
 
 
 



  

z
a
 

a 
i
 

  PR ea
 

      

        

STUDIU 

  

ASUPRA 

MONOPOLURILOR. 
IN ROMÂNIA 
  

  
  

DE 

TH. C. ASLAN 
eee mergeau 

LUCRARE PREMIATĂ DE ACADEMIA ROMÂNĂ 
„CU PREMIUL G. SAN-MARIN DIN 1906. WM 

PR 

  

    
BUCUREȘTI 

Inst. de Arte Grafice „CAROL GOBL: S-sor Ion St. Rasidesea 
16, Strada Doamnei. 16 

1906. 16.313, 

  
  

     



 



md i. 

oa 5auj. STUDIU 
ASUPRA- 

MONOPOLURILOR 
IN ROMÂNIA 

DE 

TH. C. ASLAN 

LUCRARE PREMIATĂ DE ACADEMIA ROMÂNĂ 

CU PREMIUL G. SAN-MARIN DIN 1906. 

EDIŢIUNEA ACADEMIEI ROMÂNE 

30
2.
. 

  

BUCUREȘTI 
inst, de Arte Grafice „CAROL GOBL*“ S-sor lon St. Rasideseu 

16, Strada Doamnei, 16 

1906. 16.347. 

1382 (n48)



  

  

Biblotesa Cantrată Unlversitară | 

Sa 4 AU T ge | 
DOE are 

inventr ____. d   
  sinorutaciaa 

BCU, Bucuresti 

INV] 
(8782



INTRODUCERE 

Școala veche economică nu aveă cuvinte destul de ener- 
gice ca să vestejească monopolurile, și unul din discipolii 
ci de frunte: Frederic Bastiat, rezumă părerea acelei şcoale 
când ziceă: „Tous les monopoles sont detestables“, nead- 
mițând circumstanţe ușurătoare, aproape pentru nici un 

monopol. 
Această școală fusese născută întrun timp când abiă 

se începuse reacţiunea în spirite în contra trecutului, care 
monopolizase totul, și în ochii ei ori ce monopol eră privit 
ca un ce odios, căci reamintiă abuzurile cari se făceau 
în mai toate ramurile activităţii sociale, cari erau încă- 
tuşate de monopoluri. 

Astăzi însă nu se mai aruncă în contra monopolurilor 
fulgerele cari se aruncau în trecut în contra lor, căci multe 
dintre principiile cari s'au pus la început, când sa înte- 
meiat Economia politică ca știință, au suferil mari trans- 
formări în cursul timpurilor, și cauza este că, alături de 
Economia politică, sa născut o nouă știință: știința finan- 
ciară care, fără să lăgăduească principiile puse de Eco- 
nomia politică, a căutat însă să tempereze partea lor prea 
mult doctrinară, ţinând seamă de trebuințele mereu cres- 
cânde ale societăţilor moderne. 

Astăzi cea mai mare parle dintre economiști admit fără 
nici 0 rezervă unele monopoluri; iar pentru altele acordă 
largi circumstanțe ușurătoare guvernelor cari au fost ne- 
voite să le înfiinţeze, ca să poală face faţă diferitelor chel- 
tueli necesare organizării lor ca State; aşă încât astăzi 

Th. C. Aslan, Monopolurile în România, 1 
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multe dintre monopoluri au fost admise în legislațiunea 

fiscală a multora dintre Statele moderne, și ele nu mai 

sunt așă de rău privite ca în trecui. 

Această evoluțiune în principiile economice s'a observat, 

nu numai pentru monopoluri, dar şi pentru o mulțime de 

alte principii, puse la început de Economia polilică ca niște 

teorii nestrămutate. | 

Așă, de pildă, alta eră la începutul secolului trecul con- 

cepţiunea despre rolul pe care trebue să-l îndeplinească 

Statul în ordinea economică, şi alta este astăzi teoria mo- 

dernă asupra rolului Statului în această ordine. 

Tot asemenea altele erau principiile cari domniau în 

multe State, nu mai departe decât pe la 1860, în privința 

liberului schimb și protecționismului, și altele sunt prin- 

cipiile cari domnesc astăzi asupra acestei chestiuni. Și ca 

să nu căutăm exemplele mai departe, nu avem decât să 

reamintim că România, până în timpurile din urmă, eră 

condusă de principiile liberului schimb, fie din cauza si- 

tuaţiunii politice în care se află ţara înainte de a deveni 

independentă, obligată fiind a nu ridică taxele ei vamale 

mai mult de 8%, ad-valorem, fie din cauza curentului de 

liber schimbism, care domniă pe atunci în multe din Sta- 

tele Europei, şi este cunoscut cât a trebuit să lupte, prin 

scris (1) şi prin fapte (2), promotorul protecţionismului în 

România, d-l P. S. Aurelian, pentru a îndrumă țara pe 

calea unui protecționism moderat, prin încurajarea indus- 

triei naţionale. 

De asemenea nu suni, depărtate timpurile, când Statul 

evă considerat ca cel mai rău administrator, și de aci 

porniau toate criticile cari se formulau în contra mono- 

polurilor administrate de Stal.- 

Astăzi însă sa dovedit, nu numai că Statul nu este 

un rău administrator, dar în multe țeri sa ajuns ca 

Statul să facă cea mai bună administrație, atât pentru 

exploatarea căilor ferate, poștelor, telegrafelor și tele- 

  

(1) A se vedeă: Cum se poate fundă industria în România, de P.S. Au- 

relian. 
(2) D. P. S. Aurelian făceă parte din guvernul şub care s'a votat legea 

pentru încurajarea industriei naţionale în 1887.
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foanelor, câi și pentru administrarea celorlalte monopo- 

luri ca: tutunul, sarea, chibriturile, etc. 

" Argumentul dar de căpetenie al acelora cari combă- 

teau monopolurile a pierdut din tăria lui, față cu silin- 

țele cari şi le dau Statele moderne de a administră mono- 

polurile tot aşă de bine ca și particularii, — dacă nu mai 

bine —, după cum vom aveă prilejul să o dovedim, când 

vom intră în studiul diferitelor monopoluri înființate la 

noi și cari au trecut astăzi subt administrațiunea directă 

a Statului, după ce unele din ele au fost administrate cât- 

va timp de către concesionari străini. 

O notă caracteristică în privința evoluţiunii monopolu- 

rilor în România ne-o dă studiul mai de aproape al în- 

ființării diferitelor monopoluri în cursul acestor din urmă 

40 ani. 

Este interesant de observat cu câtă înverșunare sa 

combătut, în numele principiilor economice, înființarea 

monopolului tutunului, atât la 1864, în timpul domniei 

lui Cuza, cât şi mai târziu la 1872, când sa reinfiinţat 

monopolul tutunului în România, și cu câtă ușurință sa 

aprobat la 1886 alte două monopoluri, cu mult mai puțin 

productive ca monopolul tutunului, acela al chibriturilor 

şi cărților de joc, şi mai târziu cu câtă indiferință a tre- 

cut la 1900 alt monopol, acela al hârtiei de ţigaretă. 

Aceasta ne dovedește evoluţiunea care sa făcut în 

spirite întrun interval de timp relativ scurt asupra ches- 

tiunii monopolurilor, căci astăzi pentru înfiintarea unui 

monopol, sunt de studiat cu toţul alte chestiuni decât nu- 

mai chestiunea de principiu a înlăturării concurenţei, care 

eră calul de bătaie al vechilor economiști, și îndată ce 

un monopol nu se dă în concesiune la străini, înființarea 

lui întâmpină mai puţină rezistență, căci beneficiile cari 

s'ar puteă trage din înființarea monopolului intră în punga 

Statului, iar nu în aceea a concesionarilor străini, și când 

un monopol este productiv, aceasta contribue ca cetă- 

ţenii să fie scutiți de plata altor impozite. 

De aci insă nu trebue să se tragă concluziunea că se 

poate recomandă înființarea ori cărui monopol, și de sigur 

că multe din argumentele invocaţe de vechea școală eco-
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nomică în contra monopolurilor își au tăria lor și astăzi, 
şi numai crearea de resurse nouă, de cari Statele mo- 

derne au neapărată trebuință pentru întâmpinarea diferi- 
telor lor. cheltueli, legitimează până la un oarecare punct: 
înființarea de monopoluri. 

Dar şi la înființarea monopolurilor, guvernele trebue 
să păşească cu mare prudență, căci nu se poale face: 
o greşeală mai mare decât ca Statul să monopolizeze: 
unele industrii, cari începuseră să prinză rădăcini în ţară, 

deoarece pe de o parte se izbește în o mulțime de in- 
terese, omorându-se industrii după urma cărora trăiau 
în' mod independent o mulţime de oameni, iar pe de altă. 
parte se descurajează inițiativa privată, când vede că. 
Statul monopolizează în mânile sale o industrie, care a. 
putut să prindă rădăcini în ţară, și întrun Stai tânăr, în 
câre iniţiativa particulară este destul de sfiicioasă, ajunge 
să nu mai întreprindă nimeni nimic, de teamă că a doua; 
zi are să vie Statul să monopolizeze și acea industrie, 
atunci când greutăţile începutului vor fi fost învinse și ea 
a intrat întw'o perioadă de prosperitate. 

Așă de pildă, monopolul chibriturilor sar fi putut în- 
ființă mult mai uşor atunci când nu există nici o fabrică. 
de chibrituri în țară, decât mai târziu când, după mai 
multe încercări nenorocite a câtorva fabricanți, ajunsese 

ca unul dintre ei să pună fabrica pe un picior de pros- 

peritate, care-i da dreptul să spere întrun avânt mai 

mare al fabricaţiunii chibriturilor în viitor; pe când din 

contră monopolul fabricării prafului de pușcă, precum și 
acela al hârtiei de țigarete, au putut să fie înființate mai 

cu înlesnire, căci neexistând fabrici în ţară, nu se izbiă 

nici o industrie. 
In România, atât în bugetul general al Statului, cât și 

în situațiunea tezaurului public, subt rubrica «monopo- 

lurile Statului», nu sunt trecute decâi următoarele mo- 

nopoluri, aşezate după importanța veniturilor pe cari le 

trage Statul din exploatarea lor. Aceste monopoluri sunt: 

1. Monopolul tutunului; 
2. » sării; 
3. » chibriturilor ;



4. Monopolul cărţilor de joc; 
5. » hârtiei de ţigarele; 
6. » prafului de pușcă. 
Cele dintâi cinci monopoluri sunt monopolurile așă 

numite fiscale, căci ele prezentă un caracter exclusiv fiscal, 
pe când la cel de al șaselea monopol, acela al prafului 
de pușcă, chestiunea de fiscalitate joacă un rol cu totul 
secundar, şi ceeace sa avut în vedere la înființarea lui, 
a fost mai cu seamă chestiunea de siguranță a Statului, 
căci s'a crezut că nu este bine ca fabricarea prafului de 
pușcă să fie lăsată liberă în mâna particularilor, ci să 
fie monopolizată de Stat, pentru ca armata să aibă la, 
ori ce moment praful de puşcă de care ar aveă nevoie. Noi 
vom clasă acest monopol printre monopolusile înființate 
în interesul siguranţei Statului, deși el este așezat în bu- 
get printre celelalte monopoluri fiscale. 

Afară de aceste șase monopoluri, mai sunt însă şi altele 
cari, deşi nu sunt trecute subt rubrica monopolurilor ex- 
ploatate de Stat, cu toate acestea, după știință, ele sunt 
în realitate niște adevărate monopoluri administrate de 
Stat. Astfel sunt: 

Monopolul poştelor, telegrafelor. şi telefoanelor. 
Toţi economiștii nu sunt de acord a așeză poşta, tele- 

graful şi telefonul printre monopoluri, și mulţi le consi- 
deră ca o administraţiune de stat pe care, în interesul si- 
guranței Statului şi al asigurării unui serviciu regulat, Sta- 
tul a luat-o subt administrațiunea sa. 

Postele, telegrafele și telefoanele constituesc însă un 
adevărat monopol, căci numai grație monopolului pe care 
îl are Statul de a exercită singur această întreprindere a 
transportului scrisorilor, gropurilor, telegramelor, etc., 
care se făceă mai înainte de întrepinzători particulari, Sta- 
tul încassează sume însemnate, cari în unele ţeri se ridică 
până la jumătate din veniturile brute, cum este în Ru- 
sia, iar la noi venitul net al Statului din poste, telegraf 
şi telefoane se ridică până la o treime din veniturile brute. 

Atunci când alături de Stat ar puteă și particularii să 
întreprindă transportul scrisorilor, telegramelor, etc. și sar 
face cu modul acesta o concurență între Stat și particu-
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lari, atunci Statul ar încetă de a aveă monopolul poște- 

lor şi telegrafelor; dar când Statele trag astăzi venituri 

însemnate din acest monopol, iar nu iau numai remune- 

rațiunea, serviciului pe care-l fac particularilor, partea 

aceasta, pe care Statul o încasează în plus, peste serviciul 

pe care-l face, constitue impozitul pe care-l iea dela con- 

tribuabili în virtutea monopolului pe care-l exercită tran- 

sportând el singur corespondența postală și telegrafică; și 

cu cât o ţară va aveă un venit net mai mare din exploa- 

tarea, postelor, telegrafelor și telefoanelor, cum este Ru- 

sia, cu atât acest monopol, care a fost înființat în inte- 

resul siguranţei Statului, va prezentă un caracter de îis- 

calitate mai pronunţat. 

Alt monopol, care nici el nu este așezat printre mo- 

nopolurile Statului, dar care de asemenea este un mo- 

nopol al Statului, este monopolul baterii monetei. 

Economiștii au dat o mulţime de clasificări monopolu- 

rilor, împărţirea însă cea mai raţională a monopolurilor 

este aceea care le împarte în două mari categorii: 

1) Monopoluri înființate din punctul de vedere al in- 

teresului general şi al siguranței Statului, și 

2) Monopoluri înființate dintr'un punct de vedere 

fiscal. 
Unii economiști s'au încercat să mai creeze o a treia, 

categorie de monopoluri, aceea a monopolurilor comer- 

ciale și industriale ca: monopolul transporturilor pe calea 

ferată, a twansporturilor pe apă, brevetele de invențţiuni, 

monopolurile create în favoarea unor anumite profesiuni, 

etc.; însă aceasta a treia categorie de monopoluri are pu- 

ţini susţinători, și clasificarea care este mai mult adoptată. 

este aceea care împarte monopolurile în două mari clase: 

1. Monopolurile înființate din punctul de vedere al 

interesului, general și al siguranței Statului, în cari 

sunt cuprinse: 

1) Monopolul fabricării monetei, 

2) » » prafului de pușcă, 

3) » postelor, telegrafelor și telefoanelor. 

II. Monopolurile înființate dintr'un punct de vedere 

fiscal, cari cuprind:



1) Monopolul sării, 
2) » tutunului, 

3) » chibriturilor, 
4) » cărților de joc, 
5) » hârtiei de țigarete. 
Nu am admis a treia categorie de monopoluri, aceea a 

monopolurilor comerciale și industriale, pentru următoa- 

rele motive: 
In ceeace priveşte drumurile de fier, este adevăral că 

dela, 1880, de când ele au fost răscumpărate de Stat, căile 

noastre ferate sunt administrate direct de Statul român, 

şi aceasta este adevărata teorie modernă, ca Statul să, 

aibă în mâna sa această puternică pârghie de desvoltare 

economică, a căilor ferate administrate direct de Stat; cu 

toate acestea, astăzi transportul pe căile ferate nu este 

un monopol al Statului, şi este o mare deosebire întreo 

administraţiune de Stat, cum este administrațiunea căilor 

ferate, și un monopol al Statului; căci monopolul căilor 

ferate ar presupune nu numai ca administrațiunea Şi ex- 

ploatarea, lor să se facă de către Stat, dar ca Statul să. 

aibă şi dreptul exclusiv de a construi și exploată numai 

el singur ori ce linie ferată, ceeace la noi dela 1900 îna- 

inte nu mai există. 

Intr adevăr, atât; după legea din 23 Martie 1900, cât și 

după. legea modificatoare din 1905 privitoare la construi- 

rea și exploatarea căilor ferete din inițiativă privată, (1) 

atât judeţele, cât şi particularii pot construi și exploată, 

linii de drum de fier, îndeplinind oarecari condițiuni pre- 

văzute de acea lege, așă încât dacă astăzi întreaga rețea 

a drumurilor noastre de fier (3178 kilometri) sunt admi- 

nistrate şi exploatate de Stat, nu este însă mai puțin 

adevărat că atât judeţele, cât și particularii au început să 

construească căi ferate din inițiativa lor, şi prin urmare 

transportul călătorilor și mărfurilor pe calea ferată nu 

este un monopol al Statului, căci alături de Stat, se con-: 

(1) A se vedeă raportul d-lui Dr. C. 1. Istraţi, raportorul legii în Senat 
(şedinţa Senatului din 24 Maiu 1905)
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struesc și se exploatează linii de drum de fier de județe 
şi particulari (1). 

'Tot asemenea și în privința transporturilor pe apă, dacă 

Statul a înființat un serviciu de navigaţiune fluvială și 

maritimă, iar transporturile pe Dunăre și mare de fapt 
se fac numai de Stat, aceasta nu însemnează că Statul 

are monopolul transporturilor pe apă, căci prin legile de 

constituire a serviciului fluvial și maritim Statul nu și-a 

rezervat pe seama sa un asemenea monopol, și dacă ele 

se fac numai de Stat, cauza este că particularii, din di- 

ferite împrejurări, nu sau constituit în societăți pentru 
efectuarea unor asemenea transporturi pe apă. 

Transporturile pe Dunăre și mare se făceau până în 
timpurile din urmă de societăţile de navigaţiune străine, 
şi Statul neputând sta indiferent la, această situațiune dău- 

nătoare pentru desvoltarea sa economică, numai atunci 
când a văzut că nici o societate cu capitaluri românești 

n'a putut să se constitue pentru a luă în întreprindere 
serviciul transporturilor pe apă, sa hotărit să înființeze 

un serviciu de navigaţiune fluvială și maritimă, fără însă 

să-şi rezerve pe seama sa monopolul acestor transporturi. 

Monopolul însă, pe care de fapt îl exercită Statul în 
privinţa transporturilor pe apă, nu este un monopol în 
adevăratul înţeles al cuvântului, căci pe fluviile interna- 
ționale, cum este Dunărea, și pe mare, nici un Stat nu 

poate să exercite un monopol propriu al său pentru efec- 

tuarea, transporturilor, și ori ce Stat, precum și ori ce par- 
ticular poate să efectueze comerciul de transporturi pe 
mare şi Dunăre, şi prin urmare ori ce companie românească 
sar puteă înființă alături de Statul român, ca să efectueze 
asemeni transporturi, cum se face astăzi de diferite com- 
panii străine. 

Este chiar de mirare cum înt”o ţară, care exportează 

(1) în sesiunea 1905—1908 s'au votat o mulţime de linii de drum de fier, 

cari se vor construi de judeţe şi se vor exploată de ele. Astfel pe lângă 

linia Ploești-Vălenii-de-Munte, care este dejă în construcţiune, s'au mai vo- 

tat următoarele linii: București-Olteniţa, Pucioasa-AMoroeni, Ploești-Urziceni- 
Slobozia, Giurgiu-Blejeşti, Hârlău-Podul-Iloaei. ete., iar particularii au con- 
struit linia Mărășești-Panciu, Curtea-de-Argeș-Căpăţineni a societăţii cAr- 
geş» pentru exploatarea de păduri, etc.
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în fiecare an sutimi de milioane de kilograme de grâne, 
nu se constituesc marii agricultori într'o puternică so- 
cietate pe acţiuni în scop de a efectuă transportul grâ- 
nelor lor pe vasele societăţii, ducându-le direct la locu- 
rile de desfacere, și să realizeze beneficii, nu numai asu- 
pra transportului, dar mai cu seamă să scape de birul 
pe care îl plătesc astăzi la diferiţi intermediari străini, 
căci în fiecare an agricultorii români pierd sume destul 
de mari asupra prețului vânzării grânelor, deoarece ei 
nu pot în totdeauna să fie bine informaţi în țară asupra 
preţurilor pe cari le au grânele la locurile de desfacere. 

Serviciul navigaţiunii fluviale, care a avut un început 
foarte modest, pentru a transportă sarea pe Dunăre spre 
a li predată Serbiei, cu care Regia monopolurilor încheiase 
un contract, a ajuns astăzi să facă transporturi până la 
Pireu și de curând linia maritimă a fost prelungită până 
la Alexandria (Egipt). Când iniţiativa pasticulară va de- 
veni mai puternică la noi, ar trebui ca aceste linii ma- 
ritime să fie prelungite și mai departe, fie de Stat, fie de 
particulari, căci ţara are nevoie de nouă piețe de desfa- 
cere a produselor sale, şi atunci s'ar înlătură monopo- 
lurile de fapt, cari se creează în favoarea Statului, într'o ţară 
în care iniţiativa privată este puţin desvoltată ca la noi. 

De asemenea nu vom consideră ca monopoluri breve- 
tele de invenţiuni pe cari le obţine un inventator pentru 
a-şi exploată invențiunea sa întrun timp determinat de 
ani, cari până la votarea, legii asupra brevetelor se acordau 

_în virtutea unei legi speciale, în lipsa unei legi generale 
asupra brevetelor de invențiune, iar acum dela promul- 
garea legii brevetelor se vor acordă pe baza acelei legi (1). 
Asemenea monopoluri însă sunt de un ordin cu totul par- 
ticular şi constitue un monopol de o natură cu totul spe- 
cială și pe un timp determinat, în general pentru o du- 
rată de 15 ani. 

Exerciţiul unor anumite profesiuni, cari sunt reglemen- 
tate prin diferite legi, cum sunt mijlocirea de schimb 
sau de mărfuri, exercițiul medicinei, farmaciei, veteri- 
  

(1) Legea brevetelor de invenţiuni a fost promulgată la 17 Januarie 1906 
(Monitorul Oficial, No. 229/906).
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năriei, profesiunea de avocat, etc., de asemenea nu pot 

ii clasificate printre monopoluri, deoarece pentru exer- 

citarea acestor profesiuni nu se cere altceva decât ca 

aceia cari vor să le îmbrăţişeze, să întrunească oarecari 

condițiuni de capacitate, și nu poate fi vorba aci de un 

monopol, căci ori cine întrunește condițiunile de capacitate 

cerute de acele legi poate să îmbrăţișeze aceste profesiuni. 

In fine nu se pot consideră ca monopoluri legale unele 

cazuri de monopoluri artificiale, cum sunt acelea cari pot 

să rezulte din înființarea, de carteluri și trusturi, cari se 

fac între diferiţii comercianţi sau fabricanți pentru vân- 

zarea sau fabricarea unui produs oarecare, căci deși este 

adevărat că asemenea trusturi suprimă cu totul concu- 

rența, creând în favoarea lor un adevărat monopol arti- 

ficial, ele însă nu sunt nişte monopoluri legale și se pot 

combate prin legi în contra acaparării. 

Asemenea trusturi s'au născut în timpurile din urmă 

în America, și au lua acolo o desvoltare foarte mare, 

amenințând să treacă și în Europa. Aceste trusturi sunt 

mult mai periculoase decât monopolurile create în favoarea, 

Statului, căci pe când monopolurile Statului sunt consim- 

țite prin votul naţiunii, iar beneficiile cari rezultă din 

asemenea monopoluri se revarsă asupra, tuturor contri- 

buabililor unei ţeri, la trusturi din contră, beneficiile 

enorme pe cari le realizează aceste trusturi intră în bu- 

zunarele câtorva speculatori îndrăzneți. 

Vom urmă dar clasificarea pe care am arătat-o mai sus, 

împărțind monopolurile în două mari categorii: 

1. Monopolurile înființate în vederea unui înteres ge- 

neral şi de siguranță a Statului şi anume: 
1. Monopolul fabricării monetei; 
2, » » prafului de pușcă; 

3. » poştelor, telegrafelor și telefoanelor. 

II. Monopolurile fiscale, pe cari le vom studiă după, 

data, înființării lor și anume: 
1. Monopolul sării; 
2, » tutunului; 

3. » chibriturilor; 
4. » cărților de joc; 
5. » hârtiei de țigarete.



TITLUL 1. 

MONOPOLURILE DE INTERES GENERAL ŞI DE SIGU- 

RANȚĂ A STATULUI. 

CAPITOLUL LI. 

Monopolul fabricării monetei. 

Dintre toate : monopolurile, acela al fabricării monetei 

a fost cel mai puţin contestat de economiști. El a existat 

în toate timpurile şi în toate ţerile ca un privilegiu al su- 

veranităţii Coroanei, ca un drept regalian. 

Nici nu sar puteă concepe ca ori ce particular să aibă. 

dreptul de a bate monetă, căci siguranța transacțiunilor 

nu permite ca moneta, care servă ca instrument de schimb, 

să fie lăsată la bunul plac al particularilor; de aceea pre- 

tutindeni acest drept a fost rezervat ca o prerogalivă exclu- 

sivă a Coroanei. 

Trebue să fie Statul care să garanteze greutatea și 

titlul monetelor, cari sunt admise în circulaţiune, căci nu- 

mai el este în măsură să îndeplinească această misiune, 

şi numai Statul poate să facă să se respecte legea, eco- 

nomică, care fixează raportul ce trebue să existe între 

circulaţiunea monetară și populaţiunea unei ţeri. 

Când ori cine ar puteă să bată monetă, chiar dacă am 

presupune că Statul ar fi în măsură să supravegheze ca 

titlul şi greutatea monetelor să fie rigoros exacte, încă, 

nu s'ar puteă lăsă libertatea, ca, fiecare să-și fabrice mo- 

nete din aurul sau argintul pe care l-ar avea, căci sar



aduce cea mai mare perturbaţiune în circulațiunea mone- 

tară a Statului. 
Acest drept de a bate monetă l-au avut Domnii țerilor 

române dela fundarea Principatelor și până la domnia Ta- 

narioţilor (1), lucru care se dovedeşte cu numeroasele mo- 

nete cari sau păstrat dela diferiții Domni ai Principate- 

lor, începând din secolul XIV până la sfârșitul secolului 

NVII, cari monete se păstrează în prețioasa colecțiune 

numismatică a Academiei române. 
D-l D. A. Sturdza, în memoriul său asupra numismaticei 

vomâneșşti, constată că s'au păstrat monete dela o mulțime 

dintre Domnii noștri, atât ai Munteniei cât și ai Moldovei, 

începând dela secolul XIV și până la sfârşitul secolului 

AVII. Di 

Astfel avem monete dela Bogdan I, Petru Muşat, Radu 

Negru, Vlad I, Dan, Mircea cel Mare, Vlad Țepeș, Radu 

cel Mare, ete. în Muntenia; Alexandru cel Bun, Iliaș Vodă, 

Ştefan cel Mare, Ștefăniță Vodă, Bogdan III, Lăpușneanu, 

Petru Rareş, Despot Vodă, Dabija, etc. în Moldova. 

Prin urmare din timpurile cele mai - vechi ale istoriei 

noâsțre se exercită acest drept de a bate monetă, și Dom- 

nii băteau monetă în bănăriile ţerii, cari au existat până 

târziu în a doua jumătate a secolului XVII (2), după cum 

se adevereşte și de cronicari: «Pe acele vremuri (1667) 

eră pace şi ţara întemeiată și eră bănărie în Cetatea Su- 

«cevei, care eră dela Dabija Vodă» (3). 
Pentru a bate moneta în țară, Domnii aduceau meșteri 

iseusiţi din străinătate, pe cât se crede italieni, şi mone- 

tele româneşti şi moldovenești erau mai frumoase chiar de- 

cât ale ţerilor vecine, după cum constată d-l D. Sturdza (4), 

iar d. Hasdeu zice că «talerii lui Iacob Bazilic lucraţi în 

Moldova sunt de o frumusețe admirabilă». (5). 
Dela începutul secolului XVIII până în anul 1867, Dom- 

nii Principatelor nu au mai bătut monetă, căci încer- 

(1) D. A. Sturdza, Memoriul asupra numismalicei românești și conferință 

asupra numismaticei. românești. Bucureşti 1878. 
(2) Ibid., loc. cit., pag. 3. 
(3) Magazin istoric pentru Dacia, tom. 3, pag. 9. 
(4) Bid., loc. cit. 
(5) B. P. Hasdeu, Columna lui Traian. Anul 1870, pag. 1.
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carea, făculă în timpul domniei lui Cuza nu se poate nu- 

mără printre baterile de monete făcute de Stat, deoarece 

atunci s'au bătut numai câteva bucăţi de monete de bronz, 

cari nici nu s'au pus în circulațiune; dar timp de patru 

secole, în cari Domnii Principatelor au exercitat acest drept, 

baterea monetei eră un privilegiu al Capului Statului, un 

drept regalian, prin urmare un monopol, care pe acele. 

vremuri se exercită de Domn, căci pe atunci toate puterile 

Statului erau concentrate în mâna Donmnului. 

Constituţiunea, dela 1866 a așezat între drepturile con- 

stituţionale ale Capului Statului și dreptul de a bate mo- 

netă (1), iar legea din 22 Aprilie 1867 (2) a desvoltat și pus. 

în aplicare principiul înscris în articolul 93 al Constitu- 

țiunii. | 
In această lege nu se vorbește nicăeri că fabricarea, 

monetei ar constitui un monopol al Statului, dar față de 

art. 93, al. 13 din Constituţiune, care dă Capului Statu- 

lui dreptul regalian de a bate monetă, nimeni nu puteă 

contestă că fabricarea monetei n'ar constitui un monopol 

al Statului, pe care poate să-l exercite însuș Statul fa- 

bricând el singur moneta. în monetăriile sale, sau dând 

în întreprindere fabricarea monetei, după cum sa făcut 

la 1867, căci pe atunci nu există încă o monetărie a 

Statului. (3) 
Inainte de legea din 1867 o mulțime de monete străine 

aveau curs în țară, nu numai monetele de aur, dar chiar 

şi monetele de argint și aramă ale diferitelor State străine, 

și mai cu seamă galbenii, sfanţii (zwanzig) şi creițarii 

(kreutzer) austriaci, lirele turceşti, icosarii, rublele de ar- 

gint, etc. 
Moneta, țerii eră moneta fictivă leu, care se împărțiă 

în 40 parale, iar paraua în 3 bani, și la dânsa se rapor- 

tau celelalte monete străine, -cari circulau în țară. Așă 

de pildă sfanţul aveă 90 parale sau 2 lei şi 10 parale, 

leul nou aveă 2 lei vechi și 28 parale, etc. 

(1) Art. 93 a]. 13, din Constituţiune, 
(2) Colecţiunea de legi B. Boerescu, pag. 200 şi urm. 
(3) In 1867 moneta de bronz a fost bătută la Birmingham (Art. 13 al le-. 

gii din 22 Aprilie 1867).
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Legea din 1867 aveă un îndoit scop: întâiu de a în- 

locui vechiul sistem monetar al leului vechiu cu sistemul 

monetar zecimal metric, care există în ţerile uniunii mo- 

netare latine, și în al doilea rând voiă să pună în lucrare 

principiul din art. 93 al Constituţiunii, hotărind fabrica- 

rea unei monete naționale. | 

Atunci s'a adoptat ca unitate monetară a României: 

leul, împărțit în 100 bani, având aceaș greutate, titlul 

şi valoare ca moneta de un franc a țerilor din uniunea 

monetară latină: Franţa, Italia, Belgia şi Elveția. 

Legea din 1867 prevedeă fabricarea următoarelor feluri 

de monete: 
a) În aur: 

Bucata de 20 lei 
> » 10 » 

» » 5 )) 

b) In argint: 
Bucata de 2 lei 

» » 1 leu 
| » » 1/, » sau 50 bani. 

c) In aramă: 
Bucata de 10 bani 

» >» 5 » 

» » 2» 
» » 1 ban. 

“Prin urmare în această lege nu se pomenește nimic de 

moneta de argint de 5 lei, care a fost adoptată nai târ- 

ziu în sistemul monetar al României, prin legea din 8 

Aprilie 1879. (1) 

Legea, din 1867 admițând ca unitate monetară leul, 

prevedeă ca el să aibă greutatea de 5 grame argint, din 

care 835 din 1000 argint fin și 165 din 1000 aliagiu, 

iar pentru celelalte monete a admis greutatea, titlul, to- 

leranța și diametrul după cum se arată în următoarea 

tabelă: 

(1) Monitorul Oficial, No. 80 din 8 Aprilie 1879.



  

Tabela No. 1, 

    

  

    

  

  
          

La 1867 nu sa emis nici monetă de aur 

  
  

GREUTATEA TITLUL 

Felul 
Valoarea] Greuta- |Toleranțai -e;tuţ TYoleranţal Diametrul 

Monetei tea asupra „| asupra 

monetei |greutăţii monetei | titlului 

20 lei Ggr. 452! 3 miimi [900 miimi! 3 miimi | 21 milimetri! 

Aur. .4[ 10 » 3gr. 226 3 » [900 » [13 » 19 » 

5» 1gr. 613] 3 » [900 » [3 » 17 » 

2» 10 gr. 5 » 833 » 3» 97 » 

Argint . 1» 5 gr. 5 >» BR » 13 » 23 » 

> 2gr. 50117 » (835 » 13 » 18 » 

10 bani |10gr. 15 » 3950 o» | » 30 » 

| 5» 5 gr. 15 >» 190 » 71 » 25 » 

| Aramă 
2» 2 gr. 15 >» [950 >» 17 » 20 » 

| 1» 1 gr. 15 » po » ji » 15 »         
„ nici de ar- 

gint, ci numai monetă de aramă, de care se simţiă mai 

multă nevoie. (1). 
Fabricarea monetei de aramă a fost comandaţă în Bir- 

mingham, în Englitera, și sau emis 65 milioane de bucăţi 

reprezentând o valoare de 4 milioane lei, după cum se 

vede în următoarea tabelă: 

(1) Art. 9 al legii din 1867.
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Tabela No, 2. 

      

  

      

NUMĂRUL TOTAL 
, VALOAREA LOCUL BATERII | bucăţilor > | 

| LEI i 

25.000.000 | 10 bani 2.500.000 Birmingham 

25.000.000 | 5» 1.250.000 

10.000.000 | 2» 200.000 , | 

5.000.000 | 1» 50.000 R | 

65.000.000 4.000.000 |         
Din fabricarea monetei de bronz Statul a realizat un 

beneficiu, care a fost vărsat la tezaur, ca venit extraor- 
dinar al anului 1867, deoarece moneta de bronz are o 
valoare convenţională cu mult mai mare decât materialul 
întrebuințat în fabricaţiune și costul baterii. 

Totdeodată sa hotărît ca monetele de aur şi argint 
ale Franţei, Belgiei, Italiei și Elveţiei să fie primite la, 
toate cassele publice, căci aceste State încheiase între ele, 
la 23 Decemvrie 1865, o convenţiune internaţională pri- 
vitoare la, sistemul monetar zecimal metric, la care a ade- 
rai mai târziu și Grecia, iar România a fabricat monetele 
sale după acelaș sistem monetar. 

In ceeace privește monetele de aur și argint ale celor- 
lalte State străine, sa dat un termen ca să fie primite 
la cassele publice până se va face cea dintâi emisiune 
a monetei naţionale române de aur și argint, care nu s'a 
făcut, decât peste trei ani, în 1870, când s'au emis: 

5.000 buc. de aur de câte 20 lei în val: de 100.000 lei; 
400.000 » de argint  » 1 leu » 400.000 lei; 

Aceste monete au fost bătute în București la Monetăria 
Statului. 

In acest interval de trei ani, dela 1867—1870, au mai 
putut circulă în țară diferitele monete străine ca: sfanţii 
(austriaci), rublele (rusești), icosarii (turcești), etc., rămâ- 
nând oprită numai circulațiunea monetei de bronz străină,
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deoarece ce se bătuse la 1867 monetă de bronz română, cu 

care se îndestulă circulațiunea monetară a ţerii; iar dela 

1870 înainte a fost interzisă și circulațiunea monelelor 

de argint: austriace, rusești și lurceşti, fiindcă ele nu 

erau întemeiate pe sistemul zecimal metric și nu mai aveau 

curs legal în ţară decât monetele uniunii monetare latine. 

După trei ani, la 1873 sa făcut o nouă emisiune de 

monetă de argint pentru o sumă cu mult mai mare decât 

emisiunea din 1870, după cum se arată în următoarea 

tabelă: | 

  
  

  

    

  

  

Tabela No. 3. 

NUMĂRUL TOTAL 
3 vaLoagea | 1074 LOCUL BATERII 
bucăţilor 

| LEI 

| 
| 6.178.255 | 2 lei 12.356.510 Bruxelles 

9.180.000 | 1 leu 9.180.000 , 

| 6.926.980 | 50 bani. 3.463.490 , 

| 22 285.235 25 000.000             
Această monetă a fost bătută la Bruxelles. 

Din cauza răsboiului din 1877—78, care a făcut ca 

armatele ruseşti să treacă, prin țară; în urma conven- 

ţiunii încheiate între guvernul român și rus, la 4/16 

Aprilie 1877, a fost nevoie să se reguleze printr'o lege 

chestiunea, cursului monetelor rusești în România, și atunci 

prin legea din 13 Maiu 1877 sa hotărit ca monetele de 

argint. rusești să aibă curs legal și obligatoriu în România, 

și s'a fixat cursul rublei de argint la 4 lei (1), iar cursul 

polului imperial rusesc -de aur a fost fixat la 20 lei și 

60 bani, prin legea din 8 Decemvrie 1877(2). 

Deși România adoptase încă dela 1867 sistemul mone- 

tar zecimal, care eră în vigoare în ţerile uniunii mone- 

tare latine, cu toate acestea nu se adoptase încă monele 

  

(1) Monitorul Oficial, No. 108 din. 13 Maiu 1877. 
(2) Idem, No. 273 din 8 Decemvtie 1877. 

Th. C. Asian, Monopolurile în Românice 2 

CENTEALĂ 
Rod UNIVERSIT SR ARĂ 

Va, -a$i
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de 5 lei, care eră prevăzută în convențiunea monetară din 

23 Decemvrie 1865, şi tocmai în 1879 guvernul a fost 

autorizat să bată monetă de argint de 5 lei, prin legea 

din 8 Aprilie 1879 (1). 

Moneta de 5 lei sa şi bătut îndată în anul 1880, în 

București, în sumă de 1.800.000 bucăți, reprezentând o 

valoare de 9.000.000 lei. 
Totdeodată guvernul a fost autorizat să demonetizeze 

vublele ruseşti scăzându-le valoarea lor la 3 lei și 70, iar 

din vublele cari au rămas în cassele tezaurului public, sa 

bătut monetă de argint în bucăţi de 2 lei, 1 leu și 50 

bani. până la suma de 4.600.000 lei, conform legii din 

25 Decemvrie 1880. (2). | | 

In următoarea tabelă se arată numărul și valoarea mo- 

netelor de argint bătute în 1880: 

  
  

    

  

Tabela Nv. 4. 

NUMĂRUL TOTAL 
| LOCUL BATERII 
|. Bucăţilor VALOAREA |—————— 
| LEI 

| 1.150.000 2 lei 2.300.000 Viena 

| 1.800.000 | 1 leu 1.800.000 > 

| 1.000.000 | 50 bani. 500.000 > 

| 3.950.000 4.600.000 

| > 
            

Cu ocaziunea proclamării regatului schimbându-se ti- 

tlul de Domn, pe care-l purtă Suveranul României, în 

acela de Rege, s'a bătut monetă de 5 lei la monetăria 

Statului în Bucureşti, pentru suma de 20.000.000 lei și 

apoi în anii următori sau făcut succesiv următoarele 

emisiuni: 

(1) Monitorul Oficial, No. 80 din 8 Aprilie 1879. 

(2) Idem, No. 290 din 25 Decemvrie 1880.  
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Tabela No, 5. 

    

  

  

| 
Felul Anul | NUMĂR | | Anu [NUMĂRUL (oanga| TOTAL |: LocuL 

| monetei lemisiunii| bucăţilor BATERII 
ji LEI 

1883 150.000 20 lei 3.000.000 | Bucureşti 

Aur... 1884 35.290 20 » 105.800 » 

1890 196.000 20 » 3.920.000 » 

1882 1.100.000 5» 5.500.000 » 

1883 2.300.000 5 » 11.500.000 » 
1884 300.000 5» 1.500.000 > 
1885 40.000 5» 200.000 » 

1894 600.000 2» 1.200.000 | Bruxelles 
Argint . 1884 1.000.000 1.» 1.000.000 | Bucureşti 

1885 400.000 1 » 400.000 > 
1894 1.500.000 1.» 1.500.000 | Bruxelles 
1884 1.000.000 50 bani 500.000 | Bucureşti 
1885 200.000 50». 100.000 » 
1894 600.000 50 » 300.000 | Bruxelles 
1882 5.000.000 e 230.000 | Bucureşti 
1883 3.000.000 5» 150.000 > 

1884 8 400.000 5» 420.000 » 
Aramă . 1885 3.600.000 5 » 180-009 > 

1882 5.000.000 2» 100.000 » 
1901 20.000.000 2 » 400.000 | Westfalia 
1901 20.000.000 1» 200.000 »                   

In intervalul acesta o schimbare sa produs în siste- 
mul monetar al României. La 1881 înființându-se Banca 
Naţională, cu privilegiul de a emite bilete de bancă, după 
câţi-va ani s'a ivit agiul asupra aurului, la inceput subit 

forma sfiicioasă a unui mic procent asupra schimbului, 
dar care mai pe urmă a devenit amenințător, căci absor- 
biă până la 7.000.000 lei din bugetul Statului pentru 

“plata anuităţilor datoriei publice în străinătate. Atunci 
guvernul din 1889, pentru a da o tărie mai mare bile- 
tului de bancă, putându-se schimbă contra aur, a propus 
Parlamentului o lege pentru demonetizarea a 5.000.000 

bucăţi monete de argint: de câte 5 lei, în valoare de 

25.000.000 lei, şi cu modul acesta sa introdus etalonul 
de aur în locul dublului etalon. (1) 

(1) Legea din 16 Maiu 1889,
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Fotăeodată sa fixat cursul cu care au să fie primite 

monetele străine la cassele Statului în modul următor: 

Bucaţa de 20 mărci. . . . 24 lei şi 70 bani . 

» > 1 liră turcească 22 » » 70 » 

» > 5 vuble ruseşti 22 » » 60» 

» » 1 livră sterling 25 » » 22 » 

Moneta de aramă a fost înlocuită în multe ţeri cu mo- 

neta de nikel, care prezentă avantagii netăgăduite asupra, 

monetei de aramă, căci moneta de nikel este mai mică, 

mai ușoară, mai curată, mai plăcută, la vedere și pipăit 

decât moneta de bronz, şi se poate păstră în cantități 

mai mari. 
D-l Take Ionescu, ministru de finanțe în 1900, a fost 

cel dintâiu care a introdus moneta de nikel în sistemul 

monetar al României, și a propus Parlamentului o lege 

prin care cereă să fie autorizat să bată monetă de nikel 

de 5, 10 și 20 bani pentru suma de 3.000. 000 lei (1). 

Moneta de nikel s'a bătut în 1900 la Bruxelles în can- 

tilăţile și sumele următoare: 

  
    

  
  

  

  

Tabela No. 6: 

7NĂ TOTAL 
| NUMARUL | ALOAREA LOCUL BATERII | 

bucăţilor - —— 
| -LEI Î 
| 

| ȘI 

| | 
| 2.500.000 | 20 bani 500.000 Bruxelles 

| 18.000000 | 10 „ 1.500.000 . 

20.000.000 5 1.000.000 , 

87.500.000 3.000.000 

| 

          
In 1905 tot d-l Take Ionescu, fiind ministru de finanţe, 

a propus un proiect de lege pentru baterea monetei de 

nikel în sumă de 7.000.000 lei, în scop de a înlocui 

moneta de bronz de 5 și 10 bani cu moneta de nikel (2). 

(1) Legea din 5 Aprilie 1900. 
(2) Legea din 8 Aprilie 1905.



Moneta de bronz care aveă să fie demonetizată se ridică, 
la suma de 4.750.000 lei,. şi prin urmare moneta de nikel 
care se băteă în plus reprezentă suma de 2.250.000 lei. 
Cu. modul acesta n'ar fi rămas în circulațiune decât mo- 
netă de nikel şi monetele de aramă de 1 și 2 centime. 

Legea din 8 Aprilie 1905, care autoriză baterea mo- 
netei de nikel, prevedeă în acelaș timp, ca moneta de 
nikel să fie. găurită pentru a nu se confundă cu: moneta, 
de argint. Ea a fost bătută la monetăria din Bruxelleş 
în cantităţile și sumele următoare: 

    

  

  

    

  

Tabela No. î. 

i , NU TOTAL 
| NUMĂRUL | „„LoAREA LOCUL BATERII 
i. bucăţilor 
| LEI | 

Ă | 
| 5.000.000 | 20 bani 1.000.000 Bruxelles 

|. 35000.00 [10 , 3.500.000 , 

| 50.000.000 | 5 „ 2 500 000 , 

„90.000.000 1.000.000 

1           
! 

Existenţa, a două feluri de monete de nikel în circula. 
ţiune, unele găurite și altele negăurile, puteă să dea loc 
la confuziuni şi mai mari, cu monetele de argint, decât 
atunci când există în circulațiune numai moneta de nikel 
negăurită, de aceea ministrul de finanțe, D-l Take Ionescu, 
a propus scoaterea din circulațiune a monetelor de nikel 
negăurite în sumă de 3.000. 000 lei, bătute în virtutea, le- 
gii din 5 Aprilie 1900, și în locul lor a propus să se bată 
monete de nikel găurite pentru suma, de 3.500.000 lei, 
precum, și a se scoate din circulaţiune monete de aramă 
de 1 ban şi 2 bani pentru o valoare de 200.000 lei (1). 

Pentru moneta de aramă de 5 şi 10 bani, care trebuiă 
să fie scoasă din circulaţiune încă din 1905, sa mai dat 
un ultim termen până la 31 August 1906, iar monetele de 
nikel găurite, autorizate a se bate în temeiul legii din 25 

(1) Legea din 25 Fevruarie 1906.
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Fevruarie 1906, au fost comandate la monetăria din 

Bruxelles, în cantităţile și sumele următoare: 

Tabela No. 8. 

    

  

          

NUMĂRUL TOTAL | | 
LL VALOAREA LOCUL BATERII 

bucăţilor = 
LEI | 

3.000.000 | 20 bani 600.000 Bruxelles | 

17.000.000 | 10 » 1.700.000 » 

| 24.000.000 5 » 1.200.000 » | 

| 44.000.000 3.500.000 

In fine s'a mai autorizat baterea unei monete jubilare 

de aur și argint pentru suma de 4.500.000 iei, pentru co- 

memorarea, jubileului de 40 ani de domnie ai M. S. Re- 

gelui, care sa comandat tot la Bruxelles. 

Din aceste 4.500.000 lei pentru 1.000.000 lei sa bătut 

monetă de aur, iar pentru 3.500.000 lei monetă de ax- 

gint. Circulaţiunea monetară însă nu se va mări decât cu 

2.500.000 lei, deoarece se va retrage „din circulațiune 

din monetele uzate de argint pentru suma de 2.000.000 lei. 

Moneta jubilară s'a bătut pentru sumele următoare: (1) 

  
  

  

  

  

  

Tabela No. 9. 

Felul Numărul | VALOAREA | TOTAL 

monetei Ibucăţilor LOCUL BATERU 
| LEI LEI | 

Aur 3.000 100 300.000 Bruxelles | 

_» 8.000 50 400.000 » | 

, 15.000 20 300.000 » | 

Argint 200.000 5 1.000.000 » | 

2 2.500.000 i 2.500.000 »             
Monetele de 50 lei, cari au dimensiunile de 40/1000 

sunt destinate a fi întrebuințate ca salbe, mai cu seamă 

(1) Legea din 20 Decemvrie 1905.
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de populațiunea noastră rurală, la care este foarte răs- 
pândit obiceiul de a purlă salbe cu monete străine. 

Monetele jubilare fiind foarte căutate, Ministerul de fi- 
nanţe a mai propus baterea de monete de aur încă pen- 

tru o sumă de 2 milioane lei, şi prin legea din 3 lunie 
1906 Ministerul de finanţe a fost autorizat să mai bată 
monete de aur pentru sumele următoare: (1) 

Tabela No. 10. 

    

  

  

  

          

| Felul Numărul | VALOAREA TOTAL | 

' monetei [bucăţilor LOCUL BATEREI 
| LEI IEI 

| Aur 20.000 50 1.000.000 Bruxelles 

| » 24.000 25 600.000 > 

|» 32000 | 1250 |" 400.000 , 

Total. . 76.000 7 2.000.000 | 

Aceste monete sunt destinate pentru salbe, având di- 

mensiunile următoare: 
Bucăţile de 50 lei 40/1000; 

» » 25 » 30/1000; 
» » 12,50 20/1000. 

Rezumând diferitele emisiuni de monete, cari s'au făcut 

dela 1867 şi până astăzi, iată care ese actualmente cir- 

culaţiunea, monetară a României: * 
. ” Tabela No. 11. 

    

  
  
  

  
  

  
            

a | 
al IValoa-l Anul x Valoarea | Valoarea | 

bete rea bate- Locul | Numărul |n parte | în total | Observaţii | 
"tei zii | baterii | bucăţilor ” 

| Lei Lei Lei | 
I 

;Aur. [100| 1906 [Bruxelles 3.000| 300.000 
! A 9 . Let u e [ete ie [manta 
|» [20 [| 1906 » 15.000] 300.000 
i» 20 1870 |Bucureşti 5.000] 100.000) 

1» lao [ass] » 150.000] 3.000.000 
i» Î20 [1884 » 35.290] 705.800 
i» 120 [1890 > 196.000] 3.920.000 
|» 12.50] 1906 [Bruxelles 32 000| 400.000 

|| 488.290 10.125.800|10:725.800 
  

    
(1) Monitorul Oficial No. 50 din 3 Iunie 1906.
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Felul |Valoa-l Anul pa Valoarea Valoarea 

mone: rea | bate- Locul Numărul în parte | în total | Observaţii 
“tei pii baterii | bucăţilor = = ! 

Lei | Lei Lei 

Argint] 5 1880 |București] 1.800.000[ 9.000.000 

» 5 1881 » 4.000.000[20.000.000 

» 5 1882 » 1.100.0004 5.500.000 

» 5 1883 > 2.300.000|11 500.000 

>» 5 1884 > 300.00C] 1.500.000 

> 5 1885 > 40.006 200 000 

» 5 | 1906 |Bruxeiles |___200.000[_1.000.000) Monetă jubilară 

__9.740.000[48.100.000 

Se scade demonetizarea din 1890. . 3.000 000]23.000.000 

4.740.00023.700.000|23.700.000 

Argint] 2 1873 |Bruxellss| 6.178.285112.356.510 

» 2 1881 Viena 1.150.000] 2.300.000 

» 2 1894 |Bruxelles| : 600.000| 1.200.000 

1.928 955]15 856.510|15.856.510 

Argint] 1 1870 [București 400.000, 400.000 

» 1 1873 |Bruxelles] 9.180.000[ 9.180.000 

» 1 1881 Viena 1.800.000] 1.800.000 

» 1 1884 [Bucureşti] 1.000.000 1 000.000 

> 1 1885 > 400.000] 400.000 

» 1 1894 |Bruxeiles| 1.500.000] 1.500.000 DI 

> 1 | 1906 > 2 500.000] 2.500.000 Monetă jubilată 

16.780.000[16 '780.0V0 

Se scad manelele mate . .. - 2.000.000] 2.000.000 14.189.900 

Argint] 50 bani] 1873 [Bruxelles 6.926.980 3.463.490 

> » 1881 | Viena 1.000.000] 500.000] - 

» » 1884 |București] 1.000 000) 500.000 

> > 1885 » 200.000] 100.000 

» > 1894 |Bruxelles 600.000| 300.000 

9.726.980] 4.863 490| 4.863.490 

Nikel | 20 bani | 1905 (Bruxelles! 5.000.000 1.000.000 | 

» 10 » Î 1905 > 35.000.000] 3.300.000 

» 5 » | 1905 » 50.000.000] 2.500.000 > Mikel găurite 
» 20 » î 1906 > 3.000.000| 600.000 

» 10 » | 1906 » 17.000.000! 1.700.000 

» 5 » | 1906 > 24 000.000] 1.200.000 

134.000.000|10.500.000[10.500.000 

Aramăl 2 bani | 1867 | Birmingham | 10.000.000 200.000 

» 2 » | 1879 |București 500.000 10.000 

» 2 » | 1880 > 10.500.000] 210.000 

» 2 » | 1881 » 1.250.000 23.000 

> 2 » | 1882 > 5.000.000] 100.000 

> 2 » | 4901 [Wrestfalia| 20.000.000| 400.000 

» 1 >» | 1867 | Bimingham | 5.000.000[ 50.000 

» 1 » | 1901 |iVestfalia| 20.000.000] 200.000 

12.250.000] 1.195.000 

Şcăzând monelele demonetizate . . . . | 13.500.000]__200.000 

Rămân în circulau e... 58.150.000] 995.000] 995.000 

Total gene . . . . [230.413.525181.420.800,81.420.800   
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Recapitulând tabela de mai sus găsim că circulațiunea, 

monetară a statului român în anul 1906 se compune din 

următoarele monete: 
Tabela No. 12. 

    

  

  

          

| 

| FELUL NUMĂRUL | VALOAREA 

| MONETEI bucăţilor i 

„Aur 488.290 10.725.800 

Argint 37.175 235 59.200 000 
 Nikel 1384.000.000 10.500.000 

Aramă 58.750.000 995.000 
Ă Total 230.413.525 81.420 800     
Raportând această sumă la populaţiunea României, care 

este de 6.400.000 locuitori, găsim că există în circula- 

țiune pentru un cap de locuitor următoarele sume: 

1 leu 

9 lei 

1 leu 

12 lei 

67 bani în monetă de aur; | 
argint; 
aramă şi nikel. 

25 » 

80.» » 

12 bani 

>» DD] 

) >» 

pentru un cap de locuitor. 

In ţerile uniunii monetare latine circulațiunea monetară 

pentru moneta de argint a fost fixată la 7 lei de cap de 

locuitor, iar pentru moneta măruntă (aramă și nikel) pro- 

porțiunea este următoarea: 
In Germania 

» Elveţia 
» Belgia, 
» România 

Englitera 
Olanda 

Austria 

» Danemarca 

Norvegia 

3 
3 

Sy
 

y 
3 O
O
O
D
O
B
I
R
I
E
D
N
N
 » 90 » » 

>» 50 » » 

» 80 » » 

»— 9» » 

» 85 » » 

» 65 o» » 

» 50 » » 

»-30 » » 

») 

» 

>) 

» 

» 

>» 

» 

>» 

3 lei 12 bani de locuitor.



CAPITOLUL II. 

Monopolul fabricării prafului de puşcă. 

Monopolul prafului de pușcă face parte din monopolu- 
rile numite pentru siguranța Statului, căci idea de fisca- 
litaţe ocupă un loc cu totul secundar în acest; monopol. 

Intx'adevăr, Statul înființând acest monopol n'a fost con- 
dus de spiritul de fiscalitate, ca la celelalte monopoluri, 
căci din vânzarea prafului de puşcă nare un venit net 
decât de 383.000 lei, dar a fost împins la înființarea, a- 
cestui monopol de nevoia de a se înființă în ţară o fabrică, 
sistematică, după cerinţele ştiinţei moderne, care să poală 
da armatei pulberea, de care ar aveă nevoie. 

De alimintrelea toate Statele au înființat pulberăriile 
lor, pentru ca la un moment dat armata să poală aveă 
toată cantitatea trebuincioasă de praf de pușcă, căci a se 
adresă la fabricile străine în caz de răsboiu, când nevoia 
este mai mare şi predarea prafului de pușcă mai grea, 
dacă nu imposibilă, ar fi fost a riscă ca țara să rămână 
dezarmată, căci după expresiunea unui ministru de răs- 
boiu, praful de puşcă este pentru armată tot așă de tre- 
buincios ca și pânea pentru om. 

Idea dar a înființămii unei pulberării a armatei a pre- 
cedat ideia monopolului, şi monopolul a născut mai târ- 
ziu din necesitatea în care sa aflat Statul de a-și asigură 
o pulbere în condițiuni mai bune pentru armată. 

Astfel la noi, încă din timpul domniei lui Știrbey, sau 

pus temeliile unei pulberării a armatei la Târgșor, care 

să-i procure praful de pușcă de care aveă nevoie, dar a- 

tunci fabricarea și vânzarea prafului de puşcă nu eră un 
monopol al Statului, şi ori ce altă fabrică sar fi putut în-
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ființă în ţară; iar particularii puteau să aducă din străi- 

nătate pulberea de vânat de care ar fi avut nevoie. Statul 

se mulţumiă să fabrice în pulberăria sa pulberea nece- 

sară armatei şi încă de multe ori chiar pentru armată 

Statul recurgeă la fabricile din străinătate. 

'Pocmai din cauza că fabrica dela Târgșor nu puteă pro- 

duce tot felul de pulbere de care aveă nevoie armata, 

astfel că Statul eră silit s'o aducă dela diferitele fabrici 

din străinătate, se întâmplă ca să se aducă praf de pușcă 

care nu se potriviă cu nevoile armatei. 

Armata însă având nevoie de aceeaş calitate de praf 

de pușcă, și de multe ori la un moment de panică de răs- 

poiu trebuind să se aprovizioneze cu cantități cu mult mai 

mari decât se puteau fabrică în țară, ministrul de răs- 

poiu din 1880 a propus Corpusrilor legiuitoare un proiect 

de lege pentru darea în concesiune pe termen de 20 de 

ani a înfiinţării unei fabrici de praf de puşcă în țară, care 

să procure tot praful de puşcă de care va aveă nevoie 

armata, acordând acestei fabrici monopolul fabricării pra- 

fului de puşcă, deoarece guvernul își interziceă drep- 

tul de a mai acordă d asemenea concesiune unei alte fa- 

brici, sau a înființă vreo pulberărie a Statului. 
Statul acordă concesionarului care va înființă fabrica 

de praf de pușcă următoarele avantagii: 

1) Cedă gratuit pentru instalarea fabricii un loc, în în- 

tindere de 25—30 hectare, pe una din proprietăţile Sta- 

tului. 
2) Scutiă fabrica de impozitele directe către Stat, județ și 

comună, precum și de taxa de înregistrare pe tot timpul 

concesiunii de 20 de ani. 
3) Scutiă salpetrul şi sulful de drepturile vamale la 

intrarea lor în ţară pentru toată cantitatea necesară fa- 

bricei. 

4) Guvernul garantă concesionarului un minimum de 

consumaţiune anuală pentru armată de o sută mii kilo- 

grame pulbere, iar pulberea pentru comerț și de vânat, 

sau pentru export, puteă s'o producă fabrica în raport cu 

cererile comerţului. 

Concesiunea, înființării fabricii de pulbere a fost dată
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prin licitațiune publică, iar» concesionarul asupra căruia s'a 
adjudecat această conresiune eră îndatorat: 
1) Ca în termen de doi ani după ce se va alege lo- 
cul unde are să fie construită fabrica, să instaleze. o fa- 
brică de pulbere în cele mai bune condițiuni după cerin- 
țele științei, înzestrată cu mașinile. și. procedeurile ce se 
obisnuese în străinătate. Fabrica trebuiă să producă în 
timp normal 150.000 kilograme pulbere de diferite spe- 
cii, şi în mod excepţional, în caz de răsboiu, fabrica tre- 
buiă să fie în stare să producă până la 500. 000 kilograme 
pulbere de răsboiu. 

2) Concesionarul eră dator să depună o cauţiune de 
100.000 lei pentru asigurarea Statului că va îndeplini toate 
condițiunile concesiunii. 

3) Dacă în termen de şase luni dela subscrierea con- 
tractului concesionarul nu ar fi fost în stare să justifice 
că are capitalul necesar pentru construirea fabricii, și 
dacă în termen de un an lucrările nu ar fi fost încă în- 
cepute, concesiunea aveă să fie reziliată, iar concesiona- 
rul pierdeă cauţiunea. 

Legea pentru acordarea concesiunii înființării unei fa- 
brici de pulbere a fost prezentată de ministrul de răsboiu 
General D. Lecca, mai întâiu la Senat la 12 Maxtie 1880, 
și comitetul delegaților Senatului, compus din: Generalul 
[. Florescu, Generalul G. Manu, Generalul Al. Cernat, Ge- 
neralul Dr. A. Fotino. și Generalul Al. Anghelescu, a nu- 
mit raportor pe d-l General G. Manu, care a adus mai 
multe modificări proiectului de lege, dintre cari cea mai 
importantă eră că reduceă termenul concesiunii dela 20 
ani la 15 ani, iar raportorul cereă să se dea preferință, 
când se va instală noua fabrică, construcţiunilor şi in- 
stalațiunilor pulberăriei dela, Tângşor, pentru ca să se 
poată utiliză construcțiunile și instalaţiunile vechei fabrici. 

Din diferite cauze technice, neputându-se realiză dezi- 
deratul exprimat de raportorul legii din Senat, fabrica de 
praf de puşcă s'a construit la Lăculeţe, lângă Pucioasa, 
aproape de râul Ialomița, pe un teren de 30 Hectare, cedat 
de Stat. | 

Actul de concesiune sa semnat la 7 Ianuarie 1881 în
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urma licitaţiunii ținută la Ministerul de răsboiu cu socie- 

tatea Dallemagne și Miller, pe termen de 15 ani, de când 

fabrica va fi instalată și gata să funcţioneze, adică cu 

începere din luna Maiu 1883. 
Prin acordarea acestei concesiuni sa înființat în Ro- 

mânia monopolul fabricaţiunii prafului de pușcă, căci gu- 

vernul își luă obligațiunea de a nu mai acordă nimenui 

concesiunea, înfiinţării unei alte fabrici de praf de pușcă. 

în intervalul acesta de 15 ani, vânzarea însă a prafului 

de pușcă eră liberă, putând concesionarii să desfacă pul- 

berea care ar fi fabricat-o în ori ce mod ar fi voit, sau 

să o exporte în străinătate. 
Concesionarii au fabricat praf de pușcă în timp de trei 

ani dela 1883 la 1886, și din cauza deselor exploziuni, 
cari s'au întâmplat în acești trei ani, guvernul sa văzut 

nevoit să intre în tratări pentru luarea fabricii pe seama. 

Slatului. 
Intr'adevăr, în acest interval de trei ani sau întâmplat 

9 exploziuni, cari au costat vieaţa la 14 lucrători, iar 6: 

au fost răniţi. 
Prin legea din 9 Aprilie 1888 ministerul de răsboiu a. 

fost autorizat să iea în posesiunea sa fabrica de pulbere: 
dela, Lăculeţe, dimpreună cu toate instalaţiunile, depen- 
dințele, maşinile, uneltele, etc., iar concesionarii pentru 

aceste construcţiuni și mașini, precum și pentru pulberea 

fabricată și alte materiale ce se găsiau în depozite, au 

primit suma de 2.234.101,57 lei. (1) 
Guvernul eră autorizat să iea cu împrumut dela, Cassa. 

de Depuneri suma necesară pentru despăgubirea conce- 

sionarilor, dar Cassa de Depuneri nedispunând de fonduri 

ca să acorde acest împrumut, guvernul a fost autorizat: 
prin legea din 1889 să facă această plată prin emisiune: 
de rentă 5%. 

Statul rescumpărând fabrica de pulbere dela Lăculeţe, 

„adminislraţiunea şi supraveghiarea fabricării prafului de 

puşcă s'a făcut în condițiuni mult mai avantagioase de- 

cât în timpul concesiunii, căci nici o exploziune mare, 

(1) Expunerea situaţiunii tezaurului public la 30 Septomvrie 1904, pag. 314.
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care să coste vieţi omenești, nu s'a mai întâmplat, şi mi- 
cile exploziuni cari au mai fost și în timpul de când Sta- 
tul administrează fabrica, cari sunt, până la un punct oare- 
care inherente unei fabricaţiuni așă de periculoase, au fost 
din ce în ce mai rare, graţie unei supraveghieri mai se- 
rioase a fabricaţiunii din partea Statului. 

Dela 1888— 89, de când fabrica de pulbere “dela Lăcu- 
lețe a fost răscumpărată de Stat, și până în 1899—900, 
veniturile din vânzarea prafului de pușcă erau trecute. 
printre veniturile ministerului de răsboiu; dela 1899—900 
înainte însă, veniturile acestui monopol au fost trecute 
printre veniturile monopolurilor Staţului, deoarece Sta- 
tul, monopolizând și vânzarea prafului de puşcă, Regia 
monopolurilor desface prin debitanţii săi praful de pușcă 
ca și celelalte produse ale Regiei. 

lată care a fost producţiunea fabricii de pulbere dela 
Lăculeţe, dela 1888—89 până astăzi, precum și cheltue- 
lile cari s'au făcut și veniturile cari s'au incassat de Stat 
în acest interval:
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Tabela No. 13. 

  
  

Pulbere | Pulbere | Pulbere Excedent 

pentru de de TOTAL | Venituri | Cheltueli ae Ă 

ANII | armată | vânat mină venituri | %/o 
  

  

Kilogr. | Kilogr. | Kilogr. | Kilogr. Lei 8] Lei le. Lei |B. 

|   

  

  

  

  

      

  

  

1188. 89 34.875 41.052 22.843 104.110 601.867/55]  281.084/62] 311.182193 52.sol 

ee 90 188.329) 30.237 13.375 231.991 591.7451—[  390.990/50] 206.754'50134.es 

mean 20.500 31.542 26.012 84.054 418.496/—]  272.801,81] 145.694(19134..5 

„1891-92 210 36.119 22.620 59.549]  369.77171—] 2314071394 138.369 61]37.43 

1892-93 9.160 42.151 32.950 84.261 484.122:50]  148.550|15| 335.512:35169.3 

11893-94 1174 31.913 24.41 acel ao) 193.456/31] 218.046 ce. 

j1894- -95 13.333 35.113 34.070 84.516 ase.coslai 234.303134| 221. zel 0148.ca| 

1895-96 20.258) 45.234 32.818 98.360) 514.299118]  246.272114] 268.027 64152.) 

11806- 917 4.061 42,691 45.951 92.709 560.120193]  183.168;60 art ooela 68.4 

aro — 31.586 Ta. 110.757 sosele 258,631192] 261, uses 50.0 

|.a98- 99 6.610 43.995 108.627 159.262 si sil 23447213 319.180la5 12.49 

09. 900 — 39.039 60.695] 99.185 684. . 305. oala sase 54.13 

1900-9014] . 2.000) 32.161 23.071 53.2 ase] 483.596:2 168. Du 314. 14395 55.03 

11901902 — 35.143 25.007 69.150 537. astea supe si 310.999 07437.39 

1002909 — 39.519 30.069 69.648 624. zoolss 234.414'48] 339.875 —Pi.u 

(1908-904 -- 44.294) so.sae| 14.832 6090. sula 216. sula 383.944 21163.90                     i Total soLsis] 626.599 sos-on] 1.532.314 sens i] 3.984.113] 

  

542 13512) saft-nl 

Din această tabelă reiese și măi lămurit, că Statul nu 
urmărește să realizeze venituri din înființarea, acestui mo- 
nopol, ci mai cu seamă îndăstularea armatei cu praful de 
puşcă de care are nevoie. 

In urma noilor invenţiuni cari au făcut ca armatele să 
adopte pulberea fără fum, Statul român a înființat o nouă 
pulberărie la Dudești, pe linia forturilor, pentru fabrica- 
rea pulberei fără fum, iar fabrica dela Lăculeţe fabrică, 

numai praful de pușcă pentru comerţ. Aceasta, explică 

pentru ce în tabela de mai sus nu se mai vede fabricată 

pulbere pentru armată dela 1901 înainte.



CAPITOLUL III. 

Monopolul postelor, telegraielor şi telefoanelor. 

Noţiuni istorice. 

Dacă telegraful, şi mai cu seamă telefonul, sunt niște 

invenţiuni recente, căci telegraful sa introdus în Româ- 

nia abiă în anul 1854, iar telefonul numai. de 20 ani, 

posta din contra își are obârșia ei din timpurile cele 

mai depărtate ale istoriei noastre, căci de când sa în- 

chegat o organizaţiune de stat în Principatele române, 

Domnii au simţit nevoia de a aveă un serviciu de cu- 

rieri speciali, cari să transmită ordinile dela centru 
Dealtminterea aşă sa început posta și la Romani, ca. 

un serviciu al Impăratului, și așă eră firesc să se înceapă, 

în ori ce stat, care este la începutul organizațiunii sale, 

pentrucă pretutindenea și în toate timpurile sa simțit. 

nevoia ca puterea centrală să comunice cu provinciile, și 

la început posta a trebuit să fie un serviciu pentru tre- 

buinţele capului statului și mai târziu numai a ajuns să 

fie un serviciu public: cursus publicus. 
A se atribui dar organizarea serviciului postal lui Radu 

Negru, fiindcă el a fost considerat, multă vreme ca înte- 

meietorul. Principatului muntean, este o presupunere care 

nu reiese din nici un document, și este tot aşă de puțin 

întemeiată ca și părerea că toți generalii mari și organi- 

zatori ca: Cyru, Cesar, August, Traian, Carol Cel Mare, 

au fost în acelaș timp și întemeietorii postelor în ţerile lor. 

O instituţiune se naște în mod firesc din trebuința ce



se simte de a face față unei nevoi care nu se poate în- 
lătură, și apoi incetul cu încetul se perfecționează, tran- 
sformându-se întrun serviciu organizat; și este cert că 
atunci când sa înjghebat în Principate o organizaţiune de 
Stat, a trebuit să se înființeze și niște curieri speciali cari 
să transmită ordinele Domnului. Dar de sigur că acest 
serviciu nu eră dela început un serviciu regulat de care 
să se folosească și publicul, după cum se îndeplinește în 
Limpurile moderne, ci Domnul, după trebuința sa, trimi- 
teă curieri speciali, atât în ţară cât și în streinătate, pen- 
tru a-i transmite ordinele, precum ori ce particular brimite 
un om al său pentru transniiterea, ordinilor sale. 

Până la hrisovul lui Alexandru Ipsilanti din 1775, care 
este primul act care a organizat postele în 'Țara-româ- 
nească, nu se poate zice că a tost dată vreo organizare 
serviciului postal în Principate, și importanța acestui hri- 
sov nu constă atât în faptul că a luat pe seama Domniei 
plata cailor și hrana lor, voind să scutească pe locuitori 
de podvezile din trecut, cât în faptul că puneă acest ser- 
viciu la dispoziţiunea publicului și înființă cu modul acesta, 
un serviciu de Stat de care aveă să se folosească nu nu- 
mai Domnul, dar și parlicularii. 

Inainte de acest hrisov posta eră numai pentru servi- 

ciul Domnului, și numai cei ce erau în slujba Stăpânirii, 
şi cu ordinele ei, puteau să iea olacele (e ărucioarele) pos- 
tei, iar particulari își făceau tmansporturile lor cum pu- 
teau și cu mijloacele de cari dispuneau. 

Cu toate că posta n'a fost dela începul un serviciu pu- 
blic, cu toate acestea sa prezentat sub forma unei pod- 
vezi care cădeă asupra locuitorilor, căci ei erau obligaţi 
să dea cai de olac pentru posta domnească și să îngri- 
jească de hrana cailor pe unde poposiau, și sa întâm- 
plat și cu posta ceaece sa intâmplat intotdeauna în Prin- 
cipatele române, când eră vorba să se îndeplinească un 

serviciu al Domniei, adică se răsfrângeă printr'o dare în 
natură asupra locuitorilor, deși ei nu se folosiau întru 
nimic de posta domnească. 

Până în timpurile din urmă posta na servit decât la 
transportul călătorilor și pentru transmiterea ordinelor 

Th. C*, Aslan, Monopoluvile în România. 3
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Stăpânirii ; însă dela Regulamentul Organic inainte, ea a 
servit și pentru transportarea, corespondenţei particulare și 

a gropurilor de bani, adică numai dela. Regulament înainte 
posta a început să facă serviciul pe care noi astăzi îl 
numim serviciul postal. 

Serviciul postal reprezentă o sarcina destul de grea 
pentru Stat, până în timpurile apropiate de noi, căci Sta- 
tul trebuiă să prevază sume însemnate în buget pentru 

. ţinerea, postelor, și numai mai târziu sa făcut din ser» 
viciul postal un monopol al Statului, care să producă un 
venit, aşă că impozitul asupra corespondenței sa născul 

încetul cu încetul din monopolul pe care de fapt îl exer- 
cită, Statul pentru transportarea corespondenţei particulare. 

Incă de prin secolul XIV se găsesc hrisoave, cari do- 
vedesc că există un serviciu de postă în Principate, care 
se făceă pe seama Domniei; iar pentru schimbul cailor 
din postă în postă, locuitorii satelor erau îndatoraţi. să 
dea la trebuință cai de olac pentru transportarea curie- 
rilor domnești, și eră o favoare pe care o făceau Domnii 
când acordau vreunui sat o scutire de a nu da cai de olac. 

Astfel printr'un hrisov dat de Domnul Munteniei Mir- 
cea cel Mare la 1399, se scuteşte satul Pulcouţi de ada 
cai de olac, precum se scutește şi de alte dări și podvezi, 
pe cari eră obligat acel sat să le dea tot pentru Domn. 
lată acel hrisov: 

Giurgiu 1399 Maiu JI. 

Eu in Hristos Dumnezeu prea pios și de Hristos iubitor şi 

autocrat loan Mircea Voivod, etc. am binevoit ca satul Pulcouţi, 

închiriat de către Jupânul Galea mănăstirii Strugalea, să-l eman- 
cipăm şi Domnia mea de oierit, de porcărit, de albinărit, de 

găletărit, de vinăriciu, de gloabă, de cai de olac, de boi de cărat, 

mai pe scurt de toate slujbele și dările mari şi mici, cari să ră- 

mână în folosul acelei mănăstiri, precum îl emancipăm și de le- 

gea de a pescui morun trei zile pe an pentru Domnia mea, lă- 

sând și aceasta în folosul mănăstirii, ba încă și dela Curtea dom- 

nească să aibă mertic pe tot anul câte 15 găleți de grâu şi câte 

doă buţi de vin.(1) 

(1) B. P. Hasdeu, Arhiva istorică a României, vol. I, pag. 97.
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Tot asemenea alt hrisov dela anul: 1490 Iulie.;26; 

din timpul domniei lui Vlad Ţepeş în Muntenia, scutește 
de olace satul Topești (1), iar alt hrisov dela. Eremia, 
Movilă, din anul 1595 Ianuarie 4, scuteşte pe vecinii:mă- 
năstirii Taslău din ocolul Pietrei, judeţul Neamţu, de. a 
da cai de olace,(2) ceeace dovedeşte că atât în Muntenia, 
cât şi în Moldova, există acelaș obiceiu de a se luă dela 
locuitori cai de postă pentru serviciul postei domnești, şi 
eră o favoare care se făceă unui sat când eră scutit prin 
hrisov domnesc de a nu mai da cai de olac. 

In regulamentul pentru organizarea și plătirea postelor 
în Transilvania din anul. 1553, se face menţiune că în 

Ţara-Românească serviciul postelor eră în timpul acela or- 
ganizat, (3) dar nu se arată cum eră organizată posta pe 
acele vremuri în Principate. Tot ce se poate ști este că 
și pe atunci, ori care ar fi fost organizarea, postei, ea eră un 
serviciu al "Domnului și nu se pusese încă la dispozițiu- 
nea publicului. 

Cu venirea lui Alexandru Ipsilanti pe tronul Munteniei, s'a 
dat pentru întâia oară o organizare a postelor, căci dela, 
această dată ele au fost puse şi la dispozițiunea, publicului. 

Acest hrisov, care poartă data din anul 1775 luna Oc- 
tomvrie, a pus temelia unei adevărate organizări a pos- 

telor ca serviciu al Statului, şi acest hrisov fiind foarte 

important îl vom reproduce în întregime: 

Hrisovul Domnului Munteniei Alexandru 
Jon Ipsilant Yoivod din 1775. 

1. Toţi caii de pe la toate menzilhanelele (case de postă) ce 

sau orânduit pe la locurile trebuincioase, să se cumpere cu chel- 
tueala Domniei și să fie domnești. 

2. Hrana acestor cai să fie dela domnie și cheltueala se va 

plăti pe cât va ajunge din banii ce se vor strânge dupe ugerit 

căutându-se socoteala. îi 

3. Menzilhanelele după orânduitele locuri să se facă de către 

(1) Idem, loc., cit. pag. 5. 
(2) B. P. Hasdeu, Arhiva istorică a Româmiei, vol. |. partea II, pag. 7 şi 

următoare. 
43) Hurmuzaky, Acte şi documente, tom. IL. partea 5, pag. 146.



ispravnicii judeţelor într'acelaș chip o ogradă mare de gard văr- 

şită şi în ogradă grajduri de ajuns după măsura cailor, tot în 

ogradă casă pentru menzilgii, tot în ogradă trei patru case pen- 

tru mosafirii ce merg şi vin. 

4. Surugii orânduim câte un om, care să fie june, neînsurat 

pentru a fi slobod pururea în toată vremea, apărat de toate dăj- 

diile, să i să dea și leafă dela Domnie pe lună câte bani 90, acest 

surugiu deosebit de pecetluit ce este să-i se dea dela visterie, pen: 

tru a se cunoaște că este deosebit din birnici, să i să dea şi un 

semn de alamă cu pecetia domnească, care să-l poarte precum 

şi timirașii pentru a se cunoaşte că este deosebit şi din slujitori. 

5. La fieș ce menzilhaneă, atât pentru paza drumului de oa- 

menii răi, cât și pentru ca să nu se poată împotrivi spre a plăti 

ugerit cei ce trec cu menziluri, am orânduit o căpetenie de slu- 

jitori cât sar găsi cu cale, precum în catastiful cel pecetluit dela 

vistierie sa așezat, care căpetenie de slujitori să îie şi menzilgi- 

bașa, adică. purtător de grije a menzilului aceluia, orânduiam și 

un beșliu, doui, după loc și trebuinţă. 
6. Slujitorii sunt datori să fie după cum pomenim în orândueala 

ce am făcut pentru slujitori și căpitani. 

7. De va îi sat la acel menzil, căpitănia și menzilhaneaua să 

se facă atară din sat, aproape, iar nu în sat. 
8. La menzilhaneaua Bucureştilor am hotărit să fie doi căpi- 

tani de menzilgii, cu caftan şi cu măciucă, subt ascultarea dum- 

nealui Vel Spătar ca și Vel Căpitan za lefegii, care să-şi aibă 

rândul după Vel Căpitan za dorobanţi, acesta să lie încărcat 

cu toată treaba tutulor menzilelor din ţară, să aibă deosebit ca- 

tastif și condică în care să se treacă numele tutulor celor ce 

merg şi vin cu arătare de unde au venit şi unde se duc. 

9. Ori cine va veni de afară din țară cu menzil, căpitanul 

dela margine să-i dea carte de menzil şi toţi ceilalți căpitani 

să-i -dea cai şi să îea- ugevitul de fiecare cal câte zece bani de 

ceas, iar când va aveă firman-inam văzându-l şi zabet de beş- 

lii, săi să dea carte întru care să se coprinză ca să nu plătească 
ugeritul și să-l treacă în condica sa, dar pentru ca să nu poată 

zabetul de beșlii, luând dar, să spună minciuni, cum că scrie 

menzil umbrio-inam, să aibă datoria și căpitanii dela menzilul 

cel de urmă pe unde va să iasă din țară, să caute menzil-embru 

de scrie inam, și așă să-l treacă în catastilul său.



10. Cine vrea să meargă de aci cu menzil să aibă voie să meargă 
plătind și ugeritul, însă cu carte domnească, iar nu fără de carte 
domnească. 

11. Menzilul să nu dea căpitanii dela margine fără numai la 
cei ce vor aveă menzil-embru sau firman, sau mehtup către noi, 
atât dela Țarigrad cât și dela margine, sau menzil-buiurtiuri dela 
Paşi, sau cărţile boierilor noștri Capuchehaele, urmând la ale uge- 
ritului precum am pomenit la pontul al 9-lea. 

12. Un logofăt orânduit înadins subt Vel Căpitan de menziluri, 
care să aibă purtare de grije a menzilurilor, să treacă în con- 
dică numele celor ce trec și vin, şi acelor ce merg cu ugeritul 
şi acelor ce merg fără ugerit, și de dânsul să se scrie toate căr- 
țile domnești pentru menzil. 

13. Toţi cei ce iau cărţi domneşti pentru menzil. de ori ce 
treaptă sau orânduială va fi, să plătească orânduitul ugerit, afară 
numai dela cei ce vor orândui în cărţile lor să nu plătească uge- 
ritul, aceia să nu-l plătească, care aceste cărți sau Ja întoarcerea 
lui, sau la locul care are să treacă pe urmă, de nu va fi să se 
întoarcă, să se iea cartea de căpitanul cel ce va fi la menzilul 
dela margine și să se trimeată aci la Vel Căpitan cu relațiune 
în toată săptămâna, adică ce sa urmat ca să se treacă în con- 
dică, să se păzească ca nişte sineturi în vremea, socoteli. 

14. Toţi căpitanii, și cei dela margine și ceilalți ai menziluri- 
lor, pe cine va trece pe la menzilul său, sau cu ugerit sau fără 
ugerit. sau cu menzil, sau și fără menzil, să-l treacă în condica 
sa, și în toată săptămâna să trimeată catastif curat anume. pen- 
tru câţi vor trece pe la menzilul său, şi cu. pricina în scris a 
fiecăruia şi catastiful să-l trimeată la Vel Căpitanul de menziluri,. 
să-l treacă în condica sa pentru socoteală şi să ni-l arate. 

15. Câţi bani se vor strânge după ugerituri la toate căpităniile, 
să aibă săi trimeată căpitanii pe toată săptămâna aci, cu catas- 
tiful ce-l scriu mai sus. 

16. Câţi merg şi vin cu menziluri, să nu li să dea la menzi- 
luri căruţe, ci numai cai; dar să se afle la menzilhanele şi că- 

rue, care le avem orânduite în catastif, ca ori când va trece cineva 
care să aibă trebuinţă de căruţă, sau pentru neputinţă, sau pen- 
tru altă trebuinţă, să aibă voie să iea, dar să plătească deosebit 
ugerit câte bani 60 de căruţă până la cealaltă menzilhaneă, afară 
de ugeritul cailor.
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17. Caii dela un menzil ajungând la cealaltă menzilhaneă, să 

aibă a-i întoarce înapoi surugii, fără de a nu puteă să-i tragă. 

înainte, nici cu sila nici cu voie niminea, sau să-i surdisească mai 

departe. | 
18. Ispravnicii pricinile lor le vor arătă cu slujitorii judeţelor, 

cari ca nişte slujitori sunt datori să aibă caii lor, şi să se pe- 

depsească când vor zăbovi peste ceea ce se cade, precum am 

hotărit în orânduelile ce am făcut pentru slujitori ; iar cu men- 

zil să nu se trimită slujitori, nici omul lor, fără numai când se 

vor întâmplă pricini grabnici şi trebuincioase, cari pentru ca să 

se păzească și pentru ca să se facă cunoscut după ce va ajunge 

aici, de vom cunoaște că a fost trebuință de menzil, îi vom da 

cartea Domniei mele pentru întoarcerea lui, întru care să 

coprinză cum că de vreme ce au venit cu trebuincioasă pricină 

să niu plătească, nici pentru venirea lui, nici pentru întoarcerea 

lui ugeritul, şi aceste cărţi ale noastre să fie iarăș la Vel Căpi- 

tanul de menziluri ca să le inscrie în condică, și să se păzească 

şi acelea ca nişte sinâturi, ca să se vază la socoteală, după al 

13-lea pont; iar când se va vedeă că n'a fost trebuinţă ca să se 

trimeată cu menzil, să se facă tacsil ugeritul, şi pentru venirea 

lui şi pentru întoarcerea lui, dela isprav nicii judeţelor prin ma- 

rafetul lui Vel Căpitan. 

'19. De vreme ce menzilhanelele sunt afară din sate, vom orân- 

dui îijloc cu care să se găsească cele trebuincioase la menzil- 

hanale, pentru inâncarea. și 'hrâna celor ce merg şi vin. 

"20.: Câţi sunt trecători și au în mânile lor. menzil-embru și 

menzit buiurulturi, dându-le menziluri căpitanii dela margine după 

mijlocul ce în pontul al 9-lea şi Il-lea se poruncește, să-i povă- 

țuească pe calea cea dreaptă şi cea imai pe scurt, și să nu-i aducă 

prin Bucureşti, fără numai de vor aveă sus ziși şi vreun firman, 

sau vreo carte către noi.» (1) 

După acest hrisov postele erau organizale ca un .ser- 

viciu al Statului. Toate cheltuelile, atât pentru construirea 

caselor. pentru postă,: pentru călători, grajduri, etc., pre- 

cum și cumpărarea, și hrana cailor necesari postelor, pri- 

viau pe .Domnie,- şi prin urmare serviciul postal deveniă. 

  

(1) P.. Teulescu. Arhiva română, pag. 135 şi urm.
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un serviciu statornice, cu curse regulate, cu releuri pos- 
tale la fiecare postă, unde aveă să se schimbe caii, și pos- 
tele se puneau la dispozițiunea publicului, ia» nu serviau 
ca în trecut numai pentru trebuinţele Domniei. 

Neapărat că tot cei cari umblau cu ordinile Stăpânirii 
şi cu livmane dela Poarlă și dela diferiți Paşi, aveau să 
călătorească de preferinţă cu olacele poștei, dar se hotără 
în acelas timp prin acest hrisov ca să se dea și la par- 
ticulari cai de postă, în schimbul unei plăţi de 10 bani 
de ceas și cal, cari bani, dimpreună cu aceia cari se dau 

din bugetul Statului, aveau să servească la plata cheltu- 
elilor necesare pentru întreţinerea serviciului postal. 

La liecare postă eră câte un căpitan de postă cu slu- 
jitorii și surugii trebuincioși, iar deasupra lor erau doi 
căpitani cu caftan şi măciucă, cu locuința în București, 
puși subt ascultarea Vel Spătarului, în mânile căruia 

eră concentrată toată administraţia postelor și la care se 
strângeau toți banii cari se adunau din transportul călă- 
torilor. | | 

Hrisovul Domnitorului - Ipsilanti este totdeodată şi un 
strașnic regulament de poliţie, căci cuprindeă o mulțime 
de dispoziţiuni administrative, privitoare la aceia cari tre- 

ceau prin staţiile de postă, așezate din 20 kilometri în 20 
kilometri, de unde s'a dat şi numele de postă la distanța 
de 20 kilometri, care despărţiă o staţiune de postă de alta. 

Transporturile se făceau cu olace (cărucioare) ușoare 
înhămate cu patru cai, surugiul eră călare pe unul din 
cai, iar la fiecare postă se schimbau caii, și așă din postă 
în postă călătorii mergeau cu cai odihniţi până la desti- 
naţiune. | - 

“Afară de aceste poste, cari făceau serviciul în interio- 

rul ţerii pentru transmiterea ordinelor Stăpânirii şi pen- 
tru transportârea particularilor, mai erau și alți curieri 
speciali, cari se duceau cu stafete la Constantinopol, și 
în alte părţi ale străinătăţii, numiţi călărași și lipcani, căci 
Domnii Principatelor aveau corespondenţi speciali la Viena 
şi la Varşovia, pentru a află noutăţile politice şi a le 
trânsmite la Constantinopol. Acest serviciu de informaţiuni 
costă pe Stat sume destul de însemnate pe acele vremuri,
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pe cari Raicewich, consulul austriac din lași pe la 1782, 
le evaluează pentru Moldova la sumele următoare 

Pentru curieri ce se duc la Constantinopol . 1426 lei noi 
» » p » » în ţeri străine. . 4592» » 
» » » 9» în provincie. . . 2815» » 

» cai de postă şi surugii. . . . 1407 » » 

> curieri extraordinari la Constanlinopol 4122 » » 
» » » în țeri străine . 159%» » 

  

Total . . . 292555 leinoi 

Prin urmare, serviciul postal pe la finele secolului XVIII 
costă în Moldova suma de 60.900 lei vechi sau 22.555 
lei noui (1). 

In timpul acesta postele erau bine organizate, după 
mărturia străinilor cari au trecut sau au locuit în Princi- 
pate, şi mai toți erau minunaţi de repeziciunea cu care 

se străbăteau distanţele cu căvucioarele postei. Astfel W'il- 
linson, consulul Engliterei în Principate pe la 1812, zicea: 
că stabilimentele de postă sunt bine organizate, sunt re- 
leuri (stații de postă) în toate direcţiunile și se găsesc 
«destui cai în toate staţiile.» (9). 

II 

Postele subt Regulamentul Organic. 

Postele au continuat să fie un serviciu al Domnici, în 
tot timpul dela hrisovul lui Ispilanti până la Regulamen- 
tul Organic, și cu toate că acei hrisov hotără că toate 
construcţiunile trebuitoare postelor, precum și hrana cai- 
lor, să privească pe Domnie, cu toate acestea abuzurile 
din trecut au început să reapară și satele au fost silile 
să facă clădiri pentru postă, grajduri, etc., precum și să 
îngrijească de hrana cailor. 

„(1) Raicewich, Osservazioni întorno la Valachia e lu Moldavia, pag. 199 
şi urm. 

(2) Wilkinson, Zableau de la Moldavie et de la Valachie, pag. 83.
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tegulamentul Organic, atât în Muntenia cât și în Mol- 
dova, a căutat să pună capăt acestei stări de lucruri, care 
eră un veșnic izvor de abuzuri și pricina dărăpănării sa- 
telor, după cum glăsueşte legiuitorul regulamentar, şi a 
hotărît ca, întreţinerea postelor să fie trecută în bugetul 
de cheltueli al Statului, dându-se în întreprindere cu li- 
citațiune publică înaintea Obsteştii Adunări. 

Astfel în budgetul Munteniei pe anul 1831 se prevăzuse 
pentru ţinerea postelor suma de 947.418 lei vechi (350.895 
lei noi), deosebit de 100.000 lei vechi (37.037 lei noi) 
pentru deosebitele trimiteri ce face Stăpânirea, adică în 
total suma, de 387.932 lei noi; iar» în Moldova se chel- 
tuiau 245.777 lei noi pentru postele Moldovei, ceeace face 
pentru amândouă Principatele o cheltueală de 633.709 
lei noi, o sumă destul de însemnată faţă cu veniturile 

Principatelor, cari se ridicau în 1831 la, 5.303.333 lei noi 
în Muntenia, iar în Moldova la 2.463.916 lei noi. 

In Regulamentul Organic al Moldovei s'a înseris tot- 
deodată un articol, care nu eră în Regulamentul Organic 
al Munteniei, prin care se prevedeă înființarea unui biu- 
rou de postă pentru scrisori, care aveă să fie așezat în 

laşi pentru corespondenţa cu târgurile de căpetenie ale 
Principatului până la marginile ţerii, hotărindu-se în ace- 
laş timp și facerea de tarife pentru: plata portului scriso- 
rilor, iar în bugetul Moldovei pe 1831 sa și înscris o 
sumă de 5000 lei vechi (1851,85 lei noi) ca venit al 
portului de scrisori din năuntrul ţerii. (1) 

Eră prima încercare care se făceă de a se aduce un 
mic venit Statului din portul scrisorilor înăuntrul ţerii, 
căci pentru posta internaţională ea se făceă de consulate 
prin serviciile lo» speciale. 

Această încercare însă na izbutit, căci la licitaţiunea 
care sa ţinut pentru darea în întreprindere a acestui ve- 
nit, nu s'a prezentat decât un singur mușteriu, care na 
voit să dea mai mult de 2.500 lei vechi (925,92 lei noi), 
pentru serviciul postei interne de scrisori a Moldovei, iar 
antreprenorul postelor n'a voit să iea asupra sa înființarea 

(1) Analele parlamentare ale Moldovei, tom. I, partea II, pag. 129,
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acestui biurou de postă și atunci Obșteasca Adunare, după 

raportul ministrului de finanţe, «în vedere că înfiinţamvea, 

acelui biurou de postă ar pricinui o mare cheltueală dacă 

Sar aşeză pe socoteala Ocârmuirii», a hotărit ca acest 

venit «nefiind nici atât de însemnător, să rămână deo- 

camdală în neluerare până se va ivi un prilej îndemă- 

natie pentru înființarea lui» (1) și astlel sa amânat în- 

liințarea, postei de scrisori în interiorul țerii. 

In tot timpul Regulamentului Organic toate veniturile 

Statului au fost date în întreprindere. Se consideră ca o 

mare năpaste pentru guvern când se întâmplă ca să ră- 

mână -nearendat vreun venit oarecare. Obșteasca Adu- 

nare întocmiă condiţiunile pentru darea în întreprindere 

a tutulor veniturilor Statului, se ţineă licitaţiune chiar dina- 

intea, Obşteștii Adunări, și apoi licitaţiunile se întăriau de 

puterea executivă, de deplin împuternicitul prezident al 

divanurilor Moldovei şi Valahiei general Kisseleit în tim- 

pul ocupaţiunei rusești și mai pe urmă se întăriau de că- 

tre Domni. 
Astfel au fost arendate vămile, ocnele de sare, oieritul 

și cornăritul păstorilor austriaci, şi tot așă, sa urmat și 

pentru întreţinerea postelor cari, deși nu aduceau nici un 

venit Statului, ci din contră Statul trebuiă să prevadă în 

buget. sumele necesare pentru plata, acestui serviciu, cu 

toate acestea postele fiind un serviciu al Statului, guver- 

nul dimpreună cu Obşteasca, Adunare trebuiau să iea mă- 

surile cuviincioase pentru arendarea lor. 

Postele se arendau pe trei ani, ca și celelalte venituri 

ale Statului, iar în condiţiunile de arendare a postelor 

găsim aproape aceleași condițiuni în amândouă Princi- 

„patele. 
In Muntenia plata pe fiecare ceas pentru un cal dela o 

postă la alta, care în timpul lui Ipsilanti: eră de 10 bani, 

s'a ridicat în timpul Regulamentului Organic la 20 de pa- 

vale, socotinduse câte patru ceasuri de fiecare poșştie, iar 

cine aveă twebuinţă a trimite ștafete, aveăsă plătească 

îndoit. | 

(1) Analele păilamentare aie Moldovei, tom. III, partea II, pag. 165.
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Pentru întâia dală se vede pomeninduse în condiţiunile 

de arendare a postelor Principatelor de expediția hâr- 
tiilor administrațiunii dela cancelasiile din București și 
Craiova, pe care antreprenorul postelor eră îndatorat s'o 
facă fără plată deosebită, de două ori pe săptămână, Lu- 
nea, și Vinerea, iar particularii puteau 'să dea. și dânșii 
scrisori de expediat în zilele de expediţie, plătind câte un 
ban la dram pentru fiecare ceas sau patru bani de o 
poştie, iar aceia cari ar voi să iea adeverințe (recepise), tre- 

buiă să plătească îndoit. (1). 
In fine, pentu prima oară sa regulat și lransportul 

gropurilor de bani, cari plătiau 10 parale pentru ocaua 
de argint și 50 parale pentru ocaua de aur pentru fie- 
care postă. 

'Tarifa, pentru transportul scrisorilor particulare eră foarte” 
ridicaţă. Asttel o scrisoare în greutate de 5 dramuri, care 
este aproape greutatea de 15 grame a scrisorilor de as- 
tăzi, care sar [i trimis dela Bucureşti la Ploești, trebuiă, 
să plătească pentru trei poștii 60 bani sau 20 parale (18!/, 
bani) și ca să aibă siguranța expeditorul scrisorii că scri- 
soarea, a, fost predată destinatarului, trebuiă să plătească 
îndoit, adică 40 parale sau 37 bani, iar o scrisoare de 5 
dramuri dela Bucureşti la Craiova trebuiă să plătească 80 
bani din moneta de astăzi, și cu recipisa 1 leu şi 60 bani, 
distanța dintre București și Craiova fiind de 12 și jumă- 
tate poștii. 

Cu astfel de taxe ridicate, cari erau cu atât mai mari 
cu cât dstanțele de străbătut erau mai mari, este ușor 
de înțeles cum nu sa putut desvoltă mai de loc cores 
pondența prin poștă pe acele vremuri. 

Contractul încheiat în 1833 pentru darea în întreprin- 
dere a postelor Munteniei îndatoră pe antreprenorul pos- 
telor ca, în curgerea celor dintâi șase luni socotite dela 
începutul contractului, să înfiinţeze câte doă diligențe pe 
cele cinci mari drumuri ale Principatului: drumul Focșa- 
nilor, Brăilei, Câinenilor (Râmnicu-Vâlcei), Giurgiului și 
Craiovei, cari să plece cel puţin odată pe săptămână, nu 

(1) Analele parlamentare ale Munteniei. ţtom. III, partea I, pag. 558.
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însă în zilele holărite pentru expediţia postei, ca să fie 
numărul de cai de ajuns pentru toate trebuințele; dar 
aceste diligenţe nu s'au înființat decât mult mai târziu, 
antreprenorii postelor găsind fel de fel de pretexte pen- 
tru a amână punerea în lucrare a acestei obligaţiuni, care 
se' traduceă printr'o cheltueală pentru ci. 

In fine contractul pentru arendarea postelor mai pre- 
vedeă că, la caz ca antreprenorul postelor să fie supus al 
vreunei curți străine, el eră îndatorat să aducă înscris 
subt a lui iscălitură, adeverită de consulatul protecţiei sale, 
că pentru ori ce va fi în drept să ceară dela Stăpânire, 
se va îndreptă la guvernul ţerii, iar nu la consulat, căci 
o slujbă a ţerii—zice contractul — trebue să fie îndestu- 
lată după firea cererii și după dreptate de oblăduirea țe- 
rii, fără nici un amestec de protecţie străină. (1) 

Punerea unui asemenea articol în contractul postelor 
dovedește grija pe care o aveă Obșteasca Adunare de a 
înlătură, cel puţin în contractele cari se făceau prin mij- 

locirea ei, acel amestec zilnic în afacerile interne ale ţerii. 

Numărul cailor cari se cereă să-i aibă antreprenorul 
postelor Munteniei eră de 2990 cai, pentru cele zece dru- 
muri ale ţerii, și caii erau împărțiți pe poștii, după cum 
se arată în următoarea tabelă anexată la contractul pos- 
telor Munteniei în intervalul dela 1833—1836: 

(1) Analele parlamentare ale Munteniei, tom. III, pag. 360
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In Moldova condiţiunile pentru darea în intreprindere 

a postelor erau aproape la fel cu ale Munteniei, cu sin- 

gura deosebire că numărul cailor pe cari antreprenorul 

reă îndatorat să-i aibă pentru anii 1833—1836, eră nu- 

mai de 1000 cai, iar pentru corespondența particulară 

nu se fixase încă nici un tarif, deoarece Obșteasca Adu- 

nare a Moldovei își rezervase dreptul să aprobe proiectul 

pe care l-ar prezentă antreprenorul postelor, ceeace do- 

vedește că, la 1833, posta încă nu făceă serviciul cores- 

pondenţei particulare în Moldova, ci numai transportul de 

persoane şi al corespondenţei oficiale a Statului. In con- 

tractele următoare ale postelor Moldovei se prevedea însă, 

ca şi în Muntenia, înființarea postei pentru scrisori par- 

ticulare şi gropuri de valoare, după acelaș tarif ca și al
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Munteniei, plătindu-se 4 bani de dram de poștie pentru 
o scrisoare, 10 parale pentru ocaua, de argint și 50 parale 
pentru ocaua de aur pentru o poștie. 

Daraverile îmmulţindu-se din an în an, s'a simţit nevoia 
să se adauge numărul cailor de postă, atât în Muntenia 
cât şi în Moldova. Astfel în Muntenia, prin contractul din 
1836, numărul cailor de postă s'a ridicat la 3270 pentru 
121 de poștii, din cari 1980 cai pentru trebuinţa Statului 
şi 1290 pentru trebuinţele particularilor (1), apoi la 1841 
numărul cailor s'a ridicat la 3740. 

În contractul postelor Moldovei numărul cailor eră de 
1310, apoi s'a ridicat la 1400, și în fine la 1510, împăr- 
țiți în modul următor pe cele patru drumuri ale Moldovei: 

1) Drumul care mergeă din Sculeni prin Iași la Vasluiu- 
Huși până la Strâmtura; | 

2) Drumul care mergeă din Bârlad până la Galaţi şi 
Focşani ; 
3) Drumul care mergeă din Podul Iloaiei până la Mi- 
hăileni; 

4) Drumul care mergeă din Târgu-Frumos la Fălticeni, 
Piatra, Bacău, lonoşeni și Ocna, după cum se arată în ur- 
mătoarea tabelă: (2) | 

  

(1) Analele parlamentare ale Munteniei, tom. VI, partea I, pag. 95 și urm, (2) Analele parlamentare ale Moldovei, tom, XIII, partea II, pag, 70 și urm,
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islBataa. ........ | albi Drăgușeni... .... | 16 

14 || Pereschivul. . . . . | 44| 36] Fălticenii ..... 12 

i5lBerheciul. .. ....- „i 44|37i Romanul. ....... 32 

i6| Tecuciul. ....... 5238] Galbeni . ....... 24 

iniFureenii. ....... | 3639) Hârtopu. ....... i 13 

18| Focşani. . ....]  39|40 Piatra... . | ae 
19| Turceștii. . . ... | Bacău... cc... 28 

20|Pundenii. ....... Răcăciuni ....... 16) 
ai Serbeştii. . .... Adjud . .. i 16 

o2|Panciul ... Mărăşeşti, ... 16| 

23| Vădenii ........ Ocna ......- 3|| 

24. || Galaţii cu 8 cai la Reni. Orășea. ...... 8       
  

  De transportat . . 

  
    

  

  

    Total . .| 1.510. 
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In intervalul acesta se înființase un biurou de postă ru- 
sesc la Galaţi pentru a transportă prin Reni posta înter- 
națională la Odesa, şi de aceea posta dela Galaţi s'a întru- 
nit cu cea din Reni, adăugându-i-se 8 cai, pentru a tri- 
mite corespondenţa la gura “Prutului și de acolo a se predă 
postei rusești spre Odesa. 

Sumele pe cari le cheltuiă Statul pentru întreținevea, 
postelor erau însă prea mari în raport cu veniturile Prin- 
cipatelor, și cauza de nu se puteă obținea un preţ mai mic 
la licitaţiunile ce se ţineau pentru darea în întreprindere 
a postelor, eră înlăturarea concurenţei, care proveniă din 
pricina că trebuiau capitaluri mari penteu ca să iea cineva 
întreprinderea postelor. 

Pentru ca să se înlăture aceste greutăți, Obşteăsca Adu- 
nare a hotărit în anul 1841 să dea o nouă organizare 
postelor, și pentru a mări concurenţa a hotărit să se dea 
în întreprindere postele împărțite în mai multe drumuri, 
iar nu unui singur antreprenor ca în trecut, și astfel pos- 
tele Munteniei s'au împărțit în 17 drumuri cu 3740 cai, 
ia» postele Moldovei s'au împărţit în 4 drumuri cu 1510 cai. 

Cu modul acesta fiecare contract fiind mai mic, sau ivit 
mai mulți concurenți şi sau putut dobândi în amândoă Prin- 
cipatele preţuri cu mult mai avantagioase decât mai nainte, 
cu toate că numărul cailor se immulţiă la fiecare contract; 
şi astfel în 1841 postele au fost date în întreprindere în 
Muntenia pentru suma de 166.000 lei noi, adică cu îin 

scăzământ de peste 50%, după cum erau arendate în tre- 
cut, ia» în Moldova au fost arendate cu suma de 146.000 lei 
noi, prin urmare și aci o reducere de peste 40%, 

Această scădere în prețul acestei intreprinderi proveniă, 
pe de o parle din cauza lărgirii cercului acelora cari pu- 
leau concură la licitaţiune, iar pe de altă parte din cauză, 
înunulțirii transacţiunilor, căci particularii. întrebuinţau din 
ce în ce mai mult posta, şi din sumele pe cari antrepre- 
norii le incassau dela particulari își acoperiau în mare parte 
cheltuelile pe cari le făceau pentru transporturile Statului. 

Afară de aceasta posta, mai aveă, un nou venit dela, por- 
tul scrisorilor și gropurilo» de valoare, căci lumea se obiș-
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nuise încetul cu încetul să trimită scrisori și bani prin postă, 
așă încât postele începuseră să nu mai ilie o povară așă 
de mare pentru bugetul Statului, și din an în an scădeă 
subvenţiunea pe care o da Statul pentru postă. 

Neapărat că răspândirea instrucţiunii în păturile sociale 
şi sporirea daraverilor comerciale ar fi adus un spor și 
mai mare în venitul postelor, dacă taxele cari se perce- 
peau pentru transportul scrisorilor nu ar fi fost așă de mari. 

In Principatele Române nu pătrunsese însă reforma, care 
se făcuse încă din 1839 în Englitera, după propunerea lui 
Rowland Hill, de a se reduce taxa pentru scrisorile fran- 
cate la un penny (10 centime) în interiorul ţerii, și pen- 
tru cele nefrancate la îndoit. Această reformă a făcut ca 
corespondența postală a Engliterei să iea un avânt așă de 
mare, încât dela 76 milioane scrisori, câte să expediau în 
Englitera în 1839, ajunsese în 1840, un an după aplica- 
rea reformei, la, 169 milioane scrisori, adică mai mult decât 
îndoit (122 1/ %), pentru a trece după 40 de ani la peste 
un miliard de scrisori, ca să ajungă astăzi la 4 miliarde 
bucăţi, cât reprezentă corespondența totală a Engliterei. 

Taxe ridicate asupra scrisorilor au existat la început, 
nu numai în Principatele române, dar în toate ţerile; căci 
nici Franţa, nici Englitera, nici alte State nau taxat scri- 
sorile dela început cu un tarif moderat, ci din contra 
cu un tarif așă de urcat, încât împiedică corespondența. 
postală. 

Se citează cazul tipic al muitor familii din Franţa, cari, 
din cauză că taxa pentru francarea, unei scrisori eră prea 
mare, se învoise între ele a nu mai francă scrisorile, şi 
a pune pe plic lângă adresă niște semne convenţionale, 
din cari să înțeleagă persoana care primiă scrisoarea, că 
toți acasă sunt sănătoşi, şi după ce examinau plicul, și 
prin urmare ştiau ceeace doriau să afle, apoi refuzau să 
primească scrisoarea şi prin urmare scăpau de plata taxei 
care trebuiă plătită de acela care primiă scrisoarea. 

Indată însă ce a dispărut acel tarif ridicat, și mai cu 
seamă. tariful pe zone, după care taxa unei scrisori eră. 
cu atât mai mare cu cât distanţa eră mai mare, de atunci
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corespondența postală a început să crească în mod con- 
siderabil în toate ţerile. | | 

La 1841 Principatele Române nu intraseră încă pe calea 
aceasta a micșorării tarifului pentru scrisori, dar dela 1841 
datează o nouă organizare a postelor în Muntenia, care 
a fost introdusă dela 1845 și în Moldova și care aveă de 
scop să introducă mai multe îmbunătăţiri în administra- 
țiunea postelor Principatelor. 

Astfel cu toate că în condiţiunile anterioare de aren- 
dare a postelor Statul își rezervase dreptul de a controlă, 
mersul serviciului postal prin niște revizori numiţi de Stat, 
cu toate acestea nemulțumirile erau mari în contra antre- 
prenorilor postelor. Atunci s'a hotărit să se înființeze o 
cassă a menzilurilor în Bucureşti, și alta în Iaşi, con- 
duse de către un director, ajutat de un secretar și doi 
scriitori, plătiți de antreprenorul postelor, dar numiţi de 
Domn, și la aceste cancelarii aveă să se primească toate 
plicurile în zilele de expediţie și apoi să se trimită cu 
curieri după stafete, sau pentru pachete, cari s'ar trimite 
din partea ori cărui serviciu. 'Totdeodată cassa menzi- 
lelor eră datoare să primească toate plicurile ce-i vor 
aduce curierii de prin districte și să le împărţească după 
adrese prin oamenii postei. 

Această cassă liberă în acelaș timp şi foile de drum 
(menzilurile), primiă ori ce ordine ale guvernului, şi pen- 
tru ori ce reclamaţiuni tot la dânsa trebuiă să se adreseze 
aceia, cari aveau de făcut vreo plângere, aşa că ea serviă, 
de intermediar între guvern și antreprenorii postelor. 

Inființarea unei asemenea administraţiuni centrale eră 
cu atât mai mult simțită, cu cât se hotărise, atât în Mun- 
tenia cât și în Moldova, ca să nu se mai arendeze postele 
unui singur antreprenor, ci să fie împărţite în mai multe 
drumuri, și prin urmare a» fi fost foarte greu, fără inter- 
mediul acestei casse a menzilurilor, ca guvernul să poată 
corespunde cu atâţia antreprenori de postă. 

In condiţiunile de arendare a postelor se prevăzuse dis- 
pozițiuni mai straşnice în contra antreprenorilor, mărin- 
du-li-se răspunderea și cerându-li-se să exercite o supra- 
veghiere mai serioasă asupra subordonaţilor întreprinderii.
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"-.- Astfel pentru transportul expediției Statului, a scriso- 

rilor particularilor și a gropurilor de valoare, găsim în 

contract următoarele condițiuni: «Antreprenorii vor fi da- 

tori a porni pe drumuri cu gentele expediția Stăpânirii 

și gropurile cu bani ce se vor da împreună cu aceasta, 

de două ori pe săptămână, atât pe cea din București la 

judeţe, cât și pe cea dela județe în București, la zilele 

hotărite, precum a urmat și până acum, în răspunderea 

contracciilor, cari vor avcă aici la cassa poslelor câte un 

orânduit întradins pentru primirea gentei Stăpânirii şi a 

“particularilor ca să le pornească la reședința lor și să 

primească asemenea și pe cele de afară; însă postele fiind 

vândute în părţi mai multe, contracciul drumului Brăilei, 

de care este alăturată și posta București, rămâne înda- 

tovat a dala toate zilele 'de expediţie câte-o căruță cu 

patru cai curicrilor și: câte un surugiu călare, pentru gen- 

tele ce se: vor porni fără curieri până la- postele cele 

dintâi fără plată de progon, precum nici ceilalți con- 

traccii n'a a primi nimic pentru celelalte poștii ale dru- 

nului lor. 3 
«Apoi cu această orânduială pornindu-se regulat expe- 

diţiile de două ori pe săptămână, atât din București, pre- 

cum şi de pe la județe, ori ce primejdie sa” întâmplă de 

pierderi său spargere a treunui pachet cu scrisori, 

amanet său grop de bani, răspunde îndată contracciul 

drumului aceluia unde sa întâmplat necutiința; fără 

a î se ascultă nici o pricinuire, și cl își va căulă cu 

curierii, sau căpitanii postelor drumului său. Asemenea 

vor fi datori contraccii drumurilor a primi dela neguță- 

torii din Brăila sau alţii de prin capitalele județelor, ce 

ar dori să expedieze pachetele sau gropurile cu bani dela 

un loc la altul, prin trecătoare dela București sau alte 

puncturi înainte, și a le înaintă după adrese subit asigu- 

area cuvenită, luând drept progon tot aceeaș plată ce se 

descrie la art. 35, însă pe toată întinderea poștiilor dru- 

mului unde sar înaintă acel pachet sau grop, din care 

poptind cel dintâiu contraceiu banii ce i sar analoghisi; 

după numărul: postelor sale; apoi va îngriji a numără. în-
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dată cuvenitul progon și contracciului celorlalte poștii u UA 
sar âdresă lucrul: primit». (1) (9 

Din aceste condițiuni pentru arendarea postelor, cea mab n” 
principală pentru guvern eră aceea că contraccii postelor 
aveau să răspunză pe viitor de ori ce furt sar fi făcut 
cu transportul gropurilor de valoare, căci ajunsese aproape 
Iueru obișnuit ca posta să fie jefuită când se știă că este 
un transport mai însemnat de bani, şi ori de câteori eră 
un proces în despăgubire, intentat antreprenorului poste- 

lor, acesta chemă în garanţie po Stat și Statul eră re- 
gulat condamnat la plată, fiindcă nu există în contractul. 
pentru darea în întreprindere a postelor articolul acesta 

care s'a introdus la 1841, că răspunderea privește pe an- 
treprenor, iar nu pe Stat. 

In ceeace privește stafetele, iată ce dispoziţiuni erau în 
contractul întreprinderii postelor : 

«Pentru stafete antreprenorii vor fi datori totdeauna a 
da un surugiu cu un cal, cu plata progonului pentru doi 
cai, pe toate poștile întinderii drumului. Dar fiindcă sta- 
fetele se pornesc 'atât. de către: Stăpânire, cât şi de către 
particulari, pentru grabnice trebuinţe, spre ajungerea aces- 
tui scop contraccii drumurilor, luând odată plata; cuvenită 
pentru stafetă, atât dela, Stăpânire cât și dela particulari, 
sunt datori, de odată cu pornirea ei, a da în mâna dătă- 
toruiui adeverinţă cu arătare de ziua şi ceasul când o 
primește, apoi cu expedierea ei va da menzil cu două pe- 
ceţi în mâna. surugiului ce va porni cu ea, care îndată, 
ajungând -la postă, va da căpitanului împreună şi cu men- 
zilul, iar acest din: urmă, pe de o parte va, scrie în menzil 
ceasul: când a: ajuns menzilul la posta sa, iar pe de alta, 
va da surugiului ce a adus-o chitanţă de primirea sta; 
fetei și de ceasul când i-a adus-o, care se va întoarce cu 
dânsa la posta de unde sa pornit spre a-și da cuvânt de 
urmarea ce a lăcut. Apoi stafeta pornindu- se din fiecare 
postă, înainte, până la locul unde se trimite, căpitanul postiei 
punctului numit, însemnând ceasul când a ajuns stafeta, 
în posta sa, o va înmână îndată și persoanei către care 

() Analele parlamentăre ale Munteniei, tom. X, partea. 1, pag. 411 și urm.
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a fost adresată, întorcând menzilul înapoi la locul de unde 
sa pornit, care menzil se va înfăţișă spre dovadă de că- 
tre contraccii postelor persoanei ce a pornit-o spre încre- 

dințare. La, întâmplare însă de a mijloci vreo zăbavă pen- 
tru ajungerea siafetei la locul unde sa fost pornit, peste 
ceasurile ce cuprind poştiile acelui drum, atunci contrac- 
cii pe de o parte vor plăti celui ce a pornit stafeta indoiţi 
banii ce-i-a primit: drept progon, iar pentru ale Stăpânirii, 
pe lângă întoarcerea înapoi a progonului pomenit, vo» fi 
răspunzători și de ori ce întâmplări şi neorândueli ar iz- 
vori din întârzierea trimiterii unei asemenea stafete ; și 

asupra pornirii stafetelor se -va luă drept temeiu a se so- 
coti distanţa de o postă drept două ceasuri». (1) 

In contractul arendării postelor pentru anul 1841, gă- 
sim pentru prima oară o dispoziţiune foarte însemnată 
pentru acele vremuri, adică îndatorirea antreprenorului 
drumului Brăilei de a transportă gazeta Brăilei fără a 
pretinde vreo plată și a o expedui în tot cuprinsul Prin- 
cipatului. (2) 

Vedem dar pentru întâia oară posta făcând un nou ser- 
viciu: acela al expeduirii ziarelor, și încă în mod gratuit. 

In ceeace privește posta internaţională, se înființase în 
Principate, cu autorizaţia Inaltei Porţi, biurouri postale 
de către consulatul austriac, cunoscute subt numele de 
posta nemţească, și de către consulatul rusesc alte birouri 

de postă, numită posta, rusească, și scrisorile pentru Aus- 
tria sau Rusia se expediau prin postele nemţești sau ru- 
sești, iar pentru scrisorile cari veniau din Austria sau Rusia, 
expediţia lor se făceă tot prin aceste poste. Antreprenorii 
postelor însă erau datori ca, ori de câte ori consulatele 
le cereau cai de postă, să le deacu acelaș preţ ca și 
pentru particulari, iar socotelile se făceau la sfârșitul fie- 
cărei luni. 

Chiar în contractele pe cari guvernul le incheiă cu an- 
treprenorii postelor, se prevedeă anume în contract înda- 
torirea pentru antreprenori de a transportă dela frunta- 

(1) Analele parlamentare ale Munteniei, tom. X, partea I, pag. 410. 
(2) Idid., pag. 432.
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ria austriacă geanta, cu scrisori austriecească, și dela, frun- 
taria, rusească geanta cu scrisorile postei rusești. 

lată articolul privitor la postele străine din contractul 
postelor: 

«Contracciul drumului Piteștilor de două ori pe săptă- 
mână în București, şi de două ori la Câineni, în zile de 
expediţie, va fi dator a primi dela cinstita k. k. agenție 
aici și pe la punctul Câineni asemenea, geanta austrie- 
cească și a o primi și porni, așă, pecetluită precum i se 
va da, atât cea de aici către dregătoriile dela hotarul aus- 
triacesc, cât și cea de acolo aici către cinstita k. k. agen- 
ție și a o înaintă cu curieri orânduiţi într'adins pentru 
expediție, primind de fiecare expediţie plata cuvenită de 
o stafetă, adică câte lei 5 pentru fiecare postă; totdeo- 
dată şi contraciii drumurilor Focşani, Brăila și Giurgiu 
vor fi cu cea mai de aproape băgare de seamă și prive- 
ghere, ca ori când sar înfăţişă curierii rusești, atât ai 
extra-postei dela Țarigrad la Petersburg și Odesa și dela, 
Petersburg şi Odesa la Țarigrad, cât și ai acei ordinare, 
să înlesnească fără minut zăbavă darea, căruțelor și cai- 
lor trebuincioși, spre a nu întâmpină curierii cea mai 
mică, împiedicare și zăbavă în călătoria lor ce vor avea, 
prin postele Principatului, fiind datori slujbaşii postelor a, 
le arătă înlesnire și toată cuvenita indulgență, ca să nu 
sufere cea mai mică întârziere sau nepotrivită primire 
prin postă, iar plata progonului își vor primi fiecare din 
numiții contraccii dela canţelaria cinstitului cantor al pos- 
tei rusești de aici spre despăgubirea, plăţii progonului ce 
sar însumă pentru caii ce li s'ar slobozi după fiecare 
drum, fără a aveă nici un fel de pretenție pomeniţii con- 
traccii, precum și cel de sus al Piteștilor pentru ori ce 
lucru s'ar expediă, prin numiții curieri». 

Aceste poste străine au continuat să funcţioneze mult 
timp în Principate și înlăturarea lor a fost una din che- 
stiunile cele mai greu de rezolvat pe cale internaţională, 
căci ele nau încetat de a funcţionă în țară decât dela 1 
Aprilie 1869, deşi Convenţia dela, Paris, din '/, August 
1858, prevedeă în mod categoric în art. 2: «Că Princi- 
patele Române se vor administră liber», iar art. 34 da,
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drept ţerilor să-și facă legile ce vo» crede de cuviinţă pen- 
tru administrarea postelor Principatelor, aşezându-le prin- 
ire legile de interes general al ţerii. 

Incă dela promulgarea Convenţiunii, guvernele ambelor 
ţeri începuseră tratative pentru suprimarea biurourilor 
postale străine, ca aducând atingere dreptului Principa- 
telor: de a se administră singure, şi guvernele noastre 
regulat. se izbiau de răspunsul puterilor interesate, că n au 
încredere în administraţia postelor românești ca să le în- 
credințeze expediția postelor internâţionale. Motivul: real 
însă eră că: beneliciile pe 'cari le trăgeau aceste ţeri din 
exploatarea biurourilor postale aşezate în Ţara-Românească, 
erau prea mari ca să renunțe la ele. 

Astfel dintro broșură intitulată LAatriche et les Prin- 
cipautes danubiennes, apărută în 1858 la Paris, se văd 
lămurit cauzele împotrivirii puterilor străine de a încetă 
funcţionarea, postelor lo: în Principate. «Biurourile de postă 
și diligențele austriace exploatează astăzi amândouă Prin- 
cipatele și venitul neţ. al biuvoului de postă austriacă din 
laşi produce 100.000 franci pe an, iar cel din Bucureşti 
ivebue să fie cu mult mai mare». (1) 

Din cauza acestor beneficii nu sau putut încheiă cu 
aceste puteri convenţiunile postale internaţionale pentru 
vegularea expedițiunii postale, decât la 1868, când sa 
și început desființarea acestor biurouri postale străine, şi 
la 20 Mastie 1869 directorul postelor și telegratelor Al. 
Cociu a putut să dea următoarea: circulară tuturor biu- 
rourilor postale din ţară: «După convenţiunile postale in- 
ternaționale încheiate în: anul expirat (1868), dela:19 Max- 
tie—-l Aprilie 1869, teritoriul postal: al României se va 
exploată exclusiv de către administraţiunea română. Prin 
urmare biurourile postale austro-maghiare, cari până acum 
făceau serviciul internaţional, vor încetă ci desăvârșire 
la 31 Martie: seara, şi chiar de a doua zi numai biurourile 
postale române vox servi de intermediare pentru relaţiu- 
nile cu: străinătatea, e ca şi pentru acelea din întrul ţerii». (2). 

(1) ZPAutriche et les Principauies. danbiennes. (Acte și documente culese 
de:d-.D. A. Sturdza), vol. 7, pag. 382, - 

(2) Biblioteca Academiei Române, vol. No. 2579.



Cu toate acestea, în 1873 sa descoperit că în Galaţi și 
Brăila, funcționă încă un biurou postal străin la mesage- 
riile franceze, dar și acela a fost îndată desființat. (1). 

Progresele cari se făceau în alte ţeri în administraţiu- 
nea, postelor și telegrafelor, se inb'oduceau încetul cu în- 
cetul și în Principatele române; astfel prin Decretul No. 511 
din 23 Pevruarie 1852, s'au fixat.în Moldova patru taxe 
postale prin aplicare .de stampile pe plicuri, în caz când 
expeditorul plătiă taxa predând serisoarea .. unui oficiu 
postal. Aceste. stampile erau rotunde, iar valoarea lor eră 
următoarea: 

15 parale taxa unui jurnal; 
45 „» unei. scrisori. simple; - 
90 » > p..2 recomandate sau duble; 

135 » » » » » având retur- 
wecipisă. 

Timbrele postale s'au introdus în Moldova în anul 1854, 
deoarece incercarea care se făcuse în timpul Regulamen- 
tului Organic nu: izbutise, iar în Muntenia timbrele pos- 
tale au fos întroduse tocmai în anul 1858. 

Mărcile postale ale Moldovei aveau pe ele stema Mol- 
dovei:. un- zimbru, o stea cu cinci colțuri între coarne, 
deasupra.,aveă, o inscripție cu. litere cirilice (franco), iar 
jos eră scrisă, valoarea mărcilor: 15, 45, 90. sau -135 pa- 
rale. Mărcile.. Munteniei aveau un vultur. 

Unindu-se Principatele, s'a făcut un singur timbru pos- 
tal. pentru ele, având vulturul și zimbrul, iar jos eră în- 
semnată valoarea timbrului în parale. La 1864 sau intro- 
dus mărcile postale cu efigia Domnitorului Alexandru Cuza, 
și apoi la 1866 cu a Domnitorului Carol 1.. 

      

_(1) Dem. C. Ollănescu, Raport general asupra par ticipării României. ia 
Expoziţia: din Paris 1900, pag 18... - : -
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Orgunizarea posteior și lelegrafelor făcută prin legea 
dela 16 Decemwrie 18641 și legile urmălvare. 

La 1862, când sa făcut unirea administrativă a ţerilor, 
sa simţit nevoia să se dea o organizaţiune uniformă pos- 
telor și telegrafelor din amândouă Principatele, și atunci 
sa şi hotărit fuziunea ambelor administraţiuni postale şi 
telegrafice ale Principatelor într'o singură direcţiune cu 
reşedinţa în București; iar legea din 16 Decemvrie 1864, 
decretată în puterea Statutului, a fost cea dintâi lege 
care a dai o organizațiune serviciului postelor şi ielegra- 
felor în România. 

Această lege nu puteă să nu se ocupe şi de organiza- 
rea, telegrafului, căci telegraful care există în alte ţeri 
încă dela începulul secolului, fusese înfiinţat în Principate 
în anul 1854, cu ocaziunea răsboiului Crimeei, astfel în- 
cât, la 1864, telegraful aveă dejă o existență de zece ani 
în 'Paxa-Românească. 

Austriacii, cari ocupau atunci Principatele, au construit 
cele dintâi linii telegrafice: dela, Giurgiu la București și 
de aci la Predeal, pentru a aveă legătură pe de o parte 
cu Dunărea spre Viena, și pe de alta cu Brașovul-Viena 
prin Predeal. 

A doua linie a fost aceea dela Iaşi la Fălticeni. In 1855 
sa construit o nouă linie telegrafică, care mergeă dela 
București la Iași prin Brăila și Galaţi, iar după tratatul 
dela Paris, din 18/30 Martie 1856, care a înfiinţat; Comi- 
siunea europeană a Dunării, sa construit de Comisiunea 
europeană o linie telegrafică dela Galaţi la Sulina, şi în 
fine treptat s'au construit nouă linii telegrafice, așa încât 
la 1864 corespondenţa prin telegraf î incepuse să iea o des- 
voltare destul de mare. 

In legea postelor și telegrafelor din 1864 se vorbeşie 
pentru întâia dată de dreptul de monopol al Statului pen- 
inu exploatarea postelor și telegrafelor. Art. 1 al legii 
spune lămurit că Statul își rezervă dreptul sau monopo-
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lul telegrafo-postal, care consistă în transmiterea de comu- 
nicaţiuni prin firul electric și transportul de obiecte și 
persoane prin poştă. . | 

Statul exercită de fapt cu mult înainte de 1864 acest 
monopol, deși nu eră prevăzut în mod formal prin nici o 
lege, căci Slatul luase asupra sa încă dela început, ca 
un serviciu de Stat, efectuarea transportului prin postă a 
corespondenţei particularilor, iar în ceeace privește tele- 
gralul, Statul construise cu cheltuiala, sa, sau rescumpă- 
rase toate liniile telegrafice, astlei că idea modernă care 
legitimează monopolul Statului asupra postelor şi telegra- 
felor, şi care este întoineiată pe nevoia pe care o are Sta- 

tul pentru siguranța sa ca el singur să exploateze acest 
serviciu, na fost trebuință să se pună înainte pentru a 
justifică acest monopol, căci de fapt el există pentru Stat 
încă dela înființarea serviciului postal şi telegrafic în ceea- 

ce privește serviciul postal intern. O singură dificultate 
eră în privinţa serviciului postal internaţional, și cu toate 
că legea telegrafo-poslală a fost decretată în 1864, această 
dificultate a mai durat încă câţiva ani până să dispară 
postele străine din ţară. 

De altminteri monopolul postelor și: telegrafelor există 
în toate ţerile; el este monopolul cel mai puţin combătut 
de economiști și se justifică pe interesul ce-l are Statul 
de a nu lăsă pe mâna particularilor să transporte cores- 
pondenţa sa oficială postală și telegrafică, care de multe 
ori cuprinde secrete de Stai, şi în toale ţerile unde la 
început telegraful sau posta n'au fost instituțiuni de Stat, 
ci se exercilau de particulari, ca de pildă în Englitera 
sau Germania, Statul a luat aceste servicii din mâna par- 
ticularilor și a făcut: un monopol al Statului. 

La 1864, când sa decretat -legea telegrafo-postală, s'a 
simţit nevoia de a se pune în lege dreptul Statului de a, 
exploată singur» postele și telegrafele, nu atât pentru a, 
stabili acest drept de monopol pentru corespondența in- 
ternă, căci acest drept în mod tacit îi eră recunoscut, cât 
pentru a se puteă susţineă şi mai mult desființarea biu- 
vourilor postale străine, cari transportau corespondența 
internaţională; căci prevăzându-se prin lege monopolul
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Statului, funcționarea biurourilor postale străine nu mai 
aveă nici 0 rațiune de a mai .fi .tolerată în ţară. 

Serviciul postal, și mai târziu serviciul telegrafic, n'au 
fost dela început un monopol înființat de Stat în scop lis- 
cal, căci multe decenii serviciul postal, departe dea aduce 
un venit Statului, din contra se cheltuiau:-de Stat sume 
însemnate pentru el. 

Astfel am văzul că în timpul Regulamentului. Organic 
întreţinerea. postelor -constituiă una din cheltuelile destul 
de mari, pe cari trebuiă să le suporte Statul, căci. între- 
ținerea postelor-se ridică până la 7.660%/, -din veniturile 
Statului. Numai mai -târziu postele. au începul să dea un 
venit Statului, dar și atunci acel venit abiă acoperiă chel- 
tuelile pe -cari le făceă Statul cu serviciul postal, cum este 
încă și astăzi în Statele-Unile ale Americei, unde, din cauza 
imensităţii teritoriului, cheltuelile pentru serviciul postal 
sunt mai mari decât veniturile, 

Tot așă a fost. și la, noi până în anul 1877, de aceea 
chiar legea. postală. din 1864 consideră că taxele cari se 
plătiau pentru transportul scrisorilor .şi călătorilor, pre- 
cum şi taxele telegrafice, reprezentau plata unui serviciu 
pe care Statul îl făceă particularilor, iar nu eră nicide- 

cum un “impozit; şi de aceea aceste taxe nau fost pre- 
văzute în legea telegrafo-postală. din 1864, ci întrun re- 
gulameni care sa decretat de odală cu legea telegrato- 
postală.. 

Astăzi însă taxele postale şi: telegrafice nu reprezentă 
numai serviciul pe care-l face Statul transportând. scri- 
sorile particularilor, sau transmiţându-le depeșile lor, dar 
conţin în ele și un impozit; căci Statul nu numai că-și. aco- 
pere cheltuelile pe cari le face cu exploatarea postelor și 
telegrafelor, dar îi rămâne şi un excedent de venituri. 

Pentru a se: ajunge însă la acest rezultat, ca venitul pos- 
telor și telegrafelor să covârşească cheltuelile. cari .se fac 

pentru: aceste servicii, a trebuit ca şi România. să urmeze 
exemplul pe care-l dăduse Englitera și pe care-l urmase 
mai toate Statele, și să scază taxele postale și telegrafice, 
căci seumpetea lor făceă imposibilă. mărirea coresponden- 
ţei 'postale și. telegrafice.
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In acest scop regulamentul postal și telegrafic din 1861 
redusese la jumătate taxele cari erau subt Regulamentul 
organic pentru transportul scrisorilor, dar şi cu această 
reducere tariful tot eră aşă de ridicat, încât o scrisoare 
dela București la Galaţi costă un leu şi 68 bani. 

In 1862 acest tarif a mai fost redus în mod simțitor: 
se suprimase taxarea după distanţă, care se dovedise că 
este nedreaptă, și sa stabilit un tarif uniform pentru scri- 
sorile expediate în interiorul ţerii, care se măriă în ra- 
port cu greutatea scrisorii, dar nu și după distanţă, după 
cum se vede în următoarea tabelă: 

Tabela No. 16, 

      
  

  

  

  

  

    

Taxa Taxa. 
urne! SCI unei scri» 

GR E UTATEA SCRISORII trancate nefrancate 

Lei |B.| Lei |B. 

Dela 1-5 dramuri (15 grame) ....... —1| 27 —| 51 

> 5-—10 » (15—30 grame) ..... —!| 46 —|| 74 

» 10—50 » (30—150 grame) .... —i| 83 1 11 

50—100  ,„ (150—300 grame) 2| 22 2| 96 

100 —150 » (300—450 grame) .... 4| 44 5 18 

» 150-200,  (450—600 grame) G| 66 1] 40 

| 
|               

Pentru ziare se plătiă 3 parale (2 bani) de foaie, iar 
pentru scrisorile recomandate se plătiă încă odată taxa 
unei scrisori simple, și prin scrisoare simplă se înţelegeă 
scrisoarea care nu treceă de 5 dramuri (15 grame). 

Aceste taxe au fost din nou scăzute prin regulamentul 
legii din 16 Decemvrie 1864. 

Astfel taxa unei scrisori simple (15 grame) eră: 
In cuprinsul postei de primire 5 parale (4 bani); 
Pentru ori ce distanță în ţară 20» (18 bani). 
Pentru scrisorile dela 15— 30 grame se plătiă taxa 

îndoită. 
Pentru scrisorile dela 30—45 grame se plățiă taxa în- 

treită şi aşă mai departe din 15 în 15 grame. 
Th. C. Aslan, Monopolurile în România. 5
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Pentru ziare se plătiă 2 parale de foaie. 
Pentru probele de mărfuri se plătiă 20 parale (18 bani) 

pentru 30 grame, iar taxa unei scrisori recomandate eră, 

de 20 parale (18 bani) peste taxa unei scrisori simple. 

Pentru telegrame taxele erau următoarele: 

Pentru telegrama de 20 cuvinte în interiorul ţerii, fără 

deosebire de distanţă, taxa eră de 1 leu şi 66 bani. 

Pentru fiecare serie de alte 20 cuvinte taxa suplimen- 

tară eră pe jumătate, adică 83 bani. Taxarea prin ur- 

mare nu se făceă după numărul cuvintelor, ci o tele- 

gramă, ori cât de puţine cuvinte ar fi avut, plătiă aceeaș 

taxă ca și pentru 20 cuvinte. | 
In fine, pentru gropurile de valoare se plătiă taxa după 

valoare, distanță și greutate, după cum se poate vedeă 

din următoarea tabelă: 
Tabela No. 17. 

  
  

  

  

        

Taxa după] Taxa după 

VALOAREA DISTANȚA |_Yaloare | greutate 
Lei |B.| Lei |B. 

Pentru 185 lei(500 lei v.) | 1l—l5 ore... .... — 9! — | 9 

, pp 15-30 oc... — las] — las 

pp [3045 o n. -- az] — |27 

» pp 4560 oc... — 137] — [37 

» pp 60-80 » ....... — 146| — 146 

> pp |8oînsus. . [| — |55| - 155       
Regulamentul din 1864 prevedeă prin urmare, alât 

pentru scrisori cât și pentru telegrame, niste taxe rela- 
tiv moderate și realiză un progres simţitor faţă de taxele 
din trecut, căci pentru interiorul aceluiaș oraș se admi- 
sese o laxă 5 parale (4 bani) pentru o'scrisoare, iar pen- 
tru toată ţara o taxă uniformă de 20 parale (18 bani). 

Toată greutatea eră de a se puteă face o înţelegere cu 
străinătatea în privința a două puncte, cari interesau de 
aproape ţara, şi anume: a se desființă biurourile postale 
străine, cari cu toate prescripțiunile legii din 1864 con-
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tinuau să funcţioneze în țară, şi. în al douilea rând eră 
încheierea de convenţiuni internaţionale pentru a regulă 
chestiunea tarifului de scrisori cu străinătatea. 

Negocierile cari au fost începute îndată după promul- 
garea legii din 1864, au dat în sfârșit rezultate în anul - 
1868, căci la 24 Iulie 1868 sa încheiat prima conven- 
țiune postală între România și confederaţiunea Germaniei 
de Nord, prin care se stabiliă că pentu o scrisoare de 
15 grame taxa va fi de 25 bani.(1) 

Tot în acelaș timp s'a încheiat și convenţiunea, postală 
cu Austro-Ungaria, la 28 Iulie 1868(2), care stabiliă că ad- 
ministrația, postelor austro-ungare va plăti administraţiu- 
nii postelor Principatelor-Unite pentru scrisorile francate 
destinate pentru Principatele-Unite 4 creițari (10 bani), şi 
pentru scrisorile nefrancate 8 creițari (20 bani), iar ad- 
ministrațiunea postelor Principatelor-Unite va plăti admi- 
nistraţiunii postelor austro-ungare, pentru scrisorile fran- 
caţe destinate pentru Austro-Ungaria, 6 creițari (15 bani) 
și pentru scrisorile nefrancate 12 creiţari (30 bani). 

Biurourile postale austro-ungare n'au fost însă desfiin- 
țate decât cu începere dela e 1869, din cauză că re- 
gulamentul pentru punerea în aplicare a acestei conven- 
țiuni n'a fost aprobat decât la 29 Decemvrie 1868, și ast- 
fel monopolul postal, decretat de legea din 1864, n'a putut 
să fie exercitat decât dela această dată pe toată întinde- 
rea teritoriului român, fără nici o împiedicare. 

Imediat după aceste două convenţiuni, s'au mai încheiat 
următoarele convențiuni: 

La 5/20 August 1868, s'a încheiat la București conven- 
țiunea postală cu Rusia (3), la. 27 Octombrie 1871 cu 
Serbia (4), etc. 

Incheierea, convențiunelor telegrafice n'a întâmpinat di- 
ficultăţile pe cari le-au avut convenţiunile postale, căci Pu- 
terile străine nu aveau de apărat interesele pecuniare pe 

  

(1) M. Mitilineu, Tratatele și Convenţiunile încheiate de România cu Pu- 
terile străine, pag. 119 și urm. 

(2) 1bid,, pag. 185 şi urm. 
(3) I0id., pag. 202 și urm. 
(4) 1bid., pag. 258 și urm.
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cari aveau să le apere pentuu biurourile lor postale sta- 

bilite de multă vreme în Principate. 

Dela început Statul român răscumpărase liniile telegra- 

fice făcute de străini pe teritoriul Principatelor, și astfel 

ele au devenit proprietatea ţerii şi au putut fi exploatate 

de Statul român fără nici un amestec străin. 

Prima convenţiune telegrafică a fost încheiată la €/,s 

Noemvrie 1857 între guvernul Principatului Moldovei și 

Comisiunea europeană” a Dunărei, pentru linia telegrafică 

dela Galaţi la Sulina. Această convenţiune eră în mare 

parte un aranjament pentru răscumpărarea acestei linii, 

ia» până la răscumpărare se hotără ce taxe să se pe- 

ceapă de Principatul Moldovei pe această linie. 

Astfel în art. 3 al acestui aranjament se ziceă: că se 

va atribui Moldovei pentru partea liniei telegrafice care 

trece pe teritoriul ei, o jumătate florin pentru o depeşe 

simplă, când expediţia se va face dela Galaţi pentru una 

din staţiunile Dunărei de jos și reciprocamente, iar gu- 

vernul Moldovei se obligă să iea în sarcina sa cheltuelile 

privitoare la construcţiunea biuroului telegrafic din Ga- 

laţi şi să restitue Comisiunii europene a Dunărei toate 

cheltuelile făcute de dânsa pentru stabilirea, liniilor tele- 

grafice, pe teritoriul Principatelor. . 

Altă convenţiune telegrafică internațională a fost aceea 

încheiată la Timișoara la 16 lunie 1862, între plenipo- 

tenţiarii Austriei, Turciei, Serbiei și României, în care se 

recunoşteă pentru întâia oară că rețelele liniilor telegra- 

fice ale ţerilor reprezentate de plenipotenţiarii statelor sus 

arătate constitue teritorii telegrafice cu totul independente, 

şi guvernele acestor state își rezervau facultatea de a în- 

cheiă convenţiuni telegrafice şi cu alte state; cu alte cu- 

vinte, se recunoșteă de către Turcia, care încheiă această 

convenţiune alături de Principatele-Unite, deplina autono- 

mie a Principatelor de a încheiă la rândul lor asemenea, 

convenţiuni cu ori care alt Stat ar voi. 

Printr'această convențiune Turcia bonifică Principatelor 

taxa percepută pentru tranzit pentru ori ce depeşă va 

porni din Turcia în Austria şi va trece prin Principate. (1) 

(1) Did, pag. 110 şi urm.
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Alte convenţiuni telegrafice au mai fost încheiate între 
România și Austria, la 22 Maiu 1865, (1) între România și 
Serbia, la 18/, Decemvrie 1865. (9) 

La 27 lulie 1865 România a aderat la convenţiunea 
telegrafică dela Paris, din 17 Maiu 1865, în baza art. 60 
al acelei convenţiuni, care ziceă că: statele cari n'au luat 
parte la dânsa vor [i admise a aderă după cererea, lor, (3) 
iar la 21 lulie 1868 sa încheiat la Viena o convenţiune 
telegrafică internaţională la care a luat parte şi România, 
alături de reprezentanţii Germaniei de Nord, Austro-Un- 
gariei, Ducatului de Baden, Bavariei, Belgiei, Danemar- 
cei, Elveţiei, Spaniei, Franţei, Greciei, Italiei, Luxembur- 
gului, Norvegiei, Olandei, Portugaliei, Rusiei, Serbiei, Sue- 
diei, Turciei și Wiurtembergului. 

Pasul acesta odată făcut, ca România să fie admisă a 
încheiă convențiuni cu statele Europei, a fost continuat 
și România a luat parte la toate congresele internaționale 
de poste și telegrafe, la Berna (1874), Paris (1878), Lisabona 
(1885), Viena (1891), Washington (1897) şi Roma (1906). 

Toate inovaţiunile cari au fost întroduse în serviciul 
postelor și telegrafelor străine, au fost adoptate treptat și 
în România. , 

Astfel : cărţile postale, mandatele postale, mandatele te- 
legrafice, cartele-telegrame, coletele postale, dispoziţiunile 
luate pentru imprimate, probe de mărfuri, coloarea uni- 
formă a timbrelor postale pentru toate Statele uniunii 
postale universale, etc., ai fost introduse și în România, 
așă încât serviciul postal și telegrafic este organizat la 
noi pe aceleași baze ca și serviciile postale și telegrafice 
străine. | 

O invențiune care a ajutat foarte mult ia, îmbunătăţirea, 
serviciului postal a fost introducerea drumurilor de fier, 
căci graţie lor distanțele au fost scurtate, cheltuelile au 
fost simţitor reduse și abiă a mai rămas în foarte puţine 
localități transportul cu diligențele. 

In mai toate ţerile unde drumurile de fier nu sunt în 

  

() Zid, pag. 114 şi urm. 
(2) Did, pag. 121 și urm. 
(3) bi, pag. 120,
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mâna Statului, ci în mâna companiilor străine, guvernele 

acestor ţeri au avut grija ca să impună companiilor parti- 

culare de drum de fier să transporte gratuit corespon- 

denţa postală, iar în ţerile în cari Statul este proprietar 

al drumurilor de fier, cum este la noi, acest serviciu se 

face în mod gratuit, şi în legea căilor ferate de interes 

privat se prevede chiar, că particularii proprietari al unor 

asemenea căi ferate sunt datori să facă gratuit transpor- 

tul corespondenţei postale. 
In convenţiunea, încheiată la 11/s, Noemvrie 1905, între 

Direcţiunea generală a postelor, telegrafelor şi telefoane- 
lor cu Societatea anonimă «Vrancea» din Focșani, se sta- 
bilesc pe larg raporturile de serviciu și condiţiunile cu 
cari zisa, Societate se obligă a efectuă serviciile de postă, 
telegraf și telefon în gările liniei Mărășești-Panciu, con- 
struită din iniţiativă privată, şi din acea convenţiune reiese 
obligaţiunea pentru Societatea «Vrancea» de a face ser- 
viciul de postă, telegraf și telefon prin impiegați ai. ei, 
precum și de a face în mod gratuit transportul postei de 
ori ce categorie între Mărășești-Panciu și viceversa. (1) 

Taxele postale şi telegrafice au suferit mai multe schim- 
bări dela 1864 și până astăzi. Nu se puteă rămâneă cu 
taxele postale și telegrafice din trecut, cari erau prea ri- 
dicate, şi cari făceau ca publicul să întrebuințeze posta 
şi telegraful foarte rar. Diferitele legi cari sau succedat 

pentru fixarea taxelor postale și telegrafice, aveau de scop 

de a le micşoră cât se va puleă mai mult. Astfel prin 
legea, din 16 Fevruarie 1871 taxele telegrafice și postale 
au fost fixate în modul următor: 

Pentru o telegramă în interiorul țerii de 20 cuvinte 
taxa a fost fixată la 1 leu și 50 bani, în loc de 1 leu 
66 bani. 

Pentru scrisori taxele au fost fixate în modul următor: 

a) Pentu o scrisoare de 15 grame în interiorul aceliaș 

comune, taxa a fost fixată la 3 bani în caz de francare. 

b) Pentru -o scrisoare în interiorul ţerii, taxa eră de 

(1) Monitorul Oficial, No. 281 din 4/,, Martie 1906.
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15 bani in caz de francare și de 25 bani în caz de ne- 
francare. 

c) Ziarele, cărţile, notele de muzică, cărţile de vizită, 
anunciurile și ori ce imprimate, precum și probele de măr- 
furi, erau supuse la taxa de 3 bani de fiecare 40 grame. 

d) Pentru o scrisoare recomandată se plătiă o taxă su- 
plimentară de 20 bani. 

Această lege a avut o durată foarte scurtă, căci a fost 
modificată prin legea din 27 Iulie 1871, care a mai re- 
dus taxele postale și telegrafice. 

Astfel taxa unei telegrame dela 1—20 cuvinte în in- 
teriorul țerii a fost scăzută dela 1 leu 50 bani la 1 leu, 
iar pentru fiecare serie de 10 cuvinte mai mult se plă- 
iiă o taxă suplimentară de 50 bani. 

Pentru scrisori au fost fixate următoarele taxe: 
a) Pentru o scrisoare de 15 grame în interiorul ace- 

leiaș comune, taxa a fost sporilă dela 3 bani la 5 bani 
în caz de francare, și dela 5 bani la 10 bani în caz de 
nefrancare. 

b) Pentru o scrisoare în interiorul ţerii, taxa a fost 
scăzută dela 15 bani la 10 bani în caz de francare, și 
dela 25 bani la 20 bani în caz de nefrancare. 

c) Pentru ziare sa admis o taxă de 1/, ban de fiecare 
număr. 

d) Pentru imprimate, probe de mărfuri, ete. au rămas 
taxele ca și în trecut, de 3 bani pentru fiecare 40 grame. 

€) Pentru scrisorile recomandate taxa sa ridicat dela 
20 bani la 30 bani. 

Astăzi taxele postale şi telegrafice sunţ fixate, prin le- 
gea din 1900, în modul următor: 

Pentru telegrame s'a admis principiul ca ele să fie taxate 
pe cuvânt. Sa părăsit prin urmare sistemul ca o tele- 
gramă, ori câţ de puţine cuvinte ar conţineă, să fie axată 
ca şi cum ar aveă 20 cuvinte. 

Taxa a fost stabilită la 5 bani de cuvânt în tot cu- 
prinsul României, cu o suprataxă de 25 bani pentru fie- 
care telegramă, plus 10 bani pentru chitanţă, care este 
obligatorie. Adresa se numără drept două cuvinte, ori-care 
ar fi numărul cuvintelor din cari se compune. Cu modul
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acesta o telegramă poate să coste minimum 55 bani, iar 
nu | leu ca mai nainte. | 

S'a făcut apoi deosebirea între telegramele prezentate 
ziua şi cele prezentate noaptea (dela 10 ore seara la 6 
ore dimineaţa) și pentru acestea, din urmă, fiindcă servi- 
ciul de noapte este mai greu, se mai percepe o taxă de 
50 bani de fiecare telegramă. 

Pentru scrisori au fost admise următoarele taxe: 
1) Pentru cărţile postale deschise, 5 bani în toată țara 

şi 10 bani pentru cele cu răspuns plătit. 
2) Pentru cărțile postale închise, 10 bani în interiorul . 

aceleiaș comune și 15 bani pentru toată ţara. 
3) Pentru scrisorile «de 15 grame în interiorul aceleiaș 

comune, 10 bani în caz de francare și indoit în caz de 
nefrancare. 

4) Pentru scrisori în interiorul ţerii, 15 bani în caz de 
francare şi îndoit în caz de nefrancare. 

5) Pentru scrisori în străinătate, 25 bani în caz de fran- 
care şi îndoit în caz de nefrancare. 

6) Pentru ziare, | ban de fiecare număr. 
7) Pentru imprimate, 3 bani până la greutatea de 50 

grame. 
8) Pentru probe de mărfuri, 6 bani până la greutatea, 

de 100 grame. 
9) Pentru hârtii de afaceri, 15 bani până la greutatea, 

de 250 grame. 
Pentru mesagerii taxele au fost fixate după greutate 

și după valoare în modul. următor: 

l. TAXA PE GREUTATE. 

d) Pentru pachetele destinate a se distribui în interio- 
rul comunei unde sunt prezentate, până la 5 kilograme, 
taxa este de 20 bani de pachet; 

b) Pentru pachetele destinate a se distribui în interio- 
rul țerii, taxa este de 50 bani (de pachet) până la greu- 
tatea de 21/, kilograme; iar dela 2!/, până la 5 kilograme 
taxa este de un leu;
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c) Pentru o greutate mai mare de 5 kilograme taxele 
se sporesc cu 25 bani pentru fiecare kilogram sau frac- 
țiune de kilogram. 

2. TAXE PE VALOARE. 

Toate obiectele cari au o valoare declarată, deosebit 
de taxa după greutate, mai sunt supuse și la taxa după 
valoare, care se percepe după cum urmează: 

a) Pentru o valoare până la 500 lei inclusiv, taxa, este 
de 20 bani; 

b) Dela, 500 lei până la 10.000 lei inclusiv, se vor per- 
cepe câte 15 bani de fiecare 500 lei sau fracțiune de 500 
lei, pe lângă taxa prevăzută la aliniatul a; 

c) Dela 10.000 lei în sus se vor percepe câte 5 bani de 
fiecare mie de lei sau fracțiune de mie de lei, pe lângă, 
taxele prevăzute la aliniatele a și b; 

d) Se exceptează dela această regulă, încât privește 
taxarea, scrisorilor cu valoare declarată cari se primesc 
până la orice valoare, cari însă se vor taxă, în ceeace 
privește greutatea, după tarifa, scrisorilor recomandate; 
iar în ceeace privește valoarea, după tarifa de mesagerii. 

Pentru transportul călătorilor cu diligența, taxele sunt 
următoarele: 

20 bani un loc în clasa 1 pentru un kilometru 
15 » po o o I » » » 
Pentru copii până la 5 ani taxa este pe jumătate. 
Bagajul se taxează cu 50 bani de fiecare 10 kilograme 

pe ori ce distanţă. 
De când sau înființat drumurile de fier, transportul că- 

lătorilor cu diligența, astăzi este aproape nul, căci veni- 
tul din aceste taxe în 1902—1903 abiă a fost de 272 lei 
și 50 bani. Diligenţele fac astăzi numai serviciul de postă, 
pentru localităţile cari nu sunt deservite de drum de fier 
şi ele încetul cu încetul sunt destinate să dispară şi să 
fie înlocuite cu automobile. Astfel cursa Bucureşti- Olteniţa, 
se face azi de automobile, după un vot recent al Consiliu- 
lui judeţian de Ilfov.
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In fine toate invenţiunele cari s'au descoperit în anii din 
urmă și cari au de scop a îmbunătăţi serviciul postelor 
și telegrafelor și au fost experimentate în străinătate, au 
fost întroduse și la noi. * 

Astfel este telefonul, care a fost întrodus prin legea 
din 30 Maiu 1892 și care este menit să iea o desvoltare 
foarte mare, căci acolo unde nu sunt staţiuni telegrafice 
se înființează de județe staţiuni telefonice, cari servesc a 
transmite fonogramele. 

Tot asemenea de curând s'a inaugurat la Constanţa, ca- 
blul submarin între Constanţa și Constantinopol, în temeiul 
Convenţiunii încheiate între România și Germania, care 
va aveă de rezultat a da un avânt considerabil tran- 
sacţiunilor comerciale dintre aceste ţeri; iar ultima in- 
venţiune a telegraiiei fără fir, datorită lui Marconi, na 
întârziat să fie utilizată pe vasele noastre de răsboiu aflate 
la, Constanţa, și un post de telegrafie fără sârmă sa în- 
fiinţat de curând la. Constanţa, putând să comunice la o 
distanță de 500 kilometri în mare. 

Taxele postale și telegrafice cari există în România au 
fost adoptate în toate ţerile, în baza convenţiunilor inter- 
naţionale încheiate între toate ţerile uniunii postale uni- 
versale, căci esie o tendință către uniformitate în tot ceea- 
ce privește administraţia postelor și telegrafelor, din cauza 
caracterului internaţional al acestei administraţiuni. 

Până în 1876 serviciul postal și telegrafic costă pe Stat 
mai mult decât produceă, aşă încât se poate zice că ceea. 
ce plătiau particularii înainte de 1876 nu eră un impo- 
zit propriu zis, ci serviciul care li se da în schimb de Stat, 
care transportă corespondenţa particulară; dela, 1877 înainte, 
atât posta cât și telegraful au dat un excedent de veni- 
turi, și prin urmare dela această dată se poate zice că 
venitul postelor și telegrafelor are şi o parte fiscală. 

In 1875 venitul postelor eră de 1.421.245 lei, iar ve- 
nitul telegrafelor de . . . . . . .1.231.132 » 

Total . 2.652.377 lei. 

lar cheliuelile acestor două servi- 

cii împreună fiind de . . . „ . . 3.266.723 lei 

Rezultă o diferință de. . . . . 614346 »
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Astăzi, din contra, postele și telegrafele dau un excedent 
de venituri de peste: 31/, milioane lei. 

„Această schimbare se datorește următoarelor două cauze: 
unui spor la venituri și unei scăderi la cheltueli. 

La venituri sporul proveniă dela îmmulţirea, corespon- 
denţei postale, care a luat un avânt considerabil, graţie 
instrucţiunii care a început să pătrundă până în clasele 
cele mai de jos ale populaţiunii, şi în al doilea rând 
din cauza îmmulţirii transacțiunilor; iar la cheltueli scă- 
derea proveniă din cauză că drumurile de fier începuseră 
să pătrundă din ce în ce mai mult în diferitele direcţiuni 
ale erei și prin urmare transportul corespondenței pos- 
tale aveă să se facă în mod gratuit în locul transportu- 
lui costisitor al postei cu cai, și aceasta prezentă îndoitul 
avantaj că transportul corespondenţei se face astăzi și mai 
repede și mai des ca înainte. 

Afară de aceasta, înființarea unui serviciu de navigaţiune 
fluvială și maritimă, administrat de Stat, a avut de efect 
să se economisească subvenţiunile pe cari le acordă Sta- 
tul companiilor de navigaţiune străine, cari transportau mai 
nainte corespondența, postală pe Dunăre și mare. 

Pe de o parte dar eră un spor la venituri și o scădere 

la cheltueli, care a adus un excedent in veniturile aces- 

tei administraţiuni, care va deveni şi mai mare, când re- 
țeaua, telegralică, şi telefonică va fi terminată și prin ur- 
mare nu va mai [i nevoie de a se mai face cheltueli pen- 
iu nouă consirucţiuni și instalaţiuni de asemenea natură. 

IV, 

Desvoltarea serviciului postal, telegrafic și telefonic. 

Una din ramurile activităţii sociale, care a luat; o des- 
voltare mai mare în timpurile din urmă, a fost serviciul 

postal şi telegrafic, căci există cea: mai strânsă legătură 
intre desvoltarea, corespondenţei postale și telegrafice a 
unei ţeri, și starea economică, comercială și intelectuală a ei.
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Intr'adevăr, când instrucţiunea pătrunde mai mult într'o 
țară, corespondența postală se măreşte, căci numărul ace- 
lora cari știu să scrie și să cetească s'a sporit. Tot ase- 
menea, când comerciul unei ţeri devine mai activ, cores- 
pondența postală devine și ea mai mare, căci mare parte 
dintre ţransacţiuni se fac înscris, sau prin telegrame. 

Ca să ne facem 0 idee exactă de deşvoltarea pe care 

a luat-o corespondența postală și telegrafică în interva- 
lul de 46 ani dela unirea Principatelor și până astăzi, von 
luă pe rând serviciul postal, telegrafic şi telefonic și din 
examinarea tabelelor, în cari vom arătă mișcarea acestor 
servicii, va reieși cu ușurință avântul pe care l-a luat 

această administraţiune în răstimpul acesta. 

SECȚIUNEA |. 

Serviciul postal. 
  

Î. 

Scrisori şi cărți postale. 

“Din cele trei servicii cari compun direcţiunea postelor, 
telegraftelor și telefoanelor, cel mai important este servi- 
ciul postal. 

Importanța, serviciului postal reșede nu numai în faptul 
că el produce mai mari venituri Statului, din cauza miș- 
cării corespondenţei postale, care este cu mult mai mare 
ca cea telegrafică și telefonică, dar mai cu seamă din cauză 
că de postă are nevoie până şi cel mai umil contribuabil 
al. ţerii, pe când serviciul telegrafic și telefonic par a fi 

- rezervate, încă pentru câtva timp, cel puţin în România, mai 
mult orășenilor, decât populaţiunii rurale, care întrebuin- 
țează foarte puţin telegraful, şi încă și mai puţin telefonul. 

În serviciul postal se cuprinde nu numai expedierea, scri- 
sorilor și cărţilor postale, dar și a ziarelor, imprimatelor, 
probelor de mărfuri, corespondenţa oficială a, Statului,
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mesageriile, etc., şi fiecare din aceste atribuţiuni ale postei 
răspunde la o trebuință diferită. 

Fiecare din ele a luat o desvoltare deosebită, după cum 
se poate observă din diferitele tabele în cari sunt așezate 
diversele transporturi cari se fac prin postă. 

Scrisorile și cărţile postale sunt acelea cari au luat des- 
voltarea cea mai mare în ultimii 40 de ani, după cum 
se poate vedeă din tabela care urmează, în care se arată 
mișcarea, scrisorilor şi cărţilor postale dela 1862 la 1903—- 
1904. 

TABELĂ 
De mişcarea scrisorilor şi cărților postale dela 1862—1904. 

Tabela No, 18. 

    
    

  

            

| ţilor postale la alta, anuală în % 

1862 517.073 — — 
1869 807.392 290.319 8, 

1875 (1)! 6.039.165 5.231.173 108%, 
1880—81 8.111.834 2.072.669 70, 
1885—86 12.716.872 4.605.038 11%, 

1890—91 19.235.390 6518518 10% 
1895—96 27.291.579 8.056.189 8%, 

1900—901 35.991.629 8.700.050 6%, 
1901 —902 40.202.233 4.210.604 10%, 
1902—903| : 52.089.037 11.886.804 22%, 

1903—904 (:) 68.730.705 16.641.768 949)   
Din această tabelă reiese că numărul corespondenţei pos- 

tale, care la 1862 eră abiă de o jumătate milion bucăţi, 

(1) La 1874 au fost introduse cărțile postale în România. 
(2) In această tabelă nu sunt cuprinse ziărele, imprimatele, hârtiile de afa- 

ceri şi probele de mărfuri, ci numai scrisorile și cărţile postale.
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sa ridicat în 1903—1904 la peste 68 de milioane, adică 
a crescut de 130 de ori mai mult în interval de 42 de ani. 

Dacă cercetăm mai de aproape cum se descompune ci- 
fra de 517.073 a corespondenței postale din 1862 şi ci- 
fra de 68.730.805 a celei din 1903—1904,.vom vedeă că 
partea, cea mai mare din această corespondenţă eră re- 
prezentată, în 1862, de corespondența oficială a Statului, 
iar scrisorile particulare erau în număr cu mult mai res- 
trâns; pe când astăzi din contra corespondența, particulară, 
a luat o desvoltare aşă de mare, încât corespondența ofi- 
cială reprezentă o proporțiune foarte mică față de cores- 
pondența, privată, după cum se poate vedeă din urmă- 
toarea, tabelă comparativă a corespondenței postale din 
anii 1862 și 1903—1904. 

  
  

  

          

Tabela No. 19. 

! Core d Co denţ | „ame |eorspentente| a, [eerepentente] «| mona | 
1862 196.132] 37.50 320.941] 62.0 or] 

|1503—s04 60.366.815] 87.4 8.303.990] 12... | 68.730.805 

Din tabela, de mai sus se vede și mai bine cât de mult 
a crescut corespondența particulară, căci pe când în 1862 
proporțiunea corespondenței oficiale eră de 62.10%, ea 
a căzut în 1903—1904 la 12.17%, deși la 1903—1904 
corespondența oficială eră de 26 ori mai mare ca în 1862; 
în schimb însă corespondenţa, parliculară s'a ridicat dela 
37.90%, la 87.83%, cu o creștere prodigioasă de 300 ori 
mai mult ca în 1862, căci dela 196.132 scrisori particu- 
lare în 1862, sa ridicat la 60.366.815 scrisori şi cărţi 
postale .în intervalul acesta de 42 de ani. 

Această urcare a corespondenței postale s'a observat şi 
în celelalte ţeri. Astfel în Englitera, înainte de reforma, 
lui Rowland Hill (1839), numărul scrisorilor care se ridică, 
la 76 milioane pentru întregul regat al Marei-Britanii, în 
anul următor după reformă s'a ridicat la 169 milioane, 
ca să ajungă astăzi la 3.212.000.000 scrisori și cărţi po- 
stale, după cum se poate vedeă din următoarea tabelă:
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In Franța, deşi corespondenţa postală nu este așă de 

mare ca în Englitera, totuş ea a crescut în mod consi- 
derabil după reforma făcută în 1848, care eră o reformă 
aproape identică cu cea făcută de Rowland Hill în Anglia. 

lată mersul corespondenţei postale în Franţa înainte şi 

    
după reforma postală din 1848: 

  

Tabela No; 20, 

(au | gemeni Si lei opeiozaa| eter 
| 

1839 16.000.000 — — 

1840 169.000.000 93.000.000 122.500/, 

1845 22'1.000 000 58.000.000 9.50%/, 

1850 327.000.000|  100.000.000 5.—0 

11855 410.000.000) 83.009.000 5.15% 

1860 3523.000.000]  113.000.000 4.25%, 

1865 6418.000.000 1925.000.000 5.50%, 

1870 800.000.000 1532.000.000 4.—% 

1875 1.000.000,000| 2090.000.000 4 —%/g 

1880—81 1.175.000.000 15.000.000 3.50%, 

1885—86 1.500.000.000 3823.000.000 3.50%/, 

11890—91 1.936.000.000] 436.000.000 6.—%, 

1902—9031 3.212.000.000| 1.276.000.000 5.50%/,      
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Tabela No. 31, 

  
  

  

Numărul scri-] Creşterea Creșterea 
ANIL |sorilor şi căr- |dela.o perioadă o 

| ţilor postale la alta anuală în % 

1847 126.000.000 — — 

1850 160.000.000 34.000.000 9.—%, 

1855 233.000.000| 73.000.000 9.—0, 

1860 263.000.000| 30.000.000 2.50%, 

1865 313.000.000| 50.000.000 3.15%, 

1870 281.000.000 — — 

1875 367.000.000] 86.000.000 6.—0, 

1880 5562.000.000] 1175.000.000 8.50%, 

1885 640.000.000] 88.000.000 3.—-% 

1890 827.000.000]  187.000.000 6.—0,               1902 1.161.000.000 3384.090.000 3.50%, | 

In Belgia observăm acelaş mers ascendent al corespon- 
denţei postale în acești din urmă 30 ani, după cum se 
vede din tabela ce urmează: 

: Tabela No. 22, 

  
  

  

                

ANII rai Sg else ea Creşterea. 
ţilor postale la alta, anuală în 4 

1875 "16.000.000 — — 

1880 103.000.000 27.000.000 1.—% 

1885 123.000.000 20.000.000, 4.—% 

1890 149.000.000 26.000.000 4.—% 

1902 266.000.000 1117.000.000 6.50%, 

Această urcare in numărul scrisorilor și cărților postale 
s'a observat în toate ţerile, şi în tabela care urmează se 
poate vedeă numărul cel mare al scrisorilor și cărților
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postale cari se transportă de administraţiunile postale ale 
Luturor ţerilor. 

In această tabelă, statele sunt așezate după numărul 
lotal al scrisorilor şi cărţilor postale, cari se primesc şi 
se expediază de fiecare țară, iar în tabelele următoare vom 
arătă numărul total a tot felul de corespondenţă care se 
transportă prin postă, adică atât scrisori şi cărţi postale, 
cât și ziare, imprimate, hârtii de afaceri, probe de măr- 
furi, etc., precum și numărul lor în raport cu populațiu- 
nea, fiecărei țeri: | 

  

  

    
  

  

Tabela No. 23. 

| să TERILE SCRISORI ju TOTAL 

| o Milioane Milioane Milioane 

| 

1] Statele-Unite. 4.023 750| 4173 
2| Germania. . 2.192 1.260 3.385 

3| Anglia. 2.598 Gi4 3.212 

4] Franţa. 1.088 73 1.161 

595| Austria ... .. 759 385 1.144 

6| Rusia . .. .... 451 192 „503 

7] Dalia. .. 315 95 410 

8| Ungaria . . ... . .. 223 118 341 

9| Belgia. ...... „184 82 266 

10| Elveţia ..... 156 97 243 

Il] Olanda ...... 118 12 190 
12| Spania... .... 155 „18 173 

13| Suedia .. ..... 101 41 142 

14| Danemarca. .. .... 89 8 97 

15| România. . .... 41 27 68 
16| Norvegia. .. ..... Tg 6L 

17| Portugalia. .. . . 34 10 44 

18| Bulgaria. . ... . . 9 7 16 

19| Serbia. ....... 9 7 16 
20| Grecia. ..... 13 2 15                   

Th. C. Aslan, Monopolurile în România. 6



82 

Din această tabelă se vede că Statele-Unite ale Ame- 
ricei au cea mai mare corespondență postală din lume, 
iar în fruntea statelor Europei stă Germania, urmată de 
aproape de Anglia, iar Grecia este ţara care are cores- 
pondenţa postală cea mai mică, urmată de aproape de 
Serbia și Bulgaria. 

Importanța corespondenţei postale a unei ţeri nu se 
poate judecă însă după numărul absolut al corespondenţei 
sale postale, căci este un factor care variază dela o ţară 
la alia,: și acesta este populaţiunea. Pentru ca să ne fa- 
cem 0 idee exactă de importanța corespondenței postale 
în diferitele ţeri, trebue să o. raportăm la populaţiunea, 
fiecărei ţeri. 

In adevăr, corespondenţa postală a fost luată des ca ter- 
men de comparaţiune pentru a determină gradul de des- 
voltare culturală a unei ţeri, căci într'o ţară în care ma- 
joritatea populaţiunii nu ştie să scrie și să cilească, este 

evident că numărul scrisorilor vă fi cu mult mai mic de- 
cât întro țară care, având aceeași populaţiune, majori- 
tatea cetățenilor însă știu să scrie și să citească. 

Aceasta se poate vedeă mai bine din următoarea ta- 
belă, în care ţerile sunt clasificate după numărul scriso- 
rilor şi cărților postale, ce revine de cap de locuitor, și 
din această tabelă se vede tă este cu totul schimbată cla- 
sificațiunea, din tabela precedentă.
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Tabela No. 24, 

PE 
TOTALUL Câte scri- s5 COrespon- | — sori şi > ş TERILE POPULAŢIUNEA pei „sărti poe 

Milioane | de locuitor 

1] Anglia. .. 42.940.000 | 3.212 75 
2| Elveţia. . ..... 3.315.443 | 243 73 
3| Statele-Unite . . . . 80.372.000 | 4.773 60 
4| Germania . .... 56.367.178 | 3.385 59 
5| Austria .. ... 26.150.708] 1.144] 44 
6| Danemarca. ..... 2.464.770 97 39 
7| Belgia. ...... 6.985.219| 266 38 
8| Olanda... .... 5.430.773 190 35 
9l Franţa. .. 38.961.945 | 1.161 30 

10| Suedia. ...... 5.221.291 | 142 27 
11| Norvegia. .....,. 2.240.032 61 27 

12| Ungaria. ..... 19254559! 341 17 
13| laia . . . 32.218.328 | 410 13 
14| România. ...., 6.400.000 68 11 

15| Spania. ...... 18.618.086 | 173 9 
16| Portugalia . . . . . 5.423.132 44 8 

17| Serbia. ...... 2.694.318 16 6 

18| Grecia. . ..... 2.433.806 15 6 
19| Bulgaria. ..... 3.744.283 16 5 

20| Rusia. ...... 105.843.947 573| 5               
In fruntea țerilor stă Anglia cu 75 scrisori și cărţi pos- 

tale pentru un locuitor, urmată îndată de Elveţia cu 73 
scrisori și cărți postale, apoi Statele-Unite ale Americei și 
Germania cu 60 și 59 scrisori, iar ţerile cari au cea mai 
mică, corespondență postală sunt Rusia, Bulgaria, Grecia



84 

și Serbia, cari abiă au 5 și 6 serisori de cap de locuitor. 
România ocupă locul al 14-lea dintre 20 de state, cu 11 seri- 
sori de cap de locuitor, înaintea Spaniei, Portugaliei, etc. 

In tabelele de mai sus nu sunt cuprinse decât scriso- 
rile şi cărţile postale; serviciul postal însă mai face şi alte 
transporturi ca: ziare, imprimate, hârtii de afaceri, probe 
de mărturi, etc., cari au luat și ele o desvoltare tot așă 

de mare ca și scrisorile. 
Astfel, de pildă, răspândirea ziarelor a luat o desvoltare 

foarte mare în timpurile din urmă, și ţerile în cari zia- 
rele sau răspândit mai mult dau dovada că acolo a pă- 
truns. mai mult instrucţiunea. 

Tot asemenea hârtiile de afaceri, probele de mărfuri, 
diferitele eșantilioane cari se trimit prin postă, au luat și 
ele o desvoltare mai mare în țerile unde comerţul și in- 
dustria sunt mai înfloritoare, și prin urmare și din acest 
punct de vedere se poate face o clasificare între diferitele 
state, căci toate transporturile făcute prin postă sunt de 
natură de a ne da o idee de propășirea economică, comer- 
cială şi culturală a unei ţeri, şi tabelele cari urmează, așe- 

zate după importanța totalului corespondenţei lor postale, 
putem zice că ne dau o icoană exactă de situațiunea eco- 

_nomică, comercială și intelectuală a țerilor la cari se ra- 
portă, iar cuvintele generalului Grant, Președintele Statelor- 
Unite ale Americei, care ziceă că, «după școală, posta este 
cel mai mare învățător al poporului», sunt și astăzi foarte 
adevărate. 

lată, care a fost în România mişcarea totalului cores- 

pondenţei postale în ultimii zece ani, în care sunt cuprinse 
toate transporturile pe cari le face posta, afară de man- 
datele postale de cari ne vom ocupă separat:
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Din această tabelă se vede că scrisorile ordinare și re- 
comandate s'au ridicat în 10 ani dela 16 milioane bucăţi 
la 33 milioane, adică au crescut cu câte 1 milion și jumă- 
tate pe fiecare an, iar cărţile postale dela 9 milioane s'au 
ridicat la 27 milioane, adică sau întreit în intervalul 
acesta de 10 ani. 

Dar “unde creşterea este şi mai mare, e la ziaie și im- 
primate, cari dela 6:/, milioane s'au ridicat la 35 mili- 
oane, adică arată o creștere de 2.800.000.pe fiecare an. 

Ceeace s'a petrecut în România, s'a întâmplat și în cele- 
lalte state, după cum reiese din următoarea tabelă, în care 
este cuprins totalul corespondenţei postale în anul 1903 
în toate ţerile:.



  
  

  

  

  

  

Tabela No. 26. 

= scRisoRr | „CĂRTI | Ziare și. | orar (5) S E TERILE POSTALE | Imprimate 

o Milioane_| Milioane | Milioane | Milioane 

1] Statele-Unite. . . 4.023 750 3.540] 8.313 

2] Germania. . . . 2.1922 1.263 3.105] 6.490 

3! Anglia. ... .,. 2.598 614 "9951 4.207 

4| Franţa. .. . . .| 1.088 73] 1.422] 2583 
5| Austria . . ..... 159 385 "272| 1.416 

6| Rusia. . ... , 451 122 401 974 

Ti Taia . . . ... 31lă 95 426 836 

838| Belgia... ... 184 82 29% 563 

9| Spania. ... .. 155 18 231 410 
10| Ungaria... .. 223 118 56 397 

11| Olanda... ... 118 72| 204] 394 
12| Elveţia. . .... 156 87 71 314 

13| Suedia ..... 101 4 165| 307 
14| Danemarca. .... 89 8 102 199 
15| Norvegia .... 61 67 128 

16| România... .. 41 27 35 103 

11| Portugalia. .. 34 10 32 76 

18| Bulgaria. . . 9 7 12| 28 
19| Serbia... ... , 9 7] 10 26, 

20| Grecia... ... 13 2 11| 26 
|                     

Din această tabelă reiese că Statele-Unite ale Americei 
au cea mai mare corespondență postală, iar în fruntea, 
statelor Europei stă Germania, pe când Grecia este ţara 

(1) Aci nu sunt cuprinse decât scrisorile, cărţile posţale, ziarele și impri- 
matele, iar în tabela No 27 sunt cuprinse și probele de mărfuri și mesa- 
geriile.
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care are cea mai puţin întinsă corespondență postală, ur- 
mată de aproape de Serbia și Bulgaria. 

Raportând totalul corespondenţii postale a tuturor țe- 
rilor la numărul populaţiunii, după cum am făcut pentru 
scrisori şi cărți postale, iată cum sunt clasificate statele 

  

  

    

  

între ele: : Tabela No. 27, 

- TOTALULI. ca 

S z TERILE POPULAȚIUNEA den ta 

i Milioane Peer 

1| Germania . . . . . 56367178 | 6490] 115 
2 | Statele-Unite. . . . 80.372.000 | 8.313 103 

3| Anglia. ...... 42.940.000 | 42071 98 
4| Elveţia... .. i 3.315.443 314 95 

5| Belgia... .... 6.985.219 563 81 

"06| Danemarca. . . . 2.464.710 199 80 

7| Olanda... .... 5.430.973 394 72 

Franţa. ......, 38.961.945 | 2.583 66 

Suedia. ..... 5.221.291 307 59 

10| Norvegia. . .. . . 2.240.032 128 57 

ll] Austria .... 16.150.708 | 1.416 54 

12| Italia. . . . .... "82.218.828 836 26 

13| Spania... ..... 18.618.086 410 22 

14j Ungaria . . . ..... 19.254.559 397 21 

15| România... .... 6.400.000 107: 17 

16| Portugalia . . . . . 5423132] 76| 14 
17| Grecia. .... .. 2.433.805 26 ll 

18| Serbia. ...... 2.624.318 26. 10 

19| Rusia. ...... 105.843.947 974 

20| Bulgaria. ...... 3.744.283 28                
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In această tabelă ordinea clasificaţiunii este schimbată, 
căci în frunte stă Germania cu 115 corespondențe și Sta- 
tele-Unite cu 103, și apoi vine Anglia cu 98 corespon- 
dențe, iar cea mai mică corespondență o are Bulgaria, 
Rusia și Serbia, România ocupând locul al 15-lea cu 17 
corespondențe de locuitor. 

Astăzi, după o practică de mai multe zecimi de ani, în 
mai toate ţerile scrisorile se expediază francate, și foarte 
var se întâmplă ca să se expedieze scrisori nefrancate, 
căci pretutindenea publicul s'a convins că este în intere- 
sul său să francheze scrisorile, căci altfel destinatarul tre- 

bue să plătească taxa îndoită. , 
Atunci însă când s'au inventat timbrele pentru franca- 

rea scrisorilor, din cauză că nu se prevăzuse o primă 
pentru scrisorile francate, adică o amendă de a plăti încă, 
odată valoarea, timbrului în caz de nefrancarea scrisorii, 

se da loc în practică la mari neajunsuri, căci publicul 
nu aveă nici un interes să francheze scrisorile. 

La noi, mai cu seamă atunci când sau introdus tim- 
brele postale în Principate, publicul nefiind obișnuit să 
timbreze scrisorile, ele se expediau în cea mai mare parte 
netimbrate şi se plătiă taxa de către aceia cari primiau 

scrisorile, în mânile factorului postal. 
Acest sistem da loc la o mulțime de neajunsuri, şi a- 

tunci sa admis sistemul primei de francare, adică scriso- 
rile francate plătiau taxa prevăzută în regulamentul taxe- 
lor postale prin aplicarea timbrului postal pe scrisoare la, 
expedierea ei, în caz însă ca scrisoarea să fie expediată 
netimbrată, se plătiă taxa, îndoită de către acela care pri- 
miă scrisoarea. | 

Sistemul primei de francare aveă avantajul că îndemnă 
publicul să timbreze scrisorile, căci aveă tot interesul de 
a o face, pentru ca primitorul să nu plătească taxa în- 
doită, și cu modul acesta sistemul francării sa răspân- 
dit așă de mult, încât la 1858, când sau introdus tim- 
brele postale în Principate, scrisorile francate, cari abiă 

reprezentau 5%/, din totalul scrisorilor expediate, au ajuns 
astăzi să reprezente 93.92%/,. 

Din tabela care urmează se poate vedeă că la 1862
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scrisorile francate reprezentau dejă 38.50%, din totalul 
scrisorilor expediate, iar în 1903—1904 procentul scriso- 
rilor nefrancate s'a redus la 6.08%. 

Tabela No. 28. 

    
  

  

  

          

| 

| amar |nr [ae | emaerae|a | rau 

1862 75.632 | 38. 120.500 | 61.s 196.132 

| 1903—904 27.074.398 | 93.., 1.151.762] 6 28.826.160 

Acelaș lucru sa observat și în alte ţeri. Până ca lu- 
mea să se obișnuească cu francarea scrisorilor, a trecut 
câtva timp, căci la început numărul scrisorilor nefrancate 
întreceă cu mult pe cele francate. Așă de pildă in Franţa, 
la 1847 numărul scrisorilor francate abiă reprezentă 10%, 
din totalul scrisorilor, pe când cele nefrancate se ridicau 
la 90%; după trei ani, în 1850, scrisorile francate s'au 
ridicat la 20%/, iar cele nefrancate la 80%, iar în 1870, 
scrisorile francate s'au ridicat la 94%, rămânând scrisori 
nefrancate pentru un procent foarte mic de 6%/,, iar astăzi 
acest procent este și mai mic, tinzând să dispară cu de- 
săvârşire. 

La noi însă am văzut că procentul scrisorilor nefran- 
cate se mănține tot cam sus, căci se ridică la 6.08%, din 
numărul total al scrisorilor expediate din ţară. 

In desvoltarea pe care a luat-o serviciul postal în ul- 
timii 40 ani, neapărat că primul loc îl ocupă corespon- 
dența postală internă și pe urmă vine cea externă, după 
cum se poate vedeă din următoarea, tabelă pe anul 1903— 
1904 :
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Tabela No. 29. 

    
  ! o a Za Ta 

ao = e = : o 
= 8 “a o ps Sea - 0 

| 9s a £ E.E 53 2% Sae Pa 'ă ră 
a îs 8" 28 Da a S% ARS 5 3 
3 e iul=i <a Pg 20 Jose ao TOTAL 
3 og |SE|3 A 590 | ăsgel 48 
+ | 4 E | os | 3 | [55| *%5 = 9 
  

13.659.648] 16.731.767] 24.696.640] 192.363] 499.999] 1.182.882 122.655] 8.363.090[ 65.449.944 

| | 

  

              
Corespondenţa ordinară și recomandată externă, prezen- 

tată la, oficiile postale române pentru a se expediă în 
străinătate, precum și corespondenţa sosită din străinătate 
pentru România, în anul 1903—1904, se ridică la 39.783.338 
bucăţi, după cum se vede din alăturatele două tabele: 

TABELĂ DE CORESPONDENŢĂ EXTERNĂ PREZENTATĂ 
IN 1903—1904. 

Tabela No. 30, 

    
  

  

o 3 a 2 i Sl zl 
3 s - 5 z8 = a Ş îă | 2 |s_8 | 82 | 35 | Sas | Seas Se? 
2 5 > CI Ls oa a Se ARES | asa 
a :3 a e a PR a = = 8 dos ooso | TOTAL 
Ş$ Ss |s e] a, 59 | gel asta 

o = 5 S 34% 5 $s|6 83 

5.496.985] 3.180.0514 1.755.158] 116.144] 829.983 429.873 4,492 42.977 12.455.666                 
lată care eră corespondența externă sosită în anul 

1903—1904: 

TABELĂ DE CORESPONDENŢĂ EXTERNĂ SOSITĂ IN 1903—1904. 

  
  

  

  

| 11.062.211Ţ 6.583.824] 8.581.843] 102.267] 649.118 321.183 4.473 su] 21.321.612, 

| | i 
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Tabela No. 31. 
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Din aceste două tabele reiese că corespondența externă 
sosită în ţară este cu 14.872.006 bucăţi mai mare decât 
cea prezentată la biurourile postale române pentru a se 
expediă în străinătate, şi fiindcă în relaţiunile internaţio- 
nale este stabilit că timbrele postale cari se aplică pe scri- 
sori, ziare, etc., rămân în profitul Statului de unde a por- 
nit scrisoarea sau ziarul, rezuită că biurourile postale 
române au manipulat în plus, în cursul anului 1903—1904, 
o sumă de aproape 1b milioane bucăţi, fără ca Statul 
român să încasseze pentru această corespondență decât 
suma de 2 lei de fiecare kilogram, conform art. 4 din 
convențiunea postală universală încheiată la Berna. 

Totalul corespondenţei postale externe este de 39.783.338 
bucăţi, adică aproape ?/, din totalul corespondenţei pos- 
tale a României. 

Dintre toate ţerile, aceea cu care România are mai multe 
relațiuni postale este Austro-Ungaria, şi însemnătatea co- 
respondenţei postale între aceste două ţeri provine, nu 
numai din cauza vecinătăţii lor, dar mai cu seamă din 
cauza populaţiunii de origine română din monarhia vecină. 

Pentru a învederă şi mai bine raportul în care se află 
România cu ţerile străine din punctul de vedere al cores- 
pondenţei postale, am întocmit următoarele două tabele, 
din cari cea dintâiu este privitoare la corespondența pos- 
tală prezentată la biurourile din ţară pentru a fi expe- 
diată în străinătate, iar cea de a doua este relativ la co- 
respondenţa sosită din străinătate în România. lată prima 
tabelă:



 
 

      
  

 
 

    
    

 
 

  
  

  
    

   
 

 
 

  
    
 
 

 
 
 
 

       
 

  
 
 

  
    

 
 

Gig'20b 
|re6'av 

jeev'e 
|ez86zv 

|esceze 
v
r
o
 

Jger'eesr 
|roee 

_ 
p
t
e
t
e
z
e
 

s9'Ter 
|eegszo6 

|” 
* 
T
e
o
 

Ip 
T 

— 
op 

— 
— 

osr'e 
— 

907"£ 
— 

89£E7I 
" 

“erersny 
[oa 

Eevor 
lee 

ser 
 le2zo6 

 |80o'8 
pe 

er928 
019 

2€6'973 
 |02821 

00009 
|? 

* 
' 
F
o
o
 

[pe 

Iezer 
| 

er 
1051 

 |soz 
8, 

E19'6 
2g 

OFTOI 
 |ery 

76801 
„77 

"eotaJY 
[6g 

o8ez 
 |ecr 

ESI 
 lezee 

[82 
— 

e
z
 

— 
zer'6 

98e 
92071 

” 
- 
"
I
S
 

[az 

12662 
|I6GOT 

|es 
 |c68zy 

[sce6a 
10684 

B2s'ziz 
|oza2 

gga've9 
lOIpzIr: 

l0g60z 
|* 

* 
' 
evresun 

[ie 

sevze 
|900€ 

 |oseT 
larosr 

lose 
9se 

8999 
[972 

SELYCI 
BPGZI 

 IF0z'168 
| 

* 
* 

" ELOINI, 
[0g 

GG 
ag 

| 
— 

eaz 
886 

— 
Yva 

[e 
8199 

9 
2586 

e 
“eIpo0g 

[61 

600'$ 
 [|c9a 

LV 
269 

 joo'e 
9
0
1
 

e
s
e
 

[za 
0GY'18 

 |OS8'e6 
 IF6ezVI 

-* 
" eIQIOS 

Î8Ţ 

O8T'IL 
lee 

12I 
88901 

8887 
STITI 

c
i
 

 |se8 
gavosI 

 |lese'c 
F
O
O
L
 

|: 
- 

? 
"
e
s
a
 

[ZI 

„012 
61 

| 
— 

her 
aL 

— 
ÎB6BII 

— 
900'9 

— 
9629 

- 
> 
ereânua0d 

[OT 

279, 
 |l008 

ce 
60p'2 

s
o
s
 

Ora 
9ceRI 

oa 
96927 

910 
92819 

e? 
“PUeLO 

J8T 

861 
02 

—
B
U
I
 

0501 
por 

2281 
— 

280'9 
9 

9099 
* 

+ 
RIBBAJON 

[FI 

ue 
ea 

9 
888 

oer 
— 

016 
— 

ges 
€ 

OEI 
za['6 

- 
naSouoșunpi 

[ET 

621 
IP 

|— 
Bet 

91g 
8 

loza 
za 

gec'e 
FOT 

YET'9 
* 

“Bangqutoxari 
[z[ 

GuT'eg 
[lo 

cor 
 lcerze 

lovz89 
 lglte 

as96e 
 llaer's 

202181 
98290 

 lrezz28 
7
 

%EUTR9I 
NT 

2 
EcOL 

 |eb 
p 

016 
z6g'8 

gar 
810'8 

aa 
zezl 

ale 
98261 

„
n
 

erueds[ 
[OL 

5 
I786 

[902 
20 

9288 
[9216 

Bare 
vovI9 

BIZ 
G
S
P
 

 |lFtr9 
OOgOIL 

|: 
:-" 

*er90u9 
6 

o2z'ce 
leze'v 

lze 
loocoe 

[area 
 IR802L 

 [290'081 
968 

992'09e 
 l8e6'6z 

 |1e6'082 
*elUeULIOt) 

|8 

| 
|lzoco 

loz99 
lore 

irooae 
[root 

oeRel 
 lBi66ia 

lezeze 
geo'eze 

l
o
r
 

 |9cg7se 
| 

: 
* 

'rlutau 
|, 

1oz'ea 
|Lo9 

92 
pegea 

|irc2 
 |e602 

0z1'8 
z 

ve6's9 
|blva 

066'998 
|: 

* 
rxonuSum 

lo 

HCEOL 
IzST 

 |e9 
va2'8 

lucrat 
 |Oc07 

s6p'ec 
 [206'6 

9sT86 
 |pzir 

Zve'6lL 
|: 

 * 
'edoari 

Je 

YLE 
02 

G 
Ge 

0Es"01 
9c9 

7ay'p 
82 

TOSoT 
897 

OIeGI 
"ROILULOULC 

|p 

LEDPL 
|ELYL 

481 
|BE0EL 

[8006 
șez'e 

8
2
1
9
 

 |8esa 
820'96e2 

lzpaos 
 |ecrogp 

|: 
* 

* 
euesina 

le 

SLVIL 
[926 

L9 
 OeOrL 

lasere 
aut 

29169 
 lloer't 

0LTE8 
 lerze 

gogosi 
|* 

: 
: 

* 
ersroa 

[e 

gpa86 
lozor 

lie 
leso98 

lsoo'6e 
l96P0v 

lisr692 
PITII 

(878262 
[eroz6 

 (SSPizOr 
| 

* 
* 
e
m
s
n
y
 

[i 

e
d
 

nroradosi| 
a
u
d
 

1ANpIgUI 
|| 

1I9oeye 
- 

sundsea 
| 
9siyoso 

9929 
|oyeourea 

rIV.LOL|| 
ap 

15 || apa 
| d
u
s
 

i 
ep 

adoaj 
a. 

H19590 | -aeazon 
|
|
 

a 
o
m
a
,
 

|? 

_
_
_
_
_
I
F
E
E
Y
O
 
j
e
 

1 
I
I
 

oqoid 
|| 

INVII 
! 

S1vasoă 
LLuyo 

TIOoSsII9s 
V
E
I
W
A
N
 

ş 

VUVINITAUd 
YLVORSADIAA 

VLN30NOIS240) 
YIN 

ULNAZEUd 
V
U
V
N
I
A
U
O
 
V
Î
N
E
H
O
N
O
d
S
H
U
0
O
 

ci 

   
 

“£ 
“ON 

Vladi 

   



_94 

Din această tabelă reiese că Austria, și Germania ocupă 
cele dintâi locuri pentru corespondența postală care se 
expediază din România în aceste ţeri. 

lată acum cum se împarte pe diferite state corespon- 
dența care se expediază din străinătate în România: 
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Din această tabelă se vede că tot Austria și Germania 
ocupă cele dintâi locuri în privința corespondenţei pos- 
tale care se expediază din aceste țeri în România, căci 
cu dânsele avem cele mai multe daraveri comerciale. 

II. . 

Mandate postale și mesagerii. 

Mandatele postale, precum și mesageriile, au luat și ele 
o desvoltare tot așă de mare ca și scrisorile și celelalte 
corespondențe postale, atât în serviciul intern, cât și în 
cel internaţional. . 

lată care a fost progresiunea mandatelo» postale și me- 
sageriilor în ultimii 12 ani: 

Tabela No. 34. 

  
  

        

  

ANII Numărul geniniar Valoarea, colețelor pachetelor Valoarea o 

telor [ae Oe 1 lei kdinare “aloare. în lei [oficiale 

1892-93 | 418.988) 303.581] 365.241.214 104,122] os 3.611.046) 61.003 

"1893—94 486.810 318.735] 383.483.119) 109.322 240.765 8.360.802 69.348 

1894--95 590.350 331.511] 586.101.312) 359,233 148.836 4.401.660 69.703] 

1895-—96 720.2'70) 340.221 5414.293.215 462.202) 283.113 5.114.115 64.091 

1896—97 808.813 348,313] 502,340,520 | 480.284 345.123 1.499.450 64.487 

1897—98 831.448 355.5814 514.144.530 582.731 289.655 3.211.186 66.907 

1898—99 1.043.089 245.475] 3171.800.199) 654.968 153.039] 35.326.148] 152.482 

1899-—900 1.110.330 329.864] 3517.150.291 686.161 313.390] 92.072.939 195.244 

1900—901 975.848] 329.646] . — 613.934 327.112] — 186.636: 

1901—902 1.147.865 234.229 — 612.624 397,951 — 189.316; 

1902—903 1.281.142 216.738 — 596.091 261.613 — 206.431 

1903—904 1.340.811! 226.103 — 682.156 216.930] — 214.107                      
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Cele 1.340.611 mandate postale emise în cursul anului 
1903—1904 se descompun în modul următor: 

Lei BB. 
Serviciul intern 941.046 mandateîn valoare de 32.343.020,76 

» extern 330.311 » » » 13.633.607,27 
» » 69.254 » achitate, » » 3.854.342,39 
Total . 1.34V.611 49.830.970,42 

Valoarea de mijloc a unui mandaţ postal, emis în ţară 
și achitat in țară, a fost în 1903——1904 de 34 lei 37 
bani, a unui mandat emis în țară pentru străinătate a, fost; 
de 41 lei 45 bani, iar a unui mandat postal emis în străi- 
nătate pentru. a fi achitat în ţară, a fost de 55 lei 65 bani. 

In 1902 numărul mandatelor postale, emise din ţară 
pentru străinătate, a fost mai mare decât în 1903—1904, 
astfel s'au emis 359.801 mandate postale pentru străină- 
tate pentru o valoare de 16.019.437,35 lei, iar manda- 
tele emise in străinătate și achitate în țară au fost în ace-. 
laș an de 61.247 cu o valoare de 3.506,226,31 lei. 

lată cum se împart pe diferitele țeri mandatele pos- 
tale emise în ţară pentru a fi achitate în străinătate, pre- 
cum şi mandatele postale emise. în străinătate pentru a 
fi plătite în ţară: 

Th, C. Aslan, Monopolurile în România,
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Tabela No. 35. 

  | 
      
  

  

      
  

    
                

= —— 

: PERILE Mandate VALOAREA Mae VALOAREA | DIFPERINŢA 

z în tară Lei ÎB| "P% Lei IB| Lei |B. 

1| Ungaria . . . 119.891] 3.888.522 «| 9.491 626.219! 31] — 3.262.302] 78 

2| Austria .. . 15.322 3.223.363) 31 10.292] 595.419] 17] — 2.627.944] 20 

3] Germania , . 56.235] 2.518.073! 47 1.195 422.341] 41] — 2.095.732 06 

4 Franţa. .... 41.903 3.911.444| 53 5.801 309.714| 37 — 1+961.130) 16 

51 Turcia. .. . 11.199 1.199.987| 29 1.114 83.800| 781 — 1.116.186, 31 

s| Bulgaria. . , erau 739.452! 24 3.193 239.039] 59]  — 480.412 65 

| Italia .-... 10.183) 664.217 | 829 76.158] 73|  — 588.058] 39 

8] Elveţia. ... 5.975 426,928; 07 ul 673.567| 23 + 246.639! 16 

9 Belgia. ... s4.114 290.436! 15 581 42:139 “ — 248.296] 62 

10| Grecia. ... 2.626] 219.631| 172 183 14,9217| 63 — 205.404! 09 

si] Serbia ... 2.263 188.586 A 442 20.513] 95]  — 168.372] 81 

12] Anglia... . 3.420 183.054; 61 2,121 130.162] 26]  — 52.892] 35 

13] Statele-Unite. 1.026 84.689! 54 3.630 195.460 | + 110.771! 22; 

14| Olanda. . . . 1.863 62.214] 10 254 11.740 “| — 50.413] 98 

15| Bosnia şi Her- 
ţegovina, . . 384 20.539] 96) 71 3.511] 11]  — 17.028! 5 

16 Egipt .... 113 16.667 «| 382) 29.483! 30] + 12.816| 27 

1 India. .... 103 6.995! 60 19 2.009| 22]  — 4.986] 38 

18] Danemarca. . 1217 6.708| 41] 28 2.993| 06 — 3.115] 22 

19 Muntenegru - 21 2.630] — 1 — 193 — 9.6291 07 

20| Luxemburg . 45 1.523] 08) 25 730; 12 — 792 96 

21] Portugalia. . 14 1.270! 90| 1 22| — — 1.248] 90 

22| Republica Ar- ; 
gentina, 9 915| — 33 2.491| 65 -F 1.16] 65, 

23] Tunisia ... 13 594| 65 14 3.1170! 53 + 2,575] s8; 

24] Norvegia. . . 22 691| 30 16 934| 09 242 zl 

25| Japonia . ,.. — — 1— 4 375| 16 + 375! 16 

Total... 359.801] 16.019.437] 35 61.247|  3.506:226| aa] —12.513.211] Ox       
Din această tabelă reiese că la oficiile postale din ţară 

s'au depus 16.019.437,35 lei pentru a se expediă, în străi- 
nătate în anul 1902—1903, iar la biurourile postale din 
străinătate sau depus 3.506.226,31 lei spre a fi achitaţi 
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în țară; prin urmare țara a rămas datoare cu 12.513.211,04 lei, cari sau dus în plus din țară peste hotare subţ forma, mandatelor postale, iar în anu] 1903—1904 s'au trimis din țară în străinătate 13.633.607,27 lei, ia» la biurourile pos- tale din străinătate s'au depus 3.854.342,39 lei spre a fi achitaţi în ţară ; prin urmare din ţară au ieșit numai 9.779.264,88 lei, în loc de 12.513.211,04 lei. Țerile unde se duc mai mulţi bani, subt forma man- datelor postale, sunt în primul rând Ungaria, apoi Aus- tria, Germania, Franţa, etc., căci mulți dintre servitori, cari vin din Ungaria și Austria, precum și muncitorii agri- coli, cari vin vara pentru munca câmpului, trimit peste munți economiile cari le strâng în ţară. 

UI. 

Biurourile postale. 

Desvoltarea pe care a luat-o corespondența, postală, în aceşti din urmă 40 ani, nu se puteă să nu aibă o influ-: ență și asupra înființării unui număr cât se poate mai: mare de biurouri postale Și cutii de scrisori, cari să fie puse la dispozițiunea publicului. 
Legea postală prevede înființarea pe lângă oficiile pos- tale propriu zise a unui număr oarecare de biurouri au- torizate cari pot funeţionă în comunele rurale, sau în co- munele urbane a căror populaţiune nu trece peste 6.000 locuitori, și în asemenea, cazuri ele sunt încredințate la persoane notabile sau comercianți din comună, cărora, li se poate acordă o remiză de cel mult 50%, din venitul biuroului. 
In 1875 numărul biurourilor postale din toată ţara eră de 236, iar astăzi numărul lor este de 3.274, împărţite în modul următor: | 
132 oficii postale independente; 
95 » » sucursale; 
11 biurouri autorizate ; ——— 

238 Transport
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18 biurouri ambulante; 
220 staţiuni de cale ferată; 
49 agenţii postale speciale; 

2.744 agenții postale conduse de notarii comunelor rurale; 
5 biurouri de comisiune și expediţiune vamală. 

3.274 Total 
lar numărul cutiilor de scrisori, care în 1876 eră abiă 

de 607, după 30 de ani sa ridicat la 5.137. 
Numărul biurourilor postale trebue să fie în raport cu 

întinderea, teritoriului şi cu populaţiunea, pentru ca publi- 
cul să aibă la îndemână serviciul postal. Numărul lor va- 
riază după suprafața, teritorială a, fiecărei ţeri şi după po- 
pulațiune, după cum se poate vedeă din următoarea tabelă: 

    
  

  

                

Tabela No. 36, 

s Suprafaţa, în | Numărui ja câţi 1o- a câți, 
5| TERILE | popuLațiuuEA | kilometri  |binrourilori 2"W07i€5!€] zevine 

i 5 patraţi postale postal un Piurou 

K. p. 4 KE. 
1| Anglia. 42.940.000 314.339 29.642 1896 13.8 
2| Germania 56.367.178 540.743] 38.610 1.462]  14.— 

3| Belgia . . ., 6.985.219 29.456 1.921 5.725] 24. 1 

4| Olanda 5.430.973 33.000 1.367 3.972] 24.2 

5| Elveţia. . . 3.315.443 41.346 1.673 1.922] 24.6 
6| Portugalia . . 5.423.132 92.157 3.049 1.718]  30.— 
1] Danemarca. 2.464.770 39.780) 1.211 2.035]  32.— 

8| Italia ..... 33.218.328 286.682 8.371 3.968]  34.— 
9] Austria 26.150.708 300.193 8.199 3.189]  36.— 

10| Serbia . . .. 2.624.318 48.303 1.251 2.098]  38.— 
111 România 6.400.000 131.353 3.24 1.955]  40.- 
12| Bulgaria. . . 3.144.283 96.345 2.035 1.839] 47.3 
13| Franţa. 38.981.945 536.464 11.282 3453] 147.5 
14 Ungaria . . . | : 19.254.559 325.325 5.029 3.827]  64.— 
15| Norvegia 2.940.032 321.477 2.781 805| 115..- 
16| Statele-Unite. 80.372 000 9.420.670| 177.275 1.040] 121.— 
17| Grecia. 2.431.806 64.679 496 4.906] 130.— 
18| Suedia. 5.921.291 447.862 3.437 1.519] 132.— 
19| Spania _18.618 084 504.552 3.287 5.659] 153.— 
20| Rusia . . . .1 105.843.947 5.389.985 12 450 8.500| 432.—      



O 
Din această tabelă reiese că România, ocupă locul al 

ll-lea din 20 state, în ceeace privește biurourile postale 
raportate la întinderea teritoriului său. Există un biurou : postal la 40 kilometri în România, pe când în Anglia și Ger- 
mania un biurou postal este la 14 kilometri. Sunt însă țeri, 
ca Rusia, Statele-Unite, cari au o mare întindere teriţo- „rială și unde un biurou postal e la 121 kilometri în Statele- 
Unite şi la 432 kilometri în Rusia. 

In raport cu populaţiunea, România ocupă locul al 8-lea 
având un biurou postal pentru 1955 locuitori. Norvegia, 
Slatele-Unite și Germania sunt țerile cari au mai multe 
biurouri postale în raport cu populaţiunea, iar Rusia este 
fara, unde biurourile postale sunt mai rare. 

SECȚIUNEA [I. 

Serviciul telegrafic. 

Liniile telegrafice cari au fost construite în România la, 
1854 de către Austriaci, cu ocaziunea răsboiului Crimeii, abiă, aveau o lungime de 353 kilometri. Atunci s'a înființat în București şi o școală de telegrafie, condusă de telegra- fiști Austriaci, care a început să scoată telegrafiști români; și încetul cu încetul oficianţii telegrafiști austriaci au fost înlocuiți cu telegrafiști români, iar întinderea, rețelei te- 
legrafice, dela 353 kilometri, a ajuns astăzi, după 50 ani, la 7.012 kilometri, cu o desvoltare de fire de 18.383 ki- lometri, după cum se poate vedeă din următoarea tabelă: 

'Fabela No. 37. 
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i KILOMETR —

 

    

              
Lungimea ]i- 

| | Biilor. 358] 3.820] 5.234] 6.832] 6.874 6.903] 6.850] 6.930] 6.971] 6.995 6.964 ii i 
| 
' Desvoltarea 

| " firelor, — Î 6.842112.934416.211| 16.343] 18.592 11.590] 17.860] 18.203] 18.110] 13.194]18.383,
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Pe lângă liniile telegrafice ale direcțiunii telegrafeloi, mai 
sunt și liniile telegrafice ale căilor ferate în lungime de 

*3.220 kilometri, cu o desvoltare” de fire de 8.563 kilo- 
metri, astfel că România este străbătută de linii telegra- 
fice în toate direcţiunile și ocupă locul al 13-lea, printre 
celelalte state din punctul de vedere al întinderii liniilor 
sale telegrafice, în cari nu sunt cuprinse decât liniile Sta- 
tului, iar nu și ale căilor ferate, după cum se poate ve- 
deă din următoarea, tabelă în care ţerile sunt așezate după 
lungimea liniilor telegrafice: 

  
  

        

  

    

  

Tabela No, 38, 

| rmaue PESE mere MEEmE 
! grafice 3 ! grafice 

Z Kilometri Z Kilometri 

i|Rusia ..... | 174.911 [11| Norvegia. 9.641 

2 || Franţa | 149.866 112| Portugalia . . | 8.537 

3 Germania PR | 137.067 113| România, .. 1.012 

4 Anglia ..... 18943 |li4lOlanda. .. .. 6.780 

5S|ltalia. , . .. 46437 |15iBelgia. ..... ] 6.608 

6| Austria. .., 40.0%6 [16|Elveţia. . .. . 6 264 

1 Spania. . ... 33366 [i?iGrecia. ,.... 6.174 

8| Ungaria .. .. 23.069 118| Danemarca. . . 3.181 

9| Suedia .... 11.052 [19/ Serbia .. .. 3.281 

10| Bulgaria. .... „11.024                     
România are 2.587 biurouri telegrafice împărţite în mo- 

dul următor: | 
247 biurouri telegrafice de Stat. 
303 » » ale căilor ferate. 
43 agenţii speciale de telegraf. 

1.994. posturi telefonice comunale cari transmit telegrame 
prin telefon. 

2.587
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In privința numărului biurourilor telegrafice, România 
ocupă locul al 9-lea dintre 19 state, după cum se poate 
vedeă din următoarea tabelă: 

Tabela No. 39, 

    
  

  

  
      

Ş Numărul Ş Numărul 
3 ȚERILE biurourilor | 2 TERILE biurourilor 
S telegrafice Ș telegrafice 

1]| Germania . . . .| 28291 ilBiveţa. .... 2.150 
2| Frana ..... 13963 |[12(Spania ..... - 1.588 

3| Anglia. ...., 12258 [13|Belgia. ..... 1.409 

4 Rusia . ,.. . 6.627 ji4lOlanda ..... 1.166 

5 Italia ....., 6.234 l1l5|Norvegia .... 763 

6| Austria. ,..., 5.7167 |i6lDanemarea ... 496 

17| Bulgaria. .-... 5.263 |1?iPortugalia.. . . . 461 

8S| Ungaria . . ... 3461 [1l8|Grecia. ..... 241 

9| România. .... 2.5817 [19 Serbia. ..... 115 

10| Suedia ..... 2.256             
Calculând acum la câţi locuitori revine un biurou ţe- 

legrafic, atunci ţerile nu mai sunt așezate în ordinea din 
tabela, de mai sus, ci dobândim următoarea clasificare:
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Tabela No. 40, 

      

  

  
  

[= La, câţi locui- 3 | La câţi locui: 

| menie [etiiee[5| ppauue Țieri revine S telegrâfic 5 telegrafic 

1| Bulgaria. .... Il [il Belgia. ..... 4 956 

2| Elveţia ..... 1.546 |a2 Danemarca. . .. 4.969 

3|| Germania .. . 2.000 [13jltalia. ..... 5.328 

4) Suedia ..... 2.314 ȚitlUngaria . . ... 3.564 

5|| România ....]. 2432 [iblGrecia. ..... 10.087 

6| Frana .....- 279% [16|Spania ..... 11.124 

71| Norvegia ...,, 2.935 [17| Portugalia . . . . 11.763 

S| Anglia ..... 3.500 [18|Serbia. ..... Ş 14.990 

9| Austria ..... 4534 JI9 Rusia . . . ... 15.970 

10| Olanda ...., 4,657                   
Din această tabelă, reiese că România ocupă locul al 

D-lea din 19 state, cu un biurou telegrafice pentru 2.432 
locuitori, pe când în clasificarea biurourilor postale Ro- 
mânia ocupă locul al 8-lea, având un biurou postal pen- 
tru 1955 locuitori. 

Infiinţarea treptată a biurourilor telegrafice, atât în Ro- 
mânia cât şi în celelalte ţeri, eră consecința, firească a, 
desvoltării corespondenţei telegrafice, care a luat și dânsa 
un avânt tot aşă de mare ca și corespondența postală, 
după cum se poate vedeă din tabela care urmează, în care 
se vede mersul ascendent al telegramelor, atât interne cât 
și externe, cari au fost expediate dela 1875 până astăzi: 

—
 
|



  
  

  
  

Tabela No. 41, 

Telegrame Res Tele- Tele-  ['reregrame 
ANII |Telegrame| ogoare | externe | grame | rame | exiere'| orar, interne - expe- Xterne | tranzi- | oficiale și | interne diate sosite tate 

| 

1875 615.812] 149.259 94.459 9.999] 2.019] 871.548 

1885—86] 723.183] 173.885 318.391 25.056] 3.920] 1.244.435 

1894-95] 1.241.903] 118.911] 235.885] 207,521 62.287 8.253] 1.874.760 

1895 —96] 1.501.505] 140.617] 261.353| 227.067] 81.535] 11.407] 2.223.848 

1896-—97| 1.561.193] 145.342] 263.327] 225.617] 81.572] 11.299] 2.268.350 

1897—98| 1.473.701] 147.349] 284.002] 253.434] 81.129] 11.659] 2.251.274 

1898—99] 1.657.260] 142.002] 328.218] 271.895] 79.330] 14.382] 2.493.087 

11899—900] 1.410.018] 178.567] 251.140] 246.014] 37.661] 292.216] 2.415.616 | 
'1900—901| 1.455.491 89.253] 275.748] 242.627, 59.565] 101.8551 2.184.539 

  
|usos 902 1.493.372 95.452| 303.830| 275.747] 175.369] 94.913] 2.338.683 

[1902.-903 1.578.123] 108.888] 336.276] 319.020! 91.559] 89.909] 2.523.775 

1903—904] 1.518.401] 118.325] 345.702] 339.901] 94.813] 93.340| 2.505.482 
                      

Numărul total al telegramelor a trecut prin urmare în 
interval de 30 ani dela 871.548 la, 2.505.482, adică aproape 
sa întreit. Și aci, ca și la scrisori, sporul cel mare îl pre- 
zentă telegramele interne, cari dela 615.812 telegrame, câte 
erau în 1875, sau ridicat la 1.518.401 în 1903—1904, 
după ce numărul lor trecuse de 1.600.000 în 1898—1899. 

Daca cercetăm cari sunt ţerile cu cari corespondența, 
telegrafică a României este mai activă, vom găsi și aci, 
ca, și la corespondența postală, că Austro-Ungaria ocupă 
primul loc, urmată fiind de Germania, Franţa, etc., după 
cum se poate vedeă din următoarea tabelă:
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Tabela No, 42. 

      
  

  

    

      
  

          

  

      
                  

Ş TELEGRAME INCLERNAȚIONALE PE STATE 
2 TERILE 
5 Prezentate Sosite TOTAL Tranzitate 

i] Austria. .... 63.958] 65.415 129.373 
2] Germania . 52.535 68.588 121.123 

3| Franţa ..... 31.827 34.133 65.960, 

4] Bulgaria, 31.272 32.543) 63.815 

5 Italia. ....., 29.039 21.553 56.592 

6| Anglia ..... 24.712 24.097 48.189, 

7] Ungaria .... 23.271 11.212 40.543 
8| Rusia. ..,.. 19.421 18.829] . 38.250 

9| Belgia ..... 22.612 6.783 29.395 

10] Olanda ...,. 12.513 12.794 25.307 

il] Turcia ..... 11.128 10.944 22.072; 

12] Grecia ..... 8.328) 6.364 14.692 

13| Elveţia. 6818 5.523 12.341] 94813 
14| Asia... 2.895 4.188 7.683 
15] Serbia. . .... 2.433 2.258 4.691 
16| Spania ...,.. 665 426 1.091 

17| Suedia... .... 188 670 858 
18 Africa ..... 361 320) 681 

19| Danemarea . . . 236) 112 408 

20| Norvegia . .... 190 192 382 
21| America... .,, 200 150 350 

22] Portugalia. . ., 59 52 11 
23| Muntenegru. . 27) 40 67 

24] Luxemburg . . 19 15 25 

25] Australia . . 4 — 4 

Total. . . 345.702] 339.901 685.603          
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Numărul telegramelor expediate din România în străi- 
nătate a fost în 1903—1904 de 345.702, iar numărul te- 
legramelor expediate din străinătate și sosite în România 
a fost de 339.901, adică în total 685.604 telegrame, afară 
de 94.813 telegrame tranzitate prin România. 

Numărul total al telegramelor interne din 1903—904 
fiind 1.918.401, iar al celor externe 685.602, rezultă că 
numărul telegramelor interne este îndoit și ceva ca al ce- 
lor. externe. 

Serviciul telegrafic al României manipulând un număr 
de 2:/, milioane telegrame pe an, România ocupă locul 
al 14 din 19 state, după numărul telegramelor pe cari 
le primește și le expediază, după cum reiese din urmă- 
toarea tabelă: 

Tabela No. 483. 

  
  

  
  

                    
    

Ş Numărul Ş Numărul 
3 TERILE total al 3 ŢERILE total al 
Ș telegramelor Ș telegramelor 

1 | Anglia 95.713.838] 11 avea a. 4.268.197 

2iFranţa .... 51.463.490) 12|Suedia -..... 2,916 196 

3| Germania. . . 46.430.968] 13 | Portugalia 2.662.309 

4|| Rusia 20.113.291] 14 || România 2.505.482 

5lAustria . .. . 16.137.338] 15 | Danemarca, . . 2.406.679 

6|ltalia . . . 12.769.498] 16 | Norvegia 2.300.000 

7 | Ungaria. 8113538] 17|Serbia ...... 1.217.616 

S|Belgia. ...., _6.564335118]|Grecia  ...,.. 1.205.095 

| 9 |olanda a. 5.980.817] 19 Bulgaria... . . 1.184.702 

110 Spania ..... 4.693.446] . |       
Anglia ocupă primul loc în privinţa corespondenţei tele- 

grafice, cu mult înaintea celorlalte ţeri, deoarece relaţiu- 
nile sale comerciale sunt. foarte întinse şi, după obiceiul 
“englez, ele se tratează în mare parte prin telegraf. 

Dacă clasificăm ţerile după numărul telegramelor la 1000 

,
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de locuitori, vom vedeă că Anglia își păstrează şi aci lo- 
cul întâiu, însă pentru multe din celelalte state ordinea, 
se schimbă, după cum am observat și pentru corespon- 
dența lor postală. 

lată câte telegrame revin la 1.000 de locuitori în fie- 
care ţară: 

  
  

  

  

        

Tabela No. 44. 

Ș Câte tele- Ş | Câte tele- 
Z PERILE [pen 5 ȚERILE [50 
5 | locuitori 5 | locuitori 

i] Anglia. ..... 2,253 li] Grecia. ..... 495 

2|Pranţa. ..... 1.320 12| Portugalia. .. . 490 

31| Elveţia. ..... 1.286 13| Serbia, ..... 463 

4] Olanda. ... , . 1.100 14| Ungaria. ..,. 422 

5]| Norvegia. . . . .| 1.026 [15] România ... . 400 

6] Danemarca . . . 977 16 Italia . . .... 384 

1] Belgia. ..... 940 [17| Bulgaria. .... 3147 
8] Germania .. .... 823 18| Spania. ..... 252 

9] Austria. . . . 616 19 Rusia. ..... 190 

19 Suedia. .....| 58             
Și aci, ca și la postă, Rusia ocupă locul cel din urmă, 

din cauza, imensului său teritoriu, care face ca, populaţiu- 
nea să jie foarte rară, pe când țerile cu 0 populaţiune 
mai densă au un procent de telegrame mai mare; iar 
statele din centrul Europei mai au şi avantajul telegra- 
melor tranzitate prin acele ţeri, cari intră în numărul total 
al felegramelor, și acele ţeri profită ş și de taxa pentru tran- 
zitul telegramelor. 

În Statele- Unite ale Americei, serviciul telegrafic fiind 
în mâna mai multor companii particulare, și datele sta- 
tistice lipsind asupra lor, nu s'a putut; face un studiu com- 
parativ și pentru dânsele.
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SECȚIUNEA III. 

Serviciul teleionic. 

Telefonul este o invenţiune cu mult mai nouă decât 
telegraful. In România cea dintâi instalațiune telefonică, 
s'a făcut în 1884 între direcţiunea postelor şi telegrafe- 
lor și ministerul de interne, şi apoi treptat s'au făcut in- 
stalațiuni telefonice și la celelalte ministere și autorităţi. 

La 1892, când sa votat prima lege privitoare la tele- 
foane, erau dejă instalate telefoane la toate autorităţile 
şi se făcuse și o linie telefonică între Brăila şi Galaţi, 
foarte necesară comerţului între cele două dintâi porturi 
ale ţerii. 

La 1895 s'a simţit nevoie să se dea o mai mare întin- 
dere serviciului telefonic și prin legea din 1900 s'au com- 
plectat dispoziţiunile legilor din 1892 şi 1895 privitoare 
la serviciul telefonic. 

Judeţele au început şi ele să facă instalaţiuni telefonice 
și astăzi sunt 1994 posturi telefonice comunale, cari trans- 
mit telegrame prin telefon afară de staţiunile centrale. 

Capitala este legată prin fir telefonic special cu Brăila 
(2 circuite), Galaţi prin Brăila, (3 circuite), Piteşti, Târgo- 
viște, Sinaia, Ploești, Câmpina, Giurgiu (câte un circuit), 
iar capitalele de judeţ, cari se servesc de liniile telegra- 
fice pentru a convorbi cu Capitala, sunt: Buzău, Călăraşi, 
Craiova, Câmpulung, Slatina, Târgoviște, 'Turnu-Măgurele; 
iar între București — Brăila — Galaţi — Constanţa, s'a construit 
un circuit telefonic special şi de curând sa deschis linia 
telefonică între București și Budapesta, 

Telefonul iea o desvoltare din ce în ce mai mare, după 
cum se poate vedeă din următoarea tabelă în care sunt 
arătate rețelele telefonice dela înfiinţarea lor în 1894—95 
şi până astăzi:
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In raport cu îmmulţirea liniilor telefonice s'au înmulțit și 

staţiunile telefonice, căci convorbirile prin telefon au luat 

o desvoltare foarte mare, iar veniturile telefonului au în- 

ceput și ele să crească în proporţiune cu numărul con- 

vorbirilor şi al abonamentelor la telefon, după cum se 

poate vedeă din următoarea tabelă: 
. 

Tabela No, 46. 

  
  

  
  

    

  

  

  

  

  

        

  

    

Staţiunile Convorbirile 
şi Stațiune te- | urbane şi inter- VIuNITURILE 

lefonice urbane 

_ NI “e 2 Taxele 
S 3 = 5 Taxele Taxele perce- 

ANII 3 52 3 2 3 = percepute percepute pute TOTAL 
= 28 > 3 55 pentru pentru pentru 
29| es = e 2 8 | convorbiri || abonamente|| înstala- 
oz za Ş 5 ? 2 țiuni 

S2ll sa s£ s 5 
za | 4 4 dei Bl Lei BI iei ÎB| re: !B. 

1894—95 3) 10| 1.1 54.581 24 22.354|55 48.,0951851132.485|08|  102.935148 

1895—96|  3| 11 i 134.992 180 64,256|15| 14,1771404141.647]70)|  180.681/25 

1896—97] 10 20, 612 445,170) 1.400 75.111|15) 97.851|95 45,410j81 218.319 91 

1897—98] 10|! 20| 2.627 172,366) 1.831 86.836|—!| 133.906/—|[45.617/90||  266.359;90 

1898—99] 41] 173! 2.787 883.071]! 84.271]  101.319/10|  162.983130 34.482 49| _298.784/89 

1899—900| 52| 306] 2.883] 1.819.377]| 115.536]  118.583|10| 180.850/90/[34.768/95)| 334.202/95 

1900—901] 157)'1.019| 1.303] 1.324.131] 203.124]  133.082175|| 188.323178| 3.166,05] 344.572]58 

  

    
1901—902 330l.423 2.391] 3.157.431|| 218.285 211,94044 187.825|03]| 214175) 463.635|9% 

  

1902-—903] 4941;1.965|| 3.030] 1.608.907]| 415.890) 346.898 06 

| 3.121 e] | 

218.657:40| 1.114/15||  566.669161         i 
1903—904] 1282.682 462,760] 400.124 72 

| | 
România ocupă un loc destul de însemnat și în pri- 

vința, telefoanelor, comparativ cu populaţiunea și terito- 
riul ei, după cum se poate vedeă din următoarea tabelă, 
în care se poale observă desvoltarea cea mare pe care a 
luat-o telefonul în toate ţerile și mai cu seamă în Ger- 
mania. 

sas 4.251165||  645.282/52 

|                   

       



Tabela No, 47. 

  
  

  
    

  

        

    
  

            
Din această tabelă 

telefonice prin comunele rurale 

              

- 58 | URA ierarh a 3 = 3 = = Numărul = Numărul a] npnave 558 [until comeena, [ana | unei conversa 5 z 83 | niilor || relor | țiunilor | iilor |] relor | tiunilor 
z *__| Rio Rilom: Kilora. | Riiom. 

1| Germania . 449.529] 73.4511.383.814] 1799.009.646] 42.181]| 424.158] 1238.268.985 
2] Franța . 100.194] 21.582] 385.618] 1179.463.000] 44.269] 162.180] . 9.660.698 
3] Suegia. . 62.591]  — 68.305] 163.266.265] 13.610 1.294] 5.735.016 
4| Rusia. 45.516] 7.9131] 99.691] 14.301.341] 8.860 a.49] O — 
5] Austria . . 38.431] 9.519 194.939] 113.224 536| 9.851] 19.702] 1.982.049 
6] Norvegia |. 38.29  — 80.826] 76.053.262] — || asc] 3.351.520 
1] Danemarca 40.106] 8.982] 98.237] 68.297.096] 6.202] 27.071] 5.089.000 
8| Italia. 19.785] 3.392] 36.050] 65.926.299] — — 354.212 
9| Ungaria. 20.423] 2.927] 62.230] 48.582.721] za.815] 45.184 594.924 

10| Olanda. . 26.255]  — || 55.820] 43.729.019] ana]! oaaa7] 1,2â7,084 
11] Belgia, 18.889] — || 87.635] 42415.88] — 18.396 785.657 
12] Elveţia . 49.391] 21.592] 247.092] 25.244.646]  — — 5.604.099 
13| România 5.937] 595| 6.075] 2.293.962] 22592 28.960 acezeal 
14] Bulgaria, * 468 173| 705 — rad 1.488 33.311; 
15| Grecia. 359 120 1.069 - — — —     

reiese importanţa pe care o are le- 
lefonul în toate țerile, și tendința, tuturor statelor este de 
a ajunge ca în fiecare comună rurală să existe câte un 
post telefonic prin care se pot transmite și telegramele. 
In mulţe țeri, cum este de pildă Germania, acest ţel a, fost 
dejă ajuns, precum și în ţerile cari au un comerț și o 
industrie desvoltată, ca, Anglia, Franţa, Belgia, etc. 

Noi suntem încă la, începutul organizării acestui servi- 
ciu, cu toate acestea în fiecare an se adaug nouă posturi 

, Şi nu este depărtat tim- 
pul, când în toate comunele noastre rurale va fi câte o 
cabină telefonică,



SECȚIUNEA IV. 

Veniturile şi cheltuelile postelor, telegrafelor 
şi telefoanelor. 

Postele n'au adus dela început un venit Statului. Nu 
numai în timpul perioadei regulamentare, când întreţine- 
rea postelor cu cai costă pe Stat sume însemnate, da şi 
mai târziu, când au început să circule drumurile de fier, 
cari au adus o scădere simțiloare în cheltuelile de tran- 
spori ale postelor, tot. cheltuelile covârșiau veniturile. 

Astăzi însă când numeroase linii de drum de fier stră- 
bat ţara în toate direcțiunile, iar comerțul și industria 
au luat o desvoltave mare, posta şi telegraful nu numai 
că-și acoperă cheltuelile lor, dar lasă Statului un exce- 
dent de venituri, care a crescut necontenit și este menit 
să crească din ce în ce mai mult, căci marile cheltueli 
de instalaţiuni în mare parte au fost lăcule. 

Anul cel dintâiu în care posta și telegraful au lăsat 
un prisos de venituri a fost anul 1877. Acesta este anul 
văsboiului independenţei, când a trecut prin țară o ar- 
mată de mai multe sute de mii de oameni și în acel an 
nu numai posta, și telegraful au dat un excedent de ve- 
nituri, dar» și drumurile “de fier, vămile, tutunul, sarea, etc. 
Asttel: 

  

Lei B. 

Linia Roman-Vârciorova . . .. 16.034.411,— 
»  Suceava-lași-Botoşani. . . 6.608.998, — 
»  București-Giurgiu . . . 2.284.213,— 
»  Iasi-Ungheni . . . . . . 458273, — 

Postele și telegrafele . . . . . 3.545.760,— 
Vămile ..... Aa „2.209.527,32 
Sarea . .. . a 1914949,28 

  

Total. . 32.356.613,60 

Dela 1877 înainte, veniturile postelor şi telegrafelor au 
covârșit cu mult cheltuelile, afară de anul 1894 95, când 
Sau făcut mai multe inovațiuni în direcția postelor și te- 
legrafelor și s'a început construcţiunea, liniilor telefonice: 
Din tabela următoare se poate vedea care a fost mersul 
Th. G. Aslan, Monopolurile în România. 8
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Din această tabelă se vede cât de mult a crescut ve- 
nitul postelor în interval de 13 ani, căci dela 3.656.894,77 
lei, cât eră în 1891—92, sa ridicat în 1903-—1904 la 
1.416.147,34 lei, adică a trecut de îndoit, și această ur- 
care provine nu numai din sporul considerabil al cores- 
pondenţei postale, dar și din crearea a două venituri nouă, 
cari nu existau în 1891—92, și anume: subvenţia pe care 
o dau azi județele pentru posta rurală și venitul biurou- 
lui de expediţie, cari adue postei un venit de 650.000 lei 
pe an pe lângă marile înlesniri pe cari le face acest biu- 
rou comercianților. 

La telegraf sporul a mers cu mult mai încet; astfel: 
venitul telegrafului, cae în 1891—92 eră, de 2.366.749,78 
lei, sa ridicat abiă la 2628.92347 lei în 1903-—1904. 
Acest spor este numai de 262.174 lei, ceeace reprezentă 
un plus de venituri de 1104; iar venitul telefonului S'a 
ridicat dela -102.935,48 lei, cât eră în 1894—1895, la 
645.285,52 lei in 1903—904, adică s'a înșesit. 

La cheltueli observăm aceeaş creștere pentru toate 
aceste servicii, astfel: cheltuelile cari erau de 4.555.827,78 
lei în 1891—92, s'au ridicat la 7.002.580 lei în 1903—904, 
după ce trecuse de 8 milioane lei în 1894—95, când s'a 
început prima instalaţiune a telefoanelor, și apoi cheltug- 
lile au mers crescând până la 1901—902, când sa re- 
dus bugetul postelor și telegrafelor, după cum au fost 
reduse toate serviciile Statului în urma crizei din 1900. 

Ixcedentele de venituri pe cari le-au dat postele și te- 
legrafele au urmat și ele acelaș mers ascendent în această 
perioadă de 13 ani, căci plecând dela 0,16%, în 1894—95 
au ajuns până la 34,50%, în 1903—1904, care a dat cel 
mai mare excedent de venituri. | 

Cercetând cât a produs fiecare venit în parte, iată re- 
zultatul pentru anul 1903 — 1904:
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a) VENITURI POSTALE. Tabela No. 49. 

    

  

  

  

            

| , 
| NATURA VENITURILOR LEI B. arie: 

| total | 

| Din valoarea timbrelor scrisorilor nefrancate . . | 350.630) 50 | 1 | 

IL» » » » francate . . . [| 2.051.226] 9 |68,, | 

, »  feanco obiectelor de mesagerii . .| 4446971 02 | 6.— | 

| » Porto. ea 394.606] 06 | 3. | 

» schimbul mesageriilor.  ... 398.143) 23 as | 

»  subvenţia judeţelor pentru posta rurală . .| 433.734] -- | Bes | 

» venitul biurourilor de expediţie vamală . .] 204.426] 9 2.15 

» alte venituri . cc... 138.682] 63 1-a. i 

Potal . . . [| 7.416.147] 34 [1000 

Din această tabelă rezultă că valoarea timbrelor pen- 

imu scrisorile francate reprezentă două treimi din venitul 

total al postei, iar o treime este reprezentată de celelalte 

venituri, ca mesageriile, ete. | 
Taxa de plată pentru scrisorile nefrancate reprezentă 

4.72%], din venitul total al poștelor. 

b) VENITURI TELEGRAFICE. Tabela No. 50. 

  
  

9/ 

NATURA VENITURILOR LEI | B. in se 
nitui 
total | 

    
Din taxele telegramelor interne şi externe . . . 2.034.347] 30 | 77... 

» » » creditate ministerelor. . 41.695] 35 | 1.50 

| » tranzitul telegramelor externe. . ..... 71.798] 18 | 2.; 

» taxele telegramelor prezentate la C. E. R. . 74.066] 20 | 20 | 

| » » » creditate legaţiunilor . 96.895] 9% 3.9 | 

» “venitul Diurourilor sucursale. .. . .. - - 266.852, 01 | 10, | 

> alte venituri o. 33269] 4 | 11| 
            Total. . .| 2.628.923] 47 [100%/,.|



c) VENITURI TELEFONICE. 
: Tabela No, 51. 

    

  

| = 
NATURA VENITURILOR LEI | B. hinse- 

  

* Din taxele convorbirilor telefonice . . ..... .1 880.002] 45 | 51. 

            
i 

» » abonamentelor telefonice : . .:. .. 240.906] 15 | 37. | 

» »  instalaţiunilor telefonice ....... 2.445] — 0.,0 | 

» venitul biurourilor sucursale. ....... 69.083] 25 [10 

» taxele telefonice ereditate ministerelor. . . 59] 25 | 0 | 

| » alte venituri 2.266] 42 0! 

Total. . | 645.282] 52 [toovp 

In expunerea, siluațiunii tezaurului public la 30 Sep- 
temvrie 1903, eră o rubrică separată pentru venitul care 
îl produceau telegramele interne și altă rubrică pentru 
telegramele externe, ceeace permiteă un studiu Compa-. 
rativ între ele; în expunerea, situațiunii tezaurului publice. 
pe 1904, aceste două venituri sunt contopite între ele, 
ceeace nu este bine, căci prezentă oarecare importanță, 
cunoștința variațiunii acestor două venituri, și ar trebui. 
să se revină la practica de mai înainte. | 

In 1902—1903 venitul telegramelor interne eră de 
1.604.061,40 lei, ceeace reprezentă 57.65%, din venitul to- 
tal, iar venitul telegramelor externe eră de 504.802,72 lei, 
adică 18.10%, din totalul incassărilor, prin urmare telegra- 
mele externe abiă reprezentau a treia parte din venilul 
telegramelor. interne. Daca considerăm că telegramele pre- 
zentate la stațiunile căilor ferate, precum și acelea dela 
biurourile sucursale, două treimi din ele sunt tot tele- - 
grame interne, ar rezultă că venitul telegramelor interne 
reprezentă ?/, din venitul total al telegrafului. 

In ceeace priveşte venitul telefonului, taxele asupra con- 
vorbirilor telefonice reprezentă jumătate din venitul totăl al 
telefoanelor, iar abonamentele la telefon reprezentă 37.25%, 
pe când instalaţiunile telefonice fiind dejă în mare parte - 
făcute, venitul lor este foarte mic. Taxele din convorbiri
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și abonamente sunt menite să crească din an în an, căci 

telefonul abiă este la începutul existenței sale în România, 

şi. dejă venitul telefonului în 1903— 904 este cu 77.000 lei 

mai mare decât în 1902—903, el fiind acela care a cres- 

cut mai repede decât celelalte venituri ale postelor și te- 

legrafelor, reprezentând o creștere de 30%, pe fiecare an. 

“Recapitulând veniturile administraţiunii postelor, -tele- 

gratelor şi telefoanelor, iată în ce proporțiune stau ele în 

anul 1903— 904: 

Tabela No. 52, 

  
  

  

      

| o i 
.0 i 

| NATURA VENITURILOR LEI | B. fine: 
| total !fe 

| venituri postale. . cc... a] 746147 34 | 69, 

| » telegrafice , 2.628.923] 47 | 2 

| » telefonice. . . . cc... ... 645.982] 52 Goa | 

| Potal , . . [10.690.353] 52 100%, |       
Din veniturile: acestor trei mari ramuri ale administra- 

țiunii postelor, telegrafelor și telefoanelor, postele repre- 

zentă două lreimi din venitul total, iar telegraful și tele- 

fonul împreună cealaltă treime a venitului. 
Postele, telegrafele și telefoanele dând astăzi un exce- 

dent de venituri, care se mănţine de câţiva ani și care 
de sigur va crește, graţie desvoltării pe care în mod na- 
tural o iea corespondența, postală, telegrafică şi telefonică 
în ori ce ţară, este neîndoios că acest excedent de venituri 

asupra cheltuelilor reprezentă impozitul pe care îl plătesc 
contribuabilii pentru postă, telegraf şi telefon, căci daca 
este adevărat că din suma de 10.690.355,33 lei, cât pro- 
due postele, telegrafele și telefoanele în România, 7.002.580 
lei reprezenlă serviciul pe care Ştatul îl face particulari- 
lor transportându-le corespondenţa postală, sau servindu-se 
de telegraf și telefon, şi acest serviciu este foarte legitim 
ca să [ie plătit de pauticulari, diferința de 3.687.773,33 lei,
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pe care o încassează Statul în plus, reprezentă impozitul 
pe care Statul îl cere dela contribuabili. 

Acest impozit, care în 1903—1904 veprezentă în ter- 
men de mijloc 60 de bani de cap de locuitor pe an, este 
un impozit prea mare, sau se poate suportă cu înlesnire 
de contriubabili? 

Este evident că acest impozit nu este din acelea cari 
să apese prea greu asupra contribuabililor, căci el este 
plătit în general de clasa mai avulă, ia» cei săraci, dacă 

uzează destul de rar de postă, de telegraf însă şi mai 
cu seamă de telefon aproape nu se servesc; aşă încât 

sar puteă zice că populațiunea urbană îl suportă cu în- 
lesnire, nu numai din cauza formei ușoare subt care se 
percepe, dar el stă în raport cu întinderea afacerilor 
fiecăruia. 

Așă de pildă un comerciant care are daraveri întinse 
va, expediă mai multe scrisori sau telegrame decât a!- 
tul ale cărui afaceri sunt mai restrânse, și dacă cel din- 
tâiu va plăti impozitul mai des, pentru scrisorile sau te- 
legramele pe cari le expediază, în schimb însă și venitu- 
rile lui sunt mai mari decât ale celui de al doilea. 

Acest impozit nu apasă mai greu pe contribuabilii din 
homânia decât pe cei din alte ţeri, căci taxele sunt uni- 

forme pentru toate ţevile uniunii postale universale dela, 
Berna, și poate că este singurul impozit care prezentă acest 

caracler de uniformilate în toate statele, și când va fi să 
se facă vreo scădere în taxele postale sau tetegrafice, se 
va face cu înțelegerea, tuturor țerilo» cari au participat 
la Conferinţa dela Berna. 
„In interiorul țerii însă fiecare stat poate să scadă taxele, 

așă după cum va voi, și dacă taxa de 25 bani pentruo 
scrisoare destinată pentru străinătate nu se poate schimbă 
de un singur stat după voia sa, ea fiind o taxă interna- 
tională, care nu e nici exagerată, celelalte taxe însă se 
pot schimbă, și unele din ele, cum este taxa de 10 bani 
pentru o scrisoare expediată în interiorul aceleiaş comune, 
este o taxă prea mare, care ar trebui redusă la 5 bani, 
cum eră mai nainte de 1900. 

Din cauză că taxa de 10 bani este prea mare, publi:



  

cul întrebuinţează de preferință cărțile postale în interio- 

rul aceleaş comune, pentru care plătește numai 5 bani, și 
de aceea se observă la noi o urcare considerabilă a numă- 
rului cărților postale, care de sigur va crește atâta limp 
cât se va mănţineă taxa de 10 bani pentru scrisorile ex- 
pediate în interiorul aceleiaș comune. 

Raza comunelor noastre nu este așă de mare ca să se 
dea motivul care 'se dă pentru Paris, unde iasa este de 
15 bani în interiorul Parisului, căci afară de București, 
care este foarte întins, raza celorlalte comune este însă 
destul de mică, pentru ca să nu fie nevoie pentru scri- 
soare de un timbru îndoit decât la carta postală. 

In România serviciul postal pentru orașe, precum și 
serviciul telegrafic, se fac în condițiuni destul de avan-: 
tagioase pentru public. Expediţiunile postale în comunele 
urbane se fac de mai multe ori pe zi, publicul are la în- 
demână fără multă greutate un biurou postal sau tele- 
grafic, cu toate acestea escedentul venitului postelor este - 
cu mult mai mare -la noi decât în alte țeri, și explica- 
țiunea acestei stări de lucruri nu reşade în faptul că co- 
respondenţa postală în România ar fi mai activă decât în 
acele ţeri, ci își are explicarea în faptul că România chel- 
tuește mult mai puţin decât alte state pentru serviciul 
postei rurale. 

Inti”adevăr la noi expediţia postei rurale nu se face 

așă de des ca în ţerile străine, ea nu se face nici cel pu- 

țin în toate zilele, așă că daca sar cheltui la noi pentru 

posta »urală ceeace se cheltuește în alte țeri, de sigur că 

excedentul de venituri ar fi cu mult mai mic. 

Astfel în tabela care urmează, în care ţerile sunt cla- 

sificate după excedentul de venituri pe care îl lasă ser- 

viciul postal şi telegrafic, ţerile cari ocupă primul loc în 

această clasificare sunt acelea cari cheltuese mai puțin 

pentru serviciul postal și in acele ţeri serviciul lasă mai 

mult de dorit. Astfel Rusia trage un venit de aproape 50% 

din poste şi telegraf, fiindcă, după cum am văzut, în Ru- 

sia sunt foarte puţine biurouri postale și telegrafice în 

raport cu populaţiunea și întinderea teritoriului. 

România, din punctul de vedere al excedentelor de
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venituri, ocupă asemenea un loc destul de favorabil, aceasta, 
nu 0 putem atribui mișcării prea mari a corespondenţei 
postale în România, căci am văzut că la noi abiă se scriu 
pe an Îl scrisori și cărți postale de un locuitor, pe când 
în alte țeri, cum este Anglia, se expediează 75 scrisori și: 
cărţi postale de un locuitor, prin urmare acest excedent 
de venituri se datorează în mare parle cheltuelilor mici 
cari se fac în România pentru serviciul postei rurale. 

Sunt țeri, cum sunt de pildă Statele-Unite ale Americei, 
unde nu sa ajuns încă ca veniturile postei să aropere 
cheltuelile ei, din cauza imensităţii teritoriului, și cu toate 
acestea corespondența postală este foarte mare în Statele- 
Unite, căci se expediează câte 60 scrisori și cărţi postale 
de locuitor pe fiecare an, dar în Statele-Unite posta este 
la îndemâna tuturor locuitorilor, căci sunt 77.275 biurouri 
postale răspândite pe tot teritoriul Statelor-Unite. 

Iste însă o țară în care excedentul de venituri pe care 
îl lasă posta este și mai mare ca în România, și în care 
serviciul postal se face admirabil de bine, atât în orașe 
cât și în sale; această țară este Belgia. Ea datorează 
această situațiune excepțională, nu numai desvoltării pe 
care am constatat-o în corespondenţa sa postală, dar mai 
cu seamă împrejurării că teritoriul Belgiei este foarte mic 
și străbătut până în cele mai mici colţuri de căi ferate. 

Astfel Belgia are o suprafață numai de 29.456 kilome- 
iri patraţi și posedă 4.586 kilometri de drum de fier, pe 
când România are o suprafață de 131.353 kilometri pa- 
iraţi, adică de patru ori mai mare ca suprafața Belgiei, 
și nu are decât 3.178 kilometri de drum de fier, și prin 
urmare în Belgia serviciul postal făcut de drumurile de 
fier nu costă nimic pe Stat, pe când în România o mul- 
țime de. localităţi trebuesc deservite de posta, cu cai, sau 
cu piciorul, care costă scump și aduce şi întârziere efec- 
tuării transporturilor postale. 

lată cum sunt clasilicate ţerile în raport cu exceden- 
tul de venituri pe cari le dau postele, telegrafele şi te- 
lefoanele:



  

  
  

  

  

  

  
In această tabelă nu 
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, 
Tabela No. 58, 

a ul 
Lg Excedentul | rxce- 
: 5 TERILE Venitul brut] Cheltuelile dentul 
! . “enitului la veni-! 
'g venitului tu | 
Z total | 

| | | 
1 Rusia ..... 299.785.388] 133.819.408] 1145.965.980 48.10 | 

| 

| 2] Spania . ... 30.016.260 16.021.480 14.021.780 16.00) 

| 
3| Belgia ....... 39.062.630] 22.174.522 16 838.128] 43.20! 

14] România . . ... 10.690.353 1.002.580 3.687.773 34.50 

| 

3] Ungaria 30.204.639] 33.806.485 16 398.154] 32.65 

6] Franţa... .... 318.019.679| 216.335.000| 101.691.679| 32.— 

7] Anglia . . 477.013.650| 348.320.630] 128.723.000| 26.85 

8 Portugalia ..... 1.511.715 3.319.124 1.991.991] 26.50 

9] Grecia ... . 2.999.507 1.798.750 500.757] 21.70 

10| Bulgaria. - 4.053.450) 3.209.992 813.458] 20 80 

11| Serbia ....... 2.138.161 4.700.545 431.616] 20.50 

12] Italia 35.423.684 68.270.658 17.144.026] 20.— 

13| Danemarca . . .... 15.130.738 12.736 861 2.400.877] 15.89 

14 Norvegia . . . . 13.112 818 11.349.589 1.763.229] 13.45 

„15! Gemmania 657.762 066| 580.919.590! 76.812.476] 11.65 

16| Suedia . . .. ..- 22.503.248 20.917.125]  1586.123| 7.05 

17| Elveţia ......- 30.473.390] 48.097 50 2.315.885 410|. 

figurează Statele-Unite, cari au un 

venit; din poste în sumă de 631.337.032 lei și cheltuesc 

pentru ele 644.520.580 lei, adică mai mult chiar decât 

Germania, care face cele mai mari cheltueli pentru servi- 

ciul postal şi telegrafic. De asemenea nu ligurează nici 

Turcia, care are un venit din poste și telegraie în sumă 

de 32.706.419 lei, iar cheltuelile sunt în sumă de lei 
10.626.068, adică postele și telegrafele dau în Turcia un 
excedent de venituri de 22.080.331 lei, care reprezentă
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cel mai mare excedent de venituri postale din toate țerile, 
căci se ridică la 67.50%. 

Pentru aceste două ţeri nu se pot face comparaţiuni 
exacie cu celelalte țeri, din cauză că în Statele-Lhnite 
telegrafele sunt în mâna a diferite companii particulare, 
iar în turcia mai sunt încă poste străine, cari fac expe- 
diția postală prin consulatele lor, cum eră altă dată la noi 
în Principate: 

Economiștii recunosc nu numai legitimitatea monopolu- 
lui Statului asupra postelor, telegrafelor și telefoanelor, 
dar și dreptul pentru Stat de a aveă un beneficiu oare- 
care din exercitarea acestui monopol, în schimbul servi- 
ciului pe care-l face parlicularilor de a le ivansportă co- 
respondența, lor postală, sau de, a le pune la dispoziţiune 
telegraful și telefonul. pentru trebuințele lor, căci si în 
cazul când sar da în întreprindere particulară exploatarea, 
postelor, telegrafelor și telefoanelor, şi întrun asemenea. 
caz antreprenorii ar trebui să aibă un beneficiu la capi- 
lalul întrebuințat într'o asemenea întreprindere. 

Intrebarea însă pe care și-au pus'o toți, este următoarea: 
până la ce procent din încassări poate să meargă acel be- 
neficiu? Un beneficiu de 10—15%, dacă este destul de 
remuneraioriu pentru o întreprindere privată, nu este exce- 
siv pentru o exploatare de Stat? Si în caz de a ajunge 
acest beneliciu la 50%, nu este o spoliațiune în dauna, 
contribuabililor și n'ar trebui înw”un asemenea caz ca Sta- 
tul să scadă taxele postale sau telegrafice ? 

hăspunsul la această întrebare depinde de următoarea, 
chestiune: trebue să se cerceteze mai întâiu cum este orga- 
nizat serviciul postelor și telegrafelor în fiecare țară şi de 
unde provine excedentul de venituri. Provine dintro co- 
respondenţă postală sau telegrafică foarte activă, care aduce 
venituri însemnate Statului, sau acel excedent provine din 
cauza, economiilor cari se fac la cheltueli și cari au de 
rezultat să aducă o jenă în interesele particularilor, cari 
din această cauză n'au la îndemână serviciul postal și te- 
legrafic și sunt siliţi să facă sacrificii de imp şi de bani 
în mod cu toţul disproporționat cu serviciul care li se 
dă în schimb pentru a întrebuință posta sau telegraful ?
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O asemenea cercetare a provenienței excedentelor de 
venituri ale postelor și lelegrafelor este necesară, căci se 
poate întâmplă ca un excedent mare de veniluri într'o 
țară, care înzestrează în mod îndestulălor serviciul poste- 
lor și telegrafelor, să fie legitim pentru acea ţară, și din 
contră un excedent mai mic în altă țară să nu fie de loc 
legitim. 

Așă de pildă Rusia, care are o populațiune de 105 mi- 
lioane locuitori, are, apiă 12.450 biurouri postale pentru 
imensul său teritoriu, cu o suprafață de peste 5 milioane 
lkilometri "pătraţi, așă că în Rusia un biurou postal e la 
o distanță mijlocie de 432 kilometri pătraţi și abiă pen- 
tru 8.500 locuitori e un biurou postal. Este evident că în 
asemenea caz este o jenă pentru locuitorii acelei țeri mo- - 
dul cum se exploatează serviciul postal, și este cu totul 
nejustificat excedentul de venituri pe care-l dă posta şi 
telegraiul în Rusia, care se ridică până la 48.70%, din 
venitul brut, căci ar trebui să se consacre o sumă cu 

mult mai mare pentru cheltueli şi să se înfiinţeze mai 
multe biurouri postale, pentru ca ele să fie mai în apro- 
piere de locuitori. 

Din contră Germania, care are un teritoriu de 10 ori 
mai mic ca Rusia, are cu toate acestea de trei ori mai multe 
biurouri postale decât Rusia, (Germania are 38.610 biu- 
rouri postale, pe când Rusia nu are decât 12.440) și ast- 
fel publicul german are câte un biurou postal la 14 hi- 
lometri, adică de 30 ori mai în apropiere decât locuitorul 
rus. Germania cheltuește pentru serviciul postal și tele- 
grafic 580 milioane lei, pe când Rusia pentru o popula- 
țiune îndoită decât a Germaniei cheltueşte, numai 153 mi- 
lioane lei. 

In asemenea condițiuni este neîndoios că profitul pe 

care-l trage Germania, din poste și telegraf este legitim, 
pe când profitul pe care-l trage Rusia este exagerat și 
constitue un impozit care apasă prea greu asupra locui- 
torilor. 

Beneficiul pe care-l trage Germania din poste și tele- 
“grai este moderat, căci se ridică la 11.65%, din venitu-
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rile brute (1), este însă un alt Stat care are un venit neţ 
din poste și telegrate destul de însemnat, care se ridică 
la 43.20%, din totalul incassărilor, şi acest Stat este Bel- 
gia; dar și în Belgia, ca şi în Germania, beneficiul este 
legitim; căci excedentul de venituri al postelor belgiene 
provine din corespondența postală și telegrafică foarte în- 
tinsă a acestei țeri, căci pentru o populaţiune de aproape 
1 milioane locuitori, încassările din taxele postale și tele- 
grafice se ridică la 39 milioane lei, ia» cheltuelile la 22 
milioane lei; dar atât în Germania, cât și în Belgia, lic- 
care comună ori cât de depărtată ave serviciul ei postal. 
Anglia, care are cea mai mare corespondență postală în 
raport cu populațiunea sa, precum și Franţa, au şi ele 
excedenle însemnate de venituri, cari se ridică la 26.850, 
pentru Anglia și la 320, pentru 'vanţa din totalul încas- 
sărilor postelo» și telegvafelor; dar și în aceste ţeri exce- 
dentele nu provin din cauza economiilor cari se fac la chel- 
tueli, ci din cauza corespondenței foarte mari a acestoi: 
țeri, căci și aci toate comunele sunt zilnice deservite de 
postă și unele comune de 2 și 3 ori pe zi. 

Elveţia care are cel mai mic excedent de venituri din 
toate ţerile Europei, cheltuește sume însemnate pentru 
serviciul postal mai cu seamă rural, pentrucă trebue să 
cheltuească sume mari pentru transportul cu diligențele, ca 
să poată duce corespondenţa în toate zilele până în cre- 
ierul munţilor și în unele localităţi de 2 și 3 ori pe zi. 

România are un excedent de venituri destul de însem- 
nat din exploatarea postelor, telegrafelor și telefoanelor, 
care reprezentă 34.50%, din veniturile brute încassate, și 
acest venit așă de ridicat provine mai cu seamă din cauză 
că se cheltuește prea puţin pentu posta rurală. 

Intr'adevăr, Statul nu cheltuește decât 428.692 lei. pe 
fiecare an pentru posta rurală, Şi județele aceeaş sumă 
pe an, și din această cauză jumătate aproape din satele 
și cătunele din ţară sunt lipsite cu desăvârșire de servi- 
ciul postei rurale, deși în alte ţeri posta, pătrunde până 

    

(1) Beneficiul din postă reprezentă un procent și mai mic, căci cheltuelile pentru postă în toate țerile sunt mult mai mari.
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în cele mai depărtate localităţi ale văilor și munţilor, și 
de multe ori sunt deservite cele mai depărtate cătune chiar 
de două și de lrei ori pe zi. 

Aşă fiind, excedentul de venituri la postă numai atunci 
este legitim, când cel puţin fiecare cătun, ori cât de de- 
părtat ar fi, va aveă cel puţin odată pe zi serviciul său 
postal, și până atunci cexcedentele de venituri ale postei 
reprezentă un impozit foarte gren şi este nedrept să apese 
asupra acelora cari îl plătesc fără să beneficieze de loc 
de postă. 

Astăzi după noua organizare administrativă a României 
sunt 9.317 centre de populaţiune, stabilită în comune, 
sate și cătune, şi din acestea 4.124 sunt lipsite cu desă- 
vârşire de ori ce serviciu postal, iar în cea mai mare 

parte din comune serviciul postal rural se face numai de 
3 ori pe săptămână şi numai întrun număr foarte res- 
trâns de comune se face în toate zilele.. Astiel: 

18 localităţi primesc posta-de 7 ori pe săptămână, 
1.370 » » » » 6» o» » 

18 » » » » d» » 

585 » p » » 4» o» » 

3.200 p” » » » 3» » 

2 » » » » 2» o» » 

5.193 “Total. 
4.124 localităţi nu primesc posta de loc. 

Locuitorii acestor 4.124 de cătune sunt siliți să meargă 
câte 5 și 10 kilometri până la o gară sau biurou postal 
rural, ca să poată expediă o scrisoare. 

Posta rurală organizată de legea din 1892 ax» fi făcut 
un pas înainte, daca sar fi acordat fonduri mai mari pen- 
tru dânsa, dar Statul nu a contribuit; până la 1900 decât 
cu modesta sumă de 10.000 lei de fiecare judeţ, adică, 
în total cu 320.000 lei, și dela legea din 1900 Statul 
contribue cu jumătate suma necesară cheltuelilor postei 
rurale, după cum reiese din următoarea tabelă:
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Tabela No, 5 N 

    
  

ANII Contribuţia | Contribuţia TOTAL | ! Statului Judeţelor 

  

1894—1895 320.000 134.231 1.054.231 

1895 —1896 1 320.000 726 930 1.046.930. | 

:1896—1897| 320.000 735.110 1.035.110 

1897-1898] 320000 716.030 1.036.030 

-1898—1899| 320.000 121.010 1.041.010 
11899—1900| 320.000 78.129 1.078 729 
1900-1901 | 548.964 518.964 1.097.929 , 
' 1901-1902] 427.918 427.918 855.836 

; 1902—1903| 427.918 434.672 862.590 
| 1903—1904| 427.918 433.509 * 861.427 |. 
| 1904—1905 | 428.692 461.131 889.846 ||             

7 

Afară de aceste sume Regia Monopolurilor Statului con- 
tribue și dânsa anual cu oarecari sume pentru vânzarea 
produselor sale prin intermediul factorilor rurali, 

Cu toate acestea Statul încassează în fiecare an venituri 
din ce în ce mai mari din posta rurală, după cum reiese 
din interesantul raport pe care d-l Gr. Cerchez, Directo- 
rul general al postelor, telegrafelor și telefoanelor, l-a pre- 
zentat d-lui Ministru de Interne. Iată cari sunţ sumele cari 
sau încassat dela 1894—95 și până astăzi din serviciul 
postei rurale (1): 

  

(1) Gr. Cerchez, Dare de seamă, asupra funcționării serviciului postal ru- ul, pag. 7.
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Tabela Xo. 33. 

  

i 

| ANII. SUMELE 

| incasate 

1894—1895 | 601 689 
"1895-1806 | 677.858 
1896-— 1897 | 765.602 
1897 - 1898 | 695.292 
1898—1899 | 1.006.917 
1899—1900 | 1.495 689 

-1900—1901 | 955.503 
1901—1902 | 1.068.424 | 
1902—1903 | 1.137.412 i 
1903—1904 | 1.131.104; 
1904—1905 | 1.286.354       

Această creștere a încassărilor eră rezultatul firesc al 
desvoltării corespondenţei postale rurale, căci dela 6.203.006 
bucăţi în 1894—1895, sa ridicat la 15.065.969 bucăţi 
în 1904—1905, după cum se poate vedeă din alăturata - 
tabelă: 

Tabela No, 56. 

    

| Numărul 
i ANII corespon- 
i denţelor 

1894-—1895 | 6.203.006 
1898—1896 | 7.525.669 

_ 1896—1897.| 8.638.478 
1$97—1898 | 8256974 | 
1898- 1899 | 10.335 198 
1899—1900 | 15.936.722 - 
1909--1901 | 10.338.578 
1901—1902 | 12.975.052 

-1902—1903 | 13.236.791 
-1903—1901 | 14.363 640 
1904 —1905 | 13.065.969      



După socotelile d-lui Director general al postelor, dacă Statul ar face un sacrificiu de 1.109.108 lei, toate satele și cătunele din țară ar fi servite de posta rurală cel pu- » țin odată pe zi. 
Ar trebui să nu se ezite un moment a se acordă acest milion, căci pe lângă serviciul care se face populaţiunii rurale de a aveă posta zilnic în fiecare comună, este si- gur că chiar Statul își va vedeă mărinduise veniturile din posta rurală, după cum a fost dela începutul înființării acesteia, care şi-a văzuţ mărinduise veniturile, îndată ce „Sa dat o întindere mai mare serviciului postei rurale. 
D. Gr. Cerkez evaluează veniturile postei rurale la 3.169.062 lei în loc de 1.256.354 lei, la, cât se ridică as- tăzi, iar cheltuelile la 2.058.954 lei, rămânând pentru Stai un excedent de 1.710.108 lei, în loc de 366.508 lei, cât este astăzi. 

. Din tabela care urmează se poate vedeă înai bine cari sunt cătunele în fiecare judeţ, în cari nu se face de loc serviciul postal, și la ce sume se ridică, pentru fiecare ju- “deţ partea cu care ar trebui să contribuească Statul pen- iru ca să se facă serviciul postal în toate cătunele din țară: 

Th. C. Aslan, Monopolurile în România. 3



De sumele ce a necesită întreținerea serviciului postal rural, 
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TABELĂ 
în caz când 

sar face curse zilnice la toate localitățile din țară. 

Tabela No. 5. 

  

  
    

    

          

  

   
   

  

   

   

  

  

  
  

  

      

  
  

  
  

  

   

  

       

  

    

  

  

                  

    

  

        
  

“i Loc. cit., pag. 31. 

  

  

| Fondurite frebuintioase | 
, pențru facerea curselor | 

SITU AŢIENEA LA 31 MARTIE, 1905 factorilor rurali de $ ori | 
pe săptămână la toate 

calitățile _] 

Numărul “1 Sumele cu cară contribue | 

Judeţul = E 
=a ll 

2 = << | 
a a = =z i 

FA ea > 24| 

. = : | 

= aa ra . | 
o Lei | Lei || Lei Lei | 

| ț i A 
1] Argeş. .. zi 455 11.985! asul 37.S54|  53-886.. 91.540 
2] Bacăn. . .| ss 365 „164005, = | aaao] 5 cs) 5 

e . ! ii 

3] Botoşani .| 1; 194 155; 5, 10.313 — | 20.650] 26.620)! 

4 Brăila .. 54: 105 1) 33| li ss; 9315 -- || 18.630 1.44 

5| Buzău . . 103. 62 5 02] sm: —| 325: E SL. 

6] Constanţa.| 73 150 2 zi pp 08 16.183; 50. 0] s2.610 

7] Covurlui. | 35; 68 Aj 30| au —| aa 10.065) "2u.130] 16.005] 36.228) 
a : ! *i _ razi „li = | = 

8] Dâmboviţa U6; 256 6] 110| si —| 1%) 19.195, 5: 20.635 66.588) 

9 Dolj. . . | 159: 264 11| 146 70: 2] 185 22.235; 14.550 100,10, 
10] Dorohoiu . 47| 13 sl ag — az] 11.365: noi N 51.186, 

si Fătein . | zi 10 3] 29] 20 2] 120: 6.9! pas | 4270, 
12] Gori. . | ai 19 îl 152 mi 2 so) 13.545! | 0 AIA 
13) Iajomitţa .| oii 124 6 91| 3 — ca) 14.895] | ao. 31.582] 61.782 

H Iaşi... 3! 240 > al ag: — 192! 11.035, 11.035 — | 22.00 33.643) 59.682 | 
15| Mfov . . 129] 335 sl za6] sil | ora 23.069, 23.069 Vai 47.086 33.340) 101.526, 
16) Mehedinţi | 201] 289 S 198 35 — 204 ' 3! 23.323! — | 4.630 42.718! 59 368, 

11] Muscel . .] s2| 12 5 Ti 33 96, 10.425) 10.425| 2193] 22.94] 22.370)  ă.radj 

18| Neamţu. | azi 2 3] aa 192 Sasu Siio| — | 16.550 3.6) 40.326 
19 0it...--] zor] 194 35| 9 6) 11.351! 11.351] — i 37.074 

20] Prahova 149! 260 G 145 180, ti. 315| 1.315 1.295, 3015 Ga5aa) 
21 Putna. . - | 39| az 5 ni gi i i 12.823] 100| 25.50] 30.2 218, 

(22| R Sarat sl 14 5 39 133) 5.185] aq! 16.35 56 963 
23 Roman . | 9! eu 4 55 120) 9.555) 1 272| 20.942 16.984 926, 

24 Romanați. 113| 145 a au 108; 5 14.385 1.384] 30.654) 23.958. 54.642) 

25 Suceava 38 260, 5| 32 Î 6.905 13.510 24.980! 33.790 

j28 Tecuciu, si 199 4 43 i 205| 11.205 3.060] 25.470 27.024 seu 

i Teleorman | „2 73 14| 195] 52) 65 11.665] — | 23.330] 26.480; 49,710 

[55 Tulcea . | 4 sa; 6 50 | 17.945] — 195.896 11.766! 
2% Tutova . .| 79 160! i 63 | i 1295) — | 25.590) 23. 18.912, 

[30| Vasluin -- | ss! aa5] sal 15| 11.595] — 198.190) 23.118. 46.308) 
3 ra 1 1 

„3 âlcea - | 163 219) 10i 143| 28/10 11.805 2.104] 23.314 37.908, 3:3.622 

Vasea - -| oa] za 9 95| sai —| 16.945] 13.155) 46.945) 19.695] 66.558 

Total. . [2.903'6573!  1812.31811 „684, „26 4.989 429.0921429.092, 82 462.889 soft 109 108" 1.908.954! 
i! : i ' i : i i 

  
 



131 

Afară de excedentul de veniti de care prolită Statul 
dela poste, telegrafe şi telefoane, mai este și alt avantaj 
destul de mare, care se cifrează cu câteva milioane lei, 
pe care îl trage Statul din puste, telegral și tolefon, căci 
corespondenţa olicială a Statului se Wwansporlă în mod 
gratuit, ia telegraful și telefonul transmit şi ele gratuit 
toată corespondenţa, telegialică şi telefonică a Statului. 

Astlel în anul 1903——1904 numărul plicurilor oliciale 
a fost de 8.363.990, mesageria oficială de 214.707 pu- 
căţi, iar numărul telegramelor de serviciu și oficiale a 
fost de 206.665; toată această corespondență nu plăteşte 
nimic și nu este socotil cât ar costă pe Stat. 

Corespondenţa olicială 'liind trătată tot ca și scrisorile 
recomandate, și în termen de mijloc un plic olicial taxân- 
du-se la 3 greutăţi de câte 15 gruume, adică 45 grame, 
iar pentru gropuri, pachete și telegrame, dacă am socoti 
o lasă de mijloc de un leu, iată de ce sumă mai bene- 
liciază Statul din postă și telegraf, fără a mai pune şi 
telefonul de care se serveste Statul și care este instalat 
la toate autorităţile. 

  

Tabela No. 55. 

    

  
  

  

        

! _ r , Taxele |! OBIECTUI, STATISTIC NUMARUL | ce star cu- | 
bucăţilor  lveni Statului; 

| 
Plicuri oficiale .... 2 | 28.363.990 5.018.594 | 

Serisori o a. 32 495 32.425 | 
Gropuri o 51.914 DL! 
Pachete cu valoare declarată A 29.135 - 99.135 | 

„fără o , a 101.233 101.233 ! 
| Total. ., 5.933.101 : 

Statul prin urmare mai beneficiază de o sumă de 
5.233.101 lei, cât l-ar costă corespondenţa sa postală, dacă 
ar plăti-o unui întreprinzător particular. . 

Din cele, ce preced reiese în mod limpede că, serviciul 
postal, care a început în România ca o sarcină destul de 

-
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grea pentru Stat, a ajuns astăzi să producă un venit de 

peste 3:/, milioane lei. 
Evoluţiunea, către această nouă fază am văzut că sa 

început după răsboiul independenţei și a continuat pâmă 

astăzi, căci în fiecare an veniturile postelor, telegrafelor 

şi telefoanelor crese cu 400.000 lei, și în mersul firesc 

al lucrurilor este că aceste venituri să meargă lot me- 

reu crescând, după cum merge și țara mereu progresând 

pe terenul desvoltării sale economice și culturale. 

    

5 
> 

   



TITLUL II. 

MONOPOLURILE FISCALE. 

CAPITOLUL |. 

Monopolul sării. 
  

Notiuni istorice. 

Monopolul sării este cel mai vechiu dintre monopoluri. Incă din timpurile cele mai depărtate venitul sării, atât în Muntenia, cât și în Moldova, eră considerat ca un ve- nit al Domnului, pe care Domnii îl arendau sau îl cău- tau în regie, pe socoteala cămărei domnești, prin camă- rași ai Domnului. 
Sarea și vămile fiind veniturile cele mai bănoase și mai sigure de incassat pe acele vremuri, Domnii le-au luat dela, început pe seama lor, asă încât din moși strămoşi sa pomenit în Principatele Române, că numai Domnul aveă dreptul să deschidă ocne de sare și să iea venitul lor; şi cum în trecut toată puterea Statului eră concen- trată în mâna Domnului, savea, eră un monopol înfiinţat în folosul Domnului, și numai mai târziu, dela Regula- mentul Organic înainte, acest monopol s'a trecut pe seama Statului, precum s'a făcut Și pentru celelalte rusumaluri, cari se. incassau tot pe scama, Donmnului, ca: vămile, oieri- tul, vinăritul, dijmăritul, etc.
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Documente hotăritoare, cari să stabilească cu preci- 

ziune data de când'a început să se exploateze sarea în 

Principatele Române, nu sau găsit încă; dar este proba- 

il că încă din timpuwiile cele mai vechi ale istoriei noa- 

stie, a trebuii să se exploateze sarea în Principate, căci 

în unele localităţi sarea- se găsește la suprafața pămân- 

tului; și după cum scrie Prinţul D. Cantemir în opera sa 

Descriptiu Moldovei (1716), «nu este nici o greutate ca 

să scoţi sarea din pământ, căci n'ai decât să scormonești 

puţin pământul și îndată dai de sarea cea mai curată» (1). 

Primul nostru statistician, D. P. Marțian, citând un do- 

cument din anul 1222, prin care regele Ungariei Andreiu II 

a dat dreptul cavalerilor teutoni, cari locuiau în țara Bâr- 

sei, de a exportă în Ţara-Românească pe râurile Olt și 

Mureș câfe 12 corăbii, încărcate cu sare (2), deduce de aci 

că în acea vreme nu se exploatau salinele în Principatele 

Române, deoarece cră nevoie să se aducă sare din Tran- 

silvania pentru trebuinţa Principatelor. | 

D-l de. C. LI. Istrali în admirabila sa monogralie asu- 

pra sării (3) arată că este peste putință ca să nu se fi 

exploatat sarea pe timpul de care vorbeşte documentul 

dela regele Andreiu II, căci sunt regiuni unde sarea se 

poate luă cu atâta ușurință, încât chiar astăzi, cu toată 

paza, locuilorii din: vecinătate o iau lără a plăti nici un 

impozit» (4). 
lixplicavea pe care o dă d-l. Dr. Istrati este așă de 

învederată, că dacă sarea se adluceă la acea epocă pe 

Olt, eră numai din cauza greutăților de comunicaţiune, 

cari erau foarte mari, şi pe apa Oltului sarea se puteă 

aduce cu mai multă înlesnire în oarecari regiuni ale țerii, 

încât dintr'un document publicat de curând în preţioasa 

(1) Prinţul D. Cantemir, Descriptio Moldaviae pag. 26. <In Bacoviensi ago 
haud procul ab usbe Trotus salinae sunt abundautissimae, încolis ocna 
dictae. Ibi nula aste ad purgandum sal opus est, si terram uno allerove 
cubito subimoceas, purissiman. cristalli aut porfiri instar pellucidum sal, 
mudllis terveis particulis înterstinctum reperies>. 

(2) D. P. Marțian, Analele statistice, anul II 1861, pag. 123. 
(3) De. C. [. Istrati, Sarea din sarnițele României, lucrare prezentată Soc. 

de Științe fizice la */,, Martie 1892. 
(4) Ibid., loc. cit., pag. 34.
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colecțiune Ilurmuzaki, rezultă, că, încă din anul 1373, 
vegele Ungariei Ludovic ordonă comitelui din Timișoara 
să oprească la Orşova importarea sării din Ţara-Româ- 
nească(1); ceeace dovedeşte că, încă dela 1373, a trebuit 
să se iea măsuri să se oprescă importul sării românești 
în Ungaria, și prin urmare că exploatarea, sării trebue să 
li fost cu mult mai veche în Tara-Românească, ca să fi 
putut pătrunde sarea noastră în Ungaria şi să se teamă 
de concurența, sării românești. 

Prințul N. Şuţu şi V. Obreja, cari au publicat științe 
interesante asupra exploatării salinelor din Moldova, pun 
pe la anul 1380(2) începutul exploatărei salinelor Mol 
dovei; din documentul publicat mai sus rezultă însă că 
în Muntenia această exploatare eră cu mult mai veche, 
căci dejă la 1373 sarea românească făceă concurenţă să- 
rii din Transilvania, unde este știut că exploatarea sali- 
nelor eră cu mult mai veche. 

Sarea românească nu numai că se exlrăgeă în secolii 
trecuți din munţii nostri pentru consumațiunea internă a 
Principatelor, dar a continuat să se exporteze, după cum 
se dovedește dintr'un document din 7 Iunie 1722, prin 
care locuitorii din Banialuca, (Bosnia) cereau dela Impă- 
ratul Carol VI să li se dea voie să cumpere sare din Ol- 
tenia, după cum obișnuiau mai înainte; (3) iar în timpu- 
rile din urmă este cunoscut exportul de sare pe care îl 
făceau Principatele române în Turcia, Serbia, etc., după 
cum reiese din contractul încheiat la: 14 Ianuarie 1836 
între Prințul Serbiei Miloș Obrenovici și Domnul Munte- 
nici Alexandru Ghica, prin care Domnul Munteniei se obligă 
să predeă Serbiei 30 milioane ocă sare în cursul anilor 
1836 și 1837 cu preţul de 8 sfanți suta de ocă de sare. (4) 

Toţi aceia cari au călătorit prin Principate, şi au lăsat 
memorii despre călătoriile lor, vorbese despre bogăţia 

(1) Iurmuzalki, Documente privitoare la Istoria Românilor, tom. ], par- tea II, pag. 213, 
(2) Prinţul N. Şuţu, Date statistice asupra Moldovei, lași 1852, pag. 149. (3) Hurmuzaki, loe. cit., tom. VI, pag. 364. «Banialuca incolze ab antiquo salem ex Valachiă per Savum eo transportare solebant, 
(4) Analele parlamentare ale Munteniei, tom. VI, pag. 334.



salinelor noastre şi calitatea superioară a sării Principatelor. 
Astfel Del Chiaro spune că se aprovizionau cu sare ro- 
mânească toate ţerile de dincolo de Dunăre. «Valahia — 
zice dânsul-—exportă sare în Turcia, Serbia și parte din 
Bosnia, iar Moldova în Polonia meridională» ; (1) iar genc- 
ralul Bauer adauge: 

«Minele de sare ale Principatelor sunt foarte abundente, 
şi mi s'a asigurat că sunt nesecabile. Sarea românească, 
este foarle bună şi de cel mai frumos cristal ce se poate 
află, și este de aceaș calitate ca aceea ce se găsește în 
Polonia la, Wieliczla» (Galiţia). (2). 

Contele Anatole de Demidoff, în călătoria sa făcută 

prin Rusia meridională, Crimea, Ungaria, Valahia și Mol- 
dova, în anul 1837, vorbește de salinele Principatelor și 
spune că numai din ocnele Munteniei se extrăgeau 38 mi- 
lioane kilograme de sare. (3). 

Savea eră în trecut unul din veniturile cele mai însem- 
nate ale Principatelor, căci iată cu ce sume figură venitul 
sării în Muntenia și Moldova: 

: . Tabela No. 5%. 

MUNTENKA, 

1739. . . . .„ . 120.000 lei vechi ( 44.444 lei noi 44 bani) Gen. Bauer . 
1766. ..... 150.000 »  » [55555 » » 55 » ) Del Chiaro 
1782. . . . . „ 300.000 » » UTA o» >» 11 » ) Raicewich 
1820. ..... 600.000 » » (929992 » » 22 » ) Wilkinson 
1836. . . . . 2.500.000 »  » [925.995 » » 92 » ) Demidofi 

MOLDOVA. 

1780. . . . . . 200.000 » » (74.974 » » 07 » ) Raicewielr 
1827. . , . . ; 912.000 » » (78518 » » Bl » ) Wilkinson 
1836. .. . . . 500.000» » (185.18 » >» 18 » ) Demidoit 

Sarea se extrăgeă în foarte mare cantitate din ocnele 
Principatelor. Fraţii 'Tunusli ne spun în Istoria lor că 
în secolul XVIII din 17 milioane ocă de sare, pe careo 
scoteă Muntenia din salinele sale, numai 3 milioane ocă, 

se consumă în ţară, iar restul se exportă în Turcia, 

(1) Del Chiaro, Istoria della moderne vivoluzioni della Valachia. 
(2) General de Bauer, Memoires historigues et geographigues sur la Va- 

lachie, pag. 17. 
(3) Anatole de Demidolt, Voyage dans la Russie meridionale par la Hon- 

grie, la Valachie et la Moldavie.



Serbia, Basavabia, etc. (1); iar generalul Bauer spune că «în 
anul 1775 s'au extras 25 milioane ocă sare numai din sa- 
linele Munteniei.» 

Inainte de 1700 sarea se vindea cu 20 parale suta de 
ocă la gura, ocnei. La, 1700 pentru tei ocă de sare se 
plătiă o pară, ceeace revine la 33 parale suta de ocă 
de sare la gura ocnei, iar în porturi sarea se vindeă cu 
44 parale sula de ocă. 

In secolii trecuţi savea se extrăgeă în mod cu totul 
primitiv, când apa inundă o ocnă, acea ocnă se părăsiă 
și se deschideă alături alta, de aceca se întâlnesc o mul- 
ţime de ocne părăsite, după ce au fost câtva timp exploa- 
tate, cum este Ocniţa din judeţul Dâmboviţa, căreia îi mai 
ziceă și ocna mică, și altele. 

Sarea se extrăgeă din trei oene și anume: dela Ocnele 
Mari din Judeţul Vâlcea, Telega din judeţul Prahova și 
Slănic din judeţul Săcueni. Eră Și în judeţul Dâmboviţa, 
o ocnă mică, dar sa închis—spun fraţii Tunusli—și mai 
sunt și alți munţi cu sare, dar nu se deschid, fiindcă n'au 
trecere (2); iar în Moldova, afară de munții Vrancei, eră o 
singură ocnă, aceea dela, Târgu-Ocna (Bacău). 

Astăzi nu se mai extrage 'sare dela salina din Telega, 
și sa deschis o nouă salină la Doftana, în judeţul Pra- 
hova, așă că astăzi sarea, se extrage din următoarele sa- 
line: Ocnele-Mari (Vâlcea), Slănic (Prahova), Doftana, (Pra- 
hova), până la 1901, și Târgu-Ocna (Bacău). 

Domnii cari trăgeau un venit însemnat din sare aveau 
obiceiul de a da mili de: sare pe la schituri și mănăstiri, 
și se găsesc o mulţime de hrisoave prin cari diferiţi Domni 
dăruiau la mănăstiri anumite cătățimi de dvobi de sare; 
astlel în contractele încheiate cu otcupciul (antreprenorul) 
sării, găsim că el eră dator să dea sare fără plată la 
următoarele schituri: 

Țigănești . . 4.000 ocă sare. 
Căldăvușani . 6.000 » » 
Pasărea. . .3.000 » » 

(1) Istoria Ţerii- Româneşti, de frații Tunusli, tradusă de G. Sion, cit. de Gr. Tocilescu, în Colunmna lui Traian, pag 185, anul 1874. 
(2) Fraţii Tunusli, loc. eit., pag. 37. 
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Cernica. . „ 5.000 oca sare. 
Sinaia . . . 2.000 »  » ete. în total în Muntenia se 

da la schituri și mănăstiri 95.000 ocă sare. (1) 
Domnii mai acordau diferite scutiri la sale, sau mănăs- 

tiri, ca să nu care sare pentru Domnie; ia Vrâncenii 
aveau din vechime privilegiul de a. luă din munţii Vrancei 
sarea necesară trebuinţelor lor casnice. 

Pentu a asigură regulata funcţionare a ocnelor de sare, 
Domnii mai acordau diferite alte privilegii ciocănașilor, 
cari extrăgeau sarea, şi Ciangăilor, cari au fos aduși în 
Moldova din Transilvania, precum scutiri de bi locuri 
de fânețe și altele. 

In trecut ocnele de sare erau arendate, căci acesta eră 
sistemul cel mai răspândit de administrare al venilurilor 
Statului, și numai în mod excepţional” se căută un venit 

în regie de Domni, şi pe atunei se consideră ca o mare 
nenorocire când un venii nu se putea arendă şi Domnul 

eră silit să-l caule în regie. Astfel erau arendate vămile, 
cornăritul păstorilor austriaci, cari veniau cu vitele lor 
la pășune în Principate, dreptul de exportaţie a vitelor, 
cerealelor, ete. Când ocnele erau arendate. atunci se ziceă 
că ele erau date în vânzare, iar când se căutau în regie, 
prin cămărași ai Domnului, atunci se ziceă că sunt date 

în credință, adică Domnii le exploatau prin oamenii lor 
de încredere. 

Regulamentul Organic, care a introdus o mare reformă 
în sistomul financiar și administrativ al Principatelor, a 
făcut ca şi venitul ocnelor de sare să nu mai fie un ve- 
niţ al Domnului, ci un venit al Statului, şi astfel în locul 
vusumaturilor cai se incassau în trecut pe seama Dom- 
nului, i sa fixat o listă civilă lisă care se plătiă din bu- 
getul Statului și toate aceste venituri aveau să fie strânse 
dela Regulament înainte pe seama Statului. 

Regulamentul Organic, prin art. 126, a stabilit pentru 
întâia oară dreptul de monopol al Statului asupra sării, 
căci ială ce zice art. 126: «Oicupul ocnelor de sare se 
va lucră după chipul următor: 

(1) Analele parlamentare ale Munteniei, tom. VI, pag. 342.
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IL. Sarea străină este oprită a intră în țară, și nu se va 
puteă scoate sare decât niwmai din ocnele cuprinse anume 
în contract, după obiceiul ce se urmează, precum și ni- 
meni nu ta puleă sc deschidă ocnă de sare pe a sa 
moșie, fiind acest drept numai ul Stăpânivii. 

II. Acest venit de acum înainte se va 'vinde prin stri- 
gare la cochii vechi (licitaţiune) înaintea Obșteștoi Adu- 
nări, la cel ce se va arătă cu condiţii mai folositoare pen- 
bu Stat, și contractul nu sc va, puteă face pe mai puţin 
de bei ani. 

MU. Preţul sării la gura oenci se va hotări câte 15 lei 
pentru suta, de ocă, și cei ce vor merge s'o cumpere 
acolo, vor fi slobozi dea o vinde în tot cuprinsul Princi- 
patului; iar peste hotarele țerii are drept de a vinde sare 
numai cumpărătorul ocnelor, și după ori ce preţ varputeă. 

Antreprenorul ocnelor de sare eră îndatorat să înde- 
stuleze capitala și toate celelalte orașe, cu sarea trebuin- 
cioasă la consumaţia locuitorilor, fără de a puteă la nici 
o întâmplave s'o vânză mai mult de 10 parale ocaua, liind 
adausul de 4 parale la ocă, peste 6 cuprinse în preţul 
de 15 lei vechi suta de ocă, o răsplătire cu prisos pen- 
ivu cheltueala twansportului și a îmmagazinării. 

Din acest articol rezultă că, atât în timpul Regulamen 
tului Organic, ca şi astăzi, există monopol asupra exploa- 
tării sării, dar vânzarea eră liberă. 

Sarea în perioada vegulamentară eră unul din venitu- 
vile principale ale Principatelor, mai cu seamă în Mun- 
tenia, de. unde se exporiă o mare cantitate de sare în 
Turcia, asttel încât acest venit; se ridică până la aproape 
a treia parte din venitul total al țerii, în anul 1831, 
după cum reiese din următoarea tabelă : 

Tabela No. 60. 

      
  

  
  

  

  

MUNTENIA | MOLDOVA | 
1 , ! = Ț i | | 

enitul din sare |. %o Venitul Total Venitul din || %g a veni- sare 'a veni- Ilie al tului Lei noi |_total Lei noi Lei noi || total 

| | 

| 

| | i ' i i | 1831 5.303.838; 1.688.148 31.80 2.463.916 314.815.12.80, | ; UA | ; | 
| 

Venitul Total | Y 

Lei noi i     

  

  

  

il 1. 1 i
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După Regulamentul Organic, toate licitaţiunile privitoare 
la darea, în întreprindere a veniturilor Statului se ţineau 
înaintea Obșteștei Adunări; cu toate acestea, antwepieno- 
vul ocnelor de sare, în mai lot timpul acesta, a fost ba- 
vonul Meitani, care pentru a scăpă de concurența sării 
moldovenești, pusese mâna și pe salinele Moldovei. So fă- 
cuse o încercare în anul 1832 de a încheiă o convenţie 
între amândouă Principatele; care nu eră alteeva decât 
un aranjament foarte favorabil antreprenorului sării din 
Muntenia, da» încheierea acestei convenţiuni a întâmpinat 

greutăţi din cauza opunerii Sfatului administrativ al Mol- 
dovei, care subt preşedenţia Logotătului Grigore Sturdza, 
a răspuns Visternicului Munteniei, că la încheierea aces- 
tei convenţiuni se opune tratatul de Adrianopole, care a 
admislibertatea comercială pe Dunăre şi Marea Neagră, 
dar este de părere să se dea otcupul ocnelor de same ace- 
luiaș contraeciu pentru ambele Principate, și atunci Ba- 
ronul Meitani a luat în întreprindere și salinele Moldorci. 

Cererea Visteriei Munteniei eră următoarea: ca ficcare 
Principat să-și exporteze sarea numai către părţile despre 
hotavele lor, fără a cobori Valahia sarea pe Dunăre dela 
Brăila, în jos, precum nici Moldova de a sui sarea pe 
Dunăre dela schela Brăilei în sus (1); cu alte cuvinte, se 
cerea ca antreprenorii ocnelor din ambele Principate să 
nu-și facă concurenţă în privința exportului. sării, ceeace 
ar îi constituit un mare avantaj pentru coniracciul oenc- 

lor Munteniei. 
Baronul Meitani, obţinând contractele dela amândouă 

Principatele, a căutat să scoată cât mai multă sare, nu. 
atăt pentru consumațiunea internă, care eră destul de li- 
mitată, căci nu se ridică decât la 6 milioane ocă de sare 
pentru Muntenia și la 4—5 milioane pentru Moldova, cât 
pentru a o exporlă în Turcia, şi din cauză că, în condi- 
țiunile otcupului sării, nu eră pusă nici o limită câtă 
sare să se extragă pe fiecare an, sau inundat pieţele 
străine cu sarea românească, și la sfârșitul contracţului, 

(1) Inalele parlamentare ale Munteniei, tom. III, partea |, pag. 256 și urm.



Principatele n'au mai putut să obție prețurile rezultate la 
licitaţiunile anterioare pentru otcupul ocnelor de sare. 

Din cauza acestei speculațiuni asupra sării, bugetele 
Principatelor au fost expuse la coritinue deficite, aproape 
în întreaga, perioadă regulamentară, căci venitul sării de- 
la 1.680.000 lei noi, cât eră în 1831, a scăzut la 740.740 
lei, în anul 1835, în Muntenia. 

Ca să ne facem o idee exactă de cantitatea de sare 
care sa extras din oenele Muntenici în anul 1832, nu 
avem decât să cercelăm tabela de exportul Muntenici din 
1832, și vom vedeă că la art. 12 figurează sarea expor- 
tată pentru suma de 3.250.000 lei, afară de cel puţin 
6.000.000 ocă de sare care s'a consumat în interiorul ţerii. 

In fața unei asemenea situaţiuni grele pentru bugotul 
Statului, vedem figurând pentru înţâia oară propunerea 
ca ocnele de sare să fie exploatate în regie de Stat (1), 
propunere care pe acea vreme părcă foarte îndrăzneață, 
căci nu se credeă că Statul poate să fie în stare să ad- 
ministreze pe seama sa un venit așă de însemnat ca acela 
al ocenelor de sare. 

Incercarea însă n'a reuşit, și venitul sării a fost din 
nou dat în întreprindere, şi astfel în tot timpul dela, Regu- 
lamentul Organic până la 1862, a fost dat în arendă ve- 
nitul pe care-l trăgeă Statul din salinele sale. 

La 21 Tulie 1860, subt Domnitorul Cuza, s'a votat o 
iege prin care se hotără ca veniturile din văimi și saline 
să se adune direct de către guvern, care lege aveă să 
intre în lucrare dela 1 Ianuarie 1862, în ceeace priveşte 
salinele, deoarece ele erau arendate până la acea daţă. 

Guvernul a numit totdeodată o comisiune, care aveă 
să chibzuească asupra modului cum să se administreze 
salinele de Stat, și în acea comisiune s'au iviţ două pă- 
veri: Truson du Coudray, inspectorul general financiar, 
A. Catargiu și Menelas Ghermani au fost de părere să. 
se dea salinele în concesie, pe un termen îndelungai, în 
exploatarea unei companii, sau a particularilor; iar cei- 
lalţi trei membrii ai comisiunii: Al. Zanne, G. Sion și 

  

(1) Analele parlamentare ale Munteniei, tom. V, pag. 113.



Niţescu au fost de părere să se exploateze direct de către 
Stat. Această din urmă părere a fost adoptată de guvern, 
și ea a lost recomandată și de D. P. Marțian, Directorul 
statisticei generale a Statului. | 

Dela 1 Ianuarie 1862, sa creat un serviciu special pen- 
vu administrarea ealinelor, dependent de Ministerul de 
Finanțe, și dela 1 Aprilie 1881, acest serviciu a fost ali- 
pit pe lângă Regia Monopolurilor Statului, de care se ad- 
nistrcază astăzi toate monopolurile. 

II. 

Alonopolul sării din punctul de vedere financiar 
și economic. 

Sarea reprezentă una din bogăţiile cele mai însemnate 
ale țerii noastre. Sarea ocupă, cu oarecare întrerupere 

toată linia Carpaţilor dela Gorj până la Suceava pe o 
lăţime până la 30 kilometii în unele părţi (1). Sunt ocne 
unde s'a mers până la 200 metri adâncime și tot nu s'a 
ajuns a se străbate stânca de sare (2). 

După cercetările geologice făcute de d-l Gr. Stelă- 
nescu, profesor de Geologie la Facultatea de științe din 
București, există o zonă de sare gemă aproape neîntre- 
ruptă, care se continuă din Judeţul Prahova până în Ju- 

dețul Bacău prin Judeţele Buzău, Râmnicul-Sărat și Putna, 
care ne arată imensa avuţie de sare gemă a României, 
şi sarea aci nu se mai află ascunsă în prolunzimile pă- 
mântului, unde trebue să se ajungă la dânsa prin săpă- 
tuvi de mine, ci se află la suprafaţă chiar, sau este pusă 
în evidență prin roaderea văilor (3). 

In line d-l Mrazek, profesor de Mineralogie la Facul- 
tatea de științe din București, întrun studiu foarte docu- 
menlat asupra. formațiunilor salifeve din România, spune 

  

(1) Floru Dianu, Salinele române. Buc. 1897. 
(2) A. Galeriu, Despre formațiunea terenurilor salifere din România. 
(3) Gr. Ştefănescu, Azzalele Viuroulari geologie, anul IL (1884), citat de d-E 

Dr. CL. Istrati.
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că la Ocnele Mari sa putut determină prin sondaje în- 
lindevea, massivului de sare pe o lungime de trei kilometri, 
dai după toate probabilitățile această întindere trebue să. 
lie de șase kilometri, cu o lărgime minimă de 300 metri 
și o adâncime de 100 metii, care reprezentă un volum de 
330.000.000 tone, din care s'au extras până acum 898.214 
tone, iar la Târgu-Ucna (Bacău) massivul de sare are + 
kilometri lungime, pe o lărgime de 309 metri și 100 metri 
grosime, ceeace reprezentă un volum de 264.000.000 tone, 
din care sau extras până acum 924.000 tone (1). 

Numai constatările făcute pentru acoste două mine ne 
dau o idee de bogăţia minelor noastre de sare, și o țară 
care posedă asemenea mine bogate de sare, cum este Ro- 
mânia, are îndoitul avantaj ca pe de o parte să lacă să ră- 
mâie în țară sume însenimaţe de bani, pentru sarea ne- 
cesară, pentru alimentaţiunea oamenilor Și vitelor, iar pe 
de altă parte, este un izvor de bogăţie prin exportul ce 
se poate face în străinătate. 

Afară de aceasta, sarea servește în agricultură ca în- 
grășământ, și după cum arată d-l Dr. C. LL. Istrati în 
monogralia sa asupra sării, rolul sării este foarte ÎMpor- 
lant în industrie, pentrucă din sare se extrage acidul 
clorhidric și sărurile de clor, soda, care se întrebuinţează. 
în industria săpunului, tăbăcăriei, sticlăriei, etc., în fine sa- 
rea servă, pentru săratul peștelui, ete. -+ 

Astăzi se extrag din minele noastre de sare 106 până, 
la 110 milioane kilograme de sare po fiecare an; câți 
secoli va mai dură această extracțiune, căci fără îndoeală 
este vorba de secoli, dată liind bogăţia minelor "noastre 
de sare? 

D-l C. Alimăneşteanu, inginer de mine, evaluează mi- 
nele de save ale României la minimum 1:/, miliarde lei (2); 
ia» d-l inginer Galeriu zice că România este dotată de 

  
  

(1) Apereu geologique sur les formalious saliferes et les qisemenis de sel en Rownanie, par M. L. Mrazek ct L, Tesseyre, professeur ă I'Universil6 de. Lemberg. 
(2) C. Alimăneșteanu, Rolul elementului românesc în exploatarea bogățiilor noastre petrolifere, pag. 34. :



cele mai puternice depozite de sare, a căror exploatare 
se poate estimă la o durată de timp indefinită (1). 

Sarea noastră este de cea mai bună calitate, după cum 
se poate constată din analizele făcute de chimiști, atât ro- 
mâni, cât și slrăini, și toate afirmaţiunile făcute de unii 
că sarea românească are miros de pelrol, sunt spulbe- 
rate în documentatul studiu făcut asupra sării de d-l dr. 
C. I. Istrati. 

lată care este, după analiza făcută de d-l dr. C.I. 
Istrati, conţinutul clorurului de sodiu în sarea din dife- 
ritele noastre saline (2). 

  
  

  
  
  

  

” Tabela No, 61. 

| - i 
” Ocnele Sare Sare __! 

| SARE T.Ocna | Slănic [Doftana] Mari măcinată | care se leapădă ! 
| 

—— -A 

| CLOR UR DE So DIU i 
) 

Calitatea 1. . 99. 9256 99.ace: 99,.a9aal 99.aeal 99. sași | 

| 

99. seo) 99.675 98.0 98..osaa] 99. auql | 

f 66-97 | 
_ până ia 93. cszel 99. uoaei 98. asoei S3-oan | 83.30 |         

Din această tabelă reiese, că chiar sarea care se lea- 
pădă are atâta, clorur de sodiu, încât este superioară mul- 
tora din calităţile de sare străină. 

Incă din timpul domniei lui Bibescu s'au adus ingineri 
de min6 din Austria, cari au introdus la salina, dela Orc- 
nele-Mari sistema austriacă pentru exploatarea sării (3), 
astăzi însă se întrebuințează sistemele cele mai perfecţio- 
nate pentru estragerea sării. 

Dela, 1862, de când salinele se administrează de Stat, 
până la 31 Martie 1904, adică în interval de 43 ani, 
sa extras din salinele noastre 3.273.327.387 kgr. sare, 

(1) A. Galeriu, loc. cit., pag. 6 
(2) Dr. C.I. Istrati, Sarea din sar nițele României, pag. 83. 
(3) Carol Karatsony, Istoricul salinelor din România. Buc. 1810.
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din care 2.167.672.860 kgr. Sau consumat în țară, iar 1105.654.527 kgr. sau exportat și Sa încassat suma de 239.288.707,67 lei, iar sumele cheltuite pentru extragerea și transportul sării fina de 56.055.920,51 lei, a rămas un beneficiu net de 183.232.787,16 lei, după cum se arată în următoarea tabelă: 

Th. C. Aslan, Monopolurile în România, 
10 

N



  

  
  

| SAREA VÂNDUTĂ 
  

   

      

SUMELE PER 

  

    
  

   

  

    

  

   

              

    

    

     

    

    
   

   

   

       

   

    

    

    

   

      

   

            

  
      

    

      

= 
TI! 1 n7a- 

JE ANII ERRa Pentru | morar | zare Die cânt ' 
| = ţie în ţară. export | consnmaţie | pentru ex- 

| e _ | În tară ă _ port 

ZE KILOGRAME Ă VA 

| dist... 97.759.821 TOD D4 AT ABIS 1.557.540l15 _ "sul 

i 9lt863. . 40.650.639 16.090.020 „740.659) 2.369.429! 18 1.044.126 al 

Isis. 40.540.719. 19.921.058 BO.SGI. Ti 2361.17, 33 1.206.476; 92| 

| APIS... 32.046.139. 11.581.009! 63.62.2187 301.2 889.548 25| 

i SN IS6G o... | 41.987.318; 16.715.582 58.103.100) 5.069. zau sii 1.210.893 sol 

1 cl 1867. .. 34.418.381 20.027.154) 3.006.391, 66 1101.54? oul 

| TIS | 46aIL.760 16.815.087 3.545.191] 83: 1.268.301 51| 

IL SISG0. e... i 59.033.851 14.248.416 3.964.162, ot: 1.167.218 s6 

i OPIBT0 a... 41.330:482 10.441.112: 3.186.073] 81| 899.637 s3; 

10| IS... 215411 10.375.414. LS 3.113. sa) —, 308.771. 22 

MIST a. 48.798.197 26.393.032. 15.191.840] 3.715.949 1.105.950 72! 

isi... „| 39.877.101. 26.050.666 GON2I ci) 2512 "o. 

Lao) isa. | Sar 2 318.540 63.996.180] O 2.423.091 32 2 

Is... 35.817,320 19.892.330, 109.650) 2.565.385, 60, 970.293 89; 

IBIS o 41.692.025 91.814.450 GB.DOGAT 5 | 1.128.689 15! 

IBIS. 55.123.800 19.388.490 TI DI7.290] 44 869.240 37] 

PI ISS a... 44.894.400. 95.024.210 600. r18.610 d 1.932.154 44 

VIS] is9. 51.431.950 „600 921.501. 30 

| 19] trimestr. Ian. 1880] 5.409.150 dou 7.085.050 116.336 40 

i 90| î88n—1851. „296. 746 22 159. 150 64.486.196 1.034.593. 55 

„aa 1891—1892. | ti „2 T47446 91.209.970 sr, 1.753.864 -- 

je 1892-1883... 53.591, 24.198.310 4.192.604 os; 1.468.817, 62: 

as 1888-1881... 56.544.333 91.735.934 4.450.760, ggl 1.214.305 19! 

24] 1884—1885 . 50.853.922: 92.900.130 4.015.086, 45: 

25| 18851886... . . „137.918 23.612.250 30.350.165] 4.577.895: a 

|2c| sec asi... - 328.457: s141s.7ă0 92.046.007] 5.044.625, pg 

| 97| 1883-1858... 246.975. 27.439.500 79.686.413 5.156.433! aș! 

| 28] 1888—1589. . 163.988; 26.110.000: S53.243.9:8| 2.641.156, sal 1.110.002 50 

"99| 1889—1890. .. G11.870! 26505.00 54.146.870) d. 0AS.127 pi I-120210 — 

Isolas9o 180. .... 4.118.079. 91.622.157] 7 5.736.918 şpl  1-276-042, | 

Isa] 1891—1592 . , 30.568.811. 98.700.606) O 5.922.976 73. 14785556 

39] 1892-1893... 26.988.980 Să.dr4.950| O 5.924. sai 18 LDILA6ti a, 

| 85) 18951894... 37.400.910 99.631.834] O 6.288.641 „50 1.341.061! ga! 

| 34] 1894—1895..... 34.520.600 33.008.706 O 83.325.306 3320, 0s2, 98! 1.158.581: 70] 

[35] 1895-1896...» 59.267.111 30.931.524 90.198.635 50 1.078.336 1 

| 36] 1896—1897. 60.619.271 99.212. 6.119.684 sal 1.293.445: 3 

"ai 1897 1395, | 62.245.652 + 99.088 6.344, 225] 85 1.2: sal col 

as] 1sw5—1809. .. || 65.530.736. 35.861.988; 101.192 6:469.114 3I 1.191.272) 65, 

39] 1899—10. .... 60.021.628, 41.008, Di 101.0; 3 5.982. 036; Ga 

40] 1900—1901. .. 63.119.495. 38. 99.472. 6.051.006, 59, 

ja 1901-1902... 63,528 489, 42, s46, 024 106.374.513| 6.557.636] z0 

42| 1902-—1903. „| 63.064.169 34 369.511] 97.433.680] 6. 313.295) 62, 

43| 1903-1901. -. || 63.135.8i4;  40.037.959] 103.173.803] 6.335.229 42 1.241.541] 50!   Total. . . 

  

    2. 161.672.860|1, 103.1365997 8.273.327 2387] 188.603 924| co 30.894782] 95|



  

Tabela No, 62, 
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i CEPUTE Prețul mediu de vânzarea unei tone 
! 

ai Dent i ai centru: 
” 

= roman |eonsui 1th vu em n vena] OBSERVATIUAL | £| maţie 
3! 

LORI Lei Bei E. iz B.| ei Bl Lei |B. 

| ] i 901.206) gol 20! op ! 
' » 25 38 2 

» 22. 29 3 
. 26 8 4 
, 21. 10 5 

do 19: +8 6 
6.70! 0. si » 2 o . i, 

i 1.209.165. 73» 2 “N. j 1.085.715] 69 în! pda y | 8.922.635, 22 5) îi 2 Io» 22 49 10 421.90 29 GA 48 To 330, 210, 96)» 15 68 1 3.732.871 68 “3556 oo] O ozacog se O 25 î5 12! 3.631.072 us (a i 1.062.964; 23, 95 13 3.915.619: sg si 231 05 14 4164 051 aş 
14; 69) 15 3.279.544: aq it 11: 30 16 1.807.146 sul so! sa6.osi 1 e 1 5.036.057 aj - 719.915, 22|» 18 519.068. 4 —, 113.980 56» 19 4 -. 69 o8 333.170 44] e 20 | 46 ca! î0 os) O a.5a2.245, sa) . 2 5.661.451: = 2 60 az: a z0f 1.681.323 |» >2 3.665.266 3 di 55: 8% TI! 7 1.657.188 08, + 9 34 3.001.149; sp | 45.06.67 si] 1.448. 123) 15| . 25 95 24; 5.621.228. -4 sal să 181691 ui 339.910, 2512 Ba 2 6.385.277; zu] s i 42 61 76:90 1-392.z64l 65. 24 82 26 6.326 au] GE 98 09,92 6 Ta nsmausazi ar. aa 58 i! 6.151.155) pu] 98! 69 42 51 3107 „09 n : 28 6.85.3535 oi] 9; 72 42 52 Si 0 1.323.178j 16, 

29, 
7.043. sul cal 2: în: â9) 210800! 48» =) In cheltielile anilor | | 55| 99 76, 37 42 10'59(*) 219804 1591-V1-—1493-94 fpzu- | 30! ziar, sa] za] 100, 16 dz 3674) 90[e) 885.713) 30! az Și lea, pri [ar 36.011! 4] 101; 13 37 48. Sti 051%) 1.814.984, ? travspurturi pe apu, 2: 3.628.103 s4] tori 05, 35 $9, 76, 5she) 2.131.345, 30,» (ti în. st 33, 
1.083.544! Go] 101. 33 ES a azaszi ra zajaaf trans 3% 1.413.119! so 100; 95; 2 72 „1.683.606, Ea 22, î6 56 101! 93 56: 76 5]  1.7a8.200 61» 29: 4 3 9 pă: 35| 10) 1.662.260150,. 21 38 

2) 66, 9199] 1.8845! 08; + 25. 53 39 
99.05; 33 81 38 îs) 160eseo/ 10. O osioz 40! od 07 s2- 00 2165] 1008391 ul, O 2106 i i 100! 14| 3 î5, 36 02] 1.461.314 98. pia se 

100 34| ar ori 73 ai] O1.5951346 ca 21. 6 13 
239.288,01| Gil S7 vw; 35 îi To 10) 56.035.920] 51. 23 43  



  

Din această tabelă reiese că sarea pentru consuma- 

țiunea inlemă, care în 1862 eră de 27.759.824 kgr., a 
ajuns în 1904 la 63.137.844 gr, adică a trecut de în- 
doit ; iar sarea pentvu export dela 19.594.754 kgr., cât eră 
în 1862, sa ridicat în acelaș interval la 40.037.959 ker., 
adică a păstrat aproape aceeaș proporțiune ca și sarea, 
pentru consumaţiunea internă; iar în ceeace privește su- 
mele incassate din vânzarea sării, constatăm că în 1862 
s'a incassat aproape aceeaș sumă din vânzarea sării în 

țară ca şi pentru export, adică 1.557.540,L5 lei sa in- 
cassat din vânzarea sărei în ţară, şi 1.558.518,50 lei din 
vânzarea, sării pentru export, iar în 1903—904 s'a incassat 
6.335.229,42 lei din vânzarea sării pentru consumaţiunea 
internă şi 1.241.541,50 lei din vânzarea sării pentru export. 

lată de unde provine această urcare în venitul sării vân- 
dută în ţară și scăderea simţitoare pe care o vedem în 
1904 în incassările din vânzawvea sării pentru export: în 
tot timpul perioadei regulamentare prețul sării în inte- 
riorul ţerii eră fixat, chiar de Regulamentul Organic la 
15 lei vechi (5 lei noi 55 bani) suta de kilograme la gura 
ocnei, şi antreprenorul nu o puteă vinde în ţară cu un 

preț mai ridicat, pe când sarea pentru export autrepre- 

norul aveă voie so vânză cu ori ce preţ ar fi putut, și în 
general o vindeă cu un preţ mai ridicat decât cel fixat de 
Regulamentul organic. Cu cât ne apropiem însă de timpu- 
rile moderne, lucrurile se schimbă, sarea pentru consuma-. 

țiunea internă a începul să se vânză mai scumpă decât 

sarea pentru export. Astfel pe când sarea pentru consu- 
maţiunea internă se vindeă, în 1862, cu 56 lei Ll bani 
tona de sare, adică cu 5'/, bani kgr., iar sarea pentru 
export se vindeă cu 79 lei 54 bani tona, adică aproape 
cu 8 bani kilogramul, cu începere din anul 1866 a în- 
ceput să se vânză mai scump sarea peniru consuma- 

țiunea internă decât sarea pentru export, și dela 1875 
înainte preţul sării pentru consumaţiunea internă sa ri- 
dicat la 8 bani kgr., pe când pentru export a scăzut la 
mai puţin de 5 bani kgr., şi astfel prețul sării destinate 
consumațiunii interne a mers. mereu crescând, până a 
ajuns la 10:/, bani lkgr., iar preţul sării pentru export a
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scăzut la 31:/; bani kgr., adică sarea pentru export se vinde astăzi cam cu a treia, parte din preţul cu care se vinde sa- rea în interiorul țerii. 
Cheltuelile pentru exploatarea monopolului sării au scă- zut din an în an, grație îmbunătăţirii serviciului, și astfel beneficiul statului a, fost din ce în ce mai mare, căci dela, 29.020;,, la cât se ridicau cheltuelile în 1862, au scăzut la 21.06%, în 1903—904, și prin urmare beneficiul Sta- tului s'a ridicat dela 70.98%, la 78.940, în 1903—904. lată pe diferite perioade cari au fos veniturile brute incassate de Stat din Vânzarea, sării, atât pentru conșuma- țiunea, internă cât Și pentru export, 

Tabela No. 63. 

  

    

  

Natura 1832 1839 1862 1881-52 | 1891-92 | 1903 904 | venitului e | me ee | 
| Lei Lei Lei Lei lei Lei i 
    

  

Sare. , . [2.005.673 3.500.000] 3.116.058 3.851.814] 7.401.565 7.16.770| 

Aceste cifve se descompun astfel în sarea consumată în tară și sarea pentru export. 

Tahela No. 64. 

  
  

  

  

    

  

pa i Sumele incas. Sumele incas. i | 
| 

sate din vânzarea sate din vânzarea TOTAI, ' 
! ANII sării în ţară sării pentru export 
| Lei ei Op Lei UI | 

: ! | 1862 1 557.540 1.558.318 3.116.038 | 1981— sa 4.102.550 1.755.864 5858444 | 1891— 92 5.922.976 1.478.589 7.401.565 | 
1903—904 6.333.229 1.241.541 1.516.770; 

|     
Din aceste cife reiese că Statul trage astăzi un folos de patru ori mai mare decât la 1862 din vânzarea, sării pentru consumaţiunea internă, deşi consumațiunea sării în
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țară, na trecut cu mult peste cantilatea îndoită de ceea- 

ce se consumă la 1862, pe când venitul pe care îl trage 

Statul astăzi din vânzarea sării pentru export, a scăzul 

puțin de ceeace eră la 1862, deși cantitatea de sare vân- 

dută pentu espost s'a îndoit dela 1862 şi până astăzi. 

Sarea, nu se exlrage din toate minele în aceaș canli- 

tate pe fiecare an. Publicul a început să dea preferință 

sării de Slănic, care este mai albă și mai fină, și care se 

exportă: în mai mare cantitate. lată întwadevăr care a fost 

cantitatea de sare extrasă din diferitele mine în ultimii 

zece! ani: 
Tabela Na. 63. 

    

    

  

  

      

| 3 
a 

5 ANII de Sine de Doftana de na osie Mari TOTAL 

5 TORA | 

1| 1894_—1895 | 35.152.734] 25.198.791] 18.231.773] 10 204.034 98.807.334! 

>| 1895-1896 | 40.667.956) 24.572.561] 16.333.094] 12 837.926 94.111.340 

3] 1806-1897 | 48.703.718] 25.994.913] 15.409.560]. 12.426.467 102.481.660 

4| 1a9z—1898 | 51.276.178] 27.634.623] 19.235.730] 14.503.971] 112 650.504 

-| 1808-1899 | 43 649.134] 28.279.939] 21.822.878] 13.827.576] 108.079527 

c| 1899900 | 43.830.798] 28.309.338] 18.553.588] 13.882.202] 104.665-921 

1] 1900-1901 | 46.345.917] 26.510.562] 17.385.092] 16 061.136] 106.302.707 

ș| 1901-1902 | 75.806.807]  — | 20.195.211] 13.789.192] 109.790.710 

9] 1902--1908 | 66.6osasa]  — | 19476359] 36973.78[ 105 036.386, 

10| 1903-1901 | 76.048.906) — | 19.339 782] 13.286392[ 109.175.080 

Total. . [640.087.803187.040.134| 186 003.058] 137.992.77411.051.124.369               
Din această tabelă reiese că sarea de Slănic este aceca 

care se extrage în mai mare cantitate, căci dela 45.152.734 

kgr. în 1894—95, sa ridicat la 76.048.906 gr. în 1903— 

904; iar dela 1901 s'a încetat oximagerea sării din salina 

Doftana și guvermul prezidat de d- P. p. Carp propusese 

Parlamentului în 1901 un proiect de lege de a nu se mai 

extrage sare din această mină, și se agitase chestiunea de 

a se concedă mina Doftana unei societăţi, care să înfiin-
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țeze un stabiliment pentru fabricarea, sodei. Acest Pro- iect însă a fost părăsit, deşi este de cel nai mare  intores ca să se înființeze o fabrică de sodă, sau de alte produse chimice derivate din save Şi să nu mai trimitem peste hotare atâtea, milioane pentru diferite produse chimice, din cari numai soda caustică reprezentă 4 milioane Iei pe lic- care an. | 
"Din cantitatea, de sare extrasă în ultimii zece ami din minele noastre, Sau vândut pentru consumaţiunea internă următoarele cantităţi: 

Tabela No. 66, - 

  

          

  
  

  

  

  
  

SAREA CONSUMATA I ȚARA OO Sare de | sare ac] sare d | a Ț—= “sare po | 7] ANI | Sismie” | Boat | MRzsuae | Sare e | sare ae IE din | TOTAL, 
: EL O Cc RAmM E „| 

| 
| ! 1894 —93 17.6€ 1.748 10.535.143 15.302.517 10.281.561 159.501 — 54.820.600, , 

„ 1995-96] 18.402.398] 14.039.735) 15.144.123 11.536.630, 143.970) -- daca] 
1896-97] 22.157.503 12.817.007] 13.565.900] 1 1.933.350, 144.750 560 60.619.231) 

i 159:—os] 21.711.608] 15.598.960 14.06.0607 12.721.750 141,050 224 62.243.652) 
| 1898-—99] 17.331.894 16.102.613] 17.121.300 14.589.753 118.110 1.064 65.850.736, 

| 1899—900] 13.335.325 sas] 16.385.733 13.268.440) 212.320 70) 60.021.628] 
i 1900 —901 15.616.270) 14.560.866 16.225.559) 14.447.650] 209.130 — 61.119.495] 

| 1901—902] 25.081.329 2.805.925 15.461.433] 13.936.352] 192.850 i 406 69.598.480, 
1902 --903] 30.942.947 185.250] 17.272.903 14.330.594 125,650) 825 63.064.169, 
1903-9047 31.090.863 63.813] 17.987.102 13.373.942 119.660 5.433 63.135.544! 

| 

| 
| 

i “Total . 1218.924.286 99.351.265] 161.330.433 131.12.424] 1.623.311 9.276 613.150,995: i 
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lar pentru consumaţiunea externă iată ce cantitate de 
sare s'a vândut în ultimii zece ani: 

- 
Tabela No. 67. 

  

  

    
  

  

      

  

    

  
  

  

  

                

SAREA VÂNDUTA PENTRU EXPORT 

ANII de Sie de pare na de na de OeMari TOTAL 

__ SIL O GR A M E 

1894—1895| 20.912.914 1081.oil 1.885.000 aul 33.508.708) 

1805-1896] 18.874.100 — 8.570.567 2.140.000, 1.346.857] 30.981.524] 

1896—1597| 26.399.251] 9.601.287 1.870.000, 122368) 38.592.908) 

1897—189$| 23.551.544] 10.730.256 2.170.000) 393.200! 36.845.000 

1898 -1899] 20.493.068] 11.532.642. 3.836.278 — | 35.861.988] 

1€99—1900f 27.277.674] 11.723.294 1.890.000 117.949) 41.008.917] 

1900—1901| 23.625.665] 13.497.406 1.230.000) — 3 38.863.071] | 

1901-1902] 39.253.024 2.123.000 1.470.000 _ 42.816.024, 

1902—1903] 31.599.511 — 2.100.000; 670.000] 34.369.511! 

1903—1904| 38.277.959] —: 1.760.000) — 10.037.959) 
Total . . | 270.264.710| 78.309 533]| 20.301.278] 3.480.082] 8372.355.603) 

Din aceste două tabele reiese că sarea de Slănic este 
aceea care se vinde în mai mari cantități, atât în ţară 
cât și în străinătate, căci dela 17.661.748 kgr. în 1894—95, 
sa, ridicat la 31.090.863 kgr. în 1903—904 pentru con- 
sumațiunea internă, și dela 20.912.914 kgr. în 1894—95, 
s'a ridicat la 38.277.959 kgr. în 1903—904 pentru export. 

Acum dacă cercetăm în ce ţeri se exportează sarea 
noastră, găsim că primul loc îl ocupă Serbia, apoi Bul- 
garia, Rusia, şi o foarte mică cantitate se exportă în co- 

loniile franceze din Africa, după cum se poate vedeă din 
următoarea tabelă :



Tabela No, 68, 

  

  

  

        
Vânzarea sării în del 

Acest comerţ coste Libor 
fie direct dela saline 

    
în toată ţara în număr de 33. 

Preţurile cu cari R 
la saline 90 lei tona, 

    
în lespezi de sar 

ANII Bulgaria Serbia lusia, unii tan TOTAL 

KI LOG RA M E 

1894—957 11.175.000] 20.793.706] 1 .340.000) — 33.508.706 
1895-96] 10.584.450] 18.357.074 1.990.000 — 30 931.524 
1896—977 15.640.000] 21.142.903 1.810.000 — 38 592 903 
1897 - 98] 17.910.000] 17.255.000 1.650.000) — 36.845.000 
1898—99] 17.723.219] 16.438.769 1.700.000 — 35 861.988; 

1899- 900| 17.514.961 22.213.956 1.280.000 — 41.008.917! 
1900-— 901| 18.252.609] 18.870.462 1.230.000 — 38.353.071 
1901—902] 15.813.000 25.713 024 1.260.000 — 12.846.024 
1502—-903| 9.860.000] 22.969.311 1.530.000 10.000] 31.369.511 
1903— 904] 17.980.000 20.517.959 1.430.000 50.000] - 40.037.959 
Total 1952.483.239] 2014.392.364] 15.420.009 60.000] 3872.355.603 

sarea măcinată 100 lei tona. La depozite 105 
în lespezi de sare și 250% fărâmată, 
115 lei tona în sari. 

Afară de aceasta se mai vinde, a, 
depozitele Regiei din judeţe, sar 
trebuințează în diterite industrii, 
denaturează, cu următoarele pr 
fabricile de săpun și lăhăcărie, 2 
de sticlărie. 

Comercianții însă vând sarea în detaliu, 
sarea, de lux (sarea de Slănic), cu preţur 

In termen mijlociu prețul cu car 
1993-—904 a fost de 100 lei 

    
aliu nu este monopolizată de Stat, 
Și ori cine poate să cumpere sare 

„ fie dela d 
> 

epozitele Regiei, cari sunt 

egia vinde sasea sunt următoarele: 
e și lărâmală, iar 

lei tona, 
la sarea măcinată 

lât la saline cât şi la, 
ca fărâmată care se în- 
după ce mai întâiu se 

ețuri: 40 lei tona pentu 
0 lei tona pentru fabricile 

mai cu seamă 
i mai. ridicate. 

e sa vândut sarea în 
34 bani tona, adică 10'/, bani kgr. de sare. Din acest preț 21 lei 06 bani de tonă
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sunt cheltueli pentru extragerea și transportul sării, iar 

78 lei 94 bami este beneliciul Statului, în care intră și 

materia primă; prin ummare la un kilogram de sare im- 

pozitul este de aproape 8 bani de kilogram, și fiindcă 

consumaţiunea internă în 1903—904a fost de 63.135, 844 kgr., 

rezultă că fiecare locuitor consumă 10 lg. de sare pe 

an, ceeace revine câte 1 leu de cap de locuitor. 

La venitul sării contribue mai mult clasa țărănească, 

căci ea liind cea mai numeroasă, ea consumă prin ur- 

mave mai multă sare, așă încât impozitul acesta cade mai 

mult asupra cei, și sarea fiind un aliment de prima nece- 

sitate, la cea dintâi ocaziune priincioasă preţul sării ar 

trebui scăzut. 
„Mulţi cred că în preţul sării nar [i cuprins și o parte 

din impozit, căci se pare foarte natural că Statul, fiind 

proprietarul minelor de sare, să uzeze de dreptul său ca 
să fixeze preţul cu care îi convine să vânză sarea la par- 

ticulavi. Dacă Statul însă n'ar aveă monopolul sării și ar 

permite paiticularilo» să exploateze și dânșii sarea care 

se află pe proprietăţile lor, atunci de sigur Statul n'ar mai 

puteă să vânză sarea cu preţul aşă de ridicat, cuum o vinde 
astăzi, căci sar stabili o concurență care ar sili pe Stat 
să scoboare preţul sării; si numai fiindcă Statul are sin- 

gur monopolul sării, poate să fixeze prețul care îi con- 

vine pentru a o vinde. 
Când sarea n'ar li monopolizată, Statul a» li nevoit să 

se mulţumească cu un mic profit, ca în ori ce întreprin- 

dere, din cauza concurenței care i sar face, și dovadă 
despre aceasta este preţul scăzut cu care vinde sarea pen- 
tru export, căci numai așă a putut să învingă concurența 
austriacă pentru exportul sării în Serbia, și astăzi Statul 
român vinde sarea pentru export cu 31 de lei tona, mul- 
țumindu-se cu un mic câștig de 10 lei de tonă, pe când 

sarea pentru consumaţiunea internă o vinde cu 100 lei 

34. bani tona, ceeace face că consumatorul român plă- 
teşte sarea, de trei ori mai scump de cât o plăteşte con- 
sumatorul sârb, bulgar, etc. 

Ca, să se poată însă ajunge la rezullatul ca să se ief- 
linească sarea pentru consumaţiunea internă, lvebue ca



155 
7 

hegia monopolurilor Statului să-şi dea toate silințele să 
creeze nouă venituri Statului dela vânzarea sării pentru 
export, și pentru aceasta trebue să câștige nouă pieţe de 
desfacere pentru sarea românească. 

Pieţele Serbiei, Bulgariei, 'Puveiei le-au avu Prinei- 
patele și în timpul Regulamentului Organic, şi chiar mai 
nainte de hegulament, ba încă comerțul nostru de sare 
cu aceste țori eră și mai activ decât este astăzi; dar 
este Egiptul, sunt nouăle teritorii din Alrica, deschise ci- 
vilizaţiunii, sudul Asiei, unde sa» puteă exportă sarea 
noastră, și cu nouăle linii maritime, spre Alexandria și în 
alte direcțiuni, sarea noastră trebue să ocupe locul cel 
dintâiu pentru desfacerea ei în aceste regiuni. 

Cheltusiile pentru o tonă de sare sunt de 21 lei, vân- 
zându-se tona cu 31 lei, încă ar li un câștig, căci totul 
este să se desiacă canţități mari de sare, căci minele noa- 
ste de sare sunt destul de bogale casă pulem vinde cu 
un câștig mai mic. 

Altă piață de desfacere ar [i chiar țara noastră, dacă 
sar vinde sarea pe preţul de 25—30 lei tona pentru di- 
feritele industrii derivate din sare, Și atunci când Statul 
va aveă un venit mai mare din sarea vânduţă pentru ex- 
port, va trebui să scază preţul sării pentru consumaţiunea, 
internă, care este prea mare pentru 0 țară care are mine 
așă bogate de sare; căci dacă este legitim ca Statul să 
vânză sar6a pentru export mai ieftin, ca să poată învinge 
concurența străină, nu este mai puțin legitim ca și con- 
sumatorul indigen să plătească savea cu un proț care să 
nu fic prea exagerat. 

Sunt puţine ţerile cari nau sare deloc, cum este Seu- 
bia și Bulgaria, căci mai toate celelalte țeri au sare în 
cantităţi destul de mari, fie sare de mină, fie sare ex- 
trasă din apa de. mare. Din următoarea tabelă se poate 
vedeă canlitatea de sare ce se extrage pe fiecare an în 
diferitele ţeri:
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Tabela No. 69. 

  

reniue | SARE 
    

'Tone 
  

Statele-Unite .| 2.612.820 

        
Rusia. . . . .| 1.968.000 

Anglia , . . .[ 1.811.600 ; 

Germania -. .4 1.563.000 

Franţa . . . .| 910.350 ; 

' Japonia. .. .| 659.000 | 

România ... 110.000 

Cantitatea de sare care se corisumă de fiecare locuitor 
în diferitele ţeri este următoarea: 

Tabeia Xe. 70, 

  

  

  

_ Cât revine de | 
ŢERILE cap de locuitorj 

Statele-Unite . 15.— 

Anglia .... 14.50 

România . . . 10.— 

Rusia. .... 7.10 i 

| Germania. . . „1.25 

alia .... 6.20 | 

Franța .... 5.25       
Din aceste tabele reiese că România eximage o foarte 

mică cantitate de sare din minele sale în raport cu cele- 
lalte ţeri, și dacă în Europa, afară de Serbia și Bulgaria, 
sarea noastră, nu se poate exportă, sunt însă celelalte con- 
tinente cari au nevoie de sare, și un câmp largar puteă 
ji deschis exportului sării noastre, în Indii și în alte părţi, 
căci sarea noastră este de cea mai bună calitate şi pu- 
tem s'e vindem destul de ieftin.



BIBLIOT; CA q..:. PAI 
UNIV-R:. TARĂ 
BUCUREŞTI 

CAPITOLUL II. 

Monopolul tutunului. 

l 

Noţiuni. istorice. 

Când Jean Nicot, ambasadorul Franţei în Portugalia, a trimis, pe la jumătatea secolului XVI (1560), reginei- mame, Caterina de Medicis, foi și praf de tutun, pentru ca să le întrebuinţeze ca medicament în contra migre- nelor de cari suferiă, de sigur că nu și-a închipui că Franța aveă să tragă mai târziu un venit net care astăzi se ridică la peste 334.000.000 lei, din această plantă bleste- mată, cum o numiau Turcii pe la începutul introducerii 
tutunului în Imperiul Otoman; și nici Sullanii, cavi puneau 
să laie nasul la aceia cari fumau tutun, cercând cu mo- dul acesta să desrădăcineze obiceiul de. a fumă, nu bă- nuiau că pământul 'Purciei avea să producă cele 'mai su- perioare calităţi de tutun, pe cari să le exporteze în toată kuropa, și să creeze din această plantă uricioasă un în- semnat izvor de venituri pentru Imperiul Otoman. 

Numai Englitera, țara clasică a tradițiunilor, a hotă- vit la 1660 ca să interzică cultura tutunului în toată în- tinderea regatului britanic, și acelaș edict al lui Carol II, de acum două secole Și jumătate, este și astăzi în vigoare, cu această importantă deosebire însă că, din această in- terdicţiune a culturii tutunului, Englitera a știut să tragă mai târziu venituri însemnate, căci de mult s'a permis im- portarea tutunului în Englitera, unde s'a, lovit la vamă de taxe foarte mari tutunul care se introducea în regatul bri- lanic, și astăzi, fără să, existe monopol al tutunului în En- glitera, cultura tutunului tot conţinuă să fie interzisă, și grație sistemului de a taxă tutunul la importarea lui cu o taxă, care variază dela 8 lei 65 bani până la 13 lei și
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80 Dani de kilogram, Englitera încassează un venit dela, 

Wutun de peste 320 milioane lei pe an (322.460.425 lei). 

Putunul a fost introdus în Europa mai întâiu în Spania, 

nu mult timp după descoperirea Americei, unde Cristof 

Columb găsise la locuitorii .indigeni obiceiul de a fumă 

tutun, și apoi din Spania ulunul a trecut repede în ţe- 

rile vecine: Portugalia şi- Franţa şi pe urmă în celelalte ţeri 

ale Europei; iar în Principatele homâne, tutunul Lrebue 

să fi fost introdus cam tot pe atunci când a fost introdus 

şi în 'Tuvcia, adică în secolul NVII, căci Principatele ho- 

mâne erau în velațiuni foarte dese cu Imperiul Otoman. 

De altminterea, toţi călătorii cari au trecut prin țerile 

vomâne în secolii trecuţi, dela cari au rămas descrieri asu- 

pra Principatelor, vorbesc de obiceiul Românilor de a lumă. 

tutun, ca de un obiceiu dejă intrat în moravurile țerii. 

Astfel Del Chiaro, care a venit în Țara-lhomânească pe 

la 1709, ne spune că cră obiceiul la Români ca după masă 

oaspeţii să treacă din sufragerie în odaia de alături, unde 

li se dau licoruri și ciubuc (1); prin urmare pe la începutul 

secolului XVIII, eră deja introdus în Ţara-homânească 

obieciul de a fumă mai cu seamă tutunul de o calitate su- 

perioară, care se consumă de clasa boierească. 'Lutunul 

însă se cultivă şi în ţară, chiar pe timpul de care vor- 

beste Del Chiaro, căci el zice că «tutunul încă se cultivă 

în destul, însă eră de o calitate ordinară, din cauză că 

cultura nu cră destul de îngrijilă», iar Lejeune, traducă- 

torul lui Raicewich, observă că dacă tutunul nu se cul- 

tivă cu mai multă îngrijire; cauza este că boierii fumează 

tutun turcesc, iar oamenii din popor fumează tutun din 

fabricile nemţești, care se aduceă prin Lransilvania și costă 

foarte ieftin (2). 
Pe timpul când Peyssonel a vizitat Principatele (1759), 

tutunul se produceă în cătățime foarte mare în țară și se 

vindeă destul de ieftin, cu 8 aspri ocaua (3). 

(1) Antonio Maria Del Chiaro, Istoric delle moddeine ricoluzioni dela Va- 

lachia, citat de d. P. 3. Aurelian în Schițe economice «supra României în 

secolul al XVIII. București, 1882. 

(2) Raicewich, Osservazioni întorito la Valachia et lu Moldavia». 

(3) Peyssonel, Traite sur le comimerce de la Ale» Noire. Peyssoncl eră con- 

sulul Franţei în 'Taurida (Crimea).
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Este probabil că tutunul începuse să se cultive pe o 
scară mai întinsă în Principate în timpul când a vizitat 
Peyssoacl Principatele, căci pe atunci există dejă o dare 
asupra tutunului, şi este știut că impozitele se înfiinţează. 
atunci când materia, impozabilă poate să producă un venit 
mai însemnat, încât să ispitească a se creă un impozil 
asupra ei. 

Acest impozit eră de + lei vechi şi 16 parale de fiecare 
pogon plantat cu tutun, afară de 27 parale de fiecare să- 
dire, care se. plătiă ca plocon pentru împlinitoriii dărilor, 
și în anul 1759 această dare vedem că a produs 5.000 lei 
vechi, ceeace însemnează că se cultivă pe atunci în Mun- 
tenia 1.140 pogoane cu tutun, adică se făceă o cultură 
destul de întinsă, dacă ţinem socoteală de populaţiunea 
Munteniei pe acele vremuri și de împrejurarea că numai 
tutunul ordinar se cultivă în ţară, iar tutunul de o cali- 
tate superioară se importă din 'Luwvcia, 

Deși întrebuințarea tutunului se întţinsese foarte mult 
în liuropa, cu toate acestea Slatele nu sau gândit dela 
început la înființarea monopolului tutunului. Spania și Au- 
Siria au fost cele dintâi cari au înliințat monopolul tu- 
tunului pe la jumătatea, secolului NVIIL, iar celelalte ţeri 
au lăsat cultura și vânzarea liberă. Singură linglitera in- 
terzisese cultura lutunului în regatul britanic, lăsând însă 
importul liber, iar țerile cari ne inconjurau nu cunoşteau 
monopolul tutunului. Astfel eran: Ungaria, Polonia, Tur- 
cia și chiar Rusia, căci monopolul tutunului înliinţat de 
Petru cel Mare a fost desființat de Caterina II. 

Tutunul însă a fost privit în toate țerile ca o materie 
impozabilă din cele mai bune, pe de o parle din cauză 
că întrebuințarea, lui nu este necesară, iar pe de alta, fiindcă 
sa crezut ca să se moralizeze publicul şi pentru a-l des- 
obișnui de a fumă s'a impus tutunul mai greu şi cu mo- 
dul acesta se scoteă un venit mai mare din tutun, mai 
în toate ţerile înființându-se monopolul tutunului. 

Sunt însă țeri care au rezistaț până astăzi la înființarea, 
acestui monopol; astfel suni Germania, Belgia, Olanda și 
Elveţia. r Mi 

Monopolul tutunului a fost înființat pentru întâia oară



în România prin decretul din 5 Decemvrie 1864, dat de 
Domnitorul Cuza în puterea Statutului (1), și cauza hotă- 
ritoare a înființării acestui monopol eră greaua siluațiune 
financiară în care se află ţara în anul 1864. 

Deşi prin legea din 8 Decemvrie 1863 au fost seculari- 
zate averile mânăstirești, cari permiteau Statului să înscrie 

în bugetul anului 1864 suma de 16.263.067 lei ca venit 
al moșiilor secularizate, cu toate aceastea bugetul anului 
1864 tot prezentă un deficit de 10 milioane lei, care se 
propuneă să se acopere printi'un împrumut, și alară de 

aceasta se anunță un nou gol în buget de 6 milioane lei, 
căci la 15 August 1864 se decretase legea rurală, care 
făcea pe țărani proprietari, și pentru a se puteă pune în 

aplicare acea lege, urmă ca ţăranii să fie împroprietăriți 
pe moșiile secularizate și trebuiă să se dea despăgubiri 
arendașilor acelor moşii pentru claca şi dijma de care 
aveau să [ie lipsiţi în urma aplicării legii rurale, şi acele 
6 milioane lei erau destinate să fie scăzute din venitul pe 
care-l produceau moșiile secularizate pentru porțiunea de 

-pămânl care eră să fie luată din ele și împărţită la ţărani. 
In fața unei asemenea grele situaţiuni financiare, a fost 

decretat monopolul tutunului, în speranța că cu veniturile 
acestui monopol are să se acopere în parte lipsa care se 

prevedea că are să fie în veniturile Statului. 
Printr acest decret-lege Statul eră autorizat să vânză iu- 

tunul și iabacul străin sau indigen în toată întinderea ţerii 
și nimeni nu mai eră în drept să cultive tutun decât pentru 
Regia Statului, sau pentru exportaţiune, și în acest scop toți 
aceia, cari voiau să cultive tutun trebuiă să dobândească au- 
torizaţiune dela Stat și apoi să vânză tutunul ce vor recoltă 
tot Statului, după anumite preţuri stabilite dinainte, iar fa- 
bricaţiunea tutunului și tabacului aveau să se facă numai în 
fabricile Statului. 

Ca consecință a înfiinţării monopolului, tutunurile și taba- 
curile fabricate în străinătate erau oprite de a intră în ţară, 
afară de cele comandate pentru trebuința Statului, cu alte 
  

(1) Monitorul Oficial, No. 276 din 10 Decemvrie 1861. .
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cuvinte se acordă Statului atât monopolul fabricaţiunii, câţ și al vânzării tutunului şi tabacului. | 
In vedere însă că în ţară se găsiau stocuri mari de tutun 

şi tabac la cultivatorii Şi comercianții cari vindeau tutun, 
aprovizionări cari fusese făcute pe timpul când comerțul cu tutun eră liber, s'a acordat un termen de 4 luni și 20 zile, 
adică până la 1 Maiu 1865, pentru ca ei să vânză tutunul și tabacul pe care-l aveau în depozite, iar dela expirarea, acelui 
termen, ori cine ar [i posedat vreo cătățime oarecare de 
întun sau tabac pentru comerţ, sau pentru propria sa con- 
sumațiune, eră dator să-l ducă la depozitele Regiei spre a se 
cântări și împachetă și acelora li se plătiă preţul tutunului 
după o tarifă fixată de guvern. 

Aceste operațiuni trebuiau să se termine înti'o lună, dela 
1 Maiu la 1 Iunie 1865, și de atunci înainte ori ce cătățime 
de tutun, sau tabac, s'a fi găsit la vreun tutungiu, sau la 
vreun particular, mai mult de 1 kilogram, se confiscă pe 
seama Satului, ia» dela 1 Iulie 1865, pe lângă confiscarea 
tutunului, sau tabacului, contravenienţii se mai pedepsiau 
și cu amendă. 

Inființarea monopolului tutunului a dat loc la mari ne- mulțumiri în public, pe deo parte din cauză că -izbiă în interesele unci clase de comercianţi, care eră obișnuită 
să facă afaceri bune din vânzarea tutunului, iar pe de 
altă parte, din cauză că legea nu eră destul de bine stu- 
diată, și ecoul acestor nemulțumiri a ajuns până în Adu- 
narea deputaților, mai cu seamă că mulţi deputaţi consi- 
derai că legea care se decretase pentru înființarea : mo- 
nopolului tuțunului eră insuficiență și propuneau amâ- 
narea punerii ei în aplicare până la 1 Maiu 1866, și până 
atunci cereau să se pună o taxă vamală mai ridicată asu- 
bra tutunurilor cari sar importă din străinătate. 

Această propunere a și fost votată de Adunarea depu- 
taților, la 9 Iunie 1865, și a fost trimisă în studiul Cor- 
pului ponderator (Senatului). 

Ministerul însă, sub care se votase propunerea, de Ca- meră, a căzut în intervalul acesta și noul minister, con- stituit la 14 Iunie 1865, n'a mai supus Senatului propu- „ erea votată de Cameră, și în puterea art. 3 din Statut, 
în. C. Aslan, Monopolurile în România. 

11
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după ce sa luat și părerea Consiliului de Stat, sa dat 

un decret la 3 Iulie 1865 prin care pe de o parte sa amă- 

nat; punerea în lucrare a legii din 1864 până la 1 August 

1865, iar pe de altă parte s'au adus modificări importante 

legii care stabiliă înființarea monopolului tutunului. 

Astfel de unde Statul își rezervase prin legea dela 5 

Decemvrie 1864, atât monopolul fabricării cât și al vân- 

zării tutunului, prin decretul din 3 lulie 1865 sa adop- 

tat sistemul următor: Statul sa angajat să cumpere pe 

seama, sa tot stokul de tulunuri aflat în posesia, particu- 

larilor și a plăti posesorilor de tutunuri și. tabacuri acel 

tutun după o tarifă determinată în modul următor: aceia 

cari aveau să primească o valoare mai mică de 3.700 

lei noi primiau îndată 20%, în numerar, iar restul în 

bonuri de tutun, acelora cari aveau să primească dela 3.700 

lei la 9.260 lei, li se plătiă 15%, în numerar, și restul in 

bonuri, dela 9.260 lei la 14.815 lei li se plătiă 10%, în 

numerar și restul în bonuri, iar dela 14.815 lei în sus li 

se plătiă 5%, în. numerar și restul în bonuri de tutun. 

Perminul bonurilor eră de un an și puriau o dobândă 

de 8%. | , 

Posesorii de tutunuri mai primiau și o despăgubire de 

15%, pentru pagubele comerţului lor și apoi li se vindeă 

tot lor aceeaş marlă încărcată cu o taxă în favoarea Sta- 

tului, iar ei revindeau tutunul la particulari acordându- 

li-se o scădere de 20%, asupra câștigului Statului. 

Acest sistem eră nenorocit, căci puteă da loc la abu- 

zuri, atât în ceeace privește clasilicarea diferitelor cali- 

tăţi de tutunuri, după care aveă să se facă plata de Stat, 

cât și în ce privește despăgubirile de dat posesorilor de 

tuțunuri. Afară de aceasta, se puteau face contrabande de 

tutun cu cea mai mare înlesnire, lucru care sa și dovre- 

dit în practică. 
Cu acest sistem al vânzării tutunurilor, comisiunile de 

experţi cari au fost numite în diferitele districte ca să facă 

clasificarea tutunurilor după calitate, au făcut niște esti- 

maţiuni greșite, și Statul, în loc să aibă din înfiinţarea 

monopolului tutunului beneficiul la care se aşteptă, sa 

văzul băgat într una. din întreprinderile cele mai nenorocite,
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despre care mesajul Locotenenţei Domnești din 28 Aprilie 1866 se cxprimă în modul următor» : «În administraţia, monopolului tutunului, dacă aceasta se poate numi administraţie, Și monopolul Regie, o îndoită cursă sa întins Statului Și publicului; cursă în care a picat și Sta- tul și publicul, unul și altul jevife ale cupidității traficanţi- lor de tutun și ale oamenilor însărcinaţi cu înfiinţarea Și ad- ministrarea acestui monopol.» (1) 
Monopolul ţutunului prezentându-se dela, încoput în ase- menea condițiuni dezastroase, guvernul care a urmaţ după acela al Locotenenţei I)omnești, a căutat să se desfacă de ţu- tunul și tabacul pe care îl aveă Statul în depozitele sale, pe care speră să încassoze 717, milioane lei, să achite bonurile de tutun cari se aflau în circulațiune, și să, desființeze câţ mai curând acest monopol, așă, de scump plătit; și astfel prin legea dela 1 Povruanie 1867 a abrogat pe de o parte le- Sea monopolului tulunului din 3 Decemvrie 1861, iar pe de altă parte, pentru a, puteă desface stolul de tutunuri și taba- curi aflate în depozitele Statului, a obligat pe debitanţii de latunuri să se aprovizioneze în timp de ? ani dela Stat, și în acest scop a împărți! pe debitanţii de Wtunuri în mai multe clase după, importanța vânzărilor pe cari erau înda- toraţi să le facă pe lună, pentru fiecare prăvălie și anumo: Debitanţii de clasa, I erau datori să ica tutun dela Stat pe fiecare lună pentru suma de 1480 lei. Debitanţii de clasa II. . 740 » » » » IL . . 370 » 

» » » IV . . 18 » 
» » »V . 37 » In ceeace privește tutunurile Și țigaretele Străine, s'a permis importarea lor» și au losţ impuse la un drept de vamă, care a fost fixaţ prin lege în modul următor: 9 lei pentru un kilogram de tuţun. lei pentru o sută țigări. 

1 lex pentru un kilogram de tabac. Aceste taxe se percepeau fără să se încă vreo deosebire O a 

S
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D. A, Sturdza, Treizeci de ani de domnie «i Regelui Carol Î, pag. 8,
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între diferitele calităţi de tutunuri, tabacuri sau ţigări, iar 

exportul acestor articole eră liber. | | 

Statul însă n'a putut să vânză în intervalul de 2 ani, acor- 

dat de legea din 1 Fevruarie 1867, tot stolul său de tutu- 

nuri și tabacuri, care se află în magaziile sale, și atunci 

a intervenit legea din 12 Iunie 1868, prin care se mai 

prelungiă încă pentru 2 ani obligaţiunea debilanţilor de 

tutun de a se aprovizionă dela Stat, dar la expirarea aces- 

tui termen legea hotără că nici o. prelungire nu se va mai 

puteă acordă și obligațiunea debitanţilo» de “tutun de a se 

aprovizionă dela Stat trebuiă neapărat să înceteze la acea 

dată şi comerțul tutunului deveniă absolut liber ca ori și 

care alt comerț. 

In acelaş timp, pentru ca Statul să-și creeze venituri 

mai mari di tutun, pe de o parte sa lovit de taxe cul- 

tura tutunului indigen, supunându-se la o taxă fixă de 40 

bani de kilogram toate tutunurile produse în țară, iar pe 

de altă parte taxa vamală asupra tulunurilor străine a 

fost sporită în modul următor: 

10 lei pentru kilogramul de: tutun în foi sau tăiat de 

ori ce calitate; 

12 lei pentru kilogramul de tabac; 

10 lei pentu 100 ţigări, iar ţigarelele plăliau aceeaș 

taxă ca și tutunul tăiat. 

Tutunul indigen de mult nu mai fusese izbit de taxe. 

Impozitul cunoscut în vechime sub numele de tutunărit, 

care. eră de 4 lei vechi și 16 parale de pogonul plantat 

de tutun, fusese desființat de Regulamentul Organic în 

1831, şi tutunul nu plătiă decât o taxă de aceiz la in- 

tvare în orașele ţerii, care fusese stabilită prin legea din 

29 Noemvrie 1832, care hotără veniturile necesare ora- 

şelor pentru întreținerea și înfrumusețarea lor, și între 

alte taxe prevedeă să se perceapă la intrarea în oraș ur- 

mătoavele taxe asupra tutunului și tabacului, atât străin 

cât şi indigen: e 

1 leu şi 20 bani pentru un kilogram de tabac străin; 

12 bani pentru un kilogram de tabac din țară; 

56 bani pentru un kilogram de-tutun străin;
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7 bani pentru un kilogram de tutun din țară (1). In ceeace privește exportațiunea tutunurilor cultivate în țară, ea cră liberă ca și în trecut, fără a se plăti nici o taxă de export și chiar taxa de 10 bani de kilogramul de tutun pe care o plătiă tutunul cultivat în țară, dela legea din 1868 inainte, se restituiă exportatorului, dacă dovediă în momentul exportațiunii că a plătit acea taxă. Libertatea comerţului tutunului în România. n'a fost însă, de lungă durată, căci monopolul tutunului a fost reînfiin- țat prin legea din 6 evruarie 1872, care a lost moditi- cată în câteva articole prin legea din 9 Maiu 1873. “hostiunea, reinființării monopolului tutunului începuse să se vânture din nou prin cercurile guvernamentale, încă de prin anul 1870, căci bugetele Statului încheindu-se în fiecare an cu delicite, trebuiă să se ica, măsuri fără întâr- ziere pentru crearea de resurse nouă. 
In Cameră însă eră un curent ostil în contra înființării monopolului tutunului și cu toate că proiectul de lege asu- pra monopolului tutunului fusese prezentat de mai mult timp de către ministuul de linanțe P. Mavrogheni, Camera subt diferite pretexte amână să intre în discuţiunea lui, după cum constată însuș raportorul legii pentu înliinţa= rea monopolului, (>. Brătianu, în raportul pe care l-a pre- zentat Camerei în ședința din 1 Decemvrie 1871: «Două Camere—zice raportul, —trecură peste legea monopolului tutunului fără a o prezentă deliberărilor D-voastre». (2) Trebuiă, prin urmare, să se învingă impopularitatea. mo- nopolului tutunului, nu numai din punctul de vedere eco- nomic, căci un monopol este ţotdeauna rău privit, dar irebuiă mai cu seamă să se risipească tristele amintiri ale trecutului, deoarece abuzurile cari se făcuseră la înli- ințarea monopolului tutunului în 1864-erau încă proaspete în memoria tuturor. 

Situaţiunea, financiară a țevii eră însă așă de grea, în- cât a trebuit să lie primit atunci nu numai monopolul 
(1) Analele Parlamentare ale Munteniei, tom. |, pautea, I, pag. 218, 2) A se vedeă raportul d-lui deputat G. Brătianu din şedinţa. Camerei de- la 1 Decemvrie 1871.



tutunului, dar și alte impozite, cari se introduceau pen- 
tru prima oară în legislaţiunea fiscală a României. 

Intw'adevăr, bugetul anului 1870 se încheiase cu un 
deficit de 10. 108. 626 lci și 5 bani, care reprezentă 16.20%, 
din. bugetul Statului, bonurile de tezaur aflate în circu- 
laţiune se ridicau la suma de 32.181.105 lei și 9 bani, 
contul curent la Casa de depuneri se urcă la Li milioane 
lei, iar la Banca României datoria treceă de 1 milion și 
jumătate lei, așă încât, când sa vota împrumutul dome- 
nial de 78 milioane lei, care a produs efectiv 58.500.000 
lei, abiă s'a acoperit datoria flotantă și s'a scăpat de greu- 
tăţile momentului; dar trebuiă create resurse nouă per- 

manente, din cari să se plătească anuitatea împrumutului 
domenial, care se ridică la 8 milioane, precum și sumele 
necesare pentru anuilăţile drumurilor de fier, dejă con- 
struite, cari trebuiau înscrise în bugetele viitoare. 

Atunci au fost votate următoarele trei impozite, cari 
erau evaluate să producă cel puţin 20 milioane lei, și 
anume: monopolul tutunului, taxele de timbru si înregis- 
trare și licenţa. băuturilor spirtoase. Monopolul tutunului 
eră evaluat să producă 8 milioane lei, taxele de timbru 
şi înregistrare 6 milioane lei, iar licenta băuturilor spir- 
ioase 7 milioane lei. 

Ministrul de linanţe care a propus aceste legi eră P. 

Mavrogheni, în guvernul prezidat de Lascar Catargi. 
Monopolul tutunului a întâmpinat o vie opoziţiune în 

Cameră. Pe lângă reminiscenţele trecutului, care-l făceau 
odios, pe lângă principiile școalei economice care com- 
hăteă din răsputeri ori ce monopol, și care eră în favoare 
pe acele timpuri, mai eră şi circumstanța agravantă că 

guvernul își rezervă dreptul să acorde acest monopol unei 
companii străine, și mulţi deputați ziceau că, dacă se 
acordă un monopol, cel puţin să profite Statul de bene- 
liciile lui, iar nu societăţile străine, şi a trebuit humo- 

rul lui Manolache Kostalki Epureanu, care a susţinut le- 
gea, şi lineţea ministrului de finanțe P. Mav rogheni, ca să 
se admită monopolul tutunului. 

Manolache Kostaki Epureanu întrun discurs plin de 
spirit dovediă cum știința economică ne povățueșşte ca
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Statul să nu cheltuească mai mult decât are, și cu toate acestea, — ziceă d-sa — România a, cheltuit mai mult decât a avul; tot așă știința economică, deși ne învaţă că mo-: nopolurile sunt rele, suntem siliţi să le înființăm ca să ereăm resurse Statului, căci am făcut greșeala de am ehel- tuit mai mult decât am avut, 
Legea pentru înființarea monopolului tutunului a, fost primită de Camera - deputaţilor în ședința dela 17 Decem- vrie 1871 cu 80 voturi contra 23, după ce la luarea “în consideraţiune a legii nu avusese decât 70 voturi pentru ca și 24 în contra legii. 
Senatul a primit legea la 27 Ianuarie 1872; ea a lost promulgată la 6 Fovruarie 1872, 
Prinw'această lege se acordă Statului dreptul de mo- nopol asupra vânzării și fabricării tutunului, tabacului și țigarelelor pe toată întinderea ieritoriului român, și ni- meni nu mai puteă să cultive tutun decât pentru Regia Statului, iar guvernul eră autorizat să dea, în întreprin- dere privată monopolul tutunului pe termen de 15 ani prin licitaţiune publică, cu prețuri gradate pe 3 perioade de câte 5 ani fiecare. 
La licitaţiunea ţinută, la Ministerul de finanțe pentru darea în întreprindere a monopolului tutunului, prețul cel mai avantagios a fost oferit de Banca Franco-Ungară 

din Budapesta și Banca, României, şi s'a încheiat contrac- tul cu aceste două Bănti la 17/29 Maiu 1872, care a fost pus în executare la 7/19 August 1872. In temeiul acestui contract Statul aveă să încasseze: 8.010.000 lei pentru pe- riodul dela, 7/19 August 1872, până la 7/19 August 1877: 9.612.000 lei pentru periodul dela 7/19 August 1877, până la 7/19 August 1882; 11.534.000 lei pentru ultimul period dela 7/19 August 1882, până la 7/19 August 1887. La preţul primitiv al concesiunii de 8.010.000 lei se lăceă, prin urmare, un adaus de câte 200, după fiecare period de 5 ani. 
Societatea concesionară abiă intrase în al doilea period al contractului, când trebuiă să sporească cu 20%, suma, fixată prin coniract, și propuse guvernului rezilierea con- îractului. Motivele vezilierii erau că cultura ilicită a tutu-



nului, precum şi contrabandele se întinseseră, foarte mult 

în ţară, şi alt motiv pe care își întemeiă rezilierea, eră, 

“retrocedarea Basarabiei în urma tratatului de Berlin, și 

prin urmare prelindeă societatea concesionară că o parte 

din obiectul contractului ne mai existând, rezilierea se im- 

puneă în temeiul art. 1423 din Codul civil. 

In realitate adevărata cauză a propunerii de reziliere 

cră că societatea nu putuse -să realizeze câștigurile pe 

cari le speră la darea concesiunii, și cu loate că obți- 

nuse în 1873 o lege care modifică art. 6, Li, 23, 24 și 

30 din legea, monopolului tutunului dela 6 Fevruarie 1872, 

care-i da mai multe arme pentru stârpirea contrabandei, 

iar în intervalul contractului se formase o socielate pe 

acţiuni în locul celor două bănci: franco-ungară și Banca 

României, cu toate acestea ea tot persistă în cererea de a 

se lepădă de contract și prin scrisoarea din 30 Septemvrie 

1878 a directorului general al Regiei, R. Il. Lang, către 

Ministrul de finanţe D. A. Sturdza, declară în mod cate- 

goric că Regia tutunurilor consideră ca reziliaţ contractul 

dintre dânsa şi Guvernul român din ziua când Basarabia 

va încetă de a mai aparţinea României, și din acea zi Gu- 

vernul român să iea în mâna sa administraţiunea acestui 

monopol, şi dacă Guvernul nu ar îi în pozițiune de a in- 

tră imediat în această administrațiune, Regia consimte a 

urmă provizoriu cu girarea monopolului în timp încă «le 

2 luni dela retrocedarea efectivă a Basarabiei, având a 

vărsă în acest interval la tezaur, în locul redevenţei men- 

suale, 45%, din preţul totalei vânzări brute ce s'ar efectuă, 

pentru consumaţiunea locală, iar după acest termen de 2 

luni, dacă Guvernul nu va regulă pe nouă baze diferendul 

dintre Regie și Stat, atunci Regia va încelă gestiunea pro- 

vizorie, lăsând Guvernului responsabilitatea întreagă, atât 

către Regie cât şi către public. (1). 

Guvernul se află „tocmai în momentul când trebuiă să 

proceadă la disolvarea Camerelor și convocarea unei Con- 

stituante pentru revizuirea art. 7 din Conslituţiune, și aveă 

să aleagă înbe a primi rezilierea contractului, pe care o 

(1) Şedinţa Adunării deputaţilor din 17 Martie 1870,
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propuneă Regia monopolului tutunurilor, și luarea pe 
seama sa a acestui monopol, fără a aveă pentru moment 
funcționari pregătiţi pentru exploatarea monopolului, sau 
a nu primi rezilierea şi a aveă pe braţe un proces pe 
care Regia eră gata să-l intenteze, sau în fine îi rămâncă 
a treia soluțiune: de a, corcelă plângerile Regici, a ad- 
mite pe acelea cari ax fi fost întemeiate și a veni îna- 
intea, Parlamentului cu o lege care să stabilească mono- 
polul tutunului pe alte baze. 

Ministrul de finanţe d-l D. A. Sturdza a luat această 
din urmă cale, -şi înu”o expunere de motive foarte docu- 
mentată, după ce arată motivele pentru care Statul nu 
puteă renunță la monopolul tutunului, propuneă Parla- 
mentului un proiect de lege pe următoarele baze: 

) In locul unei redevenţe fixe (canon), cum eră prevă- 
zat în contractul din 17/29 Maiu 1872, proiectul de lege 
asociază și pe Stat la câştigul care va rezultă din Croș- 
lerea consumațiunii tutunului, care ca orice obiect de con- 
sumațiune eră menit să crească, fie din cauza îmbunălă= 
țirii situaţiunii economice a țerii, lie din cauza creșterii 
populațiunii, și astfel admiteă ca societatea monopolului 
latunului să plătească Statului un canon fix de 8.115.000 
lei pe fiocare an, și o participare de 45%, asupra produ- 
sului brut al vânzărilor de tutun efectuate pentru consu- 
mațiunea din țară, când ăceste. vânzări vor trece “peste 
suma de 18 milioane lei; cu alte cuvinte, se aloptase 
sistemul care se practică în Italia, care asigură Statului 
un venit lix pentru cazul când intreprinderea ar merge 
rău, şi un venit mai mare când întreprinderea ar prosperă. 

2) Garanţia, de 300.000 lei, depusă la Casa de depu- 
neri după vechiul contract, eră schimbată înth'o garanție 
mai mare, căci se garantă Statul, pe lângă “clădirile Re- 
gici, cu un stok de tutunuri de o valoare de cumpără- 
tură de 3 milioane lei, având o valoare comercială cu 
mult mai mare. 

3) Piindcă Regia se plângeă de îmmulţirea culturii ili- 
cite și a contrabandei, se reduceă numărul județelor» în 
cari aveă să se cultive tutunul la șase județe, pentru ca 
supravegherea să se poală face mai ușor. Aceste judeţe



10 

erau: Dâmboviţa, Ialomiţa, Ilfov, Fălciu, 'Tutova, și Vlaş- 
ca, reservându-și dreptul Guvernul de a mai adauge la 
aceste judeţe și altele, cu condiţiune ca cultura tutunu- 
lui în acele județe să aibă o întindere de cel puţin 250 
lectare de judeţ, şi aceea a unei comune să nu fie mai 
mică de 25 hectare. 

4) Monopolul se acordă tot aceleiaș societăţi pe termen 
de 9 ani, dela 7/19 August 1878 până la 7/19 August 
1887, adică pe restul timpului cât mai aveă societatea 
după vechiul contract. 

Proiectul de lege a fost viu atacat în Cameră. Patru 
dintre secţiunile Camerei l-au respins, şi numai trei sce- 
țiuni l-au primit, iar în comitetul delegaților s'a format 
majoritatea pentru respingerea proiectului de lege și anu- 
me: D-nii G. Vernescu, Al. Sihleanu, D. Ionescu și Pană 
Buescu, care a fost numit raporior, au fost pentru respin- 
gerea proiectului de lege, iar trei delegaţi, şi anume: D-nii 
Ii. Costinescu, Pantazi Ghica și E. Vorgati au fost pen- 
tu primirea proiectului de lege. 

Ceeace este și mai curios, deși monopolul tutunului 
există dejă de 6 ani în România, cu toate acestea aco- . 
leași discursuri, aceleaşi teorii economice asupra neajun- 
surilor monopolului sau adus din nou în discuţiunea Ca- 
merei din 1879, cu toate că dacă s'ar fi respins proiectul 
de lege prezentat de Guvern, n'ar fi rezultat desfiinţarea 
monopolului - tutunului, ci mănţinerea contractului dim- 
preună cu monopolul. | 

Ministrul de finanțe D. A. Sturdza, într'un discurs în- 
temeiat pe cifre și documentat cu experienţa altor state, 
cari au introdus monopolul tutunului cu mult înainte de 
a se li introdus în România, după ce a arătat necesitatea 
pentru Stat de a mănţineă acest monopol, care reprezentă 
un venit destul de însemnat, căci pe atunci monopolul 
tutunului reprezentă 48%, din totalul contribuţiunilor in- 
directe, Ministrul de finanţe terminând discursul său, a 
lăsat la aprecierea Camerei să primească sau nu pro- 
iectul de lege prezentat de Guvern, care aveă avantajul 
că puneă un capăt diferendului iscat între Regia mono- 
polului tutunului și Stat, căci diferendul ajunsese într'o



  

slare așă de acută, încâţ Regia refuzase a mai vărsă o centimă în cassa Statului din suma, care eră obligată să 0 plătească pe fiecare an. 
Camera cu 56 voturi contra 29 a „respins luarea în consideraţiune a proiectului de lege în ședința dela 17 Martie 1879, și prinw'acest vot ea arătă guvernului că trebue să meargă inainte cu vechiul contract pe care-l aveă cu Regia monopolului tutunului. 
Argumentul de căpetenie pe care sc întemeiau deputaţii cari combăteau proiectul de lege prezentat de Ministrul fi- nanțelor, eră că suma pe care trebuiă' să o răspunză Re- gia după contract eră scăzută prin proiectul de lege care se prezentă Camerei dela 9.612.000 lei Ia 8.115.000 lei pentru primii trei ani, și dela 11.534.000 lei la 8.115.000 lei pentru cei din urmă cinei ani, și vedeau aci o pier- dere pentru Stat de mai multe milioane lei, și nici nu voiau să știe de dispoziţiunea, care eră înscrisă în lege, în „Virtutea căreia Statul deveniă părlaș cu Regia la câști- gurile ei viitoare cu 45%, din vânzările brute ale tutunu- rilor, când ele ar depăşi suma de 18.000.000 lei, deoare- ce deputaţii adversari ai proiectului de lege nu vedeau nici un profit pentru Stat din introducerea acelei dispo- zitiuni, căci nu aveau cea, mai mică încredere că venitţu- vile brute ale Regici aveau să treacă peste 18 milioane lei, și prin urmare Statul nu ar fi avut ce să împartă cu acționarii Regiei, ci avea să sufere o reducere sigură din suma pe care hegia eră datoare să o dea Statului după vechiul contract dintre Stat și hegie. 
Cu toată elocinţa cifrelor prezentate de Ministrul finan- țelor, cari se întemeiau pe încassările brute ale Regici din anul 1878, cari trecuse de 21 milioane lei și cari crau menite să crească cu îmbunătăţirea, situațiunii economice. a ferii și cu îmmulţirea populaţiei, cu toate argumentele trase din experiența altor state, cari înființaseră monopo- lul tutunului pe aceleași baze, a unui canon fix Și a aso- ciațiunii de câștig între Regie și Stat, când consumajțiunea tutunului ar trece de un minimum fixat de lege, unde con- sumațiunea tutunului a mers mereu crescând, cu toate aces- tea. rămăsese în spiritul multor deputaţi credința că proiec-



tul de lege este favorabil Regiei și păgubitor Statului, care 
li pierdut mai multe milioane dacă ar fi fost adoptat. 

Astăzi însă, când încassările brute din vânzarea tutunu- 

rilor, în perioada dela 1879 la 1887, sunt cunoscute, am 
puteă să vedem dacă Statul ar fi fost păgubit dacă se 
primiă proiectul de lege prezentat de d-l D. Sturdza, Mi- 
nistrul finanţelor din 1879. 

După contractul incheiat între Stat şi Regia monopolului 
tutunului, Statul aveă dreptul să încasseze dela Regie ur- 
mătoarele sume : 

38.448.000 lei 
51.872.000 » 

54.000  » leafa comisarului, 

96.174.000» 

Patru ani câte 9.612 000 lei pe an 
Cinci » » 11.534.400 » » » 
Nouă » » 6.000 >» >» » 

Să vedem acum cât sar li încassat după sistemul pro- 
pus de Ministrul finanţelor, căci calculul este uşor de făcut, 
deoarece astăzi cunoaştem încassările brute din vânzarea 
tutunurilor în perioada dela 1879 la 1887. Aplicând da 
la încassările brute din vânzarea tutunurilor, cari trec de 

18 miiioane lei, beneliciul de 45%, prevăzut în favoarea 
Statului de legea propusă de Ministrul finanţelor, iată re- 
multatul la care ajungem, consemnat în alăturata, tabelă: 

Tabela No, și. 

  

  

      

  

              

[0 | neveaența | Reacventa | E 
Incassările | Regiei după | Regiei după | DIFERINŢA | DIFERINŢA - 

ANII brute vechiul con- proiectul de în minus în plus 

ŢI Lei 18| iei (Bl Tei IB| Tei IB| tei 
| | i - 

1879—80 20.957.059) sl 9.618.000; — 9.445.633 55 173 326| 15 — ! — 

1880—S81 m.a.za| 2$ 9.613. „don, — 10.664.513i 05 a i 1.046.578 v3 

1881-82 24.498, os sii 9 618.030! — 11.039.417! 23 i 1A2L417, 25 

1882—83 25.515. „380| 65 at6.o00 - 11.496.921 — — | 1.975.921. - 

1393—34 27.308.617 58] 11.540.400] —] 12.303.547 65 - 163.178. 65! 

18841—85 27.921.345 5 0 11.540.400! — 12.582.305] pă — | — 1.041.905! 23, 

1S85 —S6 28.086. ossi sa 11.540.400! — 19.623.144: 10) — | 1.113. sau, 10 

1886—87 29.201. aa 11.540.400! - 13.155.121, 80 — | — 1.615. 1 so 

1887 —S8 30.358.237] 7 11.540.000! — 13.680.313. 65 — | 2149-3185: 63 

Total . 297.548,391 +5] 96.141.000; — 107.031.954! 69) 172.326] 15] 11.030.980 15, 

i ia + 10.857.954.60    



Din tabela de mai sus rezultă că, dacă sar fi adoptat 
proiectul de lege prezentat de Ministrul finanţelor în 1879, 
Statul ar fi realizat un câstig de 10.857.954 lei 60 bani, 
iar nu o pierdere de mai multe milioane, după cum se te- 
meat unii din deputaţii cari combăteau proiectul de lege. 

Eră atunci un fapt necunoscut pe care de sigur că nu- 
mai viitorul aveă să-l arate, acel necunoscut eră dacă în- 
cassările brute din vânzarea, tulunurilor aveau să covâr- 
şească cifra de 18 milioane lei, şi cu cât anume aveă să 
întreacă acea cifră. 

In această 'apreciere asupra creșterii consumaţiunii lu- 
tunului, viitorul a dat dreptate Ministrului de finanțe, care 
a conceput proiectul de lege pe baza participării Statului 
la beneliciile eventuale ale Regiei peste cilra de 18 mi- 
lioane Iei, iar nu deputaţilor cari nu au avul încredere 
în pulerea-de desvoltare economică a acestei ţeri, și mai 
târziu vom vedeă, că încassările din vânzarea, tutunuriloi: 
au mers din ce în ce crescând, căci puterea de consuma- 
țiune a țerii a devenit din ce în ce mai mare, graţie des- 
voltării bogăției sale. | 

Respingânduse însă proiectul de lege prezentat de Mi- 
nistrul finanţelor în 1879, Statul a trebuit să caute în re-: 
gie monopolul tutunului și a realizat beneficii cu mult mai 
mari decât acelea pe cari le-ar fi dobândit; dacă se con- 
tinmă, concesiunea pe bazele proiectului de lege propus 
în 1879. 

lată, într adevăr, beneficiul net pe care l-a realizat; Sta- 
ul, căutând în regie monopolul tutunului pentru timpul 
cât mai rămâneă concesionarilor monopolul tutunului.



  

  

  

  

  

  

  

  

Prin urmare Statul a câștigat administrând în r 
monopolul tutunului, 

          

o _ * 

Tabela No. 72, 

cur | Eta | men oripiza | Promit 
Lei ÎB. Lei B. Lei Bi iei E. 

1879—80 9445.67385| 126430 — 3 ss O —  — 
1880—81 10.664.378 05 15.732.72223] 5.068.148]  —  — 

1881—82 11.039.417]25|  16.086.10755] — 5.016.690l29 O — 
188283 11.496.921|— 16.486.03/37 1.989.382(37]  — — 
| 1883—84 12.303.877]65 17.354.636/74 5.050 759lo6|  —  — 

| 1984—85 12582.305|23 17.741.766.03 5.159.460|73|  —  — 
|. 1885-—86 12008.74 10 19.050.903.65 6.397.159l55  —  -— 
| 1886—87 13.198.121180 20381.56735|  226.u5(73| —  — 

|. 1887—88 13.689.715|65|_ 21.311.539i22] — 7621.823l57] O O-— — 
107.031.954160] 156.830.156/2a] 19.798201|84| 2 

egie 
în intervalul acesta do 9 ani, suma 

  
de 49.798.201,84 lei. 

In faţa, respingerii proiectului de lege privitor la con: 
tinuarea concesiunii monopolului tutunului, Guvernul nu 
mai aveă, decât o singură cale de urmat: să ceară Par- 
lamentului rezilierea contractului dintre Regia monopolu- 
lui tutunurilor și Stat, care eră demult cerută de Regie. 

Rezilierea, eră pe de o parte iniravea Statului în necunos- 
cut, căci nu aveă personalul necesar pregătit pentru .ase- 
menea, întreprindere, dar pe de altă parte, această, soluțiune 
eră în interesul Statului, căci o bună administraţiune nu 
puteă decât să aducă beneficii Statului. 

Ministrul finanţelor a, propus atunci Parlamentului la 23 Martie 1879 un proiect de lege pentru rezilierea con- 
tractului dintre Stat și Regia monopolului tutunurilor, care 
a fost aprobat: de Corpurile legiuitoare în ședințele dela 23 
și 24 Martie 1879, și din această reziliere a rezultat un 
mare profit pentru Stat, căci veniturile monopolului tutu- 
nului au mers din ce în ce crescând și în puţin timp a 
fost preparat personalul de care Regia aveă nevoie pentru



  

ca dânsa să ajungă a i una din adminisb-aţiunile cele mai importante ale Statului. 
lată bazele pe cari s'a făcut rezilierea, contractului dela, '%'39 Maiu 1872 privitor la exploatarea monopolului tutu- nului concodat la început Băncii Franco-Ungare din Bu- dapesta și Băncii României, cari mai târziu au fost înlo- cuite prin societatea, acţionarilor Regiei monopolului tu. tunului: 
Guvernul eră autorizat a luă în mânile sale adminis- trațiunea monopolului tutunului Şi prin convenţiunea anc- sală la lege, semnată de D. Robert ]]. Lang, directorul hegiei monopolului tutunurilor, în numele societăţii ac- ționaxilor, și de d. D. A. Sturdza, Ministrul linanţelor, în numele Statului român, sa stabilit ca Regia să dea în deplină proprietate a Statului toate tutunurile, tabacurile și țigările brute şi fabricate, cari se aflau în depozitele și labrieile din București și lași și în celcalte depozite, cari valorau la 6, Martie 1879 suma de 3.488.805 lei T5 bani și anume: 

Lei 2.032.116,84 tutun brut în depozitul din București 
» 658.920,9  » fabricat în fabrica, din Bucureşti 
» 410.1229% „ » » » ». laşi 

Lei 3.101.160,67 
387.615,08 procente de 10, _—— 

Lei 3.498.805,75 
150.000;— cutii, etichete, hârtie de ligară, ete. 

Total Lei 3.638.805,75. 

Toate clădirile Regici cu toate mașinile, uneltele şi toate accesoriile rămâneau proprietatea Statului. 
Marfa de mai sus aveă să servească la achilarea su: mei de 3.380.000 lei, datorită de Regia, monopolului tu- tunului Statului român, în rațe și procente de întârziere până la 4, Apriie 1879. In suma, de mai sus intră par- lea, neplătită din arenda anuală care conform contractu- lui eră de 9.612.000 lei în sumă de . . 3.371.043,17 lei. Rate întârziate și procente la ele „158.956,83 » 

3.530.000,— lei.
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Din această sumă se scade pentru pier- 

derea suferită de Regie prin retrocedarea 

Basarabiei . . . . e e e e a e e e 150.000,— 

Rămâne de plată . . - .... ..3.380.000,— lei. 

In acelaş timp Guvernul avcă să numească o comisiune 

însărcinată să primească marfa aflată în depozitele Regiei, 
şi dacă constatările vor dovedi că fabricile, magazinele și 

depozitele Regiei conţin marfă pentru o valoare mai mare 

de 3.380.000 lei, guvernul eră dator să cumpere și acel 

prisos, iar dacă va li marfă mai puţină de 3.380. 000 lei, 

difevinţa, aveă să se reţină de Stat din garanţia depusă 

de Regie la Cassa de depuneri în sumă “de 335.000 lei; 

în fine “ouvemul mai eră dator să plătească Regiei în nu- 

merar suma de 740.000 lei, partea de amortizare în imo- 

bile pentru termenul neexpirat al contractului. 

După achitarea integrală a sumei de 3.380.000 lei, aveă 

să se libereze garanţia Regiei și toate procesele. între 

Stat și Regie se stingeau în mod delinitiv, iar Statul in- 

tră în posesiunea monopolului tutunului la î/,, Aprilie 

1879. 
Legea a fost votată de Cameră și Senat în şedinţele 

dela 23 şi 24 Martie 1879 și astfel Statul a intrat în ad- 

ministrarea monopolului tutunurilor dela îl, Aprilie 1879. 

Acest monopol a fost administrat de Stat printro di- 

recţiune generală a monopolurilor Statului, condusă de un 

director și ajutat de un consiliu de administrațiune com- 

pus din 9 membri. 

Acest important serviciu a fost organizat prin legea din 

7 Aprilie 1881, modificată la 28 Fevruarie 1887, care 

este şi astăzi în vigoare; iar prin diferite alte legi sau 

dat tot în administraţiunea Regiei diferitele monopoluri, 

cari sau creat în urmă, asifel că sa format o adminis- 

“traţiune specială a monopolurilor Statului, care adminis- 

trează nu numai monopolul tutunului, dar și celelalte mo- 

nopoluri ca: sarea, chibriturile, cărţile de joc, vânzarea 

prafului de pușcă şi hâvtia de ţigarelă. 
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II. 

Monopolul tutunului din punctul de vedere 
financiar şi economic. 

Monopolul tutunului este unul din veniturile cel€ mai 
însemnate ale Statului. Incassările brute din vânzarea tu- 
tunurilor sau ridicat “în anul 1903 —1904 la suma de 
31.967.571,32 lei, care reprezentă, la un total de incassări 
de 246.759.270,91 lei, un procent de 15.38%, iar faţă de 
încassările tuturor monopolurilor Statului, cari au produs 
în 1903—1904 suma de 53.910.330,69 lei, monopolul tu- 
bunului reprezentă un procent de 10%, prin urmare sin- 
gur monopolul tutunului aduce Statului mai mult decât 
două din trei părţi din veniturile tuturor celorlalte mo- 
nopoluri. : 

Monopolul tutunului dă chiar cel mai mare venit net 
din toate veniturile Statului, căci deși din exploatarea căi- 
lor ferate Statul încassează cele mai mari venituri brute, 
cari s au ridicat în 1903—1901 la suma de 64.905.592,32 lei, 
însă la căile ferate cheltuelile fiind cu mult mai mari 
decât acelea pentru exploatarea monopolului tutunului, 
aceasta face ca tutunul să dea mai mari venituri nete 
decât ori care alt impozit sau exploatare făcută pe seama 
Statului. | 

Astiel venitul net al căilor ferate dinpreună cu navi- 
gațiunea maritimă, și docurile a fost; în 1903-—1901 de 
23.221.533,59 lei, po când beneficiul net pe care l-a avut 
Statul: din vânzarea, tutunurilor a fost de 28.819.859,79 lei, 
căci cheltuelile pentru exploatarea monopolului tutunului 
au fost numai de 9.147.711,53 lei, ceeace reprezentă 
24.09%, din totalul încassărilor brute, şi prin urmare a ră- 
mâs Statului un beneficiu net, de 73.98%, pe când chel- 
tuelile făcute pentru exploatarea căilor ferate au fost de 
38.193.926,72 lei, ceeace reprezentă 58.84%, iar bene- 
ficiul net a fost numai de 41.16%. 

Monopolul tutunului dând prin urmare un venit așă de 
însemnat Statului, acesta este unul din argumentele prin- 

Th. C. Aslan, Monopolurile în România. 
12
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cipale cari militează în favoarea mănţinerii acestui mo- 

nopol, căci cu greu star puteă înlocui cu un alt impozit, 

care să producă așă de mult și să nu lase rămășițe de 

încassat, cum este monopolul tutunului. 

fot acest argument a tras mai mult în cumpănă la 

1872, când s'a propus reînființarea monopolului tutunu- 

lui, căci pe el sa sprijinit mai cu seamă Ministrul de 

finanţe P. Mavrogheni pentru a susțineă monopolul tutu- 

nului, şi ca să se dea o satisfacțiane curentului care eră. 

în Cameră în contra monopolului, declară că şi dânsul 

au este amic al monopolurilor, dar este silit să-l propună. 

din cauza grelei situaţiuni financiare în care se atlă te- 

zaurul public. (1) 
Venitul net pe care aveă să-l tragă Statul din înliința- 

vea monopolului tutunului la 1872 eră destul de însem- 

nat, căci ţinând seamă de veniturile Statului în acel an, 

afară de veniturile domeniale, nici un alt impozit nu aduceă. 

un venit aşă de mare ca monopolul tutunului, care eră. 

evaluat să producă 8 milioane de lei. 

La 1871 însă opiniunea publică eră cu totul ostilă mo- 

nopolurilor, pe atunci aveau încă curs ideile școalei eco- 

nomice care combăteă din' resputeri ori ce monopol şi 

nu voiă să ţină nici o socoteală că, în mersul unui Stat; 

către progres, el are nevoie de cheltueli masi, și pentru 

aceasta trebue să ceară sacrificii mai mari „dela contri- 

buabili. 
Cu toată rezistența pe care a întâmpinal-o în Cameră. 

monopolul tutunului; principiile economice au trebuit însă, 

să se încovoaie în faţa nevoii în care se află Statul pen- 

tru a face faţă desvoltării sale economice şi culturale, și 

astfel a tmebuit să'se voteze monopolul tutunului. 

Neapărat că și astăzi, ca și în trecut, crearea unui Mo- 

nopol este rău privită, mai cu seamă când monopolul nu 

se exploatează de Stat, ci se dă în întreprindere la o so- 

cietate particulară, cum Sa, făcut la început cu monopo- 

lul tutunului, dar nici la 1872, nici mai târziu, când s'au 

înfiinţat și alte monopoluri, nu eră chestiunea de a, se alege 

  

(1) Şedinţa Adunării deputaţilor din 1 Dec. 1871,
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între libertatea comercială și înființarea unui monopol, ci trebuiau să se creeze cu ori ce preţ venituri Statului pen- tru acoperirea, cheltuelilor sale, cari mergeau mereu cres- când, și dacă sunt agumente puternice în contra, înfiin- țării monopolurilor, cari suprimă concurența, ele: nu se pot însă aplică cu toată rigoarea lor ţoemai la, MON0pPO- lul tutunului, deoarece tutunul nu este un obiect de con- sumațiune necesar traiului omului, ci este mai mult vă- tămător sănătăţii, când se consumă în cantităţi prea mari, Monopolurile, ca Și impozitele, sunt un rău necesar, căci nu se poate ajunge nici odată la o organizațiune so- cială ideală, în care să nu fie nevoie de impozite, dar în alegerea materiei impozabile totdeauna, va, fi mai bine pri- vit un impozit care izbește într'un obieeţ care nu: este de prima necesilale, cum este tutunul, decât un impozit care ar lovi un obiect de consumațiune zilnică, care ser: vește la hrana, omuiui, ca pânea, camea, sarea, ete, Cu toate acestea, monopolul tutunului a lost combătut cu înverșunare, pe când alt monopol, acel a] sării, a fost totdeauna primit fâră nici o protestare. S'ar părcă para doxal ca Sarea, care este un aliment de prima nece- sitate, po cae îl întrebuințează atât săracul cât, și boga- tul, și care apasă destul de gICu, mai cu seamă asupra celor săraci, să fi fost primit fără nici o greutate, pe când monopolul tutunului să fi întâmpinat atâtea, dilicultăţi; cu toate acestea Iaptul este exact, și explicațiunea este ur- mătoarea: dacă nu s'au ridicat protestări în contra mo- nopolului “sării, cauza a fost că din timpuri imemoriale Ro- mânul a, fost obișnuit să-i vânză sarea, Stăpânirea. Domnii totdeaună au administuaţ salinele prin cămărașii lor, ca, un venit'al Domniei, și dela, întemoierea, Principatelor Sau pomenit Și boierii și țăranii că, munții de sare, afară de mici excepțiuni ca, de pildă, în Vrancea, sunt proprie- tatea, Domnului, și numai cu hrisoave domnești sau dat din când în când mili pe la mănăstiri pentru a. extrage sarea din munţi, cum a, fost cu locuitorii Vrancei. Aşă, fiind obiceiul pământului, la 1860 când sa înce- put exploatarea, sării pe seama Statului, s'a consideraţ ca un lucru natural ca Statul să nu mai dea în întreprin-



  

dere otcupul sării şi să-l caute pe seama sa, şi această 

schimbare în administrarea monopolului sării a trecut 

fâvă să bage nimeni de seamă, căci așă se pomenise din 

moși-strămoși, să nu aibă dreptul de a exploată sarea, decât 

Domnul. 

Cultura tutunului, din contră, a fost lăsată liberă dela 

introducerea lui în Principate, și numai în secolul XVIII, 

s'a pus un impozit pe suprafaţa de tutun cultivat, care 

la, început eră destul de moderat, căci nu eră decât de 

4 lei vechi şi 16 parale de pogonul de tutun, și atunci 

când sa propus înființarea monopolului tutunului, fiindcă 

se izbiă în interesele cultivatorilor de tutun, și mai cu 

seamă a comercianților de tutun, cari erau mai puternici, 

de aceea s'a creat un curent ostil în contra monopolului 

tutunului. 

Majoritatea economiştilor în frunte cu Paul Leroy-Beau- 

lieu găsesc însă că monopolul tutunului este unul din im- 

pozitele cele mai recomandabile, căci tutunul nu este un 

obiect de alimentaţiune, sau de prima necesitate, care să 

scumpească traiul zilnic al omului. 

Afară de aceasta, este un impozit care lovește în mod 

proporţional pe fie-care, în raport cu averea acelora cari 

întrebuinţează tutunul, căci cei săraci fumează calități mai 

inferioare de tutun, cari sunt cu mult mai ieftine, și cu 

cât cineva dispune de o avere mai mare, cu atât fu- 

mează calităţi mai superioare, cari sunt mai scumpe, pe 

când sarea de pildă izbeşte mai mult pe săraci decât 

pe bogaţi. Apoi sarea se consumă nu numai de bărbaţi 

adulţi, ci și de femei, copii și vite și prin urmare lovește 

mai greu o familie decât tutunul, care în genere se fu- 

mează numai de adulți. 

In fine, tutunul nu servește :ca materie primă în nici o 

industrie și prin urmare nu pavalizează vreo industrie care 

“nu sar puteă desvoltă. din cauza monopolului, pe când, 

din contră, din sare derivă o mulţime de industrii, cari la 

noi cel puţin nu sau putat înființă până acum din cauza, 

condiţiunilor grele ale monopolului săiii. 

Monopolul tutunului aduce, prin urmare, venituri mari 

Statului fără a produce vexaţiuni particularilor, cari îl



întrebuințează în mod cu totul voluntar, căci nimeni nu este silit să fumeze, pe când nimeni nu se poate dispensă de a consumă sare. 
Astăzi monopolul tutunului esle-așă de solid învădăci- nat în regimul liseal al multor ţeri, încât cu mare greu- tate ar puteă fi desființat, din cauză că nu poale să [ie înlocuit cu alţ impozit, care să fie mai puţin vexator ca tutunul. 
Dacă uneleţeri, cum este de pildă Germania, Belgia cte., au rezistat până astăzi la introducerea, monopolului tutu- nului, cu toate încercările cari s'au lăcut, cauza, este că acele ţeri. nu au încă acea nevoie absolută de a mări ve- nituxile Statului, cum au fost țerile cari au întrodus mMo- nopolul tutunului, dar privirile oamenilor de Stat și ale economiştilor, chiar în aceste țeri, sunt îndreptate tot căţre monopolul tutunului și din când în când se agită, mai cu seamă în Germania, înfiiințarea monopolului tutunului. Dacă Prinţul de Bismarck nu a reușit în 1882 ca să în- liințeze monopolul tutunului în Germania, unde întrebuin- țarea tutunului este . foarte răspândită, cauza a fost nu numai repulsiunea pe care o au economiștii în contra, mo- nopolurilor, das: mai eu seamă despăgubirile cari trebuiau acordate fabricanţilo de itun, cari se ridicau la 282 mi- lioane lei, pe lângă alte milioane cari trebuiau cheltuițe pentru nouă instalațiuni, astfel incât la, început monopolul tulunului n'a» fi dat venituri așă de însemnate Statului. Tutunul fiind prin urmare o materie bună de impus, “pentru ca un Staţ să poată trage venituri mai maxi din tutun, bebue sau să introducă monopolul, cum au făcut cele mai multe din statele 'Europei, sau să aibă pozițiu- nea privilegiată a Engliterei care, grație situaţiunii sale insulare, poate să privigheze cu înlesnire ori ce contra- bandă de tutun. Englitera a admis un monopol invers de ceeace se practică în alte State, interzicând în mod ab- solut cultura tutunului în toată întinderea, teritoriului oi, și a lovit de taxe mari la import tutunul care se aduce din alte ţeri, Nepermițând importul tutunului decât în anume porturi pentru privigherea contrabandei, și dacă Imnglitera, a putut cu așa succeş să interzică cultura, lutunului în
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cuprinsul Regatului britanie, cauza în mare parte este că 
clima și pământul Angliei nu pot produce "calităţi supe- 
rioare de tutun, așă încât eră ușor să se interzică cultura 
unei plante care nu eră rentabilă. 

Sistomul care se practică însă în Germania înainte de 
1882 și care consistă în a se impune cu o taxă de hectar 
pământul cultivat de tutun, prezentă un incovenient foarte 
mare, căci nu aduce decât un venit; prea mie Statului, de- 
oarece taxa nu poate să fie prea ridicată, căci atunci s'ar 
stârpi cu desăvârșire cultura de tutun indigen și sar 
înlocui cu tutunul importaţ. 

Un asemenea impozil asupra supraleţei- cultivate există 
la noi asupra viilor, şi dacă Sar admite pentru tutun tot 
un impozit asupra suprafeţei, cum eră la noi în secolii 
trecuţi, ori cât de ridicat ar fi acel impozit, n'ar puteă 
produce decât o sumă cu mult inferioară aceleia pe care 
o are Statul astăzi din monopolul tutunului, căci în Ro- 
mânia abiă se cultivă 7.500 hectare cu tutun, și chiar dacă 
am admite o taxă de 1.000 lei pentru hectarul cultivat cu 
tutun, ceeace a [i o taxă exagerată, abiă ar produce 7!/, 
milioane lei, pe când venitul net pe care-l trage astăzi 
Statul din monopolul tutunului trece de 28 milioane lei, 
așă încât chiar cu această taxă exorbitantă de 1.000 lei 
de hectar, Statul ar încassă cu 21 milioane lei mai puţin 
ca astăzi. 

In România Gbiceiul de a fumă tutun nu este așă, de 
răspândit ca în alte țeri, și după cum vom vedeă, abiă se 
consumă 650 grame de tutun de cap de locuitor, pe când 
în alte ţeri să consumă câte un kilogram, două și chiar 
nai multe kilograme de cap de locuitor. (Olanda 3 k. 400 
grame). 

Această mică consumaţiune de ţutun provine la noi din 
cauză că obiceiul de a fumă nu este așă de mult răs- 
pândit, printre femei, ca în Germania și Englitera, de pildă, 
ceeace din punctul de vedere al sănătăţii şi al esteticei 
de sigur că este un bine, cu toate acestea cu îmmulţirea, 
populaţiunii consumaţiunea, tutunului crește din an în an 
și în România, căci se întinde obiceiul fumatului din ce



183 

în ce mai mult în populaţiunea adultă, și din nenorocire chiar și printre copiii dela o vârstă prea fragedă. 
După anchetele făcute în alte teri, populaţiunea oraşe- lor este aceea care consumă mai mult tutun și populaţiu- nea industrială, care a început să se mărească prin orașe, este elienta cea mai sigură a Regiei monopolului tuţu- * nului. 

, 
In România, care a, început de curând să se industria- liseze, tot oraşele dau contingentul cel mai mare de fu- mători, iar casarma, care este și dânsa o școală unde se învaţă mult a se fumă, răspândește obiceiul fumatului prin populaţiunea dela sate. 
Dela înfiinţarea monopolului tutunului și până astăzi, consumațiunea lui a mers mereu crescând Și prin urmare și Statul a încassat venituri din ce în ce mai mari. Dela 7 Aprilie 1879, de când Statul a luaţ asupra sa, „exploatarea monopolului tutunului, și până la, 1903—1904, adică în interval de 25 ani, Statul a încassat venituri brute, din acest monopol în sumă de 812.597.364,29 lei, din care scăzând cheltuelile de 238.161.420,31 lei, a rezultat un be- neliciu net de 514.435.943,98 lei, ceeace reprezentă un be- neficiu net în mijlociu de 22.971.437,76 lei pe fiecare an, după cum se poate vedeă din următoarea tabelă:
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Tabela No. 13. 

    

  

    
Din această tabelă reiese că dela 7 Aprilie 1879, de când. 

Statul a, luat asupra sa exploatarea monopolului tutunului, 

    

  

  

  

  

  

  

            

Venituri brute Cheltueli Beneficiul net | Cât revine 
ANII la% | 
i nai a |] a venit | 

| 1879—80/ 20.957.053] 12 8.212.142) %5 12.684.310 17 * 60.53 

1880—81| 23 666.729 28 7.933.007) 05 15.132.192! 23 66.48) 

: 1881—82]| 24.498.704! 94 8.412.597! 41| 16.086.107: 53 65.75 

! 1882-—-83 25.515.550) 63 9.029.077! 26|  16.486.303| 37 64.70 

| 1883—814 27.308.617, 58 Ba 950) 87 11.354.636| 71 63.55 

1881—85 21.927.345 50| 10.185.579 47 17.741.766; 03 63.53 

1885—86| 28.086.097; 60 9.035.194 95 19.050.902! 65 67.84 

| 1886—87 29.201.604 09 8.819.136! 56|  20.381.8671 53 69.80 

1887-88] 30.388.257! 74 9.076.718! 52] 21.311.539 92 10,13 

| 1888-—89 31.254.951! 06 9.808.668! 67 21.446.282 39 68.62 

| 1889—90| 31.093.822, 61 9.761.734] 87| 21.326.087] 74 68.59 

1890—91 32.196.558] 27 9.571.250, 14| 23.319.308; 13 70.79 | 

1891—92|  34.952.855/ 75 9.991.646; 71| 24.961.209; 04 71.42 

1892—-93] 35.670.352] 69| - 10.090.278! 78|  25.580.0%3 91 Li 

1893—91| 37.398.694 76 10.470.942) 11 26.927.52) 65 12.— 

18941—95] 36.515.004; 07 10.407.076] 39| 26.107.927! 68 11.50 

1895—96 36.189.719] 39| 10.434.629] 44|  20.753.090/15 11.17 

1896—97 37.414.914; 56 10.329.326] 70| 27.085.652! 86 12.39 

189 — 98 37.389.304. GIj . 9.820.764; 59 21.368.540 02 73.73 

1898 99 39.913.986] 06 10.521.183, 96 29.392.202! 10 73.64 

1899—900 37.104.553, 56 10.449.193) 39 26.604.160) 11 71.84 

1900—901] 37.415.315. 78 9.421.561] 27]  27.9931754151 14.82 

1901-—902 35.424.143, 39 8.426.399] 91 26.997.743! 48 16.21 | 

1902—908| 36.549.759: 73 8.777.216! 81| 27.769.542; 92 15.98 

1903—904 37.967.571] 32 9.147.714! 53 28.819.839) 79 75.91 

Total. .1 812.597.364[29 238.161.420| 31 574.495,943! 98 — 

Media. . 32.503.894! 56 9.526.456! 80 22.971.497, 76 10.70      
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veniturile brute din vânzarea tutunului Sau vidicat dela. 
20.957.052,12 lei la 317.967.571,32 lei, ceeace reprezentă 
o creștere de 81.15%, în 25 de ani, sau de 3.24%, pe 
liecare an, iar venitul net al monopolului tutunului dela, 
12.6814.310,17 lei, cât eră în 1879, s'a ridicat în 1903-—904 
la 28.819.859,79 lei, adică a crescut cu câte 645492 lei 
pe fiecare an. 

Această creștere repede a beneliciului net al Statului 
este datorită nu numai creşterii incassărilor brute din vân- 
zarea tutunului, dar şi reducerii cheltuclilor, căci dela, 
8.272.742,95 lei, cât erau în 1879, ele sau ridicat; în 
1903—1904 la 9.147.711,53 lei, adică cu 874.969 lei 
în 25 de ani, ceeace revine la un spor de cheltueli de 
35.000 lei pe fiecare an, astfel încât veniturile mărindu-se 
cu câte 645.000 lei și cheltuelile numai cu 35.000 lei 
pe an, sa:putut ajunge ca dela un procent de 39.470, 
câl eră în 1879, să scază la 24.09%, în 1903—1904, şi 
cu modul acesta beneficiul net al Statului să se ridice de- 
la 60.53% la 75.910. 

Urcarea în veniturile monopolului tutunului proveniă, 
nu numai din micşorarea cheltuelilor de administraţiune 
ale Regiei, dar mai cu seamă din mărirea, consumațiunii 
îmtunului, care a crescut în fiecare an ȘI a ajuns dela 
1.308.542 kilograme, cât eră în 1872, la 4.138.892 kilo- 
grame în 1903—1904, prin urmare consumaţțiunea, tulu- 
nului s'a întreit în interval de 30 ani. 

In cifra totală a consumaţiunii tutunului este cuprins 
atât tutunul, cât și ţigările, țigaretele și tabacurile, soco- 
tindu-se ţigările de foi 250 bucăţi la un kilogram, ia» țigaretele 1000 bucăţi la un kilogram. 

În răstimpul acesta prețurile de vânzare a tulunurilor 
nu numai că nau fost urcate, dar, din potrivă, au fost 
scăzute dela înființarea, monopolului tutunului și până as- 
lăzi, așă încât plusul de venituri provine numai din sporirea 
consumaţiunii. 

Din tabela care urmează se poale vedeă care a fost ere- 
Șlerea, consumaţiunii pe fiecare an, atât pentru tutun, cât şi 
pentru țigări și țigarete, dela înființarea monopolului ţuţu- - 
“nului și până astăzi, adică atâţ, pentru timpul când mono-



polul tutunului eră dat în întreprindere, cât și în timpul ad- 
ministraţiunii Statului. 

IN TIMPUL CONCESIONARILOR. 
Tabela No. 74. 

  
  

  

        

  

  

  
    

  
  

  

  

  

    
              

TUTUNURI | TABACURI | pIGăRI | PICA” TOTAL ANII RETE 

kilograme | gr. kilograme |; gr. bucăţi | bucăţi ” kilograme jr. | 
- | 

1502—3 a.zop.az4j — 423, — 2.808.821 609.566 1.308.512! — | 

1813 -—c4 1.998.193; — 2.029, — 3.507.630 2.366.517] 1.926.23) — 

18%4—"5 2.250.940, — 3.554. — 1.01 712 3.619.354 2.291.180) — 

1575—6 2.194.537, — 6.868. — 1.251.499 4.530.521 2.284.966| — 

1816—1î 2.135.221 — 6.385, — 5.615.361 5.908.09y 2.169.981) — 

13816 —78 2.332.990; — 7.029, — '.500.C61 9.163.241 2.519.182| — 

18783—-19 1.493.341: — 3.520, — 4.093.852) 4.540.090 1.511.190 — 

Total 13.197.508. — 31.696! — | 40.553.956] 30.946.389 14.028.361: — ! 

REGIA STATULUI. | 
1819-80 2.514.062, 302 4.909, 650 6.983.354 7.089.812 9.534.595: 215| 

1880—81 2 155.956, 21% 9.015) 33 8.414.153 12.088.859 2.814.953) 023, 

1$81-—-82 2.821.099 695 10.233] 515 8.241.439] 20.198.314 2.884.531 280; 

1882—83 3.239.192, 963 10.985) 550) , 8.929.609 37.464.510) 3.329.301| 161| 

1883 —S4 3.358.817, 551 12,485! 290| $.806.964 45.%64.419 3.652.295, 116; 

1554-85 3.596,415, 025 10.189) 335 8$.181,110 50.820.888 sara 55 

1885-—36 3.499.961! ta] 15.063, 335 9.271.163] 51.093.271 3.603.924] 478 

1886—8i 3.183.942) 832 14.558) 590 9.450.011] 63.626.979 3.280.345) 565 
188î—S3 3.169.746! 420 15.951; 285 8.861.528 15.688.233 3.296.892! 050 

1388 —89 3.149.461] 630) 17.183, 335 8.636.336] 89.539.329 3.290.199] 638, 
1889-—90 3.081.932) 150 17.596, 910 7.099.103 97.144.855 a.oucar] s57| 

1890—91 3.280.308, 406 15.951, 955 1.974.502 104.528.579 3.492.481 939, 

1891 —92 pai) 150 iu 960 9.459.100 115.853.040) 3.611.210) 550; 

1892-93 5.416.918, 300 11.503) 165 10.753,360 123 .439.511 3.599.125; 026, 

1893—94 3.546.220, 100) 9.299; 450| 10.884.900] 1353.166.731 3.134.299, 181; 
1894—95 3-343-949] 320 8.513| 50 11.271.410] 131.351.650 3.623.300 060, 

1895—96 3.445.693: 300) 1.165| 870] 11.242.673] 131.693.407 3.621.323, 269: 
1896—97 351906 210 1.542. 1190) 12.291.579] 140.509.302 3.710.328; 132 

189 —93| 3.516.367| 110 19.044] 335] 12.443.532] 139.494.589 9.724.360 362 
1898— 99 3.118.389. 185 22.351) 465 13.421.129] 197.635.407 4.052.110! 573 

1899 —900| 3.454.019| 280| 212685! 3830; 12.100.244] 192.106.352) 3.746.211; 938 

1900—901 2.940.985; 702 15.131! 705 14.041.655] 2653.811.651 3 218.161, 678! 

| 1901—902 3.619.844! 382 15.947| 035] 10.895.889] 192.033.845]” 3.811.406! 140 

1902—993| 3.119.424) 073 14.269, 600] 10.358.016] 9201.348.751 a.036.4ăal 608 

1903 — 904 381.133, 535 15.335] 315] 10.360.306] 204.392.519 4.138.892) 639 

Total . 83.609 462 339.163! 855 25.00.18 sd 81.185.887) 166 

Tot. g-ral . 97.407.059 se] 316.859' 855 201.690 .136[ 63.57 450 Ă 101.514.251 166 
| | i 
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Din această tabelă reiese că tutunul tăiat, care la 1872 se consumă în cantitate de 1.292.274 kilograme, după 32 ani consumaţiunea s'a ridicat la 3.871.723 kilograme, adică sa întreit; iar țigările de foi dela 2.808.821 bucăţi, cât eră în 1872, s'a ridicat la, 10.360.306 bucăţi în 1903—1904, după ce trecuse do 11 milioane bucăţi în 1900—1901, adică consumațiunea țigărilor aproape sa împătrit; dar unde gustul publicului sa, accentuat mai mult, a fost pen- iu țigarete, care a atins cifra de 2014.392.519 bucăţi în 1903—1904, după ce trecuse de 265 milioane bucăţi în 1900—1901, când a, fost cea mai mare consumaţiune de țigarete. 
In anul 1900—1901 sa, produs o schimbare în gustul consumatorilor de tutun, cari au început să prefere țigaretele, dar din cauza crizei din 1900, în acel an a fost cea mai mică consumaţiune de ţuţun din ultima perioadă de 10 ani, căci nu s'a consumat în total decât 3.278.761 lilo- grame de tutun, pe când consumațiunea anilor anteriori eră superioară cu aproape 500.000 kilograme consuma- „tiunii din 1900—190], 
Dintre toate fabricatele Regiei monopolului tutunuriilor, tutunul tăiaţ este acela care ocupă locul cel dintâiu, atâţ din punctul de'vedere al cantităților vândute, câţ și al sumelor încassate. In timpul Regiei concesionarilor țigările de foi ocupau locul al douilea, și apoi veniau țigaretele ; “dela un timp încoace insă, țigarelele au înlocuit în mare parte țigările de foi, Și astăzi ele ocupă locul al doilea, iar tabacurile locul cel din urmă, atât ca cantităţi cât și ca valori, căci publicul pierde din ce în ce mai mult obi- ceiul de a trage tabac, care mai înainte eră destul de răs- Pândit printre bătrâni, 
Iată .proporțiunile în cari se consumă fabricatele Regiei și sumele incassate dela înfiinţarea monopolului până astăzi:
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TUTUNURI TĂIATE ȚIGĂ-RI 

ANII Cantități E Incassări | „E Cantități Ii z Incassări E [Sa RE SE 
IKilogramel =] Lei Ie. 3 Bucăţi | 3 Lei B. 35| 

! | ! | i i | | 1872— 730 1.292.274195.l 11.374.201, 78| 95.pl O 2.808.821. 131.8301 13| 3ucal 
= 1873 — 74 | 1.898.197 98 15.352.881 ul 9% 5 507.050, 610.306 ş 3.0 
E| 184 î5 | 2.250.980 (98., 13.710.719, 13 95.) 7 cin.) 668.230] sa! Sa] 
S 1875— 76 | 2194 ss 98.9 17390,919 d Pie 7.257.499) 1 630.923 sal 3 
| 1836 îi 2.135.227] 98. 16.717.150 S! Oi. 5.615.361; Lapi 547.23] 25| 3. 
E 1871-18] 2 se.o0 95.) 20.272.671 i 93. 500.004) Am 798 259| 9 3 

1855— 19| 1 198.341) 98-a) 12 483.581, di 91. 4.092.852 | la 418.954) a 3. 
1879 — 80 3 511.662 98. 19.962-1î6i + 95 nel 6.983.354 + Lp, 612 68| ss 2.92 
1880— S1 | 2.759.956] o8.jjl - 29.385.811 si Sa] Sai. cai L-0i 652.260, 30 2. 
1881— 82 | 2 821.100 9asl 92.899.943 si 93.0 S.201.409) lu Gat a) 27| 2.8 

_ 1882-— 83 228.038, 9i-u, 23.34.24 ui 91. 8.926.609 La, 65.853) 15. al 
> | 1585-— sa 2358,81897.u| 24.854 zis, se, 91. 3.306.964) Op, 6594129110, 2, 
= 1884. 85 3.396.478)j 9, 25.212.507) 20 90. arat] 0-2 663.218] 80, 2. 
Z | 1885 s6 3.199.961, Vii 24 658.00, 80 Sa] 9.275.165) 1 701.066] 77 2, 
< | 1s86— s7 | 3.195.018 -a55osuasal45fs8.,|| O 9 aso-oziii Las. 698.898; 9%. 24 
a 1887— 88 3109,746 Mu 265 19.76) 5 Stag] | 8.564 sd ls, 07.852) 62 2 
_ | 15s5— so 3.149.468 95. 26.673.300] 5 85. ii Lai î24.004, 35, 2 
2 1889-— 90 3.081.953) 95 26.050.515 59 83.oe| po Os! 676.701! 35 2 
| 1590-91 | 3.280.508 9ousz: 23.151.910 | Su] 7.974. 302 0! 738.640! » 2 
24 1891— 92| a.st4.709 28.640.326) 40 82.4] 9.489.100) asi 854.629! 75| 3 

IO | as 9] aaa. 918] 94. a 28.890.631 30| S1.„| 10.753.360) i) 39 sursa 55 2 
a 1893— 91| 3.546. 20/94. : 30.129.410 w 30.c] 10.584. a 1 aso.z6i so, 20 
7 | 1894— 95 3.442.819 Dia 29.139.226] 70| 199] 11.251. „10, Lu! 973,986! 30; 207! 
O | 105 6 | aaas.esalora: as.0c5.903i 70 9-a i 914.115, 60 2 
"| 500 o 3.313.980 9L.g, 29.293.055! 93) 78. i 979.490, | 2 qi 
= 1897— 98 316.317) Bi. 29.164.055 % 18.4 999.012 a) 2a| 
| 1898— 90| 3.778.589 9a.x! 30.694.985) 03116 1.094.264; 10| as! 
p 1999-9000 a86.019| 93, j 28.315.333 & 76. zu 979. sr 

1900--901 | 2-940.986489..p| 26.995.626! S0[79gq] 1.041. pu Lg: LOZi.St4i 10! >! 
1901—902 | 3.619.344 | 93.0] 26.152.929 ȘI Ta] 10.895. sos] Lai sao aș 60 2, 
1902—903 | 3.379. sul 93| 27.643.153 o 73-a] 10.358, oc) Lol 
1903---904 s.sir.zal a, 28.562.644! 1] oua] 10.560.306 Lup 

97.407.083; 95.gz. 7140.560.046] 191| ro. 201.620,153! iul 
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Tabela No. 73, 

            

   

        

  

  

  

  

        
  

  

   

                
  

    

          

  

        

      
      

          

L_ TIGARETE TABACURI i rotaz | r o : = i 
ă Incassări 5 Cantități sil Incassări | =$ i 

| e "zl ZI e za | | Zi 3 Rilograme: Zi Lei jB.| 3 Lei | 

ji ! Ei [NI 
| 600.566. Oz: ae. se 0-a 21. aa Oe] 11.916.794 32 

| zac od acer 26| Oa sasa 0, 0. mana e 
| 261354) 0.sai 148.370! 14| 0. 102.15] 26| 0.5] 18.690.035 a; 

4.530.527) o] 181.516. 15) 1. 6.868 Osa,! 101.35e! ca Oz] 18,511.612I 02, 
| saca oi 2a5.ausl —| cal 6.385 oa 94.485, - 0-5] 17.597.689! ss 
| 9.163.945) 0-a! 458.502: 90| 2. 1.029 0-a) Isi, | Os) 21. 683.581 1, 
| 4.519.090] O-j| 206.134] 9 1.sej 3.529) 0-24] 65.104 99, Os] 13.178.073) se, 
| 7.089. sia i: 295.040! 3] Les 4.910, 0-a) 84,966! Si „sa D-] 20.957. 933 i 
112.088, 859, 0-a 372.906, 22| 1. 9.015|| “0-a! 111.165) za '0.ușj 93.665.729| 2 28, 
| 20.198.314, oa) zm.soe 65| aur] 10.274! | ser i 0-a) 241.498. ci su : 

37.464.510, Ls] 1.208.581) 75| Diez 10.986) O.sal] 119.505! a 0.4] 25.515.380 5) 
15.164.419) Il 1.354.754]4 5. 12.485 oa 133.616, o Op 27.308.617; 55) 
50.820. „858, lagli 1.938.880 90| 6. 14.190] o. | 148.326 %| Os) 27 pai.ai8 50, 
51. 093.zir| 1-sel 2.018.880; 13| Tea 15.063 Oa 146.819) % O. 28.086.098, 60) 
65.626. sa 23| 2.603.995) 07| 8 gl 14.850 ou] 149.52 —| 0-9] 29.201.604 9 
15.688.23: a] 2. 3.065.384; Gall 10. 15.951 od] 137.652, xl Os 30.388.257 4 
59.539. 9 pdl 3.677.02 "al il. 17.183 al 139.253) 30 o. 31.254.95aj % 

| 97.144.885 3.0 4-118,î78, 24| 13. 17.597) Os! 128.558 25| O. 31.080.829 i 
104.928.570 3] 4.683.359 45)! 14.aa 15.253] os) 115.161, 53 Oua 32.196.598] 27| 
113.853.040 NI 5.252.488) 29 15.0 12,812 asi 107. dai so. O 34.952.855 1 
197.489.511 3.4] 5.673.231] 10| 15.9, 11,704 oi 105.2%6i 10, 0. 35.670.352; 69 
135.166,731 3.ca| . 6.145.223! 5116. pai 0-a ss. —l Oa] 3 cal 76 
131.351.650 3.cx| 6.276.626! 4017, 8.514 0-a 15.591] —| 0. 315.004) 07 
131.693.402; 3] 6.447.785 sal Ti aş 1.16 Oi G7.5y2| A Os] 26.189 719, 59 
140.309.508) 3-a] 7.018.048! 45) 18... 1.54 0-zd 63.150] 10; Os] 37.414.979] 56 
1390.424.589! Sad] 3.039.165) 10] 18 19.045 o] 16:01 a] o] 23.389.803! 1 
191.655.407, Aaa] 7.938.118) 12119. 29.55 %a] 140.628, 05| 0.| 39.913.986] 06 
192.106.852| du 7.613.663! —l[20.- 21.685] O.csi 134.196! 80| O. 37.104.553] 56 
265.813.651| So] 9.152.295] 7324. 15.132 ol 6010 80| Om] 37.415.315) 78 
192.03 sari 49] 7.571.689! 91] 21.4 15.947] o. 5 S0| Oe]  35.424.143i 39 
201.348.75a] 49| 7.873.997f43121.0 14.270) O. 112.630! 40| O. 36.546.759) 13 
204.392 519] Asi 5.200.816! 101| 21.6 15.304 oi 121.5] 80; 0-a] 37.967.571] 32 

12.863,823.450| 2ailj 120.056.548! 67lj 12.0 339.163 Oua! 516.703! 86: O. 930.476.197! 40!   
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Din această tabelă reiese că tutunul tăiat, pe care le- gia îl vinde în pachete, reprezentă la 1872, când s'a în- 
ființat monopolul tutunului, 98.75%, din cantitatea totală. 
a produselor Regiei, și 95.45%, ca valoare, iar celelalte 
produse ale Regiei, ca: țigări de foi, țigarete și tabac, 
abiă, reprezentau 1.250, ca, cantități, și 4.55%, ca valori; 
astăzi însă gustul publicului s'a modilicat, şi din cauza în- 
lesnivii ce prezentă pentru fumători țigaretele confecţio- 
hate de egie, s'a făcut o deplasare în cantităţile consu- 
male, și astfel tutunul. tăiat a căzut la 93.68%, ca can- 
tităţi în 1903—1904, după ce fusese în 1900—1901 la, 
89.72%, iar ca valori proporția nu mai este aceea din 1872, ci a scăzut la 75.280. Țigaretele din contră, cari la 1872 abiă reprezentau 0.05%, ca cantități și 0.300 
ca valori, s'au ridicat în 1903-—1904 la 4.9-0/, ca can- 
tități, după ce ajunsese la 8.10%, în 1900—901, ia» va- 
loarea ţigarelelor consumate a trecut dela 0.30%, cât eră. 
în 1872, la 21.60%, în 1903—904, după ce se urease în 
1900—1901 1a 24.54%, din totalul încassărilor brute. 
Acum dacă vom cercelă cari sunţ cantitățile de tutun, 

cari se vând în mai mare cantitate, vom constată că tu- 
tunul de calitatea, III și cel de calitatea IV, adică caliţă- 
țile cele mai ordinare, sunt cele mai căutale, din cauză 
că populaţiunea rurală, precum Și populaţiunea săracă din. 
orașe, consumă aceste calităţi, fiind cele mai iofține. După. 
calitate iată cum se împart produsele Regiei vândute în. 
anul 1903 — 1904:
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Tabela Xo. 76. 

    

  

  

  

  

  
  

  

  
    

  

  

_1908-1904 E 
FELUL ȘI CALITATEA FABRICATELOR a --] : Cantități | Valori 

I. Tutunuri. | 

Specialitate. .. kgr. a lei 70,— 79815 35.870 50 pa o > 60,— 2.810: —|  168.600;-—| 
Pi „oo 55,— 110|—! 

Calitatea |... pn o 40,— 28.893]120 1.155.724/80! 
CN | RI pp» 25,— | 138.317;340| 3.332.933l50 
pa no 15,— 107! —] 1.605 — pu pn n 10,=: |1.113.1941080/11.181.940[80) 
Dc. pn» 695 — — — _| pa oo 2.518.257: 240 12.591.286|20/| 

Seaferlati superior. .. ... „> 50,— ss ooj 217.090 | 
Tumbeky. . » n» 20— 2921500J 3.830 | 
Preparat în săpun ..... po 4 87'650) 350!60; 
Leşie pentru animale . . . .v» »» —,80 76.690] _| 61.352|—| 
Lichid incolor pentru plante . » » » 1,25 436 — 345| —| 

Tutun de pipă ......, po 40, 20/525, 821] - 
» » > (50 cutii)a 125 gr.cutia» 5— 62/1500 250 — 

Fabricate pentru export diferite. ... sara 2831416 
Brute » Bă DR — |] 

Total kilograme și valori. . . 3.817.786 '083jj IE IGISII — 

IL. 'Tabacuri. IE | | 
Ceam ....... kgr. a lei 40,— 64665 2.586 60 
Rap6. » 9» 20,— 171500) 350|— 
Rusesc... po 8— | 14487[150| 115.897 20) 
Calitatea | ........., po» 6,— 107| — 642:;— 
pa po 8 659| —|  1.9ral- 

Rusesc pentru export. ... » »» 3,— = | — = — 
Total kilograme și valori. . . 15.335|315] 121.452;80,| 

III. “Țigări. ! 
Suta de bucăţi... a lei 300,— 8 24|—! 
DI >» 250,-- 191, 471150)] 
Pe »» 200,— 97, 194|—! 
pa „2 180,— 185, 333|— 

Transport . . . 451! 1.028'50.    
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Tabela No. 56, (urmare). 

  
  

  

    

      

    

        

Ţ 1908-4904 | 

| FELUL ȘI CALITATEA FABRICATELOR Cantități | Valori | 

| 

| | 
Report. . . s51 1.028/50, 

Suta de bucăţi. ....... a lei 160,— 3; 4180 

DEE pn 150,- 192] 288) —| 
pa ww 120,-- 1.240! 1.488|— 

| Pa „» 100,— 3.664 a664 — 

Pa mn 384 34560! 
Pi „n 80,- 3348 2678140 
| » » PR »v 10,— 3.532 2.412 0, 

» » mn 60,— 11.349; 6.809/40 

Pa pn 280,— 151.696, 75.836] 

pa pn 40,— 317.553 15.02120! 

po» Da „n 95,— — — ! _ 

Pe „n 30,— 9.006, 2.101;80 

| »» Pe „» 25, — 512.536 143.134|—. 

| » o» De „m n 90,— 3.329 665,80 

Pa „15, 258120 38718I— 
| pp „210, 1.841 644, 184. 16440 

| » De pd 7.462.499, 313.109 % 

| Pentru export diferite . . . . A 30;_ al_! 

! Total bucăţi şi valori „..|___10.360.306/___852.145:25 

| Iv. "Țigarete. | | | 

| Suta de bucăți. .......- a lei 15,— 220,402 33. 060f0, 

II IN IE II ae wo 10,— 8.636.747, 868.674|70 

» » pe. po 8— — | -— |” 

p pe „1,50 9.445.130 108.884|15, 

! »» DI pp 0, 710.680 42.640,80 

: » > Da px 5,— 98.381.555) 4.919. 071%, 

E E „950 48.417.310, 1.210.43350 

pp pa 3 10.000 300)--I 

Pap „pa 459.995 9.199.190, 

Ci „1450 3.886.100) 58291|50 

| II aa „>= | 32336:900[  328369—]| 

| Pentru export diferite .. .....-..-- 1.687 67| 30.383I90 

| Total bucăţi şi valori. . . 204.392.519| 8.200.816j10 

IL. Totalul general al valorilor. . - | — 180.1371.058,15 
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După calităţile pe cari le vinde Regia se vede că, nu numai la tutunuri, dar și la țigări, țigarete şi tabacuri, tot calităţile inferioare sunt acelea cari se vând în can- tităţi mai mari, producând cele mai mari venituri Statului. La înfiinţarea monopolului tutunului, în comunele ru- rale se consumă mai puţin tutun decât în comunele uy- bane, cauza în mare parte eră că concesionarii nu aveau depozite îndestulătoave prin comunele rurale, Și una din plângerile cari se ridicau necontenit în contra concesio- narilor, eră tocmai aceasta că nu se găsiă tutun prin comunele rurale, și Regia nu voiă să înființeze depozite, ca să nu aibă cheltueli prea mari de administraţie, iar Regia se apără că dacă nu înființează, depozite prin co- imunele rurale, este că nu găsește antrepozitari pentru co- munele rurale. 
| La 1872 se vindeă lutun în comunele rurale pentru suma de 4.786.470 lei, (41%), pe când în comunele ur- bane se vindeă penru 7.130.325 lei, (59%) deşi popu- lațiunea rurală este de 4 ori mai numeroasă decâţ cea urbană; dela 1879 însă, de când Regia monopolului tuţu- nului a trecut sub administraţiunea, Statului, consumaţiu- nea tutunului în comunele rurale a ajuns pe cea din co- munele urbane, căci la 1879 se consumă tutun în comu- nele rurale pentru suma, de 10.538.338 lei, (50.30%/,) iar în comunele urbane pentru suma de 10.413.422 lei (49.70%) și această proporţiune s'a mănținut până astăzi, căci s'au înființat prin comunele rurale toate depozitele de tutunuri de cari ele aveau nevoie. Impărţind consumaţiunea tutu- nului pe judeţe, iată în ce ordine sunt așezate după im- portanța consumaţiunii tutunului și celorlalte: produse ale Regiei : 

“Th. C. Aslan, Monopolurile în România, 
13
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Tabela No. 17. 

  
  

  
    
  

  

    

  

  
  

                        

5 PUTUNIȚI ĂRIÎpIu ARETEITABACIEXPORTI TOTAL o, 
| JUDETELE o 
- 2 
Ş Rilogr.] Bucăţi| Bucăţi |kiogr.| Lei B.| Lei  |B. i 

1) Hfov. . . - .| 406.952]3.912.951 sa.20a,sae] 2.71] — 1.001.354] 65) 19. 
2 Dolj. .... 213.965 807.302] 10.314.933 st) — 1.935.058! 90] dual 
3) Brăila... | meaail usor za6z0.200) aaa] 1.352,50] * a9eaatlas O saolk 
41| Constanţa . -| 206.45] aea.sool 8.578 170 51] 4.2833) 178.001 23] ie 
5] Prahova. . .| 10.84 sar 8.347.230] 435]  — | 1.136.385! 16) 4.75 
6 Iaşi ..... 136.059, 245-175] 11.255.104 1.139] 23.810,40f  a603.055l40 aul 
1] Covuriniu . .| 115.543 495.950] 10.148.100) 167| 360,—[ 1.460.420 150| a. 
8| Teleorman. .| 169.274] 139.550] * 4.655.350 182 — 1.994.118| 70) Sas. 

9] Talomiţa. . .| 147.155] 9s.975] 6.083.000 28 — 1.449.489 —| 3. 
10| Bacău . . . | 134.151) 14285]  s.56.900) O 486]  — 1.033.817 20] 2 
1] Buzăn . . .- | ata221] 136.97] 5.383.300) 235| — 1.034.856! 60| 2.1] 
12] Botoşani. . .[ 111.659] 108.0587 O 1.103.988] s06 — 938.753] 30) 2.60 

13 Mehedinţi. .| 113.1624 348.800 3.141.450) 284]  1.330,-- 377.742| 60 2.0 

14| Putna ....| 87.694] 142.200] 5.239.400 sa — 814.837] 30] 2. 
15| Viaşea. ...| 97.590] 158.204] 1.376.500 153| 7.268,75 858.187i 10| 2] 
16] ulcea. . . .| Sp.318) 2i.2i5] O 4.453.950 TIT] 1.414,95 855.207! 81 2 
17| Neamţu . . „| 92.64] 60.300] 3.646.860 457| —g 775.300: —| 2 
15| Dâmbovita .| 91.630 9e.1ăl 1.200.950 sa a 184.656! 95 auolf: 
19] Romanați . .| 90.521] 200.975] 3.602.400 2 —Ş zos.5u4| 40) 2. 

20| Argeş ....| 95.Srsf 152.350] 2.152.460 147 = 151.365! 55] 2.og 

21| Tutova. . . . so.z50]  a.as0.200] 24]  —E zs6.001] —| 2.0 
22| R-Sărat. .. 60.607  5.4:35.800) ns —gz 636.339) 30) 1.0 
23| Dorohaiu.. . 2a6Ta)  ustLă50) . 20|. —23 655.204 10] col] 
24] Tulcea... 85.951] 111.225 2.362.500 133 -s5 633.190) 10) 1. Ş 

25| Roman. . - -1 81.346] 40.600] 2.033.037 215 a 624.670! 63 1. 
26] Tecuciu . .. 26.513] 45.450 2.419.510 220 — 33 613.386! 80 1-so!f 

21] Suceava. . | 78.382] 26.500] O 1.522.150 323 -Z8 582.854! 10] du 
28| Vaslniu . . | zc.zs0| 35.600] O 1.455.450 250 PR 325.340 90 1.4 
29| Wăleiu. . . -[ Gazon) 22.550f O 2.012.200 230 —2e 25 182.z01| —| azi 
so Ot. ....-] 6.3as 7005] O ve.mool | —2zi = 465.961) —| sol] 
31] Gorj... | 56.934] 127.225] 1.563.150 ml — 412.250] 40| 1. 
32] Muscel. .. | 54.196] 20.50] O 1.642.160 a i” 112.061 24| sil 

3.337.483]4.355.021] 200.055,050] 14.275] 101.135,21l 36.410.5411 27| z0oojell 

Din această tabelă reiese că în judeţul Ilfov, în caro 
este cuprinsă și capitala, ţerii, se consumă cea mai mare 
cantitate de tutun, căci numai judeţul Ilfov reprezentă cl



singur aproape a cincea parte din consumaţiunea tutunului în întreaga ţară. 
In România se [uimează 650 grame de tutun pe cap de locuitor pe fiecare am, pe când în celelalte ţeri se con- sumă de 3 și 4 ori mai mult, iar consumaţia tutunului în România revine la 6 lei de cap de locuitor pe fiecare an. La tutun cheltuelile reprezentând 24.09%, din venil, re- zultă că impozitul pe care-l plătesc parvticularii, sub forma monopolului, este de 75.910, adică la un pachet de tutun, - care se vinde cu un leu, costul tutunului, al fabricaţiunii și al chelimelilor de administraţie, este de aproape 25 bani, iar restul de 75 bani este impozitul, și prin urmare la fiecare pachel de tutun de 10 bani, ţăranul plătește T:/- bani impozit către Stat, - Dacă am împărţi România în +! regiuni: Oltenia, Mun- tenia, Moldova și Dobrogea și am pune separat judeţul Ilfov, iată în ce proporțiuni se repartizează valoarea tu- tunurilor vândute în aceste diferiţe regiuni dela, înfiinţarea, monopolului tutunului şi până astăzi:
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Tabela No. 18. 

  
  

  
    

  

              

  

ANII OLTENIA | MUNTENIA |  ILFOY MOLDOVA | DOBROGEA 

Lei ei Lei Lei i 

1812—'73 1.361.108 3.432.265 2.647.416 4 092.520 — 

1873—"74 1.828.344 4.100.327 3.296.116 3.981.004 | 

1874—"5 2.165.251 5.921.378 3 839.660 6.896,338 —- 

1875 —16 2.083.526 5.160.652 3.994.374 6.801.808 Ei! 

1816 —"77 "2.170.276 5.090.649 3.561.186 6.299.357 — | 

1877 —'"78 2.616.681 6.904.136 4.688.573 6.883.170 — 

1879 —80 2.646.590 6.299.329 3.995.698 8.030.059 — 

1880—81 2.898.381 6.956 728 4.601.789 9.184.224 6.380 

1881—82 3.912.218 7 338.656 4.725.095 9.082.199 379 

1882—83 3.183.387 1.356.161 4.905.713 8.008.856 983.984 

1883 —84 3.488.004 8.093.477 3.180.391 8.982 477 1.486.312, 

1884 -— 85 3.981.771 7.931.798 3.360.013 9.462.326 1.320.651 

1885--86 3.164.765 "1.855.065 5.456.117 | 8.912.540 1.530, 90 

1886—87 3.893.052 8.300.657 3.881.384 8.926.940 1. 159. 963, 

1887 --88 4.084.820 9.038.220 6.369.214 8.975.219 1.770 192 

1888—89 4.065.213 9.334.819 6.595.919 9.526.175 1.829.281) 

1889—90) 3.975.908 9.451.295 6.502.790 9.208.402 1.882.860, 

1890—91 4.197.591 9.889.877] 6.816.173 9.615.993 2.090.618 

1891—92 4.414.574] 10.473.010) 7.093.638] 10.671.879 2.198.286, 

1892—93 4.544.811] 10.560.645 1.305.895] 10.907.523 2.217.511! 

1893--94 4.699.932 | 10.257 398 1.630.297]  11.459.05% 2 456.923 

1894—95 4.811.899) 10.514.695 1.891.334] 11.079.530 2.280.777 

1895 —96 4.566.484] 10.411.241 1.788.545] 11.138.291 2 203 978 

1896—97 4.581.124 | 9.834.430 3.118.685] 11 366.081] 2.458.023| 

18917 —98 4.413.523] 10.930.111 8.357.315] 11.044.033 2.649.5 sai 

1898—99 4.906.615 12.387.846) 8.765.734] 10.965.313]  2.82240 | 

1899—9009 4.659.1041 11.941.786 8.319.676 9.990.434] 2.328.807] 

1901—902 4.441.059 11 402.915 7.900.444 9.821.599]. 2.345.029 

1902—903 4.631.060j 11.956.543 17.091.232] 10.052.778 2 631.795 
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Din această tabelă reiese că, la înființarea monopolului 
tutunului, în Oltenia se consumă tutun pentru suma, de 
1.361.108 lei; iar astăzi se consumă pentru 4.631.060 lei, 
adică în timp de 32 ani consumaţiunea s'a întroit (3400/,). 

In Muntenia proporțiunea este aproape acceaș, căci de- 
la 3.432.265 lei sa ridicat la 11.956.543 lei, ceeace re- 
prezentă 348%. 

In județul Ilfov, în care consumațiunea se ridicase la 
8.765.784 lei în 1899——1900, în urma crizei din 1900 a 
scăzut cu un milion şi jumătate lei, din cauză: că cei mai 
mulți funcţionari fiind în Capitală, şi reducerile bugetare 
izbind mai mult pe funcţionari, ei şi-au redus cheltuelilo 
pentru tutun, și astlel județul Ilfov, care mai înainţe păstră, 
aproape acecaș proporţiune, ca şi celelalte părţi ale ţerii, 
astăzi reprezenlă un procent mai mic, căci la 1872 jude- 
țul Ilfov consumă tutun pentru 2.647.416 lei, iar astăzi, 
deși consumaţiunea s'a ridicat; la 7.091.232 lei, ea nu re- 
prezentă decât 2670 faţă -cu consumaţiunea din 1872, pe 
când în celelalte părţi ale ţerii proporțiunea este cu muli 
mai mare, afară de Moldova, unde” consumaţiunea tutu- 
nului n'a mers așă de repede ca în restul țerii. 

In Moldova, la 1872, se consumă tutun pentru suma de 
4.092.520 lei, iar în 1903-—1904 consumaţiunea s'a ridi- 
cat la, 10.052.778 lei, ceeace reprezentă un spo» de 245%. 

Cercetând care este proporțiunea consumaţiunii de tu- 
tun pe cap de locuitor în diferitele județe ale ţerii, iată 
în ce ordine sunt așezate judeţele după valoarea consu- 
mațiunii tutunului:
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Tabela No, 49. 

  
  

  
  

    

  

  

                  

ş Câţi lei g Câţi lei 

E | Sere [en aeeeeE | ere [again oc 
£ ' di sil ii ei BI 

) | 

1| Brăila. 12 | 95| 17 Fălciu. .... 5:15 

2 Ilfov .... 12 | 85| 18| Tecuci 5 | 10 

3| Constanţa. . . 12 | 63| 19| R.Sărat +, 95 

4] Covuriuiu.. . 10 ' 05| 20| Vasluiu. . . 4 | 65 
5l Iaşi. 8 ! 40] 21| Buzău. 4; 60| 

6| "Tulcea . 6 | 70] 22] Suceava. 4:40 
1] "Tutova . 6 | 40| 23| Vlașca 4! 20; 

8| lalomiţa. . . 6105] 21| Dorohoiu. .. 4 05 

9] Putna 31173] 25 Romanați. 3 | 70 

10| Prahova .. 3160] 26| Argeș... 3 | 60| 

11| Roman . . 5 | 59| 27] Dâmboviţa... 3 | 53 
12] Botoșani. . 5i45l 28] Muscel. ... 3 55 

"13| Teleorman. . . 5 | si] 29 Mehedinţi. . . 3 | 50| 

14| Dolj... ... 51 40| 30] Vâlcea . . 3 | 95| 
15| Bacău. . . . 5130] si 0... .. 3 | 23| 
16| Neamţu . 5120] 39] coji. .... 2] 30! 

i 
i 4 

Media consumaţiunii tutunului în România fiind de 6 
lei de cap de locuitor, această medie este reprezentată de 
judeţele Tutova, Ialomiţa, Putna, iar în judeţele unde se con- 

sumă tutun de o calitate superioară, care este mai scump, 

ca județele Ilfov, Brăila, Constanţa, în aceste județe re- 

vine de cap de locuitor o valoare îndoită decât media de 
6 lei. Judeţele de munte însă ca: Gorjul, Vâlcea, Muscel, 
Dâmboviţa, au o consumaţiune cu mult mai mică; de aci 
am puteă conchide că în judeţele unde sunt centre mari 
urbane şi în porturi se consumă mai mult tutun, pe când 
în judeţele de munte se consumă mai puțin. 

Este interesant de observat că în judeţele în cari se 

cultivă tutunul ca: Dâmboviţa, Vlașca, Vâlcea există o con- 

sumațţiune mai mică de tutun. Aceasta ne-ar îndreptăţi să 
credem că în aceste judeţe contrabanda este mai uşoară, de- 
oarece cultura ilicită se poate strecură mai cu înlesnire 
în judeţele în cari se cultivă tutun, decât în celelalte judeţe.
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III. 

Cultura tutunului. 

Tutunul a început să se cultive în Principatele Române 
încă din secolul al XVII-lea. Del Chiaro (1709) Peyssonel 
(1759), Generalul Bauer (1770), Carra (1777), Raicewich 
(1982), afirmă că în timpul când ei au călătorit prin Prin- 
cipate, se cultivă tutunul în cantităţi destul de mari, mai 
cu seamă calităţile inferioare, cari se consumau de țărani, 
iar tutunul de calitate superioară, care se fumă de boieri, 
se aduceă din Turcia. 

In bugetul anului 1759, după datele ce ni le-a lăsat 
Generalul Bauer în Memoriile sale asupra Principatelor Ro- 
mâne (1), ne spune că tutunăritul aducea un venit de 5.000 
lei vechi (1.851,85 lei noi pe an), și dacă socotim că, darea 
asupra tutunului eră de 4 lei vechi și 16 parale de po- 
gonul cultivat cu tutun, găsim că în Muntenia pe la ju- 
mătatea secolului XVIII se cultivau 1.140 pogoane cu 
tutun. 

Tutunul românesc ajunsese chiar să se exporteze, căci în 
tabela, de exportul Munteniei în anul 1832, vedem figu- 
rând că sa exportat tutun românesc pentru suma de 
67.407 lei noi, și exportul tutunului a continuat în toţ 
timpul perioadei regulamentare, și chiar după Unirea Prin- 
cipatelor; până la reînfiinţarea monopolului tutunului în 
1872, sa exportat tutun pentru sumele următoare: 

- 

  

il) General de Bauer, Menoires historigues et geoqraphigues sur lu Vala- 
chie. Franefort 1778.
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Tabela No. 50. 

  
  

  

Valoarea tutunului 

| Axa „exportat | 

| | 
1862 39.008 

1863 337.300 
| 1864 90.420 
| 1865 320.260 
1866 275.149 | 

” | 1867 34.995 
| 1868 15.362 

1869 137.323 
„3870 — | 
| a871 35.614 
| 1872 | 30.782       

Odată cu reînființarea monopolului tutunului în 1872 a, 

încetat și exportul. tutunului, căci astăzi se exportează o 

foarte mică cantitate de tutun. 

In secolii trecuţi, ca şi astăzi, tutunul cultivat în țară, 

nu acoperiă trebuinţele consumaţiunii întregi, ci se im- 

portă din Turcia (Macedonia și Asia mică) tutunul de ca- 

litate superioară; dar din consumaţiunea totală de tutun, 

care se ridică astăzi la 4.138.892 kilogr. pe an, 3.300.000 kgr. 

la 3:/, milioane kgr. tutun se cultivă în ţară (86%) și 

numai restul de 14%, se aduce din străinătate, astfel încât, 

cultura tutunului reprezentă o bogăţie destul de însem- 

nată pentru ţară, căci cultivatorii de tutun încassează dela, 

Regie pe fiecare an sume variind dela 21/, milioane la 

“3 milioane lei. | 
In timpul regiei concesionarilor, ei au căutat să re- 

ducă cât mai mult numărul judeţelor în cari se cultivă 

tutun, pentru ca controlul culturii să fie mai ușor, și 

cheltuelile de supraveghiere să fie reduse cât se poate 

mai mult. De unde înainte de 1864 tutunul se cultivă 

aproape în toate judeţele ţerii, în timpul concesionariler,
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numărul județelor în cari se cultivă tutun fusese redus 
la 6 județe, și ce este mai mult, chiar în acele 6 județe 
sa redus numărul comunelor, precum și întinderea, pă- 
mântului cultivat cu tutun în acele comune ; aşă încâţ 
la 1879, când Statul a luat în mânile sale administrațiu- 
nca monopolului tutunului, abiă se cultivă în toată țana 
2.249 hectare de tutun, căci Regiei concesionare îi con- 
veniă să aducă tutun din străinătate și să cultive cât 
mai puţin tutun în ţară. 

Din tabela ce urmează se poale vedeă numărul hecta- 
relor cultivate cu tutun, dela 1862 până la 1879, când 
sa reziliat contractul cu Regia concesionată, precum și 
producţiunea tutunului în kilograme. 

Tabela No. SI. 

  

  

  

        

| Intinderea | Producţiu- ! 
| ANIL cultivată nea 
] 2 | 

. ilectare Kilograme 
| | 
„1862 2595 1.242.634 | 
11863 4417 1.906.123 
i 1864 1456 690.304 1865 3602 1.347.448 | 1866 2818 676.753 | 

1867 2371 944.627 i 
1868 1161 531.421 | 
1869 2131 304.934 ; 
1870 3114 1.002.022 | 
IRT1 3207 1.313.541 | 
1872 — — i 
1873 417 79.786 ! 
1874 „1684 114.218 
1875 8527 2.995.989 | 

„1876 4651 2.834.694 | 
11877 3089 2.080.733 
i 1878 3467 2.500.000 

Din această tabelă se vede că intențiunea Hegiei con- 
cesionare eră ca să nu cultive deloc tutunul în țară ă, și 
să aducă din străinătate tot tutunul necesar consumaţiu- 
nii țerii. Intr'adevăr în 1872 nu sa cultivat deloc tutun, 
iar în 1873 s'au cultivat numai 417 hectare, și numai în 
fața stăruințelor 'pe cari le-a pus Guvernul român, Regia. 
a început să cultive 1684 pogoane în 1874, și numai în. 
1875 a dat o întindere mai mare culturii tutunului î în țară.
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Interesul Statului român eră să se desvolte cât mai 
mult cultura tutunului în țară, căci eră un izvor de bo- 
găţie pentru cultivatori, cea mai mare parte din ei țărani, 
cari pe o întindere mică de pământ puteau să-și găsească, 
hrana, şi eră o chestiune de mare însemnătate pentru eco- 
nomia generală a ţerii, ca să nu se lase o sumă de 2-—3 
milioane lei să se piardă pentru cultivatorii români Și să 
intre în buzunarele antreprenorilor străini. 

Neapărat că în fiecare an se duc în străinătate câteva 
milioane lei pentru calităţile superioare de tutun, cari nu 
se pot produce în țară, dar tendinţa Regiei trebue să fie 
ca să aclimateze în ţară calităţile de tutun superioare, ca 
încetul cu încetţul să se micșoreze cantilatea de tutun 
care se imporlă din străinătate. 

Regia, concesionară din conta, n'a voii să cultive în 
primii ani, nici chiar tutunul de calitate inferioară, care 
totdeauna s'a, produs în ţară, şi s'a aprovizionat în primul 
an al concesiunii cu cantităţi însemnate de tutun, căci 
în 1872 s'a importat tutun pentru suma de 10.756.737 
lei, pe când în anii precedenţi importul tutunului variă 
dela 500.000 lei la 2 milioane lei. 

Dela, 1879, de când Statul a luat adhninistraţiunea mo- 
nopolului tutunului, sau introdus o mulţime de îmbunătăţiri 
în exploatarea acestui monopol; astfel s'a început a se 
da o desvoltare mai mare culturii tutunului indigen, şi 
în timp de 25 ani sa îndoit suprafața cultivată cu tutun, 
trecând astăzi de 7.500 hectare. 

O a doua îmbunătăţire, de mult timp reclamată, eră 
cultivarea în ţară a diferitelor specii de tutun de o cali- 
tate mai superioară, cari se importau din străinătate. In 
acest scop încă din anul 1890 au început diferite încer- 
cări de a se aclimată în ţară oavecari varietăţi de tutunuri 
străine. Sau făcut încercări în diferite judeţe, în cari se 
cultivă dejă tutunul, ca Prahova, Vlaşea, Dâmboviţa, Tul- 
cea şi sau cultivat speciile următoare de tutun străin : 
Yaka, Smyrna, Persicean, Samsun, Scaferlaty, Havana şi tu- 
tun din Palatinat. Dintre aceste varietăţi acelea cari s'au 
aclimatat în mod satisfăcător au fost tutunurile de Yaka, 
“Samsun și Persicean, cari se cullivă și astăzi în judeţele
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Dâmboviţa, Romanați, V lașca, Ilfov, Ialomiţa, Tutova, Con- stanța, Muscel, Prahova și Vâlcea. 
Consiliul de administuaţie al Regiei monopolului tutu- nului a hotărit ca în anul 1905 să admită la cultura, tu- tunului numai pe acoi locuitori, cari vor cultivă tutun din seminţe de Persicean, Samsun și Yaka produse în țară şi date de Regie gratuil. Aceste judeţe sunt următoarele: 

Pabela No. 82, 

    

  

  

  

CĂ o , Întinderea 
|$ ICDEŢELE FELUL SENINŢEI cultivată 
E —Mectare 

1| Vlașca . .! Yaka și Persicean . 1.980 | 
| 2illfov . . .| Persicean .... 1.610 | 
| 3] Ialomiţa .| Persicean .. ... 1.190 | 
| 4] Dâmboviţa. | Samsum și Yaka. . 1.140 | 

| 5] Romanați . | Yaka,Sams. și Persic. 700 | 
! 6] Tutova . . Waka i 400 | 

î|Tulcea . .| Yaka .... 200 | 
| 8 Constanta. | Yaka .... 100: 
| ovacea | vana... 100 
10 Muscel ..| Yaka ..... 60 | 

Mj Prahova .| Yaa ...... 20 | 
| Total. .| 7500         

Din experienţeie făcute de Regia monopolului tutunului cu diferitele specii de tutun străin cultivate în ţară, re- zultă că regiunea dealurilor, și mai cu seamă a viilor, este foarte priincioasă, culturii. tuțunului de calitate supe- rioară, și prin urmare viile devastate de filoxeră ar fi un teren bun pentru culţura tutunului, și astfel acei lo- 
cuitori, alâţ de încercaţi, vor puteă, să aibă o compensa- 
țiune cultivând tutun. 

Regia a şi început de curând să cultive tutun în renu- 
mita, podgorie dela Drăgăşani, și încercările ei au fost în- cununate de succes. Ar trebui să se dea o desvoltare. și mai mare culturii ţutunului la, Drăgășani, ca cu timpul
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să se poată produce în țară calităţi de tulun, cari să 

rivalizeze cu cele din Macedonia, și astfel banii cari se 
duceau în străinătate pentru tutunul turcesc să rămâic 
în ţară. 
Din calităţile de tutun străin cultivate în țară, mai toate 

au dat o producţiune satisfăcătoare, căci media produc- 
țiunii este de 700—800 kgr. la hectar, și după cum se 
vede din următoarea tabelă, această medie a fost atinsă. 

şi chiar întrecută, pentru unele specii, în unele localităţi: 

Tabela No. 53. 

  | | | | | | | 

  

  

                    

E Specia de tutun Dâmbo- Prahova] Vlașca | Tulcea | Media, 

o cultivată e lei ste o o 
z Producţiunea i în n kilograme la hectar 

1] Yaka.. ..... 912 195 133 822) 815 

2 Smyrma ..... 1.064 1.40] 1.961 950 1.494 

3 Samsun ..... 1.556 1.542 (UE! 9838 1.202 

4| Paatinat .. ... 1.168 R06 1.234 968 1.024 

5| Havana ..... 1.488 611 280 130 192 

6| Scaferlaty .... 1.146 1.554 — 199 996 

17| Persicean.. .... 1.324 1.179 652] 619 943 

Media ...... 1.323 1.135 942 132 —   
Regia monopolului tutunului, pentru a înlesni cultivato- 

rilor mijloacele de a cultivă tutunul, le acordă diterite 
avansuri în bani. Astfel un prim avans de 80 lei de hectar 
se dă acelor cultivatori, cari fac ogoarele în condițiuni 
prescrise de Regie și întrebuințează semințe din varietă- 
țile Persicean, Samsun și Yaka, procurată gratuit de Re- 
gie, și un al doilea avans de 100 lei de hectar, care se dă 
la culesul tutunului, putându-se ridică la 150 lei, pentru 
aceia cari fac uscătorii pentru tutun. 

Judeţele în cari este autorizată de Regie cultura tutu- 
nului se împart în 5 zone, după calitatea tutunului ce se 
produce în fiecare din aceste zone; iar preţurile pe cari 
le plătește Regia cultivatorilor de tutun sunt fixate pe zone 
după diferitele calităţi de tutunuri.
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In zona întâia, care are tariful cel mai scăzut, sunt cu- 
prinse următoarele judeţe: 

1) Judeţul Ilfov, 16 comune, se cultivă 1.610 hectare 
2) » Vlașca, 18 » » » 1.220 » 
3) » Ialomiţa, 15 » » » 1.190 » 
4)»  Dâmboviţa,24 » » » 1.100 » 
5) _» Romanați, 24 » » » 700 » 

Total . . . 5.820hectare 

Zona a doua cuprinde județele: 
1) Judeţul Tutova, 16 comune, se cultivă 400hectare. 
2) » Constanţa, 6 » » » 100  » 
3) Parte din Vlaşea, 11». » » 160» 

Total . . . 1.260 hectare.. 

Zona a treia cuprinde judeţele: 
1) Judeţul Muscel, 3 comune, se cultivă 60 hectare 
2) » Dâmboviţa, 1 » » » 40 » 
3) » Prahova, Il » » » 20 » 

Total . ..120 hectare 

Zona a patra cuprinde: | 
1) Județul Vâlcea, 6 comune. . . . . . 100 hectare 
Zona 5 cuprinde 5 comune din jud. 'Pulcea. 200 

Total general . . . 7.500 hectare 

lată acum preţurile pe eari le plătește Regia pentru tu- 
tunul cultivat în aceste zone: -



Tabela No, 54. 

  

    

       

    

  

        

——— - ———————— —— 

ZONA JUDETELE Preţurile plătite de [tegie pe kilogram | 

| CaliţateaiCalitatealCălita | Purda | Nepipu- 

7 : 

|] | Iifov, Dâmboviţa, Roma. 
| 

Zona A | pati, Ialomiţa şi parte lei leij|lei leililei lcilllei leii lei din Viaşea . . 040-100) 0,20- 0,170; — 0,10—0,15 0,05 
| Zona 1 [| Tutova, Constanţa şi par. ! ; | 

A te ain Vlaşea ...,, 1,30—1,80, 0.101,20) 0,30-—0,6010,10—0,15 "| 
| Dâmbov., Muscel, Prahov, | | | 

Zona Il, | a) Regiunea dealurilor . ina 030-140 0,30-—0,10;|0,10,—0,13; a 

| b) » şesurilor  . | 1,30—1,80!0,30-—1,20/! 0,50-—0,601| 0,10-—0,13, 0,03! 
| Vâlcea: | i | 

Zona IV 4| a) Regiunea dealurilor . 130 sol 0,40 „ol — 0,10—0,15) oos! 

| b) « șesurilor .. 0,70—1,50 0200.60 — 0,10-—0,15 os! 
Tulcea: ' | | 

zona V | a) Reg, dealur. pietroase 300-400 secta — 019-013 oi 

| b » > pământ, vea, 0410—100| 0,10--0,15) 0,05) 
| C) » şesurilor ..., 0,10—1,80)0,20—0,6 — 10-45] 008]                 

Din această tabelă roiese că județele Tulcea și Vâlcea, 
suni acelea cari produc calităţile cele mai bune de tutun, 
cari se plătesc de Regie până la 4 lei gr. 

Din prețurile pe cari le plătește Regia, cultivatorilor de 
tutun, se rețin 6%, care: servă pentru formarea unui 
fond din câre se împart recompense cultivatorilor sârgui- 
tori, dându-li-se ca premii: vite, grape, pluguri de fier, 
unelte, semințe, arbori înuctiferi, etc., precum şi ajutoare 
pentru facerea de uscătorii de lutun și ajutoare în caz 
de distrugerea culturilor de tutun de grindină şi foc. 

Regia, monopolului tutunului, pe lângă sumele înscrise 
în bugetul general al Statului pentru cheltuelile necesare 
acestei administrațiuni, mai are trei bugete speciale, cari 
servesc la îmbunătăţirea culturii tutunului și la ajutorarea, 
lucrătorilor manufacturilor de tutun și labricii de chibri- 
buri. Acesle trei bugete se ridicau în anul 1903-—1904 
la suma de 332.000 lei și anume: 

1) Bugetul fondului pentru îmbunătăţirea culturii tutu- nului în sumă de 194.000 lei.
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2) Bugetul fondului pentru distrugerea culturii ilicite a tutunului și urmărirea, contrabandelor 84.000 lei. 3) Bugetul cassei de ajutor a lucrătorilor manufacturilor de tutun și fabricii de chibrituri 54.000 lei. Pe lângă tutunul recoltat în țară, Regia mai cumpără. din străinătate diferite calități de tutun superioare, ca: Serres-Basma, şi altele, pe cari le fabrică în cele două manufacturi din București şi lași și apoi le revinde con- sumatorilor cu preţurile următoare: 

Tabela No. 85. 

    
  

  

  

  

  
  

  

      

  

  

  

    

                      

PREŢURILE CU CARI sau VÂNDUT TUTUNURILE | 
| ANII Speciali- AL Ta Ea | tea ua | Lu | Vl vu sira Bei DB TB. zi DEE e. ! ) | |] ” i 1 1879—80 60 - 50 - 25 — 12 50 7 ; | 5 

i | 
ÎN IL 

1880-81 60 - 50 —| 25 207 50 5 - 1881-89 60 |—il 50 -| 25 i—i 12 '50, 7 lo! 5 |— | 
i i | îi IL] i 

| 188283 60 ||| 30 Î_1 >5 | oo 3 50 po | | i i | | 1883—84 60 —| 40 |— 20 ll 13 50 7150 qi | 188485 60| 40 |-i 20 —| 2503 50 4 | 1885-86 60 |--| 40 -] 20 | 10 — 4 Li —|_ | 1886-67 n | pi i i N ii | 1897—98 / 60 || 50 | 25 O 10 - 2 "| — | | | i Iu 
| 

i : 70-a li — 2 i 
| [ | ji | | 

— 
| ! PH 

| 1898-9901 co L 10 '—l 25 oii 5 | _ i] |: 
ţ 

70 |— — — î— — = —— — 1899—900| | i | i i | 60 |-| 40 —| 25: 10 d 5 - —|_ 1900 -—901 70 || 50 - 30 | 13 50 po o - =] - i 
| | 80-a cs _ _ i 1—902] 

„i i i 
| 1901 —90 | 60I-l ao = 25 - Wj- 5 — L 70 |— | — = 2 — 1 — | 1902-—903 || | i - 

| 60 |--] 40 — 25 | — 5 — - Î] 
; | 0 85 o [i | 1908—903 | | | | | i | 60 ||| 40-25 | 0-52] -! 

1 
i 

i | ! Pentru anul 1904—1905 prețul tuturor fabricatelor Re-- giei monopolului tutunurilor a fost fixat precum urmează:
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TUTUNURI 
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RII   

*ELUL 

IMPACHETĂ. 
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        ! |   

  

„Tutun de lux 
Specialitate 
(Lei 55 kgr.) 

Calitatea 1 

(Lei 40 kgr.) 

Calitatea II 

(Lei 2% kgr.) 

Calitatea IUL fină 
(Lei 15 kgr.) 

Calitatea LI! 

(Lei 10 kgr.) 

(Lei 5 kgr.) 

DIVERSE 

Scaferlati superior 
(Lei 50 kgr.) 

Tutun de pipă 
(Lei 40 kgr.) 

Tumbecky 
(Lei 40 kgr.) 

EXTRACT DE TUTUN 
(Pentru animale şi plante) 
LEŞIE PENTRU ANIMALE 
(bani 80 kgr.) 

LICHID. INCOLOR 
pentru plante 
(Lei 1—1.25 k.) 
PREPARAT IN SĂPUN 
(Lei 4 kgr.)   

Cutii cu eti- 
chete roşii, ti- 
par aurit. ., 

Cutii cu eti- 
chete galbene, 
tipar negru . . 

Pachete de 
hârtie galbenă, 
banderolă albă 
sau galbenă . 

Cutii cu eti- 
chete albastre, 
tipar negru 

chete albastre 
tipar negru 

Pachete de 
hârtie albastră, 
banderolă albă 
sau albastră . 

Cutii cu etf- 
chete violete, 
tipar negru 

Pachete de 
hârtie violetă, 
tipar negru . 

Pachete de 
hârtie verde, 
banderolă cu 
tipar roşu sau 
negru . 

Pachete e 
hârtie verde, 
tipar negru . . 
Plicuri,idem, 

stampila _nea- 
jeră pătrată sau 
rotundă ... 

Rural Plicuri de 
hârtie maron, 
stampila nea- 

SPacnete ori- 
sinale ale Re- | 
gici franceze, 
de hârtie alba: 
stră, banderolă 
roşie . 
Pachete sau. 

cutii cu ban- 
derolă albă. . 

chetă verde, ti- 
par negru 

Cutii de tini 
cheă 

Sticle a 1kgr 
Cutii de tini- 

cheă a 5 kgr. 
Pachete de 

hârtie maron .   

P
E
 
c
t
 

| 

Cutii cu zi _ 

Cutii cu sil |   

8 
2 a 
Ss 3 
= 12 UL 
5 |s5|o 
& = ŢIGARETE 

K le 

1 —[E | 

—1 50012750) 
—200 ul: Carmen-Sriva 

1u0 5150 (Cu vârful aurit) 
__! za] 9-3 

50 ol De laşi 
1| —[40/—unvetite cu foaie 
—1500120!—| de havanii și cu 

200] si—] vâ:f de curton) 

40 a-- Pelişor 
(Cu vârtul iurit) 

Specialitate 
Cu vârf de carton 

—| 201—/80) ( şi fără carton) 

1| —lp5!— Ministra 
__:3 (Cu vârf de carton 

50012.50 şi fâri carton) 

200] 5I— 
100] 2:50 Ambre 

Regale 
Cu vârf de cartou 

—| 20(—130 şi fara cartun) 

Intim-Club 
(Cu vâri de carton 

—!100] 1:30] si fără carton) 

Prineipesa 
—! 20)—l30 (Cu vârr de carton) 

laka | 
(Cu vârf de cur- | 

ton) 

—, 404—140) 

Reporter | 
(Cu-vaârf je car- 

— | 20|—120) ton) l 

Seaferlati 
(Cu vârf de carțon 

—| 10f—110 şi fără carton 

Dame 
(Cu vârf de car- 
ton, fă.ă carton) 

—| 20j—!'10 

—500[25|— , 
Comerciale 

(Cu vârf de car- 
—| 50] 150 țon şi fără carton) 

Faneţionari 
- . (Cu vârf de carton 

di! fe |rilte şi fără carton) 

= 20 19 TI Militare 
“ “I(Cu vârt de carton 

şi fâră carton) 

2| —] 1160 
5| —] 4— - 

Sergent 
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Cutii de curton 
ab lustruit, ban- 
derolă cu tipari 
aarit . 

Pachete de car- 
tou, bauderolii nu 
ron, tipar negru , 

Cutii delux, ban- 
derol:i maron, tipar 
aurit 

Cutii a 100 bu 
căţi şi pac hele a 10; 
tucăţi . N 

Cutii 2 100 hu- 
căţi şi pacuete a 
10 bucăţi 

Pachete de hârtie 
albă, banderolă al- 
bastră, tipar ur- 
gintat . 

Cutioare a 10 în 

roșie, tipar aurit -j 

kachete de hâr- 
tie albi, banderolu 
violetă uipar aurit. 

Pachete sau por- 
tofele de carton, 
banderoă de hfir 
tie gaibenă, tipur 
u-gru . 

Cutii idem 

Portofele e car- 
on roşu, baude- 
10lă galbenu 

Cutii, idem 

Cutii a 100 bu- 
CU. 

Paciete galbene 
şi banderole de 

hiutie portocalie, 
tipar negru . 

Cuiii idem 

t achete d: hâr- 
ie albastră, ban- 
derola sibastră, ti- 
pur negiu, 

Cutii cu etichete 
albastre, tipar ! ne 
gru . 

Pachete, idem . 
Cutii idem 

Pachete albastre, 
banderolă de hâr: 
e, verde, tipar ne- 

EG, idem ! 
Pachete de hâr- 

ie maron, bande- 
rolă verde, tipar 
eg . , 
Cutii cu etichete 

verzi, tipar negru. 

Pachete de hâr- 
tie albastră, ban- 
derola maron, ti- 
par iiegru. . 
Pachete de hâr- 

tie cenuşie, bande-   
căţi sau cutii a al 10 
ucâţi . A 100 

Pachete de bâr- 
tie albă, banderolă | | 20) 
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Tabela No, 86. 

Ta | PRețuL | 3 
| Z 

- = | 
! n a 3 => iv FELUL z zi _ ZE [E [zei e IMPACULTĂ: | E | $ ȚIGĂRI 28 |5 5&| 2 | TABACURI S |£ > E | RIL = | = Bu. || n]! in . K, [ar. L. În. | ||! | 

! 
: | 

| 
le Cutii de car. i VI A! ton, în coloa: | 

FABRICAŢIE ROMÂNĂ ii rea lemnului, ) | Ceam banderolă gal- i : .- enă -..... —| 50] 2| — 
1. FI RioSella 50] 15) —, —| so] (Lei 40 Kilogr-) | Cutii ae caţ- a ton, în diferite | A ji 

colori, cu ban: | 
2. Regalitas . Z 50] 12; 50) -—| 25 derolă gaibenă, | 15] —! 60 2 i - 

| 3. Integridad. e 50| 1250 —| 25|  Culitatea 1 Pachete de | 5 5 | hârtie maron, | | S | (Lei 6 kilogr.) cu banderolă! | 
4 Eleganta .|| 3 50] 10 — —| 2 verde. ..., —, 50) --] 30 3 N] 

! > hj 
| j 

5. Britanica . = 50] 7 50| —: 15 “n Pachete de 
2 | | Catitatea U hartie maron. | | (Lei skiogr ea banderolă | | 6. Favorita . 50| 150; —! 15 roşie... —, 50] —[ 15; - Puii . | î- Penes Curc.| ati | 100] 15! —! _I 45 Rap Pachete de | | 

carton | | | [uei 20 kilogr.) hârtie albastră | | | - pi cu etichetă gal- . 
8. Belvedere. n ali 30 5) —i — 10) ăi. — 500] 10: — | |] a Pachete de] | LI ârtie maron 
9.. Virginia, . e 25 2 sol — 10]. cu banderolă, 3 . ! 

albastră . —! 50| 1] — 
m , = Ă | i Flacoane ori- _ 

10. Trabucos . Ş 109 10, -j —i 10) Sinale .... [—| 50010 — 3 | 
| | 

11. Vevey 3 250] 12! 50; —! 05 Tabae rusese Pachete de ! & pui . , hârtie albă, cu i > „| (Lei 8 kilogr.) banderolă ver. 12. Indigene . 2 100) 5 —, =! 05] de... —] 30] — 40, 
| : adi 

| 
  

    

  
    

      
Regia. monopolului tutunului caută să dea o desvoltare cât mai mare culturii tutunului în ţar 

calitatea, tutunului, sonal experimentat, care a învățat cult 

țească cât mai mult 

tutunului în 
rior este condus de ingineri, 
ciale în străinătate, asttel că 

giei trebuesc îndreptate și 
în ori ce ramură a activităţii 

Th. C. Aslan, Monopolurile în România. 

ă și să îmbunătă- 
alegându-și un per- 
ura, și manipularea, Macedonia, și Austria, şi acest personal infe- 

cari și-au făcut studiile 
subt administe lui am văzut că monopolul tutunului a, aju un beneficiu net de 28.819.859,79 lei; 

spe- 
ațiunea Statu- 

ns să producă 
dar sforțările Re- 

către exportul tutunului, căci 
noastre nu trebue să ne 

14 
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mulțumim numai cu satisfacerea consumaţiunii interne, ci 
trebue să ajungem ca produsele noastre să fie căutate și 
pe piețele străine, căci este de un folos neasămănal de 
mare ca în ori ce industrie, exercitată fie de Stat, fie de 
particulari, să nu fim numai tributari străinilor, importând 
materiile prime sau fabricate, dar să le trimitem și noi 
produsele noastre; și în ceeace privește tutunul, nu este 

de loc exclusă posibilitatea exportului tutunului românesc, 
care este destul de ieftin pentru export, căci preţul lui 
este pe jumătate decât al tutunului care se vinde pen- 

tru consumațiunea internă și chiar cu acest preț redus 

se poate realiză un beneficiu net destul de însemnat, căci 
am văzul cu ce prețuri mici se cumpără de'legie tutu- 
nurile cullivate în ţară şi cu ce preţ ridicat se vând con- 

sumatorilor. 
In 1903—904 Regia monopolului tutunului a exportat; 

2.276 kgr. tutun pentru suma de 28.314,60 lei și 1.687.070 
bucăţi țigarete în valoave de 30.383,90 lei, adică în total 
s'a exportat pentru suma de 8.698,50 lei și acost export; 
sar puteă mări, când s'a» studiă în moi serios gustul pu- 

blicului consumator din ţerile străine. 
Corpurile legiuitoare au votat de curând o lege (1), prin 

care administraţiunea Regiei monopolurilor Statului e auto- 
rizată să facă aprovizionările sale de tutunuri brute orien- 
tale, zise turcești și greceşti, direct dela locurile de pro- 
ducţiune, printr'o licitaţie restrânsă, sau chiar și prin bună 
învoială, căci de câtva timp câteva case mari, cari se ocu- 

pau cu exportarea tutunurilor turcești, monopolizaseră târ- 
gul internaţional al tutunurilor de calitate superioară 

Sumele pe cari Regia monopolurilor Statului le chel- 
tuește pentru aprovizionarea sa cu tulunuri turcești sunt 
destul de însemnate, căci iată la cât se ridică în cei din 

urmă zece ani: 

  

(1) Monitorul Oficiul, No. 209 din 20 Decemvrie 1905.



  

  

2 
Tabela No. 57, 

ANII LEI 

! 1895 1.154.500 
| 1896 1.930.850 

| 1397 1.667.625 | 
! 1898 2.036.750! 

1899 3.033.800 
1900 2.152.850 

| 1901 1.398.000 
| 1902 1.800.000 
| 1903 1.658.600 - | 

i 1904 1.497.800 |       
Lărgindu-se concurența și putându-se adresă direct cul- tivatorilor de tutunuri din Macedonia, în mare parte de origine română, pe de o paste se pot obţineă preţuri mai Mici, iar pe de altă parte se creează o situațiune mate- rială mult mai bună acelor cultivatori și comercianţi ro- mâni-macedoneni, cari până acum vindeau tutunurile lor caselor mari exportatoare, cari încassau sume însemnate dela Statul român, pentru niște tutun pe care-l cumpărau pe nimic dela cultivatorii de ţutun din Macedonia. Legea prevede ca aceste aprovizionări de tutun să se facă prin intermediul unei bănci române, care se va în- ființă la Salonic, căreia i se va acordă, un comision de 5%, din valoarea tutunurilor aprovizionate. 
Dispoziţiunile cuprinse în această lege, aplicate cu con- științiozitate și pricepere, vor aveă de efect să se cheltu- ească sume cu mult mai mici decâţ se cheltuiau până acum pentru aprovizionarea Regiei cu tutunuri de calitate superioară, căci în Macedonia chiar tutunurile de o cali- tate superioară sunt foarte ieftine, dar cauza că ele se vin- deau așă de scump Regiei noastre, esto cartelul care se lăceă între puţinele casse. de bancă cari se ocupau cu
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acest comerț, şi tot câștigul rămâneă în profitul acelor 
case, iar nici de cum în punga cultivatorilor de tutun din 
Macedonia. 

| IV. 

Monopolul tutunului în ţerile străine. 

Monopolul tutunului n'a fost introdus în toate țerile, cu 
toate că sub lorma monopolului statele încassează venituri 
mari din tutun. . 

Astfel: Germania, Englitera, Belgia, Olanda, etc., n'au 
introdus monopolul tutunului, și au adoptat un regim Îis- 
cal pentru tutun, astfel încât să poată trage venituri des- 
tul de însemnate. 

Ne vom ocupă în primul rând de ţerile cari au adoptat 
monopolul tutunului, și apoi vom arătă pe scurt regimul 
fiscal âl tutunului în ţerile în cari nu s'a introdus mono- 
polul tutunului. 

ŞI 
Țerile cari au introdus monopolul tutamnaluti. 

SPANIA. Spania este cea dintâi care a introdus mo- 
nopolul tutunului, căci el datează din anul 1636; prin- 
ir această țară s'a introdus în acelaş tinip pentru întâia 
oară în Europa obiceiul de a fumă. Astăzi monopolul tu- 
tunului în Spania este arendat unei societăți concesionare 
care plăteşte pe fiecare an suma de 134 milioane pe- 
setas (lei). - 

PORTUGALIA. Monopolul tutunului a fost introdus în 
Portugalia la 1664 și a fost arendat în timp de doi secoli 
până la 1864, când s'a încercat cu sistemul englez in- 
terzicându-se cultura tutunului în toată Portugalia. Sa 
renunțat apoi la acest sistem, care nu da rezultatele do- 
rite, și s'a reînființat monopolul, arendându-se unei socie- 
tăți concesionare, ca și în Spania. 

AUSTRIA. Monopolul tutunului a fost înființat în anul 
1670, iar Regia Statului datează mai bine de un secol. 
Monopolul tutunului produce în Austria un beneficiu net



  

de 1143.658.832 lei, cheltuelile fiind de 92.869.800 lei, iar veniturile brute de 236.298.632 lei. RANȚA. Tutunul a, fosţ impus pentru prima oară la, un impozit de 30 sous la livre în anul 1629, iar în 1674 s'a declarat monopolul vânzării tutunului; în 1719 cultura, tutunului a fosţ interzisă în Franța, după exemplul Engli- terei, crezându-se că are să dea venituri mai mari, dak din cauza, contrabandei, după doi ani sa reînființat mo- nopolul și sa dat în concesiune Companiei Indiilor. In timpul revoluțiunii celei mari monopolul tutunului a, fost desființat prin legea din 20—27 Martie 1791, și apoi reinființat. prin legea din 19 Decemvrie 1810. Benefiiciul ne pe care l-a tras Franţa din monopolul tutunului a mers din ce în ce crescând, începând cu 32 milioane în 1815 Și trecând de 300 milioane în 1899, după cum se vede din următoarea tabelă: 

Tabela Xo. SS, 

  

  

      

ANI |PENEFICIU Nr 

ei e 

| 1815 32.123.308 
| 1820 42.919.604 

1830 16.782.408 
! 1840 70.111.157 

1830 88.915.001 
1860 143.262.793 
1870 169.285 302 

| 1880 282.581.356 
| 1890 305.918.473 

1899 3834.079.367 

Consumaţiunea tutunului în Franţa a fost de 38.753.603 kgr., care revine la 1,004 ukgr. de cap de locuitor, iar în



  

celelalte ţeri iată consumaţiunea de tutun pe cap de lo- 
cuitor: 

Tabela No. 59. 

  
  

  

„% “| Câttutun se | 
E ra fumează de cap de; 

3 TERILE locuitor | ie PI a d RI 
Z Kilograme | 

| 

| ii Spania . . . 0,550 i 

2 aia... 0,635 

3l România”. ...... 0,650 : 
| 

4 Rusia... 0,913 | 

Franţa 1,004 

G| Norvegia ....... „1,885 i 

TI Austria . ... A „1,830 

SI Germania. ...... 1,485 

“o pegia.. . ...... 1,952 i 

10| Statole-Unite ... . .. 2.110 | 

ii] Olanda . .. .....- 3,400           
Din această tabelă reiese că în România se fumează pu- 

țin, căci ea ocupă locul al treilea din Îl Statie, cu o me- 

die de 650 grame de cap de locuitor, pe când în Olanda 
se fumează peste trei kilograme de cap de locuitor. 

RUSIA. Monopolul tutunului a fost înliințat de Petru 

cel Mare și sa arendat unei societăţi rusești. Caterina II 

l-a desființat şi n'a fost în Rusia nici un impozil asupra 
tutunului până la 1838, când sa impus cu o taxă asu- 
pra fabricaţiunii. 

Cultura tutunului a fost lăsată liberă, dar cultivatorii 
nu pot să păstreze tutunul şi să-l vânză ei în detaliu, ci 
sunt datori să-l vânză fabricanţilor. 

Tutunurile importate plătesc următoarele taxe: 
1) 15 ruble, 40 copeici pudul, sau 376 lei suta de ki- 

lograme, tutun în foi. 
2) 12 franci 1 kilogram de tutun fabricat. 
531 » 1 » » ţigări şi țigarete.
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UNGARIA. Monopolul tutunului a fost introdus în Un- garia la 1851. El produce un venit brut de 127.897.180 lei. TURCIA. In 1862 se plătiă în “Turcia 6—94 piaștri pentru ocaua de tutun, care eră un impozit pe cultură, și 75%, asupra butunurilor fabricate; iar importaţiunea eră interzisă. In 1872 guvernul turcesc a încercat să introducă monopolul tutunului, dar n'a veușit, și în 1874 cultura și fabricarea tutunului erau libere. In 1883 sa inaugurat Sistemul actual și s'a dat în concesiune pe termen de 30 ani unei societăţi care plăteşte Statului 18 milioane lei pe trimestru, ia beneficiile se împart între Regia. cointe- resată, guvernul turcesc și comisiunea datoriei publice otomane. 
Cultura, tutunului este liberă, dar cultivatorii sunt în- datoraţi să depuie toată recolta lor în magaziile Regiei căreia i-o vinde, sau să-o exporteze. 
ITALIA. Monopolul tutunului există în Italia dela 1884 și produce un venit brut de 213 milioane. lei. 

ŞI. 

Terile cari nu au monopolul tutunului. 

GERMANIA. In Germania nu este monopol al tutunu- lui, ci se plăteşte o taxă asupra culturii indigene, care mai înainte eră pe supraiața plantală, iar astăzi se aplică asupra greutății recoltei. Această taxă este de 56,25 lei pentru sula de kgr. tutun uscat, iar tutunurile umede au o reducţiune de 250. Micile plantaţiuni plătesc 25 bani de metru pătrat. 
In ceeace privește tutunurile importate, se plătesc ur- mătoarele taxe vamale: 
1) Lei 105 şi 25 bani pentu suta de kgr. tutun în foi. 2) » 225 pentru sula kgr. tutun fabricat. 
3) » 327,50 bani pentru suta kgr. ţigări și țigarete. Se acordă prime pentru export și se restitue taxele vamale pentru produsele fabricaţe exportate.



216 

ENGLITERA. Cultura lutunului este interzisă în lEngli- 

tera dela 1660 în. virtutea unui edict; al lui Carol II-lea, 

iar vânzarea, și fabricaţiunea tutunului sunt libere. 

Tutunurile importate plătesc vamă dela 8,75 lei la 13,80 

lei: de kgr., după gradul lor de umiditate. Tutunul nu se 

poate importă decât prin 37 porturi anume determinate 

şi nu se poate aduce decât în anumite bastimente, iar 

coletele nu pot să aibă o greutate mai mare de 80 livre. 

Cu acest sistem de monopol ă rebow's, Englitera în- 

cassează din taxele vamale asupra tutunului suma de 322 

milioane lei. 
BELGIA. Fabricarea și vânzarea tutunului în Belgia sunt 

libere. După legea din 21 Maiu 1888, fiecare plantaţiune 

plăteşte 15 bani, iar tutunul importat este supus la ur- 

mătoarele taxe: | 
1) 70 lei 100 kgr. tutun în-foi. 
2) 100 » » » » fabricat. 
3) 300 » » » țigări și țigarete. 
'Futunul în Belgia mai este supus la taxe de accis, cari 

în 1903 s'au ridicat la 2.080.000 lei. 
OLANDA. Cultura şi fabricarea tutunului sunt libere. 

Tutunul importat plătește: 
1) 5%, din valoare pentuu tutun în foi. 
2) 1 leu 47 bani 100 kgr. tutun tăiat. 
3) 3lei lb bani » » >. fabricat. 
4 25 » 20 vo»: o» » ţigări.



CAPITOLUL III. 

Monopolul chibriturilor. 

Monopolul chibriturilor a fost înfiinţat prin aceeaș lege 
ca și monopolul cărților de joc, la 31 Martie 1886. 

Dela 1883—84 situațiunea financiară a, ţorii începuse 
“să se înrăutățească, din cauza creşterii conţinue a agiu- 
lui, care absorbiă aproape 7? milioane lei pe fiecare an, 
pentru a se face plala anuităţilor datoriei publice în străi- 
nătate. 

Trei bugete fuseseră încheiate cu deficite, variind dela 
0.64% la 12.31% din veniturile încassate. Astfel bugetul 
anului 1883—84 s'a încheiat cu un mie delicit de 861. 870 Al 
lei (0.61%), anul 1884—85 sa încheiat însă cu un deficit 
destul de insemnat de 14.294.756,64 lei (12. 31%), ia» 
anul 1885—86 cu un deficit de 5.493.247,98 lei (4.41%). 
Guvernul pentru a ajunge la echilibrarea, bugetului anu- 
lui 1886-—87 a fost nevoit să recurgă la un venit extra- 
ordinar, vânzând bunuri de ale Statului pentru suma de 
4.365. 000 lei, dar trebuiă' să se iea măsuri ca să se creieze 
venituri permanente, cari să alimenteze bugetele viitoare. 

Guvernul înainte de a se gândi la monopoluri, a pro- 
pus un impozit care de mult există în legislațiunea fis- 
cală a altor ţeri: impozitul asupra moștenirilor directe 
și a zestrelor (1). Acest impozit, deși eră foarte moderat, 
căci se propuneă 1%, pentru moștenirile directe și 1/0 2 10 

„pentru zestre, a întâmpinat o rezistență foarte vie în 
  

i Guvernul eră prezidat de. Ion C. Brătianu, având Ministru de finanţe (1) 
pe d-l C. Nacu
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Parlament, și guvernul a fosil nevoit să retragă partea 
aceasta a legii timbrului, dela care speră să dobândească 
un venit mai mare, si atunci a propus monopolul chibri- 
turilor și cărţilor de joc. 

In istoria linanciară a acestei ţeri sunt foarte dese ca- 
zurile când un impozit drept și moderat nu este primit 
dela început de reprezentanţii ţerii, fiindcă li se pare că 
deficitele au să fie lrecătoare și pe urmă mai târziu în 
timp de criză, când panica cuprinde pe toţi, să pun im- 
pozitele cu grămada, cum sa întâmplat la 1900, și astăzi 
impozitul asupra moștenirilor directe și înzestrărilor, nu 
numai că este cu mult mai ridicat decât fusese propus 

la 1886, dar izbeşte așă de greu averea mobiliară, în- 
câţ descendenţii direcţi plătesc astăzi 6%/, asupra rentei 
Statului de pildă, care nu produce decât 4%, adică plă- 
tese că impozit venitul pe un an și jumătate. 

La 1886 Parlamentul refuzând impozitul asupra moș- 
tenirilor directe, a primit însă cele două monopoluri pre- 
zentațe de Guvern, iar în ceeace privește monopolul chi- 
briturilor, deşi Guvernul propusese monopolul fabrica- 
ţiunii şi al vânzării chibriturilor, Camera na adoptat de- 
câţ monopolul vânzării, ținând seamă de protestările fa- 
bricanţilor de chibrituri, a căror industrie eră lovită prin 
înființarea acestui monopol. 

La 1886 erau în țară 3 fabrici de chibrituri: cea dela, 
Filareţ, Cotroceni şi Buciumi (lași) și o fabrică de bețe 
de chibrituri la Piatra-Neamţu. Aceste tabrici luptau cu 
mare greutate în contra concurenței chibriturilor străine, 
din care cauză această industrie nu putuse să iea o des- 
voltare destul de mare, încât să poată produce chibri- 
urile necesare întregei consumaţiuni a ţerii. 

lată într'adevăr cantitățile de chibrituri cari se fabri- 
cau în ţară, precum și cele importate, după raportul d-lui 
deputat C. F. Robescu, raportorul monopolului chibritu- 
rilor în Cameră:



Tubela No, 90, 

  

    

  

  

  

              

| 
nur |eaiiteti | Omearren | momau 

Bucăţi i “Bucă ţi E Bucăţi 

| 1881—82 3171.800.000 3.662.386.000 6.034.186.000 

1 1882—983 1.214.640.000 6.491.005.200 1.705.645.200 

| 1883—84 | 1401.600.000 9.301.176.000 10.702.776 000 

1884—85 1.8'70.500.000 6.023.715.600 1.894. 275.000 

| 1885—86 1.91'7.720.000 6.347.160.000 3.261.880.000 

Din această tabelă reiese că fabricile din țară abiă pro- 
duceau a patra parte din chibriturile necesare consuma- 
țiunii ţerii. 

Prin legea, din 31 Martie 1886 adoptându-se numai mono- 
polul vânzării chibriturilor, fabricaţiunea lor a fost lăsată 
liberă, punându-se însă subt controlul Statului, care se 
obligă să iea, dela fabricile din țară chibriturile de cari 
va aveă nevoie. Cu modul acesta fabricile din ţară îşi 

asigurau clientela Siatului, iar chibriturile străine ne mai 

putând pătrunde în ţară, nu mai aveau să se teamă de 
concurența slrăină. 

Statul cu această jumătate de monopol aveă un venit 
loarte mic din chibrituri, căci trebuiă lăsat un profit şi 
fabricanţilor de chibrituri. Această stare de lucruri de aceea, 
nici nu a putut să dăinuească multă vreme, și în anul ur- 
mător, prin legea din 31 Maiu 1887, Guvernul a propus și 
monopolul fabricațiunii pentru Stat, după cum propusese 
și la început. 

Monopolul fabricaţiunii de data aceasta a fost primit 
de Corpurile legiuitoare, iar Statul se indatoră să răscum- 
pere fabricile de chibrituri, cari se aflau în ţară, şi să le 
cumpere tot stokul de chibrituri fabricate, precum și ma-. 
şinile, uneltele, etc., dând următoarele despăgubiri :



Tabela No. 91, 

  

NUMELE FABRICII 

  

FELUL DESPĂGUBIRII 

SUMA 
despăgubirii ! 

  

Societatea acţionari- 
! rilor fabricii dela, 
Filaret, . 

Albert Focşăneanu . 
(Fabrica Cotroceni) 

Gr. Cerchez 

$. Goldenthal (Fa- 
brica Buciumi, lași) . 

M. Segaller     

, | bilier . . 

| 

| Teren, clădiri, maşini, unelte, mo- 

| zeren, clădiri, maşini, unelte, mo- 
| pilier. . .. . 

Dreptul de exploatare al fabricilor 
dela Filaret și Cotroceni, precum 
și îmbunătățirile făcute la acele fa- 
brici, mașinile şi uneltele fabricii 
de bețe dela Galaţi . . . . 

Teren, clădiri, mașini, unelte . . . 

_Îf AMaşini, uneltele fabricii de bețe din 
| Piatra 

Cheitueli diverse.   20.000; 

1.172.500 

20.000, 

1.192.500! 
|     

Administraţiunea monopolului chibriturilor a fost dată 
_în sarcina Regiei monopolului tutunului, la care eră dejă 
alipit monopolul sării, întrunindu-se asilel toate monopo- 
lurile Statului subit o singură direcţiune, iar prin legea, 
din 1889 s'a modificat art. 9, 18 și 19 din legea mono- 
polurilor chibriturilor şi cărţilor de joc în următoarele 
puncte: 

Preţul chibriturilor în loc să fie fixat prin lege, care 
da loc la o mulţime de neajunsuri, căci o lege nu se poate 
“modifică cu înlesnire, și din această cauză Regia rămă- 
sese cu un stok de chibrituri nedesfăcute în valoare de 
458.360,20 lei, sa acordat consiliului de administraţiune
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al Regiei monopolurilor dreptul de a fixă preţul chibritu- 
rilor, după cum îl aveă şi pentru tutunuri. | 

Prin această lege sa acordat totdeodală comunelor ur- 
pane o zecime din produsul net al consumaţiunii de chi- 
brituri şi cărți de joc din cuprinsul fiecărei comune. 

In fine legea din 1889 a împlinit o lacună foarte în- 
semnată în coeace priveşte represiunea, conlrabandei chi- 
briturilor şi cărţilor de joc. | 

Veniturile monopolului chibriturilor au mers şi ele cre- 
scând “dela înființarea lui şi până astăzi, după cum se poate 
vedeă din următoarea tabelă:



  
  

  

      

     
  

  
  

      
  

          

    
    

Din această tabelă reiese că, 
tului monopolul fabricaţiunii chibriturilor, de atunci ve- 
niturile au început să crească, căci pe când în 1886—87, 
când Statul aveă numai monopolul vânzării, veniturile erau 

de 1.034.632 lei (1 Iulie 1886—1 Aprilie 188%), iar în 
anul 1887—88, când 

  

de când 
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acordat Sta- 

Statul a avut și monopolul fabrica=
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VANDUTE 
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. .. . . 3 - - - ca 

țiunii, veniturile sau ridicat la 2.010.715,55 lei, și au 
ajuns în 1903—904 la 2.881,760,63 lei, adică au crescul 
cu 2.60%, pe an în timp de 17 ani. 

lată acum cum se împart pe județe veniturile încas- 
sate din vânzarea chibriturilor în anul 1903—904, pre- 
cum și cantităţile vândute în fiecare judeţ: 
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. 
CH ILIB RI 

8 NUMIREA „Ne. 1 Re bed ri Suedeze || De vânt || De ceară cutii ai | 
o JUDEȚELOR 5 bani lemn 4 5 at bani a 9 bani a 10 bani carton a 18 | 

Z o CU rr a | 
i | | | 

1| Argeş. 683500. 335.700! 100 100 27.500, 
2] Bacău. . . 619,000, 386.500, — — 50| 41.003; 
3] Botoșani 822.700, 196.000 120 240| 1.180] 38.400 
4 Brăila. 1.074.000. 1.145.000] 500|:  — 6.300) 124.000) 
5| Buzău. . . 1160488) 476.240 — — 1. 10.460, 
6 Constanţa | 1.110.080, 978260  — 510| 2836] 64.800 
7] Covurluiu .| 864.000] 1.195.320] 200; O — 5.200] 96.800) 
&| Dâmboviţa | 824.340] 232.000: 200) 200 21.840! 
9] Dolj. . . .[ 1.568.383, 786.800  — 450| 3.190) 43.100! 

10| Dorohoiu.. | 691.921] 259,900 400 500 2 15.200, 
11| Făloiu. . | - 333.300! 168.040]  — — — 46.200. 
12| Gorj 204.900) 229.100] — — 5 22000) 
13| Yalomiţa. . | 1.422.000! căL.caj —. — 350| 64.500. 
14| Iași. 1.400.800, 552.80 217] sai 5520] 109.200) 
15| Mehedinţi. | 974 000 oo) = — a 11.400) 
16| Muscel . . 131000) 332000 — — 200) 13.000 
17| Neamţu. .| 645420; 192000 109 100 300 42.600, 
18 ou... 324.880) 215.400) — — 205 7.500 
19| Prahova . | 1.203.000] 1.083.420] 140) 510| 4474]  93:610) 
20| Putna. 832.000) 291.300) — — rod 19.700. 
21| R-Sărat. . 110.000] 260.000]. — 100 5 5.650; 
22| Roman . .| 2983401 268.560 10 2 428| 11.670, 
23] Romanați. |. 676.360 ssd 100| — 1.050 31.900, 
24] Suceava. 519.200, 192800] 100 100] . 500| 27.800: 
25| Tecuciu. .| 499960] 4874 700| 30 aso 22.910) 
26] Teleorman. 1.208.044] 355.520 — — 800 83 600; 
27| Tulcea . . sono zace — 400 476| 163.000; 
28| Tutova . .| 521.900! 450.800) 100]  — 3 27.100) 
29] Vasluiu . . sn 180.000, — — 200| 16.100; 
30| Valcea . .| 455.000, 243.000:  — — 1.000] 14.400) 
31| Vlașca . . | 090 566.000) — — 400| 21.350] 
32] Ifov . . . | 4.180.754] 2.688.420: 2.300 700| 39.940] 493 653 

Total . |28.106.003|16.589.214 5.377] 4.781] 80.019)! 1.833.943)
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Tabela No. 93, 

TURI 

a soani [Pe mai | Samoa, | ata morar 
_ PACHETE | CU TI PACHETE CER “| VALORI” 
Pa d 582. 47, — Bl2: 1.029; 1.047.762! 55.899160 

109) sa 138.500| 2.900; 1.46, 1.188.730, 64.453|— 
1.026; 600, 228.100] O — | 1.626 1.586.800, 81.364j— 
4995! 3.7281 240000 1.100. 8718. 2.590.900, 118.490j50 

800, — | 180.000] 3.900; 800! 1.852.095: 94.100/73]. 
2.623  asoo! 234.000] 6.242: 5.175. 2.396.728 130.342/10| 
ad sare! 40000 3.900! 6.340, 2.205.420, 125.010 — 
412) 485 1001000] 1.028) 897: 1.180.288, 61.935140 

1.656) 1.449 380.000) s.aoul 3105, 2.783.047, 145.951185/] 
204, 112) 160000 — 316; 1.148.151) 3921105, 
70, so) 147.868 900 155, 897.228,  49.601|40 

312, 1) 187.400 100; 431; 61880, 28.85 - 
812; 1.264 1340 — 2.076: 2.281.850; 122280|—. 19) 0) 100, 3550/ 1.869. 2.926.928] 123.854 88 

1.100) 1.680, 130 | 300, 2.780, 1.406.100) 73.695 — 640) 430) 70.000) 400, 1070 - 349,600; 19,540, 
104) 89| 198,800] 2256; 193. 1.076.576; 58.250/80 
soi] 24) 140000] 1.320; 515: 689.305, 36.90, —| 1.607: 1.198! 188.000) 400) 2.805 2578.54] 14028710) 

1.064! 843| 280.000 500) 1.907; 1.424.400) 74.600.— 
700) 156| 220.000 1.400! 856. 1.197.650, 60.982150) 
516) 360) 249.960| 1.040! 876| 830.208, 43.325|—, 

'] 1.480, 828| 111.940) 1.00, 2308, 1.186.830. 64.155. 
120; 1 — ao) 291| 742000 40442i— 
372. 205 168.000] 1.450, 577 1.087.724; 5461770 3.156, 03 118000] 2500) 6021! 120846, 100.236 7 
560 295| 271.000] 16.382; 855, 1.551.028 94.466/20 
s66 so4 80.000 300, 1.792, 1.080.500, 58.050/— 
236) 156| 110.000 4.014, 392 807240] 42256 160 0 170000] 300, 725 888.700) 6.170] 

2.318, 469| 271.020 — | 2784. 1.699.750. 88.769) — 
14.806 __13.137 901.200) : 6.259. 27943. 8.315.226 487.937160 51.300] 37.413 5.932.808 67 927: 88.713 32.620.07212.881.160/63 

Th. C. Aslan, Monopolurile în România. 
    

15



226 

Toată cantitatea de chibrituri necesară consumaţiunii țerii 
se produce astăzi numai de o singură fabrică: cea dela i- 

laret, căreia, i s'au adus toate îmbunătățirile trebuincioase, 

iar fabricile dela Cotroceni şi lași au fost închise, și cu mo-" 

dul acesta s'au micşorat cheltuelile de administraţie pentru 
acest monopol prin concentrarea fabricaţiunii chibriturilor 
înti”o singură fabrică.



  

CAPITOLUL IV. 

Monopolul cărţilor de joc. 

Acest monopol a fost înființat odată cu monopolul chi- britarilor, prin legea din 31 Martie 1886."'Dacă, la mono- polul chibriturilor a fost oarecare împolrivive în Cameră, din cauză că se ucideă o industrie dejă înființată în țară, căci existau la înființarea monopolului trei fabrici de chi- brituri, în contra monopolului cărţilor de joc însă, nu s'a, ridicat nici o voce, căci nu se pol invocă pentru sus- ținerea, cărţilor de joc aceleași arguinente, că ar fi nece- sare traiului omului, ca, pentru chibrituri, cari pot fi con- siderate ca un obiect de prima necesitate. 
Cărţile de joc erau dejă supuse prin legea timbrului la o taxă de 3 lei pentru o pereche de cărţi, însă contra- banda, care se făceă cu cărțile de joc netimbrate eră așă, de mare, încât Statul încassă foarte puțin din această taxă. Prin înființarea, monopolului cărţilor de joc Statul în- cassează astăzi un venit, care s'a ridicat în 1903—904 Ia, 528.134 lei. 
Acest monopol n'a lovit nici o industrie care ar fi exis- tat în țară, căci chiar astăzi cărțile de joc de calitate mai superioară se importă din străinătate, și Statul nu fabrică decât cărţile de joc de o calitațe mai inferioară, de 1 leu ! și 2 lei perechea, iar acum de curând a renunțat ă mai labrică cărţile de joc de 1 leu perechea și fabrică numai pe cele de 2 lei perechea. - 
Acest monopol se administrează tot de Regia, monopo- lurilor Statului și veniturile din exploatârea acestui MO- nopol sunt și ele în creștere, după cum se poate vedea din următoarea, tabelă :
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Tabela Ne. 91. 

, a CĂRȚILE DE JOC VÂNDUTE 
g - 0. No. aaa 2 255 eul 
3 ANII No, ia! No. mii No. pl No. 2 ip 2 De luxi TOTAL 

a tleua 21ei [a aleij a 4 lei 253 6lei, 
S —— 2 o = i: 

z PERECHI iPerechi] Valori _ 

1) 1886 si - — | - | — | zo.a4e! — | 2.602, aa.4si 156.196! — 

2] 1887— 83 - a a0a95 i 3.545, as.aa0| 190.050) — 

3] 1s88— 89 . — | — | — | 5.608 — | 5.511, 57.119] 239.498; — 

4] 1889— 90. 105,1) — | i ALB 276, 10.449, 290.215] — 

5) a800— 91. | 140.705 6.06ăi — || 40897 — 113 196.120 323.881] — 

e] 1891— 92. 19.139 47.067 — | 58.891: — | 109, 180.206| 389.491) — 

m| 19209. | oaza ao. a) — ai ae, — [| sea 198.269; 394.844 — 
s| 1895-94. 83.375 seu — | 62433) — | 36. 197.981! 437,617! — 

9 1894— 95 . 74.468 45, 55) — | 58, 565. — 58 138. sau 409.142. — 

10| 1895— 96 . 67.604] 45. 298| — | 62. 954; = IL 50 115.996: 110.406) — 

14| 1896— gs . 36.588! 45.865  — | za23) | ai, or. sul az 414) — 

12] 1897— 9. 25| 0126 7.509: 86. 563 — | 63, 140.206; 461.08! — 

15) 1898— 9 . — | 36.125) asus, 91.986, | z0) 152.030: a92.161l — 

14| 1899—900 . — || 38334 4.403; 18.908]  — 53), 121.698] 405.827] — 

15| 1900—901 . "— | 32.286, 1.398 1402 — „29. 115.065! 394.448! — 

16] 1901—902 . a IE 1.362! 81.600) — al 137.103! 438.736; — 

17| 1902—903 . _| 61.737 „2i2, 33. 099) 35. size 10, 158.859) 485.110! — 

18] 1903—00+ . — | 13, 065| 34 63 60.738] — |. 168. sos! 528.134] —| 

Total. | 745.839] 637.131] 19.013 1.065.627jj 116.479]] 15.4602.599.589:6.898.104| |       
Din această tabelă reiese că numărul perechilor de cărţi 

de joc, care în 1886—87 eră de 32.748, sa ridicat în 

1903-—904 la 168.566 perechi, adica sa încincit, după 

ce trecuse de 200.000 perechi în 1896—97. Aceasta ne 

dovedeşte cât de mare trebue să îi fost contrabanda de 

cărţi de joc în primii trei ani dela înființarea acestui mo- 

nopol, căci îndată-ce sa modificat în 1889 legea monopo- 

lului chibriturilor și cărţilor de joc, în ceeace priveşte repre- 

siunea contrabandei, îndată s'a ridicat și numărul perechilor 

de cărți de joc vândute de Stat, dela 57.119 cât erau în 

1888-—89, la 150.449 pere echi în anul următor, iar venitu- 

rile încassate de Stat sau ridicat în aceşti trei ani dela 

136.196 lei la 290.215 lei, ajungând astăzi la 528.134 lei. 

Cheltuelile de administraţie și de regie ale monopolu- 

lui cărţilor. de joc sunt consemnate la un loc cu ale mo- 

nopolului chibriturilor în expunerea situațiunii tesaurului 

public, de aceea le vom da pentru amândouă aceste 

monopoluri. lată cari au fost veniturile și cheltuelile aces- 

tor monopoluri dela înființarea lor până astăzi:
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Din această tabelă reiese că venilurile nete ale acesto» 

două monopoluri s'au îndoit aproape în interval de 1? ani, 
ridicându-se dela 1.368.330,09 lei la 2.498.684,58 lei, iar 
cheltuelile de administraţie și regie au scăzut dela 37.94%; 
la 26.930, astfel încât beneficiul net al Statului din aceste 
două monopoluri s'a ridicat dela 62.060, la 73.07%/. 

 



CAPITOLUL v. 

Monopolul hârtiei de țigarete. 

Acest monopol a fost înfiinţat prin legea, din 17 Martie 
1900 și face parte din seria de impozite, cari au fost în- 
ființate de Guvernul din 11 Aprilie 1899 ([). 

Veniturile Statului căzuseră așă de jos în urma crizei 
agricole din acel an, încât la încheierea exerciţiului 1899-— 
1900 nu s'a incassat decât suma de 193.957.867,78 lei, 
pe când în 1898—99 se încasase 236.339.578,12 lei, și 
prin urmare eră o diferință de peste 42 milioane lei, care 
sa încassat mai puţin în 1899-—900. In acel an țara a 
avut să înregistreze cel mai mare deficit pe care l-a avut 
vreodată, în sumă de 35.404.909,52 lei, care reprezentă 
18.25%, din totalul veniturilor încassate. 

In faţa acestei grele situaţiuni financiare, Guvernul din 
11 Aprilie 1899 a propus următoarele 10 impozite, din 
cari trei impozite directe și şapte indirecte, căci taxele 
militare, cari ar constitui al 11-lea impozit, nu intrau în 
bugetul Statului, ci la Casa de dotațiune a oastei. 

Aceste impozite erau: 

Impozite directe : 

1. Taxa de 5%, asupra salariilor, evaluată la 4.000.000 lei 
2 Paţentele . . . Pa 800.000 » 
3. A doua zecime la contribuţiunile directe 3.085.000 » 

  

(1) Guvernul eră prezidat de d-l G. Gr. Cantacuzino, Ministru de finanţe fiind d-l Take Ionescu.



  

    

Impozite indirecte : 

1. Timbru și înregistrare. . . . 2.200.000 lei 
2. Spirtoase: ridicarea laxei dela, 8 la 12 

bani de gradul de spirt. . „2.000.000 » 
3. Zahăr: 15 bani la kilogramul de zahăr 

peste cei 15 bani . . . . 2.250.000 » 
4. Petrol: 7 bani taxa de consumaţie la 

kilogramul de petrol . . . . . , 9.200.000» 
5. Urcarea prețului tutunului . . . . . 3.000.000» 
6. Sporirea tarifelor căilor ferate . . . 3.500.000 » 
7. Monopolul hârtiei de țigarete . . . 1.500.000» 

Votal . . . 94.535.000lei 

Monopolul: hârtiei de țigarete n'a întâmpinat nici o difi- 
cullate în Parlament şi n'a fost combătut nici în Cameră, 
nici în Senat, din următoarele două cauze: mai întâiu 

strâmlorarea în care se află Statul eră așă de mare, în- 
cât. eră în simţimântul tuturor că trebue să se creeze re- 

surse nouă pentu a scoate Statul din greaua situaţiune 

financiară, în care se găsiă, și în al doilea rând, prin în- 
fiinţarea acestui monopol nu se impuneă o nouă sarcină 
conbvibuabililor, deoarece hârtia de țigarete aveă să fie 
vândută cu acelaș preţ ca şi în trecut, şi singura deo- 
sebire eră că publicul, în loc s'o cumpere dela reprezen- 
tanţii fabricilor străine, aveau s'o cumpere de aci-înainte 
direct dela Stat, și prin urmare beneficiul pe care-l tră- 
geau aceia cari aduceau hârtia de ţigaretă din străinătate 
și o vindeau în România, nu mai aveă să intre în buzu- 
narele acelor reprezentanți ai fabricanţilor străini, ci aveă, 

să intre în Cassa Statului. 
Dacă hârtia de țigarete sar [i fabricat în ţară, neapă- 

rat că înființarea monopolului ax fi întâmpinat mai multe 
greutăţi, căci ar fi trebuit să se nimicească o industrie 
existentă în țară, pe când neexistând asemenea labrici în 
țară, prin înființarea, acestui monopol se aduceă o mică 
atingere numai acelora cari făceau comerțul cu hârtie de 
țigaretă, cari fiind puţin numeroși, pentru despăgubirea
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lor guvernul prevăzuse că suma de 230.000 lei eră îndes- 
tulătoare, căci legea prevedeă că Slatul este dator să răs- 
cumpere tot stokul de hârtie de ţigaretă care sar află în 
țară, precum şi mașinile, uneltele și materialele de fabri- 
cațiune pentru cărticele sau tuburi. 

Preţul rescumpărării eră stabilit după bazele următoare: 
1) Costul de fabrică; 2) Taxele de transport; 3) Taxa va- 
mală; 4) Un beneficiu de 5%. 

Comitetul delegaților Camerei a ales de raportor al mo- 
nopolului hârtiei de țigarete pe un bărbat cunoscător al 
chestiunii, pe d-l Gr. N. Manu, fost Director general al Re- 
giei monopolurilor Statului, care a introdus în această, 
lege mai multe modificări, dintre cari cea mai importantă, 
eră că se acordă Statului nu numai monopolul vânzării 
hârtiei de țigarete, dar și monopolul fabricaţiunii, căci 
dacă la prezentarea legii nu există în ţară nici o fabrică 
de hârtie de țigarete, eră bine să se prevază dela înco- 
put, că în caz de a se înființă asemenea, fabrici, tot nu- 
mai Statul ax» [i avut și monopolul fabricaţiunii. 

Guvernul speră să obţină din acest monopol un venit 
de 1.500.000 lei pe an, însă raportorul legii eră mult mai 
“optimist, căci evaluă venitul brut la 5.875.000 lei, iar ve- 
nitul net la 3.693.000 lei. | 

Raportorul legii Camerei porniă dela acest calcul: că în 
țară consumându-se trei şi jumătate milioane kilograme 
de tutun, și într un kilogram intrând 1.500 țigarete, aceasta, 
dă un total de 5 miliarde de țigarete, și prin urmare va, 
fi nevoie de un număr egal de foiţe de ţigară; dar nu 
țineă seamă că populaţiunea, rurală, care este marea con- 
sumatoare a tutunului, întrebuinţează foarte mult luleaua, 
și prin urmare nare nevoie de hârtie de ţigaretă. 

Tendinţa populaţiunii noastre urbane este din contra 
pentru întrebuinţarea cât mai mult a ţigaretelor fabricate 
de Regie, și în această direcţiune ar trebui să lucreze 
Regia monopolului tutunului, pentru ca să formeze gustul 
publicului la întrebuinţarea cât mai mult a țigaretei, căci 
cu modul acesta, va face ca, profitul Regiei să fie mai mare, 
atât dela tutun, cât şi dela hârtia de țigarete, amândouă 
fiind monopoluri ale Statului.



  

Afirmaţiunea că obiceiul țigaretelor este introdus pe o 
scară foarte întinsă în populaţiunea noastră rurală este 
exagerată, căci praclica a dovedit că nici astăzi, după șase 
ani dela înființarea monopolului hârtiei de țigarete, Statul 
na ajuns să încasseze veniturile pe cari le arătă rapor- 
torul legii din 1900. 

Monopolul hârtiei de țigarete a început să funcţioneze 
- dela 16 August 1900, dar abiă făcuse Statul instalaţiu- 

nile necesare pentru funcţionarea lui, și la 1 Septemvrie 
1900 a fost nevoit să cedeze venitul acestui monopol unui 
sindicat de Dănzi, pentru ca să-şi procure suma de 15 
milioane lei de care aveă trebuință spre a face faţă ne- 
voilor celor mai urgente ale Statului. 

Intr adevăr, situațiunea financiară devenise și mai grea: 
până la închiderea exerciţiului 1898—99 se emisese rentă 
amortizabilă 50, şi 4%, în valoare no- 

  

  

minală de . „ 980.525.000,— lei 
care a produs suma de ; . . . 870.046.933,63 » 
iar plăţile au fost de . . „+ 938.043.612,93 » 

Prin urmare, eră un excedent de 
plăţi de... aaa 63.896.679,30 lei 

pentru care s'au emis bonuri de ţeza- / 
ur, iar în cursul exerciţiului 1899/900 
Sau mai emis pentru suma de. . . 43.362.200,34 » 

Total . . . 107.258.909,641ei (1) 

  

Pentru plata acestei sume guvernul din Îl Aprilie 1899, 
pe de o parte a contactat un împrumut în bonuri de te- 
zaur 5%, în valoare nominală de 175 milioane lei, pe tex- 
men de 5 ani, iar pe de alta a înființat cele 10 impozite 
de cari am vorbit dejă, evaluate să producă suma, de 
24.535.000 lei. . 

Dar nici aceste resurse nefiind îndestulăţoare, s'au mai 
creat următoarele resurse: | 

1. Suma netă ce se va realiză din vânzarea titlurilor 
de rentă amortizabilă în valoare nominală de 6.527.500 

(1) Expunerea situaţiunii financiare a tezaurului public la 30 Septem- 
vrie 1900.
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lei, cari constituiau capitalul desliințatei casse de amorti- 
zare și cari au produs în exerciţiul 1900—1901 suma de 

  

LE 5.180.654,45 
2. Valoarea biletelor ipotecare neprezen- 

tate la plată şi prescrise în favoarea Statului. 72.580,— 
3. Soldul fondului rural constatat la 30 

Septemvrie 1899... 181.784,26 
„+. Din fondul de exploatare al căilor ferate. 3.000.000,— 

Total . . . 8.435.018,71 
la» Guvernul din 7 Iulie 1900 (1) a mai creat urmă- 

toarele resurse: 
1. Cesiunea monopolului hâstiei de țigarete pe timp de 

12 ani și 7 luni unui sindicat de bănci, compus din ca- 
sele de bancă: Disconto Gesellschaft, S. Bloichrăder din 
Berlin și Banca generală română din București (2). Această 
cesiune sa făcut pe preţul de 12.150.000 mărci (15 mi- 
lioane lei), începând dela, 1 Septemvrie 1900 şi sfârşin- 
du-se la 31 Martie 1913. 

2. Vânzanea titlului Statului în capitalul și rezervele 
Băncii Naţionale, (3) din care sa încassal, în exerciţiul 
1900—901 suma de 14.800.000 lei. 

lată principalele condițiuni în cari sa făcut cesiunea 
monopolului hârtiei de țigarete: 

Sindicatul de bănci se obligă să verse Statului xo- 
mân în ziua când convenţiunea va, intră în vigoare suma 
e „6.075.000 mărei 

adică jumătate din preţul cesiunii, iar 
cealaltă jumătate trebuiă vărsată la ur- 
mătoarele termene: 

La 31; Decemvrie 1900. . . . . . 3.037.500 mărci 
La îs, Martie 1901 ...... 3.037.500 » 

Total . . . 12.150.000 mărci 

Băncile sindicate erau obligate în acelaș timp să plă- 
tească Statului român o dobândă de 60%, pe an la suma 

  

(1) Guvernul eră prezidat de d-l P. P. Carp, care luase şi portofoliul fi- 
nanțelor. 

(2) Legea din 5 Octomvrie 1900. 
(3) Legea din 25 Ianuarie 1901. 
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de 12.150.000 mărci, dela 1/,, Septemvwrie 1900, până în 
ziua primului vărsământ, și pentru celelalte două vărsă- 
minte o dobândă de 5%; iar Guvernul român se obligă 
să plătească sindicatului. de bancheri minimum suma de 
1.241.683,35 lei, pentru cele 7 luni dela 1 Septemvrie 
1900 până la 1 Aprilie 1901, și un minimum de 2.128.600 
lei pe an pentru cei 12 ani, pe cât timp fusese făcută 
cesiunea. 

Statul român se mai îndatoră ca, în caz când beneficiul 
net al monopolului hârtiei de ţigaretă nar produce mi- 
nimum de venit de 2.128.600 lei pe fiecare an, atunci eră 
obligat să plătească din alte venituri ale sale diferinţa ce 
ar lipsi până la, compleetarea sumei garantate de 2.128.600 
lei pe an, iar în caz ca venitul net să treacă peste suma 

de 2.128.600 lei, atunci Statul român deveniă coasociatul 
sindicatului de bănci, având dreptul să iea jumătate din 
excedent, iar cealalţă jumătate o luă sindicatul de bănci 
ca un supliment: de beneficiu. | 

Băncile sindicate participau între ele atât în privința 
avansului de făcut Statului român, cât şi în privinţa be- 
neficiilor în proporțiunile următoare: 

Divecţiunea Disconto Gesellschaft pentru . . . 140% 
Casa de bancă S. Bleichrâder . . . . . . . . 30% 
Banca generală română . . . . . . . e e e 25% 

Total . . . 100% 

După această .convenţiune, pentru 15 milioane lei pe 
cari le luă Statul român în 1900, aveă să plătească sin- 
dicatului de bănci, căruia îi făcuse cesiunea monopolului 
hârtiei de țigarete, sumele următoare, cari erau garantate, 

„ori care ar fi fost venitul net al acestui monopol, și anume: 
Dela 1 Sept. 1900—1 Aprilie 1901 . . 1.241.683,35 lei 
12 ani câte 2.128.600X12= . , . .25.513.200,—» 

Total . . 26.784.883,35 lei 

  

Consumaţiunea hâxtiei de ţigaretă fiind mai mare decât 
aceea, care a fost luată de bază la încheierea convențiunii 
din 1900, iar venitul bbut trecând de suma de 3.130.000 lei,
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la cât se evaluase minimum consumaţiunii, sindicatul de 
bănci a mai avul un beneficiu și din jumătatea exceden- 
tului, care a trecut peste venitul net de 2.128.600 iei ga- 
rantat de Stat sindicatului. 

lată într'adevăr cari au lost incassările dela înființarea 
monopolului hârtiei de ţigaretă "și până astăzi:
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lată acum cari au fost beneficiile sindicatului de ban- 
cheri, căruia i s'a cedat acest monopol, comparat cu ceea- 
ce li sa garantat de Stat: 

Tabela No. 9, 

    

  

  

              

DI 
SUMA SUMA BENEYICIUL , | 

ANII garantată de | încassată de | în plus ai | Propor- | 
- Stat, sindicat sindicatului tiunea 
2 0 0 SD ÎI 2 « 70 

lei |B. Lei IB. Lei _IB, | 

' Dela 31 August 1900—31 | | 
Martie 1901 1.241.683:35| 1.30.1325] 128 44919] 10. 

| | j | 
i 1901—1902 2.128.600,—| 2343.91210|  215,312:10 10... 
ţ ! i - ! 

1902—1903 2.128.600|—| 2.415.290.65 286.690 65 135| 

i 1903—1904 2.128.600:—| 2.481 60204]  353.002104] —1Guza! 
| 

| Total. . .| 7.627.488135| 8610937383] 983.453198] 12| 

Din această tabelă reiese că sindicatul de bănci, pe 
lângă suma de 7.627.482,35 lei, pe care Statul i-o garan- 
tase, a mai încassat în 3 ani și 7 luni încă 983.453,98 
lei, ceeace face că, la expirarea, concesiunii, 'i-ar mai re- 
veni încă un beneliciu de cel puţin 3.150.000 lei, adică 
un beneficiu total de peste 4 milioane lei, socotind că ex- 
cedentul beneficiului peste suma garantată n'ar depăşi suma 
de 350.000 lei ca în anul 1903—904; dar dupa Încassă- 

rile cari au mers mereu crescând, există aproape sigu- 
ranța, că beneticiul băncilor sindicate va fi la sfârșitul con- 
tractului cu mult mai mare de 4 milioane lei. 

Beneficiul Statului din monopolul hârtiei do țigarete până 
astăzi este foarte mic, din cauză că în primele 7? luni ale 
monopolului s'au făcut cheltueli mari pentru răscumpărarea, 
stokului de hârtie de ţigaretă aflat în depozitele particu- 
larilor, a mașinelor, uneltelor, ete., precum şi alte chel- 
tueli de instalaţiune, așă încâţ, în primele 7 luni ale mo- 
nopolului, nu numai că na fost nici un beneficiu, dar din 
contră Statul a avut un deficit de 1.142.193,30 lei; în 
anul al douilea însă a fost un beneficiu de 283.612,24 lei, 
şi acest beneficiu a mers crescând, ajungând la suma de 
296.303,46 lei, beneficiul însă al acestor 3!/, ani se
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ridică numai la 185.505,63 lei; dela 1913 insă, când expiră 
termenul cesiunii monopolului hârtiei de ţigaretă, benefi- 
ciul net al Statului se va ridică la suma de cel puţin 3 
milioane lei, cu tendința de a depăși această cifră. 

Monopolul hârtiei de țigaretă este cel din urmă mono- 
pol care a fost înființat de Stat, și în ceeace priveşte pe 

fumători, Statul exploatează în deajuns această rea deprin- 
dere, care a pătruns aşă de mult în toate ţerile, căci Sta- 

tul trage pe. toate căile venituri destul de însemnate de 

la fumători prin monopolurile sale: dela tutun, care dă 
un venit brut de aproape 38 milioane lei; dela hârtia de 
țigarete peste 4 milioane lei; şi chiar monopolul chibri- 
turilor se poate pune în legătură cu aceste monopoluri, 
căci fumătorii consumă cele mai multe chibrituri. 

România este ţara care a înființat cele mai multe mo- 
nopoluri asupra viţiului fumatului, căci în nici o altă ţară 
nu înţâlnim întrunite aceste trei monopoluri cari cad asu- 
pra fumătorilor: monopolul tutunului, hârtiei de țigarete 
Și chibriturilor, 

+ x . 

Incheind această lucrare, constatăm că România este ţara 
care are cele mai multe monopoluri. Pe lângă monopo- 
lul sării, al tutunului şi al explozibilelor, cari există în 
multe ţeri, în România: mai sunt încă alte trei monopo- 

luri : al chibriturilor, cărților de joc și al hârtiei de ţiga- 
rete, aşă încâl, cu greu sar putea cită altă țară, care să - 
aibă întrunite toate aceste șase monopoluri. 

Sunt ţeri chiar, cari s'au ferit de a introduce vreun mo- 
nopol în regimul lor fiscal, ca: Germania, Anglia, Belgia, etc., 
pe când la noi monopolurile ocupă un loc important în re- 
gimul fiscal al României, căci în 1903—904 ele au adus 
un venit brut de 53.726.706,14 lei, care reprezentă un 

procent de 21.75%, din totalul încassărilor, cari au fost de 
246.759.270,91 lei. 

Iată în adevăr veniturile brute cari s'au încassat din mo- 
nopoluri în 1903—904:



A 
Tabela No. 98. 
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Monopolul tutunului este acele care dă cele mai însem- 

nate venituri Statului, căci el singur reprezentă 10%/, din 

totalul veniturilor brute ale monopolurilor, ia celelalte 

monopoluri reprezentă împreună vestul de 30%. 

Comparând cheltuelile făcute în 1903-—904 pentru ex- 

ploatarea fiecărui monopol cu veniturile încassate, iată în 

ce ordine sunt clasificate monopolurile după beneficiul net 

pe care îl dau Statului: 
Tabela No. 99. 

  | |     
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  4] Prat de puşcă] *600.574!60 216.630: 33 383.994127| 63. 

Iârtia de ţi- | | | 

garetă. . . 4.171.893 67| 3.575.591. 21 596.303! 46| 11.5. ea
r                   

  

Rezultă dar că dintre toate monopolurile Statului, sarea 

este care produce cel mai mare venit net, căci. materia 

primă nu costă nimic pe Stat, pe când la celelalte mo- 

nopoluri, pe lângă cheltuelile de exploatare, materia primă 

ocupă un loc destul de însemnat. Dacă la hârtia de ţiga- 

rete venitul net este așă de mic, cauza este că trebue să se 

plătească sindicatului de bănci anuitatea cuvenită pentru 

Th. C. Aslan, Monopolurile în România. MI 15
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avansul de 15 milioane lei pe care l-a făcut Statului ro- 
mân în 1900; îndată însă ce va expiră termenul conven- 
țiunii, adică dela 1913, venitul net al acestui monopol 
va fi și dânsul mai mare, căci se vor adauge cele 2 mi- 
lioane lei ce se plătesc astăzi sindicatului de bănci. 

Cheltuelile de administraţie pentru toate monopolurile 
Statului au scăzut în mod simţitor, dela înființarea lor și 
până astăzi, și se poate zice că în general o“*pătrime din 
venituri sunţ cheltueli de regie și administraţie, iar restul 
de trei pătrimi se încassează ca beneficiu net de către Stat, 

Pentru monopolurile cari nu constitue obiecte de prima 
necesitate, ca tutunul, hârtia de ţigaretă și chiar chibri- 
tunile, sar puteă consideră până la un punct oarecare că 
n'ar fi exagerat beneficiul pe care îl trage Statul din aceste 
monopoluri, am văzut însă că în ceeace privește sarea, 
acest beneliciu este prea mare, şi dacă până astăzi nu 
sa putul scădeă preţul sării, cauza a fost nevoile tot mai 
mari ale Statului, cari n'au permis să se renunțe la un 
venit de câteva milioane. 

De sigur că România nu poate invidiă alte ţeri în pri- 
vința numărului monopolurilor exploatate de Stat, ele fiind 
destul de numeroase; cu toate acestea este un monopol 
care, în interesul sănătăţii publice, ar fi de dorit să se în- 
ființeze în ori și ce ţară. Acesta este monopolul alcoolu- 
lui, care funcţionează dejă în Elveţia și în unele guver- 
namente din Rusia. Va fi un mare morit al guvernului 
acela, care va puteă să înființeze monopolul alcoolului în 
România, cel puţin în ceeace privește fabricaţiunea, ca să, 

se poată face controlul necesar unei bune calităţi a al- 
coolului, rămânând vânzarea în detaliu liberă. 

Ştim însă greutăţile mari pe cari le întâmpină înființa- 
rea, acestui monopol în toate ţerile, şi la noi mai mult decât 

ori unde; va fi deci foarte greu să se înființeze monopo- 
lul alcoolului, căci el izbeşte o clasă întreagă de mici pro- 
ducători și comercianţi, și atunci când un monopol lovește 
în prea multe interese, înfiinţarea, lui este foarte grea, dacă 
nu imposibilă. PE   
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