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PREFATA 

Lisle sciut că orqunisareu serviciului de poştă rurală în România, a Just 
o questiune carzălore mult timp, pentru înstiluțiunea poştelor, și de care sui 
preocupat toți Directorii Generali săreuitori, de la 1870 încoce, până sa putut 
așeza bazele actualei organizări în 1992. 

Dacă până astă-zi mam ajuns lu idealul pe care sper stil atingem cu 
orernizarea dinu 1992, totuşi o putem spune cu multumire, că desroliarea, lu 

cuve sc ridical lu noi acestă instiluțiune, ne permite să stâm alătusi cu cele 
mr citilisule țări, cari ai vechi organisări, şi în desroltarea și cxislența lor 
de mai. multe decenii, sati cheltuit mec multe forțe, ca în tânăra ndstră țură 

| Că poșta rurală este un pulernie factor, pentru descoltarea și prosperareu 
unei națiuni, cm demonstrato în destul întruu sturdiii istorie din 1897 (1) pe 
cave Pam reprodus în paste și în corpul acestei lucrări. Cu dece ocasiune pro- 
puneam dre-curi desiderale, contra cărora se ridica alunci o furtună de pro- 
testări din partea superiorilor noştrii pesimiști, cari profelisuii că acele pro- 
puneri sunt ircalisabile ; astă-zi când ele ai luat ființa sunt satisfăcut să o 
afirm aci, căi răbdarea și încrederea mec de atunci, ci fost încoronate de 

;8tteces, 
Dar săcerşind o lucrare uut este destul « zice : miam atins scopul, chiar 

dacă lucrarea are reușita presentului, (2) ci trelue să fin mai mut preocupaţi 
de resultatele ce este chemată să dea în viitor. acesta ca dogmă pentru ori-ce 
lucrare în general. Pot spune în special pentru poșta rurală, care fiind o orguni- 
sure încctă, o construcție în care straturile se depun succesir din un în cu, 
vesultutele nu se pol vedeu, de ct lârziti. . 

Făcând acestă Iucrare nu caut sămi fac un lillu, ci o mulțemire că am 
putut contribui şi cit cu ceva în timpul cât cm fost în acestă. Administrațiune, 
Mauuca meu se reduce la rolul albinei, ce depune în stup în fie-care zi rodul 
„adunat din cxcursiunile ce face: am cvezut că culegând acest menachii, 
"mi fac odatorie dând colegilor mei o lucrare pe cât su putut complecta în felul 

ei, pe care o pol consulta de lu Diriginți până la notari, și de cure se pot fo- 
losi, cred, şi acei din amploiați cari chemați la concursuri sait examene mureau 

„până acum, 0 colecțiune compleciă cu din tote ale poştei rurale. 
De şi desroltavea aceslui serricii, în acești din urmă cui « fost stațio- 

navă, din motive de economie, din cure causă « trebuit să sufere consecințele 
acestei opriri în loc, toluși am siguranța că îndată ce se va ameliora silua- 
ținea se ua relua firul întrerupt, şi acest serticiii ca fi chemat la nouă uc- 
tiritate de progres şi ddesroltave, contribuind din noii lu o crescere a reniturilor 
acestei înstitiițintui. 

pi 

1). Publicat în Buletinul tolevrafo-poştal No. 13/,sta: 
2). Lucrare făcută şi publicată în Buletinul telegrafo-poştal No. 1/a în urmă 

însărcinărei d-lui ex Director General Kiru, căruia reclamasem că nu mă pun d-nii Ins- 

pectori po tabloii de avansare, era o teză pentru a mă putea ina la merit, — şi cu 
care am reuşit sii fiii avansat, 
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Lucrarea ucestu și pildele ce dei, sper că cu îndemna pe «de v purte și 

pe ulți colegi « continua și coulribui lu descollurea acestui sereiciti (pentru 

moment întrertylă) iar pe de alta, va ace darul, că lasă un um  cdescluis 

administraţiunei când va găsi cu cale să se ocupe, pentru « se aci lăsaţi cor- 

cul atribuţiunilor personalului poștal rural în comune şi ciibune, și nai «les 

să se oprescă la aseulii speciali, cure sunt meniți să creeze în posta rurală, 

am personal, ce cu tinpul za pulea inlocui cut succes cm ploiați cueriliari, 

fiind un mijloc lesnicios pentru „Administrația poştelor să înființeze oficii 'T. P. 

cu puțină cheltuială, comparatie cu sacrificiile ce se fac astă-zi cu perle dinu 

oficii ce nu renteză şi «ii devenit o pocară pentru Iuudgelul sAduinistira- 

țiunei. — In acelaş sens sr putea lucra şi la lransformareaa «utrepriselor «de 

deligențe ce absorbe o parte însemnul din reniluri ele. dar acestea__ror [ace 

objectul allei lucrări speciale, ce aut păte încăpea în cudru unei prefute și nici 

în corpul acestei călăuze care are ulti menire. 

Nu pot încheia [ări « cere îndulegența colegilor cevi nu vor isi lucrare 

complectă, şi tot odată « multumi «celor cnmarază cari mi-i «dat siucerul lor 

concurs pentru. colaborarea şi colectionarec seiințelor din acistă căliuză. 

Autorul.



| ISTORICUL 
SERVICIULUI POŞTAL, RURAT, ÎN ROMÂNIA 

Este mol mult de un pătrar de secol de când s'ait pus primele base ale 
unul serviciii de poştă rurală în România. 

Până la 1872 nu existaii biurouri poştale în comune pentru nevoile şi 
înlesnirea / populațiunei rurale, unde corespondențele să se depună du- 
pă o normă stabilită; ci totul se făcea prin mijlâcele co le gisea fie-care 
a îndemână şi mal ales cu ocasiuni particulare. 

Desvoltarea insă, ce a luat acest serviciti, mat cu sâmă în urma punerer 
în aplicare a leget din 1692, prin care s'a stabilit noile base, ale actualei or- 
ganisațiunt, merită un mic studiti istoric, comparativ cu fasele prin cari ait 
trecut organisările din cele dou& epoci. 

Prima organisare de poştă rurală din 1$72 sta tăcut în puterea art. 52 
din legea Consilielor județene, care punea obligațiune județelor să înființeze 
câte un biuroii de expediarea poştel rorale la reședințele sub-pretecturelor, 
acolo unde nu exista un oficii telegralo-poştal, şi care binroit se conducea de 
către un expeditor rural, căruia i se cerea, ca esenţială conditiune de admi- 
sibilitate, să aibă o garanţie egală cu salariul pe un an ; în cc priveşte gra- 
dul de instrucțiune era aprope cu totul neglija. 

"Aceşti expeditori rurali se numină de Direcţiunea poştelor, însă după 
recomandaţiunea Consiliilor județene sati ale preşedinţilor Comitetelor perma- 
nente; iar când cl nu era recomandat de aceştia, după un interval de 15 
zile, Direcțiunea poştelor avea facultatea a "1 numi dânsa d'a dreptul. 

Expeditori! rural, în întelegere cu sub-prefecții şi cu concursul acestora, 
transmiteaii corespondenţele de la reședințele sub-preiceturelor la pretectură 
și comune. 

Transportul expedițiunei între prefectură şi reședințele sub-prelecture- 
lor (biurourile poştale de expediţiune) se etectuaii prin călăraşi, iar între 
sub-prefecturi și comune prin vătăşci, 

Pentru întreținerea acestui servicii, adică plata expeditorilor, aprovisi- 
onarea mobilierului şi întreținerea lui, județele eraii obligate a înscri sumele 
necesare,—indicate de Directiunea poștelor; în cas de retus Ministerul le în- 
scria din oficiu. 

Diurnele expeditorilor rurali era fixate la 100 lei lunar. 
Modul de deservire şi pornire a curselor se regula tot de Direcţiunea 

poştelor, numărul însă al acestor curse în comune era limitat, la cel puţin 
dont pe s&ptămână. 

Notari! eraă obligați a îndeplini funcțiunea de expeditori în comunele 
rurale, după instrucțiunile date de Direeţiunea poştelor. 

Ca măsuri disciplinare, expeditorir rural erai supuşi la 6 amendă de 
3—21 lei, iar. notarii și vătăşeir de la 1—5 lei, amenzi ce se vărsait în casa 
județului. , 

In ce priveşte însă pentru călăraşii, cari făceaii transportul expediţiu- 
nci între prefecturi cu sub-prefecturile şi vice-versa, legea tăcea, ne impunân- 
du-le nici un lel de răspundere.



    

Expeditoril rurali aveaii obligațiunea de a primi și a expedia : scrisori 

simple, irancate şi netrancate, scrisori recomandate, co.wverte oficiale, ziare, 

imprimate, probe de mărturi. depeşi telegrafice etc. 

Taxele de la aceste biurouri rurale erai în profitul statului, cu excep- 

ţiune de taxele percepute pentru corespondenţele poştale, destinate «dle la o 
comună la alta, în interiorul aceleaşi plăşi, care eraii în profitul judeţului. 

Acestea eraii basele legi din 1872, care ati presidat la functionarea ser- 

viciului de poştă rurală în România pînă la 1899, când administrația poştelor ro- 
mâne, pornită, pe de o parte, dintrun spirit de progres, ținând compt de 
desvoltarea şi avântul tot mal mare ce lua transacțiile dinzre oraşe și co- 
munc, iar pe de alta desvoltarea ce o da comerciului şi idustriet înființarea 
drumurilor de fer în tote direcțiunile, a tăcut să se resimtă necesitatea de a 
se aduce un remedii de îmbunătăţire şi aceste ramure, pentru înlesnirea 
locuitorilor din comunele rurale, car! erai Lăsute la o parte într'un mol ne- 
glijabil, căci ne existând adevărate Dbiurouri rurale unile să '5I depună cores- 
pondențele, recurgeuii la servicii particulure saii ocasiuni, a decis să se facă 
primile încercări aplicând mal întâi organisarea poster rurale pe nor base ju- 
ețelor : "Teleorman, Vlaşea şi R. Sărat lu 1/13 Decembrie 1590, judetelor 

Brăila, Buzău, Iltov, Iaşi la 1/13 Ianuarie 189i, Covurluii, "Tecuci, Tutova 
la 1/15 Septembrie, Fălciii la 1/15 Octombrie; Botosani şi Succva lu 1/13 No- 
embrie 1591. ” . : 

Ast-lel că la 22 Iulie 1892, când sa promulgat actuala lege de pustă 
rurală, aveam deja 14 județe în cari tuneționaii complect şi în mod regulat posta 
rurală pe noile base. ” ” o 

Avantagiile legci din 1892, faţă cu legea abrogată din 1S72, sunt de ne- 
comparat, pentru că prin actuala lege personalul acestul servicii a rămas cu 
totul pendinte numai de Direcţiunea poştelor. - 

_Cam acestea sunt în resumat lasele prin care a trecut serviciul poştel ru- 
rale în România, de la 1872 data înfiinţărer și până la 189? data organisărel 
sale mal reționale, organisare ale cărer base se expun în, tratatul de față. 

 



PERSONALUL TELEGRAFO-POSTAL RURAL 
  

Diferite categorii de funcţionari care indeplinese serviciul Rural. 
. . 

Serviciul poşta! telegrafic şi telefonie rural se execută de: 
a) Agenti poştali, 
b) Agenti special, 
e) Factori rurall și | 
d) Factori-rural-conductori. . 

a) Agenţi poştalr sunt notaril comunelor rurale cari, ocupând aceste 

Tuncțiuni, sunt de drept şi agenţi poştal, executând în comunele lor serviciul 
de pozti uşără şi de primirea de la public a coletelor postale rurale; iar în 
co:nunele unde existi şi un post teletonic judetțen public, execută şi serviciul 
telefonic şi telegratic în limitele prescripțiunilor prevăzute prin instrucțiuni 
speciale.—tvezi partea. II a tratatului de faţă). 

D) Agenţi speciali sunt funcţionari numiti de Direcţiune şi însărcinaţi 
în anumite localităţi cu executarea serviciului de poştă uşoră, cu primirea 
de lu public a manditelor până la 109 let unul (nu face și achitări) cu 
primirea şi distribairea coletelor poştale rurale şi în unele localităţi cu exe- 
cutarea serviciului telefonie telegrafic, de primirea şi achitare de mandate 
oştale interne până la 59) lei şi chiar de mesagerii cu valdre limitată, după 

Importanta localităţei unde funcţioneză. i 
c) Factori! ruralt sunt asemenea numiţi de Direcţiune şi însărcinaţi, cu 

efectuarea de curse poştale între donă sai mar multe localităţi, pe jos, 
călare, cu cariola pe două râte, saii chiar cu căruța, executând serviciul de 

oştă uşoră de mindate poştale până Io. 100 ler, de colete poştale rurale până 
a greutatea de d Nilogr. cu valdre și ramburs până la 50 lel, şi cu primirea 

şi predarea corespondențelor telegrafice. 
d) Factorir-rurali-conductori sunt tot factori rurali, se deosibesc însă 

de aceştia prin aceea, că electucază cursele numa! cu diligența şi pe lângă 

serviciul factorilor rural! fac şi pe cel de conductor şi de antreprenor, tiind au- 

torisati a transporta mesagerii şi pasageri între 2 saii mai multe oticif, cu 
ail și trăsura proprietate a lor. 

Recrutarea personalului și condiţiunile de admisibilitate- 

O ficiile cari au servici! de poștă aurală, sunt obligate să aibă o 

condică în care să noteze pe aspiranţii pentu posturile de agenţi speciali, 

factori rurali şi factorr-rurali-conduetori, itât. pe cel cari adreseză cereri „di-
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rect oficiilor, cât şi pe cei recomandati de Directiune ca să fie avuti în ve- 

dere la vacante !). 
, 

Diriginţii sunt obligati să aibă ori când aspirant disponibilr, ca să potă 

la timp să înlocuescă pe verl-un titular care ar părăsi servicii, ar muri ete. 

__ În cas când n'ar fi sesizat de aspirant, Dirigintele este dator să caute, 

intervenind la Primăriile comunelor învecinate, sati Ja administratia jude- 

țului, spre a! găsi și trimite aspirant, ast-lel că în tot-d'a-una să lie în mă- 

cură a face faţă cerinţelor serviciului. 

In condica de aspiranți se-noteză numai ace car întrunese tote condi- 

tiunile de adimisibilitate, sati cel puţin parte din cele. 

_ Condiţiunile de admisibilitate pentru agenţi special, factorit-rurali şi 

factorii-rural-conductori sunt aprope identice, deosebindu-se numar în ecea-ce 

privesee garui ţia ce urmeză a depune fie-care; iar pentru agenţit speciali să 

cunoscă și telegrafia. 
Aceste condițiuni sunt : 

ă fie român sait naturalizat, 

să scie a scri şi citi, 
ă aibă etatea de 25-10 ani, 

ă 
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aibă o bună, purtare, 
. Să fie sănătos şi 

6). Să fi satisfăcut legea de recrutare. 

7). Certificat de studii, cel puţin cele 4 clase primare; în lipsa certili- 

cutului de studii, examenul şi proba în scris pote tine loc de zict de studir. 

8). Agentii speciali destinați pentru localităţi cu telearat, li se pretinde 

să cunbscă ne apărat și telegrafia. ” Ă 
9). Ca garaniie, factorilor rurală şi agenților spceialt, Îi se cere să aibă 

suma de 500 le, iar factorilor ruralt conductori sum: de 1300 le. Garantiile 

se depun în numerariii sati efecte garantate de Stat. — In unele localităţi se 

pretinde şi agenților special o garanție până la maximum 150 ter, si acesta 

în casul când fac serviciul de conductorI poştall sati mănuese ca asenti speciali 

şi mesagerii. : a ia 
Aceste condițiuni se pot proba : 
Calitatea de cetățen român se probeză printrun certilicat al autoritătel 
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„în drept, sa printr'o dovadă din partea mar multor proprietari din aceiasi 

comună cu aspirantul, legalisată de autoritatea în drept sau chiar prin actul 

ascere când în acesta se specifică ; iar pentru cel naturalisati prin di- 
p oma_ de naturalisare. ” 

tame, alu de instrucțiune se proteză prin certificatul de absolvirea înve- 

ioza în se „Primar şi printro teză în seris, — În lipsa certilicatulur de studii, 
i în, Scris va ţine şi locul acestui act. 

extra tă ca se probezii prin actul de nascere; în lipsa a estuia, printrun 

statator 1] uscero lupă eondicile stărel civile sati printr'un proces-verbal con- 

ce AA ae aer, format contorm lege ; iar când şi acestea ar lipsi, etate 

l Tune uce i in actul de studir sati cel militar (libret). 
în drept a conduită se pote proba printr'un certificat liberat de autoritate: 

De atat A e să se arate și daci aspirantul este român sa naturalisat. 

Sănătatea se pote prova printr'un act medical; iar 
Satist: - „Satislacerea legci de recrutare , . Na a a [ 

de dispensă). 5 prin actul respectiv (Libret sau certificat 

Recomandarea şi confirmarea personalului 

Indată ce se ivese sata Tpoaa a , , , 

în condică “pe cel DE Îi o MA anţă, Dirigintele alege dintre aspirantii notat 
> al bun, îl chiamă la oficii, îl comunică să'și prepare ac- 

  

L. Mulţi i i scz e . D. Mulţi aspiranţi adresezi cerori pentru asemenea posturi Direcţiunei, Caro, 
„pe.de o parte disposâză a so lua notă în registrul de aspiranţi co so ține pe judeţe 
la serviciul poztelor rurale, iar % Se DOS ale, iar pe de altă parte, dă ordin oficiului respectiv 
notă do aspirant, spre 21 avea în vedere d vacanță. ciuluă respectiv a IN&
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tele și garanţia șil autorisă să tacă practică de servicii 10-15 dile, după care 
lace recomandarea către Direcţiure. , 

O dată cu referatul prin care se face recomandarea, să inainteză și ac- 
tele aspirantului și anume : 

1). Actul de nascere (dacă'l are). 
2); Actul de i ationalitate (!); 
3). Actul de studii (dacă'l are) 
4). Actul de bună conduită ; a | 
5). Actul medical, că este sănătos și lipsit de orce intimitate care Iar 

tace improprii serviciului : 
6). Actul doveditor că a satisfăcut legea de recrutare, sati dupe cas,— 

certificat «e dispensă, certificat de scutire, etc.). _ 
7). Orr-ce act doveditor de funcțiunile ce a mul ocupat, în care să se 

“arate motivele retraserer din acele funcțiuni ; 
8). Un tubloi de starea civilă format conlorm modelului A de pe contra 

pagină. , 
9). Teza în seris, precum şi garanția depusă de aspirant (2). , 
Tote acestea se înainteză ca anexe pe lângă referat, afară de garanție 

are se inuintâză aparate, în grop sai serisâre de valdre, purtând acelus 
numer ca referatul la care se raportă şi în care se arată suma ce se înu- 
inteză şi No. gropului sui scrisorel de" valore cu care se trimit bani. 

Teza în scris se obține supunând pe aspirant unul examen în scris asu- 
pra următorelor chestiuni : , o 

a). La, scriere : se dicteză câte-va întrebări din instrucţia respectivă la 
„care aspirantul va da răspunsurile ; Ia _ 

b). Din aritmetică: probleme asupra celor 4 operaţiuni cu numere întregi; 
c). Din geografie : cu ce judeţe se învecinesce județul în care vrea să 

funcționeze, cum este împărțit, în ce ordine are să deservescă comunele din 
circonscripția ce cere, distanţa (în ore) aproximativă între ele şi felul și sta- 
rea drumurilor. SI . Agenţilor speciali li se va da din geografie o tesă nai complicată de cât 
a factorilor rurali, tratând însă despre localităţile învecinate. N _ 

Tesa în scris după ce se va semna de aspirant, se adnoteză de către 
Diriginte cu „hinişoru“ „bine“ „torte bin“ , răi“ „torte răiitt comparativ cu respunsurile, și o semndză și Dirigantele. A 

Vacanțele pentru funcțiuni în serviciul poştal rural, se pot ivi în ur- 
mătorele împrejuri ri: 

1) Prin dimisionarea titularului: 
2) Prin părăsirea serviciului ; 
5) Prin deces; 
4) Prin destituire și 
5) Prin creare de nor posturi. „_ _ 
In casul când demisionâză un titular, Dirigintele procedăză cum am ară- 

tat mat sus; iar până la confirmarea noului recominidat obligă pe titular & 
continua serviciul conform Art. 16 din Regulamentul legei de organisarea serviciului Poştelor Rurale. Aș aa 

Dacă un titular părăseşte serviciul, Dirigintele ia imediat măsuri de în- 
locuire, angajând pe unul din aspiranți a tace serviciul pecomptul şi răspun- 
derea titularului, până la contirmare, avizând Direcţiunea. 

In cas de morte asemenea ia măsuri de înlocuire ; şi în acest cas, as- 
pirantul trebue să depună imediat garanție sait în lipsă, să tacă serviciul pe 
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1). Acest act este necesar numai atunci când oxistii veri o îndoială asupra a 
ționalităţei aspirantului, . i 

2). Garanţia pâte si fie denusii în total saii numai o parte din ea (col put 
109 lei pentru factorii rural) iar agonții speciali cal puţin 300 lei, pentru “i 
torit-rurali-conduetori după aprecierea, Direcţiunei ; dar în nici un cas mai puţin « o 
5-6% lot; în lipsa de aspiranți mai solvabili,— se vor preferi tot-d'a-una cel cu 4 
ranție mai multă, și cu cuinoseințe mai eumplecte,
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răspunderea Dirigintelur, care este dator să se asigure de moralitatea şi si- 
tuaţia materială a persâne! căreia încredințeză efectuarea serviciului. 

In cas de destituire Direcţiunea comunică oliciului respectiv dacă titu- 
larul urmeză a mal continua sati nu serviciul până la confirmarea unul aspi- 
rant și în cas când trebue imediat desărcinat de funcţie, Dirigintele proee- 
deză Îa înlocuire, recomadând un aspirant, în tot casul, Diriginţii mau le vor co- 
manica depărtarea factorilor vurali în causă, de cât după ce sait asigurat de 
ut înlocuitor. 

Când se crează un noii post, Direcţiunea are grijă a cere din timp ofi- 
ciului respectiv să recomande aspirant. 

Dacă pentru un post sunt ina! mulţi aspiranţi buni, Dirigintele înain- 
teză cererile şi actele tuturor, dându-și opinia care dintre aspiranţi ar fi mal 
de preferat, din tote punctele de vedere. 

Direcţiunea contirmând pe unul din aspiranţi, şi anume pe care îl crede 
mal apt, înapoiază actele şi garanția celor Talţi spre a li se restitui, iar ac- 
tele confirmatului, pe cari asemenea le înapoiază, se păstreză în arehiva oi- 
ciului, în tot timpul cât va funcţiona. - 

După primirea ordinului de confirmarea unul aspirant, Dirigintele tace 
lormal cunoscut celul în drept numirea sa în post, şi data de când urmeză a 
intra în funcțiune. - 

Ii dă tâte explicaţiunile ce crede:.: necesari! făcendu-l atent asupra în- 
datoririlor ce are și îl supune jurământului legal 1) înaintând f6ia Dirceţiunel- 

GENERALITAŢI ASUPRA INSTRUIREI PERSONALULUI POŞTAL 
RURAL 

Instruirea personalului poştal rural se facede către Diriginţir de oficil, 
de către şefii biurourilor autorisate şi de către organele de control ale inspec- 
toratelor respective. 

Factorii rurală şi agenții poştal, se pot înstrui şi de agenţii special 
de cari depind sai de cari sunt ma! în apropiere. | 

Factorii rurall şi agenţiI speciali se instruese atât inainte de confirmare 
în posturi cât şi în timpul functionărel, şi acestea or de câte ori instruirea 
lor se impune, iar agenţi! poştalr, numar după ce aii intrat în funcţiune. 

a) Instruirea agenţilor poştali 
Indată ce se schimbă un notăr, factorul rural aduce acesta la cunoştinţa 

sefului săi prin raportul din fâia de drum, iar dacă este într'o circomscrip- 
ție pendinte de gară, comunică şefului de care depinde prin raportul s&ptă- 
mânal şi acesta, prin adresă formală către Primarul comunei, invită pe noul 
agent a se presenta la oficiit pentru instruire.— In cas de a nu ti următor, 
comunică casul Pretecturei direct, cerând contorin decisiuneY ordonată de 
Donmul Ministru de Interne cu Nr. 1$0$2 din 10/73 1894 câtre Pretecţii de ju- 
deţe, să oblige pe notar a se presenta în zilele de sărbătore spre a I selace 
şcola de servicii. 

Acâstă scolă i se face agentului ma! mult în mod practic, spre al face 
să se pătrundă de modul cum trebue să mănucscă serviciul poştal rural, 
explicându'r ce are de îndeplinit.—(vezi partea IL instrucţia relativă la acest 
servicii). 

1) Jurământul este acelaş ca şi cal care sa depune de funcționarii tilegrato- 
poztali conform art. 49 din legea de organisare şi anume: 

JURAMÂNT ; o 
„Jur po on6ra și conștiință că voi indeplini datoriile mele cu credinţă şi că 

„voiii respecta cu sfinţenie legile şi constituţia Patriei mele, 
„Jur că nu voiii împărtăși nimănui coprinderea corespondenţelor, 
„Jur credință Regelui Carol I, şi Dinastiei Sale, 
„Aşa sămi ajute mie Dumnezeii, . 
„Apoi se adaosă : „declar tot do o dată că am luat cunoştinţă și am citit art, 

125, 120 și 128 din legea telearafo-postală în visore“. 
„Dirigintelo "1 va pune să citâscă în present” aceste articole.



2 
b) Instruirea agenţilor speciali. a , 
Agenţi speciali face aprope acelas servicii de poştă ca şi oficiile miel adică executarea întregului servicii de poştă uşoră şi de poştă rurală, 
Instruirea lor se pâte fac: cu succes în mod practic, punendu'i să lu- creze în biuroul poştal şi dându-le tote explicațiunile relative la serviciul ce aii de efectuat și asupra modului cum aă să îndeplinescă acest serviciu. €) Instruirea factorilor rurali.—Ca și i agenților speciei se face în timp de 10—15 zile, înainte de intrarea lor în Servicii şi chiar în timpul serviciu- lui şi constă în a:"X pune atât la practica serviciului ce at de îndeplinit, cât şi la teorie asupra atribuțiunilor și drepturilor lor. ” 
d) Instruirea factorilor rurali-contdnetori, cari se deosihese de lactoril rural prin aceia că transportă și mesagerii, se face în mod identic ca și a factorilor rurali, rămânând a li se exphca regulile ce trebuie să se observe la primire şi predarea mesagerilor. 
P/ntru instruirea personalului în servicii, în mod mar detailat, va consulta partea II a tratatului de față. 

FORMAREA ŞI ŢINEREA CAZIERULUI 
Dugă” confirmarea dată de Direcţiune, Dirigintele formeză un cazier con- torm modelului de sub litera B, în care trece: judeţul, Nr. circoiuscripticl, diurna lunară, numele factorului, data admiterei în servicii, numârul ordi- nului cu care sa confirmat cte., după cum se prevede în model. , Ii dă în primire depositul de timbre, objectele postale (orna, geanta instructia, jurnalul de predare (chitanţierul) luând în schimb chitante de pri- inire pe cari le păstreză ca acte justificative. ” 

Model B. JUDEŢUL 
OFICIUL 

II A Adus in sereiciu la , . , . .  Năsenl la crt . ” ” , a Cu ord. Ao. . . . . . . În comuna « . . . . Reşedinţa în, . , . . Județul . . . . Garanţie depusă 
Srudiele . . . a Diuvna lunară . . . Căsiilovit, . . .. cre cosii Aelele ce posedă. . . : . . . . . . . . . . 

INSPEOŢII 
  

   
  

    

  

  

    

  

  

  

      

si Pg ai eee e ee e ee Si , = ele |_cunm anip. i pi 21| & Decinea | şi E etape In „Esamen | £ | z i a it al 8 9 cd i poi | SR &! lost jsElă a EPIEZ oo |zE zi : | i . 3 Sa ze RIS ZI ei E 31| inspectat | Ea]? SE ZI ZEI E|28 Da &: ZIIA E D= la 5% IE Ss:cels 
al PIZ! = Fa CaIiz5 aj ! TI pg = see 3 i - = i 

: | ] : | ! 

l : | ! 
4 3) ! | i | | 

E ț : : | 

i | | | ! i ! “i ! „i : [e Ă ” | E: 1 ; ! A i i | | . | | 
i 

          i 1 itatea e : aia a i i Si 
mvomole cetatea e auzent apecial, factor rural snii fetor rural -conduetor urmată de 2) Aci ce. A roni ȘI de cire. saii asenţia suecială unde funcționâză, 3) Pe verege ae ta sie-care act în parte. arătându-se şi dosarul unde stati atasat. 59 căzerutuul se va serie pedep:e. pe pag. următoro se va serie diferite note, 

 



19 

MODUL PRIN CARE S'AR TINE IN CURENT INSTRUIREA PERSONA- 
LULUI POŞTAL RURAL 

Modul cum personalul poştal rural cunâste instructiunile, depinde și de 
efectuarea serviciului, prin urmare asupra instruire! acestul personal, să se 
depună cea mai mare stăruinţă și bnnă voință, explicându-li-se în mod prac- 
tic, tote formalităţile ce» trebuesc îndeplinite Ja primire, taxare, înregistrare, 
predare etc, : N 

Personulul poştal rural va fi ținut în curent de tote modificările intro- 
duse în serviciul telegrafo-postal la efectuarea căruia iai parte. — In acest 
“scop, Diriginţii de oficil si sefil Diurourlior autorisate, suut obligaţi a in- 
troduce în brosurile de instrucţir ale factorilor rural, factorilor-rurall-con- 
ductori şi factorilor-conductori, agentilor speciali şi agenţilor poștali, tote 
moditicările de taxe de regulament sait de modul manipulărei serviciului. 

Uniformarea personalului poştal rural.—Cum se procedeză la comanda 
uniformelor, primirea acestor uniforme de către oficii şi predarea 
lo. celor în drept.—Cum se ţine de către oficii comptabilitatea, 

pentru plata uniformelor personalului poştal rural; epocile 
la cari trebuesc făcute comenzile. 

Unilormarea personalului postal rural (afară de agenții poștall) este o- 
iigatorie ; prin urmare, când factori sui agenţii speciali sunt neunilormați, 
Dirigintele respectiv,.le pune obligaţiunea a se unilorma, procurându'şi uni- 
lorma necesară din localitate sai prin intermediul Direcţiuner.—In acest din 
urmă caz, Dirigintele formâză un tabloi contorm modelului de mal jos litera 
F. procedând la luarea me&surelor după cum se indică în ligurele” următore : 

Figura I.—Mantaua, Litera F. Fi. | 

(Aesura se ve lua pile asupra unei haine *i 

|"
 

ce
nt
im
. 

[. Seimăsdră mul întâiii grosimea gâ- 
tului împregiur (litera c) si se notâză 
numărul centim, 

IT. Se me&soră lungimea din spate, de 
la guler din jumetatea gâtului până la 

încingătore (talie), litera 7, c) şi se no- 
teză numărul centim. 

II[. Se prelungesce măsura până a- 
prope de pământ (litera c, d), lăsându- 
se o distanță de 29 centimetri până jos 
și se noteză numărul centim. 

IV. a) Se măsoră din spate până la 
umăr (litera e, f) și se notâză num. cent. 

IV. b) Apor de la fpână la y şi W, uă 
singură m&sură (din umăr prin cot, pină 
la încheietura pumnului, și sc notâză 
numărul centim. | 

V. Se înconjâră corpul cu măsura pe 
Sub subțiori (litera î) şi se noteză ast- 

fel grosimea „corpului, notându-se num. 

centim. ” 
VI. Se înconjoră mijlocul la cingătore 

cu măstira. (litera /-)- și se ofține urosi- : 
meu taliei, notând numărul cetim. . *) Circ Nr. 48852 Bull, Tes De NI, 2/sps 
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Figura Ii. — Bluza. 

„Glăsura se ca lua pe de asupra vestei saii 

flaneloi) 

[. Se, măsoră grosimea gâtului (lit. 7) 
şi se notâză numărul centim. 
"II. Se măsoră de la jumetatea gâtu- 
lui pină la încingătore (litera m, 2) şi 

se noteză numărul centimetrilor, apol 
din n până în o cam. 20 centim. lung. 

II. a) Din spate până la umer (lit. 
p, *) si se noteză numărul centim. 

II. b) Apor din umăr (e prin (8) cot, 

la 7) şi se noteză numerul centim. | 
IV. Grosimea corpului pe sub subți- 

ori (litera u) notându-se num. cent. 

ş V. Grosimea mijlocului (lit. e) se în- 

II Să conjoră mijlocul cu m&sura, si se no- 
j teză numărul cent, 

Dr
 
e
a
 

i % 

  

         
Figura, III. — Pantalonii 

1, Se înconjoră mijlocul cu măsura 
- | (litera: q) pe de asupra soldurilor,: no- 
j tându-se ast-tel grosimea talie, notân- 
ii du-se num. centimetrilor. 

Il. Se mesâră distanța de la capul 
| „Soldului până la talpa cismet (it. me, 2) 

şi se noteză numtrul centimetrilor. 
III. Se măsoră distanţa din năuntru, 

dintre picidre, până la talpa cismel (it. 
a, 4) și se noteză. 
Mesurile din fig. 11 şi III ser 
tru costume de vară. 
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La facerea comendei, factorii rural nu vor fi obligaţi a da nici un 

acompt antreprenorului, ci numal după ce li se vor preda unilormele, se re- 

gulâză achitarea prin rețineri lunare din diurnă, în zece rate egale. _ 

Antreprenorul este obligat prin contract a repara fără altă plată cos- 

tumul de iarnă şi anume: mantaua timp de trei ani, blusa dor am şi pan- 

-taloni un an. 
o 

Preţurile cu cari untreprisa actuală este datore a contecționa uniformele 

pentru factorii rural şi agenţii special sunt următârele :. , 

După formarea tabloului în modul cum se indică prin colone, _tactorii 

respectivi semneză în ultima col6nă şi Dirigintele înainteză tabloul la Direc- 

țiune, Secţia E. serviciul C., (serviciul poştelor rurale) cu referat în regulă, 

cerând executarea comenzey. 

PREŢURILE 
, 

„Cu cari „Societatea Avântul“ a contractat cu Direcţiunea să contecţioneze 

uniforme pentru personalul poştal urban şi rural. 

Uniforme de îarnă pentru Counductori, Coustruelori şi Capi «le Canutonieri 

  Una manta de postav civit cu pretul «de Le 42.— 

i Una bluză » » n » > » » 19.50 

: Una tunică ,, » ELI „ » 23 » 2).— 

Una slugă » » » » LE) LE) » ă 

Una tunică ,, ,, civit superior cu pretul de BR - 

Una manta ,, - > . e Ti 

Una pereche pantaloni de postav ser cu preţul de L— 

| „ 1 . - „„  tricoă super.cu prețulde ,, 32, Lvl 206.50 
pia 

  

  
  

Pentru Capi de [actori 

Una manta postav 'ser cu preţul de 
Una tunică .,, civit,j, , 
Una blusă - A . 
Una pereche pantaloni postav ser cu pretul de 
Unu glugă o 

7 p 

> m? » » » 

Una manta postav ser cu prețul de 
Una tunică postav ,, » » » 

Una, blusă » » » 2 „ 

- Una pereche pantaloni ,„, ,„, », 
Una slugă postav se ,„, „ 

lei 34.— 
19.50: 
19.50 
i 

Pentru Cantonieri și Oameni de servicii 

2.10 Tai 86.70 

Lor 8t.— 
19.50 
Li: 
 Il— , 
- 2.20 Li 81.20 

Pentru Factori vurali Apenţi speciuli şi actori arbuni 

Una manta ser cu preţul de 
Una pereche pantaloni ser cu preţul de 
Una blusă postav civit ,, ,, 
Una glugă ser «e Ditioe » SCI n» » » » 

Lei 84.— 

UL 
19:50 
>» 

Uniforme de rară, pentru conductori, Constructori şi Cupi de Canlanieri 

Una tunică de dril superior cu preţul de 
Una pereche pantaloni de dril superior cu preţul de 

Luci 18.— 

p. 9,— Lei 9. — 

meet 

2.170 Lei 657.20 -



  

  

le 

Uniforme de rură, pentru Puctori urbani, Capi de factori, Luctori ruvali 
și arenți speciali “ 

Una blusă de dril gris deschis cu prețul de Lel 8.— 
Una pereche pantaloni de dril gris deschis cu preţul de ,,  G.— Lo 14.— 

Uniforme de cară pentru Cuntonicri şi Oameni de serriciii 

Una blusă de pânză albastră cu preţul de lei Le  8.— 
Una perceke pantaloni pânză albastră cu pretul de Be Lei 11.— 

Direcţiuuea numa! după ce se asigură că tabloul este in regulă şi că, 
acek-ce solicită unitormele au garanţie suficientă, pentru a se acoperi antre- 
preno rul în cas când verk-unul Sar retrage, ordonă contecționarea,. 

După confeeţionare antreprenorul depune unitormele la Direcţiuno, unde 
sunt primite de o comisiune ad-hoc prin dresare de proces-verhal, că comanda 
este bine etecutată. 

In urmă uniformele, ambalate în regulă, se trimit ca pachete oficiale 
expediate de serviciu! poștelor rurale oficiilor respective, car! le libereză 
celui în drept sub luare de dovadă ne timbrată, ce se păstrâză ca anexe la 
ordinul cu care a sosit uniformele, răspunzând Direcţiuner de primirea şi pre- 
darea lor. — Acest răspuns, prin care se confirmă primirea şi predarea  uni- 
formelor, servă în acelaş timp și ca un act cum că uniformele convin în 
ceca ce privesce măsurile ; căci dirigintele este ținut, sub pedepsă da nui se 
mal lua în semă întâmpinarea, a înapoia imediat la Direcţiune cu referat 
în regulă uniformele cari sar fi confecţionat după comandă, Și cari prin ur- 
mare n'ar veni bine celui care aparține, arătând în referat defectele și dând 
lămuriri asupra măsurilor 1). | 

Odată unitormele primite de oficii şi predate in regulă, Dirigintele des- 
hide o partidă factorului rospectiv, întrio condică specială sub denumirea de 
„condica reținerilor din diurnele porsonulului poștal rural pentru uniforie, 
cariole şi suraunţii“, lu care partidă să trecă după cum se arată în modelul G, 
de mal jos : 1). Numele celut căruia sa contecţionat unitorma. 2). Ce anume 
uniforme sta confecționat. 3). Data primirer. 4). No. ordinului cu care sa 
primit. 5). Valorea totală a unilormelor. 6). Cele 10 luni în care se vor face 
reţinerile. 7). Rata lunară și 8). Semnătura factorului sait agentului special 
de vedere. “ 

MODELUL. G. 

Tabloi de seţinerile lunare pentru plata uniformei 

Uniforma confecționată 2)... 
Primită la 8)... . . Dcuord. No... . . . 
Valorea totală a unitormelor 5). 
  

  

  

| = Valorea fie | - | 
= 6). Lunile în cară s'aii „cărei TA po pr ! — . Fel pei SEMNATURA | ș făcut roţineri rate 7). FANATULA 

|_£ Lei în 

  

| || | îi IL ÎN — — 

  

3). Ambalazele eu cari se trimit uniformele se va înapoia la serviciul 
poștelor ruralo spre a le remite antreprenorului. 

 



=U 

„_„ Reţinerile pentru plata uniformelor se fac prin state ; prin urmare Di- rigintele la formarea statelor, consultă partida fie-cărut factor şi trece în ştate rata cuvenită, iar după sosirea ordonanţei de plata diurnelor 'și ' odată cu achitarea, acestor diurne personslului poştal rural, Dirigintele trece la par- tida celui în drept rata reținută, punându-l să semneze de vedere în colâna respectivă şi acesta pentru justificarea Dirigintelui că nui sat tăcut mai multe retineri. . Da 
Dacă înainte de a se achita o comandă, actorul sati agentul are nevoe de altă uniformă, se procedează, întoemal cum sa spus mal sus; iar pentru achitare se vor trece în ştate ambele rate însemnate sub o singură ciiră, — iar pentru noi comande se deschide o nouă partidă solicitatorulur. - 
După complecta achitare, partida se tao cruciş cu cernelă roșie, seriin- 

du-se dasupra cuvântul ,,Achitatee, - 
In regulă generală, comenzile de unitorme se fac de către oficii cu două 

luni mai înainte de începutul verer şi începutul ernel ; cu tote acestea însă, 
comenzile se pot face şi în ori-ce timp dacă tactorir sati agenții aii nevoe de 
unitorme. Îi " 

Aotă. — Atât mantaua cât şi tunica trebue să porte pe guler în ambele 
părți din faţă, numărul circonseripțier ce deserveşte factorul. Aceste numere, 
— de alamă galbenă, — se procură de către Direcţiune, Secţia Tehnică, și 
costă 25 bani fie-care număr. _ 

Sepeile de uniformii. — Şepcile de uniformă pentru factori! rurall, se 
pot procura fie prim intermediul Dirceţiuner care le comandă furnisorulut ce 
are „angajat în acest scop, fie că factorii şi le-ar procura direct de la ori-ce 
Turnisor. 

Costul şepeilor comandate prin Direcțiune este: acela care se vede în 
tabloul de mul jus plătibil în două rate egale (atară de casul când cel în drept 
voesce a o plăti odată în întregime). Achiturea se face prin reţinerii din di- 
urnă, rețineri cari se inăinteză cu reterat în regulă Direcţiunel (nu prin ştate), 

Când un factor rural sai agent special doreşte ași procura sapă prin 
intermediul Direcţiunci, Dirigintele ia măsură imprejurul capului, servindu-se 
de ruletă saă de centimetrul de pânză sai în lipsa acestora, de un metru 
format din bandă de hârtie (contorm modelului de la figurele unitorinelor), 

Dacă nare la îndemână nici o măsură, se servosce de banda de hârtie 
pe care o trimite ca anexă la referatul cu care face comandă, cerând ca mă- 
rimea şepcel să fie cât banda de hârtia trimisă. 

Indată după primirea şepeei, se predă celui în drept, procedându-se în- 
tocinal ca şi cu unitlormele ; iur în cea-ce privesce comptabilitatea, se face în 
condica despre care sta spus, un tabloii identic ca şi cel pentru unitorme, care 
coprinde însă numa! două colne vrizontale pentru luni. 

COSTUL, SŞEPCILOR 

la, . 

ANTREPRENORUL, DIRECŢIUNEI 

Leib. 

Pentru constructori de telegraf şi conductori gr. 1 ... 6.6U 
» » » » » > » II ... 5.90 

ap cantonieri ,, + . „III 5.20 
-> cantonieri 4.10 
- capi de factori .. 4.50 
- factori urbani „Postii e .. 4.15 
- - A „Lelegratii, o. 5.lă 
> A A „Poşta Telegraf . . . 4.20 

actori rural 1.55 
om de servicii.
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PROCURAREA CARIOLELOR FACTORILOR RURALI DE CĂTRE 
„ia _- , DIRECŢIUNE, ACHITAREA LOR 

Factorilor rural, uvendu-se în vedere felul drumurilor din circonscrip- 
țiile lor, distanţele ce aii de străbătut şi cantitatea de expediție ce au de 
transportat, -li se va indica de Direcţiune modul cum să cetectueze cursele 
adică: pe jos, călări saii cu curiolele. 

“Prin urmare, factorii cărora li se pretinde a face cursele cu cariole, îre- 
bue să'și le procure îndată după confirmarea lor în posturi. 

» = Direcţiunea, ca să vie în ajutorul factorilor rurali, cari din lipsă de mij- 
l6ee nar putea să'şi cumpere cariole plătind odată întrega sumă, a convenit 
cu un maister caretaş, ca cu preţul de 150 ler cariola, să confecționeze pentru 
factorii rural cariole după un anume model, iar plata să i se lacă în rate 
Junare, socotită 10 ler fie-care rată. 

Când un factor rural, fie la intrarea în servicii, fie în timpul serviciului, 
doresce să i se procure cariolă de către Dirccțiune, va face o cerere timbrată 
în regulă. — Dirigintele după ce se asigură că factorul are garanție suficientă, 
înăinteză supliea Direcțiunei cu reterat aparte, dându-și avisul dacă trebue 
saii nu, să i se procure cariola. 

Direcţiunea (serviciul de Economat al secţiuner Technice) după verificarea 
partideI de garanţii a factorului, face. comanda către maestrul caretaș. — 
Acesta după confecţionarea cariolei, o depune la Direcţiune unde se face re- 
cepţiunea de comisia de recepții şi de unde apoi se expediază oficiului res- 
pectiv, urmând ca plata transportului să se facă de către factorul rural în 
comptul căruia s'a confecţionat. . 

După primirea cariole, factorul liberâză o chitanță de primire, iar Di- 

partidă la fel cu aceia pentru uniforme, schimbândui numa! titlurile, după 
cum se vede în “modelul II. de mat jos. . 

“MODEL H. 

| 'mabloi de reţinerile lunars pentru plata cariolei făcută în comptul facto- 
| " rului rural 

De la circonscripţia .......... 
Cariola primită Ja. cc. 
Cu ordinul Nr..,... 

  
  

  

    

  

Valorea let... .. 

NEI i NI - Ea Vală - E ij - . . . a Tra- | u s | 9 [Lumile în cari sa || i pipa Semnitura factorului || 
| S | făcut reţineri | : rural : 
| Z i „o. === 

| Ce . I_uer |n 

  
[+_Î__ |! 

i | 
1 Total, d 
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La formarea statelor Dirizintele va avea de grijă să consulte şi tablo- 

urile pentru cariole si să trecă rata în colona respectivă, iar la achitarea di- 

urne, să procedeze întocmai ca ȘI pentru unilorme, punând pe factor să selm- 

neze în rubrica respectivă. 

Formarea statelor; Reţineri pentru : Garanţii, uniforme, cariole şi diferite 

datorii către stat, judeţe, comune sai particulari ;—Cum se ordonan- 

teză de Direcţiune diurnele personaluli poştal »ural ; ce face ofi- 

ciile când din diferite împrejurări preceptorii sait adminis- 

tmatorii financiari re?usă achitarea o+donanţelor de plată 

Plata personalului poştal rural se face de Nirecţiune prin intermediul 

Diriginţilor de oticil. - 

Fândul destinat pentru plata personalului poştal rural, se înscrie în 

fie-care an în budgetul general de cheltnelă al Ministrului de Înterne şi se 

se suportă de stat şi judete în proporție de câte 5%/a de fie-care. — Contorm 

legei din 1900. Judeţul varsă partea ce "1 priveste la Administraţia financiară 

respectivă şi aceştia la Casieria centrală de pe lângă Ministerul de finance, 

care o consideră, ca venit în budgetul respectiv al Ministerului de Interne. 

Pentru plata personalului poştal rural, se procedâză în modul următor : 

Oticiile independente, cari a personalul postal rural, Lormeză la începu- 

tul fie-cărel luni state în triplu exemplar, pe form. Nr. 96 în cari se îrec 

conform indicaţiunilor din colvue: (vezi orarul mal jos) Nr. 109 (1903). 

1) Numărul curent al personalului rural, 2) Numărul curent al agentilor 

poştală, 3) Numele şi Pronumele personalului poşta! rural, 4) Numerul circun-. 

scripției, 5) Zile servite, 6) Diurna brută lunară, 7) Retineri consimtite de 2%, con- 

form art.talin. edin regulamentul Casey deajutor și retragere, 3) Diurna rămasă, 

9) Reţinerr 10%, 10) Taxa 5970, 11) Suma de plată, 12) Reţineri pentru : Gu- 

ranții, 13) Unitorme, î) Cariole, 15) Amendi, 16) Totalul retinerilor, 17) Suma 

plătită, 18) Observaţiunl. ” | 
Pentru garanţie se reţine 10 la sută, rotunjându-se Suma ci să fie nu- 

mal lcY, ast-tel dacă un lactor ar avea o diurnă de 65 ler lunar ar fi 6.50, i 

se va reţine însă * lcă, dacă ar avea 62 i se va reţine ler, iar dacă ar avea 

6S i se va reţine tot 7 ler. Norma acesta este cea obicinuită ; însă dacă fac- 

torul doresce să i se rețină mal mult de cît citra stabilită, sait dacă la in- 

trarea în servicii sa admis cu conditie de a i se reţine cite o sumă anume, 

în acest caz nu se mai caleuleză cum s'a arătat ma! sus, ci se trece în state 

suma anume cerută saii convenită. 
„Pentru uniforme şi cariole, reţinerile se fac după cum sta arătat la ca- 

pitolele respective, trecându-se în state sumele. | 
Taxa de 5 la sută, se calculeză numal. asupra brutului diurnelor mai 

mari de 120 lci lunar (adică socotită la întrega diurnă ce are factorul, neţi- 

nendu-se socotelă de cele-lalte reţineri). 

tă Ite aceste relineri se însemneză în total şi se scad din diurna cuve- 

nl zilele servite, iar diterenţa se trece în colona respectivă „suma «de 

Agenţii poştali când eraii plătiți cu 5 lei lunar se trece în bloc după 
ce se trecuse factori! şi agenţii speciali scriindu-se ,, . . agenții poştală 
abler..... “* suma se trece atât în colona „diurna cuvenită“ cît ȘI în 
col6na ,,suma plătită“ bine înțeles aceiași sumă. 1) 2 ” 

1) Agenţă poștali din 1899/1900 ? nu so mai plătesc i a suprimări di 
> Ra | ai plătese în urma suprimaări din bud= 

getui P. R, a sumei de peste 109,000 lei pe baza legei budgetare din 190,
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Când vor fi agenţii poştali plătiti cu mai mult de 5 lei, se trec ca şi 

agenții speciali, arătându-se comuna, anume: „asentul postal din comuna 

i. 

După ce sui trecut tâte acestea, s* însumâză în parte fie-care colonă 

verticală, şi totalul reţinerilo: scăzut din totalul de sub colona ssliurna cu: 

venită“: să dea totalul de sub colona „suma de plată“. 

Sub totuluri se face vorbirea :-,,Se certifică sumii de; ...... (totalul 

de sub coloana suma de plată“), se semneză de Diriginte şi se aplică sigiliul 

oficiului. 
E 

Ast-tel tormăte statele, se înainteză Direcţiunei Sectia A, serviciul o0r- 

donanţărei cu un referat în regulă, cel mal târziu până la 1 st. ve ale fie-. 

cărei luni. 
Un acela-și stat nu pote să coprinză de cât personalul postal rural din- 

run judeţ, iar în cazul când de un oficiu este pendinte personalul poştal ru- 

ral şi din alt judeţ d> cât acela în care se allă oficiul, să tormezăi state a- 

parte tot în triplu exemplar şi tot după regulele de mal sus, şi acestea din 

cauză că fondurile judeţelor sunt deuszbite şi ordonantele de plată pentru 

personalul postal rural dintr'un judeţ sz emit numai către Alministraţia fi 

nanciară respectivă. 

Cele-Talte reţineri cum sunt : reţinerile pentra datori! citre stat, ju: 

dețe sati comune şi reţinerile patru plata ver unul object poştal pierdut 

saii stricat, reținerile pentru amenzi, reținerile pentru daţori! particulare etc. 

nu se fac prin state, ci din diurna la plata ei, și numal în baza unul ordin. 

expres din partea Direcţiunei, ne fiind îngăduit Diriginţilor a face veri 0 re- 

tinere din diurna parsonalulul poşta! rural, tără aprobarea Directiunel. (Ac- 

tualmente din 1902 amenzile se retin de Direcțiuna la emiterea ordonanţei 

de plată). 
” | ” 

„Statele sosite la Direcţiune, le verifică serviciul postelor rurale după 

registrele sale şi găsind nepotriviri tace cuvenitele rectilicări cu cerneală ro- 

şie, le certifică şi le predă serviciului de ordonanţare care lace mandatarea. 

Din cele tre exemplare de state, umul rămâne ca temeiii la lucrare, 

unul se trimite oficiului respectiv odată cu ordonanta, iar al treilea se ada- 

ogă la actă, care cusută sigilată şi parafată se piistrează la serviciul poşte- 

lor rurale. ” ” 

„_„ Când unii factori, cum sunt de ex. factoril-rurali-conductori, se plătesc 

şi din fondul statului (fondul transporturilor), pentru plata aceslel sume se 

iormâză state aparte înaintindu-se la Directiune cu deosebit referat, iar or- 

donanţarea se face asemenca aparte. ” 

Achitarea, ordonanţei de plată 

oiunun Citi, Primind ordonantarea de plată, o iscăleşte, aplică siailiul ofi- 

) Ş intă perceptorulul fiscal, sait Administraţie iare respee- 

tive spre achitare. . al, traţici financiare respec: 

rcopacă perceptorul, war avea bani suficienți, sai dacă în localitate nu este 

Ie De pacii e trimite prdonanta semnată în regulă, Dirigintelul oficiului 

CEŞCULNL$ re o achită la Administrația iară er că si trimite 

banir oficiului în drept. ația financiară respectivă şi trimite 

donate casul cînd Administraţia financiară ar reluza achitarea veri unci or- 

anţe de plată, fie a oficiului de reşedinţă, fie a veri unul alt oficiu, Diri- 
o x 3 . . [3 

gintele comunică imediat casul Direcţiunei, arătând şi motivele retusului in- 
vocale. de Administraţia financiară. 
tal me upă a de plati, se achită diurnele personalului po3- 

4, trec -care factor în registrul f 2,i Si 
respectivă, ast-fel: i d siteul form» Sile în con



  

Diurna factorulum Circe. ......... lei 
» » pepe 
» - Ce ep ae. 

Factorul primind diurna subscrie, făcînd menţiunea : 
„Am primit ler... .. diurna mea po luna ..... 
Diurnele cuvenite factorilor secundari se preda celor principali cu cari 

sunt în legătură, înseriindu-se deosebit in condica form. 58/1927, iar factorul 
primitor subscrie de primire făcînd menţiunea : „Am primit ler... . diurna 
factorului secundar al cire. a... 

Tot ast fel se procedeză și cu diurnele agenţilor speciali trimiţându-le 
tot prin factarul rural. 

Factorul rural este dator să îuserie în foia de drum în colona respec- 
tivă pe care o complecteză cu mumnirea lunci, diurna fie-cărul agent poştal 
predând-o acestuia chiar în acea cursă. 

De primire agentul subseric în [dia de drum, după certificarea de pri- 
mirea corespondenţei ccriind: si . . . . . ler, diurna mea pe luna... . .(%) 

Diurne!e factorilor secundari şi agenților speciali, se tree atât în foiu 
de drum cât și în jurnalul de predare şi unde cel în drept semnează de 
primire. | 

| Pe lângă semnătura de primire personalul postal rural dă si o chitantă 
semnaţă în regulă, netimbrată, formată în modul următor: 

CHUITANȚĂ 
ler... 

1... Adică 2er2)... . am primit de la Do- 
anul Diriginte al oficiulut5) . ,,.. . diurna mea pe 
luni 4)... pentru postul des) ... la)... 
Semnătura e... . Data cc... 

„Aceste. chitante se certitică, de Diriginţii oficiilor respective. 
Certiticarea se tace în molul urmitor: 

3 . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

„Se certifică prezenta în serviciu și semnătura 
de mal sus, 

(Semnătura) Diriginte ..... (Data)... 

(Locul Sigiliului) 

(£) Acestă măsură o aplică factorii rurali pentru 'agenții poştali cari încă se 
plătase din serviciul poştolor rurale cum sunt parte din notarii comunelor din ju- 
dețele : Argeş, Bacău, Botoşani, Dolj, Fălciu, Olt, Prahova, Romanați şi alții. 

1) Suma în cilre. | . 
„ 2) Suma în litere. a 
".3) Numele oficiului de eare- depinde şi în statul căruia figurează, 
24) Luna pentru caro a primit diurna. Da | 

" 5) Calitatea : factor rural, faetor-rurat-antreprenor, factor conductor, agent special 
s) Dacă este factor va serio: la cire,...... dacă este agent special va scri-. 

la COMUNA , | A AI 
2) Numele oficiului caro face certificarea, ori a primăriei comunei, când certili- 

carea urmeză să se facă de comună.
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Chitanțele adunate se formâză actă, care cusută, numerotată, certificată 

de numărul filelor ce conţine și sigilată, se înainteză cu adresa tormală în 

vegula şi odată cu statul primit de la Direcţiune pe lângă ordonunța de plată 

Administraţiei financiare respective cu rugăminte de a le ataşa ca acte Jjus- 

tificative la ordonanța Nr. .......: - 

În luna a doua a fie-cărui trimestru, pe lângă acta chitanțelor de plata 

diurnci se trimite administrației financiare respective, un borderoi de nu- 

merile ce pârtă chitanțele de plată contributiei de către personalul poştal- 

rural pe trimestrul curgător; prin urmare, chiar din luna îutâiii a trimes- 

trului, Dirigintele începe să strângă chitanţele de plata contribuției şi. în 

luna a doua nu achită diurna dacă celul căruia i se cuvine nu presintă a- 

ecastă chitantă. 
Borderoul se lormează ast-lel : 

Oficiul cc... 

BORDEROU 

de chitanţele de plata contribuţiei de citze 

personalul postal-rural, pe trimestzul. ....... 
  

| D= . TE 

| 3 | Numele şi Pronumele | Funcţia No. chitantei ! 
i - ” „ 

i 3 celui sati gradul ! lor de pluta 1 Obsesvaţiuni |! 
| o i] : 

3 care u, plătit contrituţia || ce ocupă contributie. : 

    
! 

i „trece Numele e're. 

| i şi judetul unde plă- 
, „.s%0. 

_] : 

3 | 

| i | La obsertații se 
| . 

| ! 

  

Ă O dată trecut tot personalul borderoul se semnează de Diriginte şi se 
învesteşte cu sigiliul oficiului. 

„Dacă veri unul refuză a presenta chitanța de plata contributiei, diurna 
ce 1 se cuvine se înaintează cu adresă în regulă spre consemnare Adminis- 
rației financiare respective, menţionândn-se despre acesta în borderoul de 
mal sus. Asemenea se face menţiune şi pentru personalul cari fiind militari 
saii concediaţi, nu plătesce contribuţie. 

Administraţia financiară trimite oficiului o recipisă în regulă de con- 
semnarea sumei. 
_ - In adresa către administraţia financiară, să se arate cul apartine diurna 
şi motivul pentru care se cere co:semnarea sumnel. 
. ecipisele de consemnare se păstrează la oficiu timp de 6 luni şi dacă 
în aces interval nu saii predat celor în drept, se înainteză Direcţiunei, care 
e lace venit extra-ordinar prin jurnalul săi de casă. 
ti „Oliciile sunt datore să ţină pentru fie-care factor și agent special par- 

tizi de garanții, conform modelului I de mai jos, trecînd ratele retinute, spre 
a sel în orl ce timp cîtă garanţie are fie-care. 

| o | TABLOU Model 1. 

de reţinerile e urmeză să se facă Personalului oficiului .... p. formarea garanţiei 
  
  

      

          

Ş Sumele Şi || Grad. sau || si = Suma | >] 
; . „i! ciscomser, | 2 | SO 1 Obsarv, 3) Pronumele jcii I=| anual.| S 

  

ÎN pl rd 
NOTA.—Chitanţele de plata diurnei se tac pentru întreaga sumă cuve- 

nită, adică pentru suma trecută în stat, la colâna „suma de plată, chiar 
în ceasul, cind conform ordinelor Direcţiunei trebue a se face retineri pentru 
amenzi, datorii către stat, judeţ, comune sait particulari sati pentrii achitarea: 
vro unui object poştal deteriorat, în care cas aceste reţineri se fac din sumi 
plătită. ” 
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„Reguli de observat asupra itinerariilor factorilor zurali, Modul de a se 

ţine şi utilitatea itinerasiilo:. 

Itinerariile factorilor ruralt, factorilor rurall antreprenoit, şi lactorilor 

conductori se stabileşte de Direcţiune după “propunerea Înspectoratelor res- 

pective. Oficiile ori de câte or7, ar avea de făcut propuneri “pentru modifica- 

rea sasi înființarea veri unei circouscripţi, să se adreseze controlorului cir- 

conseripţicI respective, care studiind chestiunea şi găsind-o acceptibilă reteră 

Dircetiuner spre a decide. 
Pentru fie-care circonseripție în parte se ţine cite un tabloii de itinera- 

rit şi aceste itineraril îndată ce sunt stabilite, se comunică oficiilor respec- 

tive cari le pune în aplicare de la data fixată, având grije a le ţine în cu- 

rent cu tote modificările ce ar surveni în urmă. , 
Tabloul de itiseraziu trebue să coprindă : 

Nr. cireonscripțici, 
Felul dirconseripției (în linie dreptă, în circuit sai mixtă). 
Reşedinţa factorului, 
Diurna cu care este plătit, 
Ordinea de deservire a comunelor, cătunelor și altor localităţi, ca: gări, 
Monastiri, spitale etc. 

Orele de pornire şi sosire precum și orele când factorul trebue să se 

atle în fie-care comună, 
Coincidenţele cu alță factori (dacă are) şi diferite note 

'Tâte” oficiile şi agențiile speciale cari au factori rural, sunt datozre a 

nota în broşurele de instrucție ale acestora itinerariul circonseripției ce de- 

serveşte fie care, îngrijind a trece şi aci url ce modificare ar surveni în 

urmă. 
Model j. 

  
    

  

  

  

  

Circ. Judeţul 

Pendinte de vf[f. Modificulă la 
Domiciliul factorului „Jurnalul Ao. 
Cuvsa se fuce -* „ Diurna lunară 

Plecarea Inapoerea 

Klm De la Ea | on | Rim | De la Ora La ora | Kim] ra 
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| Notiţe: ! | ! 
La stabilirea itinerariilor să se observe următârele: 
a) Pornirile factorilor în curse, să fie în legătură du sosirile trenurilor . 

de poștă, deligentelor saii factorilor rural cari aduc corespondența de li 

alte oficil, gări saii agentii speciale ; 
b) Sosirile factorilor din curse să fie asemenea în legătură cu plecările 

trenurilor de poştă, deligenţelor sati factorilor rurall cari aduce corespondenta 

de la oficii, gări saii agentii speciale. 
c) Coincidenţele între factorir rural şi cel secundari (dacă sunt) să se 

facă regulat ; a 
d) Pentru circonscripţiile în circuit să se observe că localităţile mul a- 

propiate de locul de pornire să fie deservite înaintea celor mai depărtate, cu 

alte cuvinte, itinerariul să fie ast-fel aranjat ca factorul pornind în cură SĂ, 

deservescă ma! întăi! comuna cea mal apropiată; , 
Asemenea să se prefere cu întâetate şi pe cât posibil deservirea Jocu- 

« lităților ma! importante; | 

| e) Reşedinţa factorilor rurall să fie stabilită în punctul de unde este 

| mar în avantagiul.serviciului. a fixa pornirea în cursă;  
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î) Pe cât posibil se va avea în vedere la fixarea itinerariului şi ereu- 

tătea drumurilor ce va parcurge factorul rural, aranjându-se ast-tel ca să e- 

vite trecerea prin mlaştinY prin păduri întinse, peste râuri fără poduri sta- 

bilite, peste dâluri grele de urcat etc. , , , , | 

“Vinerea în regulă şi în curent cu modificările tablourilor de itinerarii, 
este fârte necesară Dirigintelui, pentru : , 

1) A se şti în osxr-ce timp, când și cum se deserveşte olocalitate ore-care, 

2) A se putea controla cu înlesnire dacă factorul rural a deservit în- 
trâga circonscripție, aşa cum este stabilită prin ordinul Direcţiunel, 

3) A se putea stabili cartarea corespondențelor, 
4) A sti în ori-ce moment câre este distanța ce străbate un factor rural. 

Controla în general asupra sesviciului postal rural, relativ la executarea 
cusselor. 

Controla în general asupra serviciului postal rural se execută în tote 
<irconseripţiile pendinţi!) de către Dirizintele respectiv. 

La, oficiile inară, controla se pote executa de către un amploiat „anume 
însărcinat cu acest servicăii. Acesta însă, nu exclude obligatiunea Diriginte- 
lui respectiv de a controla acest serviciu care cade exclusiv în sarcina sa, 
şi pentru a căru!l regulată executare remâne direct răspunzător. 

Organele de control ale iaspectoratelor ai asemenea îndatorire a su- 
praveghea executarea serviciului poştal rural din circonseripția inspeetora- 

- tului respectiv, raportând Direcţiunei orI ce neregulă ar constata cu ocasia 
inspecțiunilor cum şi cu ori ce altă ocasie. 

„_Yactoril rurali pendinţi de sări, se controleză de către șefi respectivt, 
cari sunt datori a raporta prin Directia Căilor Ferate, Administrațiuni poz- 
telor ori ce abateri ale factorilor poştali din circonseripțiile pendinte. 

„Organele de control ale Inspectoratelor pot inspecta, controla și ins: 
trui pe facțorii rural pendinți de gări. Când însă aceste operaţiuni urmeză 
a se lace în staţiunea respectivă, să se presinte mal întăr selului de stație 
care este dator contorm instrucțiunilor, ut pune la disposiţie acta foilor de 
drum şi registrul form, 58127. ” 

Cum trobueso întocmite rapoartele lunar> d marsul serviciului poştal 
xural, ce se adreseză controlosului de circonscripţie, co anume stințe să 

conţină acele rapoarte, şi epoca cînd trebuesc trimise. 

__ Dirigintele fic-căru! oficiii indepen lent, care are serviciul de poștă ru- 
rală, strânge în cursul fie-cărel luni, într'o condică anune, tâte științele re- 
lative la mersul serviciului poştal rural, din circonseripțiile pendinţi, și la 
finele lunei lormeză raportul general lunar, de modul cum s'a executat acest 
serviciu în cursul lunci expirate şi în fie-care circonseripție în parte. Aceste 
științe se culeg: ” 

a) Din raportele lunare ale oficiilor sucursale (dacă sunt atarr oficil); 
„b) Din rapsrtele săptămânale ale agențiilor speciale (dacă are agenții 

speciale) ; N 
« A Din controla ce trebue să facă foilor de drum,. îndată după înapoe- 

xea actorilor din cursă; cum şi a foilor de drum priimite de la gări, V. C Ş ŞI £ de la gări, |.cC. 6619., B.'T. P. 5/1903. . 
d) Din controlarea şi inspectarea tăcută înainte și după fie-care cursă 

factorilor rurali. pendiați și ; ” 
, 2 Din diierite intormațiuni positive asupra modului cum personalul 

poştal "și îndeplineşte atribuţiunile, informaţiuni culese pe cale pariiculară. 

  

PR i) Prin cireomscripțiile pândinţi se înțelege 'tâte circonseripţiile copriuse în sta- 
tul de piată inclusiv (şi cele de ia gări) împreună cu tate asenţiile poştale rurale 
din acele circonseripţii. o 
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Raportul: de mersul serviciului poztal rural să conţină pentru fie-care 
circunscripție în parte, următorele sciințe : | 

a) Dacă tote cursele poştale din întrega lună aă funcţionat regulat şi 
în caz contrariu, care anume curse nu sai efectuat în regulă, din ce cauză 
şi dacă acestă cauză este sat nu justificată prin proces verbal în vegulă 

„arătându-se dacă factori ai urmat sati nu contorm itinerariului și orariulul 
stabilit, semnalând întărzierile și cauzele care le aii provocat, cum şi dacă 
coencidenţele între factori sati făcut sai nu regulat, şi din ce causă. 

b) Dacă factorul a munipulat bine prin foile de drum, în registrul de 
chitanţe și în jurnalul de predare şi dacă a ţinut aceste scripte curate pre- 
cum şi objectele poştale (gorna, genta, instrucțiunile) şi în bună stare. 

c) Dacă agentii poştali au iost presenți la trecerea factorilor şi în casul 
când ati fost lipsă, să se arate care anume agent a lipsit, de cine a lost în- 
locuit şi dacă înlocuitorul a avut asupra su depositul de timbre şi zestrea 
poştală a comuner. 

d) Dacă factorii ai distribuit regulat corespondenţa în mâna destinata- 
rilor' din drumul lor. Dacă aii dat regulat semnale din gârnă, dacă au depo- 
sitele de timbre complecte şi dacă cuuose instrucţiunile. 

e) Dacă agenţii poştal se aprovizioneză regulat cu timbre, dacă depo- 
sitele de timbre şi zestrea poştală a comunelor. sunt complecte, dacă ui cer- 
titicate de aptitudine, dacă cel cari n'ai, sati presentat la oficii spre instru- 
irc, câte şi cul sati liberat certiticate de aptitudine ; 

1) Se va arăta în fine, numărul mandatelor achitate în comune, numă- 
rul coletelor poştale distribuite şi timbrele vândute în fie-care comună, nu- 
mărul mandatelor presentate în fie-care comună şi numărul coletelor poştale 
rurale şi ; ” 

&) Ori ce alte nereguli eventuale. 
Să se observe ca. pentru neregularitățile cai ati lost supuse în cursul 

lunelr la cunoștința Direcţiunel, şi pentru care s'aii luat deja măsuri, să se 
noteze în raportul lunar către Controlor, ast-tel: (Acoste nereguli sai ra- 
portat la timp Direcțiunei Generale, care a disposat cu ord. No... ...) să 
se arate măsurile luate. ” 

Raportele I:nare de mersul serviciului poștal rural, se inainteză con- 
trolorului de circonscripție respective, cel mat târziii până la 5 ale lunel ur- 
mătore (st. n.) afară de oficiile care aii sucursale și cărora li sta admis a le 
înainta cel mal târzii la 10 st. n. ale lunel următore. 

Controlori! de circunseripţii adună științele, p2 de o parte din rapor- 
tele Diriginţilor de oficii, în cari se coprind și sciințele din toild de drum 6 
la şeli gărilor trimise oficiilor de reşedinţă de către delegaţii inspectoratelor 
cari sunt obligați a le culege lunar în zilele de 3, 1 și 5 stil not, conform. 
ard. circ. No. 6619, v. B. P. P. No. 5 din 1903. | 

Cu aceste ştiinţe controlorii lormeză raportul general pentru întregi 
circonseripție, notând pe județe şi oficii, neregulele semnalate în raportele 
oficiilor şi cele adunate din foile de drum ale circonseripţiilor de la gări și: 
îl înainteză Directiunel cel -mal târziu la 15 ale lunci următere (st. n.) 

Modificări de circomseripţii poştale rurale. Când şi de cine trebuesc pro- 
puse modificările de circomsoripţii. Cui trebuesc ele adresate şi al cui 

avis trebue luat mai înainte de a fi semualate. - 

Prin moditicărI de circonseripții se înțelege, schimbarea modului de de- 
servire al comunelor, şi care pote fi causată de: alipirea saii deslipirea uneia 
sau mar multor.comnuni de la o circumscripție la alta, schimbarea. orariului 
de pornire sati înapoere de la și la oficiu, schimbarea ordinei de deservire a- 

1) Când intr'o cursă factorului se întâmplă veri un accident de ori co natură 

care ar opri să continue cursa, este dator să câră autorităței comunale, a constata 
acesta prin proces verbal, caro st anexzi la toia de drum respectivă.
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comunelor, trecerea unei circonseripţii de lu un oticiu la altu, întrun cuvint 

orl-ce schimbare cît de mică adusă tormei itinerariului şi orariulul unel ceri 

conscripţii poştale rar ale stabilită prin ordinul Direcţiunei se numeşte mo- 

dificare de circonseripţie. 
, 

Moditicările de circonseripţii se pot propune în orl ce timp de către Di- 

riginţir. de oficir, însă numal inspectoratelor respective, care după ce le stu-. 

diază, cere aprobarea Direcţiunel. 
Modificările mar ari cari necesită sporirea de cheltueli nu se pot pro: 

sune de cât în luna August a fie-cărut an și acâsta spre a se avea în veilere 

la formarea budgetelor. 
Inspeetoratele studiază bine asemenea propuneri şi înainte de a le sem- 

nala Direcţiunei, ia avizul Pretecturei judeţului respectiv, dresând cu Pre- 

feetul, proces-verbal de aderare, în dublu exemplar, proces-verbal pe care îl 

înainteză Direcţiei o dată cu propunerea de modificări. 

Pentru propunerile de mici modilicări, care nu necesită spor de chel- 

tueli, nu este nevoe de avisul Pretecturilor, ci se fac de DiriginţiI către In- 

spectorate cari le studiază, dacă e nevoc chiar pe teren, şi le supune apro- 

bărci Directiunel. 
Propunerile de modilicări se pot face i direct de către Inspectorate, la 

a căror întocmire însă, să se in şi avisul Dirigintelul respectiv. 

Ori de unde ar veni propanerea, să se noteze bine că nic o modificare 

de circonseripţie or cât de mică, nu se pote face fără aprobarea Direcţiunei 

care are ultimul cuvânt. 

Inspeoţiuni, Congedii, Pedepse şi Avansări. 

1) INSPECŢIUNI 

Atară de Diriginţi, şetir biurourilor autorisate, Agenţil special Şi şefii 

de gări, Factori! rurali de ori ce categorie, se mal inspecteză le către Dom- 

ni! Inspectori şi Controlori de circomseripţie şi de către Domnil delegaţi al 

înspectoratelor respective; nică o altă personă străină Administraţiei tele- 

grato-poştale, nu arc drept a inspecta pe factori! rural! şi corespondența ce 

portă cu dânşii. ” ” 
„Agenţii poştali, pe lângă personalul de control arătat mar sus se mai 

pot inspecta şi de către Domni! subpretecţi, cari ai dreptul și îndatorirea ca 

cu ocasia inspecțiunilor ce fac prin comune, să caute a se asivuru dacă a- 

genţii poştali ai depositele de timbre: complecte fie în natură fie în bani, 
dacă agenţii sunt presenţi la Primărie în tot-dauna ia trecerea factorilor 

respectivi, saii dacă lipsirile de la post ati fost bine justificate, luând măsuri 
pe cale administrativă, atât pentru complectarea imediată a depositelor de 
timbre în caz de deficite, cât şi pentru pedepsirea celor vinovati. 

„Agenţil speciali, se inspeeteză de către d-nir Inspectori şi Controlori 

de circonscripţii, de către delegatii inspeetoratelor respective şi de către Di- 

xiginții oficiilor de care depind. Aceşti din urmă cu aprobarea Direcţiuni. 
La fie care agenţie specială va fi o condică în care se vor trece proce- 

sele-verbale de iv specțiune. ” 

____La inspecţiuni agenţii specialr vor fi examinati asupra atribuţiunilor ce 
aii eX de îndeplinit şi asupra atribuțiunilor și îndatoririlor ce ati factorir ru- 
rali şi agenţii poştali cărora sunt datori a le da instructiuni de mânuirea 

serviciului când veri unul din aceştia nu'l cunose destul de hine, fiind răs- 

punzători de gradul de instrucţiune al acestora. 

CONGEDII 

In ecea ce privesce congediile personalului poştal, avem de spus, că 

factorilor rurali, şi asenţilor speciali | se pot acorda chiar de Dirigintele res- 

pectiv o permisiune până la 214 ore cu condiţie ca si fie ramplasați de către 

pers6ne cari cunosc serviciul poștal şi cari să funcţioneze în comptul. şi pe 

xăspunderea titularului. ” -
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In acest caz, Dirigintele va trebui să raporteze cazul Direcţiunel Generale 
spre a se lua notă la partida celui în drept. - 

Pentru congedii mat mark, se va cere aprobarea Direcţiunei, arătând 
exact motivul şi numele ramplasatului propus, care de asemenea şi în acest 
cas va funcţiona îu comptul și pe răspunderea titularului. 

Dacă înlocuitozul propus nu face parte din personalul poştal, va îi su- 
pus de diriginte unul examen înscris asupra serviciului ce are de îndeplinit 
și odată cu cererea de congediu, se va înainta directțiunci şi teza vizată de 
Diriginte, dârdu-și avizul asupra aprobărel congediului solicitat. 

Pentru cazuri de bolă și numat când se cer congedii mal mari de 1zile, 
să se înainteze din partea celor în drept şi un certificat medical. 

Spre a se preintâmpina neajunsurile ce sar putea aduce serviciului, 
ori de câte orl se acordă permisii saii congedir factorilor rurali de ori ce ca- 
tegorie și agentilor speciali, Diriginteleva da înlocuitorului un certificat format 
contorm modelului de mai jos. cu care să se justifice calitatea purtătorului, 
și acâsta ori de câte or! va fi nevoe, faţă de nn organ al postei cu care [ace 
schimb de expediţie, sau față de Domnir Inspeetori, Controlori sai Delegații 
respectivi, (vezi ordinul circular 20424/900). 

OFICIUL, 1)......... PR 

CERTIFICAT 

Posesorul Domnul ?) . a 
este autorisat a înlocui în tote atribuțiunile sale de la . . . - 
ee PÂNĂ a DO cp... .. 
atlat în concediii 

Data cc... 
Diriginte or . . . . . . .. 
Şelul gărer saii . a 
Agentul special . . 

Cum trebue să se înlocuiască agenţii poştali când sunt nevoiţi să lipsescă, 
în intezes de serviciu ? 

Agentii poştali nu sunt obligaţi să câră aprobarea pentru concedii, el 
fiind funcţionari comunali, iar postul de agent o însărcinare din partea poştel 
impusă prin lege; totuși agenții poştal sunt datori ca atunci când sunt ne- 
voiți să lipsescă de la posturi, fie pentru interes de servicii, fie pentru in- 
teres particular, să lase înlocuitori pe Primar sati pe ajutor de Primar, căruia 
ÎI va lia atât depositul de timbre cât şi actele de manipulaţie şi objectele 
poştale spre a se putea executa serviciul în bune condițiuni. In casul când 
ai ajutori de notari numiţi de consiliul comunal și confirmati de Prefectură 
se pote lăsa şi acestora conducerea serviciului poştal rural, bine, înțeles pe 

răspunderea Primarului care i-a numit vezi decisia din... je e + + 1902, 

PEDEPSE 

Cari sunt pedepsele ce se aplic personalului poştal rural în general ? 

Pedepsele ce se pot aplica factorilor rural de orl-ce categorie și agen- 

ților speciali, sunt : 
a). Observaţiunlle. 
b), Avertismentul de amendare. , 
€). Amenda care nu pâte fi mal mare în cursul une! luni de jumătatea 

diurnel. , , 
d). Avertisment de distituire si 
e). Distituirea. 

  

1), Numele oticiului, zăroi saii agenţiei speciale care dă certificat. 

2). Numele şi Pronumele înlocuitorului. | | i 

3). Numele Pronumele și calitatea celui întocuit, (factor rural, conductor etc.),
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Pentru abateri mal grave, cum de exemplu sustragerea timbrelor după 

corespondență, sustragere de corespondenţă, divulgarea sceretului corespon- 

denţei, ete :, cel vinovat, pe lângă destituire va fi dat şi judecăţer., 

-. Gine aplică pedepsele personalului poştal rural şi în ce condițiuni ? 

Tâte pedepsele, aiară de cele prevăzute la litera a, se dai numai de Di- 

recţiune şi nu este îngăduit Diriginţilor a le aplica, fără aprobarea Direc- 
țiunei, şi cu atât mal puţin a le încasa fără prealabila aprobare a Direcţiunel.. 

Contorin: art. 100 din Regulamentul legei de poştă rurală, pentru amen-: 
„zile cari ating diurna pe 5—15 zile pentru lactorif rurall car! fac serviciul cu 
calul se va scădea din diurna întreagă, 20 lei pentru întreţinerea calului şi 
numai asupra restului se va.aplica amenda vorbită ma! sus.: 

Ce precauţiuni 'se cere de la Diriginţi, atunci când Direcţiunea lo anunţă 
“depărtarea unui factor rural sai agent special? 

Când se' aprobă destituirea unul agent special, sati unu factor rural, să 
nu se spună acesta celur destituit, până ce nu se fac tote formele de confir- 
marea înlocuitorului, în urma cărcia şi după sosirea noului confirmat se lace 
celui în drept cunoscut tormal destituirea sa, arătându-i-se motivele pentru 
cari a tost destituit şi invitându-l să predea înloenitorului depositul de 
timbre, zestrea poştală și seriptele. 

Cum se face predarea între factori când sunt înlccuiri sai denisiuni ori 
suspendări 

„_„ Predarea între factorii rural: se face fără nici o formă, fiind dator Di- 

rigintele a: remite_ înlocuitului (fie destituit, fie retras prin demisie) chitanța 
de timbre şi adeverinţa pentru obiectele poştale ce posedă, şi a lua de la în- 
locuitor o nouă chitanţă și o nouă adeverinţă. — Schimbarea chitantelor de 

timbre trebue să se facă şi pcutru agenţii speciali şi pentru cel poștal, fiind 
strict interzis Diriginţilor a ține în deposit chitanţa verl-unui fuctor rural, 
agent special sai agent poştal care nu mal funcţioneză. 

Cum se face predarea între agenţii speciali şi cine trebue să asiste la 
predarea serviciulu: şi objectelcer agenţiei 

Predarea între agenţii speciali se face prin dresare de proces-verbal în 
patru exemplare din care unul rămâne în arhiva aenţiei, unul se ia de cel în- 
ocuit servindu-i ca act justificativ si două se înaintâză oficiului de cure de- 
pinde agenţia specială ; acesta trimite unul Direcţiuni, iar unul române în 
arhiva oficiului. a - ” , 
„ La predarea unei agenţii speciale precum si lu înființare, stil la des- 
fiinţare, trebue să asiste un delegat 'al inspectoratului respectiv. În cas când 
Direcţiunea are la Poşta rurală atașați agenți speciali, et pot înlocui în atari 
casuri pe Deleguţi Ispectoriei, (a se vedea modele de asemenea procese la ca- 
pitolele respective din partea a doua a tratatului de faţă). - 

Care sunt pedepsele ce Direcţiunea poştelor aplică agenţilor poştali 
(notari) prin intermediul Prefecturei: 

„ Agenţii poştali cari vor da dovezi de nepăsae în executarea servioiului 
poştal, vor putea fi pedepsiti prin Pretectură în urma intervenirel Directiunel 
Poştelor: ” 

Aceste pedepse sunt : 
a). avertisment de amendare. 
b). amendarea până la maximum I6fa pe 15 zile, 
€). avertisment de înlocuire, . 
d). Pentru incapacitate în executarea serviciului postal rural saii grave 

abateri de la îndatoriit, cum de exemplu întrebuiniatea de timbre usate, - 
predare de scrisori nuplătite la destinaţie fără să aplice timbrele taxa de 
plată cuvenite, sai încasare de taxe în profitul lor, deschidere şi sustragere



  

    

de corespendență, divulgarea 'secretului “corespondențelor, ete. : vor fi nu nu- ina! destituițr dar după cas, dați şi “judecățer. 

- Sporiri de diurne 

In corpul.personalului postal rural, nu există grade şi prin urmare nică avansări, se fac însă sporiri de diurne, atunci când se constată că un factor rural. nu este bine plătit comparativ cu serviciul ce îndeplinesce şi când ton- durile permit a se da veri-un spor de diurnă. — In regulă generală, cererile pentru sporiri de diurne trebue să se facă în epoca lunilor August până la "Octombre v., dăcisia din cire : No. 4857 din 4/2 1897, spre a se avea în ve- dere la formarea budgetului ; cu tâte acestea când fondurile permit se pot acorda sporuri 'la orl-ce epocă. | 
Cererile de sporiri de diurne se vor tace de factorir rural şi agenții speciali Diriginţilor oficiilor de care depind, care găsindu-le fondate. le vor înainta Direcţiunei cu referat în regulă în care ÎŞI va da uvisul arătând detaliat motivele cari justifică. sporul cerut. 
La acordarea sporurilor, Direcţiunea are în vedere nu numa! greutatea serviciului ce are de îndeplinit solieitatorul, dar Şi vechimea 'sa în servicii şi modul cum îl îndeplinesce, preterind pe cel bine notaţi şi cari n'aii pedepse. „Sporiri de diurne se pot face și din oficiii atunci când sunt fonduri dis- ponibile și Direcţiunea este bine convinsă că unit factori ai dreptul lu sporuri. 

INVENTARIILE POŞTEI RURALE 

Uficiile care ai poştă rurală trebue să ție inventare în regulă de ob- jectele. postale încredințate factorilor rurall şi de zestrea poştală a comunelor şi a agenţiilor speciale. 
Aceste inventare se ţin contorm modelelor mai jos, într'un registru spe- cial, trecându-s6 pe fie-care filă numa! o singură partidă, ast-tel că fie-care circonseripție, fie-care agenţie poştală şi fie-care agentie specială, să aibă o partidă a sa proprie, din care să se potă constata ori când zestrea: poş- tală ce are. 

| Pe lângă acest registru iuventar de partizi, oficiile vor trebui să aibă un dosar al inventariului de poştă rurală, care va coprinde : 
1).. Lista sai listele de objectele poştale, mobilierul, registrele de mani- 

pulație, instrucțiile şi valdrea timbrelor aflate la agențiile speciale listă cor- tificată de către agentul.special titular. 
2); Chitanţ 

? 
ele din partea factorilor rurală pendinţi; de objecteie poştale, 

“instrucțiile, registrele de manipulaţie şi valrea depositului de timbre şi 
3). Chitanţele din partea agenţilor poştal, de objectele poştale, regis- 

trele de manipulaţie, instrucțiunile și val6rea timbrelor agenţiei poştale. — 
Aceste din urmă chitante să fie adeverite fie-care de către Primarii respec- „tivi și investite cu sigiliul comunei. . . . 

Objectele poştale, mobilierul registrele de manipulaţie, instrucţiile şi val6rea timbrelor 'coprinse în chitanțele din dosar, să coincidă cu cele notate în inventar la partida respectivă şi nu este permis a avea numa! chitanța 
din partea cui-va, fără ca acesta să aibă partidă în inventar, nici a exista o - partidă fără să existe şi chitanțu respectivă. , . Pe ultima pagină a registrului inventar, se va face o recapitulaţie ge- nerală de objectele. poştale, mobilierul, registrele de manipulaţie, instrucțiile * 
Şi valdrea timbrelor ajlate în întregul personal poştal rural, spre a se şti. în 
orl-ce moment, şi dintr'o singură privire care este zestrea poştei rurale pen- 
dinte de oficii. , , 

La schimbarea unui agent special, factor rural sait agent poştal. Diri- 
gintele oficiului este dator să îngrijâscă a remite celui înlocuit chitanța din 
inventar, după ce acesta va preda în regulă înlocuitorului zestrea postală ce 
figureză asupra sa, luând de la noul numit o altă chitanţă în regulă, pe care 

"0 va atașa la dosar în iocul celer vechi, făcând cuvenita operaţiune în in- 
ventar, şi care constă în a trece imediat de desubt numele noului titular, şi 

| ! ” 3 
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37 SI, 

zestrea :ce -a rămas asupra sa, -conlorm chitanței respective. — Dacă la pre- 
dare înlocuitul nu predă înlocuitorului tote obiectele ce figureză asupra sa. 
Dirigintele este dator a face să se procure objectul predat lipsă în comptul 
înlocuitului care este răspunzător de întrega zestre poştală aflată asupra sa. 

„ Fie-care chitanţă din dosar va'purta data când a fost întocmită, va îi 
vizată de Dirigiute, numerotată și adnoiată cu numărul paginel din registrul 
inventar unde este trecută. — Asemenea în registrul inventar se va scrie la 
„„observaţii“* numărul de ordine al chitanţel aflat în dosarul de inventar : 

„Chitanța No. . ... ., " 
Oiiciile de reședințe vor ţine inventarul de poştă rurală şi dosarul res- 

pectiv pentru întreg personalul ce figurâză în statul lor, va avea însă grijă 
a da oficiilor sucursale și biurourilor autorisate copii după partidele perso- 
nalului poștal rural peudinte de ele. 

Predarea între factorii rurali se va face fără nici o formă în presenta 
Dirigintilor. 

Predarea între avenţil special! 'se face prin dresare de proces-verbal în 
3 exemplare !) din care unul va rămâne la archiva agentiei, unul la oficiul 
de care ilepinde, şi unul se va înainta de oficiu Direcţiunei, care după ce'l 
verifică, supune la plată pe tostul agent special, dacă se constată veri o lipsă 
în sarcina sa şi acestă plată se va face reținându-i-se din l€fa saii garantie 
val6rea objectului lipsă. 

Predarea între agenţii poştali se fice asemenea prin dresare de proces- 
verbal în triplu exemplar în asistenta primarului respectiv, trecându-se anume 
tote imprimatele ce se predaii: instrucţia, cutia de scrisori, ştampila de zi, 
cumpăna şi depositul de timbre în natură sai în bani. 

Unul din procesele-verbale se va înainta oficiului de care depinde, unul 
îl va lua agentul înlocuit ca act justificetiv pentru cele ce a predat, iar al 
treilea va remâne în archiva agenţiei (la Primărie). - 

Costul objectelor poştelor 'rurale 

Pentru complectarea acestui capitol, dăm mai jos două tablouri ; unul 
de costul objectelor postale şi altul de costul intrucţiunilor, imprimatelor, 
condicelor, registrelor necesare personalului poştal rural. 

I. Tabloi 

  

de costul objectelor poştale necesare personalului postal rural. 

Pentru factori. 
lei B, 

1 Gentă mare . e 16.302) 
1 Gontă mică e 12.50 
1 Gormnă cu şnurul ei .:.. .. a LD 
1 Snur de gornă . ee 0 
1 Chee de ja cutia de scrisori . . . . . .Lpânăla 1.50 

Pentru agenţii speciali 

1 Tip de lu vechea ştampilă . o. cc. cc. lb | 
„1 Ştampilă de zi mecanică de oţel. . . . . . e 16.25 | 

1 Ştampilă de zi mecanică de bronz . . . . . . + 8.30 
1 Sigiliă diferit (T. Recomandat, A. R. etc.) . . . . . — 0 
1 Cumpănă de scrisori. . . . eee ZI 
1 Cutie mică cu greutăţi . aa 1,80 
1 Cutie simplă de scrisori. . . , . . o. o. e e 16.— 
1 Chee de la cutia de scrisori . .-. . . .Lpânăla 1.0 

1). A se vedea la partea din "tratat relativă la mânuirea serviciului. de către 
agenţii speciali, modele de asemenea, procose-verbale. 

2) Aceste preţuri oraii în Octombre 1902,



zi
 

7.
 

    

MOBILIERUL DUPĂ PREŢUL PLĂTIT LA CONFECŢIONARE 

Pentru agenţii poştali 

1 "Tip de la vechea ştampilă . . PE —-10 

: 1 Ştampilă mecanică de oțel . . cc cc... 16.25 

1 Stampilă, de zi mecanică debronz . . 8.50 

i 1 Sigiliă diterit (IL. Recomandat cte.). . . . . . Za 

! 1 Cumpănă de scrisori a D180 

i 1 Cutie mică cu greutăți , RR 5.80 

1 Cutie simplă de serisort . o. eee 16 

Ii. Tablci 

âe costul instrucţiunilor, imprimatelor, condicalor şi registrelor necesare 

serviciului poştal rural. 

Pentru factori. 

Lei B 

Una instructie pentru mânuirea serviciului, torm. No. 

79 editia oficială. ... 125 
Una instrucţie pentru manipularea "coletelor p. y. form. 

No. 229 ediția oficială. . . 4 0.25 
Un registru de chitanțe form. No. 9 , a DO 

E Un jurnal pentru predarea corespondenţei înregistrată i, 
ii torm. No. 51... i. „0.50 

Şi Una bucată fâie de drum form. No. TD 0. l/a 

Pentru agenţi speciali 

Una condică a scrisorilor recoinandate presentate form.   No. 103a%fle .. . 1.10 ” 
Una c6lă recipise de primirea scrisorilor recomandate 

'sosite form. 92. 0.02 b. 
Una colă recipise de predarea scrisorilor recomandate 

sosite form. No. 92. a 0.02, 
Una c6lă facturi de recomandate form. No. 70. . . . 0.01 ,, 
Una c6lă tacturi de oficiale for. No. 6S . . 0.15 
Une condică pentru predarea post paenetelo i form. No. 9 1.— 
Una, condică a foilor de reelumaţiuni torm. No. 101 a 2 file 0.15 
Una cslă recipise de înapoiere (retour recip.) No. 105/106 0.01 
Una condică de predarea plicurilor oficiciale la autori- 

tăți lorm. No. 9 . . L— 
Una, condică de predarea expedit. “1 tact. rural form. 58 3.50 
Un raport săptămânal form. 91. . 
“Una condică a hârtiilor intrate form. No. 93, 
Una condică a hârtiilor eşite, form. No. 421 . . 
Una condică albă pentru procesele-verbale de inspecții, 

lorm No. 423. î. 
Una condică de transport, form, No... . 
Una instrucţie de manipularea serviciului, form. No. 

ediția oficială 2). . 1.00 (*) 
Una nomenclatură a comunelor şi 'cătunelor ediție oficială 3.— 

  

1). Preţuri comunicate de la adm. Teehnică cu adresa No. 47567 Noombre, d, 
5348/003, 

2), Valorea acestor instrucţiuni şi, imprimate sa comunicat de Secţia Tecnnică 

cu avlresa No. 47,567 Noembre: i. v, Î. 5348/9021. R.).  
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Pentru agenţii poştali 

Instrueţia pentru manipularea serviciului, form. No. 77 1 lei 
Jurnalul, registrul de chitanțe şi foile de drum nu s'aii notat de cât o 

singură dată la factori rural, ne fiind neceşar să se mal repete la agenţii 
speciali şi la agenţii postal, căci fiind de acelaş fel ati acelaș cost. 

Să se noteze bine că zestrea agenţiilor speciale, agenţiilor poştale şi ob- 
jectele ailate asupra factorilor rurall nu trebue să figureze și în inventariul 
general al oficiului, de Gre-ce costul objectelor necesare pentru poşta rurală 
să achite din alt lond şi anume din fondul poştelor rurale care este suportat, 
de stat și judete în proporție de 500, fie-care, conform art. 11 din legea te- 
legrato-poştală şi art. 19 din regulamentul de aplicare al aceleaşi legi. 

Pentru orl-ce object sai imprimat stricat sai pierdut se va supune cel 
vinovat la plata lut. - 

DEPOSITELE DE TIMBRE 

_Azenţit speciali, factorii rurali şi agenţii poştal, sunt acreditați de către 
oficiile de care depind, contorm instrucțiunilor cu câte un deposit de timbre 
franco şi taxa de plată în umnătorea proportie : 

Tinbre franco Timbre tuzu de -p 
in vulore de plată în valdre de Lotul 

2). Agenţir special ler 30 20 50 
Factorii rurali » 20 10 30 
Agenţii postali PN 10 G 16 
De primirea acestor credite de timbre primitorii libercză oficiilor res- 

pective chitanţe în regulă pe form. No... . . în care timbrele, sunt trecute 
pe categoriI car! sunt datate şi semnate de către cel în drept şi care ser- 
vesc Diriginţilor de oficii ca acte justificative. 

'Fâte chitanțele ce posedă un oticiii din partea personalului poştal rural 
trebue să fie formate întrun dosar separat numerotat. însoţit de un tabloii 
recapitulativ contorm modelului de mat jos, în care să fie trecute tote chi- 
tanțele cu categoriile de timbre şi cu valdrea lor, ast-fel ca să pâtă sci orl 
când, care este valorea timbrelor creditate personalului poştal rural pendinte. 

O dată cu timbrele Dirigintele de oticiă, liberâză celu! în drept un tabloii 
identic cu modelul de ma! jos în care sunt trecute timbrele pe categorii şi 
care se semneză de Diriginte. Acest tabloi să păstreză de cel în drept la un 
loc cu timbrele și "1 presintă la inspecţiune orl când i se va pretinde, spre 
a se putea face controla, 

Depositele de timbre încredințate agenţilor speciali, factorilor rural a- 
genților poștalr, trebue să fie în tot-d'a-una complecte, cel în drept urmând 
a cumpăra timbre treptat ce vend şi din categoriile vândute. 

Când se constată veri o lipsă din depositul de timbre, Dirigintele este 
dator să în imediat măsuri de complectare, cerând Direcţiunel după cas pe- 
depsirea celuy vinovat. 

„___ Dacă deficitul este constatat la veri un factor rural saii agent special 
şi dacă acesta nu pote să "1 acopere, Dirigintele este în drept a complecta de- 
positul cu timbre din casa oficiului în schimbul unei chitante a cărel val6re 

o va reţine din diurna celui în drept la achitarea salariilor, iar dacă delici- 
tul este constatat Ja veri un agent poştal, Dirigintele va cere în mod formal 
mal întâ! Primarului respectiv să ia măsuri de acoperirea deficitului, în cas 

„contrarii va comunica acesta Sub-prelectului plăşei saă chiar Prelecturei di- 

rect și numal când, după tâte acestea mu se va lua nici e măsură, Dirigintele 
va comunica casul Direcţiunel, arătâna demersurile făcute şi resultatul ob- 

ținut. 
» e e. - . . . 

Când deticitul constatat este mic şi s'ar putea acoperi cu diurna ce are 

1) Czeditu agenţiler specială pâte fi mărit la necesitate după aprecierea Direcţiunei,
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de primit agentul (dacă el are diurnă) (1) Dirigintele în loc de banr la achi- 
tarea diurnel va trimite timbre în valorea deticitului constatat; dacă agentul 
postal n'are diurna, se cere Primarului să acopere delicitul, iar când între- 
gul deposit este sustras, Dirigintele va trimite agenţiel în schimbul unei alte 
chitante, un noii deposit ast-tel ca populația să aibă de unde să “și procure 
timbre, semnalând casul Direcţiunci să intervie la Prefectură pentru acoperire. 

Un al treilea deposit nu se va da de cât în basa une autorisaţiuni tor- 
male din partea Direcţiunei, şi numai în urma convingerel ca primul şi al 
doilea deposit nu se mal pot acoperi sati va întârdia forte mult acoperirea lor. 

Când se schimbă cine-va din personalul poştal rural, fie agent special 
factor rural saii agent poştal, Dirigintele trebuie să aibă grijă a schimba chi- 
tanta de timbre pe numele noului numit căruia îl va da și. lur un tabloă, iar 
vechea chitanță o va annla şi remite celut în drept, dacă bine înţeles ac6sta - 
a predat în regulă şi complect înlocuitorului sait depositul de timbre. 

SATISTICA ŞI ARCHIVA 

a Oficiile telegrato-poştale sunt obligate a ţine satistică pentru serviciul 
poştal şi anume: 

a) De timbrele poştale vândute în comunele din tote circomseripțiile 
pendinți de oticiu. | | 

b) De mandatele poştale rurale aduse de factori de prin comune : 
c) De mandatele poştale rurale predate factorilor pentru achitarea în 

comune : : 
d) De colete poştale rurale distribuite de factori în comune şi 
e) De colete poştale rurale aduse de factori din comune. 
Sclinţele necesare se culeg din raportele făcute de factorii în foile de 

drum, _ 
Acâstă satistică să ţine lunar de către oficiile independente, de către 

"cele sucursale, de către biurourile autorisate de către agenţiile speciale ; la 
finele lunei, oficiile sucursale, hiurourile autorisate și agențiile speciale tor- 
m6ză tablourile respective şi le inainteză oficiilor de care depind.—Acestea 
iormeză un tabloă general, pe care trebue să '] înainteze Direcţiunei (Servi- 
ciul poştelor rurale), cel mar târdiii până la 10 st. n. din luna următore. 

" Sciinţele pentru comunele deservite prin factorir rural carx pornesc din 
gări şi nu ating veri un oficiă, biuroii autorisat sai agenție speelală se vor 
da oliciilor respective de către tactorii rural! prin raporte săptămânale. 

Osebit de acest tabloii oficiile sunt datore a comunica sciințele de ma! 
sus și controlorului de circomscripţie prin raportele lunare de mersul servi- 
ciulur poştal rural. (Acestă măsură sa revocat în urma lipsei de personal în . 

Divecţiune). 

“Termenul de conservare al actelor şi condicilcr. 

Registrele de manipulaţie poştale întrebuințate şi dosarele de corespon- 
dență relativă la serviciul poştal care formâză archiva se conservă de câtre 
agenții poştal la Primăria respectivă într'un loc separat de cea altă archivă 
a Primăriei şi la îndemână spre a putea fi consultate ori când. | 

Asemenea, registrele de manipulație poştală întrebuințate, dosarele de 
"corespondență şi diterite condică să păstreză de agenți speciali la agenţiile 
respective, în regulă pe ani și nu se înaintâză oficiilor de cari depind de cât după 
trecerea termenului prevădut de art. 471 din regulamentul de aplicare al Le- 
gel telegrafo-poştale, adică registrele și actele de manipulație timp de 5 ani, 
iar actele şi condicele de corespondență, timp de 10 anl. 

Factori! rurali predaii registrele terminate, oficiilor de care depind unde 
„să păstreză la un loc separat, până ce împlineşte termenul de conservare. 

  

că . 

| 1) Căci este sciut că aconţii postati nu mat aii diurue de cât forte -puţini . . 

|



  

« 
s + 

    

42 
———— 

In cari anume împrejurări pot interveni oficiile la prefecturi şi pentru - 

ce casuri ? Când trebue să facă cereri ca intervenirea către pre- 

fectură să fie din partea Direcţiei. In cari anume împreju- 

rări şi pentru ce casuri oficiile trebue să se adreseze 

inspeotoratelor şi când Direcţiunei 

Oticiile telegrato-poştale pot interveni direct către Prefecturi fără a mai 

fi nevoe să aviseze Direectiurea în următorele casurl : 

1) Spre a da ordin Subpretecturilor sai Primăriilor respective a le da 

concursul în găsirea de aspirant pentru posturi vacante în personalul poştal 

rural. 
2) Pentru acoperirea delicitelor de timbre constatate la agenţiile poștale. 

3) Pentru a se da ordine cu agenţii poştal nor numiţi sai cel care nu 

cunosc instructiuriile să se presinte la oficiu spre a li se lace şcolă și libera 

cuvenitele certificate de capacitate, și ; 
4) Pentru casuri urgente în cestiuni relative la serviciul. postal rural, 

avisând şi Directţiunea. -  . 
In tote cele alte casuri oficiile vor cere intervențiunea Direcţiunel. 

Oticiile sucursale nu trebue să intervină la Prefectură direct, în nici o 

cestiune fără a cere avisul oficiului independent de care depinde, ele însă se 

pot adresa Subpretecturilor în acelea-si casuri de mai sus. 

Oficiile se vor adresa Inspectoratelor : 
a) Semnalând modul cum s'a executat serviciul poştal rural în circon- 

scripțiile pendinți; 
b) Pentru a semnala abaterile tactorilor rural, agenților speciali și a- 

genților poştal de la datoriile lor ; 
c) Pentru a semnala lipsa repetată de coincidență, între factorii rurală ; 

d) Pentru propuneri de modificări de circomseripti!, itineraril şi orari!ș 

e) Pentru propuneri de a se înfiinţa veri o agenţie specială în veri o 

localitate 6re care. 
î) Pentru diferite complicaţii şi neînţelegeri ivite între factorii rural, 

agenții poştală şi agenţii. speciali, care necesită o prealabilă cercetare locală și 

g) Pentru ori ce alte cestiuni neprevăzute cari ar cădea în atribuţiunile 

Inspectoratelor ; iar la Direcţiune : 
I. Pentru confirmări, primiri de demisil, transterări și destituiri de 

factorii rurall şi agenţi speciali ; ” . 
Il. Pentru cereri de aprobarea pedepselor aplicate personalului poştal 

rural, !) - ” 

II. Pentru sporiri de diure, 
IV. Pentru restituiii de garanţil sau cereri de acompturi din garanţii, 

cumpărări de efecte, complectări de garanții, detașări şi liberărr de cupone, 

Y. T entru uniformarea factorilor rural şi agentilor speciali, 

VI. Pentru ordonanţarea diurnelor personalului poştal rural, 

VII. Pentru aprobări de congedir factorilor. rurali și agenților speciali. 

VIII. Pentru ori ce casuri care reclamă neapărat întervenirea Directi- 

unci şi De, 

IX. Pentru ori ce alte cestiuni neprevăzute care trebuese resolvăte nu- 

mal-de Direcţiune. ea 

Modul formărei foilor de drum, mânuirea şi controlarea lor; cum se face 
acestă controlare şi de către cine 2) 

Foile de drum se tormâză de către amploiatul însărcinat cu poşta ru- 

rală pentru fic:care circonscripţie în parte înscriind în rubricele respective 

din fâie : județul în care se atlă circonseriptia, Nu. circonseriptiei, ziua de 

  

1) Nici o amendă aplicată personalului poştal rural, nu se pote incasa, până 

ce nu se aprobă de Dirscţiune.—Y. ord, circulare Nr. 16933 din 23 0et. 1894. 

2 Vozi form. noilă No. 97, vechiii 495 al foiei de drum la instrucţia a cenților 

poştali, partea II din tratat. tă 07 
|



  

cursă, ora pornirel în cursă, comunele în ordinea stabilită pentru deservire atât pentru ducere cât și pentru inapoiere. e Inainte de pornirea factorului în cursă, amploiatul aplică în frontispiciul „ 10el în locul reservat pentru acâsta, stampila de zi a oficiului cu data cursel şi predă f6ia factorului rural o dată cu expediţia pentru comunele din cir- conscripția ce deservesce, expediţie pe care amploiatul singur trebue sto în- carce în foie în rubrica reservată pentru acâsta. — Foile de drum pentru fac- 
tori secundari se lormâză tot de la oficii de către amploiat şi se trimite fac- torului secundar odată cu expediția pentru circouscripția sa. , actori secundari trebue să aibă în tot-d'a-una reservă o fbie de drum pentru casul când star. pierde cursa cu factorul principal. Aa Manipularea prin foile de drum se face de către factorul respectiv şi constă în a trece în dreptul fie-cărel comune ce deservesce, pe categorii ; în rumerul bucăţilor predate în drum destinatorilor, numărul bucăţilor predate 
agentului postul, numărul bucăţilor primite în drum de la presentatori, numă- rul bucăților primite de la agentul poştal, 1) tace totalul lor în colona respectivă, - o... u Pi . Dai. „predând expediţia agentului postal, acesta, sai în lipsa acestuia Pri- marul sai ajutorul de Primar, notâză ora sosire în comună în litere, totalul bucățilăr primite de la factor, semneză, scriind înaintea semnăturel calitatea ce are, (agent poștal, primar, sai ajutor de primar) și aplică ştampila de zi a agentiei. 

Acestă operațiune se repetă în fie-care comună deservită. 
“Factorul rural este strict ținut să observe că certificarea făcută de agent, Primar sai ajutorul de Primar pentru numărul bucăţilor ce i-a predat, să se facă exact de cel în drept, iar ştampila de zi să se aplice lisibil, curat și cu data zile respective. 

, Factorul rural dupe ce a efectuat intrega cursă, arătând şi tote nere-. gulile ce eventual ar constata, adică dacă agenții ati fost presenţi toti la posturi, dacâ veri-unul a lipsit să se arate acesta, adăogându-se cine la înlocuit şi dacă înlocuitorul â avut la el zestrea poştală şi depositul de timbre, dacă a vândut timbre, în care comună şi de câtă sumă; dacă a găsit zestrea „poş- tală ne complectă şi ce anume a lipsit ; dacă corespondența n'a fost distri- „buită de factor în veri o comună Şi causa pentru care nu sa putut distribui; “în caz când sa intârziat cursa, să se arate causa şi ce formalitate a îndeplinit „actorul rural; dacă a găsit în veri o comună ştampila de zi ne schimbată şi în care anume; — în cursa din ultima zi din o săptămână se va arăta dacă "sa făcut inspecția depositulul de timbre al agenţiei şi dacă a fost sai nu com- plect ; în caz când in veri o comună agentul poştal a demisionat sai a fost 
înlocuit, se va arăta acesta la raport specilicându-se data, numele noului agent, precum şi dacă s'a dresat cuvenitele procese-verbale de predarea şi pri- mirea agentie poştale ; și orl-ce alte neregularități în serviciă. | Foile de druim fiind oglinda prin care se pote vedea modul cum factorul a îndeplinit serviciul, mânuirea prin ele trebue făcută cu multă atenţiunc, înscrierea bucăților cu multă exactitate, iar raportul de cursă cât se va putea de complect. 

Indată după înapoierea factorului din cursă amploiatul după ce primesce „expediţia, notâză în foia de drum ora, certifică numărul total al bucăţilor pri-. mite, semneză şi aplică ştampila de zi. — Controleză apol f6ia de drum oh- 
Servând : 

, 
1). Dacă factorul a deservit tâte comunele din circumseripţia sa; 2). Dacă s'a aflat în comune la ore fixate prin tabloul de intinerariăi ; 
3). Dacă coincidentele (când are) cu factori! secundari s'a făcut la timp; 
4). Dacă ştampilele de zi a fost bine şi lisibil aplicate şi cu data zilei de cursă ; a 
5). Dacă certificarea de numărul bucăţile predate, este exact făcută în 

  

| 1). In numărul acesta intră, și corespondenţa ridicată din cutia de scrisori a *omunei, 
| 4 

| 
| 
Şi 

|



  

   

        

fie-care comună ; 
| 

„ 6). Dacă numărul bucăţilor primite de la oticiit corespunde cu al bu- 

căților predate prin comună, precum asemenca dacă numărul bucăţilor . pri- 

mite de prin comune, corespunde cu: namărul bucăților aduse la oficii ; 

7). Dacă raportul de cursă este lăcut în fdie, și dacă acel raport este 

complect ; 
8). Dacă toia este iscălită de factor ete. 
Constatându-se nereguli fie din partea factorului, fie din partea agen- 

ţilor, amploiatul le notâză într'o-condică specială spre a se avea în vedere la 

facerea raportului lunar de mersul serviciului poştal. 

Dacă controlarea foilor de drum se iscălesce de amploiatul care a con- 

trolat şi apol se ţin separate pe circonscripțil până la finele lunci când se 

cuse în acta fic-cărel circonseripții în parte, se numeroteză, parafeză şi Sigi- 

leză, făcându-se de cel în drept certificarea de numărul filelor ce conţine îie- 

„care actă în parte.



CĂLEUSA CONDUCATORILOR BIUROURILOR AUTORISATE 

INSTRUCŢIUNI 
a 

Cemenlarii asupra articolelor 319—356 din regulamentul de exploatare al legei 
din 1900 basate pe măsurile luate prin decisiuni şi ordine circu- 

lare de către administraţiunea poştelor ÎN



  

BIUROURILE AUTORISATE 
Sau 

OFICII TELEGRAFO-POSTALE AUTORISATE 

Normele stabilite de Direcţiunea Poştelor usupra conducere biurouri- 
lor autorizate cum şi instrucţiunile relative date după punerea în aplicare şi 
funcționarea acestor biurouri. 

In ce mod.se mai pote exploata serviciul telegrafic, telefonic şi poştal, 

1) Prin art. 8 și 10 din legea telegratică, teletonică şi poştală din 190 se pre- 
vede că exploatarea telegratelor, teleronelor şi poştelor se face prin oficiile tele- 
grafo-poştale şi prin biurouri autorizate, iar prin articolele 319-386 din re- 
gulamentul de aplicare al acelea-şi legi sancţionate şi publicat în Monitorul 
Oncial Nr. 79 din 9/22 lulie'1900 stu stabilit modul tuneționărei acelor biu- 
vouri. 

Cu tote acestea după punerea în aplicare şi funcționarea lor sa simţit 
necesitatea a se explica şi complecta parte din măsurile prevăzute în lege şi 
regulament, aşa că aci nu daii în rezumat de cât măsurile aplicate deja de 
Direcţiune și carl- sunt necesare pentru Diriginţi şi conducătorii biurourilor 
autorizate. 

In ce localităţi funcţioneză biurourile autorizate şi în ce constă 
- funcţionarea lor. 

11) Biurourile autorizate funcţioneză în comunele rurale şi în comunele 
urbane a căror populaţiune nu trece peste 60 ui locnitori. 
„Acest noii sistem de exploatare prin Diurouri autorizate constă în re- 

misă ce se dă conducătorilor asupra veniturilor acestor biurouri, măsura care 
a tost introdusă în administraţiunea nostră, pe de uă parte pentru că asi- 
gură uă exploatare economică prin faptul că permite reducerea cheltuelilor 
ce se fac cu plata personalului, chiriei localului, iluminatului, încălzitului, 
etc., şi prin urmare se pote lucra cu profit acolo unde în trecut sa lucrat 
cu delicit, iar pe altă parte că prin ele se pot satisface cererile pentru înliin- 
tarea de oflicii noi, sciut: fiind că ori-ce înființare de olticii, necesită nu nu- 
mal un spor de cheltueli, dar chiar și un spor de personal superior. 

"Za oari persone s'a încredinţat conducerea biurourilor autorizate. 

III) Biurourile autorizate stai încredinţat până acum, după aprecierea 
Direcţiune! sati propunerea I)-lor Inspectori, la pers6ne. independente prin 
-posițiunea lor şi cari ai presentat garanţii morale şi materiale suficiente, 
preferindu-se foşti amploiaţi telegrato-poştali cari staii retras dim corp prin
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demisiune sati regulându-sT: drepturile la pensie și tiind încă valizi şi bine 

notați, îndeplinind exiginţile prevăzute de art. 353 din regulament; 

Ce anume acte se cer Şetilor biurourilor autorisate ? 

IV) Actele ce se cer conducătorilor sunt: 

a) Actul de nascere, 

A b) Libretul de armată, 

i c) Certiticat. de bună purtare din armată, 

RI 'd) Certiticat de bună purtare din comuna unde locuesce, 

i e) Certiticat de studii, a 

DR [j Actele de funcțiunile ce ai mai ocupat, împreună cu actul de obţi- 

nerca autorisațiunel (ârmat contorm modelulur intocmit de Directiune, : (vezi 

anexa Nr. 1), prin care se stabilesce că Olticiul autorisat să funcționeze chiar 

la domiciliul persone! căria a se concede autorisațiunei. (Cireulara 20.3) 

din 274/1900) . » , IE 

    

Ce garanţie trebue să depună Şeful unui biuroii autorlsat şi câte clase 

- de biurouri autorisate sunt? 

  

V) Prin art. 354 din regulamentul 'Telegrato-postal se prevede că gu- 

ranţia ce trebue să depună șetul unul biuroii autorisat se fixeză numa! de 

II Direcţiune, care stabileste în principiu o proporţiune de 23-50%/0 asupra ve- 

ÎL "mitului mediu ori probabil al Ofticiulul., ” 

i Acestă preporţiune a fost şi este uşor de calculat asupra ofliciilor în 

genere , însă. pentru comunele şi ma! ales cătun se unde din lipsă de statis- 

fier exacte:nu se pot cunâsce aceste sciinţe în atare casuni Ii se fixează o 

FA remisă lunară după apreeiare. ” 
i In privinţa garanţiilor sta stabilit ca solicitatorii de biurouri autorisate 

| _să depună garantie. ” 
, a) 500 Ler minimum pentru biurourile autorisate ce vor mânui ace- 

„lea-ȘI servici! ca şi agenţiile speciale, adică telegraf, teleton, poştă uşoară, 

mandate. : SE 

b) 1000 Lel minimum pentru acelea cari vor mânui serviciile de te- 

legrat, teleton, poştă uşoară, mandat> poştale intern şi internaţionale și 

mesageri! până la o sună limitată, purtând numele de biurouri autorisate 

clasa II... . 
€) 1599 Lei minimum pentru acele cari vor imânui tote ramurile de 

servici!, în toemar ca, şi oticiile telegrato-poştale propriu zise, purtând nu- 

mele de biurouri autorizate 'c]. IL. ' Da 

Pentru biurourile clasa III garanţiile se vor depune complecte, pentru. 

cele Talte clase se pote depune numai un acompt de minimum 90) lei. 
Acâsta însă în special pentru foştii functionarii telegrato-poştali sait 

ip - persânele bine cunoscute Direcţiuni, reservându-și Direcțiunea fucultatea de 

d a complecta garantia prin reţineri lunare usupra reinisel. (Vezi circ. 18.430 

din. 13 Aprilie 1900 către Inspectorate) 

    

Cum şi de cine se administ:ză garanţiile şetilor biurourilor autorisaţe şi 
ale sub-alterniler lor. 

Conform art. 335 din regulament, garanţiile şefilor de biurouri autori- 

sate sunt supuse acelora-şi dispoziţiuni din legea de organisare a Corpului 

telegrato-poştal. 
. Aceste garanțir se compun din numerar sai etecte de stat ce se con- 

semneză, administrându-se de serviciul poştelor rurale, care ţine partizile 

garanţiilor şi cazierele şefilor biurourilor autorisate şi sub-alternilor lor an- 

gajati cu încuviințarea Direcţiunci.    
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De ce sigilii şi stampile se servesc biuxourile autorisate şi ce denumire. 
- Yor purta pe viitor. , 

VII) Art. di din Regulament prevede intre altele că Directiunea pro- 
cură biurourilor autorisate stampilele şi sigiliile de tot relul. * 

Pentiu complectarea instrucțiunilor relative la acest articol Directiu- 
nea Generală prin decisiunea înregistrată la No. 22720 din 11 Maiii 1900 a 
hotărât ca biurourile autorisate ce se vor înființa în lceul officiilor telegra- 
fo-postale să se serve de acelea-și sigilii, stampile şi table cu inscripţiuni ale 
oficiului transformat în biuroii autorisat. ii 

Tot prin acestă decisiune sa mal hotărât . ca biurourile autorisate să 
vorte denumirea de Ofticar telegralo-poştale, de oare ce nu există nicl o deo- 
sibire, între un Diuroit autorisat şi un ofliciu telegrafo-poștal în ceea-ce pri- 
vesce îndatoririle, răspunderca şi regulamentele de serviciu. (Circ. 22721 din 
11 Mai 1900). | 

Atară de acestea, Direcţiunea a mal stabilit că pentru oficiile autorisate 
ce se deschid în locul oficiilor Statului, să se lase tactorul oficiului pentru dis- 
tribuirea corespondentelor ca şi la transformarea oficiilor în agenții speciale 
complecte, iar în cas când nu sar putea face acest lucru să se hotărască de 
la început diurna cu care trebue plătit, de către şetul oficiulul autorisat, 
omul angajat a tace acest serviciu la oficiul autorisat. (Incheierea Comisiunel 
Consultative). ” - 

Ce remisă se acordă şefilor oficiilor autorisate ? 

VIII) Art. 3rl şi Br2din regulament prevede că remisele acordate şefilor 
biurourilor autorisate nu vor putea trece în nici-un cas peste 500, contorm 
legel și că aceste remise se compune în modul următor : 

i). O remisă representată printr'o proporţiune la sută asupra operaţi- 
unilor din taxele poştale şi telegrafice până la maximum 5C0/. i 

b). O remisă representată printr'o proporţiune la sută asupra operaţi- 
unilor încasărilor din venitul telefonelor statului până la maximum 3%) 9/0. 

In localităţile unde oficiile autorisate vor deservi rețele telefonice jude- 
ţene acestă remisă nu va fi mat mare ca 25070. . IN 

c). O sumă fixă ce se va arăta în actul de autorizare plătită pentru vân- 
zarea timbrelor poştale și care se stabileşte de Directiune, bazându-se pe media 
vânzărilor de timbre la localităţile unde 'se înființeză oficil autorisate, şi se 
calculeză ast-fel, ca acestă sumă fixă combinată cu .remisele ce se acordă din 
cele alte venituri, să nu trecă peste remisa medie ce se prevede prin actul de 
autorisare. 

Cari sunt oficiile auterisate ce funoţlonâză în condiţiunile art. 371 şi 372 
- . Ă din regulament ! 

IX) Oficiile autorisate cari saii deschis în condițiunile specificate priu 
aceste articole sunt: . . 

Balş din județul Romanați deschis pe ziua de 1 Maiii stil noit 1900. 
La acest oficii autorisat sa aplicat principiul remisel ast-fel : - 
S00 lel anual din vânzarea timbrelor și 50 0/0 din cele alte venituri, con- 

diţiuni ce ati fost stipulate prin actul de autorizare. . | 
Sulita din judeţul Botoşani, idem la 6 Maiă 1900 "i sa prevăzut prin actul 

de autorisare. E 
540 ler anual din vânzarea timbrelor și 50/, din cele alte venituri. 
Secueni din judeţul Bacăii, idem la 1 Iunie. 1900. , 
500 ler anual din. venzarea. timbrelor şi 50 9% din cele alte venituri. 
Poiana din județul Dolj, idem Ja 11 Iunie 1900. , 
500 lex anual din venzarea timbrelor şi 500/ din cele alte venituri. 
Drăgănești-Olt, idem la 21 Dccembre 1900. a e 
500 ler din vânzarea timbrelor 50 op din cele alte venituri. , 
Tigvent-Argeș, idem 25 Decembre 1900, 660 ler anul din venzarea tim-



| 

      

50 
n —— 

prelor, 30 9% din veniturile telegrafice poştale si 25 0/0 din veniturile telefonice, 

fiind rețelele judeţene. 
Bălceser-Vâlcea, idem S Februarie 1901. 

600 lei din vânzarea timbrelor şi 50 0/s din cele alte. venituri. 

Pescena-Gorjii, idem 1/14 Martie 1901. 

510 lex din vânzatea timbrelor şi 50 %/o din cele alte venituri. 

âte aceste oficil autorisate au fost deschise în locul oficiilor statului 

şi s'aii dat în asemeni condițiuni pentru că se cunosceii atât veniturile tele- 

grafice, telefonice şi poştale, cât şi cantitatea timbrelor vândute anual, ast-iel 

că remisa anuală ce aii încasat aceste oficiy, în exerciţiul 1900/901 a tost la 

Balş 2601 ler 45/100, Suliţa 1145 lex 67/109, Secuen! G80 ler 55/100, Poiana 950 

lex 45/100, Drăgănesci-Olt 490 lei, 93/100, Bălcesci 156 el, 25/1009, Peseâna 50 

lei, 05/100. 

Ce remisă s'a acordat oficiilor autorisate înființate în localităţile unde 

nu ai existat oficii telegrafo-poştale 

X) In localităţile unde nu existait oficil telegrafo-poştale şi nu se cu- 

noscea exact aceste venituri s'a stabilit în principii ca la început să se acorde 

oficiilor autorisate o remisă de 3 %o din vânzarea timbrelor $i 500, din cele 

alte venituri, — (circ. 22341 din 10 Mai 1900). 

Oficiile' autorisate la care s'ati. aplicat acest principii de remisă sunt: 

Bucecea şi Ripiceni din judetul Botoşani unde funcționeză de la 20 Iunie stil 

noii 1900. | 
- 

In ce condițiuni ca norme funoţioneză oficiul autorizat Filiaşi 

XI) Filiaşi din judetul Dolj deschis pe ziua de 1 Noembre stil noi 1900, 

în locul oficiului cu acelaşi nume, cărui s'a acordat prin actul de autorisare o 

'remisă numa! de 1%/ asupra tuturor veniturilor în general, fixându-se ca 

remisa anuală să nu depăşescă peste maximum de 1262 lei 90 banr. 

La Filiaşi s'a aplicat de la început principiul remisel în acest mod, pen- 

tru că veniturile oficiului erai prea mari şi dacă s'ar fi procedat și cu elcon- 

form disposiţiunilor din art. 371 şi 372 din regulament de sigur că i sar îi 

cuvenit o remisă prea mare. 

„Veniturile oticiului Filiaşi de la data transtormărei sale în biurou au- 

torisat, crescând lunar ai indus în erore oficiile telegraf şi poştal Craiova fă- 

cându-le să calculeze şi deducă remisa după venit ast-fel' că în primele 10 

luni i-ai liberat din remisa 1244 lei 75 bani, în a il-alună 18 ler 15 bany, iar 

în a 12-a lună nimic, în loc de a repartisa maximul remisei de 1262 ler MO 

bani stabilit prin actul de autorisare. 
Pentru a se evita pe viitor asemenea calcule s'a stabilit ulterior că orl 

care ar fi venitul acestui oficii, maximum sati minimun să i se dea ca remisă 

lunară a 12-a parte din suma fixă anuală de 1262 ler 90 bani. 

Care e cel mai raţional procedei pentru calcularea remiselor şi la care 

oficii autorisat a fost aplicat - 

„ XII) În urma unui, studii făcut “de serviciul poştelor rurale asupra or: 

- ganisărei serviciului oficiilor autorisate, s'a văzut că cel-mar-raţional şi facil 

mod de a calcula remisa este acela do a se acorda de la. început o sumă fixă 

lunară care să se acopere din 500/ din veniturile telegralice, telefonice şi poz 

tale iar în cas când au sar putea acoperi din aceste venituri să se complectezt 

diferenţa cu din venzarea timbrelor. ai 
N . 

„Acest noii sistem a fost deja pus în aplicare la 5/15 Decembre 1901 cu 

ocasiunea deschiderei oficiului autorisat din cătunul Buştenari, localitate pe 

troliferă din județul Prahova, unde nu se cunoscea absolut, cantitatea tin 

brelor vândute, fiind-că exploatatorii de petrol se aproviziona cu timbre d 

la oficiile Câmpina, Ploesci, etc. 
La acest oticiti autorisat s'a prevăzut prin actul de autorizare o remisi 

- fixă de 200 let lunar (2400 ler anual) care să se acopere după cum sa stabili
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mal sus, adică: cu 590/j din veniturile telegratice, telefonice şi poştale com- 
plectându-se diferenţa cu din vânzarea timbrelor. 

Oficiul autorisat Buseenari a funcţionat aprope + luni, iar de lu 1/14 
Aprilie 1902 a trecut asupra statului ca oliciii sucursul, pe de o parte pentru 
că veniturile sporeaii lunar, iar pe de.alta că retrăgându-se setul tost oticiant 
superior gr. II, şi în lipsă de aspirant apti pentru conducerea acelui oticiă, 
Direcţiunea Ta trecut asupra statului găsind de cuviinţă că întreţinerea Luk 
mar Îi înpovorătore. i 

Mal târzii sa introlus acest sistem de calcularea remiselor aprope mai 
la tote oticiile autorizate care a încheiat primul an al funcţionărei lor cu ex- 
cedente apreciabile ast-lel : 

Oficiului autorizat Bals i s'a acordat o sumă fixă de 235 ler lunar (2820 
ler anual) pentru că setul respectiv avea ca ajutor pe unul din membrii fa- 
milie! sale. 

La Bucecea Târg 110 lei lunar, (1320 lei anual). 
;; Poiana 10, (1260, 

Ce se înţelege prin venituri poştale 

XIII) Pentru o ma! largă interpretare a dispoziţiunilor copriuse în art, 
371 din regulament s'a explicat oriciilor de reședință cu circulara No. 19001 
din 1S Aprilie 1900, prin inspectorate, că prin venituri poştale se înțeleg nu 
numa! taxele incasate din diteritele categorii de mesagerii şi cari se percep 
în numerar, ci şi orl-ce taxe ce se perecp prin aplicare de timbre cum de 
exemplu : timbrele aplicate pe mandatele poştale interne, colete, scrisori re- 
comandate interne şi în genere orl-ce corespondență postală internă care se 
înregistreză şi a cărei taxe se percepe prin aplicare de timbre poştale. 

Pentru timbrele ce se aplică pe oviectele recomandate, mandate şi colete 
poştale, oficiile autorisate sunt datore u ține statistica lunară exactă, notând 
numerul scrisorilor recomandate, ul inandatelor postale interne presentate şi 
'al coletelor, spre a se putea controla Ja Direcţiune, 

- “i 

De la care categorie de corespondenţă nu s2 acordă nici o remisă ? 

XIV) Asemenea sta mal explicat Oificiilor priu circulara No. 46224 din 
18 Septembre 990 că atât pentru telegramele şi fonozramele officiale cât şi 
pentru corespondența externă compusă din scrisori recomandate simple și cu 
ramburs efecte de comerţ presentate şi sosite cum şi din taxele mandatelor 
postale externe nu se acordă nici o remisă olficiilor autorisate. 

Cs remisă se acordă din taxele telegramelor şi mesageriilor externe 
: presentate. 

Din taxele telegramelor externe presentate se acordă remisă 50/0 
însă numu dela taxa internă, adică din taxa cuvenită administraţiunel 
n6stre care se trece în rubrică taxa interna. (Circulara 3285$ din 5 Iulie 990. 

Asemenea şi din taxele mesageriilor externe presentate. (Circ. No. 42346 
din 1/9/1900.) 

Tot o dată stu stabilit să se ridice brevetele debitanţilor de timbre din 
localităţile unde functionâză oficiile uutorisate spre a nu se acorda remisă din 
timbre şi debitantului și Olficiului autorisat. (Cire. No. GI65t din 27 Dcem- 
brie 1901.) 

Cum se calculeză remiza, cuvenită Officiilor autorisate. . 

XV) Prin art. 35 din regulament se prevede că calculul remiset_ se 

face asupra venitului lunar al Officiului autorisat, de către Dirigintele Olfi- 

ciului de care depinde, după controlarea compturilor şi deducerea mancuri- 

lor și amenzilor.
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Ce formalităţi trebuese îndeplinite 113 calcularea si achitarea remisei ? 

Remisa ce se plătesce lunar Șefului Oficiului autorisat se deduce din 

întregul venit ce varsă în modul următor : | 

a) Analogia lunară din suma fixă ce se plăteste pentru vânzarea tim- 

brelor şi care este stabilită prin actul de autorisare. 

b) 50 0/0 asupra încasărilor din operaţiunile postale 

c) 500% » „, veniturile telegrafice. 

d) 509%, - - Pi teletonice. 

Disposiţiunile acestui articol ati provocat circulara No. 19001 din 18 A- 

prilie 1900 în care se coprind următorele explicatiuni : 

1) Remisa fixă acordată din vânzarea timbrelor se calculeză numal asu- 

pra, timbrelor ce se vând de Officiul autorisat publicului şi factorilor rurall, 

cu adăogire că din timbrele taxa de plată sândute şi aplicate pe corespon- 

dențe, nu se acordă nici o remisă ne-putându-se controla aplicarea lor. 

Pentru stabilirea remisel cuvenită din vânzarea timbrelor unde tuncți- 

on6ză asemenea biurouri se formeză un proces-verbal conform modelului (a- 

nexa 2) încheiat de Dirigintele Officiului de reşedinţă, împreună cu duoi am- 

_ploiați. In acest proces-verbal se prevede remisa dată, specificându-se şi a- 

" nalogia lunară din suma anuală fixată prin actul de autorisare, Su dresâză 

asemenea procese-verbale numul la Officiile - Ripiceni, Suliţa, Săcueni, Băl- 

cești si Drăgăneşti. 
Pot în acest proces-verbal se mai prevede şi cantitatea timbrelor între- 

buinţate la francarea obiectelor recomandate, mandatele poştale şi mesageriile 

a căror trancare a fost făcută prin timbre, anexându-se la cl şi statistica 

relativă la, taxele percepute pentru francarea acestor obiecte, care se tine de 

Oticiul autorisat. 
După terminarea acestor-operaţiuni Oficiul de reşedinţă se scade din 

-comptul timbrelor franco cu remisa acordată officiului autorisat o dată cu re- 

misele date debitanţilor, iar ca acte justificative anexeză atât procesul-verbal 

de constatarea remiset cuvenită Oficiului autorisat, cât şi pe acele ale debi- 

tantilor. 
Remisa din timbre cuvenită Şetului Oficiului autorisat i se trimite în 

numerar; 1ar timbrele se depune de Oficiul poştal respectiv la ghişetele sale 
spre vânzare. 

2) In ceea ce privesce taxele coletelor şi mesageriilor presentate, dacă 

„ele se percep în numerar, remisa se deduce din total, la finele registrului 
Oficiului autorisat, iar în jurnalul de pârtizi al Oficiului de reşedință se în-. 
caseză numa! 500/ din aceste venituri, făcându-se vorbirea s'a scăzut remisa 

Oficiului autorisat conform actului de autorisare. , 
Tot ast-lel se procedeză şi cu coletele şi mesageriile sosite interne, însă 

în acest cas remisa se va deduce din totalul de „porto“ prin jurnalul de me- 

sagerii, şi tot în felul arătat mai sus se va proceăa şi cu taxele mesagerii- 

'lor externe presentate şi sosite, calculându-se remisa numai jumătate din 
taxa internă cuvenită administraţiunel n6stre. 

Dacă taxele de francare şi cele porto se percep prin aplicare de timbre, 

atunci ele se prevăd în statistica lunară iar remisa cuvenită se specifică în 

procesul verbal ca şi de la cele-lalte venituri. 
3) Pentru încasarea veniturilor telegrafice şi telefonice Oficiile autori- 

sate ţin acelea-şI jurnale de casă şi de partizi ca şi Oficiile sucursale. 
= 

Cum se calculsză ramls2 din veniturile telegrafice şi telefonice ? 

XVI) La finele fie-cirel luui Oficiul de reşedinţă verifică încasările din 

registrul âsouche al-telegramelor presentate interne și de la cele externe 

numai rubrica internă, şi stabileşte remisa cuvenită după actul de autori- 

sare, după care lace scăderea chiar în registru, sub totadul taxelor încasate, 

cu următoarea menţiune: , 

„Se seade...... 9» contorm actului de aatorisare Nr. ineaeeeee LCIoceee 
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Bany..... iar restul se încarcă în jurnalul de partiza al Oficiului de reşedinţă, ca venit telegratic al Oficiului autorisat. 
Tot ast-fel se procedeză şi în condicile isouche a teletânelor, fonogra- melor si mesageriilor presentate interne. 
Pentru stabilirea remiselor din aceste veniturI se va dresa de asemu- nea lunar un proces-verbal conform modelului (anexa No. 3) care model se atașezi la jurnalele Oficiului autorisat împreună cu chitanţa de primirea re- misc! liberată de Şerul Oficiului autorisat, o | ” După verificarea comnturilor Oficiilor autorisate şi deducerea remiselor se dresâză încă un proces-verbal în dublu exemplar conform modelului (ane- xa No. 4) de constatarea remisel ce se cuvine Şetului Oficiului autorisat. "Un exemplur de acest proces verbal rămâne în archiva oticiuluy de re- şedinţă pe lângă compturile oficiului autorisat, iar celă-lalt se trimite Oii- ciului autorisat împreună cu suma dată ca remisă. 
Prin escepţiune, s'a admis mal târziii pentru Oficiul autorisat Filiași care are remisă fixă lunară ca să se scadă de Oticiul poştal Craiova în în- tregime numai din comptul timbrelor franco, fără a mar face calcule separat pentru lie care categorie de venituri, cum Și a numai dresa procese verbale de constatarea remisel. 
In schimb însă deschide în comptul timbrelor franco o colonă separată înlocuind cuvintele din rubrica : se scad mandatele poştale anulate și tim- brele aplicate „prin“ „se scade remisa acordată Oficiulur autorisatee, 

Cum se plătesce remisa cuvenită Şefllor Ofciilor autoriszate şi ce formali- - tăţi trebue să se îndeplinească la primirea remiseler ? : 

XVII) Remisa acordată repetăm se plătesee cu bani numerar iar nu în timbre cum procedase unele oficii de reşedinţă la început. , - 
Şeful oliciulu! autorisat primind procesul-verbal impreună cu bani! din remisă ce i se cuvine este dator să'l verifice și vadă dacă calcularea remisei ce i sa acordat a fost bino făcută, și apol liberză chitanță timbrată de pri- mircea cl care trebue să tie detaliată, conform modelului de maj jos. 

CHITANȚA 
Subsemnatul X. Y. declar prin acâsta că am pri- 

mit de la D-l Diriginte al Officiulut...ea.a-.... remis în 
valore: de.......neeeaaee ICI seueee. banr, ce mi se cuvine pe 
luna... compusă ast-fel. 

Din telegraf......... JET ..... bany 
» telefon... | pa moee 
2 Mbre anna pp e i 
33 CEC. CEC o Sieg. ofic. 

Total: 

  

   

Semnătura 

Data 

Ce formalităţi se îndeplineso de Şefii Ofâciilor autorisate, oarl ai ca remisă sume fize lunare. 

AVIII) La oficiile autorisate Filiaşi, Poiana, Bucecea şi Balş cari aii remisă o sumă fixă lunară, şefi! respectivi liberâză asemeni! chitante, însă „formate în dublu exemplar. a E 
Din aceste chitanțe cea timbrată în regulă se anexeză de oficiile de reşedinţă la comptul timbrelor unde operâză scăderea, spre a servi ca act: 

justificativ, iar cea altă, duplicat de chitanţă, ce nu se timbreză se anexeză 
a Jurnalul de casă şi partizi, rămânând în păstrarea oficiului de reşedinţă 

ca act justificativ pentru remisa acordată.
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“ot pentru aceste oticil autorisate, sa mal stabilit ca anexele ce f0r- 

meză baza calculărel remizelor cum de exemplu : 

Statistica mandatelor poştale, scrisorilor recomandate interne presenta- 

te, messageriilor interne presentate, şi sosite să nu se mal înainteze la Di- 

recțiune, ci să fie păstrate în arehiva. oficiului de reședință pe lângă comp-. 

turile oficiului autorizat. 
| 

Pentru Poiana la început se admisese să nu se mal incaseze prin-jur- 

nalele de casă şi de partizi ale oficiilor poştal şi telegrafice Craiova de cât. 

jumătate din fie-care categorie de venituri; iar' cea altă jumătate să se țină 

în păstrare până la finele lunel când se va achita ca remisă şefului autori- 

sat, însă în urma intervenirilor făcute de Oticiul postal Craiova care sa 

blâns că întâmpină diticultăţi în caleulaiea remisci sa aprobat şi pentru Po- 

iana acelaş procedeii, admis pentru Filiaşi, Balş, adică ca întrega xemisă ce 

i se cuvine să fie scăzută numal din comptul timbrelor franco şi tot ast-tel 

se operâză şi la biuroul autorisat Bucecea. 

Cum se înscrie în jurnalele de casi şi de partizi ale Ofâciiloz de reşedinţă 

veniţurile pe decene inaintate de oficiile autorizate ? 

XIX) Oiticiile de reşedinţă trebue să observe bine că încasările din 

jurnalele lor să corespundă cu vărsările de pe recipisele primite dela Ad- 

ministraţia financiară pentru toate categoriile de venituri ce varsă, de accea 

în fie care decenă când primesc veniturile oficiilor autorizate trebue să cal- 

culeze şi să deducă întăi remisa şi apol să trecă în jurnale restul venitului, 

or să țină veniturile decenelor de la oticiile autorisate până la finele lunel şi 

în acest cas va avea un registru special în care va trece fio-care decenă a 0- 

ficiului autorisat, observând ca în jurnalele lor de casă şi partiză să nu figu- 

reze nică o sumă ca venit poştal de la oticiul autorizat de cât în a treia de- 

cenă. ” 
- 

Cână trebue si se înainteze la Direcţiune Cemptul timbrelor de către 

Officiile de reşedinţă ? 

po pini a A . , , 

„ XX) Oticiile de reşedinţă cari au sucursale oficil autorizate pot înainta 

Direcţiunei compturile timbrelor mat târzii cu 10 zile, spre a putea calcula 

exact remisa ce acordă oticiului autorisat. 

DISPOZIŢIUNI DIVERSE 

Ce se face cu remisa unui Ofâclu autorisat în cas când Şeful respectiv 

este suspendat din serviciu. 

N XXI) In timpul când şetul unul oficiu autorisat este suspendat din ser- 

„viciu nu 1 sc acordă nici o remisă şi în acest cas încasările veniturilor olfi- 

ciulu! autorisat se varsă în întregime de la data suspendărei şi până la relua- 

vea serviciului de către şet, fără a se mal deduce remisa, adică în tocmai 

ca şi cum oliciul ar fi al statului. (Vj. 3023, 2951/902.) 

Seful unui oficii autorizat pote beneficia şi de pensie şi de remisă oând 

. . este pensionar ? 

XXII). Da, căci prin adresa No. 17515 din.27 Maiă (902) v. j. 11777, 

Ministerul de Finance a decis că remisa de care beneficiază şetul unul oficiă 

sutorisat nu întră în prevederile art. 24 din legea generală 'de pensiuni şi 

“prin urmare €l pote beneficia şi de pensie dacă e pensionar şi de remisă, 

- Acestă corespondenţă a iost provocată de şelul oficiului autorizat Filiași, 

căruia Administrația Financiară de Dolj îl pretindea să renunțe la pensie 

ori la remisă. 
”



  

Remisa cuvenită şefilor oficiilor autorisate pote fi supusă la plata impo- 
sitului de 50/ asupra retribuţiunilor ? , 

XNIII). Nu, căci remisele acordate şefilor oficiilor autorizate nu intră în ca- 
tegoria celor prevăzute de legea 'taxer de 50 asupra retribuţiunilor, pentru 
motivul că oficiile autorizate primesc remisă în virtutea unui contract care 
prevede în sumă ce li se acordă ca remisă nu numai plata şefului respectiv, 
adică plata unu! servicii personal ci şi alte obligaţiuni şi însărcinări diferite, 
ca plata chiriei localului, combustibil, personal inferior pentru distribuirea 
corespondentei, a mobilierului, cheltueh de cancelarie cum şi alte cheltueli 
absolut necesare pentru întreţinerea oficiului (vezi ord. No. 10390 din 12/3 (1902), 

A se consulta în privinţa biurourilor autorizate articolele de la 319 până 
la 255 din regulamentul de aplicare legei telegrafice poştale şi telefonice, sane- 
ționat cu Decretul No. 2601 din 5 Iunie (1900) şi publicat în Monitorul oficial 
No. st din 9;22 Tulie (1900). 

(ANEXA 1). 

DECLARAŢIUNE (*) 

Sub-semnatul îi . . domiciliat Da. 
județul 5) . . . . . . profesiunea vârsta) , 
căsătorit*) . . . „ „ copirî), . .. . de naţionalitates) . . . . dorese 
a lua pe termen ne limitat, conducerea unul biuroii autorisat în comuna 2) , 
„e e «Judetull) , . . . . unde am proprietate, depunând ca ga- 
ranţie suma de ler) . . 

Declar printr'accsta că am luat cunoscinţă de tot coprinsul din instrue- 
tiunile tipărite usupra organisărel. biurourilor autorisate, și fiind în posiţiune 
a corespunde tuturor cerinţalor pentru conducerea unul ast-iel de biuroi 2". , 

Pentru o remisă de) . . . . asupra veniturilor poştale telegrafice 
și telelunice, iur din vânzaroa timbrelor o remisă sait o sumă fixă Mo. 
alculată după cum se stabilesce la art. 24 din instrucţiunea asupra ogani- 

sărel acestul servicii adică : 
Remisa asupra veniturilor poştale va fi de le . . . . 
Remisa asupra veniturilor telegrafice va fi de le . . . 
hemisa asupra veniturilor telefonice va fi de ler . . . . 
Taxa fixă din timbre (sati remisa) va fidele . . . . 
In schimbul cărei mă oblig : 
i). A da local gratis în care se va instala biuroul autorisat care este 

chiar locuința unde șed cu familia, destinând pentru biuroii camera cea mai 
bine situată și lu vederea publicului precum Și încălzitul, luminatul şi tot ce 
va necesita biuroului adică: mese, scaune, călimări, hârtie, cernâlă; etc., 
asițeurând distribuirea ditoritelor” corespondențe în localitate cu mijloacele 
mele, ne e... Semnătura solicitatorului, 

(*) Ord. circular No. 17918 1/4 (900 ciitre Inspectori). 
?) Numele şi Pronumele declarantului. 
=) Comuna, strada şi No. casei unde domiciliază în momentul faceroi declaraţ,. 
3) Numele juteţului unde sa află in momentul facerei declaraţiunei. 
4) Ce profesie are actualmente şi ce profesie şi funcţiune a avut în trecut. 
5)Câță ani aro şi anul în care este născut, 
5) Dacă esto saii nu căstitorit, 
*) Câţi copii are, co sex, ce vârstă și co «rad do instrucţiune aii. 
S) Dacă este român pământân sait naturalisat, co națiune şi religiune. 
*) In eo comune cere a i so da conducerea unui tiuroii autorisat, 

'€) In ce judeţ se află comuna în care cere biuroul autorisat. i 1) Să se indice dacă garanția ce depune este în numerariu, efecte saii imobil 
şi de ca valâre, «dacă aro sarcini asupră-! ete. i - : Ş 12) Si se indice dacă cere conducerea unui biuroii poştal, telefonic saii şi telegr. 

13) Si so precisose remisa ce i star cuveni din venit. poştale, telefonics și telegr. 
14) Să se fixeze suma fixă saii remiza din vânzarea timbrelor. 
15) Acolo unda sunt factorii rurală se va mențicna că distribuirea se face de fac- 

tozii rurati când sunt în comună, iar în lipsa lor rămân obligaţi şeful biuronlui au- 
torisat a face distzibuirea eu mijloacele mele, -
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ace DR 
mi (ANEAA No. 2) | 

Astă-z. și aur. + Sub-semnatul Diriginte al oficiul postal. . 
, „ asistătileidinul Or... . . si dnul Of, . . am ve- 
rificat. comnptiizile oficiului autorizat . . . . . peluna . . . . . spre 
a putea stabili r&misa ct i se cuvine și am constatat urm&torele : 

  

ză, 

1). Timbrele întrebuințate pentru francarea . i 
obiectelor recomandate în valore... de... ler... baut... 

2). Timbrele întrebuințate pentru francarea 
mandatelor poştale au lost în valâre de . ,, „. 

5), Analogia lunară din suma de . , . lei : 
ce i su acordat anual din 
timbre contorm actului. : 
de autorizare No... . . . , 2 E 

Totalul remisel cuvenite L 
Şetului oliciulur autorisat i 

care sa scăzut, din comptul timbrelor franco pe luna i! 
Acest proces-verbal sa anexat la comptul timbrelor franco pe luna. . 

„ee e Pe lângă cele-alte . . . , , prosese-verbale de vânzarea tim- 
brelor la debitanţi. 

  

Diriginte, , 
, „Îsistenţă, 

(ANEXA No. . 

, PROCES-VERBAL 

Astăzi . . . . . + sub-semnatul Diriginte al oficiulu ....., 
asistat de d-nu Ori. . . . . .sidnu 0, 2 am verificat 
compturile oficiului autorisat . . . . .peluna . spre a putea 
stabili remisa ce'i se cuvine şi am constatat : 2 

1). Venitul telugratie încasat se urcă la suma de... er... B. 
- teletonie RR ; 

m. » pp... p9 o... 19 » 

Total 00 ww; 
Adică în total sa încasat suma de . . .ler . . bani, din care 

contorm actului de autorizare, sta acordat remisa în sumă de . . PR 
care sa scăzut din jurnalele de casă şi de partizi ale oticiulur autorizat, iar 

  

“restul venitului de ler . . . bani . . . Sta încasat în jurnalele oficiului .. 
„+ + „ atașându-se o copie dupi acest proces-verbal la jurnalele oficiului 
autorizat unde sa operat scăderea remisei 

Diriginte, 

ANEXA Nr. 4. 

PROCES-VERAAL, 

Astă-zi sub-semnatul Diriginte al Oficiului telegrato-postal. 
asistat de D-nir Of... Și. Olt. veriticând 
compturile Oficiului. ......... autorizat, cc... pe luna... 
eee gs im constatat că i se cuvine contorm actului de autorizare 
Nr eee e din... . 0 remisă pe acâstă lună de... 
eee Lele... B. . . calculată ast-fel: E - 

"Din venitul telegrafic 50... Lor... Bam... 
PR telefonie 5000. : 

Din timbrele aplicate pe 
obiecte recomandate idem . .........., 
Din timbrele aplicate pe man- 

os... . ..  ... .



  

    

   

  

. i , 
datele poştale idem . . cc. cc... . AŞ 
Din timbrele aplicate pe scrisorile de «SS: 
expediție ale mesageriilor francate Şi. SATIE - 
prin timbre sc... idem e. cc... ECAROLIZ., a. 
Anologia lunară din sumu anuală A pir (E. :) 
de ........ ler fixată de Direcţiune . . + e Keo tt . 

! | Total LA VE, 
__ Care sa scăzut din comptul timbrelor franco pe lună și din 

condicele ă souche respective și sa plătit în numerariii Șefului Oiiciulur 
autorizat. ” 

Diriginte, , „o 
„Asistenţi, 

La acest proces verbal (care r&mâne în Ofticiii) se va anexa tabloit sa- 
tistie după care sa calculat remisa şi chitanța Sefulul Oficiului autorizat prin 

__care dovedesce primirea reimnisel. 

RESUMATUL. CIRCULARILOR RELATIVE LA FUNCȚIONAREA OFICII- 
LOR AUTORISATE ADRESATE DOMNILOR INSPECTORII RESPECTIVI. 

Cu No. 11635 din 6 Alarlie 1900 

Se comunică că sta adăogat la legea de Explotare art 8 şi 10 velative 
la exploatarea serviciilor nostre prin biurouri autorizate arătându-se fol6sele 
e care le ar putea trage Administraţiunea, modul cum vor putea funcţiona | 
biurourile autorisate. care vor manipula acelaşi servicii ca și oficiile statului, 
ca la primele biurouri autorisate se va acorda remisa 50%/, asupra venitu- 
rilor. 

Li so rccemrandă a [ropune înființarea primelor biuxouri în localităţi ma! 
importante, ast-tel ca la 1 Aprilie 1900 să funcţioneze câte un biuroii autori- 
sat în circonseripţia lie-căruia inspectorat. ! 

Cu No. 12531 din I1 Martie 1900 arce la 11625 din 8 Martie 1900 

Se recomandă a nu lua nici o înțelegere cu solicitatorilde biurouri au- 
torisate în privinţi roiniszlor c2 so va acorda rămânând ca asupra acestul 
punct să se pronunţe numi Direeţiunea, totuşi se. va putea propune amato- 
rilor, ca remisa din vândarea timbrelor, o sumă cât de mică. 

Cu Ao, 13428 din 17 Alartie /1900 

Se comunică ca din vanzarea timbrelor se va acorda 30/ iar în schimb se 0 
vor spori remisele din cele alte venituri, acâsta pentru localităţi unde nu 
există oficir. 

Cu A'o, 15886 din 30 Martie 1900 

Se trimit câte 10 exemplare instrucţiuni asupra biurourilor autorisate 
spre a studia şi căuta amatori pentru înființarea de biurouri autorisate în 
condițiunile prevăzute de instrucţiuni. 

“Cu No. 16620 din 4 Aprilie 1900 

„Se trimit Ofticiilor câte o broşură de instrucţiuni pentru blurourile au- 
torisate spre a le avea în vedere şi de explicaţiuni persânelor care ar dori să 
solicite înființarea de biurouri autorisate. îi 

Cu No. 17948 din 11 Aprilie 1900 

Se trimite inspertoratelor câte un model de declaraţiuni pe care trebue 
să le aibă în vedere şi să le dea pers moloBăiŞL IOEELIna mo pa Yezi- 
unuia biuroi autorisit. o” LIOTECA CENYRALĂ 

UNIVERATARĂ 
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Se cere a arăta prin raport confidențial orr-eo detrir ce ar fi în intere- 

sul acestei noi organisări. , 

Cu No. Nr. 20333 din 27 Aprilie 1900, către inspectorule. 
Să înainteze pe viitor o dată cu declarația solicitatorului pentru înfiin- 

țarea de oticii autorisate şi actele care să stabilâscă trecutul şi gradul săi 
de instrucţie ca: act de nascere, libret de armată, certiticat de bună purtare 
din armată şi de la comuna, certificat de studir. , 

In referatele către Direcţiune să dea relațiuni asupra ocupatiunilor an- 
teridre şi a profesiunci actuale a solicitatorului, opiniind dacă -ar putea con- 
duce oficiul autorisatîn bune condițiuni. 

Cu Xo. 18430 din 13 Aprilie 1900 către inspectorate 
Se comunică că în privința atribuţiunilor olticiile autorisate stati împăr- 

țit în trei clasc: | Ne 
Clasa 1,—cele cari vor manipula tote serviciile ca și oficiile proprii zise; 

ia şefii lor vor trebui să depună garanţie 1500 ler. 
Clasa II,—vor manipula telegrat, telefon, poştă uşoră, corespondențe re- 

comandate mandate şi mesageri! până la o sumă limitati.—garanţiile vor fi 
de 1000 ler. 

Clasa III.—Idem telegraf, telefon, poştă uşoră, corespondențe recoman- 
date, mandate şi colete poştale până Ja 50 ler.—garanţiile vor fi de 500 le. 

Garanţiile se pot depune complecte, sait se vor complecta prin reţinery 
lunare, în or! ce cas trebue depus la început un acompt de minimum 500 lei, 

Nr. 19001 din 18 Aprilie 1900.—către Iuspeclorate 

Se arată ca prin venituri poştale se înțeleg nu numai taxele ce se per- 
cepe în numerar ci şi acele ce se percep prin aplicare de timbre, ast-lel : 

'Timbrele aplicate pe scrisori recomandate presentate la oficiul autori- 
sat, mandate poştale interne, colete poştale și orl ce corespondenţă recoman- 
dată a căror taxe se percep prin aplicare de timbre. 

Din aceste venituri poştale se vor acorda oficiilor autorisate remisa până 
la 5096. 

Se pune obligațiune Orliciilor autorisate să ţină satistica exactă detim- 
brele ce se aplică pe aceste corespondențe. 

Pentru telegramele saii fonogramele Olticiale de şi se înregisireză nu 
se va acorda nici o remisă. 

Remisa fixă ce se acordă din vâzarea timbrelor se calculeză asupra ven= 
zărei timbrelor către public, factori rurală și debitanti. 

Cu Nr. 20455 din 28 Aprilie 1900 călre inspectorale 
Când se propune înfiinţarea unul Olticiii autorisat să se arate Nirecti- 

unei valorcu înnbrelor ce se debiteză în localitatea în causă. 

Cu Ar. 22341 din 10 Alaiii 1900.—câă're Iuspectorate 
Se comunică că în localităţile unde nu se cunosce vânzarea timbrelor se 

va acorda la început Oiticiilor autorisate ca remisă din aceste venituri numai 3/0. 

Ar. 22721 din 11 Maiii 1900, către Inspectorate 

Se face cunoscut că pe viitor biurourile autorisate vor purta denumirea 
de Oiticir telegrato-poştale, ne-tiind nici o deosebire între un Oficiă şi un 
biuroiă autorisat în ce privesce îndatoririle, respunderea şi regulamentele de 
servicii, | a 

Biurourile autorisate se vor servi de aceleaşi ştampile, sigili! și table cu 
inscripțiuni ca și Olticiile statului. 

Nr. 82838 din 5 Iulie 1900, câtre Officii 

Se explică că remisa cuvenită din taxele încasate de la telegramele ex-



- 59 

terne presentate se vor socoti numa! asupra taxei interne (ce se cuvine ad- 
ministrațiunei nâstre, şi care e trecută în condica ă souche la rubrică cu în- 
dicațiunea „taxa internă“ nu si asupra taxe cxterne.—(ce se cuvine statelor 
streine). 

Nr. 34027 din 12 Iulie 1900, către Olficii 

Se mențin disposițiunile art. 319 din regulament ca Oficiile autorisate 
fie sucursale Ofteiilor de reşedintă. 

Tot o dată sta mar stabilit că în localităţile reședințe de judeţ unde 
Otticiile poştale sunt separate de cele telelegrafice, Ollicile autorisate să fie 
sucursale numai ale Oficiului postal. 

Nr, 43346 din 1 Septeuubrie 1900 
Se comunică că din taxele mesageriilor externe presentate se acordă 

remisa numa! 5 din taxa internă (care se cuvine administraţiei ndstre). 
Din taxele mandatelor poştale externe presentate nu se acordă nici o 

remisă. , 
Din timbrele taxa de plată nu se acordă nici o remisă pentru că elein- 

tră in culeulul vânzărel timbrelor în general. 

= 
si 

Nr. 46225 din 19 Septembrie 1900 

Idem la corespondenţa externă scrisori recomundate simple cu ramburs; 
efecte de comerţ; presentate şi sosite nu se acordă nici o remisă. 

Nr. 45496 din 15 Septembrie 1900 | 

Sa aprobat ca la Oficiile de reşedinţă de judeţ unde serviciul telegra- 
fic este separat de, cel postal, compturile telegrafice, telefonice, si inventariul 
vor depinde. de Oficiul telegrafic, 1ar compturile poştale de Oliciul poştal. 

Nr. 342902 din 30 slugust 1900. către Oficii 

Se comunică că remisa din veniturile telelonice la Oficiile autorisate 
ce deservesc rețelele telefonice judeţene va fi numar de 250%. 

Nr. 64654 din 27 Decembrie 1901 
, 

Se ridică brevetele debitanţilor de timbre din localităţile unde tuncţio- 
nâză Olicil autorisate pentru ca să nu se acorde remisa din vânzarea timbre- 
lor de dou& ori, adică şi debitanților şi Oiticiilor autorisate.



  

  

        

EXPEDITIUNEA POSTALA 

INTER VENIREA BIUROCRILOR DE COMISIUNE ȘI EXPEDIŢIUNE - 

IN SERVICIUL POȘTĂI, 

CAP. I. 

Infiinţarea biurourilor de Comisiunea si Expediţiune. — Atribuţiunea lor 

Biurourile de Comisiune şi expediţiune ce astă-zi funcționeză sunt în- 
- “ființate de Direcţiunea Poştelor de la 1 Ianuarie 1900. 

Biurourile ai prin lege atribuţiunea de a îndeplini, pentru şi în numele 
comercianților şi în general al publicului faţă de autoritățile vamale, tâte ope- 
raţiunile de vămuire ale coletelor și pachetelor poştale sosite din streinătate, 
prin intermediul poştei, a face să se transporte la domiciliul destinatorilor, 
coletele şi pachetele vămuite, şi de a credita pe destinatori cu tote taxele poş- 
tale, rambursurile, taxele vamale, şi or-ce alte cheltueli până în momentul 
predărer coletelor şi pachetelor la domiciliu, sai până la ridicarea lor de către 
importatori, ! 

In acest scop biurourile de comisiune şi expediţiune îndeplinesc urmă- 
târele operațiuni : | 

. Operaţiuni de import, - 
FA FR „„ cu drept de export. 

3). Operațiuni. de export. 
4). Operaţiuni de export cu dreptul de import. 
5). Operaţiuni de transit. : 
6). Operaţiuni de asignări. | 

- 7). Operaţiuni pentru formalităţi comunale. 
8). Contestaţiuni la operatiunile arătate. . 
9). Transportarea şi remiterea coletelor şi pachetelor vâmuite la domi- * 

ciliul destinatarilor. ” 
Este interzis ori-cărei persone lără autorisaţiunea Direcţiunei Generale 

a telegrafelor şi poştelor, de a înfiinţa Biurouri de Comisiune şi Expediţiune 
pentru îndeplinirea formalităţilor de vămuire, la coletele şi pachetele sosite 
din streinătate prin intermediul poştel. 

Ori cine sar dovedi că îndeplinesce asemenea formalități pentru alte 
persone fără a fi procuratorul în regulă al acelei persone, se va pedepsi con- 
form art. 131 de sub titlul al VII din legea de exploatare Telegrafo-poştală, 
telefonică din-1900 cu o amendă până la 1500 lel și închisre până la 2 luni. 
_Fie-care procură trebue să fie individuală ne admițându-se procurile colective, 
adică ca pers6na să aibă împuterniciri saii procuri de la mai mulţi inşi de 
o dată. „: . - ”



  

Primirea coletelor şi pachetelor externe la frontieră 

Pachetele şi coletele postale conținând mărfuri a se importa la mol înr 
România se primesc de Oficiile de la punetele de frontieră : Burdujeni, Ver- 
ciorova şi Predeal pe lângă car! funeţioneză Biurouri de Comisiune și expe- 
diţiune de la Ofiaile poştale externe de schimb : Itzkani, Orşova şi Predeal- 
Bahnhot, cară le predaii însoțite de un borderoii cu No. lor total pestaţiuni de 
destinaţie din ţară şi de câto'o factură a parte pentru fie-care din stațiunile 
prevăzute în Biuroi, staţiuni care se găsesce în directa cartare. — Pachetele: 
și coletele destinate pentru localităţi din țară Si cari Oficiile de schimb nu 
se găsesc în directa cartare, se cartează tote în factura Oficiului de frontieră 
primitor. 

Oficiile de frontieră la sosirea unel curse externe, controlezi facturile 

și buletinele de expediţiune ale coletelor şi pachetelor spre a se încredința. 
dacă sunt bine inscrise și taxele exact bonilicate. 

Or-ce erdre se notifică cu prima. cursă, Oficiului de schimb corespondent 
printrun buletin de verificare (form. No. 180), şi se rectifică imediat din oficii. 

După efectuarea controlei arătate, conductori Oficiilor alege cu fac- 
toril pachetele și coletele pe statiuni, după facturile externe, numerotându-le: . 
în același timp în asistența functionarului vamal, “şi asigurându-se de buna 
lor stare. | , 

Cele sosite cu ambalagiul deteriorat, se vor cântări în presenţa conduc- 
torului predător şi în urmă se vor reambala păstrând pe cât posibil întreg am- 
balagiul original. — Pentru efectuarea acestor operațiuni se dresâză procese- 
verbale, ale căror copil se ataşeză la scrisorile de expediţie. ” 

Conductorit sunt ținuți a nota chiar în actele. în care semneză de pri- 
mirea, coletelor observaţiunile ce uii de făcut asupra rele stări a ambalagiuluy, 
diferinței de greutate și stricăciunel constatate asupra mărfurilor în cursă, 
vor nota aceste observaţiuni şi în raportul de efectuarea curselor, iar la so- 
sirea în Oficii vor proceda la reambalare. 

Buletinele de expedițiune ale coletelor şi pachetelor trecute în facturile: 
pentru Oficiile de frontieră cât şi cele ale coletelor din facturile directe, ce: 
se scot după cerere pentru vămuire se preda biurourilor de Comisiune şi- 

expedițiune pentru îndeplinirea formalităţilor vamale. 

CAP. II. 

OPERAȚIUNI DE ASIGNĂRI 

Pentru coletele şi pachetele sosite din streinătate şi care sunt destinate 
pentru localităţi din țară unde sunt biurouri vamale, biurourile de Comisiune 
şi expedițiune de la frontieră, formsză declaraţiuri vamale (model 12 de asi- 

“unare), de asemenea se tormeză aceleaşi declaraţiuni şi pentru coletele şi pa- 
chetele din factura Oficiilor de frontieră, când se constată că conţin; esente, 
uleiuri saă alte substanțe supuse analisărel, precum şi măsuri şi greutăți ce 
urmeză a se verifica de serviciul pentru verificarea măsurilor şi greutăților ; 
te aceste din urmă pachete şi colete se asign6ză asupra biuroului de Co- 
misiune şi expedițiune din Bucuresci, și se cartează prin factura internă- 
către Oficiul Central. | 

Biuroul de Comisiune şi expediţiune din Bucuresck, înserie tote pache- . 
tele sati coletele cu esențe și cele cu greutăţi ce sosesc de lu biurourile de 
frontieră, în registrul formular litera 7 şi în asistenţa functionarului vamal, 
scote din fie-care esenţa, uleiii, greutăți şi măsuri. mostre, spre a le trimite 

laboratorului de chimie şi serviciului de mesuri şi greutăți spre cercetare. 

Trimiterea mostrelor se face prin vamă. , , 
„__ Esenţele și greutăţile prohebite se predaii vămel, care le ţine la dispo- 

ziţia expeditorilor, ce sunt avisaţi de biuroul de Comisiune și expedițiune. 

La formarea declaraţiunilor de asignaţie biurourile de Comisiune şi-ex- 

pedițiune păstrâză urmâtorele regule : , , 

Notâză la locul cuveni:, numele vămer asupra căreia cere ca coletele şi



  

      

achetele să fie asignate şi apol începe a le înscrie cu numerile şi greutăţile 

lor exact, după adrese, ast-fel ca întrun rând să nu fie de cât colete şi pa- 

chete cu aceiași adresă şi pentru că vama eliberează un singur bilet de pa- 

chetele unei declaraţiuni, numărul rândurilor din declaraţiune să nu fie mal 

mare ca numărul rândurilor fixate în bilete. : , 

Coletele şi pachetele înscrise, se totaliseză în rubrica No. coletelor, iar 

suma lor, se trece în rubrica plumburilor. 

Declaraţiunile de asignatie întocmite de biuroii se predaii vămel, care 

emite pentru fie-care un bilet de asignare din registrul model 27 din sumi- 

siuni ; prin aceste bilete în care se copiază întocinai decla rațiunile, se fixeză 

taxa plumburilor de perceput de 29 bani de colet, după numărul total al co- 

Jetelor din declaraţie trecut şi în bilet. 

Declaraţiunile cari ai mat multe, saii chiar un pachet cu greutatea mal 

mare de cinci kilograme, se timbreză, cu timbrul fiscal de 60 bani, iar sumi- 

iunile registrului din care sa tăiat biletele, cu timbru fiscal de un leă. 

La stârsitul fie-cărel zile, Biurourile de Comisiune şi expediţiune plătesc 

vămel taxa plumburilor de 25 bani, unul pentru coletele şi pachetele asignate, 

plus timbrele fiscale aplicate p2 declaraţiunile și sumisiunile cu pachete mal 

grele de 5 kilograme ; suma representând val6rea plumburilor şi a timbrelor 

se achită din londul sumisiunilor, cu a cărul valore se acrediteză biurourile 

de Direcţiunea Generală. 
In Schimbul sumei primite, biuroul vamal libercză o recepisă din regis- 

rul model No. 20 de lichidări în ceea-ce privesce plumburile, iar pentru 

timbre un compt manuscris, arătându-se numerile declarațiunilor şi sumisi- 

anilor la care s'aii întrebuințat. 
Atât recepisa cât şi comptul se ataşâză de biurouri, ca acte justificative, 

1a comptul fondului de sumisiuni din care s'aii achitat. 

Declaraţia de asignaţie 

Este formularul cu care se expediază pachetele ce vin din străinătate la 

n biuroii vamal din interiorul ţărei, spre a se supune acolo drepturilor vamale. 

Aceste declaraţiuni se fac de către biurouri în dublu exemplar, de 0 

dată pe hârtie indigo, cea originală este cea scrisă cu creioaul se păstreză la 

biuroul vamal și se înaintâză din 10 în 10 zile Direcţiuney vămilor în dosare 

aparte, iar copia este cea scrisă cu albastru prin indigo şi se înăinteză tot 

de biuroul vamal, văm=l de destinaţiune, ca avis că sa expediat prin mijlo- 

cirea poştei, pachetele şi coletele înscrise într'insele. 

Biletele de asignaţie 

Pentru ca pachetele şi coletele declarate prin declarațiuni de asig- 

matie, să se pâtă expedia prin mijlocirea poştei la biurourile vamale din în- 

teriorul ţărel, unde trebue să vă nuiasci, Biurourile de Comisiune şi expe- 

diţiune de frontieră, sunt oblisate să iscilescă o sumisiune garantată, formu- 

lar vama], prin care "ȘI iat angajamentul de a duce pachetele și coletele la 

destinaţiune şi de a intăţişa dovada de îndeplinire acestui angajament în ter: 

menile fixate de biuroul vamal de frontieră. - 

Sumisiunile ce urmeză a se iscăli pentru acest stârşit si din trupul că- 

zora se tae biletele de asignaţie, formeză registru model 27 al vămel. 

Pe temeiul acestor samisiunt girantute iseălite d= biuroarile de Coimni- 

siune şi expediţiune, biur.urile vamale libereză biletele de asignaţie, în carl 

ca şi în sumisiuni, trece tote indicațiunile din declaraţiuni necesare la recu- 

n6scerea mărturilor ce se expediază. " 

Biletele de asignație liberate de vamă, se predaii Ofticiilor din locali" 

tate. spre a însoţi pachetele şi coletele până la destinaţie. 

, Expedierea pachetelor asiennte 

Pachetele şi coletele pentru care sa liberat de către biurourile vamale, 

bilete asienaţiuni pe basa declarațiunilor (model 12) întocmite și depuse de
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către biurourile de Comisiuni şi expediţiune, se expediază la locurile de des- 
tinațiune prin Ofticiile poştale, însoţite numa! de facturile externe şi de bi- 
letele vamale respective. 

Fie-care pachet se încarcă la expediere prin factura externă, pe lângă 
taxa boniticată de Oficiul de schimb predător, cu 25 bani taxa unul plumb 
plus taxa de 20 bani, conform art.-Si din Legea telegrato-poştală și circulă- 
rel Nr. 29191 din 16 lunie 1909, iar la cele mai grele de 5 kilograme, se mal 
adaugă, proporţional, costul timbrelor fiscale, aplicate pe declaraţiunile şi su- 
misiunile vamale, 

La destinaţiune, coletele şi pachetele se predaă dimpreună cu biletele 
de asignaţie biuroului vamal care le înmagazinează până la vămuirea lor, iar 
acolo unde pe lângă biurourile vamale sunt şi biurouri de comisiune şi ex- 
pediţiune, înmagazinarea se ace de către densele. 

Inapoierea la vama de emisiune, a biletului de transport şi termenul 
- de înapoiere 

Dovada de ducerea mărturilor la destinaţiune se face, prin înapoierea 
la biuroul vamal de trontiera a biletului de asignaţie, revestit cu încredințarea 
biuroului vamal din năuntrul ţărei, că mărfurile aii fost presentate în condiţi- 
unile și felul prevăzut prin acel bilet. 

Termenul de înapoere a biletelor de asignaţie este de 25 zile socotit de 
la expirarea termenului de 80 zile, acordat pentru ducerea lor la destinaţiune. 

CAP. III, 

* OPERAȚIUNI DE TRANSIT 

Pentru pachetele şi coletele externe destinate a trece numa! prin ţară 
spre a ceşi apol, prin alt punct, biurourile de Co:nisiune şi expediţiune de la 
frontieră, formeză declarațiuni vamale (model 13 a.) de tranzit, după aceleași 
regule ca și cele de asienațiun. | 

Pachetele şi coletele ce se expediază în transit, sunt scutite de taxa 
plumburilor, de dre-ce se expediază numa! cu plumburile ce pârtă de la origina, 
de asemenea sunt scutite de timbre şi declarațiunile și sumisiunile ce se în- 
tocmese li expediere ori care ar fi greutatea lor. 

Pentru fie-care declerațiune de transit, biuroul vamal emite un bilet, 
care trebue să însoțească pachetele şi coletele în drumul lor. . 

Pentru mărfurile din coletele și pachetele, asignate de biurourile va- 
male de la frontieră, pentru biurourile vamale Bucurescl și Iași, spre a se 
vămui acolo, când ele sunt retuzate de destinatori prin disposiţie scrisă şi 
subscrisă pe avisele poştale (form, 205 a.) sai când sunt prohibite, Biurourile 
de Comisiune și expeditiune din aceste puncte, formează de asemeni declara- 
țiuni de transit, cerând vămei, ca ele să fie transitate prin punctul de fron- 
„tieră pentru al cărui biuroii voese a le destina, 

Declaraţiunile şi biletele de transit se înscrii de biurouri în registrul 
litera „V. 

Deelaraţiunea de transit.—Este formularul în care biuroul de Comisi- 
une şi expediţiune înserie pachetele şi coletele externe destinate a trece nu- 
ma! prin ţară spre a ceşi apol prin alt punct. ” 

Declaraţiunile de transit (imprimatele) se procură de lu biurourile va- 
male fără plată şi se fac în dublu exemplar in acelaş mod ca şi cele de a- 
signaţie, dim care unul se păstreză “de biuroul vamal emitent, iar cel „alt se 
expediază prin poştă, biuroului vamal de eşire. 

Biletul de transit 

“Pentru a se putea expedia în transit” packetele și coletele înscrise în 
declaraţiunile de transit, formular 13 a. biurourile de Comisiune şi expediţi- 
une sunt de asemenea obligate, a iscăli o sumisiune garantată prin care se 
obligă a le seste din Nomânia și de a aduce dovada de cşirea lor. 

 



            

In sumisiuni se indică : biuroul vamal de cșşire, termenul în care pa- 
chetele trebuesc duse la acest biuroă și exportate şi tâte indicaţiunile nece- 
sare pentru recundscerea pachetelor sari coletelor la eşirea din ţară.—Pe te- 
meiul sumisiunilor garantate biurourile vamale de frontieră, liberâză biletele 
de transit din registru cu sumisiuni model 28. " | 

Biletele de transit însoțese pachetele şi coletele până la punctul de e- 
şirea lor din ţară. 

Expedierea, pachetelor şi coletelor tiansitate 

Pachetele şi coletele înscrise în biletele de transit, emise de biurourile 
vamale de frontieră pe baza declaraţiunilor de transit întocmite şi depuse de 
biurourile de Comisiune şi Expediţiune, se expediază prin Ofticiul de fronti- 
eră, Officiilor de la punctele de eşire din ţară, însoţite numal de facturile 
externe, fâră a se mat încărca cu alte taxe, atară de cele înscrise de Orticiile 
de schimb. " , | 

La destiniţiune ele se predaii cîmpreună cu biletele biuroului vamal 
care le va verifica şi permite trecerea lor peste ironticră. - 

Copiile declariţiunilor de transit întocmite de biurouri!e de Comisiune si 
expedițiune din interese se remit destinaturilor biletele de transit liberate de 
vamă, atașate la buletinele de expediliune, se depun la Ofticiile poştale din 
acele localităţi, dimpreună cu coletele suit pacletele spre a fi expediate la 
punctele de trontieră destinate pentru eșirea lor din tară. 

Biurourile de Comisiune şi Expediţiune de frontieră .presiută vămci pa- 
chetele sau coletele dimpreună cu lnlete de transit, care după ce le veritică 
în mod sumar şi corespund cu indicațiunile din bilete, permite trecerea lor 
peste trontieră, atestând acesta pe bilete sub iscălitura amploiatulul însăr- 
cinat cu veriticarea şi sigiliul vâmer. ” 

Inapoierea 12 vama de emisie a biletului de transit 

Dovada de eşirea pachetelor şi coletelor dinţară se face prin înapoierea 
la biuroul vamal-de emiterea a biletului de transit, revestit de biuroul va- 
mal de eşire cu un certificat prin care se încredințeză ca pachetele ati esit în 
numărul, felul și greutatea arătată prin el. 

CAP. 1V 
„Operaţiuni de import 

T6te pachetele și coletele poştale externe destinate pentru localități din 
tară unde nu sunt biurouri vamale, se rețin de către Oiticiile poştale de 
frontieră primitore, pentru a se vămui de câtre biurourile de Comisiune şi 
Expediţiune ; De asemenea se rcţiu pentru vămuire la frontieră şi pachete: 
sai coletele din facturile directe pentru localităţi din țară cu biurourile va- 

- male, când destinatoril unor asemenea pachete caii colete ai făcut cereri pen- 
tru aceasta şi când aceste cereri sunt aprebate de Direcţiunea Generală. 

'Puturor acelora care [ac cereri cu pachetele şi coletele ce le sosesc din 
străinătate să fie vămuite la frontieră li se consideră cererile ce le ai adre- 
sat ca o obligaţiune şi un angajament posibil de prescripţiunile articolului 
211 din regulament şi așa [iind, semnatorii lor nu pot retusa sub nici un. 
motiv primirea pachetelor saii coletelor vămuite. 

Pachetele și. coletele asignate de biurourile de comisiune şi expediţiune: 
de frontieră pentru biurourile vamale lași şi Bucuresci se-vămuese de biu- 
rourile de Comisiune şi expediţiune din aceste locuri. 

Inmagazinarea coletelor şi pachetelor supuse vămuirei 

Pachetele și coletele reţinute pentru vămuire la “frontieră se păstreză. 
în magazia Oificiului sau biuroului acolo unde este până la terminarea ope- 
rațiunilor vamale sub controlul vămel. -



  

  

Tote pachetele şi coletele ce se vămuesc la frontieră urmând a se ex- pedia la destinaţiuni cu cursa ce urmeză imediat, terminărey operațiunilor, nu se supun la taxa de magazinagii ; Cu tote acestea când biurourile de frontieră rețin unele pachete sati colete, pentru a consulta pe destinatori a: supra diteritelor împrejurări referitre vămuirei lor și destinatorit nu dait dis- pozițiuni precise sau întârziază cu trimiterea lor, ast-tel că ținerea în maga- zie provine din causa lor, aceste pachete sai colete se pot supune la taxa de magazinagii cu aprobarea Direcţiunei generale. La Biurourile de Comisiune şi Expediţiune din Bucurescy și Iasi pache- tele si coletele ce sosese asignate! de Diurourile de frontieră, se primesc în magazia de intrare, de functionari! însărcinați cu primirea lor, şi se trec în re- gistrul de magazie (tormular litera b.) fie-care colet în parte, contorm indi- cațiunilor registrului, iar buletinele de expedițiune externe primite de la ofi- ciul poştal se înscrie în registru pentru primirea aviselor şi buletinelor (torm. litera a). i - : a Buleţinele inscrise în registru (litera a) se țin de biurouri la dispoziţi- unea destinatorilor. - - 
Destinatorir dacă 'vămuese singuri, presintă biurourilor avisul poştal (or- mular 205 a, şi primese de la acesta buletinele de expediţiune achitând tote taxele prevădute întransele, iar dacă vămuese prin biurouri, lasă buletinele dimpreună cu avisele purtând dispoziţia lor pentru vămuire. : Buletinele de expediţiune ale pachetelor și coletelor ce se vămuese prin hiurourI, se remit magazici de intrare pentru căutarea coletelor; magazia no- teză pe asignaţie si dată înmagazinărel, aceste date servind la calcularea ma- gazinagiulul. 

Constatarea mărfurilor din pachetele şi coletele poştale supuse vămuirei 

Pachetele şi coletele înscrise la magazia de intrâre, al “căror conținut urmeză a se constata şi declara, se aduc în sala de revisie specială, spre a se deschide după ce stai scăzut din registrul de magazie prin înscrierea dater în colona respectivă. 
La trontieră în lipsă de sala de revisie specială, pachetele şi coletele. se deschid și în magazia de păstrare, 
Pentru pachetele și coletele aduse în sala de revisie, se tace zilnic o singură cerere de deşchidere timbrată cu timbrul fiscal de 3) bau.— Deschi- derea se face de factori deschizători în asistența unur funcționar vamal şi a declarantului biuroului. 
Inainte de deschidere declarantul. se asigură de integritatea - peceţiilor şi a ambalagiului pachetelor și în urmă le cântăresee bruto.— In casul când se constată deosebiri mari între greutatea brută aflată prin cântărire şi cea „înscrisă pe buletinele de expedițiune și declaraţiile en douane fără a fi înso- țite de un proces verbal emis. de ofticiii de frontieră de care s'a asignat pen- tru aceste deosibiri se drescză procesele verbale avisindu-se și destinatorul care a presenta factura originală după care se face verificarea” conținutului pa- chetelor. 
După cântărire, factorul desface pachetele şi declarantul constată marfa dintr'ensele, o alege conform taritel vamale şi o înscrie în deelarațiunile de import, pe greutatea neto, bruto sai pe bucăţi. 

Indicaţiunile şi declaraţiunile vamale de import şi întocmirea lor 

Biurourile de Comisiune și expedițiune întotmes6 pentru pachetele şi co- letele externe ce se importeză, fie-cărul destinatinator în parte, declarațiuni vamale de import formular 11, procurate de-la biurourile.vamale pe prețul de 15 bani un exemplar. | a Prin declaraţiunile de import se arată şi precis; natura, telul şi calitatea, 
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mârturilor precum şi greutatea, măsura sai numărul, după cum ele urnicză 

a se taxa pe greutate, măsură saii număr. 

Declarațiunile se formâză în dublu exemplar, din care unul ce r&mene 

Ja biuroul vamal se timbrâză cu timbru fiscal de 60 bani, iar duplicatul sai 

copia se ia de la biuroul de Comisiune şi expedițiune. | 

Tote măxturile în general tarifate pe greutate şi deci şi cele ce sosesc 

în pachete şi colete poştale, urmând a se declara şi mărturile se înseriă în 

dedarațiuni numai sub denumirile admise în tarita vamală, acelea pe care 

tarita nu le prevede, se Inseriii sub denominațiunea cea mal cunoscută în 

comerciii. 

Actele ce trebue să însoţăscă declaraţiunile de import 

Declaraţiunile ce se întocmesc de piurourile de Comisiune şi expediţi- 

"une, trebuesc să fie însoţite în momentul depunerel lor în vamă, de buleti- 

nele de expediţiune ale pachetelor şi coletelor şi de declarațiunile en douane 

streine; dacă sunt în lipsa declaraţiunilor en douune originale, biurourile vamale 

admit copil eliberate de Otticiul 'de schimb strein şi în caz când nu se pot 

procura, atunci biuroul vamal opresce buletinul original visat de biuroii că 

sosit fără declaraţiuni care a predat coletele.— Buletinele de expediţiune se 

retrag de biurouri după co ai lost verificate de vamă, şi după ce li sa anu- 

lat timbrele fiscale, de 10 bani, ce portă fie-care iar declaraţiunile en douane 

se lipsesc la declaraţinnile originale ce remen la vamă. 

Inmagazinarea coletelor şi pachetelor cu mărfuri de import în lipsa de 

declaraţiuni şi considerarea lor ca părăsite 

„_ Pachetele şi coletele de mărfuri urmând asa vămui, pentru care din 

. diferite împrejurări, nu s'a depus la vamă declarațiuni de import rămân în 

magazia biurourilor sub controlul vamei şi daca nu se înapoiază la origina 

- în termen de 3 luni, tormalităţile prevăzute de art. 14 cu aliniatele lu, din 

regulamentul convenţiunei internaționule relativ la schimbul coletelor poştale 

fiind îndeplinite, se consideră ca părăsite şi se predaii vămei spre a. le vinde 

prin licitaţiune, rămânând ca taxele poştale şi alte cheltueli dacă sunt, să 

se ramburseze din produsul venzărei după se sa dedus mar întâiii taxele 

vamale. e 

Predarea declaraţiunilor de import biuroului vamal şi înregistrarea ior 

Declaraţiunile de import întocmite de declaranți. se predai biuroului 

vamal, care le înscrie treptat ce le primesce întrun registru, numit registru 

sumar. Declaraţiunile primesc din acest registru un număr curent de înscri- 

ore. Din momentul .ce declarațiunile sati înregistrat la biuroul vamal, drep- 

turile de importaţiune sunt dobândite statului.— Pachetele saii coletele pen- 

tru care sait depus declarațiuni de import la vamă, dar al căror drepturi 

vamale nu s'aii liquidat, când sunt retusate 'de destinatori, nu se pot înapoia 

la origină, până nu se obţine din partea Ministerului de Finance, ordin de 

anularea declarațiunilor. depuse. 
a 

Verificarea mărfurilor declarate din pachetele şi: coletele poştale 

Declaraţiunile fiind înregistrate şi visate' de Şeful vămei, se procede la 

verificarea măxrturilor înscrise în ele. — Verificarea se face de taxatorii vamali, 

asistați de câte un impiegat delegat de şeful văme, în scop de a se recu- 

nâsce natura felul și calitatea mărfurilor declarate şi de a se constata greu- 

tatea, măsura saii numărul lor, după care drepturile vamale. urmeză să fie 

percepute.
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Verificarea se face numal în sălile de revisie, sai magaziile Ofiiciilor 
unde sati deschis pachetele şi numar în asistența deelaranților. 

Taxarea mărfurilor şi lichidarea, taxelor vamale 

„După terminarea revisiei taxatoril vamali procedeză împreună cu asis- 
tenţii lor lu destigurarea (descrierea) mărturilor, în partea declarațiunel des- 
tinată pentru acâsta, la aplicarea articolelor cărora aparțin și la calcularea 
taxelor de perceput. ” 

La calcularea taxelor de perceput pentru mărturile tarifate pe greutate, 
ce se importeză în pachete şi colete poștale, se păstreză următorele regule 
speciale. 

a). Pentru mărturile coprinse în urticolii din tarita vamală, unde nu se 
prevede fara, ci se prescrie taxarea pe bruto, se ia de bază greutatea brută, 

b). Pentru mărlurile coprinse în articolii unde sunt prevăzute, anumite 
taxe legale, ca şi pentru mărturile aparținând la vre unul din articolir la care 

„se prescrie taxarea pe neto real, se va lua de bază în tot-d'a-una reala lor 
greutate curată. 

Greutatea reală se uilă : 
a). Pentru mărturile taxate pe ncto real, după normele prevăzute în 

dreptul fie-cărul articol din tarifa vamală. 
b). Pentru mărlurile taxabile pe neto legal, după normele indicate în 

tabela anexată la tarifa vamală, - 
„Suma taxelor din declaraţiuni se adună atât în originale cât şi în copil, 

iar Im josul sumei fie-cărel declarațiuni, iscălesce taxatorul vamal și asis- 
tentul săi. 

Deelaraţiunile taxate iscălite de taxator și asistent, se controlăză de de- 
claranti, spre a se încredința dacă articolele din tarila vamală sunt bine apli- 
cate şi taxele bine calculate şi adiționate şi dacă le găsesce exacte, aplică pe 
prima declarație (originala) ştampila controlat și bun de plată şi iscăleşte. De- 
clarațiunile controlate de declaranţi se lichideză de vamă, care libereză pen- 
tru taxele ile-cărel din ele, o chitanță din registrul model No. 2) de lichidări. 

“Copiile decluraţiunilor lichidate impreună cu chitantele se predai biu- 
rourilor, care le înscrie în registrul formular litera C., ŞI biuroul litera D., 
Summa taxelor din registru şi borderoi se arliţioneză într'una care dacă co- 

- respunde cu cea din registrul de lichidare-al vămel, se certifică sub iscălitura 
şefului şi stampila biuroulul. 

Şefii biurourilor remit zilme un singur bon de casă tormular litera $,, 
pentru totalul taxelor, (înscrie în declaraţiunile ce s'aii operat în cursul zilei), 
certificat in registrul litera C., și borderoul litera I.2 

„Bonul de casă, se remite şetului de vamă, care iscălesce de primirea lui 

în registrul litera C, al biuroulul. PP 
Bonurile de casă se varsă de către şefir de vamă, drept ban! la tesaur, 

de o dată cu cele-l-alte încasări, tot după cum se procedâză şi cu cecurile 
primite de la biurourile de expediţie ale căilor ferate, remânând ca Direc- 
iunea generală a Poştelor, să plătescă cu numerar la presentare valdrea 
acelor bonuri. ” 

" Perceperea taxelor speciale biurourilor 

Taxele ce urmeză a se percepe de către biurourile de Comisiune şi ex- 
pediţiune pentru îndeplinirea formalităţilor de vămuire, sunt cele prevăzute 
la art. 76 si 77 din legea de explâtare şi anume : 

-]). Pentru cel-ce opereză prin biurouri:: N A 
a). 0.95 bani de fie-care operaţie vamală, provizion pentru serviciile biu- 

roului de Comisiune și expeditiune, our câte colete sosite cu acelaşi curs: 

ar coprinde operațiunea. - 

.
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b). 0.23 bani pentru fie-care pachet sait colet, pentru îndeplinirea tor- 

malităților vamale, deschidere şi predare la domiciliii. 
€). 0.75 bani pentru fie-care operaţiune vamală de contestaţiune, export 

saă transit, când asemenea operaţiuni sunt reclamate. , 

2). Pentru cel-ce opereză singur sait prin. representantil lor legali: 

a). 020 bani pentru fie-care pachet sai colet dacă şi le transportă sin- 

guri la domiciliii. 
b). 0.25 bani de fie-care pachet saii colet, în caz când vor să le _trans- 

porte la domicilii prin biurouri saii poştă, unde asemenea servici! există. 

Atară de aceste taxe, tote pachetele și coletele sosite din străinătate, 

afară de cele ce se vămuesc la trontieră, [ără. ca destinatorii lor să fie avisati, 

se supune unei taxe de magazinagiii de 10 bani fie-care, după expirarea a 2 

ore de la remiterea, aviselor poştale form. 205-a. — După avisare destinatorii, 

sait presintă avisele cu dispoziția că dorese ca pachetele saii coletele -lor să 

se vămuiască prin biurouri, sai, se presintă singuri, saii prin împuterniciti 
lor spre a şi le vămui. 

In casuri de contestaţiuni, când remân mărturile în deposit, în schimbul 

taxelor ce ar trebui consemnate, taxa de magazinagiii nu se percepe pentru 

zilele ce a trecut de la facerea contestaţiunei până la sosirea resultatului. 

De asemenea sunt scutite de magazinagii şi pachetele sati coletele ce 

conţin esențe spirtâse, uleiuri şi măsuri şi greutăți ce se trimet la analiză 

şi verificare, din momentul trimitere! lor şi până la sosirea resultatului. 
După lichidarea declarațiunilor la vamă, șefil biurourilor de Comisiune 

şi expediţiune, stabilesc taxa de magazinagii, înainte de liberarea coletelor, 
pe baza indicaţiunilor înscrise de deelaranţii biurourilor în declarațiunile 
de import. - 

În urma stabilire magazinagiului, dacă operaţiunile s'a făcut prin biu- 
rouri, se trece în registru ă souche (cu matcă) form. litera K. G. tote taxele 
cuvenite biuroului precum și taxa de magazinagiii, Iberându-se cuvenitele re- 
cepise în dosul cărora se trece recapitulațiunea tuturor taxelor creditate 

adică : poştale, vamale, comunale, a biuroului şi costul timbrelor şi a de- 

claratiunilor. . i | 
Iar dacă operațiunile stai făcut de însuși destinatorii coletelor sait de 

procuratorii lor legali, atunci în urma stabilirei magazinagiului, se libereză 

acestora recipise din registrul cu matcă lorm. O. G. 
Biurourile de comisiune şi expediţiune pentru încasarea taxelor arătate, 

țin 2 registre cu matcă : ” 
a) Registrul formular litera .KG. pentru taxele de provision speciale 

-biurourilor, taxele pentru îndeplinirea formalităţilor de vămuire, export, 
transit şi taxele de magazinagiii. 

b). Registrul formular litera 0. G. pentru taxele pachetelor operate în 
particular și magazinagiul acestor pachete. 

Şofil Diurorilor de comisiune şi expediţiune, țin un registru recapitulativ 
litera j. k. purtând numerile registrului cu matcă K, G. şi în care se copiază 
întocmai recapitulația taxelor trecute pe verso recipisel, ce se libercază des- 
tinatorului din registrul K. G. precum şi un registru recapitulativ, formular 
litera R. O. G., în care se copiază taxele din registrul cu matcă formular lite- 
raR. 0.G. | 

Taxele cu cari s'aii acreditat destinatorit pentru pachetele sait coletele 
fie-cărel declarațiunt, operate prin biurourile de frontieră, se încarcă și prin 
un formular litera „AM“ către Oficiile destinatore. 

Expedierea şi predarea la destinaţiune a pachetelor şi coletelor vămuite 
prin biurouriie de comisiune şi expediţiune de la frontieră 

Pachetele şi colete vămuite la frontieră, însoţite de copiile deelaratiu- 
nilor de import, de chitunțele vamale de liquidare, chitanțele K, G. ale biu- 
roului şi borderourile formular lit. M, se predai oticiilor locale respective, 

pentru a întocmi facturile interne, cu care urmeză a se expedia la destinatiuni. 
*
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Borderourile se încarcă în facturi ca bucăţi de valore, iar suma din ele se trece în bloc în colâna taxelor vamale a facturei, la destinaţiune ele-se o- presc de Oficil care le păstrâză în dosare pentru' lie care biuroii în parte: i Taxele încasate de la destinatory de către oficiile postale din localita- tea acestora, se trimit biurourilor de comisiune şi expedițiune cari ai eredi- tat pe acel destinatori. 
Tote taxele încasate se trimit de oficii biurourilor de comisiune si ex- pedițiune, ca mesagerir oficiale sai mandate poştale oficiale. Taxele încasate de la pachetele şi coletele conţinând esență sai măsuri și greutăţi, ce se asieneză la biurourile de tronțieră, pentru biuroul de ex- pediție din Bucuresci, se trimit de olicir acestuia. 

Predarea pachetelor şi coletelor vămuite prin Biurourile de comisiune şi expediţiune din interiorul ţărei. 

tiune din interiorul ţărer, mar întoc- mesc şi un borderoii litera FE, pentru taxa de magasinagiu, borderoul ce se remite magasiei de liberare, dimpreună cu tâte documentele însoțitore a pa- chetelor sati coletelor vămuite. 
Borderourile împreună cu documentele remise magasici, se predat con- ductorilor în casul când operațiunile sunt [ăcute prin biurouri, împreună cu pachetele sati coletele coprinsc' într'insele. 
Conductori! după ce ati primit pachetele și coletele vămuite împreună cu tote documentele, se încarcă cu ele în registru portativ tormularul lit. HI. şi pornesc în cursă spre a le distribui destinatorilor a le preda actele şi a le încasa taxele. * 
La primirea coletelor destinatorit achită conductorilor tote taxele care sunt recapitulate şi totalisate în dosul recipisel din registrul cu matca for- mular lit. K. C, 
Coletele și pachetele ce nu sait putut preda din causa destinatorilor, se aduc şi se predai funcţionarului de li mnagasia de deposit, care le înserie în registrul de deposit formular lit. I, aceste colete sai pachete se ţin la dis- posiția destinatorilor pănă la ridicarea lor, când pe lângă taxele provocate în dosul recipiselor K. C. mar achită şi taxa de magasinagiu suplimentară pentru timpu cât a stat în magasia de deposit. , , a “După 15 zile de depositare, coletele se țin la disposiţia expeditorilor, care sunt avisați conform art. 3 al. 14 din regulamentul de aplicare şi or- dine al convențiunel relativă la schimbul coletelor poştale. Conductorilor nu le este permis a păstra asupra lor bani sai mărturi, ci sunt datori a vărsa tâte sumele încasate şefilor. de biurouri, iar în cas ca din lipsă de timp sai alte împrejurări nu ar fi putut termina distribuțiunea tutulor coletelor sati pachetelor le vor lăsa magasie! de deposit pănă a' doua zi (coletele sai pachetele în restanță) când le vor lua spre distribuire din not. 

Biurourile de comisiune şi expediț 

CAP. '1V, 

Pachete şi colete poştale cu mărfuri supuse fondului comunal. 

Pentru pachetele ce se vămuese prin biurourile de comisiune şi expe- diţiune din interiorul ţărei, când ele conţin măriuri supuse fondului (taxe- lor) comunal o dată cu lichidarea drepturilor vamale se lichidează şi acest fond având rubrici speciale prevăzute în declaraţiunea de import vamale. Mărfurile supuse fondului comunal se declară întoemal ca şi pentru vamă, verificarea mărfurilor de care taxatori! vamali so face în același timp cu agenții poştal, dupe care închiderea pachetelor sati coletelor se face în mod definitiv. 

.
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Coletele sai pachetele odată operate şi închise nu se mal pot deschide, 

iar în casuri de nedomiriii, redeschiderea se va tace în presenţa declarantu- 

lui şi a. taxatorului vamal. 

Taxele fondului comunal se percep de la destinatoni dupe recipisele li- 

perate de vamă de o dată cu cele-talte taxe în momentul predărei sati libe- 

vărel coletelor. 

Colete şi pacheto poştale căzute în rebut (în suferinţă). 

Coletele poştale externe vămuite prin biurouri, care din diferite cause 

nai putut fi remise destinatorilor, sunt declarate căzute în rebut şi se con- 

servă la disposiţia expeditorilor. 

Dacă coletele sat pachetele vămuite printrun biroii din interiorul tărel 

în urma disposiţiunilor precise, date de avisele poştale form. 20€a sunt re- 

fusate de destinatorii lor, er sunt urmăriți pentru. plata taxelor vamale ŞI 

fiscale deja achitate de biurouri, vămel, precum şi a celor Jalte cheltuelt, iar 

coletele sunt tratate contorni dorinței expeditorului, care a fost avisat de ne 

predarea. lor. 
„Coletele şi pachetele vămuite prin biurourile de comisiune şi expediţi- 

une de la frontieră, când nu se pot preda destinatorilor din diferite” împre- 

jură, sunt tratate conform dorinţei expeditorilor avisati de causele nepredă- 

rel, iar cu taxele ce se găsese încărcate se urmeză contorm regulilor stabi- 

lite în acestă privinţă. 
| 

Disposiţiunile expotitorilor.—Expeditori! coletelor poştale căzute în re- 

but pot da disposiţiunile următore, de modul cum urmeză a se tratu trimi- 

terile pentru care tu lost avisaţi de oticiile de destinatie. 

a) Ca destinatarul să fie reavisat. | 

h) Coletele să fie consideraie ca abandonate. 

c) Coletele să lie înapoiate la origină. 

d) Coletele să lie predate unni alt dastinator, sati să fie reexpediate la 

o altă destinatiune spre a fi remise destinatorului primitiv -sait unei alte 

persone. 
Disposiţiunile de mul sus se execută în modul următor: 

, 1) Dacă expeditorul a cerut ca destinatorul coletelor saii pachetelor să 

fie reavisat, se lormeză un noii avis identic cu primul avis şi se remite des- 

tinatorului, notându-se data noci avisări, iar coletele se conserveză la dis- 

posiția sa, un timp de 2 luni de la data avisărer; dacă în acest interval co- 

etele nu sunt ridicate, ele se înapocază la origină fără a se mal cere expe- 

ditorului noi instrucțiuni, care cu taxele ce se găsesc încărcate se proced6ză 

după cum se prevede pentru coletele ce se înapoiază la origină. 

2) Dacă expeditori ai cerut ca trimiterile să fie considerate ca abando- 

nate, atunci oficiile destinatare care ai făcut avisarea, trimit coletele sai 

pachetele biurourilor de comisiune si expedițiune de import, prin oficiul poş- 

tal de care depinde biuroul de comisiune şi expedițiune şi care vă proceda, 

“la vânzarea lor sait a le distruge, dupe cuni aceste trimiteri vor avea sai 

nu, vre o valâre comercială. . 

Biurourile de comisiune şi expediţiune de la frontieră primind coletele 

sait pachetele abandonate le. trimite pentru vânzare. pbiuroulul de expediţiune 

din Bucuresci impreună cu tote documentele lor. -*; 

După vânzare biuroul de expediţiune de la frontieră primesc taxele, pe 

care le face venit prin scripte în tocmai dupe cum aceste taxe s'ar li încasat 

prin predarea coletelor Ja estinatori, iar dacă, resultă minusuri cer Directi- 

une Generale scăderea lor. . 

Aceste colete saii pachete se înscrii în facturi cu tote taxele cu care 

se găsesc încărcate fără însă a se mai adăoga portul pentru noul parcurs. 

3) Dacă expeditoril cer ca coletele sai pachetele să fie înapoiate la 0; 

rigină, atunci oticiile destinatare, trimit coletele biurourilor de comisiune ŞI 

expediţiune care le ai operat, împreună cu tote documentele lor. Biurourile
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de comisiune şi expediţiune primiudu ], după ce se încredinţiză dacă oficiile aut indeplinit formalităţile prevăzute de regulamentul de aplicare al conven- țiunci, cât şi pe declarațiunile vamale de import, motivele înapoerei și dupe ce întocmesce declarațiunile de export şi îndeplinesce lormalitățile vamale, le predă oficiului postal Impreună cu recipisele K. G. în care încarcă și chel- tuclile făcute de «eclaraţiunile de export şi timbrele, iar taxele vamale şi - 
fiscale le tae cu creion colorat. , 

Sub suma totală din recipisă se aplică stampila achitat, şi semnăză am- 
ploiatul operator. 

Oficiul poştal plătesce biuroului de expediţie din fondul sumisiunilor 
vamale tote taxele şi cheltuelile afară de taxele vamale și fiscale speciticate 
în dosul recipisel K. G. noteză pe recipisa dată şi oficiul la care a, expediat 
coletul sai pachetul înapoiat, iar recipisa o trece ca act justiticativ la comp- 
tul de sumisiuni ce se înainteză Direcțiunel . | 

Coletele saţi pachetele ce se înapoiază la origină se încarcă în faturile - 
externe numai cu următorele taxe : | 

a). Taxele poştale care sunt încărcate la sosire, 
b). Taxele poştale pentru înapoiere. 
ec). Costul declara țiimer de import cu timbrul de 0.90 banr. 
d). Costul, deeleraţiunei de export cu timbrul 0.99 bani. 
e). Limbrele aplicate pe buletinele de expediţie 0.10 banr. 
î). 'Timbrul deelaraţiunei fiscale când a avut loc 0.20 ban. 
Coletele saii pachetele care aii fost asignate pentru un biuroă vamal 

din interiorul țărei, dar care nu ai fost vămuite la înapoere se încarcă nu- 
mal cu taxele poştale, taxele plumburilor de 25 Dani de colet şi timbrele de 
pe declarațiile de asiguaţii şi sumisiuni, precum şi cu timbrele ce s'ar fi apli- 
cat pe buletinele de expedițiune. , | 

Taxa de 20 bani, cu care se încarcă aceste pachete la intrarea în tară, 
contorm art. SI din lege și circulărer No. 29191 din 16/6 1900, nu se ma! în- 
carei în lactura externă ci se notâză numar Oficiul extern și data la care a 
tost înapoiat pachetul, pe factura internă cu care a sosit triinitorea la Oficiul 
de frontieră. 

Când biurourile de Comisiune şi expediţiune de la frontieră primesc 
colete saă pachete pentru înapoere de la unul din biurourile de Comisiune şi 
expedițiune din interiorul-țărei, trimite acestora taxele afară de cele vamale 
și fiscale, inapoindu-le documentele şi în urmă procedâză eu aceste trimiteri 
în modul arătat mar sus. | : 

Decluraţiunile vamale de import şi export, privitâre pe coletele sai pa- 
chetele înapoiate la. origină, se tormeză dosar şnuruit și se înaintâză Diree- 
țiunei la slârşitul fie-cărei luni, însoțite de un borderoii specificativ în care 
se trece : No. declaraţiunei de import, No. chitanțel vamale de lichidare, suma 
taxel vamale şi No. declaraţiuner de export relativă, iar în situațiunea lunară 
ce se inaintâză pentru bonurile de casă, se trece la cheltucli suma totală a 
taxelor vamale a pachetelor sai coletelor înapoiate pentru care se trimite altele, 

Pentru trimiterile din Rusia, biurourile de Comisiune și expedițiune 
din Iaşi, lucreză ca un biuroi de frontieră după normele arătate. — Fiind-că 
însă, Ofciul Iași nu are fond de sumisiuni, achită taxele din banil adunaţi din 
porto mesageriilor şi se scade din o factură internă, la care va ataşa ca acte 
justificative chitanţele K. G. ale biuroului de expediţie Iaşi. , 

4). Dacă expeditorul a cerut ca coletele sai pachetele să fie remise unei 
altei persâne din localitate, atunci Oficiul poştal destinator, va forma un noi 
avis după indicaţiunile date de expeditor pe .care'l xemite noului destinator 
„după regulile stabilite, iar coletele se ţin la dispoziția sa, termenul de con- 
servare care decurge de la data vizărer. 

In casul când şi noul destinator refusă primirea, coletele saii pachetele 
se înapoiază la origină imediat, fără a se mal cere noi dispozițiuni expeditorului. . 

5). In casul când expeditorul a cerut ca coletele sai pachetele să fie 
expediate la o altă destinaţiune, se procedeză după cum urmeză: 

Dacă coletele sai pachetele urmeză a se expedia la un Oficii strein
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peste frontieră, atunci Oficiile destinatore înapoiază coletele sau pachetele biu- 

rourilor de- Comisiune şi expediţiune, care le-an operat, împreună cu toate 

documentele lor. 
Biurourile de Comisiune. şi expediţiune intocmesc declaraţiunile de ex- 

portare şi îndeplinesc formalitățile vamale la biuroul vama local, dacă expor- 

tarea se face chiar prin acel punct, saii le trimite prin Oficiul local din preună 

cu coletele Oficiului de la punctul vamal pe unde s'a dispus exportarea. 

Oficiul poştal de li punctul de eşire, presintă formalititile vamale biu- 

roului vamal, din acel punct, care după ce le operâză permite exportarea co- 

letelor. 
După exportarea coletelor, Oficiul poştal înapoiază copia declaraţiunei de 

export operată Biuroului de expediţiune, care pzmtra taxele cu care ai tost 

încărcate aceste colete, procedâză ca pentru pachetele saii coletele înapoiate 
la origină, 

Dacă coletele ai fost asignate, asupra unul biuroă vamal din interiorul 

ţărei și după dispoziţia expeditorului, urmeză a se cxpedia în o altă localitate, 

cure nu are însă biuroii vamal, atunci Oficiul poştal cere reasignarea lor asu- 

pra Dbiuronlur vamal Bucuresci, unde coletele se expediază, însoțite de tote do- 

cumentele și de un avis adresat biuroului de expediţie din Bucuresci, care 

este însărcinat cu îndeplinirea formalităţilor de import și reexpedierea la noua 

destinaţiune. | | 
Dacă coletele sai pachetele sunt deja operate prin biurourile de Comi- 

siune și expedițiune, ele se reexpediază la noua destinaţiune înscrisă în lac- 

turile înterne respective, adăogându-se pe lângă taxele cu care se găsesc deja 
încăreate şi cu portul, pentru noul parcurs. 

Regulile relativ la modul de precedare, cu coletele externe vămuite prin 

biurouri când conţinutul lor este supus stricăciunei 

Coletele sai pachetele cu conținutul supus stricăciunel, ul căror desti- 
natori s'aii presentat spre a le ridica în termen de 24 ore de lu remiterea 
avisului poştal, se vând dacă ial e timp saii se distrug, dacă conţinutul a 
început a se strica, chiar la destinaţiune de către Oiiciile destinatore, fără a 
se may cere prealabile autorisare de lu Direcţiune, 

De vânzarea saii distrugerea coletelor sait pachetelor se închee 3 pro- 
cese-verbale, din care unul se va înainta Direcţiuner, unul biuroului de Co- 
misiune şi expediţiune, de la care s'aii primit colotele operate și cel de al 

treilea se păstreză de oficiu. Dacă a avut loc vânzarea se trimite sumele 

prinse biuroului de comisiune şi expedițiune împreună cu procesul-verbal și 
tote documentele ; iar dacă sa efectuat distrugerea coletelor sati pachetelor, 

5e trimite documentele şi procesul-verbal, descărcându-se ast-iel Oficiul prin 
factură, trecând procesul la bucata de valore. 

Sumele prinse din vunzarea coletelor sai pachetelor supuse stricăciunet, 
se fac venit de biurourile de Comisiune şi experlițiune care lezat operat, în 
modul urmâ&tor : | 

Se trece sumele prinse din vânzare în jurnalul de casă şi de partiză, ca 
şi cum acesta sume star fi încasat prin predarea coletelor de destinatori, dacă 
resultă prisosuri le.trece de asemenea în jurnal ca venituri extra-ordinare, 
iar dacă resultă minusuri cere Direcţiunei scăderea lor. 

Dacă a avut loc distrugerea, suma, taxelor vamale, contorm proceselor 
încheiate, se trece la cheltueli in situaţia lunară ce se înăintâză Direcţiunel 
pentru bunurile de casă. ” 

Reguli după care trebue să se procedă cu probele de mărfuri şi imprimatele 
ce scsesc din streinătate şi care conţin mărfuri supuse 

drepturilor vamale 

Probele de mărturi sai imprimatele, ca cărţi legate cte.,'ce sunt supuse 

drepturilor vamale la import, în casuri când sunt destinate pentru localități 

ainde nu sunt biurouri vamale, se trimit de către Oficiile poştăle ambulante
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la Oficiile poştale de frontieră pentru a se îndeplini formalităţile vamale, prin 
biurourile de expediţie și după acesta se înăinteză la destinațiune, ca me- 
sagerii, încărcându-le în facturi atât cu taxele poștale cât şi cu cele vamale. 

Se întâmplă de multe orl că asemenea trimiteri să fic refusate de des- 
tinatorI-sai să fie adresate la persone necunoscute şi în acest cas Oficiile des- 
tinatore le înapoiază biurourilor de Comisiune și expediţiune de la care le-ait 
primit, iar acestea nu ai posibilitatea de a încărca asupra expeditorilor chel- 
tuelile făcute, ceca-ce nici nu este porinis de convențiunea poştală universală. 

Pentru a se înlătura acest neajuns, îste trimiterile destinate pentru lo- 
calitățile fără biurouri vamale, se trimit direct biurourilor de Comisiune Şi 
expedițiune de trotieră, atât de către Diurourile ambulante, cât şi de. către 
Oiiciile poştale care sunt în directa cartare cu Oficiile de schimb “streine. 

Biurourile de Comisiune şi expedițiune de frontieră, înainte de a în- 
tocmi şi îndeplini pentru ele termalităţile vamale, consultă pe destinatori, 
dacă consimt ca trimiterile adresate lor să fie vămuite și să achite taxele cu 
care se vor încărca eventual, , 

Consultarea destinatorilor se face prin o fâie de corespondență formular 
No. 71, la care se va atașa un avis formular No. 205-a complectateu tote da- 
tele necesare întocmal, ca la objectele de mesageri! sosite, acest avis după ce 
se semneză de destinator în rubrica din stânga, se înapoiază biuroului de 
comisiune şi expediţiune care la emis. , 

După îndeplinirea formalitătilor de vămuire objectele se expediază la 
destinațiune înscrise în facturile interne de mesagerii şi încărcate cu taxele 
vamale și taxele biuroului de expediţie, costul decluraţiunilor de import şi ul 
timbrelor fiscale, iar acelea care ai 0 valdre comercială, încărcate şi ci o 
taxă pe valore de 20 banr. | Ne 

„ Ofiiciile de. destinaţie priimind asemenea trimeteri le tratâză întocamnal 
ca pe orl-ce mesageril. 

Personele cari ati dat d:claraţiuni ea objectele ce le sunt adresate să 
fie vămuito prin biurourile de expediţie, nu pot să retuze a achita taxele cu 
cari sunt încărcate aceste objecte, care în caz când ele nu se presintă spre : 
şi le ridica întrun termen de 7 zile libere de la avizare, sait vor refuza pri- 
mirea objectelor, vor îi urmăriţi conform art. 132 din lege. , , 

Când trimiterile sunt adresate pentru destinatori în localităţi cu biu- 
rouri vamale şi biurouri de expedițiune, objectele suut încredințate Biurou- 
rilor de Comisiune şi Expediţiune, care avizeză pe destinatori, și le ţin la 
dispoziţia lor. , , i 

Destinatori, dacă operâză singuri, vin de achită rambursurile, când sunt 
cu ramburs și şi-le vămuesc, iar când opereză prin biurouri dă acestora avi- 
sul semnat, pentru a se îndeplini formalităţile vamale. , 

In casuri când destinatari refuză primirea objectelor de cari ai fost a- 
visaţi, objcetele se înapoiază la origină, cu motivul retusat, scris chiar pe 
object. 

Contravenţiuni vamale, 

Biurourile de comisiune și expediţiune nu cad, în ceea ce privesce pe 

functionari! lor, sub prescripțiunile articolului 51 şi 83 cu aliniatele lor din 

legea generală a vămilor rămânând ca administraţiunea poştelor pentru OxI-co 
erori saii contravențiuni constatate în sârcina funcţionarilor biurourilor să - 

dicteze pedepsele ce va găsi cu cale, pronunţând chiar destituirea în cazuri 

grave sait darea în judecată; în tote casurile în care la, verificarea vama da 

mărfurilor declarate de către Biurourile de Comisiune şi expeditiune, se va 

constata că între indicaţiunile declarațiunel şi resultatul verificaţiunel, se gă- 

sese nepotriviri de acelea ce coastitueee contravențiuni vamale, ce atrag după 

ele prejudiciarea fiscului cu suma peste 20 lei, penalități prescrise prin art. 
85 din legea vamală, se aplică de către administraţia vămilor, comercianților
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proprietari al mărturilor potrivit art. 197 din aceiași lege, sunt responsabili 

de laptele celor ce-i xepresintă. 
| „- 

Indată după dresarea procesului-verbal pentru constatarea contravenți- 

unei, o copie dupe acel proces-verbal, se va comunica Directiunel Generale 

a telegratelor şi poştelor prin biuroul de comisiune și expediţiune respectiv. 

În urma aprobărei procesului verbal de către Administrațiunea centrală 

a vămilor, dacă şi Direcţiunea generală a poştelor, constată că falsa decla- 

rare a-mărturilor sai o altă nepotrivire, este de fapt imputabilă declarantu- 

„lui de la biuroul de comisiune şi expeditiune, ca va plăti administrației vă- 

milor amenda la care a fost condamnat comerciantul, iar acestuia valorea 

mărturilor în casul când ele aii fost confiscate de vamă, retinând sumele ne- 

cesare pentru aceste plăţi din garanţia declarantulul dovedit vinovat care în 

tot casul rămâne pasibil de tote pedepsele prevăzute la art. S2 din legea de 

- exploatare-telegraio-poştală. 
Pentru erorile făcute de declaranți în declararea mărturilor constatate 

cu ocasia verilicări mărturilor de către vamă, din care statul nu ur îi pre- 

judițiat ma! mult ca cu 20 let maximum, nu se mal dreseză proces-verbal de 

contravenţiuni, ci ele se consemnâză întrun registru anume tinut de vamă. 

_Aceste crorl se comunică de către Biurourile vamale, li finele fie cărei 

lună Direcţiunei generală a poştelor care pedepseste pe declaranţii vinovaţi 

după gravitatea casurilor. 

Disposlţiuni relativ la importaţiunea prin poştă a obiectelor interzise 

şi obiectelor admise în mod condiţional. 

4, Tste absolut interzis de a se introduce în România : 

a) Imagine religi6se (icone precum și fotogratil, gravuri, lotogravuri; 

eliotipii, litogratil, comolitografil şi în general orl ce stampe, ce represintă. 

portrete, bătălir sati alte subiecte din istoria streină, de v lucrare fără va- 

lore artistică, imprimate întruna sait mal multe culori, prin orI ce fel de 

procedeii, pe hârtie, pe pânză, sati pe oră ce altă materie. 

D) Inscripţiuni, desemnuri, fotografil, cărți poştale şi ork ce ilustrații 

sai scrieri ce ar avea un caracter obscen, indecent, imoral sait care ar fi 

periculse siguranțel statului ori ordinei publice. . 

e) Monedele de argint, neavând curs în România şi monede de bronz ork 

de nichel române ori streine (afară de modele antice). 

d) Bilete, liste saii prospecte de loterii neautorisate. | 

e) Hârtie maculatură murdară, ziare usate (citite) și orl ce imprimate 

muirdărite, destinate pentru împachetare, vată contectionată din bumbac 

vechiti. 
() Arme de resbel şi accesoriile lor, atară de cele destinate pentru stat 

proectile de vesbel precum glonte, ghiulele, bombe, obusuri, grenate, mitra- 

jir, etc. 
-g) Praf de puşcă, capsele sail cartuşele de hârtie, de carton sati de me- 

tal, încărcate pentru orl ce fel de arme, chibrituri de tot felul, piese mon- 

tate sati accesori! pentru tocuri de artificii, materii explosibile sati intlama- 

bile, precum şi acelea care prin natura lor ar presenta pericole pentru agen- 

ţii poştal, ori ar murdări, uda saii strica cele Lalte trimiteri. 

h) Culorile destinate în special la coloratul vinului şi esențe ce servă 

la fabricarea sau falşificarea rachiurilor, cogniacurilor, liquorilor s2î vinuri- 

or. 
'Pâte esenţele şi colorile intrate în România sunt puse la analisa labo- 

ratorului chimic din Bucuresci, şi: când se găsesc că ele sunt de natură pro- 

hibitivă se înapoiasă la origină. E - . 

i) Zaharina sub orl ce formă sati denumire star întățişa, afară de cea 

destinată pentru farmacişti, cari trebuesc să aibă autorisațiune specială a 

Direcţiunei vămilor, spre a se putea introduce pănă la 300 grame pe an pen- 

tru fie care destinator. : -



2) Ubjectele indicate mar jos trebue să îndeplinescă 6re care condițiuni 
spre a fi admise la importatiuni. 

a) Sunt admise la import numa! în virtutea unei autorisaţiuni speciale 

a Regici Monopolurilor tutunurilor sub ori ce formă, hârtie de țigare de oră 

ce fel, cărțile de joc de ori-ce tel și calitate, sarea gemă saii maritimă, 
b) Pasta de hârtie este admisă la importaţiuni numa! pentru fabricile 

de hârtie din tară, care ati obținut autorisațiune specială, emanând de la 

Consiliul de Miniştri. | 
c) Medicamantele compuse, specialităţile farmaceutice şi apele minerale 

nu pot fi importate de cât în virtutea une! autorisațiuni speciale a consiliu- 

lu! sanitar superior, numar farmaciile publice şi spitalele, pot obține autori- 

satiune pentru importarea medicamentelor compuse și specialităților farma- 

ceutice. 
d) Arborir şi plantele de orl ce fel, precum. si diversele produse ale pe- 

pinierilor, viţele de vic, produsele grădinilor sait serilor de flori, nu pot îi 

importate în românia de cât în ceasul când sunt însoțite de un certilicat con- 

statând că localităţile de origină nu sunt contaminate de filoxeră. 
In general acest fel de trimeteri sunt supuse disposiţiunilor conventiu- 

nel filoxerice internationale. 
3) 'Tâte dispositiunile indicate sub țitra 1 şi 2 de mal sus sunt privi“ : 

tore la tot felul de trimiteri poştale, adică la corespondențe ordinare sai re- 

comandute,. coletele poştale, cutil şi scrisori cu valore declarată, chiar şi la 

pachetele de mesagerit. 
4) Afară de prohehitiuni şi restricțiunile indicate mur sus filra | și 

de mar sus, este interzis de u se introduce: 
a) In corespondenţele ordinare sari recomandate, monede, obicete, su- 

puse la taxe vamale, obicete de aur sati de argint, pietre line, bijuterii. sat 

alte objecte pretiose. - 
») In pachete de imprimate saă probe de mărturi, scrisori suii note a- 

vând caracterul de corespondență personală, animale saii insecte vil or 

morte, alară de albinele vir şi de animalele saii insectele preparate pentru 

studiul istoriei naturale precum și materiile cari exală un miros urât. 
c) In pachete cu probe de măriuri: 
Obiectele ce ar presenta o valore comercială or cât de mică. 
d) In colete poştale serisori sati note cu caracter de corespondență. De 

asemenea este oprit de a se expedia ban! în monedă, materii de aur şi de 

argint şi alte obicete prețioase în colete fără valdre indicată. Este însă per- 

mis a se introduce în colete factura deschisă redusă la indicaţiuni constitu- 

tive ale facturei precum şi o singură copie a adresei coletului şi î expediți- 

unei. 
c) In scrisori cu valore declarată, monede, supuse la drepturi vamale, 

materii de aur şi de argint, pietre fine, bijuterii! şi alte objecte preti6se. 

î) In cutiile de valore declarată: 
| Scrisori sati note putând ţine loc de corespondenţă, monede, având curs; 
bilete de bancă sait orl ce alte valori la purtători, titlurI şi obiecte intrând 
în categoria hârtiilor de afaceri. | Aa 

5) 'Trimiterile prohibite sati cari nu ar îndeplini conditiunile indicate 

mal sus și care ar fi din erdre admise la expediere, în regulă generală sunt 
înapoiate biuroulu! de origină în următorele excepţiuni : , 

„_a) Cele prevăzute sub țitra 1 litera d sunt înaintate justiţiei care le 

contiscă şi urmăreşte pe destinatorI spre a le aplica pedepsele prevăzute de 

legea asupra lotăriilor. , , 
D) Cele prevăzute sub ţitra 1 litera G.sunt distruse la biurourile unde 

presenţa lor a tost constatată. “ 
c) Cele de sub ţitra 1 litera a, şi ce, când conține obiecte de o valdre 

oare care, sunt trimise biurourilor vamale, spre a le aplica drepturile de in- 

port cuvenite. Aceste trimiteri mal sunt supuse şi la taxa de mesageri pen- 

tru parcursul pe teritoriul român. . ” 
d) Dacă într'un colet se găsesce o scrisre saii notă cu caracter de co- 

2
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xespondenţă, atunci acestă scrisre sau notă este supusă la întreitul taxel 

poştale interne și coletul se predă destinatarului, iar dacă se găsesce obiecte 

de valore în colete fără valore declarată, atunci sunt supuse la de 2 ori taxa 

internă de mesagerii pentru valorea, care taxa trebue plătită de expeditor în 

cas de înapoere. 
e) Când conţinutul unui colet poştal este supus stricăciunel si nu este 

indicat de biuroul vamal sai poştal în termen maxim de 24 ore de la avi- 

sare, se disposează vânzarea conținutului și în ceasul când nu ar resulta o 

suma, suficientă pentru acoperirea taxelor poștale cum și acelea pentru înde- 

plinirea formalităţilor de importatiune, aceste sume se încarcă în sarcina 

expeditorului. 

CAP. VI 

CONTESTAȚIUNI . 

In ceasurile când biurourile de comisiune şi expedițiune, ered că pentru 

unele din mărturile taxate de vamă sari aplicat taxe supeiiore celor ce sar 

cuveni după tarita vamală, ele vor avisa pe destinator arătându-le asul, 

Odată cu cererea vizului de contestaţie se va cere destinatorului și suma 

pentru cea depus în consemnare, 
Biurourile după ce primesc de la destinatori taxele ce urmeză a se con- 

semna, fac prin declaraţii operatori, pentru fie-care declarațiune, cu mărturi 

de contestat, o cerere la vamă pe formular vamal model 66, în care arată 

felul și greutatea mărtei supusă contestărei din declaraţiune, articolele apli- 

cate de taxatori şi articolele ce se cer a se aplica precum şi suma ce se de- 

pune în consemnare, rugând a se supune casul comisiunei de experţi, ce tunc- 

tioneză pe lângă Ministerul de Finance. 
Suma represintând taxele vamale de consemnat se varsă biuroului vamal 

cu declaraţie vamală model 1G de vărsare care împreună cu cererea de con- 

testație cu declaraţiunza de import a mirturilor supuse contestărel și mostre 

sigilate din maria contestată, se depun setului vămer spre resolvare. 

„_Şetul vămer după încasarea sumel depuse ca cererea de contestaţie în- 

soțită de mostra sigilată și cu sigiliul vămel să se înainteze Ministerului de 

Finance, directia vămilor, spre a se supune examinărey conusiunel de experţi. 

In schimbul sume! vărsate vămel biuroul de comisiune și” expedițiune, 
obţine o chitanță din registrul vamal model 24. 

“Recipisa de consemnare model 24 cu copia declarațiunei de import și un 

borderoii model litera . . . în care se trece detaliat taxele coprinse în suma 

trimisă de destinator, se predaii Oficiului spre a le înainta împreună cu co- 

Jetele sati pachetele destinate, dacă operaţiunile s'aii făcut printrun biuroii 

de frontieră, saii se predaii conductorilor spre a le preda la domiciliii, dacă 

operațiunile s'a făcut prin biurourile din i teriorul țărei. 

Declaraţiunile de import a mărlurilor contestate se înseriii de biurourile 

de comisiune și expedițiune în registrul formular litera T. în care se mal 

deschid cu mâna rubrici pentru taxele Diurourilor și costul timbrelor şi a de- 

claraţiunilor încasate de la destinatori odată cu taxele. vamale, iar lichidarea 

definitivă să face după resoltarea contestațiunei, adică după ce sa înapoiat 

“ămel cererea de contestare, purtând avisul -comisiunei de experți, prin care 

se stabilesce modul de taxare al mărtei. 
După ce biurourile vamale aii comunicat, modul cum aii fost resolvate 

contestațiile; biurourile de comisiune şi expediţiune, cer destinatorilor prin 

Oficiul din localitatea acestora, copiile declaraţiunilor, de import și chitanțele 

de consemnare pentru a se face lichidarea lor definitivă. 

Dacă taxarea a fost admisă de comisiune, aşa după cum Sa cerut de 

biuroă, atunci ambele declaraţiuni (exemplare) se dai taxatorulul operator, 

spre a se retaxa. | DIR 

i Declaraţiunile purtând retaxarea cum sa stabilit prin constatare, se li-
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«quideză definitiv, predând chitantele de cozsemnare şi prind în sehimbe 
chitanţe din registrul model 20 de licţuidare vamală. 

Dacă în urma contestărer prin liquidare definitivă, taxa vamală este ma! mică ca acea consemnată, diferența se restitue destinatorului proprietar al măriel, în urma liquidărei la vamă, declarațiunile se înscriă și în registru cu matcă lormula litera KG., a biuroului, când se tae și reeipisele pentru taxele şi spesele deja primite înscrise numa! în registrul litera 'T., de. con- testațiune de asemenea se înscrii şi în registrul recapitulativ. 
Copiile deelarațiunilor de import, liquidate definitiv de vamă şi biurouri însoțite de chitanțele vamale, chitantele biurouluy precum $i restituirile din taxele vamale când contestațiile au fost câştigate se trimit destinatarilor prin. Oficiul respectiv dacă operațiunile s'aii făcut Îa frontieră sati so predaii con- ductorilor spre a le remite destinatorilor, dacă operatiunile sai făcut prin biurourile din interior. - 
Cererile de contestaţiuni şi declaraţiile de vărsări model 16, fiind cec- reri adresate vămei şi numele destinatorului se timbreză fie-care, şi timbrele se pun în socotela importatorilor. . 
Autorisaţiunea de a se tace contestațiuni, implică de la sine şi autori- sațiunca de vămuire, şi deci pasibilitatea celur ce o dă de prescripţiunile art. 211 din regulament. * 
Ia cas când operaţiunile se fac prin biurourile de comisiune şi expedi- țiune de lu frontieră, destinatorii fiind avisaţi cerânduli-se autorisație asupra 

facerel contestaţiunei, nu trimit nici taxele cerute spre a se puteau 'da curs formalităţilor şi nici nu dai alte disposițiuni, coletelor ŞI pachetelor de care ati lost avisați se ţin în deposit supunându-se în cas de'liberare la taxa de magazinagiii cu aprobarea Direcţiuner Generale. | 
Dacă în timp de 2 luni, în care biuroul nu neglijiză a mal avisa pe 

destinatari nu se depun taxele, se cere uvisul expeditorului şi se înapoiază la origină coletele conform disposiţiunilor convențiunel. 

CAPITOLUL VIL 

Operaţiuni de export 

Biurourile de comisiune şi expedițiune îndeplinesc pentru coletele sati pachetele conţinând mărfuri destinate a se exporta lormahtăţi de exportare: pe lângă biurourile vamale atât din interior când pe lângă aceste biurourr vamale sunt biurouri de comisiune şi expedițiune, cât şi pe lângă hiurourile vamale de la frontieră, dacă aceste lormalitiţi sunt cerute de expeditorii co- 
letelor sati pachetelor. 

Declaraţiuni de export.— Pentru mărfarile urmând a fi exportate se face la biuroul vamal o declaruțiune de export, pe formulare model 10 ce se procură de la biuroul vamal pe prețul de 15 bani un exemplar din care unul ce rămâne la biuroul vamal se timbreză cu timbrul fiscal de 0.60 bani. 
La declararea mărturilor pentru export se păstreză aceleși regule și. principii ca şi pentru cele de import. ” Veriticaţiunea mărturilor, de asemenea se face ca şi pentru cele deim- port și se aplică articolul taria generală a drepturilor de vamă. ” 
Taxele de perceput sunt cele prevăzute în tarila drepturilor la export, 

dacă pentru mărturile ce se declară pentru exportare, se prevede în tarifa 
de export taxe, liquidarea taxelor se face la vamă în acela-ȘI fel ca acelea 
de import. . , . 

Dacă declaraţiunea de export sta întocmit.și depus la un biuroii vamal 
de frontieră, atunci după verificarea şi liquidarea deelaraţiuner se permite 
trecerea peste Irontieră a coletelor seii pachetelor, iar de efectuarea acestel 
operațiuni, impiegatul vamal delegat a asista, certifică pe duplicatul' decla- 
rațiunei ce rămâne la biuroul de comisiune şi expedițiune.
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Dacă deelaraţiunile de export sati întocmit și depus de către biurou- 

zile de comisiune și expediținne din interiorul tărey, la biurourile vamale din 

localităţile lor, atunci verificarea şi liquidarea lor se face acolo, iar “copiile 

acestor declarațiuni adresate în plic închis, Dhiurourile de comisiune și expe- 

diţiune de frontieră, se depun la oficiul poştal din localitatea biurourilor cari 

le ai tăcut, împreună cu coletele sai pachetele înserise în ele spre expediere. 

Biurourile de comisiune şi expediţiune de la trontieră presintă declara- 

iunea de export (copiile) împreună cu coletele saii pachetele vămel locale, 

care după ce le examin6ză, permite eşirea lor din țară şi atestă acesta pe 

declaraţiunile presentate ce se înapoiusă de către biurouri oficiilor de la . 

cate le ati primit pentru a (i remise biurourilor de comisiune şi expediţiune 

care le aii întocmit. A 

Declaraţiunile de export dupe îndeplinirea formalităţilor de vămuire se 

înseriii de către biurouri în registrul formular litera U. 

_ CAPITOLUL VIIL 

Operaţiuni de import cu dreptul de export. 

Mărturile streine se pot importa îu tară fară ca taxele vamale dacă la 

importațiune se reservă prin declurațiunile de import dreptul de a le reex- 

orta, dacă taxele ce se cuvin pentru aceste măriuri alese, prin declarațiu- 

pile de import sait consemnat pe tim ul cât stai inărlurile în tară, timp ce 

nu poate trece de 11 luni şi dacă s': luat măsura de biuroul vamal ca măr- 

furile să fie sigilate sai stampilate spre a fi zecunoscute la exportare.: 

In această categoric întră ma! ales mărturile ce se aduc de Comis-Yo- 

iajori, ca probe, pentru un timp oare care, spre a se face comanda dupe ele. 

Dacă biurourile de Comisiune și expedițiune sunt însărcinate a face decla- 

xațiuni de import cu drept de export al mărturilor atunci formeză pentru a- 

cele mărfuri declarațiuni de import dupe normele stabilite, prin care cer 

dreptul a le exporta întrun termen oare-caâre. 

Biuroul vamal primind asemenea declaraţiuni le înregistreză şi proce- 

d&ă la verificarea mărturilor înscrise în ele. 

Pentru ca mărfurile importate provisoriu să fie recunoscute la eşirei 

"din ţară, fie care bucată sati fel din marfă, se stampilează de biuroul vamal 

cu câte un sigiliu de ceră sai tuş. 

Mărfurile declarate se taxcză după normele prevăzute în taria vamală 

şi suma taxelor alese prin declarațiune, în loc de a se face venit definitiv la 

stat, prin registrul de liquidări model al vămei, se consemuâză la biuroul de 

expediţiune până la exportarea mărlel. 

Consemnarea taxelor de import se tace depunându-se sumele Ja biuroul 

vamal, prin câte o declaraţiune de: vărsare model 16 pentru fie-care declara- 

ţiune de import, prin declaraţiunile de vărsare se specifică și timpul pentru 

care se consemneză taxele. 
Sumele represintând taxele .peceţilor aplicate pe mărluri, se varsă vămel, 

ca taxe definitive din plumburi, tot cu declaraţiuni de vărsare model 16. — 

Pentru taxele vamale depuse în consemnatie la biurourile vamale, biurourile 

de expedițiune obţin chifanţe din registrul model 21 de 'consemnari, iar pen- 

tru taxele peceţilor, chitante din registrul model 20 de lichidări. 

Declaraţiunile originale remân la biurourile vamale până la exportareă 

mărfurilor, iar copiile se ini de către biurourile de comisiune şi expediţiune. 

Exportarea mărfurilor importate cu dreptul de export se face sai prin- 

tun biuroii de expediţie din interiorul ţăret, sait printruu biuroii de expe- 

diție de frontieră. 
- 

In primul cas hiuroul de comisiune și expedițiune întoemesce şi depune
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declarațiun a de export la biuroul vamal pe lângă care luncţioneză şi după 
ce îndeplinesce tormalităţile vamale adreseză în plie închis copia declarați- 
unei de export, şi acelei de import, biuroului de comisiune și expediţiune, 
din punctul pe unde .urmâză a se exporta marfa, împreună cu coletele saii 
pachetele, 

„_Biurourile de comisiune şi expediţiune de la frontieră presintă declara- 
țiunile împreună cu coletele saii pachetele vămei, care după ce le verilică și 
găsesce că marfa sa presentat integral pentru exportare, aşa după cum sa 
importat, certitică ambele declaraţiuni şi permite exportarea. 

Declaraţiunile certificate de vamă se trimit de către biurouri Oliciului 
oștal de Ja care le-ai primit spre a le preda biuroului de expediţiune care 
e-a întocmit, 

„__„ Pe baza certiticăre! făcută de biuroul vamal de frontieră, biuroul de 
comisiune şi expediţiune cere vămei restituirea taxelor consemnate, - 

Biuroul vamal pe baza actelor presentate restituesce taxele vamale con- 
semnate și liquideză în scutiri de drepturi delegaţiunea de import, a cărei 
taxațiune o anuleză, iar in schimb face vorbirea că marta sa exportat cu 
declariţiunea de export No. ... . a cărel copie se anex6ză. 

Dacă exportatorul este comis voiajor şi însoțesce marla, exportarea: se 
face printr'un biuroii de frontieră. e E 

„Im acest cas Biuroul după ce se pune în posesiunea declaraţii de import 
(copie) care i sta remis de biuroul care a format'o, sati de însuși exportatorul 
întoemesce și depune la Biuroul vamal din localitate declarația de export. 

"După îndeplinirea formalităţilor vamale biuroul vamal constatând că 
maria sta exportat integral așa după cum a fost importată, restituc exporta- 
torului taxele consemnate și trimite biuroului vamal prin care sa făcut im- 
portarea şi consemnarea, chitanța iscălită de cel în drept pentru primirea 
sume! dinir'6nsu. | 
__-Biuroul vamal prin care sua făcut importarea înainteză celur . de iron- 

„tieră suma restituită şi depune liquirlarea declaraţiuner de import în scutire 
- de drepturi pe baza declarațiuner de export depusă la biuroul vamal de 

frontieră, ” 

CAPITOLUL, IN. 

Operaţiuni de export cu dreptul de import. 

Mărturile indigene expediate în străinătate se pot reimporta fără plata 
taxelor vamale, dacă exportaţiunea lor din România se poate dovedi. 

Pentru pachetele sai coletele poştale cu mărfuri indigene, ce se expe- 
diază în străinătate cu rezervă de reimportare, când ast-tel de operaţiuni 

„sunt reclamate, biurourile de comisiune şi expedițiune formează declarațiuni 
de export, în care înscrii în mod detaliat mărturile conform tarilei vamale, 
prin aceste declarațiuni se cere vămel dreptul de reimportare al mărfurilor 
întrun termen oare care. | 

Deelaraţiunile se depun biuroului vamal care dupe ce le verilică şi re- 
cunoasce că mărfurile sunt. aşa după cum s'a declarat, aplică. fie-cărei bu- 
căți sati fel, o stampilă cu tuş Saii ceră, spre a putea fi recunoscută la re- 
“importare. , 

Pentru fie-care stampilă biuroul de comisiune şi expedițiune plătesce 
vămei 2 bani a căror sumă o varsă cu deeclarațiune vamală de vărsare, 
model 16." 

Dacă coletele saii pachetele sai presentat la un biuroii vamal din in- 
teriorul ţărei pentru exportare și formalităţile de export sai îndeplinit de 
către biuroul de comisiune şi expediţiune din acea localitate,. atunci decla- 
raţiunile de export în plie închis adresate biuroului de comisiune și expedi- 

ţiune de la fruntarie, se depun la oficiul poștal din localitatea biurourilor



    

  
  

  

  

care le ai întocmit, împreună cu coletele sait pachetele înscrise în ele spre 

expediere. 
Biurourile de comisiune și expediţiune de lu lruntarii, presint declara- 

ţiunile de export (copiile) împreună cu coletele sati pachetele vămel locale, 

care după ce le examineză permite eşirea lor din țară şi atestă acesta pe 

declaraţiunile prezentate, ce se înapoiază de către: biurouii, oficiilor de la 

care le aii primit, pentru a fi remise biurourilor de comisiune şi expedițiune 

care le ait întocmit. ” 
Pachetele sai coletele trebuese reimportate în termenul rezervat prin 

declaraţiunile de export, când ele nu s'aii reimportat în acest termen, biu- 

vourile de comisiuue şi expedițiune prin care s'au făcut operațiunile aii grijă 

a cere Direcţiunei vămilor prelungirea termenului, care în nici un caz în to- 
tal nu pote trece peste un an. 

La reimportarea pachetelor sai coletelor, biuroul de comisiune şi ex- 
pediţiune care a format deeclarațiunea de export, saii altul care i sa remis 
declaraţia de export a coletelor și a primi: autorizarea de a îndeplini lorma- 
lităţile de import, formeză declaraţiunea după regulile stabilite, în care a- 
rată că marta ce se importeză este aceea ce s'a exportat cu declaraţiunea de 

export No...... şi pentru care marfă, sa rezervat dreptul de reimportare. 
Biuroul vamal verifică marfa declarată, si dacă găseşte că este întoc- 

mal aceea ce sta exportat cu peceţiile sari sigiliile intacte, liquidează decla- 
rația în scutire de taxe, anexând ca jusuiticare la original, copia declaraţiu- 
nei de export. 

CAPITOLUL A. 

Transportarea şi remiterea coletelor zaii pachetelor la domiciliul desti- 
natorilor. 

In localităţile din interiorul ţărer, unde pe lângă Oliciile poztale există 
biurouri de comisiune şi expediţiune, Direcţiunea Generală etectueză : trans- 
portul coletelor sai pachetelor, la. domiciliul destinatorilor prin serviciul 
anume înființat pentru acest scop. 

In localităţile unde nu e organisat serviciul de predare la domicilii, 

destinatoril "șI ridică singuri coletele sau pachetele de la, Oliciiă. 
Taxa pentru ducerea coletelor sati pachetelor la domiciliul destinatorilor 

se percepe în momentul remiterel lor, odată cu cele-lalte taxe, de către con- 

ductorul poştal, iar pentru cele ce se opereză de către destinatori. dacă do- 

resc a și le transporta la domiciliii prin serviciul poştal, în momentul se6- 

terei buletinelor de expediţie. 

CAPITOLUL NI , 

Administraţia, şi comptabilitatea Biurourilor de comisiune şi expediţiune 

„Corespondenţa Administrativă a biuroului cu Direcţiunea generală pre- 

cum si cu cele-lalte autorități, este atribuţiunea specială a șefului binroului. 

“Taxele speciale biurourilor, precum $I taxele vamale și liseale etc., ce 

urmeză a se incasa de la destinatori contorm recipiselor K. G. şi 0. G. se 

înseriii de biurouri zilnic în registrele recapitulative litera j., și registrul R. 

0. G., ce trebuese ţinute în cea mai perlectă ordine ; ele se adună zilnic și 

se închee la sfârşitul fie-cărei lun. pi , E 

La începutul fie-cărei luni, se formeză o listă după registrul recapitulativ 

litera j, a lunel precedente, în care se trece operațiunile rămase nelichidate 

atât din acea lună, cât și cele rămase din lunile anterioare, indicându-se 2 

anul, luna, Nr. operaţiunei şi suma.



si 

Odată cu lichidarea în registrul recapitulativ a operaţiunilor în restanță, 
se şterg și din listă, | Se 

De asemenea în registrul recapitulativ se noteză în dreptul fie-cărei ope- 
rațiuni, în cas de înapoiere a coletelor saii distrugerilor, observația: înapoiat; 
la origină, cu factura externă .......din.:... şi declarația de export 
No... . . sati distruse cu procesul-verbal Nr... . . al Oficiului. 

Şefii biurourilor de comisiune şi expediţiune, înscrii în fle-care zi în 
jurnalele de casă şi de partizi, tâte veniturile biurourilor lor, încasate din 
registrele de chitanţe respective. 

La încheierea lune!, suma totalurilor de venituri speciale din - jurnalul 
de partizi, trebue să fie corespunzătâre cu suma totală din jurnalul de casă, 

| - Veniturile biurourilor de comisiune şi expediţiune ori-care ar fi suma 
„lor se varsă la administrația Financiară a județului în care este situat biu- 
roul din zece în zece zile Ministerului de Finance, 

hecipisele de vărsare se înscrii atât în jurnalul de casă cât şi cel de: 
partide, imediat după efectuarea vărsărel şi apot se înaintâză .Direcţiunel 
Generale. - 

Biuroul de comisiune şi expediţiune Central din Bucuresci, înainteză în 
fie-care zi Casieriei Centrale a' Direcţiunel generale, taxele vamale, fiscale şi 
comunale, încasate de la destinatori cu un raport însoțit de borderoul spe- 
cificativ form, litera R. 

Cele-l'alte biurourI de comisiune şi expedițiune, înaintâză Casieriei Ge- 
nerale a Direcţiunei Generale, la fie-care decenă numa! taxele vamale şi fis- 
cale încasate. 

La finele fic-cărei luni, Şefii biurourilor de comisiune şi expedițiune îna- 
inteză Direcţiunei Generale. 

a). Copia jurnalului de casă formular No. 496 însoțită de actele justi- 
ficative, pe care se baztză încasarea veniturilor extrâ-ordinare şi mancurilor. 

b). Copia jurnalului de partizi formular No. 411. 
c). Registrele cu matcă formular litera K. G. 
d). Registrele cu matcă formular litera:0. G. - 
e). Carnetele de bonuri vamale şi comunale cu recapitulaţia pe dosul ul- 

timulul cotor coprinzând : No. bonulul şi suma fie-cărui, iar totalul tuturor, 
certificat în litere sub iscălitnra șefului și ştampila biuroului. 

(). Acta declaraţiunilor de import şi export a coletelor saii pachetelor 
înapoiate la origină, însoţită de un borderoit în care se trece No. declaraţiunei 
de import, Nr. declarațiunel de export, No. chitanţei vamale de lichidarea şi 
taxa vamală din declaraţie și chitanțe. - 

8). Tabloă de coletele saii pachetele distruse pe la Oficii saii vândute, 
sub suma taxelor încărcate, în care se trece No. coletului sai pachetului, 
conținutul, origina, coletelor destinaţia lor, No. declaraţiunei vamale de import, 
Oficiul care a îndeplinit formalităţile art. 14 din regulament și care a distrus 
saii vândut, rambursuri, taxele vamale, taxele biuroului, costul declarațiunilor 
şi a timbrelor, iar la observaţii No. procesului cu care sa distrus sati No. 
raportului cu care s'a cerut scăderea taxelor vamale, ce nu s'a acoperit din 
vânzare, | 
” Tote aceste acte se înainteză în termen de 5 zile maximum după expi- 
rarea lunei la care se raportă, iar dupe 12 zile cel mult de la expirarea 
lunei se înainteză situaţia -bonurilor de casă ce s'aii. emis vămel. — In 
acestă situaţie se trece în stânga valdrea bonurilor emise, iar în drepta jus- 
tificarea vărsărilor şi a sumelor nevărsate, (representând taxele coletelor ne 
predate la destinatar!) şi anume : No. fie-cărui bon, data' emiterei, valârea 
fie-cărul bon, natura şi telul cheltuelilor, (vărsări la Casieria Generală sub 
fie-care No. de raport, taxele coletelor înapoiate la origină) cu fie-care fac- 
tură, taxele coletelor distruse, sub fie-care număr de proces şi taxele obținute 
în minus din vânzări sub fie-care număr de raport cu care sa cerut scăderea 
şi valârea. 

Acestă situaţie trebue să fie închisă, cu un totalal bonurilor emise egal, 
cu acel al cheltuelilor. 

La finele fie-cărei luni Şefii biurourilor de comisiune și expediţiune vor 
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forma statistica de operatiunile etectuate şi coletelor saii uchetelor liberate 

pe formulare No. 412 ce le vor înainta Direcţiunei Generale la finele fie-cărui 

ivimestru, cu raport separat, iar la finele fie-cărul an budgetar, înainteză cu 

raport separat, afară de cele enumerate mal sus, registrele de casă şi de par- 

tide form. No. .... şi No... .. cu recapitulaţia generală a veniturilor, 

certificând exactitatea prin semnătura lor şi aplicarea sigiliului cu tuș a hbiu- 

rourilor. . 

p). Condica de plata salariilor personalului formular No..... 

c). Inventarul anual al biurourilor impreună cu dosarul hârtiilor de în- 

cărcare şi scădere operate în inventar. 
Voniturile se încasâză în jurnâlul casel cu menţiunea din taxele de pro- 

vision, taxele pentru Indeplinirea formalităţilor vamale şi ducerea la domi- 

'cilii, supra taxa de contestaţii, transit, export, taxele operaţiunilor particu- 

lare cu ducere la domiciliii, taxele operațiunilor particulare fără ducere la 

domiciliă, taxa de magazinagiii, venituri extra-ordinare, din mancuri, 

La finele fie-cărui an budgetar, fie-care şef de biuroii este obligat. sub 

pedepsa preserisă de art. 17 al legel organisărei Curți pe compturi a trimite 

grefei acele Curti comptul anual de gestiune. — 'Lot asemenea fie-care şei de 

“ biuroii, este ţinut la cas de transferare sai încetare de a mai conduce biu- 

roul, se închce comptul săi de gestiune pe timpul cât a condus biuroul, până 

în ziua predărei şi să'l înainteze direct grefei Inaltei Curți de Compturi, fă- 

când cunoscut despre acâsta atât parchetului Curţei cât şi Directiunei Gene- 

vale cu adresa și raport separat, 
Mânuirea banilor, încasările şi vărsările se fac pe respunderea şefilor 

biurourilor, iar dacă în cursul serviciului daii unul alt funcţionar din biuroii 

vre-o insărcinare de acest fel, o fac pe propria lor răspundere. 
___ 'Tâte compturile, recipisele, borderourile, bonurile cum şi tote actele de 

administrațiune şi comptabilitate vor fi semnate de Şefi biurourilor, saii în 

lipsa lor, de cei formal autorizaţi de Direcţiunea Generală. 
EX păstreză în casă banii, carnetul de bonuri de casă şi registrele cu 

matcă de recepise. 

  

In curând vom da şi noile modificări ce se vor mai face în conducerea biurourilor 
do comisiune şi expedițiune. .



PARTEA II. 

INSTRUCTIUNI 

PENTRU 

ixecutarea serviciului rural telegrafic; poştal şi telefonie 

de către: | 

1) Factorii vurali. 

2) Agentii speciali. 

C) agenţii poştali (Notarii)



A. 

INSTRUIREA FACTORILOR RURALI 
ȘI 

MÂNUIREA SERVICIULUI POŞTAL-RURAL DE CĂTRE ACEŞTIA 

Instruirea factorilor rurali, se face în timp de 10-15 zile, înainte de in- 
trarea lor în serviciu şi chiar în timpul serviciului şi constă în a-i pune a- 
tât la practica serviciului ce ai de îndeplinit, cât şi la teorie asupra atribu- 
tiunilor și drepturilor lor, 

ATRIBUŢIUNI 

Serviciul ce ui de îndeplinit factorii rurali constă din : 
1) Să vândă publicului timbre franco şi cărți: poştale de ori ce catego- 

rie cum şi mandate poştale carton interne. 
2) Să distribue în comunele. din circumscripţia lor, precum şi în cătu- 

nele situate în drumul lor, corespondența de tot felul, privată şi oficială, 
compusă din : scrisori, cărți poștale, ziare, imprimate, hârti! de afaceri, pro- 
be de mărfuri, plicuri oficiale simple saii recomandate, telegrame, avise pen- 
tre mandate mai mari de 100 lei şi avise pentru mesagerii.  - 

3) Să adune din cutiile de scrisori aşezate prin comune şi prin cătune 
corespondența depusă în ele de public. | 

4) Să primescă din comunele care compun circumscripția lor şi din că- 
tunele ce străbat corespondenta de tot felul privată şi olicială precum : cărţi 
poştale, ziare, imprimate, hârtit de afaceri, probe de 'mărturi (simple sai re- 
comandate) plicuri oficiale sai recomandate şi telegrame. 

00 5) Să primesc de la public mandate poştale rurale, în valâre de la 
1-100 lei. 

6) Să primescă de la agenţii poştală şi de la public coletele poştale ru- 
rale fără valoare de la 1-5 kilograme şi cu valdre și ramburs de la 1-50 ler. 

- +7) Să achite mandate poștale rurale până la 100 let și să distribue co- 
lete poştale rurale, care nu trec peste 50 ler valre. 

8) Să transporte post-pachetele directe ce s'ar schimba între oficil, gări 
saii agenţii speciale, | 

- „9) Să facă schimbul corespondențelor poştale cu agenţii poştală, cărora 
Je lasă corespondenţa ce n'a putut preda singuri destinatorilor. 

Modul de executare a acestui serviciu, se va vedea mai-la vale ; 
Dupe ce factorii ruralY. vor. cunâsce bine serviciul ce ai de îndeplinit,. 

se va proceda la instruirea:lor teoretică. , |
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Instruirea teoretică a factorilor rurali. 

Pentru instruirea, teoretică a factorilor rurală, se va insista cât de mult 

asupra următorelor puncte mai principale: 

a) Li se va explica că una sati mal multe comune ce străbate un lac- 

tor rural, întocmesc o cirecomseripţie poştală rurală ; fie care circomseripţie 

poartă un număr. Circomseripiiile poştale rurale după locul de pornire al 

factorilor se împart mal întăt în principale și secundare : 

Principale, acelea at căror iactori pornesc direct de la oficiu, gară sail 

agenție specială, iar factorii care le deservesc se numesc principal ; 

Secundare, acelea al căror factori nu pornesc direct de lu oficiu, gură 

saii agenţie specială, ci îşi primesc corespondența de Ja factorii principali cu 

cari se întâlnesc, factorii cari deservesc aceste circompseripţil șe numesc 

secundari. 
Circomseripţiile poştale rurale după telul cum sunt situate și deservite 

comunele ce le compun mal pot li încă de 3 feluri: 

, 1) In linie dreptă, când comunele din care este întocmită circomserip- 

ţia, sunt. străbătute de factorul respectiv atât la ducere cât şi la înapoere ; 

2) In cireuit, când comunele cari alcătuesc circomseriptia, sunt străbă- 

tute de ţactor numa! o singură dată la ducere saii la înapoere ; 
3) Mixtă, când unele din comunele cari compun circomseripția, sunt de- 

servite şi la: ducere- şi la înapoere, iar altele numar la ducerere sati 'la îna- 

poere. - 
b) Le va defini tie-care object de corespondenţă în parte, ca cu modul 

acesta să ajungă a face deosebire între unele şi altele.. 

In acest scop le va arăta că se consideră ca serisâre: or! ce plic închis 

expediat de un particular ; carte poştală, nu numai cărțile poştale ale sta- 

tului vândute de oficii, ci şi cele fabricate de industria privată, cu condiție 

să nu aibă dimensiuni mal mari de cât cele dântăii ; ziare, tote publicatiu- 

nile tipărite, cari apar regulat însă cel puțin o dată pe trimestru : Impri- 

mate, tipăriturile de ori-ce tel, hârtii de afaceri, trimiterile scrise saii dese- 

mate, cari n'ati caracter de corespondenţă particulară actuală şi personală, 

cum sunt de exemplu contractele de oră ce natură, caetele de sarcini scrise, 

devisele, facturile de comerţ, actele de comptabilitate, ete. Şi ca : probe de 

marfă, părticele, articole despărțite saii mici portiuni din objecte suii materie 

fără nicI o valdre comercială expediate ca mostre. . Ră 
Se va stărui asupra condiţiunilor de admitere la expediere, explicân- 

du-le să păstreze regulele următore : Scrisorile pe care sau lipit timbre is- 

cale, se consideră ca neplătite, lăsând neutinse acele timbre. Nu este permis 

expeditorului a pune în scrisore bilete de bancă, valori ete., iar în casul 

când se constată aşa ceva, să atragă atenţiunea șetului oficiului unde o pre- 

dă. Asemenea, nu este permis a se atașa lu cărtile poştale nici un obiect 

strein, fie cât de mic, iar cărțile poştale din industria privată dacă vor îi 

mal mari ca cele oficiale sati pe un carton gros se trateză ca scrisori şi ta- 

x&ză în consecinţă. Ziarele trebue să se expedieze numi în plic deschis sai 

sub bandă spre a se putea verifica cu înlesnire, ca nu cum-va să conţie vre 

o serisâre sai notiţă, veri o probă de marfă, vre o hârtie de ataceri sai 

veri o tipăritură alta de cât suplimentul săi, dacă are, să nu conție veri un 

obiect de valsre şi să fie francate cel puţin în parte. Ne întrunind prima 

condițiune se consideră ca scrisori iar ori care din cele-lalte trimiteri nu li 

se dă curs rămânând în rebut. Imprimutele ca și: jurnalele trebue să fie ex- 

pediate saii sub bandă spre a se putea veritica cu: înlesnire, fiind supuse a- 

celorași condițiuni cerute pentru jurnale, și expediate închis, sc tratează ca 

scrisori. Mârtiile de afaceri să lie expediate asemenea deschis, să nu conție 

scrisori sai objecte, să fie francate cel puţin în parte la presentare şi să nu 

aibă dimensiuni mai mari de cât cele admise de lege adică: 40 cm. pe un 

din fețe, iar cele în formă de sul 75 cm. în lungime, 10 în grosime. Greuta- 

tea maximă până la care se pot admite lu' expediere, este de 2 kilograme. 

Probele de mărfuri să fie puse în 'pungt, cuti! sai plicuri deschise spre.
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a se putea verifica cu înlesnire, să nu conţie veri o serisore şi să nu trecă 
peste greutatea admisă şi mal ales să nu fie un obicet întreg cum: o ghâtă 
pantot, pupuc orl mănuşe, guler etc. adică care se pote întrebuința dupe ce 
se trimite cu altă cursă partea care o compune. . i 

'€) Factorii rurali fiind puşi sub ordinele Dirigintelui de officiu, şetului 
oliciului autorisat, şetului de gară saii agentului special de care depind, nu 
le este îngăduit a adresau lu caz cererile de cât acestora, pe cale erarchică şi 
numa! când nu vor îi satisfăcuţi se pot adresa da dreptul Direcţiunei Gene- 
rale, arătând şi motivul. | 

d) Factoril rural sunt ţinuţi a păstra cu sfințenie secretul corespon- 
dențelor ce Li se încredinţeză şi le este oprit nu numai a lua cunoştinţă prin 
veri un mijloc 6re care de conținutul! corespondentelor, dar nici a spune u- 
nel alte persone că două persone corespund între ele, asemenea le este cu 
desăvârşire interzis a lăsu să se citâscă de veri o personă streină, jurnalele, 
imprimatele, circulările, cărţile poştale etc. şi în cas de călcare a acestor 
disposițiuni se fac pasibili de pedepsa prevăzută sub art. 125, 126 şi 128 dm 
legea telegrato-poştală. , , 

In cas când li sar pretinde de veri un funcționar saii particular ase- 
menea lucru, să arăte Ja raportul de cursă în foaia de drum şi să comunice 
verbal sefului săi respectiv, ne raportarea înscris-la raport în foaia de drum 
Îl atrage cea mal severă pedeapsă. 

e) Le va atrage atenţiunea că sunt datori a se presenta în servicii în 
zilele hotărâte şi notate în tabloulde la începutul instrucţiet,.cu cel puţin o 
jumătate oră înainte de ora stabilită, pentru pornirea în cursă, şi la presen- - 
tarea în serviciu să aibă asupra sa: 

Registru de chitante (tormular No. 95 noii sai 151 vechii), 
Jurnalul de predarea obiectelor înregistrate -(tormular No. 51 noii saii 

126 vechiii), . 
Depositul de timbre complect şi în natură (valoare de 30 ler). 
Goarna cu șnurul săă. 
Geanta şi 
Cheile de Ia cutiile de scrisori. , 
Foaia de drum i se dă do la oticiu odată cu expediţia formată de Di- 

riginte, şctul gărcl saă agentul special. - „ 
() Le explică la cc servă registrul de chitanţe, jurualul de predare, in- 

strucţia, depositul de timbre, gârna, geanta şi cheile cutiilor de scrisori, cum 
trebue să treacă în registru de chitanţe: scrisorile recomandate, mandatele, 
telegrumele, şi coletele poştale rurale ce li se vor presenta de către publice 
prin comunele saii cătunele ce deservesc ; cum: în jurnalul de predare se trec: 
convertele oficiale, telegramele, scrisorile recomandate, coletele poştale ru- 
rale, diurnele şi mandatele poştale ce aii de distribuit pe comune, cum tre- 
bue să caute în instrucţiuni casul asupra căruia vor avea veri o nedomerire, 
cum trebue să vânză timbre [ranco publicului, cum să întrebuinţeze timbrele 
taxa de plată şi cum să ţie în tot dauna depositul de timbre complect; cum 
să ţie goarna, când și cum să se servească de ca, semnalele, ce aii de dat 
din goarnă prin comune, atrăgându-le atenţiunea că cei cari se vor dovedi 
că nu daii semnalele reglementare, vor îi pedepsiti iar cel cari nu pot, să 

pei facă continuă exercițiu cu şetul garnisânel locale spre a se deprinde; cum 
să păstreze geanta si că nu-I este permis a pune în ea alte obiecte de cât 
numa! corespondențe iar nu alimente de.hrană și în fine, cum să se ser- 
vească de cheile de la cutiile de scrisori. LL SR 

8) In ccea ce priveşte predarea la destinație a scrisorilor neplătite şi a 
“încasârei de taxe în profitul lor, le va arăta consecințele la care se expun, 
căci în casul când sar dovedi că predă la agenţi corespondența lor proprie 
ci mal cu osebire lu particulari, scrisori ne plătite fără a lo fi aplicat tim- 
brele taxa de plată cuvenită ; când ar întrebuința timbre cari ai ina! fost . 
întrebuințate odată ; când ar încasa taxe ma! mari în profitul lor, dacă ar 
deschide saii sustrage corespondența şi ar deslipi timbre după coresponden- 
te, vor fi destituiţi şi chiar daţi judecăţel.
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h) In cazul când, din diferite împrejurări ne prevăzute mar putea avea 
loc la timp, coincidența între un-tactor rural principal și unul secundar, cel 
sosit may înainte predă expediţia agentului poştal. Acesta la sosirea factoru- 
lui întârziat i-o predă pretinzându-i a semna de primire în jurnal, făcând ur- 
mătorea vorbire : „Am primit de la agentul poştal al comunei 1). ..... 
foaia de drum pentru cursa din ?...... . împreună cu expediţia com- 
plectă compusă din : 

5) No. bucăţilor ...... . colete poștale 
- es. e bucăţi recomandate 
„- „ese telegrame 
> e... franecate 
> ese nefraneate 

„Semnătura 
i) Modul cum trebuie să manipuleze în foaia de drum și cum să facă 

raportul de cursă, explicându-le că în raportul din Ionia de drum vor arăta: 
dacă cursa s'a efectuat sai nu regulat, causele cari aii împedicat efectuarea 
vegulată a cursei, în ce comună a lipsit agentul poştal, dacă a lipsit în in- 
teres de serviciu, sati în interes personal şi nemotivat, de cine a fost înlo- 
<uit (de primar sai ajutorul) or ajutorul de notar dacă e confirmat de Prefec- 
tură, și recunoscut de Direcţiunea poştelor ca atare și dacă a lăsat înlocui- 
torului zestrea poştală a agenţiei și depositul de timbre, timbrele vândute 
în care'comună şi de câtă sumă, dacă ati găsit în veri o comună şi în care” 
anume, tipe, greutăți de la cumpănă sanii alte obiecte lipsă, în ce comună și 
cătun nu s'a putut distribui corespondența de factor şi din ce causă, din ce 
motiv s'a întârziat cursa și dacă factorul a justilicat causa prin dresare de 
proces verbal, în unire cu primarul comunei respective, dacă aii găsit şi la 
care anume agenţie stampila de zi neschimbată, dacă agenţii sunt tot cel 
vechi sai veri unul este înlocuit, arătând data de când cel noii a intrat în 
funcțiune şi dacă predarea şi primirea zestre! poştale și depositului de tim- 
bre s'a lăcut regulat între cet dol. 

Tot la raportul de curse să arate: câte mandate poştale și colete aii 
distribuit şi câte s'au presentat şi anume : - 

Mandate poştale distribuite 4... ... . presentate 5), ........: 
colete poştale distribuite 6)... ..... presentate7)....... şi în fine, 
ori ce alte neregularități vor constata. 

3) In ultima zi de cursă din săptămână, factorii rurali sunt datori a în- 
specta zestrea poştală din circonscripția lor şi să semnaleze în raportul 
din foaia de drum dacă ai găsit totul complect sai a lipsit ceva şi anume 
ce. In cus când veri un agent n'ar consimți să fie inspectat, factorul va ra- 
porta casul șefului săii, care lă rândul său va refera Direcţiunei spre a de- 
cide. 

| 

k) Le vor explica asemeni cum să achite diumele atât agenţilor speci- 
ali, factorilor rural secundari şi agenţilor poştal, acolo unde încă se mal 
plătesc din fondul poştelor rurale. 

Instruirea factorilor rurali conductori 

Factoril rurall conductori deosibindu-se de factorii -rurall numa! prin 
aceia că transportă mesageril, instruirea lor se face:în mod identic ca şi a 
factorilor mural remânend numa! a li se explica regulile ce trebue să ob- 
serve la primirea mesageriilor şi anume: la primirea expediției de mesagerii 
factorul rural conductor va trebui să. primescă bucată cu bucată, să . observe 
dacă fie-care bucată este în bună stare, dacă sigiliile, sunt intacte, dacă 
valorea şi adresa de pe objecte sunt identice cu cele de pe scrisorile 
de expediţie şi înscrierile din tacturi., După ce termină primirea să recapi- 
+uleze objectele după feil lor şi găsindu-le intocmarl, să semneze de primire 

  

1 Numirea comunei. 2) Data zilei pe stil noit. 3) Nr. bucăţilor din fie care ca- 

iegorio coprinse în are. 4) 5) 5) şi 3) Numărul lor. e 
a... .[.c a - . 

 



scriind : am primit (in litere) serisoI de valore . . + ee STOpuri . ... ,puchete și, ..... factură ŞI Să se semneze. Le va. spune că sunt în drept a reluzo orl-ce object care li 's'ar preda în condițiuni neregulate. 
' Li se va atrage seri6să atenţie asupra responsabilitățer ce ati că “din momentul primirel expedițiunei rămân respunzători de objectele ce li stai în- credințat, descărcându-se de acestă r&spundere numa! după ce vor: justifica predarea lor. 

Mânuirea servioiulni de către factorii rurali conductori şi primirea expe- diţiunei de către factorii rurali de la Of oii, gară sai agenţie şi predarea expediţiunei la comună 
Fiind-că factorii rural sunt de 2 feluri: principali şi secundari vom. arăta modul de procedare în mânuirea. serviciului atât a celor dintât cât şi al celor din urmă, " Corespondenţa destinată a se distribui în comune, se alege în fie-care zi de curse de către amploiatul însărcinat cu poşta rurală se înregistreză în. condică formular 6S/137, inscriindu-se în parte bucată cu bucată după indica- țiunile din colânele respective şi anume : Corespondența recomandată, tele- gramele, corespondența oficială, mandate poştale cu sumele lor, numărul total. al bucăţilor de scrisori francate destinate pentru aceiaşi comună ne francate cu suma porto respectivă, jurnalelor, hârtiilor de afaceri, imprimatelor şi. probelor de mărfuri. — “Trecerea în acestă condică se face pe circomseripțiun! şi comune începându-se fie-care circomseripțiune cu comuna cea may apropiată Şi se urmâză întoema! contoiin ordinei de deservire. Factorul rural după ce primesce expediția, o verifică spre a se convinge „ dacă corespunde cu cea trecută în condică, certifică primirea, scriind în ' ji- tere No. bucăţilor primite din fie-care categorie şi sumele pentru mandate și semnează. 

| Factorul rural este dator să aibă o listă de toți abonaţii la jurnale din. circumscripţia lui şi 'la primirea expediției, este ținut să facă cunoscut am- ploiatului respecti, lipsă verr-un număr de jurnal ce ar constata, cunoscând. că în casul când n'ar îndeplini acestă formalitate rămâne răspunzător de orl-ce reclamaţiuni s'ar ivi, a Remite apol amploiatului timbre taxa de plată în valre egală cu tim- brele aplicate pe corespondența porto primită, îşi aranjeză expediţia în gentă, repartizând'o pe:comune, iar corespondența une! aceleși comune în ordinea cum trebue s'o distribuie, ia foia de drum ce i se dă de către amploiat şi por- “nesce în :cursă,. De Dacă factorul principal urmeză să se întâlnescă în drumul sâi cu un. factor secundar, corespondență pentru acesta din urmă se predă de amploiat tot celui principal înregistrată separat, şiîn aceeaşi condică form. 38/127 şi în același mod ca şi pentru cel principal. 
Pentru primirea acester cores ondențe factorul rural principal, care o primesce îndeplinesce aceleaşi reguli ca şi pentru corespondența circomserip- țier sale. 
Inaintea de pornirea în cursă, amploiatul respectiv se asigură dacă fac- torul are asupra sa gânta, gârna, cheile de la cutiile de scrisori şi depositul de timbre complect, fiind dator factorul a nu'T lipsi nicI odată unul din aceste objecte şi a nu porni în cursă fără depositul de timbre sai cu el ne complect. Dacă veri un factor star presenta în servicii fără gentă, gornă sai fără cheile de la cutiile de scrisori. Dirigintele îi face cuvenitele observaţii, iar la recidivă, să raporteze cazul Direcţiuner. —Când creditul de timbre este ne- complect şi când îl lipsesce numerariul pentru complectare, Dirigintele îl complectâză în schimbul unel chitanțe a cărel valore Să i-o reție la primirea diurnel, raportând însă casul Direcţiuner. 
Factorul plecând de la oficiu merge direct în cursă fără a se ma! abate pe acasă sau pe altă parte. | A La apropierea de prima comună din circonscripție dă un. semnal pre-



  

  

    

  

      

“lungit din gornă, apoX începe să distribuie corespondenţa persânelor cunos- 

cute cari ar domicilia în drumul săi spre Primărie, vinde timbre celor cari 

i-ar cere, şi primeşce de la public ori-ce fel de corespondenţă i star presenta, 

afară de acea pe care nu este autorizat a.0o mânui. 

Sosind la Primărie (agenţia poştală) dă din gornă două semnale pre. 

lungite şi deschide cutia de scrisori ridicând corespondenta ce se găsesce în 

ivânsa. 
. 

Intrând în agenţie, prima grijă ce trebue să aibă, va fi să observe dacă 

ştampila de di este schimbată la data zilei, şi dacă este curată, convingân- 

du-se de acesta prin aplicarea că pe o hârtie ne trebuinciosă ; primesce co- 

respondenţa oficială ce i sar presenta de uutontăți cum este: invățătorul 

Perceptorul, Preotul Paroh, ete. Ştampileză pe partea adresei tot ce a strâns 

în drumul săii până la agenţie, cum și ce a ridicat din cutie, şi ce i sa pre- 

dat de autorităţi observând ca pe scrisorile care ar avea timbre şi pe cărţile 

poştale, să aplice ştampila de zi odată, acoperind jumătate din timbru şi odată 

pe partea liberă a adresel. Procedâză la schimbul expediției cu agentul poştal 

Sai eventual înlocuitorul săi. (Primarul sai ajutorul de Primar), în modul 

următor : . " 

Alege expediţia de predat (totă corespondența olicială şi privată pe care 

factorul n'a putut'o preda direct celor în drept, fie din causă că aceştia nu 

erati în drumul lui, fie din alte cauze, cum de exemplu lipsa de la domiciliii, 

necunoscut de factor 'ete.), şi o separă pe categorii ast-lel : 

a). Corespondenţa recomandată, , . 

b). 'Telegrame, 
c). Avise de mandate mal mari de 100 lei, saii de mesageril cu şi fără 

xamburs pe cari factori! rurală nu sunt autorisați a le mânui, 

d). Monitore Oficiale, 
e). Plicuri oficiale, (cele pentru primărie și cele pentru autorităţile lo- 

cale, nedistribuite de actor), - 

1). Serisori francate, 
4). Scrisori nelrancate, 
h). Cărţi poştale simple, 
i). Cărţi poştale cu răspuns plătit, - 
Î). Jurnale, 
|). Cele-lalte imprimate, 
]). Probe de măriuri şi 
m). Hârtiă de ataceri. 
'Frece tote acestea în foca de drum în rubrica orizontală „,Predatei“ îns- 

eriind totalul fie-cărei categorii în parte în col6na verticală respectivă, înre- 

gistrâză în jurnalul săi de predare formular 51/126 (vezi model Ja finele ins- 

“trucțiunei agenţilor postal), bucată cu bucată în parte, totă corespondenta 

menţionată mai sus de la literâ a până la e inclusiv, şi predă întrega expe- 

"diţie agentuluY poştal, care certifică primirea atât în toia de drum a factorului 

cât şi în jurnal, aplicând ştampila de zi noteză ora sosire! factorului în _co- 

mună şi 1 predă timbre taxa de plată în schimbul porturilor primite.— (Vezi 

tormulărul foier de drum No. 215, la finele instrucţiunei pentru agenţii poştal) 

Dacă nare de predat nici o corespondență, agentul înscrie în i6ia de 

drum în dreptul comunei sale şi peste colnele xeservate pentru trecerea co- 

respondentei, cuvântul, „mimici: însemneză ora în colâna respectivă semneză 

în regulă şi aplică ştampila de zi. , 

Indată după predarea corespondenței către agent se procedeză la -pri- 

mirea corespondenței de la agent şi care se face în același mod adică : agentul 

înregistreză în jurnalul săă de predare, corespondenta menţionată mai sus de 

litera a-e şi pe care ar avea-o de predat, o predă factorului, iar acesta cer: 

tifică în litere şi pe categorii primirea, notând ora şi aplicând ştampila de zi 

a agenției. 
, 

In cas când i Sar preda objecte recomandate, factorul noteză pentru pr 

mirea lor pe verso filel respective din registrul de chitanțe al agenţiei cu- 

_xintele “una recomandată, „va aplica ștampila de zi şi semneză.
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| Tot ast-iel procedeză şi când i se predă colete poştale, scriind: „un colet "postal rural“, | i 
Dacă agentul. nu este presinte, el pote fi înlocuit de primarul respectiv saii ajuțorul de primar, cu care factorul face schimbul corespondenței după 

aceleași reguli ca şi cu agentul. 
ucă la Primărie nu găsesce nici unu din persânele ma! sus arătate, și car! numal ele sunt autorisate a primi corespon ența, factorul nu va preda corespondențe sub nici un motiv une! alte persone ci să caute pe cât posibil a 0 distribui singur, înapoind restul la oliciă, sati după cas sto predea la îna- poiere, cu excepţiune pentru comunele care ai ajutore de notari numiţi de consiliul comunal și contirmati de prefectură. 

După ce a terminat predarea şi primirea şi după ce vinde agentuluy poș- tal timbrele de care are nevoe pentru complectarea depositului, trece în tfoia de drum în rubrica respectivă atât bucăţile primite direct de la expeditori, cât şi cele predate direct destinatarilor Și apol eșind din agenţie dă trei sem- nale prefungite din gârnă şi pornesce may departe la altă comună, unde so- sind procedeză întocmai ca la prima comună. 

Faotorii secunăari 

Factori! principali sosind. în comună de coincidență (dacă are coinci- denţă), predă factorului secundar sa factorilor secundari, dacă sunt mat mulți, corespoudenţa ce i su dat de la oficiu gară sai agenţie specială, şi care pri- vesce circomseripţia factorilor secundari, primind în schimb pe accea care i se aduce. 
Schimbul corespondenței între factori se face de regulă la Primăria co- munci de coincidență în modul următor: 
Intrâga expeditie se trece de factorul principal în toja sa de drum, con- iorm regulelor stabilite, iar factorul secundar notâză ora, certitică No. totâl al bucăţilor primite şi aplică ştampila de zi a comunei, -— Tot factorul prin- cipal trece în jurnalul sc de predare : Mandatele poştale de achitat împreună cu sumele respective, coletele poştale de predat, corespendența recomandată, telegramele, avisele de mandate ina! mari de 30) el şi de objecte de mesa- geril, Monitorele oficiale și plicurile oliciale, iar factorul secundar ' primitor certifică primirea în litere pentru fie-care categorie în parte și după ce no- teză ora, semneză şi aplică ştampila de zi a agenției. 
Factorul secundar la rândul săă pentru predarea corespondenței primită de prin comune celu! principal, opereză în același mod, trecând însă în jur- nalul săi de predare : mandatele poştale primite de la public spre expediere împreună cu sumele respective, mandatele postale (carton) achitate ; 1). cole- tele -poştale primite spre expediere, telegrumele spre expediere împreună cu taxele respective, avisele de mandate şi mesagerii ce eventual n'a putut remite destinatorilor, monitârele oficiale şi plicurile oficiale. 
După acestă operațiune, lactorul secundar restituc celui principal timbre taxa de plată în schimbul celor aplicate pe scrisorile porto ce a primit, predă foia de drum cu care a efectuat cursa, în schimbul celei aduse de factorul principal cumpără timbrele franco ce “1 lipsesc şi apol tic-care pormesce în circomseripția sa. 
Dacă întâmplător în timp de două ore de la sosirea unuia din factorir coincidenta cu cel-alt nu sar putea face din veri-o causă re-care, factorul care a sosit mal nainte la comuna de concidenţă predă expediţia pentru cel-ali agentului poştal respectiv, după acelâşi reguli ca și cum ar predauă celui în drept, (afară de mandate valârea lor care se păstreză de factor), pe care co- respondență agentul o păstreză în Siguranță până la sosirea factorului res- pectiv căruia o predă cu aceiaşi formă cu care a primit'o, pretinzând tacto- tului: să facă un jurnal următârea vorbire : Am-primit de la agentul poştal al comunei ...... fâia de drum pentru cursa din...... împreună cu 

PN III 
1). In fâia do drum acestea se trec la un loc cu cole dintâi insumând în total,  



  

  
     

  

expediţia compusă din ...... . (în litere) ...... colete poştale..... 
bucăți recomandate ....... telegrame .........francate .......- 
nefrancate'*, , | 

Factorul circomseripţier ...;.... 

9 explică că factorul secondar este dator să aştepte pe factorul prin- 
cipal timp de două ore peste ora hotărâtă pentru întâlnire după care se pote 
înapoia în circonseripţie servindu-se în cursă de o fâie de drum pe care trebue 
să'o aibă în tot-d'a-una de reservă dată de la oficiu pentru asemenea împre- 
jurări, se exceptâză cazul când factorul principal are fixat o coincidență cu 
un tren saă deligenţă şi nu pâte sta 2 ore, acâsta se stabileşte de şeful săi. 

In fie-care comună factorul rural trebue să sosâscă la ora hotărâtă prin 
itinerarii şi să stea la agenţie cel mult o jum., oră. o 

Dacă sosesce msi târzii, va trebui să justitice la raportul de cursă causa 
întârzierei, iar dacă este nevoit să stea lu agenţie mar mult de o jumttate de 
oră ugentul poştal este dator să adeverescă causa în foia de drum a factorului. 

Primirea corespondenţelor de la public. 

In acest capitol se arată în mod general și practice cum factorul pri- 
mesce corespondența de le public în ceca ce privesce însă taxarea şi condi- 
țiunile de admniterea corespondenţelor la expediere cum şi .cele alte regulr 
mal amănunțite, tactorii vor consulta tabloul respectiv de lă pag. 

a) Corespondența simplă. Factorul rural principal sait secondar după 
cum sa văzut ma! sus este dator să primească dadreptul şi de la public nu 
numai de la agentul poştal, ori-ce tel de corespondenţă cc i se va da. 

Când-predătorul voesce a da corespondenţa ca trancată şi nu are tim- 
bre factorul rural este dator să'1 vândă din depositul săi timbrele necesarir 
obligator; timbrele trebuese lipite pe corespondenţă chiar de predător, fac- 
torului rămânându-i numai stampilarea lor, care o va face cu stampila co- 
munei în care se atlă în acel moment, dacă corespondența i se dă la primă- 
re sati în drumul pănă la primărie, și cu stampila comunei următore dacă 
1 se predă dupe ce a trecut de primărie. 

b) Corespondenţă recomandată. Când predătorul voesce u da corespon- 
dența ca, recomandată, factorul o cântăresce şi o trece în registrul de chi- 
tanțe lorm. 95/158 (vezi modelul la linele instrucţiunel ag. postali) înscriind 
Nr. de ordine, comuna unde i sa presentat, felul objectului primit ,,Primit 
unl)...,..,. recomandat“, numele presentatorului şi adresa Sa, numele 
destinatorului și adresa, locul de destinaţie, taxa percepută, data și semnă- 
tura. Formează chitanţa respectivă în care reproduce acclea-și indicaţiuni:şi 
o remite expeditorului în schimbul taxei percepute (dacă objectul n'a avut 
deja timbrele aplicate), dupe ce a aplicat stampila de zi a agenţiei atât pe 
cotor cât şi pe chitanță. Scrie pe object cuvântul ,,Recomandati! sub care 
noteză Nr. de ordine sub care a trecut-o în registru de chitanțe, aplică tim- 
brele necesare în valdre egală cu taxa percepută şi le depreciază cu stampila 
de zi a agenţiei, notând apol pe versul objectului numele și adresa expe- 
ditorului. | 

Dacă expeditorul cere un avis de primire (retour recipisă) factorul va 
percepe o supra taxă de 25 bani, pe care o va preda la oficiul gara sai a- 
genţiu specială de care depinde, o dată cu scrisârea la care se referă, având 
in. acest caz grija să scrie atât pe objectul recomandat cât şi în registrul de 
chitanţe (pe cotor şi pe chitanţa ce va, libera) literile „A. BR. Oficiul primi- 
tor al taxei, formeză avizul de primire (retour recipisă) şi-l atașeză la scri- 
sorea recomandată. RE . 

C) Telegrame. Ori cine în comunele rurale pâte expedia prin factorii 
rurali telegrame interne şi externe plătind acestora taxele dupe tarife de la 
pag. , 

  

1) Serisdre, imprimat, carte poştală ete. 
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Presentândui-se o telegramă, tie la primărie, tie în drumul săi, taeto- rul o va primi, va număra cuvintele socotind adresa drept două cuvinte (or! 
cât de multe ar avea) şi o va înregistra tot în registrul de chitanțe proce- dând în toemar ca Și cu objectele recomandate cu singura deosebire că dupe cuvântul „Primiti: va seric „una telegramăit, - Dacă cine-va voesce sii trimită telegramă în plic închis adresat oliciului, 
este liber sto tacă, în acest cus însă factorul va primi taxa pentru numărul 
cuvintelor ce i se declară că conține, o va înregistra înscriind peste indica- 
țiunile din registru de chitanțe cuvintele : „Am primit de la IRI 

- «+ + din comuna . un plic conținând o telegramă, împreună cu 
Suma de... taxa cite Dacă oficiul saii sara constată că taxa predată factorulur este mar nică de cât cea cuvenită, o va înapoia cu banii persânel 
care a predat-o scriind pe telegramă motivul de înapoiere, afară numar dacă factorul plătesce diterința constatată sub reservă de a se rambursa de la ce] 
în drept, 

. d). Corespondenţa oficială — Tote autoritățile stabilite în comună tro- 
bue să predea corespondența direct factorului rural, acesta fiind dator a se opri la sediul lor când în este în drum, iar în caz contrarii un trimis al au- torităței urmeză a se presenta lu agenție la ora hotărâtă pentru sosirea lac- 
torului sau chiar a eşi acestuia în cale, . Orr unde star tace primirea, factorul este dator să sub-serie în condica de transport a autorităţer respective, certificând Nr. bucăților primite sai chiar ver o adeverinţă ce i sa presentat în locul condicey. c). Mandate poştale interne. — Orl-cine are dreptul a trimite prin inter- mediul factorilor rural sume de bani până Ja 100-lci, plătind taxele cuvenite după cum se va arăta la capitolul respectiv, — pagina... - Nu se pote ca una şi aceiași persână să trimită în aceiaşi cursă muyY multe sume de bani la unul şi acelaşi destinator. 

. Fie-care sumă de bani ce sc presintă factorulul spre expediere prin mandat postal, se inregistreză de acesta în registrul tormular 957158 în modul următor: | 
” e 1). Trece numele comunei unde a primit bani ; 2). Suma primită în litere urmată de cuvintele : „pentru mandat postal“. 5). Numele pronumele Şi locuința trimiţătorului ; LL +. Numele pronumele Şi locuința destinatorului ; seriindu-se desluşit exact şi complect adresa acestuia ; | 5). Comuna, oraşul târgul saii gara unde trebue să se plătescă mandatul; 6). Taxa percepută pentru mandat ; și , , 1). Data primirer banilor, aplicând şi ştampila de zi a comunei unde i Sau presentat banir. 

, a Recipisa ce factorul remite expeditorului urmâză să coprindă identic ace- leași indicațiuni ca şi cotorul, să fie semnată de factor și să aibă aplicat pe dânsa stampila de zi a comune unde s'ai primit bani! de către factor. Factorii secundari vor proceda intocmal ca și factori! principali, și pre- dând sumele factorilor principali, ţaceştia le vor trece în registrul lor în parte pentru fie-care mandat ca Şi cum le-ar primi direct de la presentatori, libe- rând factorilor secundary chitanțele respective pe care aceştia le atașeză la cotorul chitanţierului de unde aii dat er presentatorilor chitanțe: pe lângă aceasta [actorul principal serie pe verso cotorului factorului secundar cuvin- tele „Am primit suma de ler .... (în litere) pentru un mandat“ semnâză Şi aplică Ştampila de zi a comunei sai în lipsa acestia noteză data. „ Faetorilor le este interzis a scrie e mandatele ce primesc din cir- conscripție, aceste mandate urmând a fi formate numai la oficiul saă gară unde factorul predă corespondenta şi de către amploiatul respectiv. | Când veri un factor ar primi o sumă de bank cu destinaţia „pentru o comună din circonseripția sa, sai pentru o comună din cireonseripția altul factor cu care are coencidență, chiar când acestă comună ar urma să fie de- servită în aceiași cursă, după depunerea mandatului, acest mandat nu trebue ! 
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să sc remită sai să se achite destinatorului, ci să se ducă împreună cu suma respectivă la oficii sai gară, unde să se formeze mandatul cuvenit și numa! după ce sa înregistrat în regulă, să fie trimis lu destinaţie. 
[). Colete poştale rurale: — Ori-cine pote trimite prin factorii rurali colete poştale interne, pachete până la greutatea de 5 kilograme (fără valore declarată) şi cu valore declarată sai ramburs până la maximum 59 ler. 
Factorii rurali nu vor primi spre expediere colete cari ar coprinde ma- terii aprinzătore, materil grase, și alte materii supuse stricăciunel şi cari prin conţinutul lor ar fi.de natură să murdărâscă expeditia poştală. 
Când i se presintă colete, taztorul să observe că acestea să întrunescă 

următorele condițiuni: 
a). Coletele coprinzând ma! multe objecte deosebite să fie împachetate 

cu hârtie grosă sait pânză, bine legate în cruciș cu soră, 
b), Ca colete postale rurale se pot primi ne împachotate objectele de metal, de lemn, piese de veri o maşină, chel, o cismă şi orl-ece obiect care nu Sar putza strica prin lovire în timpul transportului. — Aceste obiecte vor fi legate cu o storă solidă de capătul căreia se va atârna o bucată de carton grosă pe care să fie scrisă adresa şi felul objectului. 
c). Cantități ma! mari de cereale, cântărind între 330 grame, cât se pre- vede u fi primite ca probe de mărfuri, si 5 Rilograme, se pot asemenea primi ca colete poştale, puse în săculeți de pânză scriindu-se adresa pe sac sai pe o bucată de carton legată de gura sucului. 
d) Fie care colet postal rural să fie însoțit de o scrisăre de expediţie (tract) care să poarte aceiași adresă ca şi coletul. 
e) Coletele cu valsre declarată cu şi fără ramburs, să li sc serie d'asu- pra adresei valorea şi în caz eventual cuvântul „ramburs** urmat de suma respectivă ; aceste indicațiunt se vor seri și pe scrisorea de expediție. . 1) Modul împachetărer coletelor postale fără valore este lăsat "la facul- tatea expeditorului; cele cu valore declarată, cu sai fără ramburs să fie bine condiţionate şi să fie sigilate cu ceară pe la încheeturi; iar pe fact să se a- plice sigiliul cu ceară şi apol acela-și sigiliu cu tuş peste locurile. reservate anume pentru acest scop. 

„ Pentru sigilare nu este permis a se servi de objecte comune cum ar fi un nasture, buni ete. ci de sigilil anume făcute pentru acest scop, &) Coletele poştale rurale cu valdre declarată se pot primi de factori francate sai ne francate; cele cu ramburs și cele fără valore numa! francate. h) Factorii rural sunt ținuți să dea or ce explicațiunY presentatorilor când li sar pretinde în privinţa modului de expediere al coletelor, spre e- xemplu : cum să facă împachetarea, adresa, cum să formeze fractul pe care chiar factorul este dator să-l procure expeditorului. 
Factorul rural primind un colet postal rural, îl înregistreză în registrul de chitanțe form. 93%/15S în modul următor : " 1) Trece numele comunei unde a primit coletul; 
2) Dupe cuvintele „um primit“ scrie „un colet poştal raral“* sai nu- mal inițialele „.C. P. NR.) ” 
3) Numele, pronumele și locuinţa trimițătorului ; 
4) Numele, promunele și locuinţa destinatorului, scriind deslușit, exact şi complect adresa acestuia dupe fract și dupe pachet. 
5) Comuna, oraşul saii gara de destinație. 
6) 'Taxa percepută pentru colet în cazul când se plăteşte de expeditor, jar când nu se plătesce la presenture, serie în colona respectivă cuvântul : „porto“* adăogând şi pe tract acest cuvânt; 

  

1) Dacă coletul este fără valore declarată va adăoza cuvintele: „fără valâre: dacă aro valâre declarată, va adăoga : „cu valore declarată de le... . (în cifreje “dacă esto cu valore declarată şi cu ramburs, va adăoga : „cu valoro declarată de 
Ic... Şi cu ramburs do... .
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î) Data primirel coletului, aplicând ştampila de zi a comunel unde s'a 
presentat. coletul. 

Pormeză apel recipisu cuvenită cu acelea-și indicaţiuni cari s'aii trecut 
şi în cotor şi o lihereză presentatorului. 

Factoril secundari procedeză tot asemenea, iar când predă coletele tac- torilor principali le trec în jurnalul de predare ca şi pe objectele recoman- date, notând intocmal tote indicațiunile de mar sus şi predând factorului 
principal, o dată cu coletele și tuxele ce eventual a încasat. ” 

Regulile de cbservat la adunarea corespondenţei de către factori în 
curse. 

1) Când printre corespondența scosă din cutii se va săsi veri o scrisdre 
deschisă sati cu sigiliul de ceră stricat, ori închisă ast-lel că ar putea da 
biănueli că ur [i tost violată,. factorul rural este-cator a seri pe parteu opusă 
adrese! adnotaţia „Găsită în cutia comuner ..... în asemenea stare“ sub- 
scriind atât factorul cât și agentul poștal. 

2) Când printre corespondența scosă din cutii, ar găsi veri o scrisore 
sati alt object pe cari ar ti scris cuvântul „recomandati: şi pe care arfiia- 
plicate timbre suficiente pentru fruneare și recomandare, lactorul rural este 
dator a o trece în registrul său de chitanțe ca și cum i sar presenta de cel 
în drept, va forma recipisa respectivă, fără însă a o detașa. 

- 3) Când în cutie ar săsi ban: pentru irancarea veri unei corespondențe 
îi va aduce la oticiul de care depinde odată cu corespondența ridicată din 
cutie. 

1) Când va găsi veri un timbru, probabil deslipit de pe veri o cores- 
podenţiă, va căuta să găscscă objectul cărca aparține acel timbru şi ne reu- şind îl va aduce la oficiu odată cu corespondența ridicată din acea cutie ra- 
portând Diricintelui. i 

5) Când factorul rural are bănuială că în veri o serisore sar găsi mo- 
nedă sati ori ce alt obicet de valore, este dator a atrage atențiunea şefului 
săi care observând-o şi convingându-se, va proceda contorm instrucțiunilor, 
scriind pe scrisore cu creion albastru ,,Veriticarea reservată“, 

6 Corespondenţi răi închisă. care -ar provoca bănueli că ar [i violată 
de personalul poştal rural, se pote.râtuza de factor. 

Reguli de observat asupra operaţiunei de distribuire a corespondenţei 
” de către factorul rural, , Ă 

1) Corespondenţa recomandată trebue să tie predată numar în mâinile 
persânelor către care este adresată, car ma! întăi vor subserie adeverinţa 
de primire, iar în caz când objectul recomandat ar avea şi avis de primire 
(Retour recipisă), factorul să pretinză destinatorului a subserie și acest avis. 

2) Când destinatorul unui object recomandat nu ştie carte; va semna 
prin punere de deget iar primăria locală va Jegalisa semnătura. 

3) Recipisele de predare şi avisele de primire pentru recomandate pre- 
cum şi recipisele de predarea telegramelor, să se contra-semneze şi de fac- 
torul predător. | NE 

+) Când factorul rural nu cunâsce persâna căreia este: adresată vo seri- 
sore recomandată, este dator să pretinză, ca pe lângă: 'semuătura 'celul în 
drept a primi objectul, să semneze şi o altă persână cunoscută de factor, 
saii sii se legalizeze semnătura de către autoritatea comunală respectivă. 

5) Telegramele să se predea de factor udresanţilor iar în lipsa acestora 
să se predea ori cărel rude sati veri unul om al casel, care va subseri reci- 
pisa de primire. . i 

6) Corespondența simplă de ori ce natură precum şi--avisele de man- 
date poştale mar mari de 100 lex, se vor preda fără nică o-formă celor în drept 
iar în lipsă, la oră ce persoană a casel ce star găsi la domiciliul destinato: 
rului, ” i 

 



  

Avisele pentru mandate şi mesageril când se predat în mâinele celor 

în drept, factorul să ccră a le subscrie în faţa sa iar el să contra semneze, 

când însă le încredinţâză veri unei rude sati om al casei, factorul nu îl va 

contra semna rămânând ca cel în drept să le semneze în urmă şi să își le- 

gulizeze semnătura. 
Corespondenţa ne trantată asemenea se remite celor în drept fără nici 

o formă însă trebue să achite imediat taxele poştale „porto“ cu care este 

încărcată. - 

7) Când o corespondenţă are o adresă pe care o aii mal multe persone 

i din acciaşi comună, fără să aibă veri o indicaţiune care să permită a se şti 

- cur trebue predată, factorul rural e dator să o aducă înapol la oficii, scriind 

pe dânsa „Adresa; comună la mai multe pers6ne“. 

LI e 8) Corespondenţa simplă adresată personelor cari ai incetat din viaţă 

RR se poate remite rudejor decedatului dacă are, pănă ce printrun act lesal se 

: va cere a se remite unei persne anume. Corespondenţa recomandată însă se 

| va înapoia la oficiu. | 
9). Corespondența simplă adresată unui falit se va preda judecătorului 

sindic respectiv. - 
10). Când factorul a primit în drumul săi un obiect recomandat pentru 

E o altă comună din circonseripţia sa, o remite celui în drept fără a o mal 

3 aduce pe la oficii, destinatorul trebue în acest cas să semneze de primire în 

jurnalul de predare ul factorului care în acest cas înlocuesce recipisa. 
- 11). Când factorul rural bănuesce un object ce ar avea de predat, că ar 

conţine monede sati alte valori nu'l remite la destinaţie, ci "1 înapoiază la ofi- 
ai ciul' de care depinde predândul şetului săi care procedeză conform instruc-" 

3 ţiunilor chemând pe destinator la oficii şi obligându'l a deschide scrisorea în 

presenta <a. Di .: 

Inapoierea la oficiii, predarea expediției. — După deservirea tuturor lo- 

calităţilor din circonseripția sa, în “modul. stabilit prin itinerarii, factorul 

= rural se. înapoiază la oficii, gară saă agenţie specială, la ora hotărâtă pentru 

acesta. . N , | 

i După sosire își aranjâză expediţia adunată de prin comune şi pe cea pre-. 
” dată de factorul secundar (daca u-avut) şi o înregistreză pe totă în fâia de. 

drum cu care a efectuat cursa, trecând'o şi în jurnalul de'predare în modul 
următor : .: . 

Mandate poştale achitate. 
-* *Mandate poştale înapoiate (când are) şi sumele respective, 

Coletele poştale primite şi taxele percepute. 
Coletele poştale înapoiate ca ne predate, 
Rambursurile încasate la coletele ce eventual i s'a predat la pornirea 

în “cursă, a 

'Telegramele primite, E, 
Telegramele înapoiate ca ne predate, 
Scrisorile recomandate primite, 
Scrisorile recomandate înapoiate ca ne predate, 
Convertele oficiale, 

-Monitorele oficiale ÎN 

a Și _ Intre corespondenţa, înregistrată se va coprinde atât cea adunată de fac- 

“i tor de prin comune cât şi cea înapoiată ca ne predată pentru diferite motive 

“Țl: cum de cx., este, Do 

|. Când adresantul este necunoscut, 
Când -a plecat fără a'şi lăsa noua adresă, RI 

_ Când a încetat din viață și A 
Când retusă primirea. | | E 

. Pe fie-care corespondenţă în parte din aceste categorii, să se scrie de 

factor pe verso, cauza care a împedicat predarea, subscriind factorul rural sai 

agentul, după împrejurări. . 
Odată cu corespondența factorul rural predă amploiatului respectiv I6ia -»     
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de drum a cursei, (precum şi f6ia de drum de la factorul secundar, când are), registrul de chitanțe împreună cu bani! pentru mandate. 
Amploiatul primind expediţia procedeză în modul următor. 
Să observe bucată cu bucată spre u se convinge dacă este în regulă, dacă este ștampilată, dacă nu presintă urme de. violare şi dacă cea înapoiată are adnotaţiile făcute, reimnite upol factorului timbre taxa de plată în schimbul timbrelor aplicate pe scrisorile porto ce eventual i star înapoia, semneză în jur- nalul de predare al factorului certificând primirea, notâză ora şi aplică ştam- pila de zi u oficiului. — Semneză asemenea fâia de drum, notând ora și apli- când ştampila. 
Trage câte o linie cu creion albastru sati roşu în registru de predare formular 5S/127 peste numărul telegramelor al coletelor poştale și al scriso- rilor recomandate pentru care a primit recipisele înapor. i 
Stampileză întrega expediţie, 
“Trece în tatura locală (1) recomandatele aduse de factor. 
Pormeză pentru recomundatele cu A. ., avisele respective pentru care factorul trebue să predea câte un timbru de 25 ban. 
Repartisâză expediţia la rafturi iar registrul de chitanțe îl controleză, 1ormeză mandatele cu banY aduși de factor şi dnpă indicaţiunile prevăzute în registru, iar după ce le înregistreză în condica respectivă noteză pe verso co- torului din registrul de chitanţe numărul de emisiune scriind cuvintele „Man- dat poştal Nr... . .*€ aplică apol stampila de zi şi semneză 
lot ast-iel procedează și cu scrisorile recomandate scriind pe versul cotorului din registrul de chitanţe unde sunt trecute, cuvântul ,,Recoman- dată semnează şi uplică ştampila de zi a oficiului. | 
Predă apoi factorului chitanțele de mandate, cele de colete poştale ru- rale şi cele de telegrame pe cari acesta este dator ca în cursa următoare să le remită celor în. drept în schimbul chitanțelor ce ut primit de la factor şi pe cari acesta le lipesce la cotorul de unde ati fost detaşate. | | Dupe ce tâte aceste operaţiuni ai tost terminate, factorul rural este li- 

„berat din serviciu, spre a se duce la domiciliu săi. Plecând, ca cu sine geanta, gârna, cheile de la cutii, seriptele de manipulaţie,. instrucţia. și tim- 
brele lăsând la oficiu numa! foaia de drum, care trebue verificață. 

Diferite disposiţiuni relative la executarea serviciului. 

(A se vedea aceste disposițiuni la finele părți relative la rețelele teleto- nice județene și instrucțiunea pentru mănuirea serviciuluy poștal rural de că- tre agenţii poştali din comunele rurale). 

  

1) Toate oficiile cari aii serviciu de poştă rurală trebue să formeze în fie-care 
zi o fatură de recomandate şi una de mesasscrii în tocmai ca şi cum ar forma când 
expediază objeete, scriind în coloană „Locul destinaţiei“ cuvântul „Loco“ aceste: fa- 
turi dupe ce se trece în ele recomandatele saii oventual coletele poştale aduse de 
factori şi dupe ce so noteză în coloana de observaţii locul „unde Saii expediat, se 
pune la acta facturilor de rocomandate sosite, la data respectivă.



    
  

  

      

REGULAMENT 

pentru - 

CASA DE AJUTOR ȘI RETRAGERE A PERSONALULUI POȘTAL RURAL 

Publicat in Monitorul Oficial Nu.. %/as 

și * 

Buletinul Telegrafo-poştal No. 2/oo 

Soopul casei 

Art. 1. Pe lângă Direcţiunea generală a telegrafelor, poştelor și telef6- 

nelor se înființeză o Casă de ajutor şi retragere pentru factorii postalr rurall, 

factorii rurali conductori, factorii rural local, ajutorele poștale şi agenții 

speciali. , 

Art. 2. Scopul acestei case este: : 

«). De a veni în ajutorul personalului în cas de bolă, accidente.şi morte, 

ivite în timpul şi din causa serviciului; 
)). De a le veni în ajutor când le mor cair, sari din causa verk-unul ac- 

cident Li se distrug cariolele, în timpul și cu ocasia serviciului ; 

c). De a procura personalului nijlâcele trebuinciose spre ași putea cum- 

păra cail şi caridlele necesare serviciului ; 
d). De a veni în ajutorul personalului cu mici împrumuturi, în cas de 

bol erele sai decese în lamilie; . 
e). De u le servi ajutore lunare în casuri de bătrânețe şi infirmmităţi că- 

pătate în timpul serviciului ; - 
f). De a servi aceleași ajutâre temeilor şi copiilor minori, în condițiunile 

prevăzute de acest regulament. 

. CAP. II 

Fondul şi veniturile casei de ajutor şi retragere 

Art. 3. Fondul casel de ajutor şi retragere se va forma din procentele 

resultate până în present, de la sumele consemnate în numerariă pe numele 

direcțiunei, din reţinerile pentru formarea garanţiilor personalului poştal rural. 

Acest fond, precum şi sumele ce se vor adăoga în urmă, devine inalie- 

nabil, Co iscninâudu-se la Casa de depuneri în efecte garantate de Stat. 

Art. 4. Veniturile Cusel de ajutor și retragere sunt: 

a). Boniticarea procentelor fondului de la art. î ; 

[). Amendile disciplinare ale personalului ; 

c). Din economiile resultând la vacanțele personalului ;. 

. d). Din procentele reţinerilor destinate. pentru formarea garanţiilor, cari 

se consemnâză lunar ; 
c). Din reţinere consimţită de 2 o asupra diurnelor personalului ;- 

“ 7). Dim veri-ce alto sume neprevezute și extraordinare. -
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CAP. III: 

Administraţia Casei 

Art. 5. — Conducerea Casei este încredinţată unui consilii de adminis- 
trație, ules din funcţionarii superiori telegralo-postali în activitate, şi anume : 

Din dou! funcționari superiori al administrației centrale, desemnaţi de 
către directorul general, și din setul serviciului poştelor rurale. 

Cer doul funcţionari superiori pot fi schimbaţi de direcțiunea generală 
în fie-care an, iar șetul serviciului poştelor rurale face parte de drept din 
consiliul de administrație. ” 

Art, 6. — Luerările consiliului de administrație vor [i conduse de către 
şetul serviciului postelor rurale, care va îndeplini și functiunea de secretar, 

Art. 7. — Acest consilii va lucra sub prescdinţia directorului general 
sai sub-directorului general ; iar decisiunile se vor lua cu majoritate de vo- 
turi ; în cas de parietate, votul preşedintelui este hotăritor. 

Art. 8. — Funcţiunile de preşedinte şi de membril în consiliul de ad- 
ministrație sunt onorilice, afară de şeful șerviciulur poştelor rurale, secretar 
al acestui consilii, cărut i se fixeză o diurnă de GO Iei lunar din venitul Casel. 

art. 9. — Decisiunile consiliului vor fi trecute într'un registru special, 
semnăându-se de membrii car ati luat parte la sedinţă. 

Art. 10. — Consiliul se xa întruni odată la fie-care finit de lună şi ori 
de câte orI va cere trebuința, pentru resolvarea cestiunilor urgente; iar lu- 
crările curente se vor face de către seeretar,. 

„Itribuţiunile consiliului de administrație 

Art. 11. Atribuțiunile consiliului de administraţie sunt : 
1). Intocmirea budgetului anual al. Casei; 
[). Statuarea asupra fondului inalienabil şi a veniturilor prevăzute la 

articolul 3 ; . 
| c). Aprobarea saii respingerea cererilor făcute pentru ajutorele prevăzute 
Ja art, 2; 

«). Descărcarea secretarului de cheltuelile aprobate, dacă ele ai fost 
date în contormitate cu regulamentul ; " 

e). Controlarea cel putin de 2 oră pe an a gestiunel fondurilor Casei ; 
[). Observarea încasărilor veniturilor, plata cheltuelilor şi încheierea com- 

tului anual de mânuirea fondurilor. | 

„lribuțiunile importante ule şefului serviciului poştelor rurale 

Art, 12. — Aceste atribuțiuni sunt: | 
«). Dă curs lucrărilor curente ale Casei şi pregătesce lucrările pentru 

aducerea la îndeplinire a tuturor decisiunilor luate de consiliul de adminis- 
trație ; , 

)). Ia măsuri în cas de forță maioră, sub reserva aprobări, consiliului, 
pentru venirea în ajutor-a personalului, care pote benelicia de disposițiunile 
art. 2, alin. a, b şi d, şi a căror acte sunt în conformitate cu disposiţiunile 
art, + şi 15; | 

e). Tine corespondenţa cu oficiile respective, relativ la ajutârele cerute 
de către personalul poștal rural, 

CAP. IV 

Acordarea ajutoareler 

- Art. 19. — Casa de ajutor acordă înlesniri și ajutore [actorilor poştali 
rurali, factorilor ruralt conductori, factorilor ruraii locali, ajutorelor poştale 
și agențilur speciali cari contribuesce prin reţineri la fondurile Casei, când se 
> 

vor găsi în următorele împrejurări : 
a). Acelora cari, în timpul cursei, din causa veri-unul accident survenit 
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şi „„bine constatate, le-ai murit calul. Casa de ajutor le acordă o sumă ne- 
cesară pentru cumpărarea altur cul ; 

b). Casa de ajutor acordă asemenea suma necesară pentru cumpărarea 
unei alte cariole, acelora cart, în timpul cursel, şi-au distrus cariola, trecând 
veir-o apă saii fiind nevoit să traverseze terenuri uccidentate, din causa tim- 
pului, de exemplu: a ploilor, zăpezer sai altor intemperil bine constatate ; 

c) Acordă asemenea personalului rural mici împrumuturi în cas de deces 
în familie sait boli grele, contirmate de către dirigintele din localitate, pe a 
sa răspundere. 

Art. 14.—Pentru dobândirea ajutorelor prevăzute la art. 2, alin. a şi b 
personalul este dator să producă prin dirigintele respectiv, un proces-verbal 
încheiat la fața locului de autoritățile competinte, prin care se va constata, 
în mod cert, că suplicantul a perdut calul saă cariola în timpul și cu ocasia 
serviciului, indicându-se anume în actele dresate accidentul întâmplat. 

Acest proces-verbal va îi înaintat de dirigintele respectiv, după cerce- 
tările făcute cu raport formal, arătându-șI părerea și rămânând ca consiliul 
de administraţie să decidă în conseci.ță. 

Pentru bolă saii accidentul întâmplat, personalul este dator a aproba, 
prin acte dresate de autorităţile locule, că în adevăr bola sai accidentul ai 
avut loc în timpul și din causa serviciului. 

Când în urma veri unul accident personalul nu va fi în stare să'sI pro- 
cure singur actele necesare, dirigintele de care depinde va fi olligut de a-r 
dresa actele prin autoritatea competintă și le va înainta, prin direcțiune, con- 
siliului de administrație, arătând starea în care se află. ” 

Aceste acte sunt: 
1) Procesul-verbal dresat în unire cu autoritatea competinte; 
2) Certilicatul medical al doctorului plășer sai județului. , 
Pe lângă aceste acte, consiliul de administraţie pote delega un organ 

de control de la inspectoratul respectiv, care, în numele direcțiuner, să se 
convingă personal -în localitate de starea materială și fisică în care se gă- 
sesce solicitatorul, dându-și avisul dacă merită ajutor din partea Caser. 

Art, 15.—Nu vor benelicia de. ajutorelt Casel acel cari și-au pricinuit 
el singuri, bola prin rea purtare, cum beţia, excese, bătăi, etc., şi accidente 
din neglijenţe bine vădite. ! 

Acest ajutor se pote retrage când este dovedit în mod temeiniâ că sali- 
citatorul a căutat într'adins să se îmbolnăvescă sat să-și prelungescă inten- 
tionat bolu. | 

Art. 16.— Pentru dobândirea ajutorului în casuri de decese sai împru- 
muturi pentru boli grele, pe lângă avisul dirigintelui se va înainta copie şi 
de pe actul de deces. 

Casa de ajutor acordă personalului rural în ast-tel de împrejurări bine 
constatate, pe lângă ajutore şi împrumuturi până lu concurența sumel de 109 
lei, rămânând ca rambursarea Casel să se lacă în rate lunare, fără nici o 
dobândă. | , 

Reţinerile se vor face: la epocile fixate de consiliu, [ără nici o îngăduire.. 
Pentru procurarea ajutorelor speciticate la art, 2, alin, c, adică cumpă- 

rări de cal și cariole, personalul va [ace cerere în scris, înaintată prin dri- 
gintele respectiv, care, după ce se va convinge personal de justu Jur cerere, 
o va înainta direcţiunel, | 

„Casa de ajutor va imprumuta personalul pentru. aceste scopurI până la 
maximum 159 lej, plătibil în rate lunare cu o dobândă de 3/4 anual. 

Sumele împrumutate şi dobânzile se vor opri lunar și din oticiu din 
diurnele personalului. Dobânda se calculeză de la început şi se compteză ca 
fond adăogat la suma împrumutată. 

Personalul care a contractat împrumuturile speciticate prin acest arti- 
col este obligat a proba dirigintelui respectiv că banil aă lost. întrebuințati 
pentru scopul acordat de consiliul de' administraţie. !
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Ajutore de retragere. 

Art. 18.—Pot beneficia 'de un ajutor de retragere: 
a) Acei cari aă devenit incapabili de a mal munci în urma unul acci- 

dent întâmplat în timpul şi cu ocasia serviciului, întru cât nu este datorit 
neglijențel sai imprudenţel sale. 

Pentru aceştia cererile de ajutor trebuese însoţite de următorele acte: 
. 1) Un certificat medical liberat de medicul județului, plăşer sati spita- 
lului; 

2) Un certificat liberat de primăria locală constatător de averea ce 
posedă ; 

3) Dovadă că este căsătorit, câți copil are și acte constatătâre de vârsta 
acestora. * 

Art. 19.—Ajutorele de retragere acordate sunt reversibile asupra soțiciă 
până la morte saii remăritare, și copiilor până la 16 an! împliniți. 

Art. 20.—Văduvele şi tutorii minorilor trebue să însoțescă cererile 
lor de: 

- q) Extracte de decese a soțului saii părintelui minorilor ; 
D) Acte doveditore că este soţia; iar copiii, legitimi ar decedatului ; 
c) Acte doveditore de averea ce posedă. 
Art. 21.—lLa fie-care an văduvele sunt datâre să presinte consiliului 

de administraţie certificat că nu ai trecut într'o nouă căsătorie, că toţi co- 
piil sunt în viată. 

Art. 92.— Personalul poştal rural cure se retrage de bună voie din ser- 
viciu pentru a se bucura de ajutorele de retrageri trebue a avea vârsta de 
60 anl și cel putin 20 ani de serviciu. 

Cuantumul ajutdrelor de retragere. 

Art, 25.—Se acordă ca ajutor de rotragere acelor cari vor deveni incu- 
pabili de a mal munci după 10 ani de serviciu, 30% asupra diurnei ce pri- 
meaii în cel din urmă 5 ani, ţinându-se compt de disposiţiunea art. 100 din 
regulamentul poştelor rurale ; 

400/0 celor cu 15 ani; 
50% celor cu 20 anl; 
00% celor cu 25 ani; 
70%/0 celor cu 50 anl. 
Art. 24.—Văduva după d an! de căsătorie primesee 50/, din ajutoarele 

de retragere ce primea soiul săi de care el ar îi putut beneficia conform re- 
gulamentului de faţă. | 

Art, 25.—Ajutorele de retragere se plătesc de li începutul primei luni 
ce urmâză după încetarea factorului de a mai face serviciu ; constatarea aju- 
târelor însă, se va face la epocile prevăzute la art 25. Văduvele şi minoril 
decedatului primesc ajutărele din ziua încetărei din viață a soțului sai pă- 
rintelui lor. 

Art. 26.—Epocile când se constată ajutorele de retragere sunt lunile A- 
prilie şi Octombrie a fie-cărui an. a Ă 

Art, 2.—Plata ajutoarelor se va face după stil vechii, la finele fic- 
cărei luni. | - , 

Art. 25.—Acela care primesce un ajutor dacă devine capabil de a munci 
se rechiamă în serviciu. , o 

Dacă în urmă se găsesce din noi în neputinţă de a face serviciu, noul 
ajutor se calculeză pentru întreg numărul de an! servită în activitate. 

Perderea ajutdrelor de retragere. 
Art. 29.—Ajutorele se perd: , NR o 
a) Când cel care îl primesce este condamnat printr'o sentință definitivă 

pentru crimă sati pentru un delict, care atrage după sine perderea dreptului 
de a ma! ocupa funcțiuni publice. - 
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b) Când el devenind incapabil de a munci și fiind chemat în serviciu re- 
fuză de a intra. 

Casa de păstrare a fondurilor. 

Art. 50.— Fondurile casel de ajutor şi retragere s* vor păstra și con- 
duce în mod onorific de către d. casier diriginte comptabil al direcțiuner după 
normele ce se vor stubili prin instrucţiuni. 

Art. A1.—Anul financiar va începe la 1 Aprilie stil vechiii a fio-că- 
rul an. - 

Art, 22.—La finele anului financiar consiliul de adninistratie al Casei 
de ajutor și retragere va presenta direcţiuner generale a pestelor, telearafe- 
lor şi telelonelor. un compt de mânuirea fondurilor si veniturilor, plăţile e- 
tectuate și numerariul rămas faţă. Ş 

Compturile anuale se vor verifica de o comisiune desemnată de direc- 
fiune și se vor publica în uletinul telegrufo-poştal. 

Disposiţiuni tiansitorii 

Art. 35.—Tumpul servit de personalul poştal rural, aflat în funcţiune 
la punerea în aplicare a acestul regulament, va fi ţinut în sâmă ca drept câş- 
tigat pentru ajutâre de retragere dacă va face cerere şi va vărsa retinerile 
de 2/, prevăzute la art. 3 şi calculate asupra mijlocie diurnelor ce a primit 
cu dobânda cuvenită de î»/, în termen de 2 ani de la promulgarea presentu- 
lui regulament. 

Art. d4.--La punerea în aplicare a acestul regulament, direcţiunea va 
constata printr'un proces-verbal sumele ce revin Casei de a:utor și retragere 
din fondul prevăzut la art, î. 

Art, 55.—Niel un ajutor de retragere nu se va ucorda personatulul poş- 
tal în termen de 5 ani de lu data promulgirel acestul regulament; se vor 
acorda însă ajutâre numai acelor cari intră în categoria disposițiunilor alini- 
atelor a, b și c de sub art. 18; acel însă cari vor avez a beneficia de aju- 
târe de retragere, va urma să şi-le constate după expirarea termenului de 5 
ani prevăzut. i 

Fondul rămas la finele acestui termen va deveni inalienabil împreună 
cu tondul de lu art. 3. 

Art. 56.—Or-ce disposiţiuni contrarii regulamentului de tață sunt și 
rămân abrogate. 

art. Be.—cest regulament se va pune în aplicare pe ziua de 1 Iulie 
stil vechiu 1908.   
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PENTRU CARE ANUME AGENŢII SPECIALE SERVESCE ACEASTA 
INSTRUCŢIUNE 

După telul serviciului ce îndeplinesc, agenţiile speciale, se pot împărți în & categorii. 
I). Agenţii speciale autorisate a face serviciul de poștă uşoră, colete pos- tale rurale, primire de mandate poştale interne până la 160 lei, nu face însăși achitării de mandate. 
Il). Agenţir speciale, autorisate a face pe lângă serviciul pe care 1] în- deplinese agenţiile speciale din categoria I, şi serviciul de telegrat și telefon, transmițând telegramele prin telceion înt-emâr ca şi posturile telefomee ju- «lețene, : 
III). Agenţir speciale, autorisate a face pe lângă serviciul pe care *] în- deplinesc agenţiile speciale din categoria Î, și serviciul de telegraf şi telefon, transmițând teJegramele prin aparatele telegrafice întoemal ca și un oficii. IV). Agenţiile speciale, autorisate a face serviciul de poștă ușoră, colete poștale rurale, primiri şi achitări de mandate până la 509 lei, serviciul de telegraf și telefon întoemay ca şi un Oficii. - 
V). Agenţii speciale, autorisate a face serviciul pe care'l îndeplinesce agențiile speciale din categoria IV şi serviciul de mesageri! interne până. la 1000 ler. 
Presenta instrucțiune servă pentru agenţiile speciale din categoria 1 şi entru cele din categoria II cu adăogire că acestă din urmă, pentru serviciul le telegrat și telefon, vor consulta instrucțiunea relativă la executarea servi- ciului în posturile telefonice județene (din tratatul de tață). 
Agenţiile speciale din categoria III-a, IV-a şi V-a, tăcând serviciul în- tocmal ca un Oficai, vor consulta partea III-ia i tratatului de tată (intitulat : Flemente de explâtarea telegrafică, telefonică și poștală). . .



  

  

B. 

INSTRUIREA AGENTILOR SPECIALI 

Agenţiile speciale făcând aproape acela-și serviciu de poştă cu şi oficiile 
mici, adică executarea întregului servicii de poştă uzoră si de poștă rurală; 
instruirea agenţilor speciali se pote tace cu succes în mod practic, punându-l 
să lucreze în biuroul poştal şi dându-le tote explicaţiunile relative la servi- 
ciul ce aii de electuut şi asupra modulul cum ai să îndeplinescă ucest ser- 
viciu care constă din: | ” - 

1) Vinderea timbrelor franco şi cărților poştale ; . 
2) Primirea de Ja public a tot felul de corespondență simplă sati -reco- 

mandată şi a telegramelor. 
3) Primirea de lu autoritățile locale a couvertelor oficiale ; 
4) Primirea post-pachetelor directe, deschidere lor ; 
5) Primirea expediției de la factorii rurall ; 
6) Predarea convertelor oficiale la autorităţi ; 
7) Inchiderea şi predarea post-pachetelor directe ; 
S) Predarea expediţie! Ja lactorii rurali ; 
1) Distribuirea corespondentei în comună și cătunele pendinte cu aij= 

'lcele de cari dispun ; 
10) Primirea de la publie a mandatelor poştale rurale până la 100 lei 

unul, predarea lor la, factori şi a 
11) Primirea de la publice a coletelor poştale rurale, predarea - lor fac- 

torilor ruralr. 
12) Transmiterea și primirea telegramelor prin teleton şi efectuarea con- 

vorbirilor telefonice acolo unde ar exista un post teletonic. În acest scop să 
se consulte instrucţia de executarea serviciului în posturile teletonice Jude- 
fene. . | 

Acesta este în resumat serviciul ce va.avea de îndeplinit agenţir speci- 
al, modul cum îl va executa acest serviciu se va vedea sub un alt capitol. 

După ce agenţii se vor pătrunde bine de serviciul ce ati de îndeplinit 
şi modul cum urmâză a'l executa, li se va da explicatiuni teoretice asupra a-: 
tribuțiunilor, drepturilor şi îndatoririlor ce ai, insistându-se asupra urmă- 
torelor puncte mal principale şi atrăgându-le atenţiunea că : 

-"a) Sunt datori să supravegheze serviciul poştal rural din circ. pendinte 
de agenţia ce conduc, căutând a se încredința dacă lactorii rural împart sin- 
guri corespondența în comune, dacă dai semnale din gornă, dacă ridică re- 
gulat corespondenta din cutiile de scrisori de prin comune şi dacă în fine e- : 
xecută serviciul în conformitate cu instrucțiunile speciale. 

Asemenea sunt datori ca la sfârsitul fie-cărei săptămâni să tormeze ra- 

 



  

    
    

portul de mersul serviciului poştal rural din circ: pendinți, pe iîmprimatul 
form. Nr. 91/98, înaintându-l oficiului de care depinde. Cu tote că colonele 
acestul imprimat îI indică ce are de făcut, se va căuta a pune pe agenţii 
speciali să formeze rapoarte de probă dându-le exemple practice. 

b) Diurna personalului poştal rural pendinte de ugenţiile ce conduc se 
achită celor în drept prin intermediul agenților speciali, urătânduli-se că a- 
cesie diurne li se vor preda de luctorul care face cursa între agenție şi offi- 
ciu, gară sai altă agenție (după împrejurări). Agentul special va senina de 
primire în f6ia de drum a factorului, va preda upol factorilor rural diurna 
or şi a agenților postali din cireonscripţiile respective, încăreândule în con- 

dica tor. 5S/12%, îngrijind a strânse și trimite Dirigintelur de care depinde 
chitanţele respective împreună cu chitanța sa. In a doua lună a fie-cărul tri- 
mistru să strângă chitantele de plata contribuţiei de la tot personalul pen- 
dinte şi să le înainteze Dirigintelui oficiului de care aparține. 

c) Agenţii speciali cari conduc agenţii aflate în raza unei gări şi dacă 
între aceste agenţii și gară nu există cursă poştală, sunt datori a se presen- 
ta singuri la trenuri să primească şi predea expediția cum și la şetir gărilor 
respective să primâscă avisele pentru mandatele poştale și mesageriile cu 
destinaţia pentru comunele pendinţi de agentie. 

Să îngrijâscă ca Iactoril rural și agenții poștali să fie in tot-dauna a- 
rovisionaţi cu timbrele și imprimatele trebuinciose, semnalând ori ce lipsă, 

oficiului respectiv, 
d) Să ia măsuri urgente ca serviciul să nu sutere în cas de bolă sai alte 

împrejurări cari ar împedica pe un factor rural de a-și face cursa, angajând 
om cu plată în comptul şi pe răspunderea factorului în cauză, raportând î- 
mediat cazul Dirigintelui săi. Să raporteze îndată Diriwmntelui schimbarea 
veri unul agent din circ. agenţiei ce conduce şi să cheme și instruiască la a- 
genţie pe”agentii nuoi numiti, pe factoril asemenea noul "numiţi, precum și 
pe aceia cari dovedesc că nu cunosc bine serviciul, liberându-le certificate în 
casul când se convinge că ar cunoaște bine serviciul, 

e) Sunt ţinuţi a păstra cu sfințenie secretul corespondențelor ce li se 
încredinţeză şi le este oprit nu numal a lua cunoștință prin veri un mijloc 
oare care de: conţinutul corespondențelor, dar. nict a spune unei alte persâne 
numele persâner care trimite sai cari primesc corespondenţa, şi nici locul de 
unde sosesce corespondența. Le este cu desăvârşire interzis a lăsa să se ci- 
tească de veri o persână străină, jurnalele, imprimatele, circulările, cărţile 
postale cte,, iar în caz de călcare a acestor disposițiuni se fac pasibil de pe- 
deapsa prevăzută sub art. 125, 126 și 125 din legea telegrato-poştală, repro- 
dusă în acestă călăuză. 

î) Atară de dispositiuni speciale, orele de serviciu la agentie vor îi de 
la $-12 şi de la 2-6 în tote zilele iar, Duminicile numai de la 9-12 diminâta, 

g). Li se va arăta fie-care imprimat de care urmeză a se servi expli- 
cându-le modul cum va usa de acele imprimate; asemenea li se va arăta cari 
sunt objectele poştale de cari vor avea absolută nevoe dându-le în acelaş 
timp lista imprimatelor și objectelor cari va coprinde : 

I. Imprimate: 

1). Condica scrisorilor recomandate presentate torin. 103/45 ; , 
2). Recipise de primirea scrisorilor recomandate de la public form. 93/63 ; 
5). Facturi de scrisori recomandate, form. 70/74; 
4). Recipise de predarea scrisorilor recomandate, form. 92/81 ; 
5). Recipise de înapoiere (Retour recipise), form. 10G/71 : 

. 6). Registre de chitanțe, lorm 95/15$ ; (vezi acest model :la finele ins- 
trucţier agenților poștal). DE 

1). Facturi pentru trecerea plicurilor oficiale presentate, torm. 68/40 ;; 
-8). Condica pentru predarea post-pachetelor, form. 96/75; 
1). Condica pentru primirea post-pachetelor, torni. 97/77 ; 
10). Condice foilor de reclamaţie. form. 101/2937 ;
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11). Condica pentru predarea plicurilor oficiale la autorităţi, form. 99/16; 

12). Condica de predarea expediției la factorii rurală, form. 58/12% ; 

15), For de drum, form. 72/215 ; (vezi acest model la finele instrucției 

agenţilor poştal!). 
14). Jurnale de predare, form. 51/1236 ; (vezi acest model la finele ins- 

trucţier agenţilor postal). 
15). Raporte săptăminale pentru mersul serviciului poştal.rural form. 91 /9$. 

16). Imstrucţia agentului special (un exemplar), form. '77/156; (ediţ. ofici.). 

17). Instrucţia pentru ugenţil poştali, form. 77/155; (ediţia oficială). 

18). Instructia pentru factori ruralt, form. 79/7156 ; (ediţia oficiali). 

19). O nomenclatură a comunelor și cătunelor; 

20). Condica hârtiilor intrate ; 

21). Condica hârtiilor esite ; 
22). Condica pentru trecerea proceselor-verbale de inspecții şi 

25). Bulinuri pentru închiderea post-pachetelor și a sacilor cu cores- 

pondentă. 

“II. Objeete poştale. 

1). Una cumpănă de serisorr. 

2). Una ștampilă de zi complectă, 
3). Una ştampilă „Recomandat!“ 
3). Una cutie de scrisori. 
5). Una ştampilă 'T., 6). Una stampilă A. n. . 

h). Să se explice scopul pentru care asenţiile speciale sunt aprovisionate 

cu timbre poştale, arătându-le că creditul de timbre franco pentru tote agen- 

țiile speciale este de 30 lei, iar cele porto 2) lei, (afară de A ispositiuni spe- 

ciale din partea Direcţiunel, când creditul pote fi sporit) şi că aceste deposite 

în valore totală de 50 ler, să fio în tot-d'a-una complecte, agentul special având 

grije ea cu din bani! strânşi din timbrele vândute şi după corespondenți 'ne- 

irancată predată se cumpere altele prin intermediul factorilor rurali de la ofi- 

ciul de care depinde. a 

i). Se va explica rolul fie-cărur object poştal, cuni şi când îl va între- 

buința spre exemplu : cumpâna de scrisori servă pentru a atla greutate co- 

xespondenţel, ştampila de zi, pentru stampilarea tuturor corespondentelor pre- 

sentate şi sosite, şi ștampilarea se tace ast-fel: plicurile' de orr-ce natură pre- 

sentate se știmpiltzi pe pirtea adresei, cele sosite pe verso; cărțile postale 

atât sosite cât și presentate numar pe partea adresei, iar jurnalele şi impri- 

matele sub bandă, numar pe bandă, la prezentare pe partea adrese! şi la so- 

sire pe verso ; ştampila cu inscriptia „recomandati! pentru a o aplica pe scri- 

sorile recomandate presentate ; ştampila 'T. pentru a o aplica pe corespon- 

denta simplă presentată nefrancată ; stampila A. R, pentru a o aplica pe 

scrisorile recomandate cu avis de recepțiune (retour recipisă) ; iar cutia de 

scrisori, spre a depune publicul corespondența simplă ce ure de expediat. 

j). Agentia specială cât şi factori! rurall şi agenţiile poştale, să nu re- 

mână nici o dată tără imprimatele necesare pe cari. le va cere la timp dela 

oficiile de care depind cunoscând îasă că sunt strict ţinuţi a nu face risipă 

de imprimate şi a nu le întrebuința de cât numai pentru necesitățile servi- 

ciului contrar culpabilii vor fi supuși la plata imprimatelor cheltuite zadarnic 

și la pedepse disciplinare. - 
k). Ordinile serise ce 'primesce de la şeful stii, ori direct de la Diree- 

țiunea Generală, raportele factorilor şi ale agenților postul, adresele autori- 

tăților şi petiţiile particularilor, sunt hârtii intrate şi tote acestea îndată după 

sosire se tree în registrul de intrare sub un: nuimner de ordine început de la 

1 Timuarie st. n., a fie-cărul an, şi care No. se serie şi pe hârtia intrată. — 

In acest registru se mal trece No. hârtil (dacă are No.) data intrărei, auto- 

zitatea sau particularul care a adresat'o, rezumatul conţinutului și lucrarea 

făcută (adică felul cann sta resolvat), nică o hârtie n'o va putea cose la dosar 

neresolvată. — Ca hârtir eșite se consideră : tote raportele ce ae setului stii 
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sau unei autorități mal superiore, tote adresele formale se fac autorităților de acelaşi rang şi tote ordinele îormale se dă factorilor şi agenţilor poștalr direct ; aceste hârtir trebue să porte un număr de ordine, început asemenea de la 1 Ianuarie: st. n., a fie-cărul an, acest număr se trece în condică unde "se noteză ; data hârtier eşite, către cine este adresată şi conţinutul în re- zumat, — Din conceptele hârtiilor eșite se formâză un dosar pe fie-care an, numit „Dosarul hârtiilor eşite“* iar din hârtiile intrate asemenea un „Dosar al hârtiilor intrate“ aranjarea acestor hârtir în dosare se va face după nu- merul crescând, începând cu No. 1 și terminând cu cel ma! mare. 1). Să reguleze arhiva agenţier, care se compune din: 
1). Tâte condicile de manipulaţie poştală, registrele de intrare şi eşire ale hârtiilor, 
2) Actele lunare de recipse de predarea scrisorilor recomandate sosite : 3) Actele lunare ale taturilor de recomandate sosite; 
4) Actele lunare ale faturilor plicurilor oficiale expediate ; 5) Actele lunare ale toilor de drum cu care s'au servit factorii lu ctuec- tuarea curselor ; - 
6) Dosare de hârtii intrate şi eşite. Acâstă archivă aranjată pe ani şi luni se legă cu stră cruciși, se eticheteză şi păstrează în dulapul de archivă sat raftul special pentru aceasta. a 
2n) In cas de intreruperea drumurilor din cauza inundaţiilor, zăpezel, ruperea veri unul pod etc. cari ar împiedica circulaţia factorilor, agenţii spe- ciall sunt datori a lua tote măsurile posibile cu serviciul să nu sufere, cerînd la nevoie concursu! autorităţilor respective. 
n) Să conducă serviciul regulat şi să fie în tot-d'a-una în curent cu ins- trucțiunile ast-tel ca instrucțiunile ce li star face de Domnul Inspector res- pectiv, Domnul Controlor, de Delegații Inspectoratelor sait de șetul lor să lie bine notat, inspecțiuni cu ocazia cărora vor fi examinaţi atât asupra servi- ciului lor cât şi asupra serviciului factorilor rural și agenților poştală. Sub-prefectul respectiv n'are dreptul să înapoieze pe agenţii speciali, mărginindu-se numa! a cerceta în ceea-ce privesce depositul de timbre dacă le are şi interesându-se dacă ţine Liuroul deschis, în orele reglementare, sem- nalând abaterile direcțiunel. | , 

0). In cas de neglijenţă în servici, abateri. de la datorir şi ork-ce alte nereguli, vor putea fi amendaţi pânâ la salariul pe 15 zile după gravitatea faptului; acelora cari vor fi în recidivă, li se vor da avertisment de distiuire şi că în fine vor fi chiar distituiți. — Asemenea vor fi destituiți dacă se vor dovedi că întrebuințeză timbre cart ai mar fost întrebuințate odată, că pre- dai la factori și la particulari scrisori ne plătite fără să le aplice timbrele taxa de plată cuvenită, că încascză taxe mar mari în profitul lor; că aii des- chis sai ai sustras cotespondenţa şi pentru ox1 ce alte abateri grave de li datori. 
p). Sunt răspunzători de întrega arhivă a agenției, de zestrea ugenţier și de creditul de timbre și că la schimbare, sunt datora preda acestea prin dresare de proces-verbal în 3 exemplare, 'din care unul va rămâne în arhiva agenției, unul la oficii de care depinde și unul se va înainta de oficii Di-. recţiunei, care verificându'l cu partida din inventar, va supune pe predător la plată în caz. când sar constata veri-o lipsă.— (A se vedea la fine formulare de asemenea procese verbale). — Acestă şcolă se tace agenţilor șpecial până ce vor cunâsee bine instrucţiunile stiruindu-se asupra instruirei atât în mod practic cât şi teoretic. - 

"Manipularea serviciului de către agenţii speciali 

Agenţiile speciale sunt nisce mici oficir poştale deschise publicului pen tru servicii în tote zilele de lucru între orele 8-12 şi 2—6, iar Duminicile numai între orele 9—12 afară de casul când având factorir ruraly aceştia por-
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nesc şait sosesc din curse în alte ore de cât acesta, atunci agentul special e obligat prin ordin special a se alla la oficiă la ora indicată. | Indată după deschiderea agenției, prima grijă ce trebue să aibă agentul. special este să schimbe ştampila de zi a agenţiei, şi numa! după aceia să în- cepă serviciul ce are de executat. 

Vinderea, timbrelor la public 

tale franco şi porto. — Depositul de timbre se'dă ca credit agentului de către oticiul de care depinde şi care în regulă generală este în valâre de 50 lex; 30 franco și 20 taxa de plată — putândui-se mări dacă importanța localităței cere și acesta numa! pe basa une autorisaţiuni formale dată de Direcţiune. -Din timbrele franco, agentul special vinde publicului or! când i soț cere și este dator ca pe măsură ce vinde să'și procure altele priu factorul rural ; de la oficiul cu care este în directă legătură. 
Timbrele taxa de plată îl servă pentru taxarea scrisorilor porto ce i so- i seso și pe care trebue să le distribue în comună sati să le predea factorilor rurall. 
Primirea corespondenței de la publice. — In acest capitol se expune ma! 

Ca orl-ce oficii poştal, agenţiile poştale sunt aprovizionate cu timbre poş- 

„ mult modul practice cum trebue să se conducă agenţii special! în conducerea | serviciului, cât privesce taxarea, condiţiunile şi detaile asupra primirel cores- pondențel să se consulte exploatarea poştală a tratatului de faţă. 

Corespondenţa simplă : 

Corespondenţa simplă francată sai ne francată, trebue să fie depusă. în cutia de scrisori a agentiei; cu tote acestea, agentul când se giisesce în biu- roul agenției este dator să primeseă orr-ce fel de corespondenţă i sar presenta. : 
Corespondenţa recomandată, 

gentul special o primesce, şi dacă îndeplinesce condiţiunile de adimisibilitate 1) 

înregistrarea acelei corespondențe în condica de presentare a objectelor reco- mandate, form. 103/45, liberând presentatorului o chitanță pe form. 93/63, pe care se scrie: No. sub care s'a inregistrat objectul în condică, adresa, desti- naţia, taxa percepută, se aplică ştampila de zi se sub-scrie d6 agentul special. In schimbul taxer încasată agentul lipeşte pe objectul în cauză timbre poştale în valore egală, păstrând ca normă să nu lipescă timbre multe de valori mici, şi timbre pe cât posibil mai apropiate de valdrea taxer; serie în colțul stâng superior Nr. sul care la înregistrat, aplică d'asupra numărului sigiliul „x Recomandati: depreciază timbrele cu ştampila de zi şi aplică aceasi ştampilă si pe partea liberă a objectului. ” Dacă presentatorul voeşte să aibă si un avis de primire (retour reci- „pisă) atunci pe lângă taxa de francare si de recomandare, trebue să mal plă- „tescă 25 bani și în acest caz agentul special trebue să înscrie, atât pe reci- pisa form. 95/63 cât şi în condica form. 103/45 la rubrica respectivă, _literile „A. R., tormeză apol avisul form. 10G/71 după indicaţiunile respective aplică - 

Când o persână voesce să dea uă corespondență dre-care recomandată, a- : 

o cântărește, încaseză de la [Presentator taxa 'cuvenită şi apoi procedeză la. 

: timbru de 25 bani pe dânsul, depreciază acest timbru cu ştampila de zi a. agenţiei şi l6gă de scrisâre avisul ast-tel format cu o sf6ră cruciş. | „In condica form. 103/45 se începe cu Nr, 1, la l-ai : C ta a fie-cărel luni, şi se continuă cu numărul curent până la finele lunet iar la e ol6na „observatii“. în “dreptul objectului în cestiune să scrie data Şi cursa când s'a expediat objectul, . 
, 

    

(). Dacă nu presintă „urmo de violare, dacă nu conţine monedă, dacă aro adresa cemplectă, descifradilă și făcută cu cernâlă, (eu creion nu se admite) şi dacă pe par- „tea opusă a adresei a scris numele expeditoruluişi adresa sa, 

Ss 

Avisul de primire se înapoiază semnat de destinator locului de origină, ! 
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unde se păstreză până la presentarea celui în drept al primi, şi cărul se li- 
bereză în schimbul recepisci ce i s'a dat la depunerea objectului, care reci- 

„ pisă se anul6ză. 
Când presentatorul unul object simplu recomandat nu e sigur că acel 

object a sosit la destinaţie are drept a cere să i se justifice predarea, plătind 
pentru acesta, taxa de 25 banY pentru o tdie de urmărire, (fâie de reclamaţie). 

In acest caz agentul special formâză o fâie de reclamaţie, detaşând'o din 
registrul form. 101/2387 .şi complectând'o cu indicațiunile din colâne, o trimite 
că object recomandat la oficiul unde a fost expediată serisorea reclamată. 

După înapoierea foie! cu resultatul obtinut, agentul o remite celur în 
drept de la care cere recipisa ce i-a predat la primirea objectului, recipisă pe 
care asemenea o anulâză, 

Dacă sur întâmpla ca objectul urmărit să nu se găsescă, [Gia de urmă- 
rire se înaintâză oficiului de care depinde agenția, spre a o înăinta Direc- 
țiunei care decide. 

Asemenea foi de urmărire se formeză şi din oficiă pentru obiectele re- 
comandate cu A. R., la care avisul nu sta înapoiat în: timp de 15 zile şi în 
acest cas, în locul timbrului de 25 bani se serie po tâie literile A. R. 

La agenţie sosind o (die de reclamuaţiune pentru veri un object recv- 
mandat sosit, agentul special este dator să urate numărul recepisei sub care. 
sa predat objectul şi cine a semnat recipisa și să înapoieze f6ia tot ca reco- 
mandată cu prima cursă, " 

Telegramele. — Agentul special care nu deserveşte nici un post telefonie 
nic telegrafic primesce de la public telegrame private interne şi externe, ta-: 

„xendu-le după tarifa respectivă, procedând întocmai ca și factoriy rural. —. 
(Vezi tarifa de la finele exploatări reţelelor judeţene pentru notari.) 

Agenţil speciali cari deservesc posturi telelonice primese numa! telegrame 
redactate în limba românescă fie interne, fie externe, (dacă sunt autorisaţi a 
face și serviciul telegrafic extern). 

Dacă li se va presenta telegrame redactate în altă limbă, atrage aten- 
țiunea expeditorului că n'o pote transmite prin teleton şi dacă acesta primeşte, 
o taxeză, însă o expediază la oficiul cu care este în legătură prin factorul res- 
pectiv procedând întocma! ca şi cum nar avea post telefonic. " 

Agenţii speciali cari deservesc posturi telegrafice, procedăză, atât la pri- 
mirea telegramelor cât şi la expediere, întoemar ca şi oficiile telegrafice. 

Corespondenţa, officială. 

Corespondenţa oficială. se depune de autoritățile locale la agenţie, fiind 
aduse cu condica de transport, în care condică agentul special subscrie de . 
primire, certifică numărul bucăţilor primite şi aplicând stampila de zi a u- 
gentici. a , e 

După primire, o ştampilâză pe partea adresei şi o distribue la ochiurl , 
după destinaţie. 

In ceea ce priveşte regulele de observat relativ la primirea 
denţei, sunt acelea-și ca și pentru factorii rurali, . 

Mandate poştale interne.—Toţi agenţii specialr sunt autorizaţi a primi 
de la public mandate până la valdrea maximă de 100 lei unul, procedând la 
înregistrare întoemal ca și factorii rurali, iar la predarea către factorii cari 
duc expediţia la oficiu, în tocmai ca factorii secundari. ” 

Agentul special nu pote primi de la una şi aceia-și persână mal multe 
mandate de câte 100 lei unul pentru acela-și destinatar şi cari mandate ur- 
mează u se expedia.cu aceea-şi cursă, a 

Asemenea ca şi factorii rural nu ai dreptul a forma mandatele carton, 
ele trebuind a se forma numai la oficiul emitent, , 

COTrespon- 

e



  

  

+3 

COLETE POŞTALE 

Agenţii speciali mânuesc colete poştale oa şi factorii rurali 

Primirea expediției inchise de la oficiile cu care este pusă agenţia - 
in directă cartare, — Fie care agenţie specială, ca or ce oficiu poştal, 
trebue să fie pusă în directă cartare cu cel puţin un alt oficiu,. sai altă. 
agentie sait veri un biuroii cmbulant, căruia îi trimete expediția sa şi pe 
cea adusă de factori! rurală de prin comune şi de la care primeşte în fie-care 
zi de cursă expediţie poştală care coprinde corespondență pentru localitatea 
unde se atlă agenția și pentru comunele deservite prin agenţie. Schimbul 
acesta de expediţie închisă între agenţie şi oficiile cu care este pusă în di- 
rectă care se face prin intermediul factorului sau factorilor rural ce ofec-. 
tucză cursele între ele. 

Indată ce soseşte factorul care aduce expediţia închisă, auentul special 
verifică pe din afară fie-care post-pachet, sau legătura sacului (dacă în loc de 
pachet este sac) şi după ce sta convins că sunt în bună stare, subscrie de 
primire în [dia de drum unde sunt încărcate de tactor, scriind în litere Am 
primit .,.... . post-pachete*t, saii după caz, „m primit... post- 
pachete şi .....,.. saci“, aplicând și ştampila de zi. 

După îndeplinirea acestel formalităţi, procedeză la schimbul corespon- 
dențel cu factorul rural procedând între ef în tocimar ca dor-tactori rural. 
După aceea începe deschiderea expediției care trebue făcută cu multă băgare .- 
de- seamă, observând ca sigiliile, să rămână intacte aceste sigilii, anvelopele 
şi slorile aşa cum ui fost tăiate se păstreză până lu finele operaţier de des- 
chidere, ca în cas când conținutul trimiterer nur fi fost în regulă, să se pâtă 

„proba cu ele starea în care u tost trimiterea pe din atară. 
La: o expediţie deschisă, prima -grije a agentului este să caute latura şi 

objectele recomandate şi să le verifice. 
Verificarea constă, în a căuta să vadă dacă numărul bucăţilor recoman- 

date sunt în fiinţă și corespunde cu cele înregistrate în fatură și dacă fie-care 
bucată observată în parte este în bună stare, nu presintă urme de violare şi 
este sulicient francată,: Dacă este în regulă aplică pe tatura sosită 'în colțul 
drept superior ştampila de zi, ştampileză corespondența recomandată pe verso 

i form6ză upol recipisc de predare lorin. 92/51, pentru fie-care object în parte 
ându-le numărul de ordine respectiv. La 1 a fie-cărei luni, trebue să înceapă 

cu Nr. 1, care număr se trece și pe fatura cu care a sosit, în dreptul ob- 
jetului recomandat respectiv. 

Dacă printre objectele recomandate sosite sunt veri unele pentru altă 
asenţie sati oficiu, acestora nu li se va face recipise de predare ci se trimit 
la destinaţie notându-se în colona de observaţii din tntură, : locul: unde saă 
reexpedliat și data reexpedierel. o. 7 : 

După recomandate vine rândul oficialelor, acestea se verifică ca şi re- 
comandatele, spre a se convinge dacă sunt tâte în ființă, dupe cum sunt tre- 
cute în fatură, dupe care apol se aplică ştampila pe -tatură în 'colţul drept 
superior, se iscăleşte sub ultimul număr înscris şi se trece lu 'ochiu raftulul 
spre a îi înapoiate la origină cu cursa imediat următore. Corespondența ofi- 
clală se repartizeză în ochiurile raftului pe autorități unde se păstrează până 
ce acestea trimit a o ridica. | a 

In fine, se observă corespondența simplă bucată cu bucată 'spre a sea- -- 
sigura de starea în care se află și dacă este sat nu suficient. francată. 

Dupii verificare se ştampilâză corespondența. Ştampilarea se tace în mo- 
dul următor: * De „ 

Scrisorile se stampilează pe verso; imprimatele, jurnalele, hârtiile de 
afaceri şi probele de mărluri asemenea pe verso, însă stampila se uplică chiar 
pe bandă sai pe anvelopă ; cărţile poştale pe partea adresei. Se. alege de o 
parte corespondența nefrancată şi insuficient franeată pe care “agentul o.în- 
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carcă cu portul cuvenit, anulând cu ştampila de zi timbrele, taxa de plată 
ce va aplica și în urmă cartează la ochiurile raftului, întreaga cores- 
pondență. 

Dacă constată lipsa veri unui object recomandat, lipsa veri unul con- 
vert oficial, sturea rea a, ori cărui object, lipsa faturei de recomandate, lipsi 
faturei de oficiale (când oficiale sânt) insuficienţa francăreă la _trimiterile re- 
comandate, cartare eronată, incheie proces-verbal în triplu exemplar pentru 
aceste lipsuri sai erori care proces se semnează şi de factor şi din care u- 
nul să rămâie în archiva agenţiei, iar 2 să se înainteze oficiului de care de- 
pinde (acesta înaintează unul Direcţiunei şi unul oficiului de la care a pro- 
venit eroarea). 

Objectele găsite deteriorate, după ce se dreseză procesul verbal vorbit 
mal sus, se leagă cruciş cu sfâră saii cu o bandă de hârtie peste căpătâiele 
cărora se aplică sigiliu cu ceară spre a nu se putea deschide în drum până 
la destinație. 

Distribuirea corespondenţei sosite.—Cerespondenţa sosită la asenție este 
parte pentru localitatea unde se află agenţia şi cătunele învecinate, parte 
pentru alte comune deservite de factorii rurali cari pornesc de la agenție. 

Cea pentru localitate şi cătunele învecinate sc distribue prin mijloacele 
de cari dispune agentul, de regulă prin agentul poştal (notarul comune!) care 
este dator să se presinte la agenţia, specială după sosirea fie-cărel curse spre 
a primi corespondenţa de distribuit. Agentul special trece această corespon- 
dență în condica torm. 58/1297 ca şi cum ar preda-o unui factor rural, iar a- 
gentul poştal semnează de primire. . ; 

Corespondenţa oficială se trece pe autorități în condica form. 99/16 şi 
fie-care şef al autorităţer sai un delegat al autorităţel autorisat în regulă 
printr'o adresă formală din partea autorităţei către .agent, se presintă a ofi- 

- ciu de ridică corespondenta, oficială, semnând de primire în condica respectivă. 
Corespondenţa pentru comunele cari aparţin de agenția specială se tri- 

mite la destinaţie prin factorii rurală respectivi în zilele de cursă ale acestora. 
__ Predarea și primirea expediției la factorii rurall se face de agent întoc- 

mai cum se procedează de un „oficiu şi după cum s'a văzut mal sus. (Vezi 
instrucţia şi manipularea serviciului poştelor rurale de către factorii rural). 

Prepararea expediţiei.—Corespondenţa ce expediază ugentul special se 
compune din: corespondenţa adusă de factori, de prin comune şi din cores- 
pondența depusă la agenţie de către public. 

Cu o jumătate oră înainte de pornirea cursel, agentul special procedeză 
la închiderea expediției pentru oficiul sai oficiile cu care este în directă 
cartare. 

Deschide cutia de scrisori şi ridică corespondenta depusă de public o 
stampilează cu ștampilu de zi a agenţiei, aplicând pe cea ne plătită sigiliul 
cu litera T. ŞI repartisând!o pe tâtă la ochiurile respective 

Expeditia coprinde: 
a) Corespondenţa recomandată, 
b) Corespondenţa oficială, 
e) Corespondenţa simplă (franco şi porto). 
Fie care dintre aceste categorii se operează în parte, preparându-se pen- 

tru expediere, apol toate categoriile se reunesc într'un pachet care închis şi 
sigilat poartă numele de post-pachet saii într'un sac de corespondență care 
se Inchide, legându-se cu stâră după ce s'a pus o etichetă de hârtie cu indi- 
cația, destinaţiei şi cu sigiliu agentiei. Peste căpătâile store! se lipeşte un 
bulin gomat şi peste care se aplică ştampila. 

Iată cum se operează în parte pentru fie care din cele 3 categorii. 
Coresponilenţa recomandată.— Pentru objectele recomandate se formeză 

"o tatură aplicându-se ştampila de zi în colțul stâng” superior şi scriindu-se 
în colțul drept superior numele oficiului destinator. In fatură se trec bucată 
cu bucată tote objectele recomandate, înscriindu-se numărul objectului, ori- 
gina, adresa și destinaţia; sub ultimul object înscris se certifică numărul to-
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tal al objectelor trecute în fatură, se iscăleşte de agent, se pune la un loc 
„cu objectele recomandate şi se leagă cruci cu stâră. Chiar cind nu sunt ob- 
jecte recomandate, fatura scrisorilor trebue să fie pusă în alb în post-pachet 
Sati suc şi în acest scop agentul ia o latură o lormează cum sa arătat mal 
sus, scrie în locul unde se trec obiectele cuvântul ,,Nimici! și o iscăleşte, 

Tot în faturu serisorilor recomandate se mai trece : d'asupra numărul 
sacului în care se expediază corespondența (dacă este sac) pe linia de d'asu- 

ra se trece în cas eventual avisele de primire pentru serisorile recoman- 
ate, care avise se legă la un loc cu latura şi cu objectele recomandate. 

Corespouteuţa oficială.—Corespondenţa oficială se alege pentru fie-care 
oficiu de destinatie lormându-se pentru fie-care câte o tatură. În colțul sting 
superior al faturel se aplică ştampila de zi a agenţiei, iar în colţul drept. se 
scrie numele 'oficiului destinator. In aceste faturi se înregistreză mar întărit 
fatura biuroulul corespondent înapoiată, scriindu-se „Una latură din ...., 
(data) retour'* apol se trec objectele, bucată cu bucată. Sub ultima bucată se 
închide fatura printr'o linie apoi se trece într'o condică!) în modul urmitor: 

- Data cc... 
Nr, faturel. Nr. bucătilor trecute în latură Olt. unde sa trimis taturu, 

de ex. [.... Dc... Vaslui, . 
In registru se începe cu Nr. 1 la 1 a fie-cărei luni şi se continuă până 

la finele lunel (Nr. de ordine se noteză şi pe latură). 
Fie-care tatură cu bucăţile respective se legă la un loc crucis cu sfâră, 

se pune la ele o etichetă şi se introduc în-sacul saii post-pachctul ce se 
fonnează. - 

Corespondlenţa simplă.—Corespondenţa simplă separată cea Irancată de 
cea nelruncată se cticheteză şi se legă cruciș cu storă. 

După ce şi accstă operaţie sta terminat, totă expediţia se pune la un 
loc, se lâgă peste tot cruciş cu si6ră şi se formâză post pachet sati sac după 
cum s'a arătat mal sus. 

Pe post-pachetul format, pe partea opusă sigiliului, se aplică sus ştam- 
pila de zi ui agentiei, iar mai jos se scrie numele oficiului destinator. 

Se ia tâia de drum şi în colonele de sub litera B., se încarcă post-pa- 
chetul sau sacul, conducându-se după indicaţiunile din coloană. 

Sacil saii post-pachetele predate factorului se înscrii în condica de pre- 
dare form. 97/îtîn care factorul primitor subscrie de primire și notâză data 
şi ora şi porneşte în cursă. , 

Regulele de observat în ceca ce priveşte primirea corespondenței şi dis- 
tribuirea el sunt acelea-și prevăzute ca şi la factorii rural. 

Agentul special să aibă grije ca faturile de recomandate sosite şi cele 
de oficiale înapoiate să le formeze actă lunară, să le sigileze şi certifice nu- 
mărul filelor şi să le păstreze în regulă. 

Tot ast-tel se procedează şi cu recipisele de predarea recomandatelor şi 
cu foile de drum ale factorilor. 

Cu corespondenţa care nu se pote remite la destinație, agentul special 
procedâză ca şi factorul rural, înapoind-o oficiului de care depinde. 

Modul formări foilor de drum. 

Ia acest scop să se consulte capitolul ,,Modul formărel foilor de drum, 
etc.** de la partea I, a tratatului. 

1) Nu avem formular special, se poate servi de ori ce condică albă sati riglată. 
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INSTRUIREA AGENTILOR POSTALI 

N 

CONDUCEREA SERVICIULUI POSTAL RURAL, 

Ce anume serviciu sunt obligaţi a îndeplini agenţii poştali ? 

1) Să vândă timbre şi cărţi poştale la public, 
2) Cum să primescă de la public corespondența poştală, 
5) Cum să procedeze la predarea către factor a corespondenței primită 

de la publie, 
4) Cum să primescă de la publice telegramele ce i se presintă, 
5) Cum să predea factorului respectiv aceste telegrame, 
6) Cum să primescă coletele poştale de la public, 
7) Cum să le predea factorului rurul, 
5) Cum să procedeze la primirea expediției de la factor și 
9) Cum sto distribue celor în drept. 
Se explică în parte fie care articol din instrucţiile agenţilor poştali, 

atrăgându-le atenţia asupra îndatoririlor ce are, şi anume: , 
a) Să păstreze cu sfințenie secretul corespondențelor ce li se încredin- 

tează, fiindu-le oprit nu numa! a lua cunoştinţă prin veri un mijloc 6re-care: 
de conţinutul corespondențelor, dar nicr a spune cur-va că două pers6ne co- 
xespund între dânsele, și nic: locul de unde sosesce corespondenţa, Le este 
cu desăvârşire interzis a lăsu să se citescă de veri o persnă streină, jurna- 
lele, imprimatele, circulările, cărțile poştale, ete., şi în cas de călcare a a- 
cestor disposiţiuni se fac pasibilr de pedepsele prevăzute sub art. 195, 126, 
şi 12$, din legea telegrafo-poştală ; , 

b) Cum să manipuleze prin seripte, dându-le exemple practice pe cari 
agenţii le vor efectua chiar atunci ; , 

De exemplu: cum să treacă în registrul de chitanțe form. 95/1358 obice- 
tele recomandate, telegramele şi coletele poştale rurale ce i se presintă, spu- 
nându-I că în acest registru trebue să incâpă cu Nr. 1 dela 1 Aprilie stil 
noi a fie-cărul an şi să continue înainte cu numerile curente pănă la 1 Apri- 
lie a anului următor, ori câte exemplare de registru ar întrebuința ; cum să 
libereze chitante presentatorilor din acest registru, că registrul se întrebu- 
ințează pănă la terminare, după care îl păstreză în archiva agenţii poştale, 
spre a se putea ori când, în cus de reclamatie sati inspecţiune, urmări obiec- 
tele înregistrate în el, având grije a cere din vreme altul de la oficiul de 
care depinde. In cas când la 1 Aprilie un asemenea registru par fi terminat 
se va incepe tot în acesta cu Nr. 1, adică nu va începe într'unul noii şi a- 
ceasta in scopul de u se face jconomie de imprimate. În registrul jurnal form. 
51/126, va trece objectele fecomundate, telegramele, coletele poştale şi con- 
vertele oficiale pe cari le predă factorului care este dator să subserie de primireu
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“or notând şi data. In acest registru se.mar tree convertele oficiale pe curi le primesce de lu factorul rural pentru cele-lalte autorităţi din comună şi pe cari le predă celor în:drept sub semnătură și dată, că și acest imprimat se întrebuințează până la terminare, după care asemenca se păstrează în ar- chiva primăriei, la un loc cu registrele de chitanţe și cele-lalte imprimate întrebuințate, şi să aibă grije a, cere lu timp alt jurnal înainte de termina- rea celui vechii. 
c) Agentul poştal e dator a cunoaşte bine instrucţia telefonică şi poștală, şi ori când are veri o nedomirire să o consulte şi so pisireze curată, fiind 

răspunzător de perderea saă ruperea cr. | 
d) Scopul pentru care se dă primăriey depositul de timbre franco în 

val6re de 10 lei, este ca să le vândă la public, pe valdrea lor nominală. 
Aceste timbre servă numa! pentru francarea corespondențe simple și 

recomandate, depositul trebue să fie tot-d'auna complect în timbre, in care scop agentul, cu banil strânşi din timbrele vândute, să cumpere altele de a- ceia-şi categorie de la factorul rural. 
e) Să i se explice pentru ce este destinată, ştampila de zi a comunci şi 

cum să schimbe datele. Cu acea ștampilă trebue să stampileze corespondenţa 
presentată pe partea adrese! ; iar cea sosită pe partea opusă a adresei, alară 
de cărţi poştale pe care trebue să le ştampileze tot pe partea adresei şi de 
jurnale pe cari trebue să le ştampileze pe bandă, ştampila se mat aplică în 
Jurnalul de predare al factorului si în Ira de drum. 

Data ştampile! trebue schimbată în fie-care dimineță, acestă "dată ur- 
mează dupe stil noii, de oare-ce administrația poştelor uzează numar de ucest stil. O va întreține curat, fiind răspunzător de buna ci stare. 

î) Să i se urate că cumpăna de serisori este necesară pentru a consta- 
ta greutatea corespondențelor spre a şti ce taxe să pereeipă. 

Această cumpănă trebue ținută curat şi în bună stare și fiind răspun- 
zător de ori ce stricăciune a cumpenei sat pierdere de greutăți. 

8) Să i se spună ce sunt cutiile de scrisori şi pentru ce sunt fixate prin comune. Aceste cutii trebue să fie aşezate ln uși primăriei spre “a fi păzite în oră ce timp, publicul trebue să depună corespondența simplă în acele cu- ti, pe cari numal factorul singur este autorisat a le deschide și dator. fiind 
să observe ca cutia să fie în bună stare, raportând şefului săi, ori-ce stri- 
căciune ar constata. | - 

Intâmplându-se ca cutia de scrisori să aibă ver un detect la încuetorc, să îngrijescă a nu lăsa publicul să depue corespondența în ca spre a nu o expune la întârziere şi că numat în acest caz sunt autorisaţi a primi direct de la public corespondenţa simplă, pe care o vor preda factorului respectiv. 
h) Să primescă de la lactorul rural corespondența de orr-ce categorie 

pe care factorul rural nu o poate distribui în comună și îndată după primire, 
să distribue celor în drept prin mijlocele. de care dispune, va subscrie în t6ia 
de drum a factorului, form. 72/215 și în jurnalul form. 51/1926 de primirea 
corespondenţei ce i se predă de factor 

” i) Să i se explice ce sunt timbrele taxa de plată, arătândui-se scopul 
pentru care s'a creditat primăria cu un deposit în valore de ler 6 Şi că pri- 
“mind de' la factor corespondența ne trancată şi încărcată cu timbre porto e 
dator să dea acestuia în schimb timbre taxa de plată în valore egală, ase- 
menea e dator ca în cursa următore să cumpere de la factor timbrele ce îl 
lipsesc a căror valore a încasat-o de la destinatar și că este răspunzător atât - 
de valârea acestul deposit cât și de valsrea timbrelor franco, care în totul 
represintă suma de IcI. 16. | , 

j) Agenţii postali cari sunt în drumul unei deligenţe sunt datori a eşi 
în calea deligenter aşteptând-o, iar schimbul expediției cu conductorul poştal 
ce însoţeşte deligența, se va face întoema! ca si cu factorit. rural. Aceşti a- 
genti vor deschide singuri cutiile de scrisori de la primărie, pentru cure scop 
vor avea în păstrare cheile respective. ) 

k) Se va .stărui în a se arăta agenţilor poştal că orr de câte orl vor fi.
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nevoiţi să lipsescă de la posturi, fo în interesul lor particular, fie în înte- 
resul serviciului, trebue să lase înlocuitor pe primar sati ajutorul de primar, 
cunoscând că numa! aceștia sunt în drept i executa seiviciul postal în locul 
agentului, ne fiindu-le permis a însărcina persoane străine să mănuiască 
prin scriptele agenției saă să: primescă expediția de Ja factorul rural respec- 
tiv. 'Lrebue ncupărat să lase înlocuitorului îi primire depositul de timbre; 
objectele şi scriptele poștale, spre a putea şi acesta îndeplini serviciul de a- 
gent poştal. Se excepteză comunele cari aă adjutore de notari numiti de con- 
siliile comunale şi confirmaţi de prefectură, cari cu iutorizarea administraţi- 
unei poștelor pot face schimbul corespondenţei poştale cu factorii rurali dupe 
reguli stabilite. 
1) Agenţilor poştall în comuna cărora este hotărâtă întâlnirea a dor sa 
mal multi factori, contorm instructiunilor, în caz când factorii Lu se pot în- 
tâlni, din diferite împrejurări, sunt datori să serve de intermediari între 
factori, primind expediția şi foia de drum de Ja unir pentru cel-lalţi. Le va 
explici modul de procedare în acest caz, arătându-le că agenții sunt datori 
să subscrie de primirea expediţiey in locul factorului întârziat şi să plătescă 
taxele cu cari sunt încăreate corespondențele neplătite şi încărcate cu porto 
prin timbre din depositul săti de timbre, sai în bani. 

La sosirea factorului întârziat, să în predea fâia de drum şi expediţia 
punându-l să semneze în jurnalul de predare în care factorul face vorbirea : 

„Ain primit de la agentul poştal al comunei ........ fâia de drum 
pentru cursa din ..... . împreună cu expediţia complectă lăsată de tacto- 
rul circ: ......“ şi săi se restitue de factor suma ce a dat în locul 

„Jul pentru corespondenta neplătită încărcată cu timbre porto. 
m) În comunele unde se află agenţii speciale saii ofieir, rolul lor se măr- 

gineszte numa! în a se presenta în fie-care zi de cursă la agenția specială saii 
oficiu, spre a primi expediția pentru comună şi cătunele pendinte pe care ex- 
pediţie sunt datori a o distribui lără întârziere prin mijlâcele de cari dis- 
pun. * 

n) Să îl facă a se pătrunde de rolul ce ait când se întâmplă întreru- 
peri de comunicaţii sui alte accidente. In aceste cazuri, agenţi! poştall sunt 
datori a da factorilor rural tot concursul lor şi la nevoc, să ceară ajutorul 
și de la autoritățile respective. 

o) Să se arate ugenţilor rolul important ce ai în comună pentru exe- 
cuţarea serviciului poştal, pretinzându-le a căuta să-şi îndeplinească acest 
serviciu cu exactitate, căci în cas de nepăsare vor fi pedepsiti cu amenzi, iar 
pentru acel cari vor continua cu aceia-și nepăsare culpabilă, se va cere pre- 
fecturei judetului, depărtarea din servicii. 
] p) Să li se atragă apor atenţia asupra consecințelor lu cari se expun 
acă £ ” , 

1) Ar intrebuizța pentru francarea” corespondențelor timbre cari aii mal 
lost intrebuințate odată. 

. >) Ar preda la destinaţie scrisori ne plătite tără să aplice pe ele _tim- 
bre taxa de plată. 

3) Ar încasa în profitul lor taxe mar maxr de cât cele legale și 
4) Ar deschide san sustrage corespondența, făcându-I să pricenpă că 

pentru săvârşirea ori căruia din aceste fapte va fi destituit şi dat judecățel. 
r) Li se va explica apoi cum trebue să procedeze în caz când veri un 

agent vu urma să fie înlocuit în serviciu (prin demisionare sai retragerea 
luncției din oficii) spre a fi descărcat de răspunderea ce are pentru depositul 
de timbre şi pentru objectele poştale ce îi sunt încredințate, arătându-le că 
în asemenea cazuri sunt datori a preda noului numit, în asistenţa primaru- 
lu, prin dresare, de proces-verbal în triplu exemplar, conform modelului de pe. 
contra pag. tote imprimatele, instructia, urchiva, cutia de scrisori, ştampila le 
zi, cumpăna de scrisori şi depositul de timbre (în natură sait ban)), iar în 
comunele unde exisță un post telefonic, aparatele teletonice, scriptele de mă- 
nuirea serviciului. și venitul ne vărsat; unul din procesele verbale îl va
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- lua cel înlocuit servindu-I lu necesitate ca act justificativ_ cum că predarea Su tăcut în regulă, unul va rămâne în arehiva agenţiei, iar unul trebue îna- intat oficiului de care depinde agenţia. 

MODEI 

DE 

proces verbal de primirea şi predarea unei agenţii poştale 
şi unui post telefonic judeţean 

PROCES-VERRAL 

Sub-semnatul ........ agent postal, predător și sub-semnatul . . - e «+ agent poştal, primitor, procedând cel dWântăr la predare și cel dul doilea la primirea agenţiei poştale şi postului teletonic de la comuna 
pendinte de oficiul . . .. . .-. am constatat urmnătorele : 

Fă... am predat în ființă şi în bună stare D-lur. ., 
care mă înlocuesce în funcţiune: 

. . . . . 

I) Serviciul poştal 

a) Depositul de timbre în valore de lex 16, 
b) Una ştampilă de zi, 
c) Una cumpănă cu cutia cu greutăţi complectă, 
d) Una cutie de scrisori, i 
e) Seriptele de manipularea serviciului, adică: Dosarul hârtiilor intrate pe ani... dosarul hârtiilor eșite pe ani... . jurnalele întrebuințate de predarea corespondențelor torm. Nr. 51/1268 pe ani... 

„Cum și cel care se operâză în present, quitanțierele întrebuințate torm. Nr. 95/1558 cum şi cel în care se operează în present. 
î) Instrucţiunea de manipularea serviciului poştul rural, 
Do. .ctei 

, IL) Serviciul telegrafic. : 

a) Lei, ..... DB... venitul telegrafic, în numerar, care venit se constată din registrul formular Nr. 21 că sa încasat până azi... in “elusiv a. c. | b) Originalele telegramelor ce stai presentat până azi inclusiv a. e c) Protocolul cască formular Nr. 30 pe ani . 
d) Protocolul general formular Nr. 7 pe ani... 
c). Adeverinţele de predarea. telegramelor form. No. 1 (formate dosar 

Junar) pe anii... și până azi inclusiv a. c, 
Do... cete, 

. . .. .... 

III. Serviciul telefonic 

| i), Le... B..,. venitul telefonic în numerar, care venit se constată din registrul lormular Nr. 220, că sa încăsat până azi inclusiv a. ce. 
o). Originalele fonogramelor şi uviselor teletonice presentate până la zi. 
c). Aparatele telefonice în bună stare: compuse din:...,....... 
d) cete, 
Ei ,....... declar că am primit do la D.. 

Şi complecte objectele de mar sus. 
Pentru care sa dresat prescntul proces verkal în triplu exemplar. 
a Data. o. 

Predător ...,,........ Primitor ....... 

în bună stare 

Presentul proces verbal sa dresat în presența nostră azi la . 
Primarul comunei ” 

Locul (5) . . 
sigiliului. 
comunei
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Arhiva 

Seriptele de mânuirea serviciuluI poştal, îelegrafie și telefonic, afară 

de cele care se înainteză ca compturi şi despre care sa spus la capitolul 

„Compturi“* se păstreză în arhiva primăriei, etichetate și aranjate după dată, 

timp de 5 ani, după care termen se înainteză cu raport, oficiului de care de- 

pandă postul telelonic sui azeni i poştală.—In raport se va specifica, în parte; 

fie care categorie de seripte. 
Scriptele care se păstreză în arhivă sunt : 
1). Hârtiile intrate, relative la serviciul poştal, telegrafic și telelonie, 

formate pe fie care an, un singur dosar. — Aceste hârtil nu se vor coase la 
dosar până ce nu s'aii înregistrat şi resolvat. 

“ 10). Iârtiile eşite, relative la serviciul telegrafic, poştal şi teletonic tor- 

mate și acestea un singur dosar pe fie care an. 
III). Protocslele (form. Nr. 7) în care s'aii înregistrat telegramele, fono- 

ramele etc. sosite (primite prin telefon) şi protocolul de casă form. Nr. 30 

în care s'aii trecut telegramele și fonogramele presentate. . 

1V). Adeverintele (form. Nr. 1) de predarea telgramelor, tonogramele și 

aviselor telefonice formate, lunar, cite o actă care se numerotâză, sigilează și 

parateză. ă 
V). 'Telegramele căzute în deposit (acelea care din diterite împrejurări 

nu stai putut preda destinatorilor). 
VI). Condicile formular Nr. 313 de înregistrarea convorbirilor telefonice 

provocate de post, cum şi condicile form. '315 unde sa trecut convorbirile tc- 

letonice la cari postul a luat parte ca provocat (chemat). 

VID), Jurnalul formular Xr. 51/126 de predarea corespondenţelor. și 

VIII) Chitanţierele form. Nr. 95/7158, unde se înregistreză scrisorile re- 

comandate. " 
s) Sunt obligaţi ca în tot timpul serviciului să aibă tote în regulă spre 

a fi găsiţi bine la inspecţir.—MHârtiile intrate şi eşite relativ la serviciul poştal 

trebue să le formeze dosar aparte în fie-care an pe care să '] aibă la dispo- 

siție în cas de inspecţie.—Inspecţiile sunt în drept a fi făcute de către diri- 

gintele oficiulur de care depinde, de către inspectorul respectiv, de con- 

îrolorul cire. și de către delegatul inspectoratelor; OrI cînd ar avea îndoială 

că persâna, care se presintă ua "1 inspecta, nu este în drept, a face acestă 

inspecţie, pote cere în mod cuviincios să "ȘI probeze calitatea derlinată, nu 

le este însă permis a răspunde acestora pe un ton ridicat sii necvirmcios 

sub pedepsă de a fi amendaţi sai după caz chiar destituiți.— Asemenea d-nil 

sub-pretecţi respectivi aii dreptul, cu ocasia inspecțiilor ce tace prin comune, 

să caute a se asigura dacă depositul de timbre este complect, fie în timbre 

sait în bany, dacă agentul este în tot-d'auna în comună lu trecerea, factorului, 

dacă lipsirile ai fost bine justificate și dacă, lipsind a fost înlocuit de unul 

din cei în drept a "1 înlocui (primarul sai ajutorul de primar) şi dacă înlo- 

cuitorul a avut asupra sa depositul de timbre, arhiva, imprimate şi zestrea 

poștală. , 

t) Le va spune că pentru însărcinarea de agent poștal statul de şi: nu 

le plăteşte de o cam dată (dar acolo unde agenţii îndeplinesc atribuțiuni de 

factori rural) li se vor plăti o diurnă lunară după importanta serviciului, 

care li se va achita de către şetul oficiului de care depinde prin factorul rural 

respectiv o chitanţă ne timbrată (vezi modelul D. :) vizati de primar și 

investită cu sigiliul primăriei, că deosebit de acâsta e dator să subserie 

și în f6ea de drum a factorului şi că chiar în caz cînd diurna le este redusă 

prin amendă, datori sunt a da chitanță pentru întrega sumă cu cit sunt pre- 

văzuţi că se plătesc. " , 

Li se va explica asemenea că în două lun! din fie-care trimestru sunt 

» Modelul «d de quitanţă a se vedea la, instrucţia agenților poştali de la capl- 

tolul „Exploatarea reţelelor telefonice judeţene“. - |



        
  

obligați a trimite setului de care de vinde, prin factorul respectiv, o chitanță de plata contribuţiunel pe trimestrul curgător; în. fine IE u) Să raporteze şefului de care depinde, tâte neregulile la care ar da loc, factorul rural respectiv, cum de exemplu venirea târziu în comună, lip- sirea, nedarea semnalelor din goarnă, nedistribuirea corespondentel la per- s6nele cunoscute din drumul factorului, starea anormală, şicanele ce ar căuta să lacă publicului şi ori ce alte nereguli. 
Asupra acestor atribuţiuni şi îndatoriri cum şi asupra modului de exe- cutare a serviciului poştal rural, și acelui telegrafic şi teletonic acolo unde există post telefonic judeţean, se va stărui până ce agenţii vor respunde la chestiuni în mod satislăcător, după care li se va libera fie-căruia câte un certificat de capacitate, pe hârtie simplă, contorm modelului de may jos. Indată ce agentul a obținut un atare certificat, înceteză obligatiuneu de a se presenta la oficiu pentru şcoală, atară de cazul când este chemat formal - de către şeful săii, acesta având dreptul a concentra din când în când la oficiu pe agenţii.poştall spre a "1 examina și inspecta. Şi mar ales când se dati nor . i instrucţii relativ la serșiciul poştal rural sai teletonic rural. 

Model de certificat de capacitate pentru agenţii poştali. 

CERTIFICAT | 

Sub-semnatul .....,..... Diriginte al oficiului. .... e. sui şetul biuroului autorisat ...... sai agent special li... sai delegat al inspectoratului circ: ....., -» certifle pe a mea răspundere că Domnul ......,... care actualmente funcționeză ca ugent poştal la co- Mună e e see jud... cunoaşte pe deplin mânuirea serviciului poş- tal şi a celui telegrafice și telefonie rural. 
. Data 

Calitatea celur care a liberat certificatul. 
(Sc. 

L.ccul sigi- , 
lulu 

comunei 

Mânuirea serviciului de către agenţii poştali 
Ca şi agenţiile speciale, agenţiile poştale sunt nişte mici oficil comunale deschise publiculu! în toate zilele de lucru şi în orele de cancelarie ale Pri- măriei, adică de le 8.--12 și de la 2—6; osebit de acesta, agentul poştal no- tarul este dator să fie presinte la Primărie în orl-ee oră destinată pentru tre- cerea factorului, cure deservește comuna, spre a lace regulat, schimbul ex- pediţiel cu -uceastu. | 
Zilele de cursă şi ora trecerei factorului respectiv se vor comunica agen- tului de către oficiul de care depinde. 
Indată după deschiderea Primărier, agentul poştal este dator să schimbe data stampilei pe care trebue sto ţie cât se poate de curată și.să fie la dis- posiţia publicului pentru serviciul poştal. | " 
Vinderea timbrelor poştale.— Agentul poştal este dator ca oră cînd i se a cere de public, să vândă timbre Iranco din depositul ce are, având grijă a cumpără cu bani .strânși timbre de la factor îndată ce acesta soseşte în comuuă. 
Corespondenţa simplă. — Acâstă corespondenţă trebue să fie depusă de puble numa! în cutia de scrisori, agentul fiind ditor ca or cînd, ar căuta” cine-va să 1 îimâneze veri o trimitere. simplă, să 1 spună a o pune în cutia de scrisori, | îi 
Nici o dată agentul poştal nu trebuc să se întărcineze cu fran arti co- respondenţel, fiind numa! dator a arăta celur interesant taxa ce trebue să plăteasci pentru trimiterea de expediat şi să "1 vindă timbre pe care cumpă- rătorul să le aplice singur și apoi să depună trimiterea în cutie. — Numai în



cazul cind cutiile de scrisori vor fi stricate agentul pote primni corespondenta 
simplă în mână şi atunci să le ştampileze chiar în prezenţa depunătorulul. 

Corespondenţa recomandată.— Agentul poştal este autorisat a primi de la 
public ori ce fel de corespondenţă recomandată. 

Cind i se prezintă veri un object, spre a primit ca recomandat, agentul 
îl cintărește spre a constata greutatea și apoi îl înregistreză în registrul săi 
de chitanţe procedind îatocmal ca și fictorii rural. - 

Dacă trimițătornal voeşte să predea obicetul recomandat cu A. R. adică 
adeverinţa de primire, agentul trebue să facă aceeaşi formalitate ca și fac- 
torul rural (vezi pag . . ) căruia o dată cu objectul i se romite şi suma de 
25 bani ce încaseză de la cel în drept. 

Telegramele.—Asemenea agentul postal este dator u primi de la public 
şi telegrame procedând întoemal ea factorii rural. 

Agenţii poştall cari deservesc posturi telefonice, primesc telegrame de 
Ja publice, pentru interiorul ţărel, scrise în limba română, și să nu fie mal 
mari de 40 cuvinte fără a se socoti adresa, înregistrindu-le în condica res- 
pectivă, întoemal ca şi oficiile, conform instrucțiunilor speciale ce ui în 
acestă privință. 

Corespondenţa olicială.—Agentul poştal este dator a primi numat co- 
respondenta oficială a autorităţilor care nu suut stabilite în comună cum sunt: 
controlorir fiscali, inspectorii şi revisorii şcolari, medici de plasă, impiega ţi 
sanitari ete, corespondența autorităților stubilite în comună trebue să se pre- 
dea numul factorului rural respectiv. 

De primirea corespondenţei oficiale agentul— ca şi factorul rural— este 
dator să semneze în condica de transport a autoritățer presentatore sati veri 
o adeverinţă dacă i se cere. | 

Colete postale.—Agentul poştal este autorisat numar a primi de la pu- 
blic colete poştale procerdând întoemal ca și factorii rurali. 

Toată corespondența depusă agentului poştal, în interval de lu o cursă 
a factorului până la cea-laltă, se predă acestuia dupe cum sa arătat la îns- 
trucția specială. 

Regulile de observat relative la primirea corespondenţei precum și cele 
la distribuirea er, trebue să se păstreze şi de agenţii. poştală, ca şi de facto- 
Til și agenții speciali. 

Disposlţiuni generale comune, la manipularea serviciului „poştal de către 
factorii rurali,!) agenţii speciali şi agenţii poştali. 

Când, printr'o adresă greşită sai asemănare de nume, o corespondență 
a fost predată uner persâne care nu i se cuvenea, atunel acea persână tre- 
bue să facă pe verso o nvtiţă despre greşela făcută și subserie, înapoind cores- 
pondența celui de la care a primit-o. 

În caz de a nu voi, adnotaţia se va tace de cel care a predat-o (lactor, 
agent special sai agent poştal), care va adăoga că persona care a deschis 
scrisorea a refuzat să scrie adnotaţia. , 

Când se va constata că o corespondență a fost predată greşit, cel vi- 
novat va fi pedepsit disciplinar. 

" Factorilor rurală le este cu totul interzis a pretinde agenţilor poşștali 
să le aplice în foaia de drum ştampila de zi pentru o dată anteridră sati în 
cursa de ducere şi pentri înapoere. Când se va dovedi că acestă procedare 
se urmeză, atât factorul cât şi agentul poştal vor fi aspru pedepsiți. 

PI Personalul poștal rurul este dator să se porte cuviincios cu publicul, 
dând orr cul desluşirile ce i se vor cere în privința serviciului poștal. 

Este cu totul interzis personalului postal rural.a da mărturie verbală 
saii înscrisă despre cuprinsul corespondenţelor, «dle aceea nu îl este permis nick 
a sta de faţă la închiderea sati deschiderea corespondenţei de către cel în drept. 
  

1) Prin factorii rurali să se înţoleași tote catesoriile do factori rural. adică : 
factorii rurală propriu zişi şi factorii rurali conductori.



  
  

Factorii rurali în calitate de agenți al administraţiei telegrato-poştale . sunt datori, când călătorese pe drumuri unde sunt instalate lină telegrafice şi telefonice să observe starea lor şi despre orI ce stricăciune ar găsi să ra- porteze şefului săi. 
Când drumurile nu sunt practicabile ast-fel în cât factorul este nevoit să stea în veri o comună ma! mult timp va trebui să câră autorităţer comu- | nale respective să închee un proces-verbal în care să arate cauza, precum și timpul cât a stat în comună, proces-verbal pe care îl va alătura la fâia de drum cu care a efectuat cursa. 
Agenţii poştali sunt datori să dea concursul lor în orr ce împrejurare . factorilor rurală sau altor organe ale administraţiei telegratelor şi poştelor.



EXPLOATAREA 

REȚELELOR TELEFONICE JUDETENE 
ŞI A 

SERVICIULUI POŞTAL RURAL 

Coprindend : Exploatarea propriii zisă a acostor reţele. — Instrucţiuni pentru agenţii 
poştali (Notari) în conducerea serviciului rural! telefonic, telegrafic şi poştal.— 

Instrucţiuni pentru personalul telografo-poștai in genere, relative la 

Controlul şi comptabilitatea posturilor telefonice judeţene şi a serviciului 

POŞTAL-RURAL



REŢELE TELEFONICE JUDEŢENE 

Prin reţele judeţene se înţelege totalitatea liniilor şi instalaţiunilor fă- cute în -coprinsul şi cu cheltuiala județului de către Direcţiunea Generală a Telegrafelor şi poştelor. 

Antorităţi, ale căror posturi fiina înființate cu cheltuiala judeţului 
se pot considera ca judeţens 

Rețelele județene coprind tote liniile şi instalațiunile teletonice făcute în <oprinsul şi cu cheltuiala judeţului, de către Direcţiunea generală a 'Telegra- "felor şi poştelor.—Aceste retele se exploatâză de Direcţiunea Generală a 'tele- „graelor şi poştelor. — Construirea rețelelor şi posturilor teletonice, con- jorin legei, se face numay de Direcţiunea Telegratelor şi poștelor și sub nici „un motiv județele nu vor putea construi sai instala asemenea posturi, cu "personalul lor. - 
Afară de posturile înfiinţate la autoritățile judeţene, se mai pot consi- dera ca posturi judeţene și posturile înfiinţate la autorități, întru cât aceste posturi vor fi făcute şi întreținute de Judeţ şi vor fi legate fie lu centrala prefecturel, fie la oficii ; cu alte cuvinte, este absolut indiferent cen- " irala telefonică la care se va lega, fie ca la autoritatea județenă sai Ja oficiă, de ore-ce oficiile pot servi ca interinediare pentru schimbul convorbirilor te- : Jelonice între posturile județene şi intru cât convorbirile se var face în inte- „xes de servicii şi pe liniile judeţene.—(eire. 4098;9U3). 
Aceste autorităţi sunt : 
a) Antoritățile polițienesci. 
b) Parchetele. 
c) Comisariatele. 
d) Aresturi preventive. | e) Spitale judeţene, numai în casul când aceste spitale sunt întreţinute “de judeţ, 
0J andarmeriile rurale, . . 
8) Posturile înființate la gări, cu condiţiune ca ele să tic utilisate de co- 

anisarii de gări. 
»h) Primăriile comunelor urbane ne reședințe de judet. - Atât Prefectura judeţului cât și cele. alte autorități considerate ca jude- 

ţene, pentru a putea usa de rețeaua statului, va trebui sai .să plătească „ahonament pentru tâte posturile, suii să plătescă taxă pe convorbire, când vor ţine convorbiri cu abonaţii. E E Acestă plată se va face în numerar, sai se va. trece în co:iptul minis- „ terului respectiv, luându-se avisul postului provocator (circ. 4538/.015)., 
“Nu pot fi considerate ca judetene posturile înfiinţate la Primăriile co- 

- munelor urbane reşedinţe de judeţ, de âre-ce aceste primării depind direct de 
Ministerul de interne ; asemenea cele de la schituri şi penitenciare, afară de 
«asul când aceste posturi ar fi date în exploatare şi acâsta în mol provisoriii. - 
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Avantaziile de cari se bucură un post judeţean 

a) Posturile județene sunt scutite de taxele de abonament prevădute pen- 
tru cele alte posturi înființate la autorităţi, bine înțeles dacă ele vor fi fă- 
cute în condițiunile arătate ma! sus. 

b) Convorbirile cc autorităţile judeţene ţin între ele în interes de ser- 
viciu şi pe liniile lor, sunt asemenea scutite de taxe, întru cât pentru aceste 
convorbiri nu sar face us şi de liniile statului. 

Din taxele teletonice particulare (convorbiri telefonice şi fonograme), din 
taxa de 25 ban! percepută asupra telegramelor particulare ce se transmit prin 
telefon şi din taxa.de abonament percepută de la posturile telefonice parti- 
culure, cari ar fi legate de un post judeţean, se bonitică judeţului 50 9. 

Oblizaţiunile impuse posturilor şudeţene 

Posturile judeţene înfiinţate pe la primăriile comunelor, sunt puse şi la 
disposifiunea publicului.— Aceste posturi efectuâză serviciul de telegraf şi te- 
leton în limitele ce se vor vedea în presentul trutat, şi în orele când cance- 
luria Primăriei este deschisă. Serviciul se îndeplinesce de notari “(agenţi 
postal). 

Csrerile pentru înfiinţarea reţelei judeţene 

oliciul din localitate. - 
Aceste cereri vor fi însoţite de o declaraţie din partea celui interesat, 

scrisă pe formular 310 stabilit de Direcţiune. - „a 
Prin acâstă declaraţiune se obligă interesatul a respecta tote prescrip- 

tiunile legel şi . regulamentului telefonic. 
La cerere se mal aneseză o hartă a serviciulurtechnic judeten, indicârid 

comunele ce doresce a lega cum şi distanţa între dânsele. 

Cererile se adresează Direcţiunel Generale a 'Telegratelor şi poştelor prin 

Intoomirea deviselor pentru cheltuelile de instalare ' ' 

Cheltuelile de instalare privese pe judeţ. Pe basa cererilor făcute, Direg- tiunea întocmesce devise de costul instalațiunei, pe. care. cost îl comunică ju- dețului, și dacă judeţul acceptă, în acest cas trebue să verse costul oficiulur 
din localitate, cu cel putin trei luni mat înainte de începerea lucrărilor. In 
schimbul acestui cost, Diriginţit liberează o chitantă din condica ă souche 
iorm. Nr. 398, iar banil îi înaintează cu raport Direcţiunel. 

La întocmirea deviselor se are în vedere: | 
a) Costul materialelor necesari! la facerea instalaţiunei, cum este de 

exemplu: îrmă, isolatorit ete. . | | 
b) Costul lucrului ce se efectuează de personalul Direcţiunei. 
c) Costul aparatelor, | 
La formarea preţului materialelor, se ia ca normă pretul ce a resultat la ultima cumpărare făcută de stat, mărit acest preţ, cu 150/o şi acâsta în vedere că, până la definitiva procurare a materialelor. preţul se pâte ridica. 
După terminarea, lucrărel se dreseză un compt de lichidare şi dacă ur . resulta în profitul interesatului o diferenţii bănâscă în plus, acâstă diferenţă i se va restitui, iar în cas când diferenţa ar fi în minus, judeţul este obligat 

a.0 acoperi, 

Stâlpii necesari 

Stâlpil necesari se procură de judeţ cu cheltuiala sa, asemenea şi plan- 
tarea acestor stâlpi se va face de judeţ cu' mijlâcele de car! dispune şi .snb 
supravegherea personalului Direcţiunci Telegratelor şi Poştelor. Cînd județul 
nu dispune de stâlpi, atunci se procură de direcţiune cu prețurile curente trecân- 
du-se în devis. Ă A 

Administraţiunea Poştelor şi 'Telegrafelor pote. uutorisa județul, când 
condiţiunile ar permite, să întindă: firele teletoniec şi pe stâlpii liniilor tele-



» nice sati telegrafice ale statului, şi în acest cas județul va ]lăti pentru fie- 
are jir imparte câte 2 lei de kilemetru saii fracție de kilometru ca taxă de 
ocaţiune.— Pentru primirea acestei taxe Dirigintele liberâză o chitaniă din 
«ondica a souche form. 598, iar banil î înainteză imediat cu raport Direcţiunel, 

Direcţiunea generală îşi reservă dreptul ca pe stâlpil jmdețului să în- 
tindă şi alte fire telefonice saii telegrafice, dacă posițiunea firelor județene 
existente va permite acesta. 

întreţinerea reţelelor judeţene 

Intreţinerea retelelor judeţene cade în sarcina județului. Ast-fel, ori de 
câte oră se vă ivi veri un deranjament pe linie, saă înlocuire de sirme, stâlpi, 
aparate sau orl-ce alte lucrări ce ar reclama buna întreţinere a instalaţiunilor, 
se vor face de judeţ cu cheltuiala și personalul sări. 

Intretinerea acestor rețele pote fi încredințată şi Dircețiunel generale a 
Telegrafelor şi Poştelor şi în acest cas, județul va trebui să plătescă o sub- 
venţie anuală de: 16 lei pentru fie-care kilometru sait fracţie de kilometru 

„de linie cu un singur fir; iar dacă pe aceiași stâlpi sunt uşedate mar multe 
fire _se va plăti: 16 ler de kilometru saii fracție de kilometru pentru primul 
fir, 2 lei de kilometru saii tractie de kilometru pentru firul II-lea, 2lel pentru 

” fie-care kilometru sai fracţie pentru firul III, 2 lex pentru fie-care kilometru 
ati fracție pentru firul IV ; iar de aci înainte câte L leii de fie-care kilometru 
zaă fracţie de kilometru de. fie-care fir în purte, 

Pe lângă aceste taxe pe kilometru de linie, va may plăti şi câte 15 Ie! 
de fie-care post judeten. Bine înteles că întretinerea se face numar asupra li- 
niilor şi circuitelor ast-fel cum se primesc de Dircețiunea generală și că orr-ce 
adaos la instulaţiune se execută în comptul judetului.” 

Iutările de posturi, reparaţii, stricăciuni. 

„Mutările de posturi, transformări și orl-ce alte lucrări de reparațiuni, 
<a Și stricăciunile provenite din neglijenta personalului județului, se suportă 
de către judeţ sai de către cel vinovaţi. 

"CUM S'AR PUTEA ACOPERI O PARTE DIN CHELTUELILE CE SE FAC 
CU INTREŢINEREA INSTALAŢIILOR TELEFONICE COMUNALE | 

Pentru Domnii primari şi notari 

In capitolul precedent sa spus că taxele de instalare și întreținerea în- 
stalaţiunilor telefonice comunale, privese pe judeţ. 

La rindul lor judetele pentru preintimpinarea acestor cheltueli, înca- 
seză de la fie-care comună, prin analogie, cheltuiala ce trebue să suporte. 

N'ar fi nimic de zis asupra cheltuclilor ce se faccu instalarea, de ore-ce 
"aceste cheltueli făcute la început, se fac odată şi pentru tot-d'a-una. . , 

Ceia-ce însă e mal greu și o sarcină ma! mult de suportat de judeţ și 
"în definitiv de o comună, este cheltuiala ce urmeză a se face cu întretinerea 
înştalaţiunilor, care cheltuială trebue prevădută anual în budget; căci, fie că 

- județul “şi ar lua sarcina ca, cu personalul săi să îngrijescă de buna stare a 
-instalaţiu iilor,. fie că acestă obligațiune si ar lua-o Direcţiuaea generală a 
- Telegratelor şi Poştelor în schimbul taxelor prevădute prin Inge și regula 
ment, acestă cheltuială tot trebue prevădută şi suportată în fic-care, an. 

Insă, date fiind folâsele reale ce aduc asemenea instalațiuni atât publi- 
«ului cât şi Administraţiunei şi Statului, acestă cheltuială nu se pote dice că 
«ste zadarnică ; totuşi, un serviciă de utihtate publică monopolisat de Stat, 
«um este acesta, pentru ca Statul după urma lui să nu aibă a suporta chel- 

„dueli mal inari ca venitul, recurge la direrute sisteme de exploatare, unul ma! 
„rațional ca altul, ca prin mijlocul acesta și în schimbul înlesnirilor ceva 
aduce publicului care ar avea nevoe de acest servicii, să potă. fuce: venitul 
dacă nu mul mare, cel puţin egal cu cheltunlile.
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Acest lucru pare a se fi avut în vedere la întocmirea leger Şi regulamen- 
- cului telegrafo-poştal-telefonic și pentru instalaţiunile telefonice județene şi 
„Spre a se deminua cheltuelile de întreținere ce cad în sarcira judetelor, prin 

art, 165 din lege și 450 din regulament s'a acordat județului 1/9% din venitul | posturilor comunale ce ar resulta din taxele convorbirilor telefonice, fonogra- i melor şi taxa de 25 bani percepută asupra fie-cărel telegrame transmisă prin 
telefon. 

Experiența a dovedit însă că încasările din aceste taxe sunt cât se pâte 
de inferidre choltuelilor de întreținere şi acâsta nu pote proveni de cât din 
urmitorele cause: i . | 

a) Populaţiunea rurală nu este încă deprinsăt cu acest mijloc de coros- 
pondenţă şi nui pâte aprecia îndestul fol6sele ce aduce. 

b) Chiar dacă acâstă populaţiune iar aprecia fol6sele, se găscse, fusă, 
agenți postali (notari) personalcare este însărcinat cu exploatarea acestui ser- 
zici, cari fie din causa lipse! cu desăvârşire a cunoscintelor serviciului, fie 

+ din cauza îndărătnicici în servicii, se pun în calea avântului ce ar trebui să : ta un asemenea serviciă, păgubind pe stat ca şi pe judeţ şi aducând zătignire 
mtereselor publicului. - 

Dacă bonificarea ce se cuvine din încasarea acestor taxe nu pote acoperi o parte mal însemnată din aceste cheltuely, se nasce întrebarea: ce surse de venit ar mai putea contribui la acoperire şi care surse să fie procurate tot ! de aceste instalațiunt? ! 
i Singura, sursă nu mai pâte fi de cât bonificarea de 1/20 cuvenită din încasarea taxelor abonamentelor telefonice la domiciliul persânelor de prin 

comunele rurale, cari ar simţi necesitatea unor asemenea instalațiuni, şi care bonificare se acordă județului în virtutea art. 160 din lege şi 45V din regu- 
! lamentul telegrafo- poştal. 

Mulţi, pâte, ar zice că asemenea abonamente în comunele rurale ar fi curat evenimente, 
Este o idee greşită, căci causa că până acum nu s'a făcut, este lipsa de cunoscințele condiţiunilor în cari se jac asemenea abonamente şi lipsa cunoscinţelor avantagiilor ce ar aduce telefonul abonatilor. 

| In adevăr,: o pers6nă care ar avea dorința să se aboneze iustalânrlu-st [i telefon la domiciliii, îşi face idee că un asemenea abonarnent ar costi enorm d şi nu ştie că cu o tuxă lunară de abonament începând de la 4 ciîn sus pâte i beneficia de folâsele ce aduce telefonul instalat la omiciliu, deosebit de costul |... instalaţiunel ce face după devis şi care se explică mar jos la capitolul următor. : In schimbul acestei taxe destul de moderată, âbonatul are avantagiul că pâte efectua anual 200 convorbiri gratis cu orl-ee abonat din judet și chiar cu abonaţii de prin comunele urbane ale județului, întru cît rețetele acestor comuni nu sunt declarate ca urbane!). | : „___Cât servicii n'ar aduce telefonul instalat la domiciliul Domnilor pro- „prietari, arendaşi şi ork-cărei persâne din comunele rurale !.. Timpul câtar trebui să'l perdă pe la primărie spre a ctectua câte o convorbire telefonică, „proțucate mai mult ca 4, 5, 6, saii 7 lei lunar cât sar cheltui cu taxele abo- namentului.— Afară de acesta, D-nir roprictari, arendaşi ale căror moşii se învecinesc, în multe împrejurări ai d schimbat, dese corespondențe între D-lor, şi în lipsă de telefon sunt siliți să și le schimbe prin Omeni plătiţi a căror plată în multe casuri este mult mal mare ca aceste taxe.— Având tule- on la domiciliă 'se pote primi şi. transmite corespondența telegrafică prin te- lefon, de la .şi la oficiul cel mai apropiat fără înterdierele la cari se daii Joc în lipsa unei atari instalațiuni.— Asa dar serviciile ve le aduce telefonul în- „stalat la. domiciliă.sunt fârte însemnate și nenumărate ; dar cine însă ar putea 

  

  

    a 1). Ca rețea urbană. se declară nuniai rețcua unei localităii care ar avea e. putin » 2 abonaţi ; ceea ce cam rare: localităţi se intâmplă.să aibă atâţă. abonaţi și intii dar po- sibilitatea ca abonaţii de prin comunele. rurale în schimbul. taxelor de: abunsnent FU le)) sii poată convorbi uratis şi.eu abonaţii de prin, oraşele judetului şi chiar cu ce! din capitalele județului. ÎN i e    
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atiuce la cunoseința D-lor proprietari, arendași și ori-cărer pers 6ne din comu- 
nele rurale, cari ar simţi necesitatea unul telefon la domiei iă, aceste scrvicil și conditiunile de abonement spre a'1 decide a se abona? 

Acesta ar putea-o face numai D-unit primari şi notari, cărora le încumbă 
ditoria de a face ca venitul comunei să prospere din ce în ce malmult, căci, 
prin apelul ce ar face în acest sens, Sar obține abonamente şi în acest 
cas chcdtuelile de întreținerea posturilor comunale s'ar acoperi în mare parte, 

In capitolul următor se arată conditiunile în care se fac asemenea. abo- 
namente, pe care citindu-l cu luare aminte D-nil primari şi notari, vor putea 
îl în mâsură a da tote detalicle persânelor doritâre de asemenea instalațiuni, 
Abonamente la posturile telefonica instalate la particulari în comunele 
a rurale 

D nil proprietari, arendași și orr-ce pers6nă din comunele rurale, cari ur dori să li se instaleze teleton la domiciliă legat de postul de la primărie, ca ast-tel prin mijlocirea acestui post comunal să comunice de la domicili 
cu orl-ee lcealitate, care ar poseda instalaţie telefonică, bine înţeles pe cât-va 
fi posibil ca vorbirea să se pâtă auzi, vor adresa, cererile de abonament ofi- 
ciulul din apropriere sai direct către direcţiunea generală a 'Telegratelor- 
Postelor și Telefânelor. 

Condiţiunile în cari se fac asemenea abonamente sunt: 
1). Instalaţiunea postului se face de Direcţiunea Generală a Telegratelor 

şi Poştelor, iar cheltuețile făcute cu acestă instalațiune, se suport de cel in- teresat şi se plătesc după un devis anume întocmit de Direcțiune, în care 
devis se specifică: costul sîrmel, costul isolatorilor, costul aparatelor, costul 
lucrului, ctc.1) 
: Stâlpit necesari se vor procura de abonat, iar în casul când abonatul ar 
dori ca şi acești stâlpi să se procure de Directiune, atunci la cele-lalto chel- 
tueli se va adăosa și costul acestor stâlpi. 

Aceste cheltueir se numesc cheltuelr de instalare, ele se fac odată şi 
pentru tot-da-una. 

Aparatele și materinlele ce sai întrebuințat la instalaţiune sunt pro- 
prietatea abonatului, și în casul când abonatul ar dori să înceteze abona- 
mentul, pâte dispune cum va voi de cele. 

Ast-fel că abonaţii cari prin felul ocupaţiuner lor ar trebui să se mute 
dintr'o comună în alta, pot forte bine să'și ridice aparatele şi materialele. și 
dacă la noul s&ă domiciliii ar dori să'șI instaleze iarăşi telefon, să le utili- 
seze și pentru acestă instalațiune, plătind numa! costul lucrului. 

2). Abonatul va plăti pe fie-care an următârele taxe: 
a). 50 lei ca taxă de abonament. — In comptul aceste! taxe abonatul are 

voe să facă 200 convorbiri gratis cu ori-ce abonat din localităţile situate în 
acelaş judeţ și chiar cu abonaţii din orasele aceluiași judet și acesta întru 
at rețelele acestor oraşe n'ar fi declarate ca rețele urbane. — Declararea de 
rețea urbană nu se face de cât în casul când în acele oraşe ar exista cel pu- 
țin 23 abonaţi, condiție de alt-fel pe care puţine oraşe din ţeră o pote îndc- 
plini până acum și decI abonafir din comunele rurale ati avantagiul a comunici 
gratuit în seh'mbul taxer specificate mar sus si cu abonaţii din oraşele si- 
tuate în acel judet. ” a 

„b). Ca taxă de întreţinere pentru liniile care ati o întindere de un ki- uz 

  

ş- i. 4) Cu apreximaţie ar costa: 4U le). Pentru un kilometru socotit de la Pri- 
mirie in care se coprinde sirma fiare, 
isolatori, lucru, alară do stâlpi cari 
urmeză a-i da proprietarul care core in- 
stalaţia. sciindu-se că pe un kilometru 
trehne plantați 14 stâ'pi cari socotiți 
a5 leitacfolei . . 

150 le), Aparatele inclusiv sirma; gutaperca, lu- 
cul, ete.
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Jometru (socotit de la primărie), nu se plătesce nici o taxă pentru întreți- nere, ea fiind coprinsă în taxa de abonament de 50 ley ; dacă însă lungimea linică este ma! mare de 1 kilometru, se va plăti pentru întretinere câte lulei pentru fie-care kilometru saii fracţic de kilometru suplimentar po fie-care an. In schimbul acestei taxe de iutreținere, Direcţiunea "ȘI ia angajamentul să țină în bună stare de funcționare instalațiunile. 
Se explică, că aceste taxe nu dă drept abonatului de a aveapretențiu- nea ca în casuri de mutarea instalațiunci, fie chiar din o cameră în alta, sai chiar în aceiaşi cameră dintr'un Îoe în altul, să sc facă tot în comptul acestei taxe. — Aceste mutări, cum şi ori-ce stricăciuni causate instalatiunel din ncglijență, se plătesc de abonat după un devis anume întocmit de Direc- țiunea poştelor, 
Abonaţilor li se mar pretinde: 
a). De a se purta cuviincios faţă de funcţionarii chemaţi a"! servi. b). Nu le este permis a ţine conversațiuni telefonice cari ar fi contra Ordinel și bunelor moravuri. 
c). Taxele de abonament să le plătescă la timp, căci contrariă sar ex- pune la neajunsul de a li se întrerupe comunicațiunea. 
d). Este interzis cu desăvârşire abonaților de a lăsa să vorbâscă la te- lelon şi alte persone streine sati pentru a le lăsa, le-ar fi pretins plată, cunoscând că cel cari se vor abate de la acâstă obligațiune vor fi supuşi la o amendă de 500 le. De. exemplu :. 
Să presupunem că un abonat al cărui post telefonie ce-l are instalat. la domiciliu ar fi la o depărtare de 3 kilometri de postul de la primărie de are este legat. El va avea de plătit anual: 
50 lel (taxa de abonament) 20 lei (taxa de întreţinere socotit a 10 ler kilometru, pentru primul kilometru nu se plătesce) 7 let total Dacă ar fi la o depărtare de + kilometri va plăti 81 lei, la 5. kilometri 90 lei, şi aşa mal departe, crescând taxa cu câte i lex fie-care kilometru su- plimentar, 

CONTRAVENŢIUNI LA LEGEA MONOPOLULUI TYELEGRAFIC ŞI 
TELEFONIC 

“Serviciul de. telegraf şi telefon este monopolisat de stat şi deci nici unei pers6ne particulare nu-r este permis a face veri o instalațiune telegrafică sati telefonică fără autorisațiunea Direcţiunei Generale a telegratelor şi poş- telor şi plata taxelor legale. a | Agenţii poştal sunt obligați de a raporta formal Dirigintelul respectiv orl-ce instalațiuni telegrafice sai telefonice particulure existente deja sati cart Sar face în coprinsul comunei de către pers6ne particulare. 
In acest raport vor arăta: 
1). Numele şi pronumele persânei care a făcut iestalaţiunca, 
2). Felul insa aţiuner (telegrafică sai telefonică). 
3). Localitățile legate prin aceste instalaţiuni, , | 
4). Dacă firul străbate fie în lung saă numa chiar în curmeziş veri'o sosea națională, județenă saii. comunală. a 
5). Dacă firul străbate numa! proprietatea persânei care a făcut insta- 

laţiunca sai mal străbate şi proprietățile altor pers6ne. , a . 6). Dacă între localităţile legate prin aceste instalaţiuni private există 
și o instalație a statului, saii județului.
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IZATUIRSA SERVICIULUI TELEFONIC UNUI POST COMUNAL, 
D& CATRE AGENŞII POŞTALI (NOTARI) 

OBLIGAŢIUNI IMPUSE AGENŢILOR 
Ce so însolozo pzin post tolatonio comunal şi subt a cui autoritate sunt 

puse acesta postuzi ? 

Prin post teletonte coinanal se înţelege postul telefonic înfiinţat cu chel- 
tuiala județului sai comunei și care pentru înlesnirea publicului 'este auto- 
risat de Direcţiunea Generală a telegratelor și poştelor a îndeplini pe lângă 
serviciul teletonie și telegrafic de stat şi serviciul telefonic şi telegraiic public. 

Aceste posturr sunt puse sub controlul şi autoritatea oficiului Telegrato- 
postal de Stat, de care depind. 

Cine îndoplino:02 saeviciul unui post telefonic comunal ? 

„Prin art. €49 din regulumentul telefonic se pune îndatorire agenţilor pos- 
tal (notari) ca pe lângă serviciul de poştă să îndeplinescă şi serviciul telefonie 
Ji telegrafic lu posturile telefonice comunale. 

Caro cuat îndatozirile impuse unui agent poştal de la un post telefonic 
a . comunal ? | : 

Sunt urmâtorelo: . 
a). Să înlesnescă autoritățilorși personelor particulare convorbirile te- 

jefoiuce. , 
b). Să transmită şi să primescă prin telefon telegramele și fonogramrle 

atăt ale autorităţilor cât și ale particularilor în limitele instrucţiunei de faţă. 
c). Să dea ori de câte orl i sar cere comunicaţia deschisă posturilor îe- 

Jefenice cu cari este în legătură, . 
d). Să primescă de la factorii ruralr fonogramele şi telegramele ce accs- 

ia ar primi în drumul lor, bine înțeles, dacă aceste fonograme saiă telegran:e 
îndeplinesc condițiunile de a fi transmise prin telefon. —Se explică, că și 
acestor telegrame factorul Je va: percepe -taxa telefonărel. — Predarea către 
agent sc face întocmal ca și către un oficii, 

Cari sunt orele de servicii ? 
Orele de serviciii ale unul post teletonie comunal sunt acelea fixate și 

pentru cancelaria primăriei (adică de la 8—12 ante-meridiane şi de la 2—5 
post-meridiane), | 

Ce calendar este adoptat? 

In relațiunile de servicii. posturile telefonice comunale vor întrebuința 
<a şi în serviciul poştal, calendarul Gregorian (stil noă). -: 

STAREA FUNCŢIONAREI INSTALAȚŢIUNEI UNUI POST COMUNAL 
5I CUBI SE CONSTAT STRICACIUNILE CE 1 SE ADUC 

"Cum constată agentul că instalaţiunea, sa telefonică este în bună stare şi 
ce faca în casul când ar constata că comunicaţiunea nu este posibilă ? 

La intrarea în servicii în fie-care dimineţă agentul poştal este ţinut să 
se asigure dacă comunicaţiunea telefonică este posibilă, şi acesta o pote face 
chemând la aparat posturile telefonice cu cari este: în legătură, şi dacă se 
pote înțelege, bine, atunci comunicaţiunea este în regulă, iar dacă nu se pote 
înțelege, va raporta imediat prin mijlâcele de cari dispune, sub-prefecturet 
sai oficiului de care depinde, spre a se lua“măsuri de înlăturarea: deraniu- 
inentului, trimițând vătăşelul pe linie. După ce se va restabili comunicațiunei, 
agentul va dresa un proces-verbal în protocolul general (form. 7) în drepti. 
și la data zilei la care a avut loc deranjumentul, în mo:lul următor:



  
  

  - tate da; următârele imprimate. 

! grafice). 

Proces- Verbul 

Astă-zi . ,..... (ziua, luna, anul) de la ora... şi până la ora. „ = = comunteațiunea teletonică a fost întreruptă din causă . 
Agent poştal : , 
Acest proces-verbal va fi semnat şi de primar cum și de cantonicrul ce a înlăturat deranjamentul şi el servă ca o Justificare în cusul când sar ivi reclamaţiuni pentru ner&spunderea la chemiările posturilor cu car! este în le- giiură, 

. 

Ds cine se face revisia instalaţiunilor telefonice comunale ? 
După cas, rivisia liniilor, aparatelor şi bateriilor teletonice, se fiice saă de personalul special al județului, saii dacă întreținerea s'a concedat Dirce- țiunci generale u telegratelor şi poştelor se face de personalul Directiuner. Aceste revisil consist; în a se verifica atât firele cun şi aparatele și ba- teriile telefonice, dacă sunt în bună stare de funcționare și în cas contrarii să se înlăture deraniamentelo ce se opun bunci funeţionări. Rovisia sc va face de regulă odată sati de două ok pe lună şi chiur în casul dacă nu sar ivi deranjamente. 

Pe cine priveso stricăciunile aduse aparatelor telefonice ? 
Ori-ce stricăciuni aduse aparatelor din neglijenţa, sa violenta persona- lului însărcinat cu mânuirea, privesc direct pe agentul postal în comptul căruia se va face reparaţiunea cuvenită, 

DISPOSIŢIUNI GENERALE 

Cine are dreptul de a se servi de telefon ? 
Ori-ce pers6nă are dreptul de a se servi de teleton în condițiunile pres- crise de lege, fie pentru a ține convorbiri, fie pentru a i se transmite tele- grame. — Agenţii poştali cari ar refusa fără motiv asemenea serviciii, vor fi aspru "pedepsiţi. 

" 
Ce îndatoriri se pun agenţilor pentru păstrarea secretului corespondenţei? 

Agenţii poştalt sunt obligaţi a păstra secretul corespondenţei telegrafice şi telefonice şi nu le este permis nici chiar a spune la o a treia persână că două persone corespund între ele prin telegrame şi telefon, Contravenienţii. vor fi aspru pedepsiţi: şi în casuri grave vor fi dată judecăţer.: 
| Asemenea vor avea grijă ca de conţinutul corespondenței telegrafice să nu ia cunoscinţă şi alte pers6ne streine, și în acest scop va căuta ca origi- nalele telegramelor, fonogramelor și aviselor telefonice să le păstreze până la. înaintarea lor întrun loc sigur şi sub cheie, 

IMPRIMATE 

Pentru îndeplinirea serviciului de ce imprimate are necesltate un post telefonic comunal şi de unde le pote procura? 
„.. Pentru efectuarea serviciului la un post telefonie comunal este necesr- 

d n , DAR CE a): Registru cu matcă (ernular 330 (Registru pentru incasarea taxer te- -lefonice., | Su a SE b) Registru cu matcă fomular 34, (Registru pentru încasazea taxei tele=
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€) Imprimat formular 513 (înregistrarea convorbirelor teletonice( 
d) » » '20 (protocol de casă) 
c) ; > 7 (protocol senerul) 
) - 6 (blanchete pentru scrierea telegramelor pri- 

mite prin telefon). 
2) . A 4 (blanchete pentru scrierea cărților de visită te- 

| legratice primite prin telefon) 
h) » » 1 (adeverinţe de predarea telegramelor) 
i » 318 (blanchete pentru aviscle telefonice (1) , 

Aceste imprimate le procură agentul, gratuit, de la Dirigintele afi- 
ciulul sub ordinele căruia este pus.—In raportul de cerere va arăta numă- 
rul filelor ce trebue să conțină fie-care imprimat, cum și numărul filelor ee trebuie să contină fie-care registru şi nu să ceară registre de un număr mat 
mare de file, de cât se intrebuințeziă de obicel. 

Imprimatele nu se vor întrebuința de cât numa! pentru trebuinţele ser- 
viciului, cunoscând că cel cari vor face risipă vor fi supuşi la plata imprima 
“telor cheltuite zadarnic. 

"La ce servesce registru cu matcă formular Nr. 330 ? 
„Acest registru servesce pentru : 
a) Inregistrarea aviselor telefonice particulare presentate 
b . convorbirilor ,, - - 
c) > fonogramelor ,, > >>: 

La ce servesoe registru cu matoă formular Nr. 34? 
Servesce numa! pentru înregistrarea telegramelor particulare presentate. Atât registru formular Nr. 350 cât şi cel formular Nr. 31 servesc pe timp de o lună începându-se operaţiunile în ele la 1 st. noiiale fic-cărer lunf şi se continuă până la finele lunel, când urmeză a se înainta cu cele alte compturi Dirigintelui oficiului de care depinde postul telefonic, având uriia- ca, cu câte-va zile ma! înainte de începutul lunci viitâre să se câră alte re- 

gistre “în locul lor.—In aceste registre, cari sunt destinate numal pentru o lună: nu e permis sub nici un motiv a se trece în ele de cât numa! operațiunile ivite în cursul aceleaşi luni. 
Aprovisionarea să se facă în aşa fel, ca postul să nu fie în lipsă nici o 

zi de aceste registre. 
In ele se începe la înter stil noii ale fie-căre luni cu Nr. 1 de înregis= trare şi se continuă cu numerile curente până la tinele lunef, ? 

La ce servesc cele alte imprimate ? 
Afară de registrele arătate mar sus, cele alte imprimate sunt fol volante. 
Imprimatele form. 313 servese pentru înregistrarea convorbirilor telefo- 

nice oticiale şi pentru înregistrarea convorbirilor particulare provocate de alte: 
posturi telefonice.—Din aceste imprimate se iai mat multe for volante, se 
cos ]a un loc formându-se o condică pentru înregistrarea convorbirilor tele- 
fonice oficiale provocate, şi una pentru înregistrarea convorbirilor telefonice 
particulare la cari convorbiri a leat .părte postul ca fiind provocat de uw 
alt post. 

P Ascinenea se formdză una condică şi din imprimatele formular Nr. 20 care 
porti numele de protocol de casă, și în care se inreşistreză : telegramele pur- 
ticulare presentate şi fonogramele presentate, cum şi din imprimatele form. ? 
care portă numele de protocol general şi în care se înregistrează: telegra- 
mele, fonogramele și avisele telefonice particulare sosite (primite prin teleton).. 

Atât în condicile lormate din imprimate tormular Ar. 313, cât și în cele- 
formate din imprimate formular Nr. 30 şi Nr. 7 se începe la întcl ale ite- 
cărei lun! (stil noii) cu Nr. 1 de înregistrare şi se continuă cu numerile cu- 
rente până.la finele lunel. | 

...] - “ . Fată ” a 

1) A so veilea ri delelo, de toate ac63*8' imprimată, la finelă : astruețiunei;
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ile servese pe timp de un an, și după acest timp se păstreză în archiva 
primăriei. A 

Imprimatele formular Nr. 6 servă pentru scrierea telegramelor primite 
“prin telefon, formular Nr. 4 pentru scrierea cărților de visită, primite prin te- 
leton, fomular Nr, 3318 pentru serierea aviselor telefonice presentate sai Și so- 
site.—Este interzis cu desăvârşire agenților de a procura blanchete de 'tele- 
grame personelor. streine în scop de a se plăsmui telegrame. 

Formular Nr. 1 (adeverințe de predarea telegramelor), se complecteză cu 
datele. cerute și se atașeză la telegrame, fonograme sati avisele teleronice pri- 
mite prin telcton și la predare se va pretinde adresanților să semneze de 
primirea acestor adeverinţe, cari în urmă se vor forma pe fie-care lună câte 
o actă sepurată și se vor păstra în archiva primăriel. 

Ce etichetă va purta fie-care registru saii condică ? 

Pe coperta registrelor cu matcă formular 530 și 31, şi pe a condicelor 
formate din imprimate form. Nr. 313, 30 şi 7 se vu scrie căte o etichetă care 
va coprinde: numele postului telefonic comunal, județul şi oficiul de care de- 
pinde, felul condieei saă registrului (adică dacă e registrul form. 320 se - va 
serie: registru de încasarea taxelor sau dacă e form. Nr. 34 registrul de în- 
cesarea taxelor telegramelor particulare presentate; condica lormula Nr. 
li se va intitula: condică de înregistrarea convorbirilor telefonice oti- 
«i Il» provocate, cea altă condică formular 313 se va intitula: condică de înre- 

- gistrarca convorbirilor telefonice provocate de alte posturi, condică formular 
Nr. dU se va intitula: protocol de casă, iar ceu formular No. 7 protocol ge- 
neral de înregistrarea telegramelor, aviselor telefonice şi fonogramelor primite 
prin telefon) unul şi luna, 

EXEMPLU : 

Postul telefomie comunal . . 
din ” 

Județul . . . . . „pendinte de ofieiu. .., 
Registru . 

pentru 

încasarea taxei telegramelor particulare presentate 
pe 

Luna anul . . 

_CONVORBIRILE TELEFONICE 

AVISELE TELEFONICE 
Ce se înţelege prin avis telefonic, cum se redacteză, cum se înregistreză 

şi cum se transmite prin telefon ? . 

Când persona chemată a vorbi la telefon war avea telefon la do- 
aniciliu i se dă un avis de chemare. - ! 

Acest avis se serie pe imprimat form. 318 saii pe o bucată de hârtie,. 
cât se pote de citeţ şi în limba română. 

Pe avis nu se scrie de cât adresa personel ce se chiamă la telefon; cu- 
vintele, „vino telefon (ziua . . .. . ora ()....%; şi semnătura presenta- 
torului; iar în casul când presentatorul ar dori ca pe avis să mal facă și 
„alte comunicări, atunci avisul se tux6ză și înregistreză întoemal ca și o t6- 
legrumă, sp 

Taxa unul avis telefonic simplu este de'25 bani. 

  

1) Ora fixată pentru convorbira să fie cu două ore cel puţin -mai tărdiii de ora 
-presentă- ej avisului, ca ast-fel să fie timp suficient pentru predarea avisului li dese 
ainaţie. : : - ”
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Se înregisireză în registru cu matcă formular No..900 de unde se Jibe- 
reză chitanță presentatorului, şi pentru că în acest registru se mul înregis- 

ixcză convorbirile telctonice particulare și fonogramele, spre deosebire, se va 
scrie de mână atât în cotor cit și pe chitanţă cuvintele „„avis telefonic“ 

Numărul de ordine sub care sa înregistrat se reproduce şi pe originalul 
avisului, cum şi data zilei, ora şi minutul presentărel. 

După ce sta înregistrat se transmite prin telefon citindu-se în ordincu- 
nrmâture : i 

a) Preambulul (adică: numele localititei de destinaţie, numărul de în- 
segistrure, data zile, ora și minutul presentărel), 

L) Adresa, destinatorului, 
e) Textul (coprinsul avisuluY). 

_"d) Semnătura presentatorului. 
Postul care a primit avisul prin telefon, după ce ma! întât repetă avisul 

ca ast-tel să se înlăture erorile ce star fi făcut, comunică postului care la. 
transmis numărul curent sub care Ta înregistrat îu protocolul formular Nr, 
7.—Acest număr se noteză pe iivis, iar alături de acest număr se mal no- 
teză: numele postului căruia i s'a transmis, data, ora și minutul transmiterei 
şi se semneză de agent 1). 

EXEMPLU: 

Un re-care d. Scheser, din comuna Măneşti (jud. Dâmbovita) care co- 
" mună e legată prin. retea teletonică cu 'Pergoviște, presintă un avisla postul 

- teletonie din Mănești prin care chiamă la telefon pe un dn. Schiel din Bu- 
-curesel şi să presupunem că acest avis sa. înregistrat sub No. 5 în registru. 
formular No. 231; avisul va avea lormula următore : 

  

  

  

expediat | ' Sohiel proprietarul Fabricei do hârtie din 
Târgovişte Buşteni str. Decebal No. 4 adresa des- . 

No. 10 27/12 — Bucuresci — tinatorului ? 

1.35 s. Vino telefon azi ora 4p. m. (textul A 
semnătura presen- 

Scheser tatorului 

No, 5 Avis telefonic 22 1.30 «, | ez 
A Ă 93 vant —— 

; numerul do i ere ci : i ).  liurgistrare * taxa avisulul ziua ora şi minutul 
presentărei 

preambulul     
  

După cele spuse ma! sus, acest avis transmis prin telefon de agentul 

- postuiul Mănescă oficiului Târgovişte, se citeşte în modul următor: 

„Uu avis teletonie pentru Bucureşti presentat lu postul Măneşti, înre- 

'gistrat sub. Nr. 5, în Qiua de27/i2 ora 1 30 p. m,, adresat Schicl strada Des 

cebal Nr. d Bucuresci, textul : vino telefon adi ora 4 p. m. semnătura: Scheser. 

Adnotaţia făcută în colţul stâug de sus, coprinde numărul de înregis- 

irare dat de oficiul 'Tergovişte, data, ora, şi minutul transmiterei prin te-- 

Jefon. ” A. 

: Avisele telefonice se pot presenta și ca urgente, şi în acest cas po lângă. 

taxa de 0,29 bani se mal percepe încă 0.50 bani taxa urgenţel. , 
Bei 

1) Aceste adnotaţiuni se fac în scop ca la casuri de reclamațiuni, agentul să. 

poată justifica transmit-rea avisului. . , FI 

>) Su presupus casul când avisul ar fi scris pe o „bucată de hârtie ; aviselo- 

scrise. pe imprimate formular No. 318 aii tot acelaşi coprins. 
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Pe avis, dasupra adresei și în registru cu matcă, unde se înregistreză 
cum şi pe cliitanţa ce se libercză presentatorulul se serie cuventul „„urgentit. 

Asemenca când se transmite prin telefon se menţiondză şi urgenta. 

EFECTUAREA ŞI INREGISTRAREA CON VORBIRILOR TEI-EFONICE 

CONVORBIRI FARTICULARE 

Caze post încaseză taxa convorbirei ? 

Postul care a provocat convorbirea, fie printr'un avis de chemare la te- 
lefon, fie: că persona chemată ar avea teleton li domrciliă, de regulă, trebue 
să înregistreze convorbirea, și să perecpă taxele cuvenite de la persâna care 
a provocat convorbirea; însă, dacă persona chemată la telefon  consimte să 
lătescă tuxa convorbirei la postul provocat, în acest cas, postul care a pro- 

vocat .convorbirea nu o mul înregistreză, ci se mărginesce numa! în a se asi- 
gura întrebând imediat prin telefon postul provocat, dacă a încasat taxa cu- 
venită, şi sub ce Nr. din registru a souche. 

. Cum sa inregistreză o convorbire telefonică ? 

Convorhirea teletonică se înregistreză, după ce sa efectuat, de postul 
care a încasat taxa în registru formular 350, complectând atât în cotor cât şi 
pe chitanţa, ce se libereză persone care a etectuat convorbirea, locurile libere 
cu: Nr. de ordine ul convorbirei, numele și pronumele persânei care a pro- 
votat și plătit taxa convorbirel, durata în minute cât a ţinut convorbirea, 
numele şi pronumele personei provocată a vorbi la teleton, şi numele offeiului 
provocat.—Se semnezi de ugent şi se aplică stampila de zi atât pe cotor cât 
şi pe chitanţă. 

Numtzrul curent, sub care s'a înregistrat convorbirea, se comunică prin 
telefon postului cu care sa ţinut convorbirea, arătând în acelaş timp şi nodul 
cum a taxat-o, adică: | 

Dacă convorbirea a durat 5 minute sai mat puţin de d minute, va comu- 
nica că a tuxat-o „simplă“, . | Ma 

Dacă a durat 6, 7... până la 10 minute, va comuniea că a taxat-o 
„dublat ete, . : 

La rândul sti, postul provocat, trece și el convorbirea în condică, 
formată în fol volante, formular, Nr: 315, notând în colonele respective: nu- 
mărul curent, numărul de înregistrare ce i sa comunicat” de postul provocator, 
numele postului provocator, ora începerei convorbirel, durata în minute a 
<onvorbirei, numele postului care a încasat taxa, iar la observaţiuni, data 
zilcI la care a avut lee convorbirea. 

Cum se taxeză o convorbire telefonică ? 

a) Timpul cât a durat convorbirea, 
b) Inpărţirea administrativă din care face parte localitatea cu care se 

(iue convorbirea, - | 
c) Ca unitatea de convorbire, este durata unei convorbiri ţinută în timp 

de d minute. 
Taxele sunt: 
a) Pentru o convorhire de 5 minute saii fracţie de 5 minute ţinută 

într'o comună sai între dout cătune cari fac parte de aceiaşi comună,. taxa 
este de 25 buni, . 

b) Pentru o'convorbire de 5 minute sai fractie de 5 minute, ținută între 
două localităţi situate în același județ, taxa este de 50 bani. 

c) Pentru o convorbire: de 5 minute sati fracţie de 5 minute, ţinută cu 
o localitate situată întrun judeţ limitrot (vecin), taxa este de 1 leii. 

| d) Pentru o convorbire de 5 minute sat fracţie de 5 minute, finută cu 
o localitate situată întrun județ nelimitrot (ne vecin) taxa este de-l lcii 50 
EI, RI : a 

Pentru taxarea uncă convorbiri teletonice se are în vedere: 

-



  

  

, e) Convorbirile ținute dupt ora 10 sira, se taxâză dublu (adică 1 se 
percepe taxa îndoită de cum i-sur perecpe). 

î) Convorbirile urgente se plătesc dublu. 

Pe lângă persona provocată la telefon mai pote asculta a doua persână 
care s'ar interesa de convozblirea ce asa loc între provocator şi provocat? 

In asemenea cas, sc permite să usculte şi a treia persână, dar tuxa va 
fi ca pentru două convorbiri, dându-le voe de a ocupa linia 10 minute. Reci- 
pisele ce se vor libera vor fi una sati două după cererea celor interesați, 

In cari casuri pot A interzisa sai întrerupte convorbirile telefonica ? 

O convorbire telefonică pote fi interzisă şi chiar întreruptă do a se 
efectua în următorele casuri: 

ai Când personele cară vorhese, ar schimba între densele termeni necu- 
viinciosi sai înjurioşi. , 

b) Când subiectul conversațiunel ar trata cestiuni cară ating siguranța 
statului. | 

În asemenea cusuri, agentul va interveni, ca persânele cari vorbesc, să 
înceteze de a mai întrebuința asemenea expresiuni, sait a schimba subiectul 
conversațiunci, și dacă în urma acestei invitațiuni, convorbirea star continua 
tot pe aceiaşi temă, agentul le va întrerupe comunicațiunea. 

Or-care ar fi motivul pentru care sa oprit convorbirea, agentul va 
comunica casul, prin telelon, Dirigintelul respectiv, care apreciând, va lua 
mesuri ca convorbirea saii să se oprâscă, sui să continue, Ă 

In ce ordine se dai convorbirile telefonice ? 

Convorbirile telefonice se etectucză în ordinea. cererilor, acesta, fără 
distinctiune de persâne. 

Două persone cari vorbese nu pot ocupa linia mal mult de 10 minute, 
dacă aşteptă rend şi alte persone spre a vorbi. 

Ordinea de precădere a convorbirilor, este : 
1) Convorbirile oficiule, 
2) » particulare urgente, . 
3) ---» | RR curi W'ar.fi urgente şi în ordinea cererilor.   CONVORBIRI TELEFONICE OFICIALE 

: -Ce se înţelege prin convorbire telefonică oficială ? 
Cari autorităţi ai dreptul de a corespunde prin telefon, în mod oficial ? 

Prin convorbire telefonică oficială se înțelege convorbirea ţinută între 
„două autorităţă şi al cărui subiect ar trata cestiuni relative Ja servicii. 
; Parte din Ministere, ati intervenit. către Direcţiunea generală a tele- 

grafelor, poştelor şi telefânelor, arătând cari anume autorităţi, pendinţi ai 
autorisaţia a corespunde prin telefon, în mod oficial, aşa că nu se pote precisa 
bine, cari autorităţi pot saii nu corespunde oficial, prin telefon.—k bine, însă, 

„ca oră de câte ori o autoritate ar cere să vorbescă oficial prin teleton, agentul 
„să ia informnaţiuni, prin telefon. de lă oficiul respectiv, dacă autoritatea inte- 

resată are autorisațiune de la Ministerul respectiv. 
Lipsa despre asigurarea autorisaţiunei, pote. expune pe agent la plata 

taxei convorbirei, dacă autoritatea interesată n'ar (i avut o ascrnenea auto: 
risațiune, , , 

Autorităţile militare: şi corpul didactic, nu sunt autorisaţi a ţine con- 
vorbiri oficiale, chiar dacă aceste convorbiri ar fi în interesul serviciului. 

Controlorii fiscali pot convorbi oficial insă numai în interesul serviciului. 
„Se permite perceptorilor fiscali şi controlorilor fiscall de a convorbi în 

interesul serviciului, în mod gratuit, 'pe liniile judeţene, cu autoritățile din 
comunele ce cad în circumscripția lor. 

  

 



Asemenea Protoereii de județe pot comunica prin telefon cu parohii din 

judeţ; și aceste convorbiri nu vor fi trecute nicăeri. 
Agenţii ocslelor silvice pot convorbi gratuit în interes de servicii şi pe 

rețelele județene întru cât prin organisarea politici, aceşti agenţi ati îndato- 

rirea de'a esecuta şi unele legi de interes general, cum poliţia silvică a ve- 
nătorei, etc. , 

“Dacă o autoritate, care n'are autorisațiune de a ţine convorbiri oficiale, 

ar fi provocată a vorbi prin telefon de o altă autoritate, care ar avea auto- 

risaţiune, convorbirea se pâte considera ca oficială, înregistrându-se de postul 

cure a provocat'o. ” 

7 
Cum se înregistreză o convorbire telefonică oficială ? . 

Convorbirile telefonice oficiale după ce stati efectuat, se înregistreză de 

postul care a provocato în condica formular Nr. 515 notându-se: Nr. curent 

ul convorbirel, provoeatorul convorbirei și numele postului provocator, che 

matul și numele postului chemat, ora începerel convorbirel, durata în minute 

cat a ținut convorbirea, iar la observațiuni data dilei li care sa ținut con- 

vorbirea, | | 
Postul provocat nu trece convorbirea, îrsă, spre a nu se da loc laabu-. 

“sură, ascultând convorbirea va atrage atenţiunea postului provocator că nu 

pote fi considerată ca oficială şi va sonnala împrejurările şi oliciului respectiv 
cu rapurt înscris, 

Cari convorbiri telefonice pot fi scutite de taxe? 

Pot fi scutite de taxe numai convorbirile autorităţilor judeţene ţinute 

între ele, în interes de servicii pe liniile înfiinţate şi întreținute cu cheltuiala 

lor: şi numai în coprinsul aceluiasi județ. Sc explică că, în casul când între 

dou județe limitrofe ar fi stabilită, chiar cu cheltuiala ambelor judete, o. 

comunicaţie telefonică prin linil directe între două posturi comunale car sc 

învecinee6 sai între un post comunal și un oficii de stat, autorităţile jude- 

tene si comunale, nu vor putea comunica între densele, de cât plătind fie- 

care convorbire în parte, de ore-ce gratuitatea convorbirilor pentru aceste 

autorită(i, după cum sta spus mal sus, este admisă numa! pe rețcua interioră 

a județului, 

Co sa înţelege prin aatorităţi judeţene şi cari sunt ? 

Prin autorităţi județene se înțeleg autorităţile cari depind de adminis- 

traţia “udeţenă, cum sunt: autoritățile comunale rurale, primăriile, sub-pre- 

fecturile, personalui serviciului sanitar al judetului, personalul serviciului 

technic al judeţului, ete. 
Aceste convorbiri nu se înregistreză nicăuul. 
Dacă pentru efectuarea convorbirilor ce ar ține între ele autoritățile 

îudețene, sar cere şi intervenţia oficiilor publice ale statului saii sar face us 
“e liniile statului, aceste convorbiri nu mai pot [i scutite de taxe, ci se vor 
taxa ca oficiale în comptul autoritătel care a provocito. 

Posturile schițate în plan sunt situate tote în coprinsul județului Dâm- 
lovita. Intre Pucidsa și 'Tergovişte, să se presupue că n'ar exista o linie 
specială a județului după cum se vede în schiţă. 

a) Cenvorbirile în interes de serviciii, ținute de autoritățile județene de - 

la posturile Măânesci şi Dragomiresci cu preiectura saii prin intermediul pre- 

fecturci sai chiar al oficiului cu jandarmeria rurală şi parchetul cum și cele 

de la postul Moţăeni cu sub-preiectura Puci6sa, se pot efectua în mod gra- 

tuit, de ore-ce nu se face us de cât de liniile judeţene; 
D) Convorbirile în interes de serviciii ce s'ar ţine între autoritățile ju- 

dețene de la posturile Pucidsa și Moţăeni cu : prefectura, parchetul, jundar- 

meria rurală, Dragomiresci şi Mănesci, nu pot fi efectuate în mod gratuit, 

de ore-ce pentru ctectuarea - lor, sar face us şi de linia statului, și anume 

între Pucidsa şi Tergovisce, deci, se vor taxa ca oficiale de postul care le-a 

pzovecat, " ”
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La ce consecinţe se pot expune agenţii poştaliîn casul cănâ ar 

vermite autorităţilor judeţene a efectua în mod gratuit convorbiri cari n'ar 

trata cestiuni relative 1a servioiă, cum şi pers6nelor particulare cărora. 

DI a le-ar permite a vorbi gratuit? - e 

“Dacă sai dat avantagil autorităţilor județene, ca pe liniile înființate şi 

întreținute cu cheltuiala lor să efectueze convorbiri în mod gratuit, nu în- 

semn6ză însă „că, represeztanțiy acestor autorități să efectueze tot în mod gra- . 

tuit “şi: convorbiri cari nu ar privi interesele serviciului. De accia, agenţii 

vâr taxa 'şi înregistra ca particulare tote convorbirile. acestor autorităţi cari 

văr truta afaceri relative la servicii, cunoscând că cel cari nu vor um - 

întocmai, sunt expuși atât la plata convorbirilor, cât și la pedepse: discipli- 

nare, considerându-se acesta ca o sustragere de taxe în dauna statului. 

- ““Aseanenea se expun acestor, consecinte. şi ugențil: cari sar dovedi că : 

permit personelor particulare a vorbi 'gratuitiprin telefon. i 
o... emana a p 

EXEMPIA E     .. 

      
      

. -; - . E 
, 

PBLEGRAMELE TELEFONATE SI FONOIZANS .. ... 

" Afară de ţinerea, convorbirilor. la ce niai pote, servi telefonul ?. 
DE DRC  eta Oe ee A | 

Afară de tinerea convorbirilor, teletonul mal serveste ȘI pentru trans- 

mitexea - şi  primirca telegramelor, cu destinaţie. pentru interiorul tera, și 

fonogramelor cu" destinație pentru interiorul. aceluiasi judeţ şi cu conțiune 

ca atât- telegramele cât și fonogramele să nu.fic mai.mari ca 10 cuvinte, Lără 

u se socoti adresa, şi să fie scrise în Jimba română. | . 

Co £i % sul când i s'ar prezenta o telezramă care ar 
o face agentul în casul 0: »: | logral ta 

f mai mare de 40 cuvinte, saă ar fi scrisă într'o jimbă străină sati 2r avea 

îi “oa, destinaţiune o ţeză străină ? „a ” 

rciegramele ce Sar presenta scrise într'o. limbă străină sai ar fi mută 

mari de ii0 cuvinte saii ar avea destinaţiune o teză streină, agentul nu e 

+a, refusa. primirea. Asemenea telegrame nu le va transmite însit prin ce es 

ci după-cele va înregistra în registrul (chitaniier) formular Nr. 95 (vechit A ) 

; 
. po 

10
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ace unde lilereză chitantă presentatorului, le expediază cu prima cursă prin 

factorul rural oficiului de care depinde postul î-telonic, punend, pr factor să 

semneze de primirea lor în jurnalul formular Nr. DL (vechii 126); este ţinut - 

însă agentul, să încunosciinţeze despre acâsiă măsură pe presintator, care 

p ste să dispună de imijloce mal lesniciose, î trimite telegrama a oficiul te- . 

corafie sail gara cea nul apropiată. 

Acestor telegrame, de Gre-ce nu se mal transmit prin telefon, nu-li se 

may aplică taxa telefonărel şi la taxarea celor cu destinațiune pentru inte- 

riorul tărei, se va călăuzi de aceleasi .reșuli, eark se prevăd şi pentru tele- 

gramele cari îndeplinesc condiţiunile de a fi transmise prin. teleton şi cari 

reguli se prevăd în presentu instrucțiune, iar pentru taxarea telegramelor 

externe, se va călăuzi de regulele și taxele prevădute la cap. „„Tarila tele- 

„grumelor externe“ de Ja finele instruețiunel. 

DEOSEBIREA INTRE O TI LE ZRAMA TELEFONATA ŞI 0 TONOGRASMA 

"Ge se înţelege prin o talegramă teletonată ? 

Prin telegramă telefonată se înteleze telegrama, care pentru a ajunge 

la destinație, se transmite mat înteii prin telefon unul oficii telegrafic, iar 

de la acest oficii şi până la destinație se transmite prin telegraf. 

Ce se înţelege prin fonogramă ? 3 p o 

Prin fonogramă se întelege acea depeșă, care pentru a ajunge la desti- 

națiune, în'lipsă absolută de o instalatiune telegrafică, la transmitere sa face 

us numa! de teleton, și condițional ca! localitatea de origină şi cea de desti- 

naţiune să fie situate în coprinsul aceluiași judet. ” 

Asa dar, în casul când intre două județe limitrofe, ar fi stabilită o co- 

municaţiune telefonică, prin linii directe între dou& posturi comunale cură se 

învecinese sai între un post comunal și un, oficiii de stat, telegramele ce sar 

preseuta la unul din aceste posturi cu destinatie pentru cel-alt post, de zi se 

transmit numai prin telelon, nu se vor taxa ca fonograme, ci ca telegrame 

telefonate, de ore-ce, după cum sa spus mal sus, fonogramele sunt admise 

numa! în coprinsul aceluiaşi judet. 

Când o telegramă telefonată pote deveni şi ca fonogramă ? 

O telegramă telefonată mai pote deveni și ca fonogramă în următorul cas: 

Când în localitatea de desinaţiune a unei telegrame, ar exista un post . 

telefonie judeţean, pentru ca telegrama să se transmită de ultimul oficii prin 

telefon la comună, trebue ca pe lângă taxu. telegramei telefonate, presenta- 

torul să plătâscă şi taxa unei fonograme. Aceasta de la ultimul oficii tele- 

” grafie şi până la comuna de destinaţie transmiterea în lipsă de telegraf, 

i n cutsă că se face numai prin. telefon, telegrama telefonată „devine ast-fel 

fonogramă. , | ” “ ” 

Presentatorul uner ast-lel. de telegrame nu este obligat a o da şi .ca 

fonogramă, însă agentul sai amploiatul este tinut a informa pe presentator, 

că în comuna de destinațiune există telefon, și dacă voesce ca telegrama să 

i se transmită prin teleton de ultimul oficii la comuna de destinaţie, "va 

trebui să plătescă pe lângă taxa telegrameY telelonată şi taxa fonogramel, 

căci contrarii, telegrama se va dala destinaţie prin poştă de la oficiul 

destinatar. o - Rea 

“Se dă umnătoarele oxemple : 

 Giiciul 'Pergovisce și Găesci sunt situate în judetul Dâmbovita. 

După cum se vede în planul din pagina următoare, de oficiul 'Târgovisce . 

sunt legate posturile telefonice: Tătărani, Mănesci, Dragomiresti și Răsvad. 

De oficiul Găesci sunt legate posturile :- Bădulesci şi Brosceni. | 

Posturile Brosceni (Dâmbovita) și Vișina (Vlaşea) sunt legate prin rețea 

telefonică județenă, stabilind astfel 'comunicaţiunea între două. Judete .]i- 

mitrofe. | a NNE 

De oficiul Bucuresci este legat postul telefonie județean Bănesa, -
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a) Depeşile ce star schimba între posturile : “Pătărani, „Mănesei, Drugo- 

nr sei, 'Tergovisce și Răsvad, cad în categoria fonogramelor, de 6re-ce lu 

ra i 2re se face us nunmal de telefon. i e . 

"ut pentru același motiv și depeșile schimbate între : Găesci, Bădulesel . 

„și Broscreni, cum şi cele între Bucuresel şi Bănâsu, se vor considera tot ca 

“fonograme ; : DR e RIL Ra 

D) Depeşile ce sar schimbau între Brosceni (judetul Dâmbovita) și Vișina 

(judeţul Vlașca), desi, fiind legate direct prin linie teletonică, nu Sar iace 

as la transmitere de cât numar de' telefon, nu st ver ronsidera totuşi ca fo- 

nograme,; ci ca ler une telelonate, si se vor taxa ca atare prin faptul că 

  

aecste dou localităţi nu sunt situate. in același judet ; : 

e *mmama Fidenae 
1 u | , postul Patărani 5 aleg, Za 

e ] w , Aănesri i ” încă A lo Bu tote formie p2drba 

- a G) Of telegrafic 
Dragomiregec a Ş Ne Cu. l- postal fel forca   

   
  

  
52 Bădalegei Oimnin X iciul Deer e iată 

Ta progterti Sea ! 

- pr ! de i 

4 Ju Beceroae e” 
“enr | . , „7 ah   

„€) O depesă presentată la unul din posturile : 'Fătărani, Mănesci, Dra 
somiresci sau ltăsvad pentru oiiciul' Găesci, care este în 'acslaşI județ cu 
aceste posturi, se va coisidera ca telegramă teletonată, de Gre-ce acâstă 'de- 
peşă 'se va transmite mal întâiă pria telefon oficiului Tergovisee, iar, de la 
oficiul Lergovisce prin telegraf până la Găescl. aici 
A S'ar obiecta pote că nur mal fi nevo: dea se transmite de Ja Tergo- 
visee la Găescr prin telegrat, ci star putea da acestor posturi de către oficiul 

* 

“Tergovisee, comunicaţie ivletonică directă cu Găesei, şi ust-fel acestă depeză, - 
transmisă numai prin teleton,. să cudă în categoria fonogrumelor ; acâsta însă 
nu este perinis sub nici un motiv, de ore-ca numul atunci are să se facă us de 

telefon, când ar lipsi o instalaţie telegrutică ; ori între Găesti şi Tâxgovisce 
exiștă instalaţie teleyrafică şi depeşa nu păte fi considerată de cât numa! ca 
telegramă telefonată ; Pe Sa 
„__d) Depeşile ce star schimba de la comunele : "Tătărani, Mtnvsci, Drago- 

" 2aniresci, Răsvad, cu comunele : Bădulesci, Brosceni suit Bin6sa, se -vor taxa 

cu telegrame telefonate și apoi-ca fonograme, pentru motivul: că de la origina 

lor şi până la uttimaul oficiă (Găesci.sai Bucureser), star face us:la transmi- 
tere" de telefon şi -telourat, “adică televramă teletonată, iarfdetla ultimul 
oficii (Găesei saă Bu uresct) şi până la lozulitatea de destinație, sa face us 

«le telefon, acică flonugrină).



    

  

Cum s'ar putea, înlătura de către diriginți confusiunea ce.se face la 

____ „deosebirea, unei fonograme de o telegramă telefonată ? -: 

Ccn'usiunile ce se fac la distingerea unel telegrame telefonate de o fo- 

nogramă, nu provin numal din necunsscerea conditiunilor ce trebue să în- 

  

"i.deplinâscă o ionogramă şi o telegramă telefonată. Căcă,- să se presupue că 

cine-va ar cunâsce, perfect de bine, aceste condițiuni, însă,. nu va scă 

“și de ce aparate are să se facă us lu transmiterea și retransmiterea depeşei, cu 

„alte cuvinte, prin ce fel de instalaţie, telegraiică sati telefonică, sunt legate 

între ele diferitele localităţi intermediare, cazi ar fi chemate a, lua parte la 

transmitere : acela cu siguranță că nu va sci cum să taxeze depeşa. | 

Acesta, dificultate o pote întâmpina şi agenţii poştall şi spre ase înlă- 

tura, se recomandă D-lor Diriginţi următorul mijloc : 

Să se formeze şi să se dea fie-cărut post telefonic câte un tableii în 

care să se indice cu cari anume postuil telefonice sai oficit, din judet, de- 

peşile ce ar schimba le va taxa ca lonogranie ; - iar depeşile cu destinaţiune 

pentru tote cele alte localităţi şi curl mu sunt cuprinse în tablov, să le taxeze 

ca telegrame telefonate, lucru care ar fi uşor dacă se vor călăuzi de exemplele 

“date de not și de secliița de hartă de mul sus. AD 

REDACTAREA ŞI PRESENTAREA FONOGRAHELOR ŞI SELEGRA- 
- MELOR TELEFONATE ! 

Cum trebueso redactate telegramele telefonate şi fonogramele ? 

__. Telegramele teletonate şi fonugramele trebucse scrise cât se pote de 

citeț, în limba Română, să nu coniie mal mult de 40 cuvinte, fără a se socoti 

adresa, să fie fără corecturi sai resături și în ordinea următore : 

a) Indicaţiunile speciale (spre exemplu urgenţa, răspunsul plătit etc...). 

-b): Adresa destinatarului cât se-pâte de. complectă, cu arătarea exactă 

a străzei, Nr. casel, oraşului şi județului din care face parte, *. - 

: c) Textul (adică corrinsul). E ERE 

d) Semnătura presentatorului. 
Mar jos de semnătură preseritatorul își va seri adresa şi acesta în scop 

„ca în cusul când depesa nu sar fi putut înmâna destinatarului din dii rte 

împrejurări, agentul să potă fi în mesuă a intorma pe pre sentatorul de sorti 

„telegramei saii lonogruinel. Stersăturile, r&săturile sati adăogirile  trebuesc 

aprobate în seris de presentator chiar pe orioinalul depeşet, 

_ O telegramă fără text sati semnătură nu se pote admite, se excepteză 

însă, cărțile de visită telegrafice cari nai text. e 

Legalisarea semnătuzei | 

Presentatorul une. fonograme sai telegrame pote legaiisa semnătura sa 

"—Legalisarea, se face de autoritatea în drept, mal jos de semnătur? . | 

| “După cererea presentato:u'ul, legalisurea pote fi t asmisă totu ], prin 

„+eleton şi în acest cas cuvintele cark compun Jegalisarea, se socot se în nu- 

"mărul cuvintelor de taxat. A ' 

“In caze cas, agentul aplică legea timbrului fonogramelor şi telegiamaolor 

E . talefonate ? E i 

Când o pers6nă.particulară adreseză [onograma, saii telegrama sa unci 

"autorităti, agentul este obiigat a pune în vedere presentatorului să'şi timbre z> 

fonograma sait telegrama. a | - 

” Dacă presentatorul consimte ași timbra depesa, atunci se va aplici pe 

" telegraină, timbre fiscale (nu poştale) de "alorea cerută de legea timbrului, 

jax d'asupra adresei se va seri cuvintele „timbrată cu... leă. . bani“ cari 

“cuvinte se socotesc în numerul cuvintelor de taxat. | , 

_“ Timbrele aplicate se vor anula de. agent, “sati. oblitera cu stampila de 

Ji, şi valoreo aceştor timbre nu se scade din taxă. cuvenită pentru fonogramă 

„sânii telegramă A De | - 
“In cesul când presentatorul n'ar. consimii să'și timbreze telegrama. sait 

Pe
 

=
 

m.
 

- 

+ “torograma, agentul va serie” dasupra adresei cuvintele „,retusă timbrarea“ şi 
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mceste cuvinte nu se vor socoti în numărul cuvintelor de taxat ci se dai din 
-oficiti în preambul, gratuit, 

Cuvintele „timbrate cu lei... bani...** saă „retusă timbrarea'* se vor 
menționa la transmiterea telegrame sat fonograme! prin telefon. 

Agentii ear! n'ar indeplini aceste formalităia sunt expuşi a suferi « amen- 
zile prevădute de legea timbrului. . - 

Cari telegrama saă fonogzamae se pot opri do a fi transmise? 

Se pot opri de lu trunsmitere, fonogramele sati telegramele carY ar con- 
tine corespondenţă vătămătâre ordinel publice suii bunelor moravuri ; prin 
ordinea publică se întelege îndemn la revoltă, la nesupunere la legile” țărel 
şi altele, prin bunele “moravuri se întelege acelea cari ar conține înjuri şi 
cuvinte triviale, ete, 

Pe fonograme sati telegrame se va seri inotivul retusului, şi dacă sati 
înregistrat dejii, taxele se vor restitui pr-sentatorului în maxim 18 ore de lu 
presen'are. 

Casul se va :duce imediat, “prin telefon, la cunoscința Dirigintelui res- 
„pectiv, spre a decide asupra restituire taxelor.” - 

„IZ0DUL! CU SE NUMERĂ CIVINTELE 

Cam s£ numără cuvintele unei fonograme sai telosrame ? 

Tot ce expeditorul serie pe fonograma sa telegrama sa, intră în numeul 
«cuvintelor de tuxat, afar“ de următ orele semne de punctuaţiune : virgula, 
punct, punct şi virgulă, două puncte, trăsurile de unire, apostrotele,. alinia, 

Pentru numărarea cuvintelor se vor av ca in vedere următârele reguli: 
a Maximum lugimel unu! cuvânt este de 15 litere ; iar ceia ce trece peste 

15 litee se socotesce încă un cuvent d. ex: „representanţilor'*, sunt 10. i- 
tere (=? cuvinte). - 

b) Orr-ce caracter, orr. ce literă isolzită şi orl-ce citră isolată se numără 
«drept, un cuvânt, d. ex: n'avem =? cuvinte;. 

-“ Sublinierea se numără drept un cuvânt, d. ex: plâcă înda'ă (sunt 2 cu- 
vinte şi o subliniere) = 3 cuvinte. 

d) Parentesa se numără drept, un.cuvent d. ex: „primesc, nuvele, (rele) 
= 4 cuvinte; 

e) Ghilimelele (semnale i “ se nuniese litiu se numără. drept un 
cuvânt, d. ex: „Primesc. nuvele, “unde c'tese. „afacerea amânată : = "7 cuvinte. 

£) Expresiunile imprim: ate printr'o trăsură de unire . se 'soeotesee grep 
atâtea cuvinte ci ate, sai întrebumț: ut pentru. a. le torma, d. ex: ia-mă = 2 cu- 
“inte: 

%) Numerile scrise în litere se numără dr. pt atâtea cuvinte. câte stai 
întrebuințat, d. ex: Două sutepatruzeci (sun: 7 liter6) = 2 cuvinte; scris 
însă: două-sute- -patru-zecă ='4 cuvinte... 

h) Grupele de cifre şti litere se socot tese drept atâtea cuvinte de! "câte 
oră conține 5 ţitre. 

Punctele, virgulile şi barele de fract e, intercalate între țirre, se  Soco- 
tesc drept o țilră fie- -care; asemenea sa s rotesc drept o ţitră şi Jiterile cart 
se pun la țirre, spre a însemna numerile' oridinare, 

SN EXEMPLU 

1 44956= (sunt « cine tifre) 1 cuvânt; PI NE E ca 
4987518= (sunt 7 ţitre) 2 cuvintite 

43205878101= (sunt 1l. titre) 3 cuvinte 
41,695 (5 ţitre şi o virgulă, se socotesc 6 ţitre) 2 cuvinte; 

495= (sunt 5 titre şi o bară do îraciie s2 socotese 6 tifre 

3 2 cuvinte; - 

“1iz= (sunt 2 ţitre și 5 bară de (ractic'se soc ot os: "3. dife 
î2 tor 

PI = 1 cuvânt; -
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10 leă 50 b.= 4 cuvinte; . | a 
Lei 10,50= 2 cuvinte; | Pe | MR 

B. M.= 2 cuvinte; | 

—p — Marcă de comert =1 cuvânt . | 

DE CÂTE FELULEI SUNT TAXELE CARI SE APLIGĂ UNEI FON OGRAME 
SAU UNEI TELEGRAME TELEFONATE 

Do câto -feluri sunt taxele cari se aplică telegramelor telefonate şi 
fonogramelor ? 

Taxele cari se aplică telegramelor și fonogranelor sunt de dout feluri : 
__a) 'Faxa ordinară, este taxa care se aplică asupra cuvintelor ce conţine: 

telegrama ; 
h) Taxele accesorii, sunt ucele taxe, cari se percep peste taxa ordin ară 

telegrumelor și tenosramelor cari ar contine indicăţiuni speciale. 

Ce se înţelege prin indicaţiuni speciale ? 

Prin indica iuni speciale se înțeleg acele indicațiunY cart arată modul cum. 
trebue transinize, şi remise la dostinatiune telegramele sati fonogramele.-— 
Aceste telegriuince se numese speciale; d. ex: „urgentă este o îndicatiuue 
specială care-arată că depou să se trausmită şi să se predea la destinaţie 
fără întârdiere. și cu preferință altor telegrame sau fonograme, cari var con- 
tine o asemene indicatiune. | Pi | pe 

"TAXAREA, INREGISTRAREA SI TRANSNITEREA PRIN TELEFO 
A FONOGREARELOR i 

“Mai înainte ae a înregistra şi taza o tonogramă, ce reguli trebueso 
observate ? 

Mar înamte de a înregistra şi taxa o fonosramă, agentul va observa ur- 
mătorele reguli : 

a). Ponograma să fie scrisă citeț, în THimba română, și să nu conţină may 
mult ca 40 cuvinte, fără a se socoti adresa. | 

b). Să observe „bine, ca să nu facă conlusiune între o fonograniă și te. 
legrumă telefonată, şi să taxeze, în loc de o Ionogramă, o telegramă telefonată și 
vice-versa., — In acest scop va consulta regulile și exemplele de mar sus, 
e). Dacă conținutul fonogramel ar 11 contra sigurantel statului sau bu-= 

nelor moravuri, săi lonograma ar fi adresată unei 7 autorități, să caute a aplica 
disposiţiunile prevăzute în puragralele respective, de mat sus. 
! După ce ugentul sa asigurat de cele arătate mai sus, procedeză la nu- 
mărarea cuvintelor, luând ca normă, și aplicând regulile prevădute la para- 
gratul „modul de numărare, ab cuvintelor“ de mal Sus, : 

Care este taza uneifonograme?..  . .....:: 

Taxa 'unel fonograme în n Cuprinsul unui judet în care se coprinde ŞI clu 
tanța ce se libereză pres sentatorulul, este de 30 bani pentru 20 cuvinte sa 
mat puțin de 20 cuvinte şi | lei pentru cele ce trec de 2v cuvinte până la 
limita de 4 cuvinte. Adresa, adică numele destinatarului Şi, „localitatea unde: 
Iucrge nu intră în No. cuvintelor de taxat. 

Cum se înregistreză o fonogramă ? . 

Fonogramele se: inrepistrâză în registrul . cu matei formular No. 330, 
dându-se număr curent de înregistrare, care numir se va scri și pe originalul 
fo: 10gramer. -



  
  

L5l 

  

In cotorul registrului, cât şi pe chitanța ce se libereză presentatorului, 
se va seri : numele şi pronumele presentatorului, numele şi pronumele des-. 
tinatarului ; ora minutul și ziua presentărci ; numele localitățer de destina- 
țiune (arătând si judeţul). : 

In acest registru se mul trec şi avisele și conv orbirile telefonice şi spre 
deosebire se vor “Sterge atât din cotor, cât şi din chitanţă cuvintele „COn- 
vorbire telefonică de, ..... minute, si se va scri în locul lor cuvântul, 
„fonogriună“*. 

Se aplică și anpila de di atât pe cotor, cât şi pe chitanţă, se semneză 
de agent chitanța care se detașeză şi se libereză presentatorului. - 

Taxa cuvenită se trece în colâna verticală respectivă din cotor, şi în 
chitanță. 

:-- Pe originalul tonoeramei alături de numărul de înregistrare, se mal no- 
seză : numărul cuvintelor. ce conține fonograma, data, ora și minutul pre- 
sentărel. 

EX EMPLE DE FONOGRAMA - 

La comuni Mănesci, se presintă următârea tonogramă pentru comuna 
Răsvad: 

Ambele comune sunt situate în judetul Dâmboviţa şi legate prin rețea 
telefonică de 'Târgovisce. 

Să se presupună că acestă fonogramnă sa inregistrat în registrul for- 
mular 50 sub No. 0, — lunograma va avea următorea formulă : 

  

  

Expeliată 
RASVAD . E ae : , 

i No. 10 din 18/3 ora 2, 40 , Da 
p.m. » Drugăniștenu IN 
(Adică numerulde in- : Comuna Răsvad . : 

ă revistrare dst de postul „> Jud. Dimboviţa ) Adresa destinatarului nu 
Răsvad, din protocolul : intră in No. cuvintelor de 
formular No. 7). taxat, ci nomal textul şi | 

s matura. î : 

e „Te-am 1 aşteptat eri până la „ora 2 "a şi nat ! i 
venit. + Textul“ 

, Te rog vino astă-al de este posibil. | | 
. e N y EI 

miesou. ! | semnătura presentatoruli) 
4 . „i 
1 . . . . . , 

) No. 5, Fonosrama 21 ce, 18/2 2309 m. ]* Preambulul sai 
| * "400 bună n. indicaţiunile de 
| No. de Inregia, m o [/Numărulcu- ob servicii, care „nu 

Ş onoar.' (| vintelor ce Ziua 'ora si intră în ' număru 
(Taxa fonosr:) „conţine | miti a cuvintelor de taxat 

tăre!   
Adresa _: " iescu comersant Ainese i Î expeditorului | 

- 

2 A ai ii A P
S
 

S
e
 

e
 

e 

'Cum se transmite: prin telefon o fonogramă ? 

După ce fonograma s'a înregistrat, se transmite prin teleton, citind -S3 
în ordinea următere : .. , 

a) Numele loculităter de destinaţiune (adică comuna, Răsv ad) ; 
„b) Numele localităței unde s'a presentat (din comuna Aanesei) 
E: Preambulul (Nr. 5 fonograma, 21 c. 182,.oru 20 p- md; i 

d) Indicatiunile speciale n casul cul ar conține 3 i pi
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e) Adresa destinatarulur (Drusănişteainu, comuna i Răsr ad, jmăeţul Dăm- 
bovița ș) ar 

DT extul (sai coprinsul fonogramel) te-am așteptat cort, ete. ; ; 
8) Semnătura expeditorului (Iliescu). 
„După. cele „spuse, dacă se-ia exemplul de mal sus, transmiţendu- -se prin 

teletân, se va citi ast-lel: 
Resvad din Mânesei Nr. 5, ionogramă de 21 cuvinte, data. presentărei 

1872, ora 2,50 Pe Mo adresa Drugănisceanu, comuna Răsv ad; textul :. te-am 
aşteptat. eră până la ora 214 şi nai venit. “Te rog vino astăar de este posibil”; 
semnătura : Iliescu. 

Postul care a primit fonograma prin telefon, după ce o repetă ca ust-lel 
să se asigure dacă a primit'o exact, comunică postulu! care a transmis'o nu- 
mărul de. înregistrare din protocolul formular Ar. .7 (unde se înrogistreză lu 
sosire), Acest număr, postul transmițător îl serie întrun loc liber, „pe ori- 
ginalul fonogramei, mai alături numele postului căruia a transmis tonograina, 
data, ora și “minutul când a transmisto (vedi în exemplul de ma! sus, adno- 
tația tăcntă în colțul stâng de sus). 

" PAXAREA, INREGISTRAREA ŞI TRANSMITEREA PRIN TELEFON A 
- UNEI TELEGRAME TELEFONATE 

„ataă înainte de a taxa şi înregistra, o telegramă. telefonată, ce reguli 
trebe să observe agentul postal ?. 

Mar înainte de a proceda la taxarea și înregistrarea unei telegrane 
teletonate, agentul este obligat să observe ca telegrama să nu depizescă 
preserintiunile stabilite si despre cari Sa spus în “paragratele precedente, 
adicu : 

„aj Să na facă confusiune taxând în loc de o fonogramă o telegramă 
teletonată şi vice-versa ; 

b) 'Telegrama să fie scrisă. în limba română cât se pote de citeţ; și să 
nu conţină mar mult de 40 cuvinte, fără a:se socoti adresa ; 

c) Să nu aibă altă destinațiune de cât. pentru interiorul ţărer 
d) Dacă telewrama este adresată unei autorități, să cante a se conforma 

legei timbrului ; 
c) Dacă conținutul tolegramel ar fi contra siguranțel statului s sa contra 

moravurilor, să aplice disposiţiunile prevădute “la păraeratul respectiv de 
mail sus; 

?) Şi în fine, dacă localitatea de destinaţiiine ar poseda o instalaţie te- 
lofonică, să întormeze pe presentator că, dacă pe lângă tuxa telegrainci tele- 
fonate ar mai plăti taxa uner fonograme, telegrama se va transmite de ultimul 
oficii prin telefon la destinaţie ; contrarii telegrama se va trimite irin poștă 
suferind o înterdicre mal mare: 

După ce agentul s'a asigurat că telegrama. “ndeplineseo aceste - ures- 
cripțiuni,  procedeză la "numâ&rarea cuvintelor, luând ca normă și aplicând 
dispositiunile şi regulele de la paragralul „morlul cum se numără cuvintelei* 
de mal sus, 

a Cum se taxeză o telegramă, telefonată ? 
Taxele ordinare şi obligatorii cari se aplic unci telegrame telefonate 

sunt câte 5 bani de fie-care cuvînt, plus 10 bani chitanta; plus 25 basi o 
supra-taxă și plus 25 ban! taxa telefonărel. 

Adresa iclegramel se socotesce două. cuvinte a taxarea. unei telegrame 
telefonate, ori- cari ar fi nu n&rul cuvintelor ce o compun. 

In registrul cu matcă formular. No. -84, uide'se înregistreză telegramele 
telefonate, se va trece numărul cuvintelor de taxat coprinse în: test și: sem- 
nătura, plus dou& cuvinte pentru adresă ; pentru: transmitere îns>, se va seri 
în preambulul telegrame numărul real ul :euvintelor ce conţine telegrama, 
numărându-se în acest scop .pe lângă cuvintele din text și semnătur a și tote 
«uvintele ce conţine. adresa. : 

Taxele se percep în numerar dela presentatorul teleeramel..
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Cum se înregistreză o telegramă telefonată ? , | 

Telegramele telelonate se înregistreză în registrul cu maică ' formular 
Nr. 3t în modul următor : a | oa 

Se dă mumntr curent de înregistrare, care număr se scri» și pe .originalu:, 
telegramei. Locurile reservate atât din cotorul cendicer.. cât și din chitantă, 
se compleeteză cu : diua, anul,-ora, minutul şi timpul presentăret, numărul 
cuvintelor taxate (cele din text şi semnătură, plus trer cuvinte adresa), nu- 
mele localitățer de destinaţie (cu arătarea. județului), numele și pronumele: 
presentatorului, mumnele și pronumele destinatorulur:” , a a 

| Se aplică ştampila de di atât pe cotor cât şi pe chitanță si' după te se 
semn6ză de agent, se libereză chitanța presentatorului.  - e 

Ia trecerea taxelor în” colonele verticale ale registrului formular Nr. 34; 
să se dea cea mal inare atențiune, Ia a 

„Aceste colone sunt în. număr de trei și anume: IL colonă tăxa inter- 
naţională“ II-a colonă „taxa internă“ şi Ill-a colonă „totaltt.—Să se ştergă, 
cuvântul „iuternaţionali“t și să se serie în locul er cuvântul „telegrafică€ și 
în locul cuventului internă“ să se serie „telefonică“, 

Taxele se vor repartisa ast-tel : în colâna „taxa telegrafică“i se va trece 
taxa telegralică a telegramel adică : taxa pe 'cuvent plus a” chitanţei si plus 
eupia taxa de 29 bani; în colona, „taxa telefonică“ se va trece taxa de 5%) hunii 
a te'evonăret; iar în colâna „total“ se va trece totalul format din taxa îi - 
legratică plus taxa telefonărej. E E ii 

= EXEMPLUS | 
Ia postul Mănesci (Judeţul Dâmboviţa) se presintă următoarea telegramă 

ieletenală pentru Bncuresc] : (comuna Mănesci este legată prin reţea ielato- 
nică cu, Trâgovisce, : e ea d 

  

     

  

x pediatăi | e i oii iute Ie „Aperiată | ENE A. (Adresa dest'nata-, No. 05 dn | Doctozul Alexandru Slătineanu ) nului are înrouli- | 
19/2 ora 2 Strada Ştirbei-vodă No, 414 . € tateBcuvinte, însă ! pam. Gom-l 3 „iu se taxeză numai 2 i 
Me (ae ucuresei . "i : IE SI mătură a. gi N a cuvinte) . a e be Iei 

1 Nu pot astă-zi, cred că mâine terminând ) „(Textul conține 13 eu. 
i aficerile ştiute să pot veni. .. vinte de taxat)... . 

  

Sri să "Semnătura expediţorului con- :;,:.-., 
Take Ioneson , . ; = ț..ţine 2 cuvinte-de,taxat în to- 

„ - :__u tal dar 17 cuvinte de text), - 

  

    

  

i 

Ii , LR Ni i 

” | Numărul cuvinte pie | 
. No, 10 De .. lor. ce conţine în .... 9 25p. | 
ce N IIS oa Ali ie: Ia pe 
; (mumărul de clasa căreia 24 e. realitate) +: 1 (Ziua, ora și Preiini” | 

= ş înregistrare) apartine 17 c. (Numărol cuvinte E minutul bulul sau | 

| (part culara) _ lor de taxut) DE presantăre”) indicaţi- 

: | a. 0,25 (rasa teletoniurei) po d ni de 

i 000 (Recipisa) 1. taxa. servicii, | 
să 025 (Supra axă) tolera | care nui 

pi 0.55 Taxa pe cuvânt) | ic. :6 taxeză | 

E "1,45 (Totalul taxei tele-: - E : i 

“ : tonieeplus taxa te-: . kk 
i legrafică) . - i”, aa bei 

ae i E e ui AĂTOSII ne, LR 

| | Take Ionescu com. Mănesci Exped toru- . 
i ui  



  

Pe originalul telegramel, mut jos de semnătură sait dasupra adresei, se- 
va foma preambulul telegrame (indicațiunile de servicii) cari nu intră în 
numărul cuvintelor de taxat, notându-sc: . 

a) Numărul de înregistrare ; - e 
b) Clasa căreia aparţine telegrama (dacă e particulară sc va serie abrevia- 

țiunea „p* ; iar dacă este oticială sai de stat, abreviațiunea 5%). 
c) Numărul real al cuvintelor ce conține telegrama ;. iar pe sub acest 

număr se va trage o linie în forma de fractie sceriindu-se sub ca numărul. 
cuvintelor de taxat (adică cele din text şi semnătură plus 2 cuvinte pentru. 
adresă), notându-se alături abreviaţiunea ,„,C** (care însemnează cuvinte, 

d) Ziua ora minutul și timpul când sa presentat telegrama ; 
e) Sub numărul cuvintelor taxate, se va seric taxa percepută, divizată în :. 

taxa telegrafică şi taxa telefonică. 
“In,coloanele din controlul registrului formular 3 taxele din excnplu de: 

mul sus, se repartisoază ast-lel : 
  

Taxa Taxa -1 +0 
telegrafică | telefoniră . TOTAL 

B.| Lei n. | Let 
  

E | 

| 
| 

  

Taxa ielegratică adică : supiactaxu - ! 
> | 

chitanta + taxa pecuvent). . 

(Totalul taxelor). . .     
(Taxa telelonică. o... 

. 

' 
1 

i 

|]
 

|_
_ 

—
 

m
 

: m
 

e
 
a
m
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“?am ae transmite prin telefon o telegramă telofonată ? 

"Telegrama după-ce su înregistrat, se transmite prin telelon uticiulut” 
de care este legat postul telefonic, citindu-se în ordinea următore : a) numele 
ixalităţii de destinaţiune, b) numele localităţii unde sa presentat iclegruma. 
2) preambulul (indicutiunile de serviciu), d) indicaţiunile speriule (dacă ar îi. 
de exemplu urgenţa, răspuns plătit, etc.), e) adresa destinatarului £) textul 
(copriusul telegramel), g) semnătura expeditorului. 

După cele spuse, exemplul de mul sus, transmis prin telefon, oficiului. 
Tergovizte, sc citesce ast-fel: Bucuresșci din Mănesci,. Nr. 10 telegrama parti- 
culară, 21 cuvinte, data 19,2 ora 2. 410 p. m. adresa Dr. Alexandru Slătineanu. 
str. Ştirbey-Vodă Nr. 111 Bucuresei, textul: „„Nu pot veni astă-(i, cred că 
mâine terminând afacerile ştiute să pot veni“ semnătura adresatului : ,, Pache 

- Tonescutf. 

Oficiul saă postul care a primit prin telefon telegrama, comunică imediat. 
prin telelon numerul din protocolul formular 7 sui din protocolul de transit, 
unde înregistreză telegrama sub' care a înregistrat'o, iar postul care a traus- 
mis'o serie acest număr pe originalul telegramei, întrun loc: liber, inal alături 
uumele postului suit oficilui căruia a transmis'o diua, ora, minutul transmiterei 
semnând şi agentul (întocmai după cum se vede în exemplu de mar: sus ad- 
noiuţia lăcută îu coltul stâng superior). o IE Aa 

CARŢI DE VISITA TELEGRAFICE 

Ce se înțelege prin cărţi de visită telgrafice. cum ss taxează, cum se 
E înregistrează, şi cum se transmite prin talefan ? 

„Cărţile de visită telegrafice (abreviat C. V. 1) sunt visee telegrame, 
destinate a se întrebuința numai pentru felicitări.— ile nu ai text, ci numar 
adresă şi semnătură. Adresa lor pâte fi fonnată din orr-câte cuvinte, semnă- 
tura însă, nu pote contine de cât cel mult trei cuvinte. | 

Se primesc în orl-ce di a anului, şi. se secriit la sosire pe formulatul 
special Nr. 4. - ! a
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Taxa unei cărți de visită telegrafice este de 25 bani, plus incă 20 banY 
taxa pentru transmiterea prin telefon, iar dacă expeditorul ar dori, ca de lu- 
ultimul oficiii să se transmită prin telefon la comuna de destinaţie, pe lângă. 
taxele de mal sus se ma! percepe îucă 50 bani taxa unei fonograme. (In total 
un leii) a. 

Se înregistreză în registrul formular Xr, 34 şi se transmite întocmai ca- 
şi o telegramă telefonată, cu singura deosebire că în locul lăsat liber din 
registrul form.'34, pentru scrierea numărului cuvintelor, se scrie abreviaţiunca- 
0. V, puse | | -. - . 

| EXEMPLU : 
Din comuna Mănesel jud. Dâmhoviţa se expediază o felicitare carte de- 

vizită telegrafică pentru Bucuresci ; acestă carte de visită ielegrafică e con- 
siderată ca o telegramă teletonată, însă taxa el telegrafică rămâne tot 20 bani, 
iar pentru telcfonare se percepe încă 25 buni, total 0 bani. 

ț , N - : pe . 
î 

p  Maxia, şi Tache Ionescu . 
i Strada Scaune No. 32 ..: + (adresa destinatarului) 
- Bucuresci E 

Irina, Didi, Alexandru ) (semnăturile expedi'o-. 
: rilor) : 
No. (de inregistrare) C. v. T ărel | NO. . Vo Le 182 (de ora pieznntărel nu 

. l | = sri (de mar ţia: cornpt) "preambulul 

= an taxa telegrafici 
35 : +  Tefelonică - | , | | 

In colânele registrului. formular No. 34 taxele se repartizeză ust-fel 2 

Taxa tole- : | Taxa tele- | morar, 
grafică tonică 

Lot ia Lo AR ___Lei Le   

în
 

po I | 
  

Taxa ordinară a-€. V.T. |. „195 
Taxa telefonărei 

    | 

Care e taxa unei cărţi de vizită telegramă telefonată, fonogramă ? 

Dacă însă acestă carte de vizită telegrafică ar urma ca din Bucurescă 

să mârpă la comuna Dudesci diu jud. Ilfov, ce este legată prin telefon direct- 

cu oficiul telegrafic central, atunci pentru o ast-fel.de curte de visită telegratică,. 

foiogramă, taxa va fi: 20 bani taxa telegrafică DI 

25 „ telefonică ei 

3 fonograme! .. E 

Poţal 1 leii 

    

  

  
 



    

  

  

intră în nuime&rul cuvintelor de taxat. 
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TONOGRAME ŞI TELEGRAME CU INDICAŢIUNI SPECIALE 

"Ce sc înțelege psin indicațiuni speciale gi cari sunt ?. - | 

Intrunu!l din paragrafele precedente s'a arătat ce se înţelege prin indi- 
“aţiuni speciale, | a - Na 

„__ “Amndicațiunile speciale, cu: cari se pote presenta o fnogramă sau telegru- 
z5ă, sunt următorele și 

a) Urgenţa, suii abreviat (D) 
») Răspunsul plătit sati abreviat (R. P.) 
c) Colaţionarea A (TF. 0.) 

„«]) Adeverire de primire telcuratică sai abreviat (P. C.) POS pp Pip) <) Multiplă sau cu copil FR Pa (TI. M.) 
1) A se-urmări - - (T. $.) 

„.%) Prin telelon . E aa 
Indicaţiuuile speciale ast-tel cum sunt scrise de expeditor, intră în nu- 

mărul cuvintelor de taxat, socotindu-se atâtea cuvinte câte stai întrebuințat 
Ja compunerea lor, 

„File pot fi serise şi în mod abreviat, adică. cu literile convenționale ale 
-seayriulul şi în acest cas se pun în parantes şi se taxeză drept un cuvânt. 

FONOGRAZIE ŞI TELEGRAME URZENTE .- 
4 - 

Ce se înțelege prin fonogramă săi telegramă urgentă ?. 
Presentatorul unci fonograme sati unei telegrame, voind ca fonograma 

=suit telegrama să să se transmită: şi să 'se dea la destinație cu prioritate și 
«eră, întârdiere, ure facultatea a o da cu indicaţiune „urgentă:* scriind acest suvent sait numai abreviaţiunea (D) înaintea adresei. — Acestă indicaţiune 

Exemplu de o telegramă telefonată urgentă : 

i a „urgentă 1) 

! General Manu N 

ii Caicu Victoriei No. 210 

. Bucurescă .: , 

[i 

| 

Vino imediat, caz grav. | | 

Ghika: | i 

No. (de înregistrare) p iparticulară) ' 13 (No. real al cuvin. 18; 4.30 Ș i ! 

Se >» cuvintelor de taxat, (i 

40 b (taxa pe cuvânt) i 
25 b (supra taxă) | 
10-b'tebitanța) , i 
25 b taxa pentru transmiterea 

pg prin telefon) o 
| IES Da —. âU b (taxa urgenţiii | 

: ;; Total 1.50 -- : 
le ze zace aceea e caemazt 

pote pune şi abreviațiunea 1D), 

    

1) In loc de cuvântul „urgente 3 
2) S'au socotit la taxat: aaa . a 
1 cuvânt indicaţiunea „urgentă. . >: ea 
2 cuvinte adresa aa 
5 + textul şi semnătura 
S „ de taxat. -
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Care este taxa urgenţii ? 
Taxa accesorie a unei fonograme s sati telegrame presentate cu iudira— 

țiunea „,urgentăi“ este de 50 bani, atară de taxa ordinară la care trebue su- 
pusă fonograma sa telegrama, i : 

"Cum se înregistrează şi cum se transmit prin telefon tonogramaele tele: 
| „nice urgente ? | | 

i Fonogramele urgente se înregistrăză tot în registru cu matca formular 
Nr. 830. iar telegramele telefonate în registru formular Nr-84 Şi întocmal cun 
-Sa spus în paragrafele precedente, cu singura deosebire că atât în cotorul 

" condicel cât şi pe. chitanţa ce se libereză presentatorulur se va scri cuventut 
- „urgentă i it mi 

La transmiterea prin telefon | se va menţioina şi urgentă. 
In colonele registrului cu matcă formular, Nr.. 34, taxele telegrumer, dati E 

ca exemplu, se vor vepartisa ast- fe]. 
i ! ao pg 

  

Taxa Taxa ” : 
“| telegrufică | telefonică | - Total, E 

i Let” n Lei B |Loli B. 

  

  
  

    

  

  

      

Taxa pe cuvânt, supra-taxă și taxa chitanţer. — 75| — — —|. — 

Taxa „urgenţii* Pui —! Al = 

Taxa pentru transmiterca prin telefon Dă . | | 25 a 

| Total, PRR i , = a:zol 

Taxele unei cărti de visită telearifice mur, a Ţ " | 

„“gentă i“ se “repartiseză, ast- fel: | | eh [i 

| Taxa ordinară ae : Aa 2 "35| ii) 

n urgență. Di i a | BO > ii — 

| n | “pentru transmiterea prin teletoa i i — 95 = ă —| - 
i , pop pe IRI RR MR 

a. . “i "Total tit ÎN a Ze 1 — N)     
- Taxele unei fonograme urgentă, care se, presupune că ar - fi mal mic ă de 
20 cuvinte, tără a se cocoti adresa, se va repartisa ast-lel în col6nele regis 
trului formular Nr. 530 : 

“ 
ie 

  

Taxa : | 
tel. fonărei 

Lei [_B._ 

0, 

  

| SI
I 

-. i ” , . - 

- “Taxa, ordinară a fonogramel - 

n
.
 

urgenții ea aa — 
, . , . n. d “

e
x
 

—
 

Daci. fonegrama ar. fi may mare de 20. cuvinte; iz « a se socoti adresa 
se va percepe | lei taxa ordinară a tonogramer, plus 50 taxa urgențer = 1,50.
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TELEGRAME CU RESPUNS PLATIT 

Ce se înţelege prin telegramă cu răspuns plătit? .. ..-. 
Presentatorul unei telegrame, dorind ca răspunsul. telegrafice ce cere de 

Ma “corespondentul săi să'l plătescă, are facultatea de a da telegrama sa cu 
indicațiunea „răspuns plătiti:, scriind acestă indicaţiune d'asupra adresei Și 
„ivătând: numerul cuvintelor respunsului plătit ce cere. 

Dacă numărul cuvintelor r&spunsulur plătit este de 10, în acest cas se 
pote servi de abreviatiunea (R. P.), care sa stabilit că exprimă răspuns plătit 
10 cuvinte. . a 

Ori cum ar fi serisă, indicatiunea întră în inumărul cuvintelor de taxat, 
-socotindu-se atâtea cuvinte . câte stati întrebuințat la lormarea er. Dacă. este 
scrisă prin abreviațiunea (R. P.), care însemneză 10 cuvinte r&spuns plătit, 
;se socotesce Ja. taxat drept un cuvint. 

Tonogramele pot fi primite la expediere sai sosire cu răsnuna plătit ? 
„Nu pot fi primite fonogramele cu răspuns plătit, nici pentru a îl expe- 

-ate prin telefon, nici pentru a fi primite (sosite! prin telefon. 

In ce condițiuni pot fi primite la expediere (transmiterea prin telefon) 
. i telegramele presentate cu răspuns plătit ? 
Telegramele telefonate presentate, pot. îi admise de posturile telefonice 

„judetene, de a fi transmise prin telefon, cu indicațiunea „răspuns plătit numat 
“în casul: 

_a) Când în localitatea de Aestinaţiune a telegrame! ar fi un oficiă. De 
exemplu: la un post telefonic sar presenta o telegramă eu răspuns plătit, 

-avâud ca destinatie Titu. La Titu, flind oficii telegrafic, acâstă telegramă se 
“pâte admite cu 1&spuns plătit. 

- b) Când, de şi în localitatea de destinaţiune a telegramel rar fi: de cât 
„numa! post telefonic județean, telegrama însă, ar urma să nu se transmită de 
“ultimul oficii prin telefon, ci să se dea prin poştă la localitatea de destina- 
“țiune, acesta pentru următorul motiv: - i | 

Telegramelor cu răspuns plătit, li se formeză de oficii destinatar un bor. 
“de. casă, dintr'un registru cu matcă special, şi cum posturile telefonice jude- 
țene_nu sunt autorizate a emite asemenea bonuri, se întelege că telegramele 

-cu răspuns plătit, nu pot fi primite prin telefon (lu 'sosire) de posturile te- 
lefonice judeţene. De exemplu : la un post telefonie județean sar presenta o 
telegramă cu răspuns plătit pentru postul județean "Tătărani (judeţul Diun- 
„bovita). Cum însă posturile telefonice nu sunt autorisate a emite bon de casă, 
acestă telegramă nu se pote admite de cât numal cu condiția că să se' dea de 
oficiul 'Târeovişte (de care depandă postul Tătărani) prin poștă, form înd ast- 
fel honul de casă oficiu 'Tergoviste. 

"Telegramele cu răspuns plătit pot fi primite la sosire de postarile telefo- 
- - nice judeţene?  - : i a 

Sub niel un motiv, nu pot fi primite la sosire (adică cele cază li sar 
transmite prin telefon), de către posturile judetene, telegramele cu răspuns 

plătit, şi acesta pentru motivul arătat mai sus. 

“Pot primi agenţii tolegrame pentru a fi expediato, pentru plata taxelor 
, cărora ll var da în schimb bonuri de cază ? 

Telegramele, presentate la posturile telefonice judetene, pentru tuxu că- 
“rora Sar presenta bonuri de casă, nu se pot admite decât, dacăstaxele s'ar 
„achita în numerar. - 

De câte cuvinte pâte fi răspunsul plătit ce ss cere ? | 

Posturile telefonice județene nefiind autorisate a primi telegrame mat 
“mari ea 40 cuvinte, nici răspunsurile plătite, ce s'ar cere, npotifi: matmază 
„de. 40 euvinte. | a |
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Cum se taxează o telegramă, cu răspuns plătit? 

Pe lângă taxa ordinară a telegramei, se mal percepe taxa respunsulul 
inătit după numerul cuvintelor ce sc cere ca respuns, calculându-se la răs- 
punsul plătit si supra taxa de 25 bani cum şi chitanta; cu alte cuvinte, pe 
lângă taxa ordinară a telegrumei, se mal percepe taxa unci alte telegrame 
formată din atâtea cuvinte câte se cer ca râspuns. | 

Pentru a se realisa scopul, pentru care aceste telegrame sau dat cu răs- 
zuns plătit, afară de taxele de mai, sus, mal trebuc să se ţină compt că, 
respunsul ce ar da adresuntul, unnând a se transmite de ultimul oficii prin 
telelon postului judeţean de origină, se-înţelege: de lu sine, că şi respunsul 
vătit va fi dar obligator supus, de postul care a primit telegrama cu răspuns, 
si la taxa unel fonogzrame. Ia | 

In acest cas, pentru a nu se face erori de ultimul oticiii la emiterea bo- 
iului, indicaţiunca unei telegrame cu răspuns plătit presentată la posturi 
1cletenice județene, va iîrebui scrisă ust-fel : „răspuns plătit, prin teleton 
41)... cuvinte, | a 

Oficiul de destinaţiune, la cmiterea honului unei asemenea telegrame, 
va avea în vedere ca,valorea bonului pe lângă ca să. fie egală cu taxa res- 
punsului plătit,. so nai încarec încă cu taxa une! fonogrume, pe bon Și în 
-colorul registrului lormular 247 va face menținea „prin telefon: iar la pre- 
sentarea telegramel răspuns, va menţiona-pe telegrama „prin telefon“, ca ast- 
tel ultimul oficiu so transmită prin telefon postului telefonic de origină, .,. 

ENENPLU : 
  

- Re&spuns plătit prin telefon 20 curinte: - :: 

| N. Constantinescu 
Strada Sculpture No. 16. Bueure:cl, 

Respunde poţi veni sai nu. 
| Nr, de a . E „i. Woinescu, 
dinregistrare . | : o aaa 
i „ 19 (cuvinte în realitate): ...... 

! : p._14 c. (cuvinte de taxat ?) 

— 70 b. ţtaxa pe cuvint)- Ă i 
Î 25 b. (supracta i) Taxa ordinară - 

10 b. ţehitunţa) | 
29 b. (supra-taxa telefonărei |   

4 Totul 120b.: : e pa 
: 1 — (taxa pentru 20 cuvinte răspuns) : 
: — 29 (supractaxa răspunsului) :- a Do ! 

— 10 (ehitanțta rospuntulu) e i “Taxa răspun, 
— — (taxa telofonărei nu so percepe) - . sului plătit. 
— 50 D. (taxa pentru telefonarea răspunsului care după n 

cum se vede nu trece ide 20 cuvinte) ;   Tot. gen. 3 15   
  

  

1) Numărul cuvintelor 

2) Sau socotit, li taxat s | DI 
5 cuvinte indicaţiunea - ari * LA Y ra Am 

2 >, :. adresa - A UNEV ERA i baia 

7-a  textu Și semnătura  BUGUREETI 
Total ,, 14 de tuxat, . rea 

   



  

  

      

ASV 

Aceste taxe se repartiseză în colonele regishuluit ormular Nr. 3: ast-rol: 

, Taxa pe cuvânt, supra taxa şi chitanța. taxa FIII , Pe Supr: La i ransmitere pri 
ordinară upră taxa ordinară de trans mitere prin 

telefon . î . . bă . 

Taxe pe.cuvânt a răspunsului plătit 1.09 

  

sup a axa rispunsului plătit (25) chi- 
tanța respunsului plătit 10, . 1 af .   Taxa respunsului plătit ea fonosramă lg 

   

| | E
 | | 

i
 

Totul general ,. | 

L
R
 

g
t
 

  

; | 
Telegramele cu răspuns plătit se pot presenta cu: indicațiurea „,ur- gent“*.—In ceasul acesta indicațiunea trebue scrisă ast-tel : „„respuas plătit, prin telefon... cuvinte urgent, a „In ambele cusuri pe lângă taxele arătate mat Sus, se mal percepe încă 50 bani taxa urgentel, care taxă se trece în colona „taxa telegrafică:t.—Se ex- plică că, în casul când atât telegrama cit și r&spuusul ce se cere, ar fi pre- sentate separat, fie e: re cu indicaţiunea „urgent“, în acest cas ce va percepe de două ori. taxa urgențel. a ! 
Cam se înregistreză şi se transmite prin telefon '0 telogramă ca . „_YEspuns plătit? . ” | . | Telegramele cu răspuns plătit, presentate, se înregistreză şi se transmit. priu telefon întoema! cum s'a pus în păragrafele precedente, cu singura deo- sehire că îitât în cotorul registrului formular Nr. 84 cât şi pe adeverinţa .e se liberâză presentatorului, cum şi la transmiterca prin teleton, se va 1neL- tiona, după împrejurări, indicaţiunea „răspuns plătit prin telefon... cuvinte: sai „respuns plătit, prin telelon..... cuvinte urgentit.,. 

TELEGRAME COLAȚIONATE 
Ce se înţelege prin telegramă colaţionată ? 

Cine-va dorind ca telegrama sa: să _nu, se. eroneze în' curs de trans- mitere, pote să o presinte cu indicațiunea „„Colaţionată**; cu alte cuvinte, în cursul tranșmiterei de la un oficiă Ja altul, oficiul care o -primesce, spre a evita erorile, o repetă, iar oficiul care a, transmis'o urmăresce cuvânt cu cu- vânt repetirea, spre a se asigura de exacta transmitere a telegrame. Expeditorul va scri dasupra adresek indicațiunea . „colaționatătt saă. abreviațiunea (T. C.), care indicațiune orr-cumn ar fi scrisă intră în numărul cu- vintelor de taxat, socotindu-se un cuvent. 
„ Cazi depeşi pot fi admise la presentare cu indicaţiunea „colaţionată“ 2. Fonogramele transmiţându-se până la destinațiune nnma! prin telefon, reese de Ja sine, că spre a fi primite exact, atât postul transmiţător cât. și. ostul primitor, sunţ obligate a repeta fonogramu, şi deci nUȘi ar nal aveau ocui ca fonogramele să se dea cu „colaționarett. | | Nu tot ast-fel este casul şi cu telegramele telclonate. La transmiterea, telegramelor telefonate afară de aparatele telefonice, făcendu-se us şi de apa- rateie telegrafice, se înţelege că spre a, se repeta telegrama pe parcurs ce: ince prin firul ielegraâc, trebue ci să se dea cu indicaţiunea „colaționatăci, Telegramele p.isaie al căror text ar fi compus în mare parte. din citre stii litere isolate se supun obligatorii la taxa colationărel.
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Care este taxa accesorie a unei telegezraa colaţionată ? 

Pe lângă taxa ordinară a telegramet, se mal percepe ca taxă accesorie „de colaționare încă câte 2 bani de cuvint. 
Taxa de colaţionare se trece în intregime în colâna „taxa tolegraficăit, 

Cum se iînregistreză şi se transmite prin telefon o telegramă colaţionată? 
„_ Telegramele colaţionate se înregistriză şi se transmit prin teleton în- toemal după cum s'a spus în paragratele precedente, cu singura deosebire că atât în cotorul registrului cu matcă formular No. 34 cât şi pe adeverinta ce se libereză presentatorului cum şi la transmiterea prin telefon se va imen- ționa indicaţiunea „„,colationatătt, 

EXEMPLU 
    

Colaţionată (sai sar putea serie (T. C). 

Tache Brătescu | 

| „Str, Clopotari-Noi No. 57 . 

BUCURESCI 
Am expediat, 19/, BU0 kilourame | 

Berlesou 

NO... (de inregis.? p.) di Ce (cuvinte în realitate)... 14), 3-30 s. 
E ! ” „9 e. (euvinte de taxat) (+1) 

— 45 b. (taxa pe cuvinte) 
— 25 b. (supra taxă) taxa 

- ! — 10 b. (chitanţa) : ordinară 
i a . — 25 b, (taxa teletonirei) 

ae 1.05 
-— 20. (taxa de colaționare pentru 9 cuv), 

Total g. 1.25 (ar trebui să fie 18 b,, însă taxele la co- 
. laţiune se rotunjese din 5 în5 bani) 

  

* 

      

„_.. In col6nele registrului cu matcă formular No. 34, aceste taxe-se repar= 
tisesă ust-lel : ” 

  

Taxa _|i Taxa ; 
telegrafică j| telefonică | Total 

Le! re.| 

  

De iarŢe   

Taxa pe cuvânt + plus supra taxa-l- | 

DI chitaața . . . . N — 180 

Taxa accesorie do colaţionare . = 12 

a-i Taxa transmiterei prin telefon „| — — ij   Total. .|— N a 
| 
i     

  

5), S'aii socotit la taxat: 
1 cuvânt indicaţiunea 
2 . adresa 
6 > textul și semnătura 

Total 9 cuvinte de taxat. 

x 

1



FONOGRAME ȘI TELEGRAME CU ADEVERIRE DE PRIMIRE 

Ce se înţelege prin fonogramă şi telegramă cu adeverire de primire şi de 
câte feluri pot fi adeveririle de primire ? 

Expeditorul unei fonogrume sat unel telegraine, voind să se asigure dacă 
„Şi când s'a predat fonograma sau telegrama sa, are facultatea de a cere adu- 
verirea primirel fie telegrafic, și în acest cas va serie înainte de adresă indi- cațiunea „primirea adeverită telegrafic: sau abreviaţiunea (P. C.),fie prin poştă, 
în care cas, va scrie : „primirea adleverită poștală sati abreviaţiunea (P. C. P.) 

Oră cum ar fi serisă indicațiunea, intră în numărul cuvintelor de taxat. 

Cari depeşi pot fi primite cu indicaţiunea „adeverirea de primire::? 

Atât fonegramele cât şi telcgramele pot fi primite cu indicațiunea „idee 
verirea de primire“. 

| Care este taxa accesorie a adeverirei de primire ? 

Taxa accesorie a unei telegrame sui a unei fonograme presentate cu in- 
dicaţiunea ,,adererirea de primire: teleuraficăt:- este de 30 bani; jar când ade- 
verirea «de primire S'ar cere prin poștă taxa este de 25 bani. 

Aceste taxe se percep pe lângă tuxa ordinară la care trebue supusă Iv- 
nograma sati telegrama şi se trec la fonogrume în colna în care se trece și 
taxa ordinară, iar lu telegramele toletonate în col6na „taxa telegrafică“t. 

Cum se înregistreză şi se transmite prin telefon fonogramele şi telegra- : 
mele telefonate cu adeverire de primire ? 

Fonogramele şi telegramele cu adeserire de primire se înregistreză şi 
se transmit prin telefon întocmai! după cum sta spus în capitolele precedente 
cu singura deosebire că atât în cotorele registrelor cu matcă cât ȘI pe chi- 
tanţele ce se libereză expeditorilor, cum și la transmiterea prin teleton se va. 
menţiona după împrejurări indicațiuneu „primirea adeverită telegrafic: sa 
„primirea adeverită poştală“. 

Cum procedează agentul în casul când ar primi prin telefon o fonogramâ 
saii o telegramă care ar avea indicaţlunea, „primirea adeverită 

telefonică ?: 

Atât fonogramele cât şi televrumele cari se primesc prin telefon și 
ar avea indicațiunea „primirea adeverită telegrafic“, după ce mar întâiti stati 
înregistrat în protocalul general de susire, se înmâneză destinatorului, din- 
du-se instrucțiuni persânei care face îmmânarea, să pretindă destinatorului 
ca pe adeverinţa (formular Nr. 1) ee însotesce fonourama sai telegrama, să 
noteze exact ziua, ora şi minutul prădărei. | : 
„După ce i s'a adus adeverinta semnată de destinator, agentul, tormeză 

un avis de serviciii prin care iulormeză postul de origină de: -diua, ora și 
minutul la care s'a predat destinatorului fonograma sai telegrama ; iar în 
casul când din diferite împrejurări nu sar fi putut face predarea, avisul va 
contine causele cari saii opus la predare. 

Aceste avise, cari s2 transmit prin telefon, și pentru cari de la desti- 
nator nu se mal percepe nici o taxă, se inregistreză în registru cu matcă, 
formular No.. 34 întocmai cu şi o telegramă telefonată, iar în dreptul taxel 
se vu scri cuvintele: „avisul adeverirei de-primire al telegramel (Saii fono- 
gramci) Nr..... (numărul telegramel sait fonogramet de origină) presentută 
litea... (orizina și data presentărei). ! „o 

Pe cât posibil avisul să fie compus din maximum 10 cuvinte.    



    

1VD 

Txemplu de un avis de serviciii 

Da ao II a DI RO 

Oiciului 

: . : o . a i» 4 6 | Telegrama NO... . E) predată $ 

| No. . .2) serviciu | SC eLu Mitee. Ora: Minutul...       tin loc de taxă se n 

i va scrie:) presentărei avisului 

Ad. No.... din e, , presentat la oficiu, . e       
Cum procedeză agentul, în casul când ar primi prin telefon o fonogramă 

sai telegramă cu indicaţiunea „primirea adeverită poştală ? 

Fonogramele sit telegramele primite prin telefon, cari ar avea indica- 
țiunea ,,primirea adeverită poștală“ după ce sa înregistrat în protocolul ge- 
nexal de sosire, în loc de o adeverire de predare formular Nr. 1, se vor forma 
dou& identice (î) şi fonouraimna sai telegrama însoţită de aceste adeverinte 
se predă adresantului care este ținut, deasemenea notând diua, ora şi mI-: 
nutui primirei. a | . 

na din aceste adeverinte se pune intrun plic și se adresâză ca reco- 
mandat, fără a, se percepe de la adresant veri-o taxă, oficiului saii postului 
de origină unde s'a presentat telegrama cu adeverire de primire, care la rin- 
dul stii o predă presentatorului iar cea altă adeverinţă se păstreză şi aran- 
jarea lu acta respectivă. | 

In casul, când din diferite împrejurări fonograima saii telegrama cu „pri- 
inire adeverită poştală“ nu sar fi putut înmâna destinatorului, se procedeză 
la fel ca la telegramele cu primirea adeverită telegrafică şi după cum s'a 
pus mal sus. 

  

1) Numele oficiului sai postului de origină unde s'a presentat, telegrama cu 
adeverirea de pr mire 2) saii fonograma, î) Număru! de înregistrare al telegramei sa 
tonogramei la origin 4 ziua, ora şi minutul predărei. 5) numărul sub cara s'a înre- 
gistrat avisul in registrul cu matcă furmular No. 34 

6) Dacă fonograma saii telegrama, nu s'a, putut preda, avisul se redacteză ast-fel: 
Telegrama Nr... din... . deposit. ,.... (numele şi pronumele destinatorulul) 
mort saii plecat din localitate saii refusi, primirea. PI 

1) De regulă adeverirea de primire poştală se face pe imprimate formular. 196 ş 
însă avențiile poştale ne având asemenea imprimate, şi acest mijloc este practic.
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BNEMPLU: E a i 

Primirea adov orită telegrafic. 

    

Nelly Miclercu - i | 
Str. Primăverei No, 3). BI 

Bucuressi i 

Termenul plecarei Bușteni. este 24 Iunie a, e. 

Vlăhuţi-Slătincanu 

. . 20 e: țin realitate) No. (de inregistrare) p. -—. . ( sistrare) p: 15 €. (do taxat) 1) din, . ora. . imin. timp. 
ae „3 d. (taxa pe cuvânt). 

—25 b. (supra taxă) 
—10 b. (ehitanţa) . 
—25 b. (taxa telefontirej) . 

Total T33 taxa ordinară 
50 (taxa accesorie a adeverirei de pr mire) 12 

„Total gl. 1.85 

    

  
  

    , 

In 'colânc:: registrului cu matcă formular Nr. 34 unde se înre rgistrăză ă te- 
'legrama, t taxele telegramel dată -ca: exemplu, se repartiseză ast-tel : . 

  

tel atcă etefaniret za 
Ze | Lei Bl Lei ii i 

(Taxa pe cuvânt + supra taxă + chitanța) 1.0, — -[H — 
(Taxa adeverirei de primire). . . . . . | — [50 = = | 

“(Taxa telelonărel). . — 1 — 195 — 1 | 

(Total) .. | — [—| — 2 1| S5 
| 
|     La fonogrune, tuxa ordinară şi cu taxa adeverirel de primire se trec în aceiași colnă în registrul formular 250. : 

FONOGRAME ȘI TELEGRAME MULTIPLE -- 
Ce se înţelege prin fonogramă sau telegramă multiplă ? - 

Casul 1: 
Presentatorul unet fonograme sui uncl telegrame, dorind ca printr-o singură fonogramă sait telegramă să felicite sati să convoce la o adunare m:.Y multe persâne cari domicilicză în aceiaşi comună sati oraș, ete., saii dacă persâna care adrescză fonograma 'saii telegrama, ar avea mal multe domicilir. 

  
1) S'aii socotit la taxat; 
3 cuv nte "nul cutiunea Ia! 
2 > adres: Ii | 3 > Texotul | | i _Q _>_ semnătura Zig i 

"15 cuvinte de taxat 
) Dacă adoverirea sar fi cerut prin poștă, în loc de 50 bani se percepen 25 

  

1 
2 

bani.  



  

7 
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în oraș și spre a fi mal Sigur de primire, să i-o adreseze la fe-căre donu- 
ciliu, v pote face, indicând adresa exactă a fie-cărei personc, sati lic-care du- 
micilii în parte ; o asemenea fonogrimă sut. telegramă se numesce multiplă, 
prin faptul că Ia destinaţiune se va scote după ea mal multe copil şi anume 
câte adrese copriade. | 

Se pot primi cu indicaţiunea „multiplă: atât fonogramele cât şi iele- 
ramele. - 

Inaintea adreselor se serie: „cu... (atâtea) adrese“ sai „cu... (atâtea): 
domiciliitt, cari cuvinte nu intră în numerul cuvintelor de taxat. 

Cazi fonograme saii telegrame nu se admit ca multiple ? 
Fonogriuimele sai telegrameie îhesate M. $. Regelui, miniştrilor sut 

autorităţilor statului, nu se pot admite ca multiple, de Gre-ce ar urma să se 
scotă copii şi pentru alte persâne, ceca-ce nu este permis. 

Care este taxa accesorie a unei fonograme sait telegramă multiplă ? 
Taxa accesorie a unel fonograme suit telegrame multiplă, este de 50 

buni pentru fie-care serie sau fractie de 100 cuvinte și pentru fie-care copie 
în parte, taxă cure se percepe pe lângă taxa ordinară la care este supusă 
„tonograma sait telegrama. : | 
: Se înţelege de lu sine că telegramele sati fonogramele ce se presint la 
:posturile telelonice,. neadmiţându-se a fi mai. mari cu 40 cuvinte, fără a se 
“socoti adresa, taxa pentru fie-care copie va fi de d0 bani, atât la fonograme 
„cât şi la telegrame. 
: Cum se înregistreză o fonogramă multiplă ? 

Se înregistreză tonogramele în registrul formular Nr. 330, iar teleara- 
"mele în registrul formular Nr, 34, întocanat după cum s'a spus în capitolele 
„precedente, cu singura deosebire că atât în cotorele registrelor, cât şi pe chi- 
„tanţele co se libereză presentatorilor, cum şi la transmiterea “prin telefon,. 
;se va face menţiunea cu 1)... . . „adrese sai cu 2)... . domicilit. 

i , | EXEMPLU : 
  

„ a «CU 3 ADRESE :> 

Titu Frumugeanu, deputat, hotel Splendid No. 14. 

Emil Petrescu, fost prefect, de poliție. : 

Luca Ionescu, stiada Lucaci No. 19. 
i Marius Teodor, deputat, hotel Continental. 

i ! - ” Bucuresci.   
  

| 
'î: In iun de 22 Noembre a, c., sunteți învitaţi a lua parte la. intrunire ce 

va avea loc în sali Senatului, orele 2 qiua. 
: - . Vasile Lascar. 

a | 54 cuvinte în realitate!) giua..... Orase. Mee... presentărei | 
Nr. (de înregis.) p. | 34 cuvinte (cuvinte de. taxaţ (1) 

110 b. (taxa pe cuvint) 
10 b. (chitanța) ” 
25 b. (supra-taxă) 

_25 D. țtaxa telefonăre)) 
Totul 2: taxa ordinară, 

1,50 __ (taxa pentru 3 copit ([I1) 

3,80 total general, 

  

    
  

  

4) Numărul adreselor. 
2) Numtrul domicil ilor. „o 
I) Sunt 51 cuvinte, ar urma ca acestă telegramă să nu se pr mâscă, de postu- 

zile judeţene: cusul nu se presintă însă ust-fel, do 6re-ce de taxat sunt numai 34 
cuvinte, şi deci, nu trece peste numărul de 40 euv.nte. . . 

| 1) Sa socotit la taxat : 8 cuvinte adresele (pentru că sunt 4 adrese fie-care 
socotită câte 2 cuvinte). „24 ce, testul, - 

; 2 e. semnătura, 
, 34 ce, de taxat. - . 

IU) De şi sunt + adrese, însi la destinaţie se'vor scâte 3 copii, originalul 
servă de o adresă, 
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-In colânele registrului formular Nr. 54, taxele de mal sus se reparliscză 
ast tel; 

  

  

  

Tia 'Paxa | otal i 

tetegrafi â | telefonică 104 

et he | Lelin_ 

Taxa pe cuvint+supra-taxă-rehitanţă . » 200 — | —| — | — 

Taxa teleflonărei . o. 1... — os) —_ 

Taxa pentru 5 copil. o... cc. 150| — | — 

Potal . . = — |— 3 &i 

Dacă telegrama dată ca exemplu, ar fi intrat în categoria fonogrameler, 
sar fi taxat ast-tel: 50 bani taxa ordinară a unci fonograme mai mică de 2) 
cuvinte sati dacă este de 20-—40 cuvinte, bine înteles fără a sesocoti aulres: 
J leu plus 1,50 taxa pentru 3 copil. 

Casul II. 

Ezpeditorul unei telegrame, sai inci fonograme, pâte cere ca telegrama 
ati fonograma să sc transmită rai multor persâne care domiciliază în orașe 

i comune diferite şi în acest cas telegrama se numeşte tot multiplă, 
Asemenea telegrame presintă ore curi complicațiuni atât Ja taxare cât 

și la înregistrare, prin faptul că, o aceiași telegramă, pentru: unele adrese 
pote intra în categoria tonogramelor şi deci ar urma ca pe de o parte să se 
înregistreze ca telogramă, iar pe de alta ca lonogramă. 

Pentru aceste motive şi «lat fiind că taxa unor asemenea telegrame n'ar 
varia câtuşi de puțin dacă ar fi scrisă separat pentru fic-care adresă în parte 
şi pe câte o bucată «de hârtie, posturile telelonice județene să nu admită a- 
semenca telegrame sati fonograme, «dle cât numai în casul când telegrama sai 
fonograma ar îi scrisă separat, pe câte o bucată de hârtie, pentru fie-care a- 
Adresă în parte. ” 

2
 

TELECRAINE ŞI FONOGRANME A SE URMARI 

Co sa înțeleg? prin telegrame sai fonograme a se urmări ? 

Texpeditorul unei telegrame sai tonograne, ne ştiind cu siguranță unde 
se allă persona căreia adreseză telegrama saii fonograma, însă este sieur că: 
trebue să se găsâscă în veri unul din oraşele pe cari urma să Je viziteze 
şi voesce ca depeşa să i se predea urmărindu'l-.prin acele orașe, va serie îna- 
intea adresei indicațiunea „a se urmiri“ saii abreviațiunea (F. $.) care indi- 
caţiume întră în numerul cuvintelor de taxat; iar după adresă numele acelor 
raze, - 

Taxe se percepe ca pentru atâtea telegrame, sati fonograme separat la 
cite localităti este adresat: . 

Postul care primesce o asemenea telegramă, sait flonogramă cerceteză dacă 
se găsesce în localitate adresantul lu adresa ce este indicată și în îmâncză 
depeșa ; iar în casul când deja adresantul părăsise localitatea, fransinite de- 
peşa la localitatea ce urmeză și care se indică în adresă. 

TELTCGRAME CU EXPRES 

„Pentru că telegramele cu expres daii ocasiune la operațiuni de mandate, 
&rrviciti pe care acentii nu sunt autorisaţi a "1 efectua, asemenea telegrame
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nu se pote admite de ascuţii postal niel pentru a fi primite prin telefon. , 
In casul însă când o telegramă ar avea ca destinaţiune o localitate care ar fi legată prin fir telefonic, cu un oficii telegrafic, agentul este ţinut să inlormeze pe presentatorul telexramel și Să "I dea explicațiuni, că, dacă afară de taxa ordinară a telegramel vu mar plăti taxa unei fonograme, telegrama se va transmite de ultimul oficiu, prin telefon la localitatea de destinaţiune, contrarii se va trimite cu posta.—Dasupra adresei se va scrie indicațiunea „prin telefon“ care intră în numârul cuvintelor de taxat. 

a fi expediate, nici pentru 

PROTOCOLUI, CASEI 

Ce se înţelege prin protocolul casei şi la ce pote servi acest protocol ? 
Protocolul de casă este un registru care se formeză de_agent, - cosând împreună mal multe tor volante formular Nr. 30. 
Acest protocol serră pe un timp de un an. : 
In el se trec, imediat după ce S'aii transmis prin telefon, telegramele şi fonogramele presentate înseriindu-se următorale date în colânele respective : Xumărul de înregistrare, ziua, ora, minutul şi timpul presentărel, numele şi pronumele presentatorului, numele şi pronumele destinatarului, numărul cuvintelor taxate, locul de destinatiune. 
In colona „observatiun indicaţiunile speciale (dacă telegrama, saii fo- nosrama, are asemenea indicațiuni), numărul, ziua, ora, minutul şi tinpul expediereY prin telefon și oliciul căruia i sa dat prin telefon. , Acest protocol servă atât pentru a arăta situaţiunea încasărilor cât şi pentru a fi consultat în ceasurile de reclamaţiuni ce Sar ivi asupra unei te- legrame sai ronograme presentate. : 

CORESPONDENŢA TELEGRAFIOCA OFICIALA ŞI DE STAT 
PRESENTATA 

Ce se înţelege prin corespondenţă telegrafică oficială şi de stat? 
Se consideră ca corespondență telegrafică, oficială şi de stat, corespon=- dența presentată de autorităţile constituite ale statului şi care corespondențe 

ar trata cestiuni relative la serviciul statului. , Tuxele unor asemenea corespondențe, nu se percep în numerar, ci aceste corespondendențe se expediază în comptul Ministerului sai autoritătei supe- 
riore de care depinde autoritatea expeditore. | 

Asemenea corespondențe se pot primi şi de posturile teletonice judeţene. 
Care autorităţi sunt admise a corespunde oficial? 

Sunt admise a corespunde oficial prin telegrame sai fonograme, urmă- 
târele autorităţii. o | 

1). M. S. Regele, Cancelaria sa şi Administraţiunea Doineniilor Coronel, 
cu orl-ce autoritate sai particular. _ „24 Miniștrii sai delegații lor, cu ori-care autoritate saii particular, în 
interes de servicii. | , 

3). Tote autorităţile constituite, prevăzute în budgetul generat al Sta- 
tului, în interes de servicii. DR . 

4). Autorităţile judeţene numa! pe liniile înființate şi întreținute cu chel- 
tuiala lor, în interes de servicii. a | o 

! 5). Administraţia Poştelor, Telegrafelor și Teletânelor. 

" Ce formalităţi trebueso îndeplinite la prezentarea telegramelor sati fono- 
gramelor oficiale ? 

Autoritatea care expediuză telegrama sai fonograma, le înregistrează în 
condica de transport, unde agentul sa semn de primire notând: ziua, cra, 

si minutul presentărel.
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Ile trebuese să porte indicatiunea autorităței de la care “emană, sigi- ligul autorităţei şi numărul de eşire.— Când autenticitatea telegrame sai îv- „ nogramei nu pâte fi bănuită, se pâte admite şi fără sigilii. 

In 00 condițiuni pot primi posturile telefonice, corespondenţa telegrafică 
oficială şi cum se înregistrează ? 

Posturile telefonice județene, vor primi corespondența telegrafică oficială în aceleași condițiuni, despre cari s'a, spus şi la corespondenta telegrafiă par- ticulară adică : 
1). 'Telegramele sai fonogrimele să nu fie mal mari ca 10 cuvinte, fără a se socoti adresa. | a „+ 2). Să aibă ca destinațiune localităţi situate în interiorul ţărer, 

3). Să fie scrisă în limbi română.:” EI ____ Asemenea corespondențe; agenţii nu le învegistroază nicăeri, ci se măr- ginesc numal lu numerarea cuvintelor ce conlin ; iar după ce- le-a transmis ri a poa în 3 PC IN ICR E prin telefon, Je înregistrează în jurnalul formular No. za şi le predă cu prima 
cursă factorului rural, care semnând de primire le duce lu oficiul de care de- pinde postul telefonic. 

ir „e 
+ 

„. TELEGRAMELE. METEOROLOGICE. 

Ce se înţelege prin telegramele meteorologice? 

Telegramele presentate de staţiunile udometrice, pentru a fi expediate institutului meteorologic din Bucurescl și cari ar trata despre starea timpului, se numesc meteorologice. — Şi aceste telegrame face parte din categoria câlor oficiale. — Agenţii vor avea &rijă ca aceste telegrame să se expedicze “fără cea mai mică întârziere, ast-iel ca ele să sosească cel mal târziu la ora 10 dimineaţa oficiului Bucuresci. 

. Ce se înţelege prin avise telefonice oficiale? 
“Când o iitontate în interes de serviciit ur chema Ja telefon o altă au- toritate care war avea telefon, va trebui să-i dea un avis de chemare. — In acest cas, uvisul se pâte, considera ca oficia]. , A e 

Oe se înțelege prin avisele de serviciă ? 

Avisele de serviciu sunt televrame schimbate între posturile telefonice "sait între posturile telefonice şi oficii și care tratâză- cestiuni relative la: ma- nipularea serviciului, de exemplu: o telegramă saă o fonogramă nu Sta putut preda adresuntului ; causele cari stai. opus la predare, se făc cunoscut postu- ui sati oficiului de origină, printrun avis de servicii telegrafic. 

LPRIMIREA TELEGRAMELOR ŞI FONOGRAMELOR PRIN TELEFON 
Cum se scriă şi cum se înregistrează telegrâamele primite prin telefon ? 

„_ Telegramele- fonogramele și avisele telefonice, - atât particulare cât și oficiale, cară se primesc prin telefon (sosite) -se serii pe imprimate (blanchete); “tormular No. 5, în modul următor: 
„a 1). Locurile libere din primul rând se complectează, scriindu-se indica- țiunile de serviciă și anume: 

a). Localitatea unde a lost: presentată telegrina sai fonograma sari avisul telefonic. - - 
b). Numărul de inregistrare dat de postul sati oficiul de origină; 

1. 'Telezramelo meteorolo:iee,:avisele toletonico oficiale de servicii, după ce "s'aii transmis prin telefon. se trimit oficiului re care depinde postul telefonic, ur- mându-sa întoemai ca şi cui telezramele oficiale.
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c). Clasa căreia aparține (dat este tc'ezrain* particulară se va serie ulre- 
viațiunea p. dacă este triceramă de stat: abresii țiunea s. fonogramă ahrr- 
viațiunea î). 

d). Numărul cuvintelor ce o compune, 
6). Ziua, ora, minutul şi timpul presentărel la postul sati oficiul de 

“origină. 

2). Adresa se va scrie pe verso bl: mehetulur, în locul reservat pentru 
acest Scop (după cuvântul „,telegramă“'.) 

textul (coprinsul) se scrie imediat după indicaţiunile de serviriii 
(pretul 
29). - După text se lasă un mie spaţii liber și apoi se scrie semnătura 

expeditorului. 
5). Indicaţiunile spec'ale fura ta, colationată ctc.), dacă telegrama sati 

fonograma va aveii, se serie di unra adresei ; 
3). Locurile lihere din rându! H-lea, ce urmează. după preambul sc com- 

plecteză cu: 
a). Numele postului san oficiwur de Ja care sa primit telegrama tri 

fonograma prin telelon : 
P). Ziua, ora, ininutul și timpul tunte sai past, mer.) la care sa primit 

prin îciclon: 

Cum se primesc prin telefon cărţil» de vizită telegrafice ? 

Cărţile de vizită telegrafice, cari se Ţrimesc prin teleton (sosil se 
serii pe imprimate formular No." . 

Ca indic ţiuur de servicii şi în lo urite libere se scrie numal: numele 
oficiului Sr postului de origiriă, "numărul sub care su inregistrat la orisiliă ; 
ziua presentărei, iar ca text servesee cuvintul imprimat: „Felicitări“, “după 
care se. scrie imediat semnătura expeditorului. 

Cum şi unde se înregistrează telegramele şi! avisale telefonice sosite ? 

'Telegramele, cării'e de visită telegrafice, avisele telefonice şi 'fonogra- 
mele primite prin teleion (sosite) se inregistrâză în protocolul general “for 
mular No. 7, înscriindu-se în colânele respective ; 

a). Sunăral de ordine sub care se înregisireză (la 1 ale fic- cărei uni 
se începe cu numărul 1 și se continuă cu numerile curente până la finele lunci). 

b). Numtrul de înregistrare de la origină. - 
€). Numele Joc.lităţeă de origină. 
4). Numele şi pronumele presentator ului: a 
€), Numele și pronumele destinatorulu, - “ 
îi Ziua, ora minutul și timpul presentărel, la origină. 

.. » 3, primirel prin telefon (sosirel). 
So formeză o adev cerinţă din imprimat tor mular Nr. 1, pe care adeve- 

xință se reproduce: 
a) nuimerul de wmdine sub care sa înregistrat în protocolul formular Nr. e 

„2 b) mumerul de însezistrare ul telegriunei la orizină, 
c) localitatea de urigiuă, 
d) numele și pronumele "de stinatorului. 
Se aplică siiunpila de zi peste locul rexervat pentru acest «cop. 
Telegrama se închide în aza fel, ca să mu se potă citi continutul şi înso- 

țită de .adeverinţă se.predă la destinatiune.. 

PREDAREA TELE :RAMELOR LA DOMICILIU 

Cum 'se face predarea fonogramelor sai telegramelor la. domioilii? 

Fie că adresantul ancl telegrame, fonogramnc, cte. ar domicilia în co- 
-amma unde este instalat postul telefonie. fo-că ar domicilia în veri unul diza
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ci tinele ce aparțin, azentul este obligat ca corespundonța cea primito prin teleton so predea inwdiat la doiui. iliul prin mijlocele de carr dispune, cunos- cital că nu T este ingăduit ca core pondenta so predea cu oeasiuni, ci va txiinite pe vătăzel sau gardian, cari în schimbul telegramel, fonogramer ete. predate va lui input adeverinţa semnată de destinator st imputernicițit lor. —Pe adeverinţă udresantul va nota: ziua, ura, minutul îmnănărei; iar dacă adresantul nu va nota aceste date, în acest cas se vor nota de agent după intormațiunile luate de la persona care a făcut distritnirea. 
Pentru predurea corespondenței la domiciliu, aentul va da următorele explicaţiuni persânei care face distribuirea + 
1) Corespondenta dusă la domiciliu pote fi predată fie destinatorului personal, fie veri unuia din nieinbrir familiei, sa chiriași, afară dacă numa? destinatorul, ar fi cerut înscris a se preda unul delegat al săi special suit numal d-sale în personă. , . b) Dacă lu destinator porta su găsit închisă, sati dacă în absența dex- tinatorului, nu se gisesce nicl o persenă care să consimtă a primi corespru- a«nţa pentru destinator, distribuitorul va lăsa adeverinţă de primire, iar te- Ieerama fonogramu ete. o va aduce la postul telelonie, spre a fi liberată celui în drept, care va trebui s'o reclame sineux de la postul teletonie. . Adeverințele «e predare, se aransază după numerul de ordine şi la fi- uele lunci se formcză actă, care se va păstra în urchiva Primăriei “ca acte justilicative de predarea telegramelor, lonozrimelor, etc, 

Cum procedează agentul cu corespondența telegrafică care din diferite cause nu sc putut preda la destinaţie ? 

Telegramele, cărțile de visită telegrafice și fonogramele cari din diferite case (ea : adresantul plecat din localitate, most, nec uuoscut, retusă primirea, cte) nu sar fi putut preda la destinație cad în deposit. 
Acestor corespondențe, asntul le formâză un avis de servicii (vezi avi- ele de serviciu la cap. corespontieuta oficizilă prin care inforncză postul sai oficiul de origină, despre cauzele cur san opiis predă rel, Avizul va avea formula urm tre : . 
  f i 

f 

: 
: " 

! 

  

, 
1 

) Oficiului Să 
i 2) Telegrama N. dn 8 
i deposit. — Adresanti | ! 
4 (plecat sau mort, et-i 

| 
| 
ț 

    

Telegramele cădute în deposit, după ce Îi sui îndeplinit formulităţile de ui) sus, se vor pistra în areliiva Primăriei, ur pe adeverinţele acestor te- legrame se va nota, în dreptul semnăturei, motivul nepredărel cum Şi tor- militatea ce sa indeplinit. 
Postul telefonie, care ar primi prin telefon un avis de serviciu de formau de ma! sus, îl predă persone! care a presentut telegrama la care se referă 

1) Numele oficiului saii postului de origină, 2) sau fonograma, 2) ziua presentareiţ - "la origină, 4). numele adresantului acr-fel cum e seris pe telegramii originală. 

*
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ca astetel să (io pus"în cunuscinţă de sorta ce u avut telegrama sau fono- 
grama sa. 

Aviselor de 'chemare la telelon, cădute în depozit, nu li se face avise 
de serviciu, ci când se presintă expeditorul la teleion spre a convorhbi se va. 
pune în cunoscintă de sorta avisulul. 

COMPTURILE CE URMEAZĂ SĂ FORHEZE AGENŢII POŞTALI 

In sâra ultimel dile ale fie cărei luni stil nou, agentul poştal încheie 
compturile telegratice şi telefonice ale lunci expirate; ca ast-fel în diua de 1 
ale lunci următore să fie deja încheiate şi să le expedieze cu prima cursă. 
oliciului de care depinde, împreună şi cu venitul în numerar care a resultat. 
în cursul lunci. Compturile se formeză în modul urmiător : 

1) Sub ultima operațiune tăcută în registrul lormular Nr. 3t (registru 

de încasarea taxelor telegrafice) se trage o linie orizontală, şi se adună, 
taxele telelonice în parte, taxele telegralice în parte şi totalul acestor taxe: 
din colonele respective şi pâuă la ultima operațiune inclusiv, observându-se 
dacă suma formată din totalul taxelor telegrafice, plus totalul taxelor tele- 
tonice corespunde cu suma taxelor din colona ,,Lotali“ 

Mal jos de aceste sume, se face următârea vorbire : „Bun pentru Suma. 

de le! ......6.....% (se va serie în litere suma totală a taxelor înca- 

sale) şi se semneză de agent, 
3) Up ratiunea de mar sus, se face și în registrul formular Nr. 330 (de 

încasarea taxelor telefonice). | „- 
5) Originalele telegramelor şi cărților de visită telegrafice se aranjează 

după numerul de înregistrare, se cos împreună formându-se o singură actă, 

se sigileză cu câră roşie şi so: numeroteză filele ce conţine. 
Pe ultima filă a actel se tace următorea vorbire: 
„Acestă actă parafată, sigilată și numerotată conţine filo . o... ... 

(numerul total al tilelor ce 'conține) şi se semneză de agent. - ! 
Pe copertă se va serie urimătorea etichată : 

te 

  

Postul Telefonic... ..... din jul cc... .. 

Pend nte de officiiii cc... | 

Acta Su 

. Telegramelor particulare presentuto i 

pe Ia: 
Luna... .. . ... ANL, cc... ... i 

| 
'| 

  

4) Originalele fonogramelor şi avisele teletonice vor lorina 0 singnră 

actă, după regulele arătate la acta telegramelor cu singura deosebire că pe cti- 

cheta după copertă, se va scrie: „acta lonogramelor i aviselor telefonice : 

3) Se va seste pe o [60 volantă imprimat formular, Nr. 515, 0 copie lidel 

după condica formulară Nr. 315, trecendu-se convorbirile telefonice oticiule 

provocate în cursul lunei. , ” , 

Pe acestă copie se va menționa: luna, anul, numele postului telefonic 

și oficiul de care depinde postul telelonic. Sub ultima operațiune. seinneză 

agentul. , , , , ca za _ 

'_6) Se va seote asemenea cople pe imprimat formular Nr. 515 (fe. voluntă)



          

  

    

  

  

  
  

  | 
| 

| 

| 

„după condica 'convorbirilur telefonice la care postul u luat parte ca provocat (chemat) și întoemal după regulele arătate li numerul 5. i „— Din aceste. acte, însoțite de un raport care va avea următorul coprins se va forma un pachet și trimite prin factorul rural, Dirigivtelului oficiului de care depinde postul telefonic. și după ce mal întei acest. pachet s'a trecut. în 
„jurnalul formular Nr. unde factorul rural va semna de primire. 

Postul telefonic . 
Judetul... 

  

  

   
Domnule Diriginte : 

Am onore a vă înainta, odată cu prezentul raport, următorele „compturi telegrafice și telefonice pe expirata uni. ...a.c Su late, numerotate şi parafate : : 
a) Registru cu matei de încasarea taxelor teiegrumelor pre- sentate, 

Se D) Registru cu matcă de incasarea taxelor fonozramelor şi avi- ; elor telefonice presentate cum şi convorbirilor provocute, | 

! 

| 

ț 

e) Acta telegramelor particulare presentate , i 
d) .,  aviselor telefonice și fonogramelor prezentate. | €) Situațiunea converbir lor telefonice oficiale provocate de : acest post; (copie după formular 31%. | 

" î) Sivuațiunea convorbirilor telefonice la cari acest post a luat "|| parte ca provocat (chemat) (copie după cond. form. 313). 
Agent postal : ” E   

  
  

7) Venitul telegrafic si telefonie, pe întrega lună, se înaintâză cu raport scparat oliciului de care depinde postul telefonic, în modul următor : se trece “venitul în jurnalul formular Nr. 31 (126) şi se predă în numerar factorului zurăl care va semna de primire în acest jurnal, făcend următorea vorbire : sm primit suma de li 4)... venitul postului. tele: fonic ec pe luna camu a 
(ss) Pactorul rural al circ... .... .. Venitul se va însoţi de urmâtorul raport : 

ti. oz az 

POSTUL TELFONIC JUDEȚEAN 
i | alo. e... .. . 

i 

RP Domnule Diriginte. . . . | 

Am onore a vă ininta, odată cu presoetul raport, suma de lei | ame Do... venitul televrafie şi telefonie al acetui post pe Lont expirată 2... a er Sultat ast-fel, - 
Veni! telegrau ie lei... bu. (+ talut venitului din reg, 

! i formular 34) |. s. telefoni» e bi. . .. 5 331) AGENT POŞTAL... . . A e -     

Dacă în cursul lunci nu ar fi resultat veri-unul din aceste venituri, în ru: port se va lace mențiune despre aceasta ; totuși condicele cu matcă, cea te- | carafică şi teletonică se vor inainta în alb în schimhul cărora vor primi al- i 4ele de Ia oficii. 
a. 

În Se va serie în litere suma şi repeta în cifre)
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PEDEPSELE CE SE POT APLICA AGENȚILOR POŞTALI 
Asenţii poştal cari star dovedi că sai făcut vinovati de veni unul dir 

faptele urmetore, «după gravitatea tuptului, pet fi pedepsită cu: amendă, a- 
vertis ment de destituire, destituirea, dirra în judecată și cliar condaninarea. 
la închisoare : - - - : 

a) Dacă divulgă secretul corespondentel telegralice sati telefonice ; 
b) Dacă meditică cu intențiune, coprinsul veri unci telegrame sii f0- 

DOGAN șa ! ie 
c) Dacă a înlesnit procurarea de blanchete (formular No. 6) aitor per- 

same în scop de a plăsmui telegriame ; . . ” 
d) Dacă lasă persone părtitulare să vorbescă eratuit prin telefon ; 
e) Dacă are purtare necuviinci6să și adresează insulte prin teleton, per- 

soneler cu cari vorbesc; . 
[) Dacă încasează în profitul scii, taxe mal muri ca cele prevăzute de 

lee si regulament, sait dacă ar sustrage taxe în profitul. scăi; 
«) Dacă comite falsuri în seripte; 
h) Dacă face râsături în seripte; . 
i) Dacă sustrage ucte ; : Ş 
i) Dacă retuză veri unel persone și fără veri un motiv temeinic servi- 

ciile :a'e privitore la telegrut, saii telefonu ; 
k) Dacă nu înaintează la timp compturile ș | | 
1) Dacă la inspecţiuni star dovedi că are lipsă.de bani, din casa telegru- 

fică sau teletonică ; Da 
m) Dacă tace risipă de imprimate ; 
n) Dacă ține neregulat scriptele ; - 
o) Dacă ar causa întârziere corespondenţei ce ar urma so trunsnită 

prin telefen, sati sto predea la domiciliu ; , 
p) Dacă nu comunică, la timp, Dirizintelui oliciulur” de care depinde, 

prin raport formal, instalațiunile telegrafice sai telefonice particulare ce star 
face în coprinsul comunci ; | | a 

r) In tine pentru ori ce nereguli sati abateri de la îndatoririle ce-l sunt 
impuse ca agent poştal. - " 

STATISTICA . 

L.a finele fie-cărei luni, trimestru sai an, după cum va găsi ci cai 
dirigintele oficiului de care depinde pustul telefonie, agentul este obligat a» 
inainta o statistică telegratică şi telefonică după modelul ce i se va indica 
de diriginte. Aceste statistică se vor inainta cu raport lormal. - . 

INSTRUCŢIUNI PENTRU D-NII DIRIGINTI, RELATIVE LA EXPLOATA- 

REA SERVICIULUI TELEGRAFIC ŞI TELEFONIC AL POSTURILOR. 

TELEFONICE JUDEŢENE. 

D-nilor Diriginţi at oficiilor, de cări depind posturi telefonice judete e, 
cum şi amploiaților de la acoste oficii, li se recomandă ea, odată cu întruni- 

rea agenţilor poştal asupra serviciului de postă, să li se dea instructiuni si: 
asupra serviciului telefonic şi telcgratie, călâuzindu-se în acest scop, de ins- 

trucțiunea presentă.— Pentru că această instrucţiune nu coprinde de cât par- 

tea serviciului ce trebue să îndeplinească un agent și cum afară de sgenti, 

D-uir Dirigintă şi amploiaţi iai o parte activă la exploatarea serviciului unor 

asemenea posturi, ai de îndeplinit unele cerinte cari nu privesc pe agenţi și 

je cari le am găsit ca inutile a le introduce în instrucţiunea acestora ; totuși, 

pentru înlesnire, voii da "mal la vule, câte va reguli cari pot servi la condi: 

curea acestul servicii, ” i 
Ast-tel : . | | 
a) Orele de serviciii.—D-nil Diriginţi în înţelegere cu D-nil Prefect], să. 

fixeze orele în cari agentil postali să fie presenţi la Primărie, ŞI în cari orc sii. 

îndeplinească şi serviciul telegrafic și teletonie.—Această măsură ar înlăturu. 

 



    „ale depozitelor bănescă.   

pierderea de timp ce se face cu chemările în orele pe cari agenţii le moti-- 
“vează că, serviciul de cancelarie al Primăriei a fost suspendat. | 

„ Odată orele de serviciu stabilite, să se afişeze în biuroul. Primăriei şi 
pentru conoșeinţa publicului. 

b)_ Imprimate.— Registrele â-souche (formular Nr. 3t pentru încasarea 
taxei telegrafice şi formular Nr. 359, pentru încasarea taxelor telefonice) să se. 
procure posturilor lunar şi cât se pote de regulat, ca ast-lel să nu fie lip- 
să nică o zi de uceste registre; prin aceasta sur înlătura sustragerea de taxe 
de cari ar fi pote tentaţi mulți agenţi. — La finele lunci, chiar de nu ar fi 
urmat operațiuni, să se pretindă Agenţilor; a înainta în alb condicele cu 
matcă de telegrat şi telejon.. 

Din imprimatele form. 20, 51 şi 325 să se trimită din fie-care câte uii 
«dosar de 2—3 cole după importanți postului, cari dosare vor fi suticiente 
pentru unele din posturi chiar pentru un an, și în cari vor opera până la 
terminat, agenţii având erije u cere altele la timp. Odată cu condicele de _tele- 
erat și telelon să li se trimită și câte o f6ie volantă din imprimat form. 523. 

c) Deosebirea între o telegramă și o Tonogramă. 
„Pentru a se evita confusiunca ce fac agenții între o telegriumă si o fo- 

nogramă, se recomandă D-lor Diriginţi urmetorul mijloc : , 
Să formeze și să trimită fie-cărui post câte un tablou, în care să se în- 

«dice cu cari anume posturi telefonice sati oficil din judet, depesele ce ar - 
„schimba, le vor taxa ca fonourame ; iar pentru celelalte localităţi, cari nu 
sunt coprinse în tablou, să le taxeze ca' telegrame teletonate. 

d) Ordinele circulare, cari privesc și pe posturile. telefonice judeţene, 
D-nit Diriginţi vor îngrijt a fi aduse și la cunoscinţa ugenţilor, fie prin iele- 
fen, în care cas agenţii le vor nota numerul ce portă ordinul si coprinsul pe 
scurt ; [ie că li se vor trimite, în resumat, prin poștă. — In or ce cas Diri- 
zintele să pretindă agenţilor a le trimite prin poştă adeverire cu sigiliul co 
inunei, constatatore că a luat cunoseința de ordinele circulare, notând nu- 
ancrul, pe cari adeveriri Diriginţii le vor anexa la ordinul reteritor. 

6) Telegramele şi fonogramele cu răspuns plătit, telegramele mandat 
„Şi cele cu expres plătit nu se vor transmite prin telefon posturilor telefonice 
judeţene, ne fiind autorisate a primi sută prela la destinaţie telegrame cu a- 
semenea indicaţiuni, 

t) Corespondenţa Telegrafică Oficială, cum -ar fi spre exemplu: telegri- 
“mele și fonogramele oficiale, avisele telefonice vliciale şi uvisele de serviciu, 
cari Sar presenta la posturile telefonice județene, să se transmită de acestea 
numa! oficiului de care depind, fără a se inregistra, Oficiul, după ceo prinesce 
prin telefon, îi va da numer din registrul său de oficiale, menţinându-l ori- 

- gina și va cere postului telefonie să “i înumteze originalul cu “prima cursă, 
spre a fi cusut la acta respectivă, după ce mal întciti va fi complectat cu 
preambulul și aduotaţiunile de retransmitere, dacă acesta a avut loc. 

Telegramelor oficiale, presentate la posturile telefonice județene, ]i-se 
“vor aplica și taxa telefonărei (25 bani). 

&) Taxele de abonament la posturile din acelas judeţ, cari posiuri co- 
“munică prin intermediul unui post judeţe, se încasâză de oficiul de care de- 
pinde postul telefonic și se bonitică 50%, judetului. Asemenea. posturi, intră 
in -categoria posturilor inter-urbane particulare și deci Ji se aplică aceleași 
-disposiţiuni, cu singura deosebire că, acestor posturi nu Îi se pote admite a- 
bonamente Ja reţele urbane prevedute de art. 426 din regulumentul telefonic. 

„” Pentru diversele convorbiri telefonice ce vor efectua, precum și pentru 
telegramele şi fonogrumele, ce vor expedia dle la domiciliii, abonaţii sunt obli- 
ați a lăsa, oficiului de care depinde postul judeten un depozit bănesc de 25 
ei (vezi art. 437 din regulament). ST 

Acest deposit se renoesceprin plăţi anticipate de câte 25 Lei, îndată ce 
va rămâne O lei la partida interesatului. Chitanţele telegrame'or, convorbiri. 
lor ete. se trimite abonatului şi pentru control se ţine un regis:ru de patide 

h) Controla. Spre a se înlătura, din vreme, erorile ce agenţii ar. facela
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taxarea sati înregistrarea convorbirilor telefonice, fonvuramelor, ieiegrantici or 
ete, Domnii Diriginţi să recomande amploiaților, curti deservesc posturile tu- 
lelonice județene, să se asigure  întrebiuul imediat, prin telefon, pe ugent: 

Dacă convorbirile pirticulure sai oficiale suit taxat şi înregistrat în regulă: 
Dacă a făcut bine deosibirca între o fonogramă, si o telegramă ; 
Dacă fonogramelor ordinare sau cu indicațiuni speciale li sa numtrat 

bine cuvintele, şi dacă saii taxat, înregistrat, expediat, în regulă: 
Dacă telegramele îndeplinesc condiţiunile de a îi transmise priu tele- 

ton, dacă li stau socotit bine cuvintele, dacă taxu ce a perceput este suti- 

  

cientă şi în fine dacă sai transmis fără întârdiere şi sai înregistrat în re- 
gulă, cerend agentului să arate şi modul cum a repartisat taxele în colonele 
regisirelor ă souche. pp , . 

După ce sa transmis prin telefon unui post județen o fonogramă, saii 
telegramă, eic., să explice agenţilor pe ce imprimate să le serie, cum şi unde 
să le înregistreze și cum să le predea la domiciliii. 

1) Compiabilitatea.— Agenţii postal vor înaintu oficiului de care de- 
pind compturile şi veniturile telegrafice și telefonice cel mul târdiă în a 
5 di st. n. din luna urmmătâre; cel cari ar. întârdia mat mult trimiterea 
compturilor saii vărsarea venitului să se raporteze Direcţiunei, cerend pede 
sireu lor. Ă 

La sosirea compturilor, Diriginţii vor controla condicile cu matcă spre 
a se încredința dacă taxările, înregistrările, repartisarea taxelor prim colone 
şi însumarea taxelor stai făcut bine; iar în cusul când sar bănui că veri-un 
agent "3 ar li însuşit taxele veri unei telegrame, lonograme, ete, și casă 
scape de pedâpsă ma mat înregistrat aceste «depezi, acest fapt se pote cun- 
stata verificând şi contruntând registrele ă souche ale postului binuit cu 
scriptele oficiului şi posturilor cu cari aceste a făcut schimb de depesă sii 
convorbiri telefonice şi anume cu următorele scripte: o 

Protocolul -torm. No. 7, protocolul de transit şi registrele form. 313 la 
caul oficiul a luat parte ca fiind provocat, și în casul când în aceste scripte 
sur găsi trecută veri-o telegramă, fonogrumă, etc,, care a lost presentată la 
postul bănuit, iar în registrele â souche ale acestui post nu sar găsi trecute, 
să se raporteze casul imediat Direcţiunel. 

Din venitul posturilor telefonice judetene resultat din : 
1) Incasarea taxelor fonogramelor, aviselor telefonice şi convorbirile te- 

lefonice- particulare, cari taxe . stai incasat prin registrul formular No. 550. 
2) Încasarea taxei de 25 bani, la care taxă sunt supuse telegramele te- 

lefonate şi care s'a incasat prin registrul formular No. 5i: , 
3) Şi din mancurile cari ar resulta din incasările de mal sus, se boni- 

fică judeţului 500/, adică jumătate din acest venit ; iar 50%, se face venit 
telefonic Statului. - , 

Partea cuvenită judeţului se varsă la administrațiunea financiară în 
contul judeţului, înaintând recepisa pretecturei respective. Pe condicile cu 
matcă ale postului telefonic se va indica numărul recepisel sub care sa vtr- 

sat suma cuvenită judeţului, - , 
Oficiul de care ar depinde mal multe. posturi telefonice judeţene, va 

aduna sumele incasate din taxele prevedute mai sus, şi va versa la adniinis- 
traţia financiară suma de 50/ în comptul județului, sub o singură recepisi, 
al cărui număr se va nota pe tote registrele cu matcă ale posturilor din care 
a provenit suma versată. Ă A 

Partea de 5 cuvenită Statului se face.venit telefonic prin jurnalul 
casei şi jurnalul de partidi, unde se încarcă în ultima di a lunci şi se vursă 

împreună cu venitul oficiului. Asemenea și taxa telegrafică întrâgă, incasată 
de posturile telefonice se face şi se varsă ca venit telegrafic. _ 

La jurnalul casei şi cel de partid se anexseză ca act.justificativ, un tabloi 
de veniturile posturilor telefonice judetene, format după modelul de mal jos. 

Orm-ce mancuri constatate se vor încasa de la agentul manipulant, fă- 
cendu-se venii în condica cu matcă a lunei următore. , a 

De exemplu: dacă mancul resultă de la veri-o convorbire telefonică
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sui lonogramă sai avis telefonie, Dirigintele va da instrucliuni acu: ului ci 
să se" încarce cu acest mane în registrul formular No. 350. (da incasarea lu 
xelor teletonice), pe luna următâre : dacă mancul ar proveni de la verl-o te- 
legramă, să se observe mai întâiii cu atențiune dacă mancul provine din 
tuxa telegrafică sai taxa teletonărei de 25 bani, la „care sunt supuse tele- 
gramele -telefonate, şi: dupe cas: se va da iustrucţiune agentului să se în- 
carce în registrol form. No. 34, (de incasarea taxelor telegrafice), şi anume 
în rubrica în care se trec taxele din care a provenit inancul. 

Se recomandă acestă atenţiune pentru motivul că din mancurile provenite 
din venițul telofonic se bonifică, după cum s'a spus mal susși județului 50;. 

In registrele în care se încarc cu mancul, agenţii vor face următorra 
mențiune : „manc provenit de la taxarea. . . , . . (fonogramel saii convori- 
rel. talelonice sai telegramel etc.) No. ........ . din ct. 

Diriginții vor lua notă de mancuri, aveng grijă a le trece' în totul, în 
prima rubrică a tabloului de veniturile posturilor. telefonice pe luna urmă- 
tore; iar în registrele â souche în dreptul unde s'aii înregistrat telegramele 
suii fonogramele, etc., de la care a provenit mancul, vor face mențiunea : 
„mancul de ler .....b...,.sa dat ordin ase încărca peluna.... %, 
ca ast-fel controla Direcţiunel să aibă cunoscință că mancul nu a scăpat cin 
vederea Dirigintelui. i 

Se mal bonilică judeţului B%/o la sută şi din taxele de 'abonament Ia 
posturile telefonice particulare, cari ar fi legate de posturile telefonice jude- 
ţene şi despre care sa spus la litera g.—Atât taxa de abonament (care este 
de £0 lei pe an) care se încaseză prin registrul formular Nr. 323 cât și taxa 
de întreţinere (care variază după distanţă, (vezi art. 462 din regulament litera 
C.) ale acestor posturi se vor încasa în întregime de oficiul de care depinde 
postul telefonic judeţen de care este legat postul abonatului. * | 

„. Din aceste taxe se bonitică judeţului numa! din taxa de abonament de 50 
Ic], iar nu şi din taxa pe întreţinere care se varsă casierie! centrale (:ontorm 
art. 396; 398 şi 399 din regulamentul telefonic. 

Numărul recipisel sub care s'a vărsat partea cuvenitii, se va nota și în 
dosul cotorului registrului formular 323 unde s'a înregistrat abonamentul ; 
iar din totalul taxelor abonamentelor ce sar fi înregistrat în acest registru, - 
să se scadă partea vărsată județului şi în urmă să se certifice totalul ee a 
xemas ca venit ncio al statulni. ” 

'Fabloii de veniturile posturilor judeţene pendinte de oficiul... .. 

  

  

  
  

  

      

MODEL A, 

Veniţul Telegrafie i ; : 

Venitul | | 
, . TOTAL : i 

Numirea Posturilor [Din taxe | Din taxa | telefonie ăi Observaţiuui | 
telegra- | telofonă- 4 

fice | rei25b. o | 
_ i 

o LeY|B.|] LeY [B.| Lei |B.|i. Lei E „d a = - 

Maneuri ....... pi ! ! i 
Mănesei . 3| 50 A — 1| 25 3: 75 

Tătărani... 5 125 — 50 G 73! 
Priboi... 2 — 50 ul 3 30, 

pi ie 
Total. ,., 10! 50 2 13! 275 16 — 

i i ui E 
Virsaţi județului — — 1 55: L: 55| 2 10, | 

Vărsaţi la stat 10| 50| 4 10 1 40) 55 zi | H           
  

. , I , (NI 
Adică lei trei-spre-dece b. 30 rămân încasaţi pe sema statului. 

i Diriginte,
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Spre a se sei cu siguranță de controla Direcţiunel, cari posturi ai înaintat 
sati nu compturi, să se formeze un tablou conform modelului de mar jos (Mo- 
del B) în care să se serie: oficiul, oticieie sucursale şi tote posturile tele- 
tonice pendinte, în ordinea alfabetică, chiar cele cari n'a avut operațiuni, 
notând în dreptul fie-cărur post, la rubricele respective, compturile carr sc 
înainteză de la fie-care, iar pentru cele cari mai avut compturi, se va lace 
menţiune la observaţiuni, notându-se adeverata 'causă, 

TABLOUL BB. 

de actele telefonice ale Oficiului near cu sucursalele și 
posturile teletonice pendinte de acest oficii po luna —mnereeteee 190.— 
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j) Personalul telefonic al judeţelor.— Personalul telefonic judetean, re- 

comiunulat de județele ale căror telefone nu ar fi întreținute de Administraţia 
nostă, nu trebue nici a fi confirmat de direcţiune, nic a i se face rețineri 
pentru guranție.—Numai personalul telefonic îl judetelor, care aderând dis- 
posițiunilor art. 141 al. 1 şi 2, din regulamentul de aplicarea legel telegratice 
postale si telefonice, ai convenit ca întretinerea. telelonelor să se facă de di- 
recțiune, se găsesc direct sub autoritatea Direcţiunei și dar înlocuirile şi con- 
tirmaările acestor, trebuesc date de Direcţiune.. 

____ Personalul telefonie al judetelor (inclusiv manipulantiy telefonic!) ale 
căror posturi nu sunt în administrarea nostră, la admiterea lor, să se inter- 
vină ciitre Prefectură spre a dispune să fie supușt jurământului legiuit și a-l 
înainta Direcţiunel. - 

—— . —— _——— 

îi



INSTRUCŢIUNI 

PINTU 

MANUIREA SERVICIULUI POȘTAL RURAL 
de: către 

AGENŢII POSTALI DIN COMUNELE RURALE (NOTARII)



m
A
 

  

  

INSTRUCŢIUNI 
PENTRU , 

MANUIREA SERVICIULUI POȘTAT, RURAT, 
4 | DE CATRE 

AGENŢII POŞTAL DIN COMUNELE RURALE (NOTARI) 
Ce se înţelege prin agenţie poştală ? 

Agenţiile poştale sunt nisce miel oficir comunale. 
De cine se îndeplinesce serviciul la o agenţie poştală ? 

Prin art. 6 din legea Poştelor rurale şi art. 17, 18 si 19 lin regula- anentul aceleași legr,. se unpune notarilor comunelor, să îndeplinescă serviciul poştul la agenţiile poștale, în calitate de agenţi poştali, 
Ce servicii ai de îndeplinit agenţii poştali ? 

Serviciul ce ati de îndeplinit agenţii poştali este : a). Să vindă timbre şi cărti poştale la public. 
). Să primâscă de la public orl-ce fel de corespondenţă simplă sati re+ “comandată, adică: 

Scrisori, cărți poştale, ziare, imprimate, hirtii de afaceri şi probe măr furi, pe care să le expedieze la destinaţie prin factorii rural. . c). Să primescă de la publie telegrame, încasând şi taxele cuvenite şi înaintându-le la oficii prin factorii rurali, dacă comuna. n'are post telelonie, . d). Să primescă de la factorii rural corespondența privată şi oficială, precum și telegramele sosite destinate, pentru comuna și cătunele pendinte “de densa, pe care lactorul rural nu o pote distribui singur din diferite îm- prejurări, 
€). Să distribue prin mijlâcele de care dispune, atât în comună cât și în cătunele pendinte, corespondenţa privată pe care o primesce de la fac- torii rural. 

[). Să primescă de la public colete poştale rurale. - | ___ 8). Să primâseă fonograme şi telegrame telefonate de la, şi pentru pue blie dacă are post telefonic. ” 
GENERALITAŢI 

Sub ale cui ordine, sunt puşi agenții poştali ? 
Agentii poştali sunt puși sub ordinele Dirigintilor sai manipulaţilor de oficii, Şefiilor de sări, Setilor biorourilor autorisute, și asentilor specialș, de cari depind, în lipsa acestora; celor cart îi înlacuese. Ii
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Ce îndatoriri aii agenţii postali pontru păstzztez secretului ...:, 
- corespondenţei ? , pag 

Asenţii poştali sunt datori a păstra cu sfintenie scerctul eoresponden- 
: - ea RE: 

Lă . 

--țelor ce li se încredințează. Pi 
Le este oprit, nu numal a lua cunoscinţă, prin vert un mijloc 'Gre-eare 

de coprinsul corespondentelor, dar nic a spune, că două persone corespund 
intre ele. i 

Le este asemenea cu desăvârşire oprit a lăsa persone streine, să ci- 
 tescă adresele scrisorilor, imprimatele, jurnalele, circulările, ete. *» îi 
. Agenţii din noii numiţi, la intrarea în funcţiune sunt ţinuţi a se presenta 
Dirigintelul Oficiului de care depind spre a depune în presența acestora, 

"Jegiuitul jurământ, : ii 
„Agentul care sar face vinovat de faptul -divulgăreI secretului corespon- 

„enter, este expus a suferi închisârea prevăzută de codul penal. 
„Li se recomandă că 'mal înainte de deschiderea vre-unel serisork Saă'pli € 

„oficial, care le-ar fi adresate personal, să observe mai întâi: adresa ; căci 
în casul când ar desface o corespondență, care nu lar privi, şi ar voi să mo- 
itiveze că din greșală a deschiso, nu i se va lua în considerațiune, şi faptul 
în sine ar fi calificat ca o divulgare a secretului corespondenței, și acesta 

- chiar şi în casul când, pentru grezcla ce-a ficut'o, ar încheia în unire cu 
Primarul Proces-verbal. „. | at 

Aceasta, notarii (agenţi poştal) să o recomande şi celor-lalte autorităță 
şi particulari, cărora din erdre Ii sai dat corespondențe, cari nui privâi. 

CREDITUL, DE TIMBRE, IMPRIMATELE ȘI OBIECTELE XNECESARII 
LA MANUIREA SERVICIULUI ” 

: . Ea 

Ce credit de timbre postale are o agenţie poştală ? 

„Fie-care agenţie poştală, posedă un credit de timbre poştale, dat de. 
Oficiul. de care.depinde, în suma de 16 lei, din care: a 

Timbre poştale franco şi cărți poştale de 10 le. i 
. - , taxa de plată - de 6 ler. | ai 

- + -- Pentru.acest credit se dă Oficiului de care depandă agenţia,, o chitanță 
" semnată de agent şi de Primar, pe care se aplică şi sigiliul Primăriel.' " 

Ce face agentul cu timbrele postale franco? :- . :: i; 

Agentul postal este dator să vindă publicului timbre postale franco şi 
„cărti poştale, după val6rea lor nominală, cunoseend că cel cari, ar incasa în 

proiitul: lor, o tasă mai mare de cât este în realitate taxa timbrului ce vinde, 
::Yor fi aspru pedepsiţi. PE o | E 

 Timbrele postale franco se mal aplic şi pe corespondența recomandată 
ce primesce. de: la public. a 

Ce face agentul cu timbrele, taxa de plată?     , i 
__ Din depoșitul de timbre, „taxa de plata“ agentul dă timbre-de aceiași 

valdre în schimbul coresrondențelor încărcate cu porto, - primite de. la :facto- 
xul rural. :: Et . 

____ Ce regulii să se mai observe asupra timbrelor? pu 

Depositul de timbre, atât franco, cât şi porto, agentul să-l aibă tot-' 
„.d'a-una complect cu: timbre, avend grija ca, cu banir strinși, din vinderea, tim- 
brelor, să cumpere altele în fic-care cursă, de la factorii rurală, ri 

„_ "Timbre formate. din părţi saii bucăţi de timbre nu'sunt adinise la -fran- 
carea corespondenței, precum nu se admit nici timbre cari. nu âr fi: întregi, 

Este oprit cu destvirşire a se întrebuința Ja francare, timbre: cari ai E . 

"mal fost întrebuințate saii contra făcute. - 
Distribuirea corespondențelor ncetrancate, fără a Ii sc fi aplicat: timbre 

e cgara 
..
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„tăxa de plată“ se: consideră 'ca sustragere de buni publici, şi cel vinovaţi 
vor fi destituită şi dati judecăter; deci, agenţii sunt ţinuţi să observe cu mi- 

;.muţiositate corespondența ce primesc de la factorul rural și în casul când 
ar găsi veri o corespondenţă nefrancată, pe care! nu sa aplicat timbrele, 

„ataxa de platătt, sai de şi s'a aplicat, însă nu sa aplicat îndestul, să pretindă 
... faetorulul a aplica timbrele suficiente, şi numal ast-tel să primâscă acestă 

corespondenţă. 
Cînd se schimbă un agent postal (notar), creditul de timbre 71 va da 

““îu primirea înlocuitorului. Înlocuitorul va avea grija ca prima chitanță ce 
„„.Sa dat pentru primirea creditului de timbre s'o-ceră, oficiului de * care de- 
„„pinde agentia, dând în schimb o altă chitanţă semnată. de înlocuitor şi pri- 
"mar, având aplicat şi sigiliul comunei. : di : i 

IMPRIMATE 

1. Dece imprimate aă necesitate agenţii, pentru mânuirea, serviciului poştal? 
st 

  

„_„_ Agențil poştall aii necesitate pentru mânuirea serviciului, de următo- 
"; rele: imprimate : 
a) Registrul de chitanțe formular noii No. 95, (vechii 158), (vedi mo- 
“del Ia finele instructiel), 
a b) jurnalul formular noii No. 5i, (vecii 126), vedi model la finele in- 

structieI), ” 
"“€) Instrueţia.pentru mănuirea serviciului postal rural, (formular noii 

17, (vechii 155), ediţia directiunel). 

Aceste imprimate şi le pote procura agenţii poştali, în mod gratuit, de 

  

la oficiul de care depind. 

La ce servă registru de chitanţe form. (158 vechii), 95 noi ? 

detele poştale rurale, şi telegramele ce -primesce de la :public, liberând -chi- 
tata, . " : . 

iu, "Registrul se întrebuinteză până se isprăvesce, avend grije a' cere lu 
» * timp altul de la oficiul de care dedinde. După ce se isprăvesce, se piăstrâză 

o
.
 

In acest registru agentul postal înregistreză obiectele recomandate, co- : 

în arehiva primăriei, pentru a se putea urmări obiectele recomandate în cas - 
de reclumaţiunl. . 

d rii La, ce servă jurnalul form. (126 vechii), 51 noi? 

  

„In jurnalul formular noii No." 51, (vechiă'126), agentul postal înscrie 
_ obieetele recomandate, :telegramele; coletele -poştale rurale și convertele ofi- 
„iale pe cari le predă factorului rural, care este dator :să'subserie de primi- 
"rea lor și să însemneze şi data, * : ” o i 

Tot în acest jurnal, agentul poştal mai înserie şi “'plicurile oficiale, pe 
cari le primesce de la factorul rural, pentru diterite autorităţi din comună, 

„iar de primire subscrie cel în drept cărora le predă. : 

e 

îsatae Jurnalul form, noi No. 51, (vechii 126), îl întrebuinţeză agentul până 
isa isprăvesce, având grije a cere la timp altul de la oficiul de care depinde. 

Acest jurnal după ce se isprăvesce, se păstrâză în cancelaria primăriei, 
“spre u se putea urmări corespondența în cas de reclamațiuni,. 

* La ce servă inatrucţia pentru mănuirea serviciului postal? 

un: «i Imstrueția servesce pentru mânuirea serviciului postal rural. In ea se 
găsesc tarifele şi. diferitele reguli dupe care să se călăuzescă, agentul la mă- 

::eamuirea. serviciului, ” o. 

  

rea sali ruperea el. 
-ax);:: Instrucţiunea să se păstreze, curat, agentul fiind respuntetor de perde- . 

„Ori de câte ori Sar face modificări de tarile, agentul să - trimită în- 
„tsirnetiurea oficiului de. care depinde, care are ohligatiusr a introduce moui- ,
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ficările ordonate, ca ast-iel instrucțiunea să fie în tot-d'a-una în curent et 
taritele. . . | . ÎN a 

OBIECTE POSTALE 

De ce obiecte are necesitate agentul postal pentru mâuuirea servicialui? . 
Pentru mânuirea serviciului, agentul are necesitate de următerele o- biecte, ce se: procură numar prin Direcţiunca. generală a 'Telegratelor și pos- telor, plătindu-se costul lor de către. comună; aceste obiecte sunt : 
a) Una stampilă de qi;  - | 
b) O cumpănă ; 
e) O cutie de scrisori. A 

La, ce servă stampila de qi? 

Stampila de di 1 servă agentului postal, pentru a stampila corespou- 
dența presentată şi sosită, precum şi pentru a o aplica în foia de drum, şi: 
în jurnalul factorului, ca dovadă că factorul a trecut prin comună. 

Data lu stampilă se schimbă în.fic-care dimincță şi mal înainte de a 
se începe serviciul, ţinând compt că în serviciul poștal sc întrebuinţeză sti- 
lul noi. | i . 

Corespondenţa presentată se stinpileză pe. partea adrese, iar cea so- sită pe partea opusă adresei, atară de cărțile poştale cure se stumpileză tote 
pe partea adresei. ... a : Di e N ii 

Stampila trebue întreţinută curată şi în bună „Stare, cu tipele -com- plecte, agentul poştal fiind responsabil pentru orl-ce lipsă sai stricăciune. 
Nu este bine ca stampila când se înbâesesce cu scamă saii alte materil, să se curete cu ac, sait cuc, etc., căci prin acest; procedeii se strică gravu- rile şi nu se mat imprimă descifrabil data; se recomandă, însă, următorul mijloc : : . „ i Ea 
La ințervale de 15—20 dile, să se pună stampila întrun vas cu gaz, și să se introducă atât în el cât să se acopere numa! partea metalică a stam: pilei. Să'se lase în gaz 8—10 ore, : Tuşul se procură gratuit de Direcţiune și numar 50 grame anual, Agentii să aibă grija ca sticluțele în cari Ii Sa trimes tuş să le înapoieze oficiului de care depinde, cu prima cursă. - 
Costul unei stampile cu tipe este de ler Lei 8 00 

3? >) type | | 3) “> 19 3* 0 10 
» 7, “Stampile mecanice de qi, de alamă ;,“S 50 
» » » » 123 2» DIOuz > 11 00 
» » » _ » mn otel „n 16 25 Aceste preturi erai în Ianuarie 1003. | i 

Cele mai bune stampile sunt cele mecanice, prin faptul că, datele fiind gravate pe. diferitele secțiuni ale unui cilindru, care face parte din corpul stampilei, sc pot schimba cu cea mal inare înlesnire Și se înlătură neajunsu- rile la cari se dati loc în cas de perderea unci type: 
Este riguros interdis agenţilor poştal să încredinţeze stampila faceto- rilor rurală sat alter persone spre a fi aplicată aiurea, ea urmând să nu iasă din oficiul primăriei ; contravenienţii vor fi sever pedepsită pe cale adminis-: trativă. 

La ce servă cumpăna?! 

CumpEna servă agentului postal pentru îi'constata greutatea corespon- denţelor, după care trebue să incaseze taxele. | Cumpăna trebue ţinută curată, și în bună stare, iar greutăţile cora- . 
„.. pleete, fiind responsabil agentul. pentru orl-ee perdere sai stricăciune. 

a 
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La, ce servă cutia ae scrisori ? 

In fie-care comună Ja usa Primăriei, se află câte o cutie de scrisori în care publicul depune coresțomlența. Cheile de ?a cutia de scrisori se ţin de factorul rural. 
Agentul postal esto dator să observe ca cutia, să fie în bună stare și orl-ce stricăciune, să o facă cunoscută sefului de care depinde, luând m&- suri ca publicul să nu mal depună coresponilența în asomenea cutii, ci să le încredințeze agentului postal. In cas de perdereu unel cher'se va avisa ofi- ciul, cel de care depinde, care la rindu-i incunosciințeză Direcţiunea, se ia mesurT a se contectionu altă cheie care în nici un cas nu trebue tăcută în lo- calitatea unde sa perdut cheia centier de scrisori. 

PRIMIREA CORESPONDENŢEI POSTALE ŞI TELEGRAMELOK 
DE LA PUBLIC 

Ce anume servicii coprinde în sine serviciul poştal rural, care sn 
îndeplinesce de zătre agonţi poştali ? 

Serviciul poştal rural care se îndeplinesce de către agenții poştali, co- prinde următorele serviciy : E î a) Primirea obiectelor icînregistrate, adică, scrisori, cărți poştale, ziare, imprimate, probe de mărfuri şi nârtil de afaceri; 
b) Primirea obiectelor înregistrate, adică: obicete recomandate şi coke- tele poştale rurale. 

OBIECTE NEINREGISTRATE 
Ce condițiuni trebue să îndeplinescă scrisorile şi cum se taxsză? 
Scrisurile se admit la expedire până la orl-ee greutate şi orr-ce diinen- siuni ar avea. . | . Nu este vor a se introduce în scrisori, atât ordinare cât şi recomandate, bany, valori in hârtie sati objeete pretiose. - 
Serisorile în cari star bănui că s'au introdus asemenea valori, la pre darea lor factorului rural, agentul poştal va atrage atențiunea acestuia, care la rândul săi are obligaţiunea a o preda şelului de care depinde, arătând ba- nuiala ce are, și seriind pe ea : „conţinutul de verificati, 

„_ “Taxa unel scrisori simole destinate a se distribui în interiorul tărel, este de 15 bani în cas de rancare și la dublu în cas de ncirancare, de fic-care serisâre și pentru fie-care greutatea de 13 grame sui fracţie de 15 grame. . 
Scrisorile nefrancate, adresate: nilitarilor şi jandarmilor ruralr de grade 

juteriore în activitate, vor fi încărcate la destinație, cu timbru „taxa de plată“ de 1ă bani de fie-care 15 grame, sati fractie de 15 grame, iar în timp de răs- 
boi vor fi scutite de plată. — cele alte corespondente, ca jurnale, imprimate, 
hârtir de afaceri, probe de mărfuri sasi cărți poștale deschise, nefrancate sui insuficient francate, adresate militarilor sai jandarmilor rural de grade in- 
feridre, se vor încărca cu aceleaşi taxe cu care se încarcă corespondențele adresate particularilor. , , - „De asemenea serisorile locale (loco) adresate militarilor sati jandar- 
snilor rural, cânil sunt nctrancate la presenlure, trebuesc încărcate cu porto 
de 20 bani pentru fie-care 13 grame suii fractiune. 

Taxa unei scrisori destinată a se distribui în interiorul comunei, nude 
a fost presentată, este de 11 bant în cas de fraucare, şi la dublu în. cas - de 
neirancare, de fie-care serisore şi fie-care greutate de 15 grame sad Iracție de 
"19 grame. 

Taxa unei scrisori simple destinată pentru streinătate este de 25 bany 
în cas de francare şi la dublu în cas de netrancare, de fie-care scrisre, şi 
fie-care greutate de '5 grame sau fractie de 15 grame, Aa Aa 

Excepţie taxa unei scrisori cu destinaţie pentru Bulgaria şi pentru 10- 
calitățile din Bucovina este de 15 bani în cas de francare Și la dublu în cas 
de nefrancare, de fie-care serisore Și fie-care greutate de 15 grame sai frau- 
cate de 15 grame.
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" Ce condițiuni trebue să îndeplinească cărţile postale si cum trebue să 
CR IE a, „se taxeze ? E i ' 

Cărțile “postale se emit și: se pun în circulație de Direcţiunea . Generală 
„a 'Telegratelor şi Poștelor. Sa 

“Cărțile poştale sunt: de '3 felul: : m SI 
. a), Cărţi poştale deschise, ce nu pot: trece peste dimensiunile de 14 cen- 

-“triietri în lungime și 9 centrimetri în lăţime. 
„Se pot considera ca cărţi .pogtale, şi primi la expediere ca atari, și căr- - 

tile poştale din industria privată (adică acele care nu sunt emise de Direc- 
„iunea generală a poştelor şi telegrafelor) cu condițiunea ca francarea lor să 
se facă prin aplicare de timbre postale nobile şi ca dimensiunile lor să unu. 
depăsescă dimensiunile de mal sus ; iar în ceasul când ar depăşi aceste di- 
mensiuni, asemenea cărți poștale se vor considera ca scrisori şi se vor taxa 
întocmai, iar cele nefrancute din acestă categorie-cu dublu insuficienței. 

i Taxa unci cărți. poștale deschisă, destinută a se destribui în interiorul 
țărer este 0,05 banr. ” 

“Taxa uner cărţi poştale destinată pentru streinătate este de 10 buni (zece). 
b). Cărţi poştale inchise. — Sunt formate din dou& cărți poştale îndoite 

una peste alta ; una din aceste părți servă. pentru corespondența expulita- 
zului, a dona pentru respunsul ce'l cere de Ja corespondentul săi. — Taxa 
unei asemena cărți poștale, este îndoită cu taxa unei cărti poştale simple. 

“Cărţile poştale, în enere, se pot primi lu expediere şi nefruncute ; însă 
la dextinațiune se vor încărca cu dublu taxel., | 

Nu se vor primi lu expediere cărţile postale, cari ar avea lipite pe dân- 
sele suit însoțite. de obiecte saii probe de mărfuri. 

__ Cărtile poştale ilustrate, ale căror ilustraţiuni ar fi obscene (acele car: 
-. ar-represinta scene cari sunt contra moravurilor) nu li se vor da”curs, ti se 

vor înainta Selului de care depinde agentul postal. ie 

te se înţelege prin imprimate, ce condițiuni tvebue să îndeplinâscă şi 
: - 1... cum se taxeză ? 

Se pot considera ca imprimate tote tipăriturile sai reproducțiunile ob- 
ţinute fie pe hârtie, fie pergament, fie pe carton prin mijlocul tipografiei, gra- 

"+ xvurel ltografiel. şi uutograliel sui prin ori-ce.alt mijloc meciunic, uşor de re- 
“cunoscut, ulară de: calchieri si maşina de scris. 

Deci când se va presenta agentului postul, anunciuri sai invitațiuni sati. 
convocări, scrise de mină care de şi ar avea tote aceleaşi coprins, nu le va 
taxe ea imprimate, ci ca scrisori. E 

„7 După regula de mat sus; ea imprimate se vor considera ; cărţile bro- 
„Sate sui legate, notele de musică, cărţile de visită, hirțiele acoperite cu 
„e Dunete în roliet-peiitru trebuinţa orbilor, gravurile, fotografiile," cadrele, de- 

„semnele, planurile, hărțile geograiice (litografiate, nu şi cele de mână) cata 
loage, prospecte, anunciuri ete. 

Ce reguli sunt de observat la primirea imprimatelor ? 

E Una din cordiţiunile esenţiale ce trebue 'să îndeplineseă un: imprimat, 
este şi aceia, că caracterul corespondenţei se presinte o:generalitate, iar nu. 
caracterul unei corespondente individuale; 

Se dă urmetorul exemplu : Societătile de împrumut, sati diferiți comer- 
cianți, pentru înlesnire, ati tijărite nixee avise prin cari fac cunoscut debi- 
“torilor lor, seadența unei polițe; cum însă nu tote polițele ai aceiași sca- 
dență, și suma împrumutată nu pote fi aceiași pentru toţi debitorii, în dreptul. 
sumei şi în dreptul termenului de scadeuţă, sunt . lăsate locuri goale, cari 
«lupă casuri se complectează cu mâna în parte, pentru fie-care debitor; orr: 
aeeste avise complectate'ast-tel, cu unu seris de. mână, nu mal aă un caracter 
«la. generalitate, şi decT asemenea avise sub nici un motiv nu vor (i conside- 
*.xăte. ca impriimate, ci ca serisori tuxi ndu-se-ca utart. - e 
"Chiar când primesc de la Laetorii rural spre distribuire asemenea avisri, » 
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agenţi poştal sunt tinuti i ie incărea tu timbre” „lixa de plata intocnăal ci 
pe o scrisore netrancată ținând compt d» timbrele tranco aplicate de exemplu : z 

“um avis care ar avea. aplicat pe cl un timbru franco: de 3 bant, şe va în- 
cărca cu timbre porto de 2t bani (indoitul insuticientel). 

Nu este permis a-se introduce în pachetele cu imprimate, scrisori, sai. * 
-"veri o notiță; asemenea nici ase serie pe imprimat corespondenta. 

Imprimatele' după cas se pot tace sul, sait pachet, punendu-se sub handă,. " 
“ca ast-fel să se potă verifica conținutul cur inlesnire. — = Nu se consideră ca 
violare verificarea unor ast tel de imprimate. “. 

“ 

. Cazi s sunt dimensiunile şi greutatea maximă. admise” pentru presentarea 
. - imprimatelor ? 

. 
„In forma de sul se admit până la dimensiuriile de: „15 centrimetri în 

lungime, și 10 centrimetri grosime. 
“In forma de pachet se admit până la dimensiunile: de 19 centrimetri p> 

„unu din laturi. - - 
“ Tmprimatele se primesc până la greutatea. 2 kilograme, 

pao , 
+ .. 

Care sunt taxele imprimatelor 3. 

-Paxa, . imprimatelor destinate a se destribui în interiorul tărer este de 
0.03 bani, pentru fie-care greutate de 50 grame sai tracţie de 50 grame: 

'Taxa imprimatelor cu destinație pentru . streinătate este: de. 0,0 bani 
- pentru. fio-care greutate de 50, grame saii fractie de 50 grame. * 

Excepţie. — Ziarele şi public ațiunile cari apar la “intervale aiunite și 
cari. sunt destinate a se distribui numat în tară, de si sunt considerate cu 
"imprimate, se taxeză 0,01 bani de, fie-care număr, împreună cu suplimentul. 
stii, care war cântări mai mult de.50 srame, se vă „taxa câte 0, OL bani de. 

fie- -care 50 grame, saii fracțiunea de 50” grame, 
' “Pachete coprindend „ma multe for din acelaş, ziar, suă pulicatiune, sub: 
aceiaşi bandă și sub aceiași adresă, se tuxdză câte Li/, bani de fie-care 50 

grame saă fractie de ,50 grame, iar când contin foi din mal multe ziare di- 

. 

    

ferite se consideră . și taxează cu imprimate; Na 

Ce se Inţelege prin hirtii de afaceri, ce conătţiuni trebueso să indepui-- 
nescă și cum se taxeză ? - o 

Prin hîrtil: de afaceri se înţeleg, tote piesele sai documentele scrise 
saii desemnate fie în total saii numai în parte cu mâna şi cară mar avea ca- 
"xacterul- uner- corespondențe actuale saii personale, spre, exemplu : „piesele de: 
procedură, actele de ori-ce fel cari ar fi dresate de autorități. (certilicate pro- 

” eese:verbale ete. ),. facturile, diteritele documente. «le. servicii. ale -socicțătilor” 
de asigurare, copiile saii extraetele de acte, „pe: coală 'timbrată sait neti--. 
brată, “notele de musică manuscrise, manuseriptele cari se triinit a se tipări. 
fie prin jurnale fie în broşură, exerciţiile corectate ale elvilor, livretele de: 
armată ale casel de economie. 

“Hârtiile de atacerr, se primesc pănă la ureutatea dc 2 2 kilograme Și tre- 
buese puse sub bandă ca. conţinutul să se poti verilica cu inlesnire, spre a. 
se: convinge dacă în interior sait chiar! pe manuscris, nu sa “introdus sait 

: Scris, corespoudenta personală, ceea ce nu este! perinis.. - 
Când sunt în tormă de sul se primesc până la dimensiunile de 75 cen- 

: timetri în lungime și 10 centimetri .în grosime; iar în forma de pacliet până . 
la dimensiunile de. 49. centimetri! pe una din laturi. 

r 

: Care: este taxa; înteznă a hârtiilor de afaceri 3 

Taxa hârtiilor de afaceri: destinate :a se distribui în. interiorul, tărel, 
"este de:0, 15 bani, până la greitatea de 250 grame, (de de un „rani, “doug. 

până la * 30 grame tot 15 bant se. taxeză), jar. la 240 grame în. Sus, 0, 03-. 
“ banr de fie-care 50 'erame: sati. fractie de î4 rame. DE



    
  
  
  

188 

Care este taxa externă a hârtiilor de afaceri ? 

ţia pentru străinătate este de 0, 23 bani până la greutatea de 250: grame (fie de un eram, două, „până la 230. “grame se taxeză tot 25 bani), iar de la 250 șr. în -sus se taxeză câte 0, 05: 
bani de fie-care greutate de 50 grame sau Iracție de 50 grume. 

'Tuxa hârtiilor de afaceri cu destinat 

-Ce se înţelege prin probe de mărfuri, ce conăițiuni trebue să îndeplinescă 
! şi cum se taxeză? 

Probele de mărfuri sunt nişte părticele dintr'o martă Gre-care : 
Pentru a Li admise la expediere, trebue să fie puse în pungi, plicuri, -cutil și în așa fel, ca conţinutul lor să se potă verilica cu înlesnire spre a :se convinge dacă în interior nu s'a introdus scrisori, ceca ce nu este permis. 
Probele de mărturi nu trebue să exprime verr-o valore. 
Probele de sticlăriY se vor împacheta Im cutii de lemne. a 
Probele lichide, se vor împacheta în cutir după ce mal întciă în cutie 

“sa pus tărițe, saii rumeguș de ferestrăii, ca, ast-tel în cas de spargerea sti: -elel care conținea .proba, lichidul să fie absorbit de tărite, . 
Asemenea se vor împacheta şi corpurile urasc, sait unsurâse. 
Albinele vii se vor pune în cutii cu resuilători de pânză desă de metal. 

Care este taxa internă a probelor de mărfuri şi până la ce dimensiuni . se admit? ” 

Probele de mărturi se admit până la greutatea de 350 grame, lac ex- 
-ceptie, probele de cereale, grâii, porumb, ovăz, tusole, etc., cari se admit. 
până la 550 grame; s&mînță de gândaci de mătase până la maximum lâ 
grame; mătăsăriile până la 100 grame. , 

Se admit până la dimensiunile, în forma . de pachet, de 80. centimetri 
în lungime, 20 în lățime şi 10 grosime; în formă de sul: 30 centimetri în 
lungime și 15 centimetri grosime. 

Taxa probelor de mărfuri destinate pentru țară este de 0, 06 banipână 
la '100 grame, fie de un gram, 2, et,, până la 100 rame tot 0, 06 banul se: 
taxcză) ; iar de la 100 grame în sus câte 0, 03 bant de fie-care 50 grame sati 
fracție de 50 grame; excepție: probele de cereale: se taxcză numai. până :la 
2350 grame, pentru ccea ce prisosesce peste 350 grame până la 550, nu se mal 
„percepe taxa. | | | | 

Care este taxa, externă a probelor de mărfuri şi greutatea -până la 
care se admit? - 

„__ Taxa probelor de mărluri pentru străinătate este de 10 bani până la 
„ureutatea de 100 grame (fie de un: gram fie de2..3. „€te.. până la 100 
grame se percepe tot 10 buni, iar de Ja 100 grame în sus se percepe câte 5 
bani pentru fie-care greutate de 50 grame saii fracţie de 50 grame. 

„OBIECTE INREGISTRATE. — RECOMA NDATE 

Ce se înţelege prin obiecte recomandate şi cari obiecte se pot primi 
i ca recomandate ? 

“Trimiţătorul unei corespondente voind a avea siguranța despre preda- 
xea obiectului stii, în primirea destinatorului, *] pote da -ca recomandat. 

"Se pot primi ca recomandate : scrisorile, cărțile postale, imprimatele şi 
| probele de mărfuri, hârtiile de afaceri, etc. 

Ce condițiuni se cer la primirea unui obiect recomandat ? 

Agentul când primesce un obiect recomandat, este. ținut să observe ur- 
mătorele : | | . i | ! 

a) Trimițătorul unui obicet recomandat, dacă voesce pote să 'si noteze adresa pe verso obiectului, ca, în cas de e nu se putea. preda la adresă; să 
i se potă restitui: :
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, . ; 

b)Nu se admit ca recomandate obiectele cart ar avea adresa indicată. 
prin inițiale, sai serisă cu &roionul ; ” Ia ! 

c)Obicetele recomandate nu se admit nefrancate la presentare, cu alte: 
cuvinte, trimițătorul unut obicet recomandat trebue, neapărat, să plătescă. 
taxele la 'presentarea obiectului, pentru a fi înregistrat. | - 

Care este taxa unui obiect recomandat? 

Taxa de înregistrare a unul obicet recomandat destinat a se distribui 
atât în țeră cât şi pentru străinctate este de 25 han, plus taxa ordinară pe 
greutate a obiectului. | . Da 

De exanplu: o'scrisore cure se dă ca recomandată, în greutate de 25: 
erame, cu destinație a se destribui în interiorul cumunei unde sa presentat, 
i se percepe: 20 bani -taxa ordinară pe greutate (sunt 2 greutăţi). plus 2 
bani taxa recomandărei, în total dect, i se va percepe 1 banul; dacă acestă 
scrisâre, ar urna să se distribue în interiorul terei, sau ar fi destinată pen-: 
tru Bulgaria, sai pentru veri una din localițăţile din Bucovina, (taxa ordi- 
nară a scrisorilor, după cum sta spus mat sus, fiind ca si pentru România) 
=e tax6ză: 30 bani taxa ordinară pentru 2 ureutăţi, plus 20 bani taxa reeo- 
mandărel, în total i se percepe 25 baut, si în fine dacă serisorea ar avea ca. 
destinaţie o ţară străină spre exemplu: Franţa, Germania, Rusia, se taxâză. 
20 bani taxa ordinară pentru 2 ercutăţi, plus 29 buni taxa reeomandărel, în. 
total i se va percepe 75 bani. | 

O carte poştală recomandată pentru ţară, se percepe pe lângă taxa or-- 
dinară de 05 bani (cât costă o carte poztală deschisă), încă 25 baur' taxa re- 
comandărei; pentru străinătate pe lângă taxa de 10 bani, (cât costă o carte: 
poştală deschisă pentru străinătate), incă 25 hanr taxa recomandărei, un îm-- 
primat recomandat, în greutate de 200 rame, cu destinaţie "pentru eră, se- 
tax6ză: 12 bani taxa ordinară .pe: greutate, (socotită 0, 05 ban pentru fic-: 
care 50 grame sai fracție), plus încă 25 bani taxa recomandărei, în total 5 
hani ; cu destinație pentru străinctate ze taxeză : 20 bani taxa ordinară (Su-: 
cotit 'a 0,05 bani pentru fie-care D0 grame, plus 20 bani taxa recomandărei,. 
in total 49 banr. - 

  

Cum primesce agentul postal corespondenţa recomandată de la public? 

Agentul poştal primind un obicet .recomandat, după ce "1 cântăresce, "TI: 
iuserie în registru formular (noi No. 99), (vechii 15%); liberând presentatu- 
rului chitanţa.. Pe obiect va serie obiectul „recomandati: şi va pune lângă. 
el numărul chitantei liberate. „Apor aplică timbre franeo pentru taxa inca-: 
sată, pe care le stampileză cu stampila de di, ast-fel ca jumetate din stam- 
pilă să cadă pe timbre, iur jumetate pe hârtiu liberă. 

„__ Pe partea opusă adresei se va serie tot-la-unu numărul trimițetorului. 
ȘI comună saii cătunul unde locuesee. ” 

Dacă trimitătorul cere si avis de primire (retour recepisă), atunci pe 
lângă taxu la care sa suspus obiectul recomandat se mar percepe în plus- 

"încă 20 banl. Acesti 925 bani se predau nu numerar factorului ruril, o dată 
cu obiectul recomandat, pe obicet se. serie Jiterile A... R., (adică avis de- 
primire), 

Ce face agentul poştal cu objectele recomandnte primite de la publio? 

Agentul poştal înscrie objectele recomandate primite de la pub. + în jur- 
nalul formular noi No. dl (vechiu 126) în colonele 1, 2, 5, 9, 1U şi 12 şi le 
predă factorului rural, care subscrie de primire, notând și data în colâna 12 

| COLETE POSTALE RURALE | 
Până la ce greutate, valdre şi ramburs pot primi agenţii poştali, colete 

. . pogtale ? . 

Agenţii poștali pot primi de la ori și cine, colete, (pachcic) poștale des-- 
tinate a se destribui în interiorul ţărei, până la greutatea us » silograme 

«



Suv: 
  

dără” valore declarată, saă chiar cu. valore declarată până Ja 30 ler și ramburs + “tot până la 50 ler. DI a : - Se 
„. .Oari colete poştale le pote refusa de.a le primi agentul poştal? o. 

Agentul poştal pote refusa expedierea coletelor cari ar coprinde materir* :supuse stricăciunel și cari prin conținutul lor ar putea periclita sa murdări » “corespondenţă” poştală. 
i 

Ce condițiuni trebue să îndeplinescă coletele poştale pentru a putea 4 a. e: „ admise la.expediere? .- . p. | a, 
„Când i se presită colete postale, agentul poştal, să observe că actztea : “să întrunâscă urmnătorele condhiiunt: * i e __a). Colete coprindend mar multe objecte deosebite, -să fie' împachețate -cu hârtie grâsă sai pânză, bine legate în crucis cu sfora. b). Se pot primi neîmpachetate ; objecte de metal, de lemn, piese de maşine, chel, cisme și orl-ce object cure nu star putea strica prin lovire în timpul transportului. Aceste objecte vor fi legate” cu e sfori solidă de eu- pătul căreia se va atârna o bucată de carton grOsă, pe care să fie scrisă adresa ! Şi felul objectului, i a i. €). Cantităţile mal mark de 'cercale, cântărind între 530 Sruhe cât se: | + prevede a fi primite ca-probe de niărttiii şi 'd kilozrame, se pot asemenea primi: 

  

ca colete poştale, puse în siculețe de pânză; scriindu-se adresa pe sac sau pe -o bucată de carton legată Ja gura sacului. a „:d), Fie-carâ colet poştal să fie: însoţit de o scrisore de expediţie (fract), . (vezi modelul de la finele instrucției şi care fract are încrustat pe el un iimbru : fiscal de 10 bani. - 
i Pe cuponul 

  

 fractului se serie adresa, amănunţită a expeditoruluy.—Par- tea cea-lalti a, tractului se complecteză cu? Conţinutul, 'valorea declarată a coletului, adresa complectă a destinatorulur. „- , a „Cu o singură scrisore de expedițiune. (1 fract) se pot «<pedia și 2 sau 3: “colete cu condiţiune că fie-care object să fie. declarat în p:. e, ea ele ,să. fie. identice și adresate la aceiași, persână,. adică, sati tote cu valore declarată, sai . tote fără valore, şi fie-care colet imparte să nu trâcă peste 5 kilograme și în . “fine sai tâte cu ramburs, sait tâte.iără. ramburs. - pu .....€).:Coletele de valore declarată cu'.sati fără ramburs li se va „serie d'a- supra adresei -valrea și în cas eventual cuvântul ramburs urmat de suma. respectivă ; aceste. indicaţiuni se vor serie și pe fract. 1). a „n îi Modul împachetărer coletelor poştale fării valore este lăsat la apre- -cierea expeditorului ; cu valoraa declarată, cu sait fără ramburs, să fie bine sigilate cu câră pe la închecturi, . PR A i „Pentru sigilare, iu este permis a servi de objecte ca : nasturi, baut suit. ni monede .cte., ci de sigilir cu inițiale, anume făcute. Pe fract să se aplice si- Li „giliul cu câră- şi același. sigilii cu tuş peste locurile anume reservate pentru, Ş „acest scop, | ia o 

  

    

  
Cum se taxăză coletele postale rurale ? 

  

i, 1). Taxa pe greutate a unui colet poştal, până la greutatea de 21/ ki- | lograme, destinat a se distribui în interiorul comunei, unde a fost presentat, este de 20 bani ; iar dacă coletul ar fi cu.valore declarată, atunci pe lângă. | acesti 20 Dani taxa pe greutate. se mar. percepe încă 25 bani în plus, pentru Î valore, o 
„i 9), Taxa pe greutate, a.unul colet poştal până la greutatea de 2 1/, kgr. “destinat a se distribui în interiorul țerel este de 50 bunr; iar dacă coletul 

- 1). Dacă colotul este fără yalore: declarată :va adaoga cuvintele : «fără valores: pi dacă aro valore declarată va adaoga .ccu valâre declarată de 16; ,...,.b... (iu: | “citro) dacă este cu valore declarată și ramburs, va adăoga, <Cu : valăre declarată do de e e. bani... si eu ramburs: de lei + bani... Pe . 
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ar. îi .cu valore. declarată, atunci pe lângă acești 00 buul ca tuxa pe greutate -.. 
se mal percepe încă 20 bani, în plus, pentru vulore. Aa 

: - 9). Taxa pe greutate,-a unur- colet poştal de Ja greutatea de 21/-—5 
kgr. destinat'a se distribui în interiorul comunei unde a tost presentat este 
tot de 20 bani, iar dacă coletul ar fi cu valore declarată, atunci pe, lângă 
aceşti 20 bani, ca taxă pe greutate, se mal percepe încă 20 bani, în plus, pen-. . 
tru valore: e | . 

4). Taxa pe greutate a unul colet poștal, de la greutatea de la 21/--5 
kgr.. destinat a se distribui în interiorul ţărei este de 1 leii; iar dacă coletul 
ar fi cu vulore declarată, atunci pe lângă Î-leii ca taxa pe greutate, se mul 
percepe încă 20 bani, în plus, pentru vulore. 

Coletele poştale cu. valore declarată se pot.primi (rancate sui nelraneate 
jadică se pot plăti sui nu la presentare) cele cu ramburs și cele fără valore 

numai franeate (:ulică neapărat trebuese plătite lu presentare). 

Cum inregistreză agentul poştal coletele ? 

Agentul poştal inregistreză coletele în reg. form. %/ca trecând ; numnele,. 
comunei unde a tost presentat coletul ; numele și pronumele și locuinţa tri- 
mitătorului ; munele și pronumele și locuinte destinatorului ș taxa percepută 
rând se plătesce «e expeditor, iar în casul când nu se plătesce, se scrie în 
dreptul taxei cuvântul „porto“ ș data primirer aplicând stampila de zi. Li-,. 
bercză chitanta expeditorului în care scrie aceleaşi indicaţii ca în cotorul.. 
condicei. E . n 

Coletele,„se tree în jurualul form. Mia: si le predă factorului rural îmmpre- 
ună cu bânil ce a încasat ca taxe. . a 

ae _ TELEGRAME ” 
Cum primesce agentul postal telegramele de la publia.? 

In comunele unde există un post telefonie autorizat a face un Servieiii 
de telegrut şi telelon, depeşile: ce sc: presint. dacă intrunesc condițiunile de a 
fi trasmise priu telefon (adică: depesu să fie cu destinație pentru interiorul - 
tărer, să fie scrise în limba română. și să nu conțină mal mult. ca 40 cuvinte, - 
fără-a se socoti adresa) le vor primi şi transmite prin teletun, călăuzindu-se 
în acest cus, de regulela şi exemplele coprinse în partea u acestel instructiuni. 
În comunele unde nu există post telefonie; telegriumele ce ser presenta 

agentulur postal precum și telegramele ce sar presenta agentului poştal din-- 
comunele unde, de şi ar exista post telefonie, aceste telegrame însă uu ar în-: 
deplini condiţiunile de a fi transniise prin telefon, agentul poștal va primi 
asemenea telegrame, și le va înregistea În registru torm. noii. ho, 95 (vechiit » 
198) liberând chitanţa presentatorului în care se va trece și taxa încasată. . -- 
Pentru tuxarea unor asemenea telegrame, se va călăuzi de tarita de la finele: 
acestei instructiuni. — (Dacă telegrama este pentru interiorul țerel, se va că- 
lăuzi de ,,Tarifa telegratică internă“ iar. dacă telegrama are destinațiune 0. 
tară streină se va călăuzi de ,,Tarita telegrafică externăi“. Aaa 

    

Ce faca ag. postal cu telegramele primite de la public? 

Telegramele primite de la public, și despre care su spus mal sus că 
se înregistreză în registru form. noă 99 (vechii 158), agentul: poştal le trece 
în jurnalul form. noi Nr. 91 (vechii 126), în 'colonele |, 2, 6, 9, 10 și 12 si 
le predă împreună cu taxele încasate factorului rural, care subscrie de pri- 
mire si noteză data în coloua 12. 

Recepisa ce factorul rural aduce de la gura sat oficiul, unde s'a predat: 
telegrama, se dă trimiţătorului telogramei, de la care agentul ia îndărăt și: 
anuleză pe cea liborută din registrul torin., noă Nr. . 95 (vechii 198). In cuz 
când presentatorul nu mul este găsit. de factor sait agent, recipisa adusă se 
„lipesce de cotorul quitantierului de unde'sta liberat prima quitanţă. 

Numărul recipiscl primită de la oficii suit gara, se noteza în registru 
form, noi 95, (vechii 155), unde a fost înregistrată telograma. 

 



  

  
  

[e 77" "O0ORESPONDENŢA OFICIALĂ : :: - -: N 
Cum primesce ag. post. corespondenţa oficială de la autorităţi? 

- Agentul postal este obligat a primi corespondența oficială și de lu per- s6nele oliciale cari nu sunt stabile în comune, cum sunt : pereeptori,. con ro- lori fiscali, inspectori scolari, administrativi şi sanitari, ete., subscriind .de primire în condica de transport cu care, le este. adusă. A 
Cele alte persone oficiale, stabile în comună, cum sunt de exemplu: în- vetătorul, “medicul spitalului, ete., pot preda corespondența oficială direct la factorii rural, 

Ce face ag. post. cu corespondenţa oficială primită de la autorităţi ? 
Corespondenţa oficială primită de la antorități, preenm şi aceia a pri- măriei, agentul postal o înscrie în jurnalul tori. noă Nr. dl tvechii 126) în colonele 1, 2, 7 sari 8, 9, 10 şi 12 și o predă tictorului rural, care notâză data și “subscrie de primire în colonia 12 

' CORESPONDENŢA SIMPLĂ 

Cum primesce agentul post. corespondența simplă de la public şi ce 
face cun dânsa? 

Corespondenţa simplă trebue depusă de public în cutiile de scrisori,” Daca, însă, se untâmplă ca cutia să aibă verki-un delect, sati dacă co- respondența este prea volumirosă şi nu: în ape în cutie, atunci agentul pos- tal pote primi și corespondenta simplă, pe'care o va păstra închisă „până la trecerea factorului, rural, căruia o. predă fără nici o formalitate.. In atari ca- suri este dator să semnaleze factorului defectele cutiei de scrisori, 

PRIMIREA EXPEDIŢIUNEI DE L.A FACTORII RURALI 
In -ce dile şi la co oră trebuz să se afle ag. post. în comună pentru a schimbul expediției cu factorul rural? 

Agentul poștal este dator să se atle la primărie în orele destinate pen- tru cancelaria Primăriei, cum și la orele hotărite când trece ' factorul rural. Zilele de cursă şi ora trecerer factorului rural Se vor comunica ax. poz- iai de către Dirigintele oficiului, de care depinde, cu adresă formală, - , 
Ce corespondenţă este dator agentul poştal să primescă de la 

CI factorul rural? 
| Agentul poştal este dator să primesecă de la factorul rural corexpon- denţa de tote categoriile, pe care factorul nu o pote distribui singur în tim- pul şederei sale în comună, sait af cărer destinatori nu sunt în drumul sc. 

Ce formalitate trebue să îndepl:nâscă ag, post. când primesce 
! corespondenţa de la facterul rural ? 

Agentul postal este dator să subscrie în ldia de drum formular noii Nr. 72, (vechii 515) vedI anexa), și în jurnalul formular noi Nr: 51, (vechiu 126) al tactorului, pentru primirea expedițiuner ce i se încredinţeză, Tot-d'odată. agentul trebue să plătescă eu - timbre porto din creditul ce are, tote taxele cu care suni încărcate corespondențele neplătite, 
: Ce face ag. post. cu corespondența primită de la factorul rural ? 

Agentul postal este dator sii în:partă dupe adresă fără, întârdiere Și. prin mijlâcele de care dispune, atât în: comună cât şi în cătunele pendinte de 'dânsa, corespondențele de o -ce rategorie, ce primesce de'la factorul rural.
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PREDAREA LA ADRESA A CORESPONDENȚEI SIMPLA: 
Cum se predă la adresa. corespondenţa simplă francată ? 

Corespondenţa francată simplă, precum şi avisele de mandate „poştale, se va preda destinatarilor fără nici o formalitate; iar în lipsa .lor se va preda membrilor familiei sai împuterniciților. . 
Ce reguli trebue să observe ag. post. la predarea la adresa a ziarelor ? 

În ceea ce privesce diarele, agenţi! poştal! vor avea o listă de numela abonaților şi în casul când i s'ar preda lipsă veri un număr de diar, în unire cu factorul să încheie un proces-verbal în triplu exemplar, din care un exem- plar îl va ține în archiva, iar cele alte două le va trimite ca oficiale, şefului! de care depinde. LS 
Le este interzis sub aspră pedepsă a înstrăina sau da diare altor per- 

sone, cu scop de a le citi, afară de acelora cărora sunt adresate; sai a în- târdia predarea lor, în scopul de a fi citite ma! întâi de agenţii poştali saii de alte persâne din Primărie. | 
In casul când agentul poştal. ar.primi ordine. de la autorităţile adminis- 

trative superidre de confiscarea sati oprirea veri-unel ziar, va raporta confiden- : 
țial casul Dirigintelui respectiv şi numa! în .urma ordinului ce va primi de la Directiunea generală a telegrafelor şi poştelor, prin Dirigintele respectiv, va : executa ordinul dat de autorităţile administrative, cunoscând că acel cari ar. scăpa din vedere acâstă însciințare se fac pasibili de pedâpsa prevăzută pentru sustragere de corespondenţă. ': o 

Cum se predă corespondenţa neplătită ? 

Corespondenta neplătită şi avisele pentru colete, mandate . poştale și 
mesageri, se vor preda ca şi cea francată; însă primitorul trebue să achita „mai intâiă taxele cu cari sunt încărcate şi cari sunt represintate prin tim- . 
brele „taxa de plată“ aplicate pe ele. 

Pâte agentul poştal să predea la adresă corespondențe neplătite fără să 
aibă aplicate pe ele timbru taxa de plată ? 

Se repetă încă odată, că este oprit agentului poştal de a preda la adresa - 
corespondenţa neplătită pe care n'ar fi aplicate timbre „taxa de plată“ sai 
a încasa taxe în folosul lui, precum şi de a aplica pe scrisori timbre „franco“ 
sati „taxa de plată“ cari aii mai fost întrebuințate odată. 

PREDAREA LA ADRESA A CORESPONDENŢEI INREGISTRATA 

Cum se predă corespondenţa recomandată ? 

Corespondența recomandată se predă numar In mâna destinatarilor saă | împuterniciţilor în regulă ar acestora, cari mai întâiă vor subseri recipisa şi 
avisul de primire, (în casul când objectul este însoțit de un asemenea avis). . . 

Recipisele şi avisele de primire trebue să fie subscrise şi de agentul pog- - 
tal predator, care în casul când destinatarii mar sei carte, va face şi adno- tația că destinatarul a semnat prin punere de deget. — Adnotaţia se va sub- 
scrie și de-agent și aplica sigiliul primării. 

Cum preaă agentul poştal telegramele ? 

Telegramele se'vor preda destinatarilor și în lipsa lor, rudelor. din casă, 
sait unui om de serviciii al, caser .subseriind recipisa, pe care trebue să o sub- 
scrie şi agentul poştal... ” , 

| n cas eventual, bonul de 'casă ce ar „soţi o telegramă cu răspuns plătit, - 
să se predea destinatorului, care va menţiona pe recipisă că e primit bonul .. 
de casă, „. E ! . Ă 
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Poate agentul distribui la adresă coletele poştale ?. 

„„Coletele poștale se distribue la adresă numa! de factorul rural. In ca sur, însă excepționale, când destinatorul de și a fost avisat, dar din diferite împrejurări nu pote veni la Primărie, sai că locuinţa destinatorului ar fi Juo depărtare prea mare'din drumul factorului, factorul rural pâte încredința agen-. iului postal coletele fără valâre spre a le distribui.—Sub nici un motiv, însă, coletele 'cu valore şi cele cu ramburs nu se vor încredința agentului postal spre a le distribui la domiciliă. aa : ___ Coletele poştale fară valore, agentul poştal le va preda destinatorilur, imediat ce le primesce de la factor, punând pe 'destinator să subscrie de pri- mire fractul cure însoţesee coletul şi să pliătescă taxele cu cârt sunt înciircâte. 
Pote primi sai destribui la domiciliu agentul poştal mandate poştale? 

Sub nici un motiv agenţii poștali nu pot primi spre expediere sati să predea lu adresă mandate poştale. Acest servicii privesce numal pe fue- torii ruralr.! . | | „Agenţii însă vor distribui avisele de mandate întoemal ca şi corespon- dența” simplă, — încasând taxa de 15 bani a avisului. 

PREDAREA CORESPONDENȚEI OFICIALE ADRESANŢILOR, 

Ce face agentul poştal cu corespondenţa oficială pe care-o primesce dela! 
factor adresată la diferite autorități din comună ? 

_ Corespondenţa oficială se înscrie de agentul postal în jurnalul form. nor . 
Dl (vechiii 196) şi se păstreză în cancelaria. Primăriei până vin cet în drept 
ca să 0: primâscă, 

„. Corespondenţ a oficială nu se va preda de cât adresaților saii împuter- "niciţilor lor, cari: împuterniciți” vor [i autorisaţi în mod formal printr'o adresă din partea titularului:și numa! după ce vor semna.de primire în jurnal. 
, Dacă în timp de 21 ore, nu se presintă spre u o primi, agentul postul 
I va vesti printrun (rămis ca să vină Să" ca corespondența, 

La ce consecinţe se expune agentul poştal, sau chiar şi representanţii 
celor alte autorităţi când 'și ar permite a schimba cu alti 

agenţii sai autorităţi corespondenţa cu un caracter 
particular şi personal (adică corespondenţa care | 

n'ar trata afaceri de servicii) sub o i i 
” " formă oficială ? . 

Directiunea generală a teleurafelor, poştelor și telefânelor, în diferite 
rinduri a primit anonime, şi chiar denunfuri forniale d« a diferite persone 
ae prin comune ca, representantul cutărei autorități (; gen'ul poştal, percep- 
tori, jandarmi rural ete.), întreține corespondența pituulară şi personală 
eu representanţi] autorităților de prin alte comune, cu cart sunt în legături 
familiare sait de prietenic, şi spre a se-sustrage de la plata taxelor, trimite 

„ aceste corespondențe ca oficiale, scriind pe plic (sati anvelopa) un număr de 
înregistrare fictiv. — Casul în sine este cât se pote de grav: 

1). Că acestă abatere constitue o sustragere de tuxe în dauna statului; 
2). Constitue un abus de incredere, și representanțit autorităților cari 

practică asemenea obiceiuri se expun cu siguranţă pe de o. parte a desti- 
tuirea din funcțiunea .ce ocupă, iar pe de alta la darea în. judecată şi con- 
damnare. . , , PN E 

Registrele de intrare şi eşire ale. autorităţilor, jurnalul form.. 51/126, îl 
factorului rural, cum şi diferite alte seripte, confruntate la constatarea unor 
asemenea abusuri, le dai Ja lumină ; deci. se recomandă -agenţilor poştal și 
aceştia la rindul Jor să recomande diferiților representanţi:ai autorităților 
următorele :. . - e : Ia 

Corespondenţa oficială de orl-ce fel ar fi ce expediază cum şi aceia pe 
e ear] o primesc, să o înregistreze, după cas şi cu exactitate în registrul
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intrare sati de. eşire, iar numerul sub care a înregistrat'o, să corespundă exat 
cu nume&rul sub care se predă factorului.rural. 

„__ Agenfit posiall cari ar'hănui pe representantul unei uutorităti că prac- 
tică asemenea ohiceiii și bănuiala şio pote forma controlând numerile sub 
cari i se presiută corespondența, sunt ținutI sub aspra pedepsă, dacă nu vor 
urma întocmai, a raporta confidenţiul Dirigintelul de care” depinde : numele 
autorități. pe: care o bănuesec; numele autorităţi cu care se schimbă asemenea 
corespondență, numerile plicurilor oficiale. bănuite, data expedierei și comuna unde sa expediat. ai 

DIFERITE REGULI DE OBSERVAT LA PREDAREA LA ADR | 
CORESPONDENȚEI IN GENERAL „A ADRESA A 

Cum se predă corespondenţele cu o alresă pe care o ati mai multe 
persone din aceiaşi comună ? 

Când o scrisore are v adresă pe cure o ai mar multe persone din ace- 
iaşi comună, [ără să aibă vre-o altă urăture după care să sc potă sci, la care 
din ele trebue predată, agentul postal v înapoiuză la origina prin "factorul 
rural, notând pe dânsa şiilresa comuna la mai multe persone, 

Ce face cu corespondenţa care având adresa greşită sai asemănare de 
". .. nume s'a predat.unei persone căreia nu i se cuvenea? A 

Când printr'o adresă sroşită sai asemănare de nume, o serisore a fost 
predată unei persone căreia nu i se cuvenea, atunci agentul postal va cere 
acelei persone a face pe partea opusă a udreselo notiță despre gresela fă- 

-cută, a sub-serie și a pune sigiliul stă alături cu sigiliul ce purta scrisorea, 
In cas de relus, notiţa-se va-faee și se va subseri» de agentul poxtul. 

„Cum se predă corespondenţa adresată parsănelor cari ar fi încetat din 
- viaţă sai declaraţi în faliment ? 

„_ Corespondenţele ordinare adresate la persone cari. ar îi încetat din viață, 
trebuesce duse la dormiciul ce Tai avut, până când, printrun' act legul sa 
cerut a îi: predate uner alte persone. E . E : 

Corespondenţele oficiale pentru: persone. încetate. din "viaţă -- se vor 
înapoia la oficiu de unde sau primit. | - 

Tot ast fel se va urma şi cu corespomlenți udresată la persone căzute 
în faliment. 

Ce face agenţii poştali cu reoipisele objsctelor recomandate şi ale tele- 
- gramelor predate ? 

„.... Recipisele pentru predarea telegramelor și obiectelor recomandate, izen- 
tul poștal le va da tactorului rural în cursa urmâtore. 
„Im jurnalul formular noii No. 51 (vechiii 125) al factorului, se va trage 
o line peste numărul recomandatelor şi telegramelor pentru cari sta înapoiat 
recipisele zi suma azentulur. : 

Ce fac agenţii poştali cu corespondenţa ce nu s'a predat destinatarilor ? 

Corespondențele de tot telul ce nu sa-putut preda destinatarilor din 
diferite împrejurări se vor înapoia la locul de unde a venit. | 

Inprejurările. cari fac ca o scrisore să nu potă fi predată sunt: Când 
adresantul este necunoscut în comună, când îi plecat fără a-sesri unde, când 
a încetat din viaţă şi nu are cilie primi corespondenţa sati când relusă a o 
primi cte. - i 

Pe partea opusă adresei, la corespondențele ce nu se pot preda; asen- 
tul postal este dator să noteze causa cure a împedicat predarea şi să subscr'e” 

acestă notă. 
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"Cu ce formă se înapolazi Corespouitenţele, ce nu s'a putut preda la adresa? .. 

” “ Corespondeă â frantată. simplă se 'predă fact lui. de către agentul pos- tal fără ia jena | ata SImplă, se. pre i orulu e către agentul poş 
Cea recomandată şi tele amele s6 înscrie de agent în jurnalul for-. mular noă No. 51, (vechiii 146). unde .factorul .suberie de. prinie, — Cores- . -pondenţa neplătită se dă factorului, „de la care agentul va cere înapoi timbre : taxa de plată cu cari o plătise. - 

- Je:'face:ocu oorespondenţele adresate la persânele cari lipsesc din comună? 

Corespondenţele adresate la persâne..cară lipsese, din. comună se vor păstra de agentul. poștal până la înaprierea destinatarilor. ae 

” Ce respundere are agentul. poştăl pentru predarea greşită a - Sai - _corespondenţelor? | 

_- Agentul poştal este 'respundător de predarea greșită a corespondențelor 
pentru cari va fi supus Ja.pedepse disciplinare, precum şi la despăgubiri, 
când corespondențele ar fi'recomandate. o n ” 

- SCHIMBUL EXPEDIŢIEI: CU CONDUCTORI DE LA DILIGENȚE. . 
| "Gu oine mai păte schimba, expediţia agentul poştal? 

Agentul poştal dintr'o:comună' prin care trece o deligenţă, va schimba 
expediția cu conductorul;acelet deligențe, a at: 

Pentru acesta, agentul poștal este obligat a aştepta trecerea deligențeY 
în calea €%, iar nu deligenţa să aştepte. pe agent.la primărie. | - 

Schimbul cu. conductoril- se. va face-de către agent întocmai ca şi cu 
"factoriă . rurall. Dirigintele de care depinde este dator să comunice formal ' 
agentului ora.când trece diligenţa. 

INDATORIRILE AGENŢILOR - POSTALI DIN COMUNELE UNDE ESTE „ HOTĂRÂTĂ. ÎNTÂLNIREA MAI MULTOR FACTORI RURALI 

Ce îndatorire mai are. agentul. poştal dintr'o comună unde este hotărită . 
a - întâlnirea mai multor. factori ? -. e 

Agentul poştal din comuna unde este hotărită, întâlnirea “mal multor 
factori, în cas când factorii nu se pot întâlni din diferitele împrejurări, sunt. 
datori să serve de intermediari între factori, primind expediția și fâia de 
drum de'la unii pentru cer alți. 

Ce formalitate trebue să îndeplinescă agentul poştal în asemenea cas? 

Agentul postal este dator să subscrie-de primirea expediției în . locul -- 
factorului întârdiat, şi să plătescă taxele: cu cari sunt încărcate corespon- 
aenţele neplătite, prin timbre saii bani din depositul s&ă.. 

Cu ce formalităte predă agentul poştal expediţia primită pentru 
circonscrip ia tactorului ce a întârdiat? 

La sosirea factorului întârdiat, agentul poştal "1 predă fâia de drum și 
expediţia, punându'l să subscrie în jurnalul form. Nr. 51 (vechlă 121): în 
care se va face acestă vorbire : „am primit.de la, agentul postal al comuner 

„os. fâia de drum, pentru cursa din ....... împreună cu expe- 
ce - diția complectă lăsată de factorul circonscripţier .., , st 

Factor (S. ş:). -. E IE ar ae 
In acelaşi timp agentul poştal va cere de la factor:să.-" plătescă suma 

ce n dat în locul lui pentru scrisorile neplătite,: în timl:re sit prin banI.nu:
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DIFERITE OBLIGAȚIUNI IMPUSE ACENTULUI POȘTAL ŞI REGULI 

| 
4 

| 

] 

CARI PRIVESC SERVICIUL DE TELEGRAF, TELEFON ŞI 
POȘTA.RURALA . , 

In lipsa agentului poştal, cine primesce expedițiunea de la factor 
“şi cine pote îndeplini serviciul telegrafic şi telefonio în comunele unde 

. există post telefonic ?. a 

, Agenți poştall ori de-câte. ou], vor.îi nevoiţi să lipsâscă de la posturi, 
fie în interesul lor particular, fie în interesul serviciului, trebue să lase în- 
locuitor pe Primar sai ajutorul de Primar, cunoscând că numai aceştia sunt 
în drept a executa serviciul postul, telegraiic si telefonic în locul agentului, 
nefiindu-le permis a însărcina persone străine, să opereze prin scriptele agen- 
ție sau să primescă expediţiunea de la factorul rural. : | 

'Trebue tot odată, neapărat, să lusc înlocuitorulur în primire, depositul 
de timbre, obiectele ş scriptele. postale; iar, in, comunele unde este şi” post 
teletonic, scriptele de mânuirea serviciului teleurafic şi. telelonic, spre a pu-. 
tea și acesta îndeplini serviciul 'de ag.! postal. Se excepteză comunele cari 
aii ajutore: de notari numiţi de Consiliele comunale şi confirmaţi de Prelec- 
tură, cari, -cu autorisaţia administrațiunel poştelor, pot face schimbul cores- 
pondenței poştale cu factorii rurali cuni și serviciul de telegraf -şi teleton - 

dupe regulile stabilite, însă pe respunderea notaiilor titulari și a primarilor. 

Ce corespondenţa pâte refuza azentul poştal? 

Agentul poştal pâte refuza corespondenţele cari “sunt ră închise sati -. 
cari ar da bănueli că ai fost deschise + e'personalul : poştal. 

- Ce îndatorire ai agenţii poştali din comunele unde se află agenţii - 
a A postale speciale?  ....- N 

In comunele unde se află agenţii speciale sai oficir, rolul agentului 
sostal (notaru) se mărginesce numa în a se .presenta în tie-care zi de cursa 
A agenția specială sau oficiu spre'a primi expediția pentru comuna și că- 
tunul pendinte, “pe cari expediţie sunt datori a o distribui fără întârdiere, 
prin miglocele de cari dispune.. i 

Ce îndatoriri ai agenţi poştali în cas de intreruperea comunicaţiunilor ? 

- În as de închiderea drumurilor prin topirea săped!, vărsări de ape 
sat ruperi de poduri, preciuu şi alte accidente curi uprese pe factorii rural 
în drum, agenţii poştali. sunt datori a le da tot.ajutorul şi lu nevoe să ceră 
ajutor şi de la autorităţile” respective... - 

Ce alte îndatoriri mai au agenţii poştali? 

1) Le este.interzis cu totul agenţilor poştal să aplice în f6ia de drua 
a factorilor rural, dacă aceştia le-ar. pretinde, stampila de zi pentru o Gată: 

„_anteridră, sai în cursa de ducere şi pentru înapoere. Când se va. dovedi că 
acestă procedare se urmeză, atăt factorul cât şi agentii poştall vor fi aspru 
pedepsiti. a _ 

2) Agenţii poştali sunt datori să se porte cuviincios cu publicul, dând 
orl cui desluşirile ce i se vor cere în privinta serviciului poştal. | 

3) Este interzis agenţilor poştali a da mărturie verbală saă înscrisă, 
despre coprinsul corespondentelor, de aceia nu “1 este ingăduit a sta de față 
la închiderea sait: deschiderea corespondențel de câtre public. E 
4) Agenţii poştali să raporteze șetmluy de care depinde, ori de câte or 
factorii rural nu dat x anni ele din gornă. sei nu ar deschide regulat cu- 
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Luise tie scrisori, sai în fine ork-ce nereguli, la. cari star da loc din partea. 
lactorilor rurali ; cum de exemplu ; venirea târdii în comună, lipsirea, ne- 
distribuirea corespondenţer la persânele cunoscute din drumul factorului, 
starea anormală, şicanele ce ar face publicului, ete. 

INSPECTAREA, AGENŢILOR POŞTALI 

Cine'este în drept a face inspecţiune agenţilor peştali ? 

„Agenţii poştali sunt obligaţi ca în timpul serviciului să aibă ae e 
regula spre a fi găsiți bine la inspecțiuni. ii . 

 Tuspecțiumle se lac de către dirigintele Oficiului de care depinde, decătre i»- 
speetorul telegrato-poztal respectiv; de Controlorul circonscripțici şi e. sm 
Delegaţi! Inspectoratului telegratic-poztal. Când ar avea îndoială ca - per- 
suni care se presintă a îl inspecta, nu este în drept a face inspecțiune, pote 
cere în mod cuviineios să “1 probeze calitatea pe lângă alte probe și cu per- 
misul permanent “la căile ferate. Nu le este însă permis, a r&spunde acestora 
pu un ton ridicat sau necuviincios, sub pedepsă de a fi amen ați sai dupe 
cus chiar destituit de către Prefectură. - Asemenea d-nii Sub-prefecţii și administratorii! comunalt ati dreptul 
cu ccasiunea inspecțiunilor ce fac prin comună, să caute a se asigura, 
dacă depositul de timbre este complect, fie în timbre sat în bani, dacă agen- 

- tul este în tot-d'a-una în comună la trecerea . factorului, dacă lipsirile aii lost 
bine sustificate și dacă lipsind a fost înlocuit de unul din cer în dreut ul 
înlocui, | | a 

Primari vor pune la dispozițiunea organelor de control. ale Disecţiuat 
Generale a telearatelor și poştelor, condicele de inspectiune ale cezuneler 
spre a se consemna în ele neregulile ce stai constatat, relative la serviciui 
postal, telegrafic şi telefonie rural ; iar organele administrative luinl cunos- 
“inţa de aceste nereguli să ia măsuri de îndreptare, . 

Factorii rurali pot controla pe agenții poştali ? 
Factorii ruralr ati obligatiunea că cel putin odată pe săptămână să eea- 

:roeze creditele: de timbre ale agentilor poştală și zestrea poştală a comunnlar, 
raportând, prin Idia de drum; pe agenţii cărl i-a găsit cu deficite la creditul 
de timbre şi cu lipsuri din zestrea poştală, 

PREDAREA UNEI AGENŢII POŞTALE 

„Ca. sd faca. cu imyrimatale, creditul de timbra şi objeotale poştale în cas 
” de schimbarea unui agent? ” 

In caz când veri-uu agent va urma să fie înlocuit în servicii (prin de- 
misionare sati retragerea functiunei din oficii) spre a fi descăreat de rispun- derea ce are pentru depositul de timbre și pentru objectele poştale ce'T sunt 
inevedintate, este dator a preda noului numit, în asistența primarului, prin dre sare de proces-verbal în triplu exemplar, conform inodelului de mur jos, 
tote imprimutele, instructia, archiva, cutia de scrisori, stampila ue zi, cum- pâna de scrisori şi depositul de timbre, (în natură saă în banr); iar în co- munele unde există un post telefonic, aparatele telefonice, scripic!e de mâ- 
„nuirea serviciului şi. venitul no-vârsat.. | | , „ Unul din procesele-vorbale *1 va lua cel înlocuit, servindu-i la necesitate 
„ca act justificativ. cum că predarea s'a făcut în regulă, unul va râmâne în "arhiva agenţiei (la Primărie), iar unul trebue înaintat oficiului de care de- * 

pinle agenţia. 

Model de proces-verbal de primirea şi predarea: unei agenţii poștale şi unui 
post telefonie judeţean: + - : 

+ Ă - ? 
Proces-verbal , i 

Subsemnatul... . agent poştal predator, și sub-semnatul . . . 
„ee agent poștal primitor, procedând cel dântâii la predare și cel de
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“al doilea la primirea agenției poştale şi postului teletonic de li comuna . - 

„au. pendinte de oficii .. . . . am constatat urmetorele:. 
Ei ....... am predat în ființă şi în bună stare d-lul . . ... ... 

care mă înlocuesce în funcţiune: , 

1) Serviciul Poştai 

a) Depositul de timbre în valore de 16 ler; 
b) Una stampilă de zi 
c) Una cumpănă 
b) ,, cutie de scrisori, 
e) Scriptele de mânuirea serviciului, adică: dosarele hârtiilor intrata .. -- 

pe anl. ....... dosarele hârtiilor eşite peant. . . - jurnalele vas nnii 

tate de predarea corespondenţilor formular Nr. 51/12 pe an . .. . . cum șI 

cel care se opereză în present, quintațierele întrebuințate formular Nr. 93/195 
cum şi cel în cure se opereză în present în număr de . . . ... 

f) Instrucţiunea d& mânuirea serviciului postal rural. 
Do... .. „te, 

II) Serviciul Telegrafic 

a) LO .....banr... venitul telegratie, în numerar, care venit se 
constată, din registrul formular Nr. 34, că sta încasat până azi inclusiv a. ce 

b) Originalele telegramelor ce sait presentat până azi inclusiv a. €.- 
c) Protocolul casel lomular Nr. 20 pe anil ....... 
d) Protocol general formular No. îpe ani... 
e) Adeveririle de predarea telegramelor lormular Nr. 1 (formate dosare 

lunar) pe anil Și pânăază inclusiv a. c. a 
Dc. ete, 

II) Serviciul Telefonio 

a) Le ......B..., venitul telelonic în numerar, care venit se cons- 
tata, din registrul formular Nr. 320, că s'a încasat până azi inclusiv a. c. 

b) Originalele fonogramelor și aviselor telefonice presentate până la zi. 
c) Aparatele telefonice în bună stare ; compuse din . . . . . ” 
d)... cte. : 
„Fă... declar'că am primit de la D-nu e .:....s în bună stare 

si complecte obiectele de ma! sus. , 
Pentru care sa adresat presentul proces-verbal. în triplu exemplar. 

data... 
Predator ....... „a: Primitori sc... . 

RR a... (SS) . i... ... 
Presentul proces verbal s'a dresat în presenta nostră -azi lu . . «ie 

Primarul comunel a . 
ÎN) i... | 

locul sigilului . 

- ARCHIVA 
Scriptele de mânuirea serviciului postal, telegrafic şi telefonic, afară de 

cele cari se înuintezi ca compturi și despre cari sa spus Ja capitolul „comp- 
ture se păstreză în arehiva primăriei, etichetate și aranjate după data, timp 

de 5 ani, după care termen se inbintâză cu raport, oficiului de care depinde 
postul telefonic sati agenţia poştală.—In raport se va specifica în parte. [ie- 
care categorie de seripte.. : 

_Seriptele cari se păstreză în archivă sunt : 
" 1) Hârtiile intrate, relative la serviciul postal, telegrafic și telelume pe 

fie-care an, un Singur dosur. - d | 

Aceste hârtii nu se vor cose la dosar până ce nu sa inregistrat şi re- 

solvat. 
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11) Hărtiile ezite relative la serviciul telegrafic, poştal şi telefonic for- mate şi acestea un singur dosar, pe_fie care an, NE SE II) Protocdlele (formular Nr. 7) în care sau inregistrat telegramele, fo- nogramele etc, sosite (primite Prin teleton) şi protocolul de casă formular Nr, .. 31 în cari Stai trecut telegraniele şi fonogramele presentate.. IV) Adeverintele (imprimate formular Nr. 1) de predarea telegramelor. : p 8 fonogram-lor şi av'8 'or te'efon'se, :forinate lunar, ci teză, Sigileză şi pural6ză și suuserie de agent. 
ite o actă care se numero- 

V) Telegramele căzute iu deposit (acelea carI din: diferite împrejurări | nu sai putut preda destinatorilor). | , VI) Condicele formular Nr. 313 de imezistrarea convorbirilor telefonice Pprovotate de post, cum și condice!e torului Nă, 515 unde sai trecut convor- irile telefonice la cari postul a luat parte ca provocator (chemat) VID) Jurnalele formular Nr. 31/15 de priilarea corespondențelor, și VIII) Chitânţierele formular 99138 unde se înregistreză scrisorile 'reco- mandate ctc. 
i i 

PRIMIREA DIURNE! 
Cum îşi primesca diurna agentul postal ? 

Pentru însărcinarea de agent postal statul de și nu le plătesce ue o e:un dată, dar acolo unde. agenţii indeplinese atribuțiuni de factori rural, li „se vor plăti o diurnă lunară după importanţa serviciului, careli se va achita: de către şelul oficiului de care depinde, prin factorul respectiv, 5 în 'La primirea diurnei sunt datori să dea. actorului rural “respectiv o chi-.> tință ne timbrată, (Vezi modelul „Di: de mar jos) vizată de Primar și învestită -+ cu sigiliul Prim?riel, 
Deosebit de acesta ce dator să subscrie și în toia de drum a factorului i chiar în caz când diurna le este reținută prin amendă, datori sunt a da chitantă pentru întrega sumă cu cât. sunt prevăzuţi că se plătese. — In a doua luua din fie-care trimestru sunt obligati a trimite Setulur de car depind, prin fac- torul respectiv, chitanţa de plata contribuţiei pe trimestrul curgător, 

Model „Di: 
De chitanță pentru primirea diurnei de către agenţi poştali - 

| i Chitanţa 
Le... 

RR E „Adică ler... am primit de Ju D-l Dirisinte al oficiului. . - e eee diurna ce mi se cuvine pentru însărcinarea dată da. serviciul” pozal viral ca factor... perluna:. ca. e Data 
(Semnătura)... PR | Se certifică de nor ca Justa semnătură de mar sus ȘI presențu în servi- cii a Domnului. ...;, (numele notarului) notar şi agent postal al acester | 

Primar. 
(8) 

Locul 
" sigiliulur. 

COmunc, care a executut serviciul poșstul, 

CERTIFICAT DE CAPACITATE 
Pentru instrnirea în serviciul unde se vor presenta agenţi Pogtali 2 
Agenţil poztait sunt obligati a se presenta Dirisintelur sai şetului res- cetiv, pentru a fi inițiati în Serviciul poștal şi după caz și: telegrafic şi tele- : fonic. Agenţii cari vor respunde sabislăcător' cerințelor serviciului lise libe- Teză un certilicat de capacitate contorin modelului de mal jos, - 

e Ma 

a



  

  

Model de certificat de capacitate peniru- agenţii puştali 

" Certificat . 
Sub-senmatul . ... . . . „-Diriginte al oficiului ....:.,. sait Setul 

" Biuroulul autorisat ....... sati agent special la . ; . sau delegat al Ins-- 
pectoratului circ. ....,.... certific- peu mea respundere ca Domnul . a... 
care actualmente luncționâză ca agent poștal la comuna cc 

telegratie şi telelonie rural. Aa 
PT Data o. : 

Calitatea celul care a liberat, certificatul: - 
x 

Locul A , 
sigiliulul 1. Ra . 
e pe Pedepse 

La ce pedepse sunt supuşi agenţii poştali? 

Agenţii postali cari vor «da dovezi de nepăsure în serviciul poştal vor fi 
pedepsiti cu amenda maxinuuu. de la 1—15 dile pe lună, din I6fă, iar cei cur! 
vor urma aceiaşi nepăsare după ce ari fost 'umendaţi vor fi chiar depărtaţi 

- prin. mijlocirea administraţiei. judeţene,—contorm decisiunei Ministeriale.. .. - 
Acei cari se: vor dovedi'că întrebuinteză timbre cari ai ma! fost între-. 

buințate o dată, sau 'predai scrisori "neplătite, fără să aibă pe ele timbre 
„taxa de plată“ sau cel. cari încaseză taxe ma! muri ca cele legale, în profă- 
tul lor, precum şi ucel cară :se' vor dovedi că deschid saă sustrag -corespon- 
denţe vor fi destituiti și duţr în judecată. : AER 

  

+ "ARIPA MAXRLOR POSTALE 
N 

Sorisori 

Lot pet 
I. Scrisorile -se pot primi francaie şi nefrancate : 
1). In cas de francaro, taxa unei scrisori simple, pină la 15 grame saii 

fracțiune de 15 grame, esto de: 
Pentru interiorul unei comune Pg 

. Pentru totă Rominia, Bulearia-şi Bucovina . « [a —b 
- Pentru străinitate țţiirile din. Uniunea pegtală): . . . . — 2% 

2) In cus de nefraneare, taxa unei scrisori simple; de 15 grame 
sait fracțiune de 15 grame, este de: . 3 

Pentru intoriorul unei comune . . . [ge Te . . 20 
Pentru tâti Rominia, Bularia, Bucovina, . - — 3 

județul... . cunâşte pe deplin niânuireu serviciului poştal” şi- celui: 

„ Pentru scrisorile din străinătate (ţările din Uniunea poştală), a . —:5 
II. Pentru cărţi poştale, jurnale, imprimate, probe de mărfuri şi hirţii do - 

"afaceri, francarea este oblisatorie la presentare, i , 
Scrisorile nofrancate (nu însii, şi cărţile poştale, scrisorile loco, impri- 

matole şi probele de mirfuri ete), adresate soldaţilor şi gradelor inferiore din 
armată, în activitate, cum și sradelor inferiore din jandermeria rurală, se vor 
încărea la destinaţie cu porto de 15 buni de fie-care yreutate de 15 grame sai 
fracțiune. : 

Cărţi poştale | 
:. . - . E Deschise: « - 

1). Taxa unei cărţi poştale pentru interiorul unei comune şi in 
"întrega Rominie este de: - ă 

“Carte poştală simplă . cec. . La . -— 5 

Carte poştală cu răspuns pH te 

. 

   



2 

i Taxa unei cărţi poştale pentru străinătate (ţările din Uniunea lui B. m. postală) este de: . LR Carte poştală simplă . o .— 10 it Carte poştală cu răspuns plătit, . . . . [eee — 90 „Cărţi poştale închise:: pentru interiorul unei Comune. . . a— 0 : Pentru ţeră ,- . . . . „ . . . . . . — 415 

Jurnale 

2). Taxa unui jurnal simplu sai cu supliment pentru Rominia, - până la greutatea de 50 er., sai fracțiunea de 50 gr., este de . .—o0t Pentru străinătate (ţările din Uniunea poştală) este de n. .— 05 Maximum greutăţei pină la 2 kar, . Cind o publicaţiune (jurnal sai revistă) trece peste 50 gr., atunci se in cite un ban de fie-care 50 ur., saii fracțiune , 

   

  

Imprimat e , 

3). Taxa imprimatelor pentru România până la 50 gr., sait frao- 
N] 

! ţiune de 50 gr., este de.. . . e 03 i Pentru străinătate . . . , . . o. . „— % Maximum sreutăței până la.2 her, 

Probe de mărfuri 

  

4). Taxa probelor de mărfuri pentru Romînia, pînă la 100 gr. este de — 08 De la 100 sr. în sus, pentru fie-care 50 ur, saii fracțiune . Î. „— 93 Maximum pină la 350 sr, 
Pentru străinătate până la 100 gr. . . PI „— 10 De ti 100 ur, în sus, pentru fie-care 5U er, saii fracțiune... .  ,—vV5 

= Maxinnumn 350 gr, 
Prohelo de cerdle pentru interiorul ţărei se admit pînă la greutat. de 550 gr, 
Cind o trimitere cu probe de cereale trece peste 350 2r., «reutatea maximă admisă, pentru cele-alte feluri de probe, se taxâză ca şi cînd ar avea numat 

DĂ serame, : . 
Hârtii de afaceri 

5). Taxa, hirtiilor de afaceri pentru Romînia pînă la 250 gr. este de — 15 | . De ln 250 grame în sus, pentru fie-care 50 ar. saii fracțiune; este de . — 03 i Maximum pină la 2 her, _ pi | 
: - Pentru străinătate pînă la 250 gr.. . . . . . «+ — 25 N De la 250 ser, în sus, pentru fie-care 50 șr,, sati fracțiune... . - . — 05 îi ! Maximum pină la 2 le, 

Corespondenţe insuficient fiancate 
"Ori-ee trămiteri cari nu vor fi feancate în deajuns se consideri ca insu- fuient Trancate şi se încarcă cu taxa îndoită a insulicienţei. care so încasâză de 

la dest uatar. : 
Recomandarea 

  

Tote ob'octele notate-mat- sus, dacă vor îi complect : francate, pot fi “primite şi ca recomandate, după cererea. expeditorului. , i “ Taxa de recomaudare, atit pentru Rominia ci și pentru străinătate este ] A e „— 23 
Și se percepe poste taxa ordinară a obiectului, ori-care ar fi greutatea. | 

Retur. recipisă 

(Recepisă de inapoiere) 

5 „Taxa retur recepisei pentru ori-co fel de obioct- intern saii. extern este _ O 3 
" Obiectele nefrancate şi insuficient francate nu sunt admise la recomandare. 

11. Pachatele cu jurnale se taxtză cu 1 jum. bani de fie-care 5) gr: sai fractiune de 30 gr. 

  

  ..- a...   

  

a
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TARIFA TELEGRARICA INTERNA O. a 

  

Taxa telegramelor se percepe pe cuvânt cu o supra taxă do 23 bani pca-: 
tru fie-care telegramă . - 

Taze ordinare 

: ” Lel _B. 
———: 

1. Taxa unui cuvânt la o telecramă destinati pentru ori-ce localitate 
din interiorul țirei este de. . PI E 

2. La fie-care telegramă, peste taxa după numtrul cuvintelor, se mai per- 
cepe o taxă adițională de . . . o. Îsi = 

3. Taxa unci televrame «Carte' de ' vizită», pentru izterioru! sărey, la 
care nu se percepe taxa adițională este de . . . ec. 

So explică că pontru localităţile unde sunt posturi telefonice se-va per- 
cepe încă 25; 50 sai 15 bani după, cum se arată la partea telefonică ... 

Taxe accesorii . 

4. Taxa urmentei pentru înteriorul ţirei este de, , e. . e. .—5' 
5. Taxa adeverirei do primire pentru tot interiorul ţărel este de .  .„—:0' 
6. Taxa de colaţionare pentru un cuvânt'este de. 0. a. e — 02 
1. Taxa de 'copie pentru fie-care serie de 100 cuvinte sait fracțiune de 

100 cuvinte şi pentru fie-care exemplar este de . . aa 30: 
$. Taxa unei chitanțe din registrul cu matei care so percepe obligatorii 

pentru fie-care telegramă este de . — 10: 
_ 9. Taxele ale căror unităţă de bani ar da; sumo nerotunde, se vor rotunzi 
în profitul fiseului din 5 în 5 bani. ! 

Observațiuni - 

a). Taxa unei telegrame retrasă rimine în profitul Statului ; A 
lo 25 b) La telecramele cu răspus plătit se va porcepo şi pentru răspuns supra-taxă. 
de %o bani; ” - - - 

c). Cind presentatorul nu indică numărul cuvintelor plitite pentru răspuns. 

acesta, se va socoti ca plitit.pentru 10 cuvinte; ....-..:. IE 
d). La, teleuramele <cârţi de visitii> nu se pereopo taxa de 10 bani pentru chi- 

tanță, totuşi trebue să se libereze experlitorului: 
e). Tolegramele «cărți de visit» nu pot avea text, ci numai adresă şi semnă- 

tură, şi 'semnătura nu va conține mai mult, de trei cuvinte; . 
Aceste telegrame s6 atlmit în tâte zilele. . - 
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Tarita taxelor telegrafice pentru ţările streine 
Taxele so percep pe cuvenit, calculate din Rominia pentru ţirile următâre pa “via cea mai puiiu cosiisitore. A _ Ă Taxa une! telegrame externe nu pote. îi mai mică de un leii, plus ţara căi- tanţei. e . e 

Pentru fie-care cureul : 

  

Le B. 
Altei . îi . . . — 59 AS = 
Beliu . . . . . . . . . . — 29 : Bissao și Dolame î. . . > 63 Bosnia-llerzezovina Da Do Pak 
Britania Mare și. Irlanda. insula La Mance > . —3 
Dulzaria . . . . . . . . — 10 Canare (insule) 04. 
DBanemarea . . . . . . . . N Francia , [et 
Gabon [ee eee. . 34%) Germania aa ” Gibraltar e I  Zău : Grand Bassam, cf să : “Grecia (teritoriă) . 2 .  . . . — xl Grecia (insule). , i: . —5 a Elveţia oc. . . —t 

Italia . . . . . . . . . . . Îi 23 Konakry o. i .  . 510. Luxomboure . ci? . . — 29 Malta - . . . . . . . . — 5 Maroco (Tanger) . , . cc. . . . . C— 54 “Munte-Negru . i .  . —2i Norvegia , o. i o. o. |.  —ui Olanda . . . .. . o.  . C— 29 Portusalia . . . . Î. .  . —i - Principe (insulă) 0 . 8 80 Porto-Novo (Kotonou) . |. . . . + 7 SO insia de Europa î.C —24 . Caueasia i . . — Senoaal 
. . 1 59 - S6rhia” , . . . Î . |. . . . —t0 _ Spania . . . . 1. . . . —3de - San Tome ținsulă). . .. S 15 , San Paul de Loanda  . . . . . 10 65 . Bensuela . . . .  . . . . 12 20 Mossamedes . ,.-., .: 1. . . | * 13 4 .- Suedia . . . . . . . . . — 33 . Tripolitania 

.  . .. 1. 130 „ “Tunisia, . . e e . o... —9 “Turela de Europa . . — 25 . “Turela de Asia, şi tite insutete din arhipelagul otoman— A - Turcia de Europa şi Asia (Viu Triest). . — 9 ui Ungaria . . . . . . . . . e: :— 3 2 
Taxele convorbirilor telefonice sunt următoarele: 

“0) 1) Taxa unei convorbiri de 5 minute din cabinele publice cu posturile din aceea-şi 9 reţea urbană sati cu posturile exterioare ale reţelelor urbane este de: 0.25 „Această taxă este obligatorie atât pentru autorități cât şi abonaţi ne fiind scutiţi d cât atunci când vorbese de la cabinele oficiilor centrale şi Bursă, | '2) 2) Taxa unei convorbiri de 5 minute între 2 posturi din acela-şi judeţ esto de 0.50 * ear dacă posturile sunt în aceea-și comună din judeţ,estede. ..... 08% -6) Idem între 2 posturi din două județe vene, taxa este de ...... .. . d) Idem între 2 posturi din două judeţe ne vecine, taxa estede. .... .. . 1.50 6) Taxa unui avis telefonic pentru invitare la convorbire estede. .......0 Convorbirile urgente se pliătese dublu, 

  

-D Art, 459 din reg. tel, post. de exploatare. 2)Art, 463 din res. tel, post. do exploatare.
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ANEXA.I | | 

| Form,.. noit No, 95 (vechii:4155, 

Ra Pa De unt Mpa . A UD a O UPPER 

| E E | 

| a o] 
e NOp za NO - 

| Comuna ———— | Comuna nenea 
— Ea 

Print o | Primit „aaa ÎI - - a. 

Presentator D.... => || Presentator D....— 
a —2> i , 
Destinatar D. ______...... = | Deslinalar D._ „a 

LU eee _|_SFi La 
— 

Sa perceput taza de lei __b.__ ET Sa percepul iaza de lei_b._ 

| Data OS | DO eter 

| Iscălitura primitorului: -3 Iscălitura primitorulni : 

= | ă 
| i 

= | 
„i 

| AI L 

.  Fors. „No. „230 
Ta DT ” Ă ai Na i 

TANA A 

telefen.| 3 | o... onrzanța 
+ 3 Lei | B.| 5 Primit do la, D;: 
Peimnit do la D. ——| a. |taxa pentru o convorbire telefon. 

rimit de la D. semene . da... minute Cu-Dieeeneeeneneaeeaeeeee 
jtaxa pentru o conborbire telefon. = 
ide -— Minute cu Doc cca „= diu . 
| ...... 

e 

din a 

3 5 Impiegat, : . |aIEt=leie 

£         
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INȘTRUCŢIUNE 
liberâză 

presentatoruluy ; 
1) 

Pentru 
prie 

inirea 
unei 

scrisori 
ru: 

«au 
ată ; 

ID 
a 

unei 
tetasraine: 

(1) 
„A 

unui 
mandat 

poştal 
i 

și 
IV) 

A 
unui 

colot 
poştal 

rural, 
1) 

pentru 
scrisori 
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să 
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; munei unde aii fost stampilate. 

„sait ajutor de primar. 
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, Mi OO one 
| a Circomseripțiu manea 

| DIRECȚIUAEA GENERALA A TELEGRAFELOR. SI POSTELOR 

FOAIE DE DRUM 
A factorului r ral 4) 

D Stampila 
| 20 Dia cnneeeneeneeeenaeeae . 
ÎS OTU ceea 

[.— Corespondenţe de tot felul, Mandate si Colete postale Rurale primita 
şi predate - 

  
  

  

          

   

  

  

        
          

      

  

    

    

I EI CORESPONDENTE „i N NUMIREA — l LILI COR ESPONDENȚEI ij s) . 

ounce a zl sz | o 3 a ”:8 "omunei, în ze LEZ|gl i 2 > | 82: Lona sostnEl rentei <pe= 2] 2 EE 2 ie g2 = 5|2Z:i — tale. irătei îi ag ese 2 SL tanin mile, ZĂTeI Sia] igzle za i 3 5 7: ! ÎNo. totatal bu- Stampila vfiviulul sau în 2 3 3 Sl Sie SE col E.“ cătilor primite e . | 4 2 £ e £ 3 33. e o : litere) si „i a factorului = îlz £ 32| Z o. - SEE te =| & : ere) pri- do di i +ceundar zilele $, osii pg IP Szaif e 2 Și: | mitorului. in- cite caro Zlele 2 zel? „2 2 2 Ea 3 Si i | dicând tițlul 
a fiu jelaleje pize|i 2 E tazac£E : săi 
jel rez aeaeaai lea e Aa ra a 

” NUMAI BUCĂATȚILOR l.ci 
- | 5) | | | Il | | 

| _! | 

- ÎITIIII ŢI] 
a. «_L_. ! ch 
z MI i | Orania 
3 a] | | Am primit   
  

1. So va, aplica ştampila de zi a oficiului, 
foia de drum. 

giirej ssii agenției speciale care emite 

2. Se va arăta numirea zilei în care se efectuează cursa, nu data zilei, 
31. Se va indica ora pornirei faotorului căruia aparțene acestă foae. 
î, Se va arăta numele factorului și. 

tâindu-se ast-fel 
23. În coloana 

: înlovuit de N. N.. din causă 
predate se tree corespondentele pe cari factorul le dă la oficii vară, 

in cas de absentă, numele înlocuitorului, no- 

asenție speciulă, saii poştală şi la factorii secundari. 
î),. In coloana primite se tree corespondențele pe cari factorii le primesc «de la 

oficii. gări, auenţie specială saii agenție poştală, de la factorii secundari, cele ritiicate 
din cutii, precum şi cele primite în drum de la public şi care se trec în coloana co- 

î). Se va indica numirea lunei pe care se face plata diurnei. 
- 8). So va, indica ora pornirei de la locul de unde factorul inespe cursa saii de unde 

se inapoiază din cursă, precum şi ora sosirei în fie-care comună, ură. agenţie spe- 
cială sanii oficiii. De primirea corespondendenței se va certifica ast-fol: «am primit 
doirii-spre-zece bucăți și cinci lei, diurna pe luna ...... .> agent poștal, primar 

%. Stampila de şi va fi bine imprimată şi cu data zilei în care se efectuează, cursa” 

Form. noii No. 72 (form. vechiii No. 213). : 
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B.— Saci şi post-pachete predate la oficii, gări sau agenţii 

    — 

SEMNATURA 

    

|. | 2 e a ORIGINA | DESTINAȚIA |5-5 Saer sie a E (Locul de unde so] (Locul unde merge) | 3“ | | Numărul bucăţilor și 3 
pF | i a 
  

      =
=
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Semnitura factorului rural, , 

Semnătura amplo:atului care a controlat tona de drum. | 
LA RAPORT: 

1). Se va arăta în co comună și în al cui interes a fipsit agenţii poştală, de cine ai fost înlocuiţi și dacă înlocuitorii aveaii la, ei zestrea poştalii și creditul de timbre. :1. De cită sumă s'a vîndut timbre în fie.care comună. 5). În ce comună s'a găsit lipsă do tipe, greutăți saii alte obiecte poştale. *). In ce comune şi cătune nu s'a putut d'stribui corespondenţa de factor şi din ce causă, 
5). Din ce cauză s'a întârziat cursa şi ce formalitate a indeplinit factorul rural. %). La care comună s'a găsit, la sosirea factorului, stampila de zi neschimbată. 7), Dacă la controla făcută în ultima cursă din cursul săptămânei, s'a găst com- pleet. depos tul de timbre încredinţat agentului poștal. - - *i. Va semnala când un agent poştal a demisionat saii a fost înlocuit, arătând nu- mele persoanci din noi confirmată, IE "i. Şi, în fine, ori-ce neregularități sait reclamaţiuni ar întâmpina factorul.
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. 

So nmmnesce eclut ori-ca pachet. cutie coş saii legătnră până la greutatea de 5 ker. $ valoarea de 50) Ică cu Saii fiiră ramburs, , 
Impachetarea coletelor fără valoare este lăsată la facultatea presentaterului ; 

ele so pot înveli în pânză sai: hârtie şi în loc do pecoto cu ceră pot să aibă nisce 
otiehete vomate saii să fic numai legate cu sfoară, 

Fructele se pot expedia în coşulețe, untul în cutii de tinichea, iar vânatul şi 
alte obicete întreii do lermniărie, 
cu un carton lipit saii leat do cole, pe care să so serie adresa, , , Coletele, ale căror conţinut star putea risipi, trebue neapărat asigurate prin- 
trun înveliş mai resistent saii lesâte Vino cu sforă. , | ” Coletele so primesc la tote oficiile şi în tote zilele do la 8—12 dim, şi de la 2—6 stra, iar factorii rurali le primesc la trecerea lor prin comune saii cătune. 

Coletele peştale se experiază cu tâta trenurile, chiar şi cu celo accelerate, dacă 
sunt depuse la timp inainte do plecarea trenurilor. 
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Inmânarea gratuită 

CARTE, DE VITĂ TELEGRAMĂ em — 
D. 
  

  

  

POPA TA PA PAPA PAT AP AP APA TA PAPA PAA 

    

WTA PA PA PAPA TA ra Parau 

Blanchet pentru scrierea Cărţilor de visită telegrafice primite prin telefon 
(sosite) 

Din NO. Data... 190 —— 
/ —— 

/ FELICITARI 

  

  

    
Form. NO 4. 

Adeverinţă de predarea telegramelor (sosite) la domiciliă 
  

  

    

i —— 
| 
i N”, 
| IO nenea nea 

i 
ADEVERINŢA 

Am primit telegrama No. de la... 
Pre FU OUĂTES 
| ,la.........0re ... minute 
k 

Semnătura primitorului, 

    (Primitorul va insemna: data și ora). 

  ze | 
Form. noii No. 1 (1%10)  
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AVIS TELEFONIC 
—... 

  

  

  

    

  

  

Primit astă-zi ara ab p. 

Impiegav 

D. 
din . 

este chemat la telefon 
de D.



  

PĂRTEA III. 

Me 

ELEMENTE 

PE 

HXPLOATAREA TELEGRAFICA, TELEFONICA ȘI POSTALA 
PRECUM SI 

Convenţiile şi aranjamentele telegrafice și poştale internuționale 

 



  
ELEMENTE 

DE 

EXPLOATAREA SERVICIULUI TELEFONIC 

Detiniţiune.— Telefonia este serviciul, care prin ajutorul aparatelor te- 
lelonice, putem comunica verbal la diferite distante. 

Istoricul telefonici.—Mar înainte de a se cunâsce curentul electric, cei 
vechi făceaii diferite încercări pentru transmiterea vorbire la distanță, prin 
propagarea undelor sonore, “intrebuințând în acest scop tuburi, sait două: 
membrane aşezate la distanță, legate între ele printr'un fir, şi prevăzute fie- 
care cu câte un cornet, în care interlocutoriI vorbiati. e 

(Acest din urmă procedeii de a transmite vorbirea la distanță îl mar 
găsim şi azi întrebuințat în jocurile: copiilor, şi: care consistă în a lega între 
ele, printr'un fir de aţă lung de 10—15 metri, fundurile a două cutiuțe de 
chibrituri înaintea cărora interlocutoril vorbesc.) , 

Prin aceste procedeuri, departe de a se ajunge. la resultate practice to- 
tuşi, de la ele învățații, când sta cunoscut curentul electric și actiunile lu!, 
saii inspirat şi călăuzit la invențiunea unul apurut, care să dea resultate | 
practice și să se ajungă la scopul ce se urmărea. , 

Incercări de felul acesta a început a se face de pe la anul 1897 abia însă 
până la anul 1878, când prin inventarea aparatului teletonic de către Graham 
Bell, sai pus basele telefoniel actuale “și aceste încerdări însă ati rămas fără 
resultat practic, 

Deci, lut Graham Bell, i se datoresce inventiunea aparatului prin aju- torul căruia vorbirea să potă fi transmisă a distanță. - In România prima comunicație telefonică sia făcut. la 18S4, iar la 1892 serviciul teletonic sa pus. lu dis osițiunea publicului, şi de la această dată 
„Sa întemeiat şi mar mult, luând o desroltare considerabilă. 

Lăsând la o parte comunicaţiunile telefonice ce s'a stabilit între oficiile 
din ţară, uzi graţie uşuriaţel cu care se manipuleză aparatul, mai tote per- 
sonele cari aă dese comunicaţiuni de tăcut, și ati simiit necesitatea teletonu- 
lui, posedă instalaţiuni telefonice. 

Tot graţie acester uşurinţe de manipulare, o mare parte din comunele 
- rurale ale ţărei sunt legate între ele cu reședințele respective prin retele te- 
lefonice, şi se speră că în scurt timp, toate comunele rurale să posedă use- 
menca instalațiuni, cu acest ugent noii de comunicaţie, care ne dovedesce 
zilnic că sacrificiile ce a făcut și vor'mai face judeţele și comunele, sunt 
compensate cu serviciile făcute, de oare ce pentru ori ce crimă ori delicte 
flagrante, pentru 0rI ce informațiuni de interes public, cu un cuvânt pentru 
tot ce reclumă o urgentă soluţiune, telefonul ne pune la îndemână mijlocele 
de a comunica o dată cu tote punctele cele mar depărtate, fie comunele între 
ele, fic comunele cu judeţele, sai județele între ele chiar, ete. 

. 

a
e
    



      
„categoria celor. ce: trebuese oprite. 

„maximum de la presentare. *   
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PRINCIPII GENERALE 

"Monopolul telefonie 

“Ce se înţelege prin monopolul telefonic şi în ce condițiuni pot particu- 
larii instala telefone pe proprietăţile lor? 

Monopolul instalațiunilor şi exploataţiunilor telefonice îl are statul, și 
acest drept îl exercită prin Direcţiunea Generală a telegratelor şi poştelor. 

Particularii sunt liberi a'și face ori ce fel de înstalări pentru trebuin- 
tele lor şi în limitele proprietățer lor. 

Dacă aceste instulări ar străbate că! publice de comunicațiune, sai dacă 
ar exercita o influenţă asupra liniilor statului (cum sunt curenții forți ar lu- 
minatului electric, a! tramvayului ctc.), atunci trebue să se ceară autorisaţi- 
“unea Direcţiunei Generale a telegratelor, poştelor şi telefoanelor spre a se 
putea face acestă instalaţiune, şi acestă autorisaţiune nu se! pote obține de 
cât atunci, când interesatul ar accepta în totul măsurile de precauțiune ce i. 
Sar impune de Direcţiune. 

NR N Păstrarea sceretului 

Cazi sunt obligaţiunile în privinţa păstrărei secretului corespondenţei 
telefonice ? ” 

Funcţionarii telegrato-poştali de ori ce grad cum şi diferiți funcţionari 
"chemaţi prin lege a îndeplini serviciul telefonie (cum de 'ex. notarii, primarii 

şi ajutorele de notari şi primari) sunt datori“ păstra secretul convorbirilor 
„ teletonice ; contravenienții vor fi destituiți şi după caz chiar daţi judecăți... 

Dreptul de a'se servi de telefon 

Cine are dreptul a se servi de telefon? 

Ori cine are dreptul a se servi de telefon în condițiunile prescrise 
"le lege. . - Na . 

o . 

Refusul 

Se pote refusa cui-va a vorbi prin telefon ? 

Ori ce retus arbitrar din partea funcţionarilor este aspru pedepsit. 

Oprirea convorbirilor telefonice și fonogrameler 

"Jând poate fi oprită-o convorbire telefonică şi în cât timp se poate 

pretinde restituirea, taxelor încasate ? 
Ci 

Convorbirile telctonice se” întrerup și : fonogramele se opresc de la ex- 
pediere, în casul când s'a constatat că-ating siguranţa statului, ordinei pu- 
blice sait .sunt contrarii legilor țărei şi bunelor moravuri. Causele se vor 
comunica printr'o_ notă confidențială inspectoratului respectiv şi va cere des- 
legare pentru acelea asupra cărora, amploiatul are îndoială că ar cădea în 

Pe fonograme se va nota motivul refusului şi taxele încasate se vor 
„xestitui, acâstă restituire de taxe nu va întârzia în nici un caz peste 18 ore 

Suspendarea sai desființarea unui post telefonic .. 

  

Când se poate desfiinţa un post, telefonie ? 

“Un post telefonic se poate suspenda saă desființa -îni următorele casuri: 
1). Când abonatul nu plăteşte taxele abonamentului: la timp, :- 
2) Când abonatul ar electuu convorbiri cari ating siguranța publică, - 
3) Când abonatul nu ar avea respectul bunei cuviințe în relațiunile sale  
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telefonice cu cel-lalţi abonaţi sai funcționari telegrato poştull chemaţi a-r 
servi. 

Casul se uduce la cunoștința Inspectorului respectiv care dresâză acte 
şi referă Direcţiuner. - | 

Desfiintarea unor asemenea posturi, nu dă dreptul lu nier un fel de des- 
păgubiri, şi la nici o restituire de taxe încasate prin anticipare, 

Neresponsabilitatea statului şi despăgubiri 

Care este răspunderea, statului când o corespondenţă telefonică nu s'a 
- putut efectua. 

Statul nu își ea nici o răspundere în ecea ce: priveşte corespondenţa. 
rivată telefonică şi deci, nu poate fi supus Ia nici o despăgubire când din 
iferite împrejurări nu s'a putut efectua convorbirea telelonică, însă aplică. 

cele mal severe măsuri amploiatulur dovedit culpabil. . e 

Identitatea interlocutorilor 

Ne răspunderea statului în prizinţa iceutităţei interlocutorilor cari 
vorbesc la telefon 

E de datoria interesatului de ase isigura cu ce persână vorbeşte și. 
de la ce post; de oare ce statul îşi declin ori ce răspundere de identitatea. 
interlocutorilor, dar când amploiatul cunoasce pe cel ce vorbesce de la ca- bina. oficiului şi acesta își dă alt nume, este obligat a interveni şi spune 
că acest lucru nu e permis. 

Ordinea in care se dai comunicaţiunile telefonide 
In ce ordine urmează să se dea comunicaţiunile telsfonice ae amploiaţii 

respectivi ?. 

Ordinea stabilită de funcţionarii telegrafo-poştali, nu poate fi contestată. de public ; ordinea de precădere este : 
1) Convorbirile de stat, 
2) Convorbirile particulare urgente, | 
3) Convorbirile particulare care nu sunt urgente în ordinea cererilor ; totuşi trebue să se țină compt, că în cusul când aşteptă rând şi alte per-: s6ue ca să vorbâscă, linia să nu fie ocupată mal mult ca 10 minute de oper- s6nă, când se dispune de un fir special pentru telefon și 5 minute când pen- 

tru comunicaţiuue se întrebuinţează firul telegrafic și dacă în urma invitați- unei făcute interlocutorii nu înceteză convorbirea, comunicațiunea se va în- 
trerupe din oficii. 

Scutiri de taxe 

Care convorbiri telefonice sunt scutite de tax3? 
Sunt scutite de taxe următoarele convorbiri teletonice : 
1) Convorbirile casei M. S. Regeluy şi cancelariei Sale, cu orl-care au- 

toritate sau particular. , 
2) Convorbirile administratiunei centrale a Domeniului cornei din Bu- 

„curesci cu şelil reşedinţelor fermelor .în interes de serviciu. , 
3) Convorbirile miniştrilor în interes de servicii, cu orl ce autoritate 

sai particular, 
E ÎN $) Convorbirile autorităţilor judeţene în interes de serviciu numar pe 

liniile înfiinţate şi întreţinute cu cheltuiala lor. , , 
5) Convorbirile agenţilor administraţiei poştelor, telegrafelor şi telef6- 

; elor în afaceri de servicii. . !    
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Purtarea funcţionarilor faţă de persoanele care vorbeste la telefon 
Ce atitudine urmează să aibă funcţionarii telegrafo poştali cu publicul 

când ati convorbiri telefonice ? 

Funcţionarii însărcinaţi cu manipularea serviciului telefonic, sunt ti- 
muţi a purta o strictă politeţă faţă de persânele ce vorbesc la telefon. Con- 
travenienţii vor fi pedepsiţi sever. 

Purtarea cc trebue să aibă publicul faţă de amploiaţii chemaţi a le servi 
comunicația telefonică 

Ce atitudine trebue să aibă publicul faţă de ampleiaţii telegrafo-pogtuli 
când cer comunicațiile telefonice ? 

Este interzis publicului abonat să întrebuinţeze expresiuni ofensatore 
la adresa funcționarilor ce le servesc comunicația, cunoscând că contravenien- 
ților li se va desfiinţa postul, şi eventual cînd ofensa ar fi mal gravă se vor 
dresa acte pentru ultragiu adus funcţionarului. în exercițiul [uncțiunel. 

Ast-fel de contraveniente se vor comunica inspectorului - respectiv şi o- 
ventual Direcţiunel. 

DIVISIUNEA COMUNICAȚIUNILOR TELEFONICE 

Cum se împart comunicaţiunile telefonice ? 

Comunicaţiunile telefonice se sub divid în: 
1) Reţele urbane.—Când în coprinsul unex localităţi socotit până la ba- zieră, numărul posturilor telefonice, instalate fic la particulari, fie la orl-care 

autoritate ar trece de 25, şi ai căror abonaţi ar plăti o taxă de abonament pentru convorbirile din aceia-și localitate, unel asemenea rețele avându-se în “vedere interesele publicului i se poate da caracterul de rețea urbană, Se pot face instalațiuni şi atară de bariera oraşului la ori ce distanţă, şi legate prin fir individual cu oficiul telefonic central, purtând în acest caz numele de circuit exterior al rețelei urbane, Această instalațiune poate să fie legată și cu un oficiu telefonie pubhe interurban, plătind în acest caz pe lingă taxele de abonament şi întreținere ale cireuitalui exterior urban şi taxele prevăzute pentru instalațiunile interurbane și particulare. 
Dacă postul atară de bariera orașului, n'ar fi legat direct cu oficiul, ci ar fi legat cu un post principal al reţelei urbane, el pârtă tot numirea de circuit exterior al rețelei urbane, şi tot lu acelea-și taxe trebue supus, ca și cum ar fi direct legat cu oficiu. | 
Când nu vor fi cereri în număr suficient pentru înființarea une! rețele ur- bane, posturile se vor înfiinţa dupe regulile stabilite pentru instalațiunile “telefonice interurbane. 

Ce sunt posturile principale şi cu cine sunt legate? , 

Posturi principale sunt acelea ce se leagă cu oficiul telefonic central. 
| Ce sunt posturile suplimentare şi cu cine se legă? | 

Posturile suplimentare sunt acelea ce se leagă cu un post principal. 

Ele pot fi: | 
a) Suplimentare în aceia-și rețea urbană « c „ în alt imobil, din care nu se pote electua convorbiri de cât numa! cu postul rincipal al abonatului şi fără a avea putinţa să comunice cu oficiul central teletonic. 
b) Posturi suplimentare în acela-și imobil cu postul principal, adică a- cele ce pot comunica cu oficiul central 'telefonie prin intermediul postului lor principal, servindu-se de linia de comunicațiune a acestuia, Nu se admit posturi suplimentare de cât până la bariera oraşului, tre- când peste barieră, devin posturi exteriore ale retelei urbane. ” ”
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Posturile suplimentare pot deveni după cererea abonatului posturi prin- 
<cipale, dacă se lcagă 
principal pote deveni suplimentar. 

Il) Reţele interurbane. 

Ce linii coprinde reţelele interurbane ? 

Rețelele interurbane coprinde tâte liniile şi instal 
pun în legătură oraşul cu alte comune urbane s 
particulare. 

Direcţiunea generală pâte face instalaţiuni interurbane la pers6ne par- 

aţiunile telefonice care 

ticulare, legându-le cu posturile publice spre a comunica en rețelele statului saii posturi suplimentare în acela-șI imobil saii imobile diterite legate cu pos-. tul principal prin ajutorul căruia Să comunice cu postul public, sai chiar fără să comunice cu postul public. (Dacă nu sunt în oraș cel puţin 25 pos- tur! instalate). 

III Reţele judeţene. 

Ce linii coprină reţelele judeţene ? 

Coprind tote liniile și instulațiunile telefonice făcute în coprinsul şi cu cheltuiala județului de către Direcţiunea Generală a telegrafelor şi poştelor. 

1V) Reţele private. 

Ce linii coprinde reţelele private ? 

„_ Coprind liniile și instalaţiunile telefonice de pe proprietăţile particulare ȘI cari nu sunt legate cu nici un post public. 

CONDIȚIUNI PENTRU INSTALAREA UNUI POST PUBLIC. 
Ce condițiuni trebue să se aibă în vedere la instalarea unui post public? 

La instalarea unul post public trebue să se aibă în vedere următorele: 1) Când linia n'ar străbate sai n'ar urma nici un drum public, ea va. putea fi construită de proprietar, t 
_U) Dacă lini 

consiruirea că, 

ără nici o autorisaţiune. 
a traverscză sai merge paralel cu un drum public, pentru 

1 proprietarul trebue să ecară autorisaţiunea Direcţiunei Gene- rale și această autorisaţiune se pote obţine pe basa unu! plan de situație ad- mis de Direcţiune şi pe basa consimţimântului proprietarilor intermediari şi cu conditinne ca proprietarul să plătească o taxă de autorisație de 25 ek entru fie care post și 10) le! pentru fie care kilometru de linie odată pentru . tot d'auna. 
MI) Dacă linia ese de pe proprietatea persânei care a instalat-o şi ar trece prin localităţi unde deja se află o linie sai may în urmă se va înființa un post publie urban sai interurban, atunci obligatoriu, ca trebue să se lege cu acel post public, perzându-si în acest caz caracterul de post privat, deve- nind o linie particulară interurbană. 

| 1V) Instalaţiunile private nu sunt obligate a se lega cu postul publice ce sur afla pe teritoriul proprietăţey private respective ; însă după cererea proprietarului se pote lega Şi în acest cas sunt supuse la taxele de întreţi- nere și abonament prevăzute pentru liniile interurbane. _____Y) 'Tâte instalaţiunile private existente la punerea în aplicarea noue! egy, care traversează drumuri publice sat proprietăţi particulare, urmează să fie legate cu posturile publice pe lângă care trece. 
. 

direct cu oficiul telefonic central, asemenea şi un post. 

ai rurale sai cu posturile” 

 



  

CONDIŢIUNILE IN CARI SE FAC ABONAMENTELE LA "POSTURILE 
TELEFONICE URBANE ŞI INTERURBANE, INSTALATE LA PARTICU- 

LARI SAU AUTORITĂŢI. 

In ce condițiuni şi cui se fac cererile pentru abonamente la posturile 
telefonice urbane saii interurbane? | 

1) Cererile de abonament.—Particularii sai autoritățile cari doresc a li 
se instala posturi telelonice, vor face cerere formală Direcţiuner Generale 
prin oficiu din localitate saii apropiere. Aceste cereri vor fi însoțite de o de- 

clarațiune din partea celuy interesat scrisă pe formular Nr. 210 stabilit de 

Direcțiune. 
Prin acestă deelarațiune se obligă interesatul a respecta tote prescrip- 

tiunile legel şi regulamentului telefonic. e 
Dacă postul ce se cere a se instala, ar tace parte dintr'o reţea urbană, 

atunci pe lângă cerere ma! depune Dirigintelur respectiv şi suma de 130 Lel, 

costul instalaiunei, pentru primirea acestor bani, Dirigintele libereză chitanță 
din condica cu matcă form. Nr. B+. 

Cererile se înaintează de Diriginte Direcţiunei Generale, iar sumele în- 
casate în comptul instalaţiunei, ne fiind un venit al oficiului se vor înainta 
imediat Directiunel cu raport special, spre a fi pus la fondul casei instalaţi- 
unilor particulare; 1) 

| 11) Cheltuclile de instalare. 

Cari sunt cheltueliie de instalarea unui post telefonic ? 

Cheltuelile de instalare se suport de cel interesaţi în modul următor : 
a) Pentru un post urban socotit până la bariera oraşului, fie principal 

fie' suplimentar se plăteşte 150 ler o dată pentru tot-d'auna. 
b) Pentru cele-lalte posturi afară de bariera, oraşului şi legate cu un 

post public al unei reţele urbane se va plăti 150 ler pe distanta de la oficiu” 
până la barieră, iar de aci până la locul instalărel, costul materialelor după 
devisul întocmit de directiunea generală. * 

c) Pentru cele-lalte instalatiuni interurbane se va plăti costul instala- 
țiunei după devisul ce va întocmi direcțiunea generală. 

| In aceste devise se coprind : costul stâlpilor, firelor, isolatorilor, apa- 
ratelor şi în fine costul ori cărui material, ce ar servi la instalare. Particulari! 
pot să ofere stâlpir necesuri instalărel şi dacă îndeplinesc condițiunile cerute 

(vezi ord. circ. Nr. 1589, din 1901) se pot accepta de direcţiunea generală şi în 
acest cas costul lor se scade din pretul devisului. 

Preţul materialelor se încarcă cu 15 lei la sută ma! mult, şi după ter- 

minarea luctărel se areseză un compt de lichidare şi dacă resultă un plus în 
favârea abonatului i se restitue, răsultând însă un minus atunci abonatul 

este obligat să “1 acopere. A 
Costul lucrărilor după întocmirea devisulni se comunică de dirigintele 

respectiv celui interesat şi dacă "1 acceptă va trebui să depună costul în nu- 

__ merar oficiulur respectiv, pentru a cărui primire, i se va libera de diriginte 

o chitanță din. condica, cu matcă formular Nr. 341. — Acest cost netornând 

un venit, dirigintele îl va înainta imediat direcțiunei cu raport special, fiind. 

fond al casei instalațiunilor particulare. ; 

3) ALEGEREA LOCULUI PENTRU FACEREA INSTALAȚŢIUNEI ŞI 

- PERSONALUL INDRITUIT CU INSTALAŢIUNEAO 

De către cine se face instalaţiunile telefonice şi măsurile preventive pentru 

alegerea Icoului şi fixărei consolelor eto.? . 

Instalaţiunea posturilor telefonice, se face numai de. personalul direc- 

țiunei generale a telegratelor şi poştelor şi.la locul ce "1 va indica abonatul, 

  
    

1) Vezi regulamentul fondului instaiațiunilor particulare co urmeză.
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Dacă locul unde trebue să se fixeze consolele nu este prevăzut în legeu 
pentru fixarea suportilor, abonatul este oblivat să obțină permisiunea de la 

- proprietarul caser, (dacă nu este €l însuşi proprietarul) atât pentru fixarea con- 
solelor, cât şi pentru ori ce alte lucrări. 

„APARATELE REGLEMENTARE DIN CARE CONSTA INSTALAŢIUNEA 

UNUI POST 

Cari sunt aparatele reglementare pentru un post telefonic la abonaţi? 

Fie-care abonat este obligat a primi aparatele reglementarir adoptate de di- 
rectiunea generală, și care sunt : 

a) un generator de electricitate, 
b) un microtelefon cu sonerie, saii fără, 
c) un paratulger, 

ori ce alte uparate si accesori! diterite de tipurile reglementare se plătesc 
suplimentar de abonat, după avisul direcţiunei. — Pentru posturile suplimen- 
tare, abonaţii pot să “șI procure. cu cheltueali lor și alte aparate diterite de 

,. cele reglementarit din acelaşi imobil, plătind în acest scop numai taxa de a- 
!. bonament.. 

Stricăciuni aduse aparatelor. 

In sarcina cui cad stricăciunile aduse aparatelor telefonice ? 

| Stricăciunile aduse aparatelor prin negligenţă suit rea voință, cad în 
sarcina abonatulur care va fi supus la plata despăgubrilor după tarifa direc- 
țiunel generale. 

Mutarea instalaţiunilor telefonice. 

Cine are dreptul a face mutarea aparatelor telefonice, şi care sunt taxele 

ce so percep ? 

Moditicarea, mutarea saă deplasarea aparatelor se lace numil de direcţi- - 
unea generală. — Abonaţii cari doresc a li se muta sait deplasa posturile te- 
lefonice vor face cerere formală : dirigiutelul respectiv, plătind în schimb ur- 
mătorele tuxe : in reţeaua urbană, A ! , 

a) 20 ler pentru mutarea unul post principal saii suplimentar dintr”o 
cameră într'alta, fie în acelaşi corp de clădire sai clădiri diferite, însă din 
coprinsul aceluiași imobil, si chiar dacă la acest. post, sunt legate mai 
multe fire. | . 

b) 60 lei pentru mutarea unui post principal sai suplimentar în rețea 
dintr'un imobil întraltul ; iar dacă la acest post principal sunt legate ma! 
multe circuite, pe lângă taxa de 60 le! a postului principal cu circuitul săi, 
încă cite 30 lei pentru fie-care circuit suplimentar în parte. , * 

€) 30 ler pentru fie-care post suplimentar din acelaşi imobil, când se 
vor muta de o dată cu postul principal dintr'un imobil într'altul. 

Când un abonat din rețeaua urbană ar cere deplasarea aparatului ma! 

la dreapta sai mai la stânga de punctul unde este fixat, însă în aceiaşi ca-. 

meră, i se va percepe taxa de 20 ler dacă mutarea postului atrage şi 'schim- 
_barea -firelor ; iar în casul contrariu lucrarea se,va executa gratuit (ord. cire. 

„Nr. 40.564 din 9 August 190). , | _ 
„In reţele interurbane: tote mutările sait deplasările se vor plăti după 

devisul întocmit de direcţiune. . 

15  
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Dreptul de proprietate asupra instalațiunilor. 

"Care sunt drepturile de proprietate ale direcţiunoi asupra aparatelor din- 
tr'o instalaţiune telefonică şi în ce condițiuni ele devin proprietatea 

. abonatului ? 

Materiale cum şi aparatele ce. aii servit la instalarea unu! post teletonic 
urban, sunt proprietatea direcţiunei generale și prin urmare nu pot îi cedate, 
urmărite și sequestrate pentru datoriile abonaților, dacă abonaţir ar retusa 
restituirea aparatelor şi materialelor, diriginţii vor interveni prin agenţii po- 
lițieneşti saă administrativi spre a "1 constrânge să le restitue. Aparatele de 
la posturile suplimentarii, cari aă fost cumpărate de ubonati, pot să și 
le păstreze ca proprietate. 

Aparatele ce ati servit la instalațiunea unul post interurban și care aă fost 
plătite după devisul intocmit de direcţiune, rămiind propietatea abonaților, 
„pote însă ca aceste aparate să le cedeze dirceţiunei generale care "1 va res- 
titui costul lor cu pretul de 50/, după o întrebuințare de un an saii mat puțin 
de un an, iar după o întrebuințare mar mare de un an şi acest pret de 50 
0/ i se ma) scade cu 10) 0/, pentru fie-care un de întrebuințare şi acâsta până 
la al șâselea an, când nu i se mal plătezte nimie, 

Proprietarul une! linii interurbane nu o pste desființa lără autorisa- 
țiuneu dircețiuner generale, pâte însă să renunte la linie şi în acest cas di- 
vectiunea dacă găseşte că linia "1 este tolositore î! va plăti o despăgubire pre- 
văzută la art. 432 din regulament. In acestă din urmă categorie intră și „li- 
niile teletonice private, care ar străbate un drum public şi a căror lucrare. 
s'a executat de direcţiunea telegrafelor şi poştelor. 

Cesionurea postului telefonic. 

In ce condițiuni pâte un abonat ceda altei persone un post telefonic? 

Abonatul unul post telefonic, pote ceda postul unel alte persone în ca- 
sul când ar proba direcțiunei generală prin act autentic, că comerciul sii a- 
facerile sale ai trecut asupra personci ce "1 succede.— Asemenea locatarul u- 
nui imobil pâte ceda postul locatarului ce “| urmeză, în aceluşt apartament. 

Aceste cesionări se fac în condițiuni, ca succesorul să plătescă abona- 
mentul şi alte îndatoriri ale primului abonat ; primul abonat pierde dreptul 
asupra instalaţiunei iar abonamentul ce are rămîne resiliat. 

Dreptul ce "şi reservă statul asupra liniilor telefonice particulare de ori-ce 
R “ategoric. 

Cari sunt drepturile reservate statului asupra stâlpilor instalaţiunilor 
particulare ? - 

. 
Statul și reservă dreptul de a stabili pe stâlpii, ori a cărui trascii și 

alte comunicațiuni telefonice. . 

apocile de abonament şi modul cum se achită abonamentele. 

Cână începe un abonament şi cum se plătesc taxele de abonament? 

Abonamentul începe la 1 Aprilie și 1 Octombrie ale fie-cărul an ; iar în ca- 
sul când un post telefonic se înfiinteză înainte de aceste epoci, abonatul plăteşte 
analogia cuvenită până la ( Aprilie saii 1 Octombrie ale aceluiași an. ” 

'Paxele abonementului se plătesc la începutul fie-cărui semestru saii tri- 
mestru.— In casul când abonatul unui post urban, n'a plătit la epocile fixate 
abonamentul, sai cel mâl târzii după 15 zile de la aceste epoci, se trimite 
un avis abonatului şi dacă în termen de S8 zile n'achită datoria, se suspendă 
usul instalaţiunei fără altă formalitate şi acesta până la achitare.—Comuni- 
cația ast-fel suspendată, curge până la 3 luni când - abonatul se 'şterge din 
lista abonaților, și i se ridică postul, iar pentru taxele datorate i se aplică 
legea de urmărire,
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Abonatul unui post urban, care a plătit abonamentul cel puţin pe 6 
luni, dacă nu mat are necesitate de dânsul pote cere ridicarea teletonului, - 
însă taxele nu i se restitue. 

Dacă abonatul unu! post interurban încetâză a mar plăti ubouamentul, 
i se închide comunicaţia din oficiu, i se ea o declaraţiune că renunță la îns- 
laţia sa și în acest caz direcțiunea înceteză a mal întreține instalația ; iar 
în casul când abonatul fie că a plecat din localitate, fie că n'a voit să dea 
declarația, Direcţiunea continuă pe timp de un an de la suspendare, cu în- 
treţinerea instalațiunei, supuindu-se la taxele cuvenite pentru instalație. 

Restrieţiuni împuse abonaților. 

Care sunt restricţiunile la care sunt supuşi abonaţii ? 

Abonatilor le sunt impuse următorele restrictiuni : 
I) Se interzice abonatilor a înlesni altor persâne să țină convorbiri de 

la postul săi, sub pedepsă de a li se ridica postul. — Fac excepţie posturile 
telefonice de la cluburi, hoteluri, stabilimente publice de consumaţie, cari prin 
natura lor, sunt obligati a autorisa întrebuințarea uparatelor de către consu- 
matori, fără însă să pretinză taxe. 

11) Ori cine fiind abonai la teleton şi va percepe o taxă cât de mică pentru 
a lăsa să vorbescă o persnă de la aparatul săii, va plăti o amendă de 500 ler 
Direcțiunei Generale şi cu drept de recurs la ministerul de “interne. 

II) Este interzis abonatului să facă vre-o instalațiune fără autoriza- 
iunea direcțiunel generale, care instalațiune să fie pusă în comunicaţiune 'cu 
aparatele sai instalațiunile direcțiuner. generale. 

Intreţinerea instalaţiunilor 

Cui este încredinţată întreţinerea reţelelor telefonice ? 

Intreţinerea instalațiunilor ce încredințată direcțiunel generale şi se face 
în conditiunile specificate la capitolul „Drepturile abonaților in schimbul 
taxelor ce plătese. 

“Taxele obligatorii co trebue să” plătescă” un abonat şi avantagiile ce are 
in schimbul acestor taxe . 

Cari sunt taxele ce se plătesc pentru un post telefonic urban ? - - 

Pentru un post urban până la bariera orașului : 
a) Ca taxă de instalare, 
159 lei o dată pentru tot-dauna, tie post principal fie secundar. 
b) Ca taxă de abonament, ” 

peutru posturile 
tonică publică): 

10) let pe an pentru un post instalat la domiciliul abonatului, şi unde 
nu "i exercită o profesiune. 

159 lei pe un an pentru un post instalat la autorităţi, localurile şi 
domiciliul umle "și are profesiunea. 

209 lei anual pentru posturile instalate la hoteluri, cluburi şi ori-ee 
stabiliment de consumaţie, unde întrebuintarea aparatelor se face şi de către 
visitatori şi clienti, însă dacă numărul convorbirilor ar .trece peste 2.500 
anual, abonatul va ma! plăti pentru convorbirile ce tree peste acest număr 
încă câte 50 lei pentru tic-care 500 de convorbiri sait tracție de 500. 

- 3 

Pentru un post suplimentar 

Ce taxă se plătesce pentru un post suplimentar ? 

410 lei anual pentru un post suplimentar care comunică cu postul principal; : 
fără însă a comunica cu oficiul telefonic central. . - 

20 let anual pentru un post suplimentar din aceiași. cameră sati dur 
camere diterite, din aceiaşi clădire sai în corpuri de clădiri diferite din ace- 
]ași imobil (curte). 

principale (acelea care comunică direct cu o centrală tele: - 

   



  

Peniru un post urban afară de bariera orasului 

Ce taxă se plăteşte pentru un post telefonio urban afară de barlera, 
oraşului ? 

- Aceste posturi nu sc legă: de cât direct cu centrala: telefonică, de oare ce 
posturi suplimentare nu sunt admise de cât până la bariera oraşului, taxele 
sunt următorele : tă 

a) Cu taxă de instalare o dată pentru tot-l'auna : 
150 ler socotit de la oficiul telelonie central până la bariera oraşului 

(taxa prevăzută ma! sus) plus costul cheltuelilor după devisul direcțiunei, 
cheltueli făcute cu instalarea de la barieră în afară, până la locul instalaţiunel. 

b) Ca taxă de abonament, taxa prevazută pentru un post principal și 
“are e specificată mai sus. “ E 

c) Ca taxă de întreţinere se plăteşte numai : 50 ler pe an pentru dis- 
„ tanța de 3 kilometri iar pentru distanţele mai mari se plătesce câte 10 lex de 
"fie-care kilometru peste acestă sumă. 

Avantagii | 

„Ce avantagii are un abonat în schimbul taxelor de abonament ? 

In schimbul taxelor de abonament, abonatul are drept de a vorbi gratis 
cu orl care abonat din aceiaşi reţea urbană, în orele când oficiile telefonice 
sunt deschise şi aceste convorbiri le pote efectua de la postul săi, sai numal 
de la oficiile telefonice centrale şi oficiile de burse, iar când va vorbi de la 
o-altă cabină să plătescă taxa comună. i 

Pentru înlesnire se distribue -graiis abonuţior o listă de iiumele tuturor 
abonaților. aceleiaşi reţele urbane, iar în casul când abonatul ar dori să 
ţină convorbiri gratuit cu-cel-l'alți . abonaţi de Ja oficiile centrale telefonice, 
trebue să justifice dreptul săi de abonat prin o carte de abonament. 

Curtea de abonament 

Cine libereză cărţile de abonament şi ce avantagli aă ele pentru: 
. purtător? : 

Cartea de abonament se libereză după cerere de dircctiunea generală 3 3 ? când abonatul se presintă la un oficiă central telefonic saă la bursă și doreşte | 
„& ţine convorbire gratuit cu un abonat din aceiaşi reţea urbană, trebue să 
presinte acestă carte de abonament împreună cu acte, care să justilice -identi- tatea sa. | 

Nu e permis unei 'persâne să facă us de cartea de abonament a alter 
pers6ne, contravenienţilor li se va confisca cartea şi se vor da judecăţel pentru 
fraudă și sustragere de taxe.—lIn cas de pierderea unei cărți de abonament, 
se înștiinteză oficiul telefonie central din Icealitate, cerându-se anularea, 
are se tace anunțând prin circulară oficiile centrale teletonice și de la bursa 
din localitate, iar în locul ceJet pierdute se libereză un duplicat în schimbul 
plăţei de 5 ler. : De: 
„Se mal pote libera şi o a doua carte pe numele unul împuternicit de 

la domiciliul abonatului. Pa . 
Ce taxe se plătesc pentru un post telefonic interurban ? 

Pentru un post interurbun. a) Ca taxă de.instalare: , 
“Costul liniilor și al' aparatelor după devisul direcțiunei generale, 
b) Ca taxă de abonament a | 
Următorea taxă de abonament este obligatorie atât pentru posturile 

inter-urbane particulare cât şi pentru cele inter-urbane instalate la uutori- 
tâţi, afară de cele județene şi atât pentru posturile din judeţele cari ai re- 
tele, cât şi pentru posturile din judeţele, cari nu ai retele. 

“urbane. 

        
  

Asemenea este obligatorie şi.pentru posturile, curti se abonăză la rețele.  
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Adică ; : e 
50) le pe an pentru 200 convorbiri, de 3 minute fie-care convorbire. «100 let pe an pentru 500 convorbiri de 5 minute fie-care. 
Când numărul convorbirilor ar fi mar mare ca 200 sati 300 se va lua un supliment de 25 lei, pentru fie-care sută suplimentară. 
Avantagii.—In schimbul taxelor prevăzute mai sus, se dă drept ubona- ţilor, a vorbi gratuit de la posturile inter-urbane (atară de cele jud.) cu tote posturile abonate telefonice din acelaş județ, atară de posturile urbane. . "€) Ca taxă de întreţinere, - 
Pentru liniile şi posturile inter-urbane particulare “şi autorităţi, afară de cele judeţene, nu se plăteşte nici o taxă de întreţinere, dacă lungimea li- nicy nu este mal mare de 1 kilometru, ca fiind coprinsă în taxa de abona- nament de :) lcă; dacă lungimea linier este mar mare del kilometru, se 

va plăti pentru întreținere, câte 10 ler de fie-care kilometru suplimentar, sati iracţie de kilometru, pe an. 

Taxe de abonament facultative 

]) Posturile urbane. 
a) Abonaţii cari ar dori să expedieze, sati să primeseă prin teleton, te- 

legrame sait fonograme, trebue să plătescă pe lângă taxa telegramel sati fo- 
nogrâmei, un abonament suplimentar de 25 ler pe im. 

A-se vedea mal jos condițiunile în cari se admit telegramele tele-- 
fonate și fonogramele, 
-b) Când un abonat ar cere ca pe lângă aparatele : reglementare să se 

instaleze aparate suplimentare de convorbiri, bine înţeles de un model admis 
de direcţiune, va plăti pe lângă costul aparatelor, după devis şi un abonu- 
ment suplimentar de 20 lei anual : iar pentru aparate diverse de chemare saii : semnale, sonerii, pe lângă costul lor după devis un abonament suplimentar de 5 lei anual. . ” 

„II) Posturi inter-urbane. ! : Sa spus mal sus, că taxele de abonament obligatorii la cari este supus: un Post înter-urban, dă dre t abonatului a ține după, cas,—gratuit,—200 saii 
500 convorbiri cu abonaţii din acelaș judeţ, escepţie de posturile unei rețele 
urbâne ; însă pentru a ține și cu posturile retelei urbane convorbiri, va trebui 
să plătescă saii taxa comună pentru fie-care convorbire în parte, săi pentru 
înlesnire, se pote admite abonament suplimentar, plătind pe lângă taxele de 
de abonament obligatorii şi următorele taxe : 
120 lei pentru 6 luni și pentru 1250 convorbiri ; 

200 lei anual pentru un număr de 2500 convorbiri, iar când numărul 
convorbirilor ar trece peste cele arătate, se va plăti câte 50 ler de fie-care 500 
convorbiri, saii tractiune de 500 convorbiri. 

| Plata acestor taxe de abonament suplimentar dă drept abonatului a 
vorbi numa! de la postul inter-urban ce abonează cu abonaţii unei retele . 
urbane din acelaşi judeţ, suii judeţele vecine. 

Se explică, însă că în casul când acelaşi abonat ar poseda un post te- 
lefonic şi în rețeaua urbană, la care se abonâză, este dator, pentru convor- 
birile inter-urbane ce face acest post urban cu postul săii inter-urban, a 
plăti fie-care convorbire în parte după tariful inter-urban : de sre ce, con- 
form art. 462 din reg. nu se admit abonamente de la rețelele urbane spre 
exterior (cu cele inter-urbane) ci numai de la cele inter-urbane ca urbane. 

Deci, se schimbă cestiunea în casul când postul inter-urban al abona- 
tului ar provoca convorbirea cu postul urban şi în acest cas convorbirea se : 
pote conta în numărul convorbirilor, la cari dă drept abonamentul supli- 
mentar. a - 

Abonamentele posturilor inter-urbane la rețelele urbane se face pentru 
fie-care rețea în parte și sunt facultative începând de la 1 a lunel în care;se: 
cere abonamentul.—Ele nu se admit de cât pentru posturile inter-urbane par- 
titulare sai de autorităţi cari sunt legate direct la un oficiu telegrafo-poştal”. 

.“
 

-  
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şi care oficiu are un fir saii circuit telefonic:—Decă, nu se admit abonamente 

pentru posturile legate de oficii, carl ur întrebuința liniile telegrafice şi pentru 

convorbiri telefonice, dar se pot admite abonamente pe circuite telefonice în- 

trebuinţate la telegraf. 

Depositul bănesc 

Atară do uvantagiile, ce sat arătat ma! sus, de cari se pote bucura 

un abonat în schimbul -taxelor obligatorii şi facultative nu i se mal pote 

acorda şi alte avantagil. — Deci, convorbirile ce vor ţine şi cazi nu întră în 

comptul abonamentului, vor trebui să se plătâscă în parte. — Pentru acest 

scop abonatul unei reţele urbane sii inter-urbane, va trebui să lase antici- 

nativ, la oficiu, cu care este în legătură un deposit bănesc de cel puţin 25 

la, cu cure deposit să se acopere taxele convorbirilor ce eventual va ţine.— 

Pentru acestă sumă se liberâză de către oficiu o chitunțţă din registrul tor- 

mular No. 324, 
Când un post particular este pus în legătură cu oficiul telegrato-poştal 

prin intermediul unul post județean, depusitul bănesc să lasă la oficiul de | 

care depinde. — Pentru ţinerea socotelelor de sumele cheltuite din depo ! 

site, fie-care oficiu, trebue să ţină un registru în care deschide partide pe : 

abonati. 
| 

Acest deposit se reînoeşte prin plăți anticipate do cât 25 lei, îndată ce 

va rămâne 5 lei, lu partida interesatului. : 

Chitanţele telegramelor, convorbirilor, etc., se trimet abonatului, iar 

pentru control serveşte registrul de partizi al depositelor băneşti. 

Registrele pentru operaţiunile depositelor se păstreză în archiva ofi-. 

ciulul. = 

În cas când abonatul unei reţele urbine, nu are un deposit la oficiu, 

i se pâte acorda dreptul de a di o tonogramă și a face convorbii inter-urbane, 

incasându-se tuxele în timp de 24 ore, trimitind un factor cu chitanţa la 

adresa expeditorului. . 

'Poţi acer abonaţi însă cari posed posturi afară din coprinsul unei rețele 

urbane cum şi abonaţii unei retele interurbane sunt obligatorii supuşi a lăsa 

acest deposit la oficiu cu care este în legătură, 

B) Exploatarea, serviciului telefonio prin convorbiri ţinute de la cabinele 

publice sai oficii. 

Convorbiri particulare.— Convorbirile telefonice interurbane se pot face 

din posturile publice de la domiciliul particular când posed instalaţiuni in- 

terurbane precum și de la domiciliul abonatilor: reţelei urbane. 

ConvorbirI teletonice urbane se pot etectuă 'de la posturile publice sait 

de la domiciliul abonatului. a - | 

Avisul telefonie.—In cas când persoana provocată a vorbi nu ar avea 

telefon la domiciliu i se va da un avis e 

Avisele telefonice de chemare se seriu de abonat sai de amploiat, când 

ele sunt dictate prin telefon de abonati .pe formularele ce direcțiunea va pune 

la” dispositiunea publicului. i, 
e avis nu este permis a se scrie de cât udresa și cuvintele ,,Vino te- : 

lefon, ziua, ora şi semnătura“. , SC „: 

Dacă însă presentatorul ar voi să mal facă şi alte comunicări, avisul, 

după cas, se va taxa ca telegramă sai fonogramă. - : 

Ora ce se.stabileşte pentru ţinerea convorbirel să fie cu cel putin 2 ore 

mal târzii de ora presentărei, ca ast-telisă fie timp suficient pentru predarea. - 

avisului la domiciliu. ia 

Avisele trebue să fie scrise în limba română şi cât se pote de citeţ;: 

Taxa unul avis teletonic este de 23 bani, se înregistreză în condica for- 

mular Nr. 330 de unde se libereză chitanţă presentatorului. 

'Avisele teletonice.se pot da şi ca: urgente şi în acest cas pe lângă taxa 

ordinară de 25:bani la care. este supus un avis, se mal percepe ca taxă ac- : 

__cesorie încă 50 .bani taxa urgențel. :
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| Dacă persona chemată va lipsi din oraş saii adresa, va, fi greşit, pre- 
“sentatorul va fi avisat când se va presenta spre a convorbi, fiind dator a se 
„intorma prin cl Insuşi dacă avisul s'a remis destinatorului la ora când ur- 
_meză a se lace convorbirea de 6re ce oficiul nu este obligat a comunica re- 
„sultatul la domiciliul expeditorului. 
| In acest scop oficiul care a primit avisul şi nu la putut remite, este 
obligat a încunoştința la timp pe oficiul chemător. 

tectificarea adresei se va face printr'un noii avis teletonie taxat, când 
erorea a fost lăcută de expeditor. 

sAvisele telefonice se primesc în orele când oficiile sunt deschise. 
La finele lunci se formeză actă, care se numeroteză şi sigilcză şi para- 

fează și se înaintâză direcțiunel cu cele alie compturi. 
| Ținerea convorbirilor.—De regulă oficiul care a provocat convorbirea, 
atăt în casul când chematul ar avea telefon la domicilu, cât şi în casul când 
nar avea, va trebui să încaseze taxa convorbirel. Insă dacă chematul c6n- 
simte a plăti taxa în acest cas oficiul provocat va încasa taxa. 

„i taxarea unei convorbiri se are în vedere : 
a) Impărțirea administrativă din care face parte localitatea în care se 

tine convorbirea. 
b) Unitatea de convorbire, este durata unei convorbiri de 5 minute, 

care se zice convorbire simplă. 
Fracţiunile de unitate de convorbire se tax6ză ca o convorbire întrâgă. 

TAXA PE CONVORBIRI ESTE URMĂTOAREA : 
I) Reţele urbane. 

a) Taxa unei convorbiri de 5 minute din cabinele publice cu posturile 
din aceia-și reţea urbană sait cu posturile exteridre ale rețelelor urbane 25 bani. 

Acestă taxă este obligatorie pentru toţi și chiar pentru autorităţi şi 
abonați cari nu sunt scutiți de plata iaxer de cât de la cabinele publice de la 
ot. central şi bursă, - 

, Il) Rețelele interurbane 
a) Pentru o convorbire de 5 minute între 2 posturi din acela-ş judeţ, 50 bani, iar dacă posturile sunt în acea-și comună 25 buni. 
b) Intre două posturi din 2 județe vecine 1 leii. 
c) Intre două posturi din județele nevecine 1 lei și 30 banr.: 
d) Convorbirile urgente se plătesc dublu şi ai precădere. 
€) Ori ce convorbire teleionică de la ora 10 sera până -la 6 dimineaţa 

se taxeză îndoit. | 
„Inregistrarea convorbirilor.—'Taxele convorbirilor se achit în numerar. Ele se inregistreză în condica asouche, [orm. No. 330 de unde se libereză chi- 

tanta provocatorului, - Ei 
„Numărul sub care s'a inregistrat cum și durata convorbircl se comu- nică olficiului provocat. Oficiul provocat trece acest număr în registrul for- mular No. 313 cum şi numele ott. provocător, data, ora şi minutul la care s'a tinut convorbirea şi durata convorbirer. ” _Se permite a asculta la teleton, "pe lângă provocator şi o a doua per- soanii, Însă în acest cas, convorbirea se va taxa dublu, dând îiacultatea a o- 

cupa linia în timp de 10 minute. 
Pentru asemenea convorbiri se va libera o chitanţă după cererea pro- 

vocatorulul. ” 
, Ordinea în care se daii convorbirile cum și ceasurile în care convorbi- 

rile sunt interzise a se vedea Capitolul „Principil generale de la pag..... 
„Convorbirile telefonice ale unur post interurban, ce abonatul are drept 

a ține în comptul taxelor de abonament obligatorii la care este supus cum şi 
„acelea la care dă drept plata taxelor de abonament suplimentar şi despre 
care Sa spus la capitolele respective de la pag... pentru a se ţine compt 
de ele se tree şi aceste convorbiri în condica asouche, însă în dreptulţtaxei 
se Yva tace menţiunea „abonati“. Chitanta nu se detașeză, oficiile care ar de- 
taşa clitanța sunt expuse la plata convorbirilor, considerându-li-se ca manc. 

4    
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Pentra a se ști numărul acestor convorbiri și ucesta în scop ca numă- 

rul lor să nu depășească peste cel acordat, oficiile vor trece zilnic, după con- 

dica asouche, întrun registru special format din tor volante, torm. 313, în 

care registru va deschide partidă pentru fie-care abonat îu parte. 

Acelaş lucru se recomandă a se tace şi pentru posturile unei rețele ur- 

bane. 

Convorbiri telefonice oficiale. 

Atară de convorbirile ţinute, de autoritățile prevăzute la capitolul „Scu- 

tir de taxe!* pag... Convorbirile telefonice ale tuturor celor alte autorităţi 

constituite ale statului, tinute în interes de serviciu, nu se scutesc de taxe, 

ci se vor credita, trecându-se în comptul autoritățer superidre de care depinde 

autoritatea care u provocat convorbirea. . 

In acest scop oficiile vor ţine borderouri lunare, în dublu exemplar, se- 

parate pe ministere în cure se va trece: data ziley, ora, numele autoritățel 

care a cerut convorbirea, acela al autorităţer chemate la convorbire, destina- 

ţia, timpul cât a durat convorbirea și taxa cuvenită. - 

Aceste borderourl se vor înainta Dirccţiuner Generale lu finele fic-cărei 

luni odată cu compturile generale şi cu acelas, raport cu care se înaintează şi 

actele. 
Control Directiunei, primind aceste borderouri de la tote oficiile din 

țară, le va forma în' compturi lunare speciale pentru fie-care minister în 

parte, totalisând sumele ce urmăză să se plătescă, care se vor încasa de că- 

tre Casierul Central al Direcţiunel generale, ca venit telefonic. 

Convorbirile oficiale se înregistrează numa! de postul care le-a provo- 

cat; însă spre:a nu se du los la abusuri, postul provocat, ascultând convor- 

Direa, va atrage atenţiunea postului provocator că nu poate fi considerată ca 

oficială şi va semnala împrejurările Direcțiunel cu raport înseris. Convorbi- 

rile oficiale se taxâză întoema! ca şi cele. particulare. 

In capitolul „Scutire de taxe“ de mai sus pag..... sa spus că pot îi 

scutite de taxe convorbirile autorităților judeţene, în interes de serviciu, nu- 

mal pe liniile întreţinute cu cheltuiala lor și numai în coprinsul aceluiasi 

judet. 
De aci resultă dar: 

| a) Că în casul când pentru ctectuarea unor atari convorbiri sar. tace 

us de o porţiune ori cât de mică de liniile statului, convorbirea nu mul pote 

fi scutită de taxă, ci se va taxa în comptul autoritățel care a provocat-o. 

- *b) De asemenea când între 2 judeţe limitrote ar fi stabilită, chiar cu 

cheltuiala ambelor judeţe o comunicaţiune telefonică prin linii directe, între 

două posturi comunale care se învecinesc sai între un post comunal și un o- 

ficiu de stat, autoritățile judeţene şi comunale nu vor. putea vorbi între dân- 

sele, de cât plătind convorbirea. 
“In ambele casuri sati vor plăti fie-care convorbire în parte, după cum 

Sta spus sati se vor putea face abonamente în condițiunile unul post inter- 

urban. 
Pentru o inal bună pricepere să sc consulte descrierea acestei cestiun! 

făcută în capitolul „Convorbiri teletonice officiale““ din partea „explâtarea re- 

ţelelor judeţene“: unde se descrie cât se pote de amănunţit. 

- Avisele telefonice oficiale 

Când autoritatea chemată a vorbi la telelon, nu ar avea telefon, va 

trebu. să i se dea, de către autoritatea care chemă, un avis telefonic. Ase- 

menea avis, se pote considera ca official, taxându.se întocmal. ca şi cel par- 

ticular, în comptul autorităter care '] presintă. A | 

: Se înregistrăză în condica telegramelor oificiale. și se urmeză în cea ce 

priveşte comptabilitatea întocmar ca și “la telegramele oficiule, 
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„Telegrame telefonate şi fonograme 

Teletonul, afară de ţinerea convorbirelor li distanţă, mul pote servi și 
pentru transmiterea telegramelor, în care cas îl dă denunirea de „telegrame 
teletonatete cum şi pentru transmiterea lonogramelor. | 

Mal înainte” de a intra în discuţiunea condiţiunilor în cară se primesc 
ast-tel de corespondențe, să definim ce se înțelege prin telegramă telelonată 

și ce prin fonogramă, cum şi ce deosibire stă între ele. e 
Telegramă teletonată, este o telegramă ce se. comunică de la un post 

teletonie, fie al unui abonat dinir'o reţea urbană saă inter-urbană, fie de la 

un post publie sari judeţean, unul olficiu telegrafic, ca de aci şi până la des- 
tinaţie să se transmită numa! prin aparatele telegrafice,—de exemplu 

a) Un abonat din Ploeşti transmite de la domiciliul” săi, ofl- Ploestr, o 

telegramă. cu destinație pentru Găeşti, , 
D) Cive-va presintă o telegramă la postul telefonie judeţean Riăsvad, 

jud Dâmboviţa cu destinație pentru Bucureşti. . 
_ “Telegrama se va transmite de agentul com. Răsvad prin telefon otiiciu- 

lui Târgovişte, zur oficiul Târgovizte o va transmite prin telegraf oficiului 
Găeşti. | 

* In ambele exemple, acest mesager se numește ,, telegramă telelonată“€. 

_ Fonogramă, este o depesă scrisă care în lipsă absolută de o instalaţie 
telefonică. se transmite verbal de un amploiat, prin telefon, fie de la un post 
teletonic la alt post telelonie, fie de la un officiu care posedă un post-tele- 
“fonic, la un alt posi-telefânie public sati privat, şi condițional ca ambele lo- 
calități să fie situate în acelas judet. | 

Pentru o mal bună întelegere suntem conduși, a împărți exemplele, ce 
vom da în două şi anume; : . - 

1) Depeşile ce se vor presenta în interiorul unei rețele urbane, de” exem- 
plu, se consideră ca rețele urbane oraşele cari aii mal mult de 25 abonati, 
cum sunt : 

Bucuresti, Plocşti, Brăila, Galaţi ete., în următorele casuri se pot con- 

sidera ca lonouraănc. 
__a) Un abonat voește să dea o depeșă unei persone care nare teleton şi 

care domiciliază tot în Bucureşti, 
Depeşea se transmite prin telefon off. Bucureşti, care lu rândul săi o: 

trimite prin factor adresantului, sai dacă adresantul are telefon, olt. Bucu- 
resti, după ce a prumit'o prin telefon de la expeditor, o comunică prin tele- 
ton adresantului. 

b) O persână, ore-care, care nu are telefon la domiciliu presintă ia un 
post telefonic publie din Bucureşti o depeşă pentru un abonat. 

Postul teletonic o comunică prin teleton abonatului. 
, Il) Depezile ce se vor presenta în interiorul unei rețele inter-urbane sai 
judeţene, fie de exemplu oraşul 'Târgovişte cu posturile din jud. Dâmboviţa, 

„în următârele casuri se pot considera ca fonograme: 
a) Depeşile expediate, dintrun post fie de un abonat, fie de o personă 

care mare .teleion la domiciliu, și cu destinațiune tot pentru 'Târgovişte pre- 

sentate în condifiunile de la litera a şi b, de ma! sus. 
b) Officiul Târgovişte și Găeşti sunt situate în judetul Dâmbovita. 
Aceste olficil sunt Jegate prin instalație telegrafică. 
De "Târgovişte este legată prin reţea judeţenă comuna Mănești. 
De Găeşti este legată prin retea judeţenă comuna Băduleşti. , 

- Depeşile ce star schimba între Găești și Băduleşti, şi între "Târgovişte 
“si Măneşti se numesc fonograme, de dre-ce în lipsă de o instalaţie telegrafică 

se face us numai de telefon. . , 
Un alt exemplu: Să presupunem că comuna Vișina, care e în județul 

Vlaşea, aprâpe de hotar este legată cu rețea telelonică cu comuna' Broşteni - 

jud. Dâmboviţa, -care comună este tot aprâpe de hotar. 
Depeşile ce star schimba între aceste comune, de şi sar transmite prin 
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telefon, însă ne-fiind situate în acelaș județ nu se vor taxa ca fonograme ci 
ca telegrame telefonate. 

Telegramă-telefonată-fenogramă 

a) O telegramă pote deveni și fonogramă ? 
Da : şi zată prin ce împrejurare: unul abonat din Ducureşti "1 soseşte la olt. telegrafic central o telegramă, officiul telegraiic o transnite prin teleton 

abonatului. 
Acest mesager se numeşte dar telegramă tonogriumă. 
b) Dar o telegramă teletonată, Pte deveni si fonogmamă ? 
Da ! — Să luăm exemplu de la No. IL litera b, şi să presupunem că la comuna Bădulești star presenta o depese pentru comuna Mânesti. După cum 

am spus deja ambele comune sunt situate în județul Dâmboviţa, prima legată prin rețea telefonică de off. Găeşti și sccunda de off, Tărgoviste. 
Telegrama se va transmite mal întâi prin telefon off. Găești, iar de aci la "Târgovişte prin telegrat. | 
Pe parcursul de la Răduleşti până la Târgovişte ia denumirea, după cum sa spus mal sus de telegramă telelonată. - 
De la "Târgovişte până la Mănești se va transmite în lipsă de o insta- 

laţie telegrafică prin telefon. Pe acest noi parcurs, după regula de mat sus, 
ia denumirea de fonogramă. 

Sar obiecta că de ce postului Băduleşti nu i se dă de Găești și Târgo- vişte, comunicaţie directă cu postul Mănești, şi ast-tel depeza transmisă nu- mal prin îeleton, să cadă în categoria tonograinelor. 
acesta nu este permis sub nici un motav. de gre-ce după regula stabilită 

se va face us de teleton numai acolo unde este lipsă absolută de o instalație 
telegrafică, ori între Găeşti şi Târgovişte existând instalație telegrafică, acâstă, 
alegațiune nu-şi are locui. 

Condiţiunile în care se pat primi telegramele telefonate şi fonogramele 

a)-Telegramele telelonate şi fonogramele se admit până la maximum. 
40 cuvinte, fâră'a se socoti adresa. 

d) Să fie scrise în limba română, cât se pote de citeț. 
c) Telegramele teletonate presentate lu posturile judetene se admit nu- 

mul peniru interiorul ţărel. 
d) Nu se admit telegrame teletonate în rețelele urbane de cât de lu ca- 

binele publice aflate la oficiile telegrafo-poştale şi în nici un cas de lu cabi- 
nele publice aflate lu debitanți de tutunuri sai îlte localuri. 

Se adlinit fonogrume pentru interiorul retelei urbane nu mal la officiile 
telegrato postale care ai teleton. - 

Abonatul unei veţeie urbane pentru a putea transmite și primi tele- 
Srame şi Ionogrume prin telefon ce Ja şi la domiciliu va trebui să plătescă 
un abonament suplimentir de 25 ler afară de taxele la cari sunt supuse tele- 
&ramele și fonogramele. Alară de acâsta, va mai trebui să lase la officiu un 
deposit bănese de cel puţin 29 Ici din care să se acopere taxele telegramelor 
șI fonogrumelor. 

e) Administraţiunea nu ia nici o răspundere asupra transmiterer de la 
olficiu la domiciliu a telegramelor prin fonograie. 

Telegramele vor fi trimise la domiciliu şi scrise. , 
In ceea ce priveşte transmiterea telegrainelor teletonate de la officiu la 

domiciliu, expeditorul este dator a cere să se repete prin telelon, textul dictat 
- de dânsul şi a îndrepta erorile de vor fi sait a răspunde aprobat. 

Inregistrarei. — Telegramele telefonate se înregistreză ca şi cele-lalte 
telegrame. ” 

Fonogramele se înregisireză în condica â souche de încasarea taxelor 
convorbirilor teleloniee (form- No. 850). | a - 

Taxarea.—'Telegrămele teletonatr, expediate de la o cabină publică sat 
de lu un post judeţean public, li: se, percepe pe lâiugă taxa telegrafică la care 
sunt supuse și vo supra taxă de 25 ba, ! e 

 



Pentru o fonogramă în interiorul unei reţele urbane, trimisă de la pos- 
turile abonaților saii de Ja cabinele publice, cum și pentru o [6nogramă, avînd 
ca destinatiune localităţi situate în acelaş judeţ cu localitatea unde se pre-: 
sintă se plăteşte 50 ban de fie-care serie saw fractie de seric de 20 cuvinte, 
fără u se socoti adresa. ! 

In cusul când o telegramă teletonată sai simplu o telegramă, ar urma: 
după dorinţa expeditorului să se transmită, prin telefon, de ultimul olficiu 
la localitatea de destinaţiune, în acest cas, unor asemenea telegrame pe lângă 
taxele la care sunt supuse, li se mat percepe şi taxa unct fonograme, bine:. 
înțeles, dacă telegrama în ceea ce priveste numărul cuvintelor şi limba în 
care este scrisă, satisface condiţiunile unet fonograme. 

__ Pe asemenea telegrame se va seri indicațiunea, „prin teleloni:, care intră. 

m numărul cuvintelor de taxat, şi se înregistrâză ca şi cele-lalte telegrame.. 

Telegrame telefonate şi fonograme officiale 

'Telegramele oficiale dacă sunt presentate in condiţiunile ce se cer pen- 

tru telegramele teletonate şi fonogramele particulare se pot primi ca otficiale,. 
taxâs:du-se în tocul ca şi acestea. 

Instalaţiuni private 

Condiţiunile în care urmeză să so facă instalaţiunile private, sunt des- 

crise în capitolul „Divisiunea comunicaţiunilor teletonice“t pag..... si deci am 

găsit de prisos a le mal descrie încă o dată. 

Reţele judeţene 

De asemenea şi exploatarea acestor rețele este descrisă amănunţit în 

tratatul de exploatarea retelelor telefonice județene din coprinsul presen-- 

tei cărti. 

Administrarea fondurilor instalaţiunilor telefonice particulare judeţene şi. 

private 

Administrarea fondurilor instalațiunilor telefonice particulare judetene 

și private se lace comtorm disposiţiunilor copriuse în următârele articole” din- 

regulamentul telegiafo-poştal-teletonice No. 393, 894, 395, BI, 39, 298, 399, 

400), 401 şi 402 cum și celor coprinse în regulamentul pentru administrarea- 
fondurilor instalaţiunilor telefonice particulare şi județene. 

Art. 593. Exploatarea reţelelor telefonice, ulară de retelele private, se 
face de Stat prin directiunea generală a telegrafelor şi poştelor : , 

4) Prin abonamente la posturile instalate la particulari și autorități ; 
b) Prin convorbiri din "posturile sir ' cabinele publice înființate -de di= 

recţiune. 
Art. 394. Fondurile prevăzute în budsetul Statului pentru instalaţiuni 

telefonice nu pot servi de cât uuma! pentiu construcţiunea sati întreținerea 
liniilor şi instalaţiunilor publice. 

, Art. 395. Instalaţiunile teletonice 'udetene, instalațiunile particulare în 

şi atară de raza orașelor, cari posed retele urbane, instalatiunile particulare 

inter-urbane, instaluţiunile private cu a căror înfiintare sar fi însărcinat di- . 

recţiunea penerală contorm art. 185, din lege, instalaţiunile de aparate spe- 

ciale Și accesorii ce star cere de: abonaţii reţelelor urbane, mutările de pos- 

uri și orl-ce ulte lucrări cerute de proprietari! unor posturi inter-urbane se 

vor executa de directiunea generală în comptul celor interesați. . 
"De asemenea se va tace în comptul judetelor întreţinerea retelelor lor 

când, cu acâsti. întrejinere, sur fi însărcinat direcțiunea generală. _ 

Art. 296. Sumele ce se vor incasa de administraţiunea telegrato-poştală,- 

"pentru a executa sai face aceste instalațiuni, mutări sati întrețineri, nu se 

vor face venit la Stat ci vor lorma în casa Administraţiunel un deposit bănesc: 

care se numeşte fondul instalațiunilor telefonice particulare. - 
Tot la acest fond se varsă taxele speciale de întreţinere ce sunt impuse  
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liniilor telefonice inter-urbane particulare mar mari de un kilometru sai ins- 
talațiunilor făcute în afară de raza oraşului și cari sunt legate prin circuit . 
individual cu oficiul central al rețelei urbane : de asemenea şi valârea mate- 
rialelor vândute județelor sati particularilor. 
„Acest fond va servi la cumpărarea materialelor trebuinci6se la execu- 

tarea lucrărilor cât și pentru plata costului lucrului de executie. 
„Sumele cari alimenteză acest fond sunt: - - i 
a) Taxa de 150 let pentru fie-care instalaţie în rețelele urbane şi care 

este invariabilă ; , , 
b) Costul instalaţiunilor după devis pentru tâte: cele-alte instalațiuni şi 

care este variabil. Da E , 
Art. 397. Acest fond al instalaţiunilor particulare se administreză de di- 

rectorul general, ajutat de o comisiune de udministrațiune compușă din îns- 
pectorul circumseripţieI II, ca preşedinte, şi doi funcţionari superiori din ad- 
ministraţia centrală, ca membri; pe lângă acestă vomisiune va funcţiona ca 
secretar, șeful biuroulul de economut. | 

»_ Atribuțiunile acestei comisiuni, precum şi modul de manipulare al ton- 
dului, se vor prevedea într'un regulament special. , 

Art. B9S. Tâte sumele cari represintă costul instalatiunilor particulare, jude- - 
ţene saă private, se plătesc de cel interesaţi, oficiilor de reşedinţă alejudețelor. 

Diringinţii de oficii libereză chitanță din condica cu matcă specială ; 
banii încasaţi pentru instalațiunile şi lucrările suplimentare din rețelele ur- 
bane, se trimit la finele fie-cărei luni, iar pentru instalațiunile private se . 
trimit imediat cu raport direcţiunei generale. i 

Art. 399. La finele fie-cărel luni oficiile vor întocmi în dublu exemplar, 
un borderoi al tuturor sumelor încasate în cursul lunei și înainte direcțiunel 
ganerale în comptul fondului instalaţiunilor particulare, iar când nu s'a. etec- 
tuat nici o încasare vor lorma borderoul în alb. | , 

Din aceste berderouri îu dublu, un exemplar se va păstra în archiva 
oficiului spre a servi la inspecțiuni pentru. constatarea fondurilor şi verifi- 
carea după condicile cu inatcă a sumelor percepute şi a modului cum sa 
aplicat în acâstă privinţă legea şi regulamentul de faţă. . Sa 

Controlul administraţiunei centrale asupra primirilor, se va face, după 
borderoul lunar. Condicele cu matcă, certificate de inspectorul circumseripţiel, 
se vor înainta administraţiunei la finele anului financiar. : 

La fie-care inspecţiune făcută oficiilor de personalul de control sai de 
inspector se va vizita în condica cu matcă ; iar totalul sumelor percepute de 

* de pe acestă condică se va monţiona în presul-vereal de inspecțiune. | 
Art. 400. Devisele pentru reţelele telefonice judeţene, liniile particulare 

inter-urbane şi orl-ce. alte lucrări pentru cari nu se prevede o taxă, se întor- 
mese de direcţiunea generală luând de basă prețurile resultate lu ultimele 
cumpărări efectuate de Stat, mărite cu 15 la sută, ca precauţiune în vederea 
urcărei preţurilor. m , 

Art, 401. Pentru orl-ce instalaţiune, efectuată în basa unul devis, se 
drescză fu terminarea lucrărilor un compt de lichidare. Dacă din încheierea 
acestui compt ar resulta în profitul interesatului o diferinţă băncscă în plus, 
acestă diferinţă se va restitui ; iar în cas că diferința să fie în minus, dinsu . 
se va reclama de ]a particular saii de la judete întru cât acea diferinţă a în- 
trecut pe cel 15 la sută mal sus indicaţi, - 
 Condicile de lichidare se întoemesc și se verifică de divisia comptabili- 

-tătei, conform regulamentului special al fondului de instalaţiuni particulare. 
Art. 402. Intreţinerea instalaţiunilor. telefonice e încredinţată adminis- 

traţiei telegrato-poştale în condiţiunle specificate la articolelet axelor. Intreţi- 
neeu instalațiunilor județene cade în. sarcina județelor.  Administrațiunea 
poştelor şi telegrafelor.e autorisată însă a lua în “sarcina sa “întreținerea Ii- 
niilor judeţene în schimbul unei subvenţiuni plătită de judeţ şi stabilită după . . 
prescripțiunile de la urt. 441 din presentul regulament. , , 
i Instalaţiunile private nu pot.în-nici un cas să fie întreținute prin în- 
grijirea administraţiunei telegrafo-poştale. 
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REGULAMENT 

pentru 

ADMINISTRAREA FONDURILOR INSTALAŢIUNILOR TELEFONICE PARTICULARE, 

i JUDEŢENE ȘI PRIVATE | 
publicat in suplimentul buletinului Telegrato-Poştal, No. 20 din 19002. 

  

Art. 1. Pe lângă construcţiunea liniilor şi instalatiunilor telefonice pu- 
blice, direcţiunea generală a telegratelor i poștelor asigură executarea insta- 
luţiunilor judetene sati celor private, | ă ' 

Art. 2. Fondurile prevăzute în budget pentru instalaţiuni telefonice nu 
pot servi de cât pentru construcţiunea liniilor.suui instalaţiunilor telefonice 
publice. | 

Instalaţiunile particulare, judeţene sai private, se construesc cu per: 
sonalul plătit şi cu materialele cumpărate de direcţiunea generală în comptul 
celor interesati.: 

Art. 3. Sumele încasate destinate instalațiunilor particulare, judeţene 
saă private, nu se fac venit la Stat, ci tormâză în casa administrațiunei poş- 
telor şi telegrufelor un deposit bănesc, care servi sce li cumpărarea materia- 
lelor trebuinci6se şi la plata lucrătorilor intrebuințaţi pentru acele insta: 
lațiuni. : 

Taxele de instalatiuni, cari alimenteză acest tend, sunt invariabile pen- 
tru instalaţiunile urbane, adică 150 ler pentru fie-care instalațiune, şi varia- 
bile, după devis, pentru instalaţiunile judeţene, pentru - instalațiunile inter= 
urbane și pentru instalaţiunile private. Tot asemenea se rarsă taxele, «de în- 
iveținere, prevăzule lu avi. 171, şi taxele de întreţinere ce le ar plăti judeţele 

prin înțelegeri speciale cu administraţia poştelor. - | 
Depositul bănese constituit prin tote aceste încasări, se numesce fon- 

dul instalaţiunilor telefonice particulare şi judetene. o 
> Art. 4. Orr ce cheltuială se face, dupe ordinul directorului general 

Art. 5. Directorul general e dator a lua tote măsurile pentru a se asi- 
tura executarea în bune condițiuni a instalatiunilor telefonice particulare, ju- 
deţene şi private. ” ” 

In ce privesce administrațiunea acester ramure de serviciu, . directorul 
general e ajutat de o comisiune de administraţiune, compusă din inspectorul 
circomseripției a II-a, 'ca preşedinte, şi duot funcţionari superiori din admi- 
nistrațiunea centrală, ca membri. 

Art. 6. Membrii comisiunel administrative se numesc la 1 Aprilie în fie- 

care an de directorul general. , 
Inlocuirile se pot face şi în cursul anului prin ordin motivat. , 
Pe lângă cel trei membrii cari compun comisia de administraţie, funcți- 

"onează ca secretar al comisiunei setul biuroului de economat din divisia ad-. 
ministrativă, ” . - | ” 

Art, 7; Atribuţiunile comisiunei de administrație: sunt: a 
a) A cere la timp de la directorul general, pe basa referatelor divisi o  



“echnice, aprobarea cumpărărilor de materiale necesare din fondul instalaţi- 
-unilor, spre a fi depositele administrațiunel centrale tot-dauna aprovisionate. 

D) A propune, urmând regulele prescrise de legea de comptubilitate, a- 
provisionările ce pot îi făcute prin bună învoială şi cele ce urmeză a se elec- - 
“tua prin licitaţie saii concursuri între case speciale. 

c€) A verifica materialele aflate în deposit, precum şi situațiile presen- 
“tate de magasia centrală pentru materialele intrate şi cele întrebuințate la 
facerea instalaţiunilor publice, particulare, județene sai private. 

Aceste verificări se lac cel puţin de două orl pe an, la finele lunei Martie 
„şi la finele lunci Septembre, în unire cu șelul divisier technice, care face 
parte de drept, pentru tote operațiunile de verificare, din comisia de admi- 
"nistrație. 

(d) A primi de lu casierul central, la finele fie-cărei luni, situația fon- 
„dului instalatiunilor. 

e) A primi de la divisia comptabilitătei, la finele fic-cărui semestru, ta- 
.blourile de centralisarea compturilor de lichidare pentru lucrările efectuate 
în cursul semestrului. 

Art, $. Lucrările comisiunel de administrație dai loc la procese-ver- 
bale semnate de toți membrii şi contra-semnate de secretar. Aceste provose- 
verbale se vor dresa întrun registru de procese-verbile cu file numerotate 

„şi vizat de şetul divisici de comptabilitate. 
Fie care proces-verbal este presentat directorului general, care, în mar- 

ginea registrului, trece resoluțiunea sa asupra cererilor sati propunerilor tă 
cute, şi care provocă luarea tuturor măsurilor necesare pentru bunul mers 
al acestui serviciu special şi pentru buna administrațiune a banilor şi a ma- 
-terialelor încredințate administrațiunei ce dirige. 

Secretarul comunică agenţilor de execuţiune interesați hotărârea direc- 
“torului general. 

Art, $. Agenţii de execuțiune ai directorului general sunt : 
a) Divisia teehnică, care execută studiile pregătitore, primesee materia- 

ele, întrebuinţeză și asigură executarea instulaținnilor. 
Dânsa stabileşte caietele de sarcini, devisurile și, la terminarea uncă 

imstalaţiuni executată de pe devise, întocmesce un compt de lichidare, pe care 
îl înainteză comptabilitățer. ” 

b) Divisia administrativă care, prin biurourile sale, pe basa condițiilor 
technice şi caictelor de sarcini ale serviciului technic, publică licitaţiile, asi- 
sură paza regulelor stabilite pentru adjudecări și pentru lacerea contrac- 
telor. A 

c) Divisia comptubilităţer care, pe basa proceselor-verbule ale comisiu- * 
nel de administrație, presintă semnăturei directorului general ordine de plată 
în comptul fondului de instalațiuni. 

Dânsa priimesce de la divisia technică compturile de lichidare pentru 
instaluţiunile executate, stabilindu-se ast-tel excedentul suii deficitul la ter- 
minarea fie-cirei lucrări. o 

Inaintează directorului general, spre a se presenta comisiei de adhminis- 
trație la finele fie-cărui semestru, tablouri pentru centralisarea compturilor 
de lichidare ale instalațiunilor particulare, judeţene și private, electuate în 
cursul semestrului. . 

d) Casierul central este însăreinut cu gestiunea fondului în bani. Pri-! 
esce tote sumele din carl se alcătuesce londul şi cefectuiază plăţile pe basa 
ordinelor de plată semnate de director şi contra-semnate de şetul compta- 
bilitătel. | 

e) Sub-directorul şi inspectorul circumseripţiei II, care verifică, în nu- 
mele directorului general, atât pe casier, cât şi ori-ce operațiuni de compta- 
bilitate în bani sai materii, privitore la instalațiunile particulare, județene 
sati private. Ei 

Art. 1». Devisurile se întocmesc de divisia technică după prețurile re- 
sultate pentru materialele ce coprind la cele din urmă cumpărări electuate 
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de Stat pentru instalaţiunt publice, majorate cu 15 la sută, care se depun în 
casă ca precauţiune. 

Art, 11, La întocmirea compturilor de lichidare pentru: fie-care instala- 
țiune particulară, dacă ar resuita în profitul interesatului o diferență bănâscă 
în plus, acestă diferență i se va restitui ; iar în cas că diterența să fie în 
minus, dânsa se va reclama de la particulari saii de la judeţe, pentru care 
sa ezecutat lucrarea şi întru cât acea diferenţă a întrecut pe cei 15 la sută 
mal sus indicaţi. * - | 

art. 12. 'Lote sumele cari represintă costul instalațiunilor particulare, 
județene saii private, se plătesc de cer interesati oficiilor de reşedinţă ale ju- 
detelor. 

Diriginţii de oficil libercză chitanță dintro condică cu matcă special, 
Banii ineasati se trămit imediat cu raport direcţiunel generale. 
At. 15. Divisia comptabilitățel ţine registrele pe partide ale taxelor 

incasate pentru lucrările de instalări particulare, judeţene sai private. 
Pentru fie care judeţ se ţine un registru în cure se trec toate încasă- 

rile etectuate pentru instalațiunile din raionul acelur județ. 
In acesta registre plăţile se înscriu pe partide şi anume: instalațiu- 

nile urbane cu taxa fixă de 109 ler într'o partidă; iar pe partide individuale 
toate sumele plătite pentru instalațiunile Judeţene, particulare, interurbane 
sait private, | , 

Registrele de partide pe circumseripţit de judeţe servese până la ter- 
minarea “lor, încheindu-se partidele respective la încheierea fie cărui compt 
de lichidare. 

         



„ SERVIOLUL DE. CORESPONDENŢA 'ELFONICA CU ȚERILE STREINE 
Până în present,!) România a Incheiat numaY cu Bulgaria o convențiune” 

privitore la stabilirea unul servicii de corespondență telefonică, şi care con- 

venţiune nu s'a pus încă în aplicare din causă că instalările pe teritorul bul- 

gar nu sunt terminate. lată coprinsul leger convențiunei și regulamentului 

- acestei convențiuni carl se dai în copie: - 

(pronunţată la 5 Aprilie LH00 şi publicată în «Monitorul Oficial» No. G din 3 Anrilio 1900) 

„dot, unie.—Convenţiunea specială îneheistă intre guvernul româu şi suvernul 

bulsar la Bucuresei, în 1/25 Februarie 100, pontru înființarea şi stabilirea unoi co- 

municaţiuni tolelonice prin eahlu sub-iluviai, între Giursiu şi luseiuk, se aprohă 

  

"CONVENTIUNE 

privitâre la stabilirea unui serviciu de corespondenţă telefonică între 

BULGARIA şi ROMANIA 

evoeeoaeeeee 

Subsemnaţii : | , | 

1) Mihail G. Ghica, director general al poztelor şi telegratelor din lo- 

mânia, pe de o parte, şi 
2) Ivan Stoyanosici, director general al poştelor şi telegratelor din Bul- 

garia, pe de altă parte, 
cu depline puteri din partea guvernelor respective şi în numele admi- 

nistraţiunilor lor, au convenit şi hotărit ceea ce urmeză : 
îrt, 1.—Este stabilit un serțiciu de corespondenţă telefonică între Ro- 

mânia şi Bulgaria. Acest serviciu va fi exploatat de câtre administraţiunile: 

ielegratelor celor două țări. Joncţiunea va fi tăcută prin cablu în apele Du- 

nărel între Giurgiu şi Nusciulk. 
“Exploatarea se va întinde asupra reţelelor din Giurgiu, Bucureşti, Brăila, 

Galaţi, de o parte; Rusciuk, Sofia, Filipopoli şi Varna, de altă parte. 

Ambele administrațiuni vor îi libere să întindă de asemenea, în comun 

acord, serviciul corespondențe! teletonice între România și Bulgaria şi lu alte 

rețele de cât cele mentionate ma: sus. 
Art. 2.—Firele conducătore de afectat la corespondenţa telefonică vor fi 

stabilite şi utilisate în cele mar bune condițiuni ce practica serviciului va fi 

dovedit. 
Fivele vor fi dispuse în aşa mod în cât să se potă. evita, în măsura cca 

mat largă posibilă, efectele inducţiunei şi alte electe și perturbătore. 

1) August, 1903. | iă 
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Fie-care din ambele administrațiuni execută. cu a sa cheltuială, pe pro- 
priul săi teritoriii, lucrările de construcţie şi întreţinere a liniiler teleto- 
nice. Pentru traversarea Dunărei între Giurgiu şi Rusciuk, administrațiunea 
română se însărcin6ză cu furnitura, posarea şi întreţinerea unui cablu sub- 
"fluvial cu două fircuite bifilare (1 fire conducătore). Cheltuelile de instalare și 
i pentru reparaţiunile eventuale, în casuri de derangiamente, vor fi suportate 
“de ambele administratiuni pe din două, conform devisurilor ce se vor stabili 
„de administraţiunea telegrafelor şi poştelor române. 

, Pentru alegerea, cumpărarea, aşezarea cablului şi alte lucrări relative, 
se va încheia un proces-verbal. special. 

Art. 3.—Circuitele speciale constituite peniru corespondența telefonică 
yor îi exclusiv afectate acestui servicii, atară numa! dacă ambele adminis- 
traţiuni ar decide alt-fel. 

Nu vor putea de cât de comun acord utilisa pentru schimbul comuniea- 
țiunilor telefonice fire afectate corespondențe! telegrafice. , 

„Vor putea însă intrebuinţa, de vor voi, circuitele teletonice speciale 
pentru corespondentele telegrafice, dacă dispositivul permite întrebuințarea 
firelor în mod simultane pentru telegraf şi telefon fără inductiuni sensibile, 

Art. 4.—Cireuitele telefonice se introduc în biurourile centrale cari sta- 
bilese comunicaţia între posturile abonaților şi biurourile publice legate de o 
parte şi de alta. 

Art. 5.—Unitatea adoptată atât pentru perceperea taxelor cât şi pentru 
durata comunicaţiunilor este conversaţia de cinei minute. , 

Art. G.—Nu se pote acorda între aceiaşi corespodenți nat mult de două 
conversații consecutive, afară numa! dacă nu s'ar fi cerut nici o altă convor- 
bire înainte saă în cursul acelor două convorbiri. 

Intrebuinţarea telefonului, ordinea în care se schimbă convorbirile, di- 
versele reguli de serviciii, vor fi stabilite în comun acord între ambele admi- 

"nistrațiuni. ” 
Durata comunicaţiunilor de Stat este nelimitată, 
Art. 7.— Taxele de corespondenţă se aplică, pe unitate de conversaţie 

de cinci minute, la tote posturile de abonaţi şi biurouri publice făcând parte 
din reteaua telefonică legată direct prin linia internatională. 

Aceste taxe sunt stabilite pe unitatea de convorbire precum urmeză : 
In relațiunile între Giurgiu și Rusciuk : 1 leii, 50 bani; 
Intre Bucureşti și Rusciulk : 2 ler; . . 
Intre Bucuresu, Giurgiu și Sofia, Filipopoli, Varna: 2 lex, 30 bani; 
Intre Brăila, Galaţi şi Sofia, Filipopoli saii Varna: 3 ler. ' 
Taxa pentru conversaţiunile urgente va fi întreitul taxe! ordinare. 
Taxa aviselor telefonice -urgente va fi de asemenea triplă. 
Taxa este achitată de persâna care cere conversaţia. 

„„_„ Cele două administraţiuni vor putea, prin comun acord, să modifice ta- 
riful şi să stabilâscă taxe pentru relaţiunile nou! ce eventuul sc vor deschide, 
sai modificarea duratei de conversaţiune. 

Art, S.—Nu se admite nici o convorbire gratuite, chiar pentru convor- 
birile de Stat. 

Art. 9.—Invitaţiunile la convorbire se fac prin telefon şi costă 50 bani; 
cu tote acestea, dacă pentru comoditatea serviciului ele sar transmite prin 
telegraf, taxa va fi aceeași. 

Art. 10.—Impărțirea încasărilor din convorbirile telefonice se. face în 
două părţi egale între ambele administraţiun!. , 

Art. 11.—Fie-care administraţiune ține compt de taxe şi opertză inca- 
sarea în modul ce crede mat nemerit. | 

„__ Inecasările provenite din serviciul telefonic fac din partea fie-cărei admi- 
nistraţiuni efectul unui compt special, independent de comptul incasărilor te- 
legraiice. 

Art. 12.—Fie-care din părțile contractante "și reservă dreptul de a sus- 
penda, în totul sai în parte, serviciul telefonie pentru motiv de ordine publică 
fără a fi obligată la veri-o despăgubire. 

10 
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| Art. 13.—Ambele administraţiuni nu sunt supuse nici unci responsa- 
bilități în serviciul corespondenţei telefonice, 

Art. 14.—Disposiţiunile presentei convenţiuni vor fi complectate printr'un 

regulamert de serviciu care pote, la ori-ce epocă, să fie modificat de comun 

acord de administrațiunile telegrafice ale ambelor ţări. - 

Art. 15. Presenta conventiune va intra în executare după aşezarea şi 

uncrea în funcţiune a cablului între Giurgiu şi Rusciuk, la data care se va 

xa de administraţiunile ambelor ţări; ca va rămâne în vigâre trei luni după 

denuntare, care va putea fi făcută de una saii alta din părțile contractate. 
Făcută la Bucureşti, în 13 (25) Februarie 1900, 

Director wenoral 
al poştelor și telografolor, 

bulgare 

„Ivan Stoyanoviteh. . 

- Director general 
al poştelor şi teleuratulor 

romane. 

AMI. G. Ghica.



REGULAMENT 

de execuţiune a convenţiunei telefonice stabilită 

între administraţiunile poştelor, telegrafelor şi telefoanelor din 

| ROMÂNIA şi BULGARIA 

lu virtutea art. 1 din Convenţiune, administrat 
. + iunile contractante, de 

comun acord, ai stabilit următorele disposițiuui : " 

Articolul L 

Firele afectate pentru comnunicațiunea telefonică directă, stabilită pe te- 
ritoriul oficiilor interesate, trebuese să fie întreținute în cele mar bune con- 
dițiuni posibile din punctul de vedere technic şi să fie obiectul” unei supra- 
veghieri continue din partea tuncţionarilor celor două administrațiuni. 

„Irticolul LI 

Nu se vor putea utilisa firele teletonice pentru schimbul coresponden- 
țelor telegrafice de cât numa! din causa uner întreruperi prea mur a liniilor 
telegrafice. | 

In asemenea cas, corespondența telegratică va putea alterna cu cores- 
pondențele telefonice la intervale câri' se vor stabili ad-hoc, în comun acord. 

Biurourile respective :trebue si anunțe publicul și să facă si adnotati- . 
une în procesele-verbale. 

Articolul LII 
Ora unitormă, pentru tote biurourile telelonice centrale în ambele țări 

se va comunica în fie-care zi, între Bucuresci şi husciuk, lu orele S dimincța. 
„Acestea le comunică imediat celor alte biurouri centrale cari, la rândul lor, 
o transmit la tote biurourile publice. 

Dacă. există diterinţă între ora primită la biurourile centrale şi de cele 
publice, orologiile trelmese regulate. 'Tot-odată se face mențiune şi în pro- 
«cesele-verbale, 

Articolul LV 

„___ Tote biurourile centrale şi cabinele publice trebuesc să ia tote măsu- 
zile necesare spre a menţine în concordanță orologiile cu ora oficială. Dacă 
Ja primirea orel se constată o diferenţii, orologiul trebue regulat ast-fel ca 
să fie în concordanță perfectă cu ora primită. Orele primite şi transmise tre- 
buesc trecute în procesele-verbule, alături cu cele observate În orologiul biu- 
roului în momentul transmisiune). 

 



244 

Constatarea circuitelor telefonice 

„vticolul V 

Biurourile centrale din Rusciuk şi Giurgiu constată comunicația teleto- 
nică in fie-care zi la 7 ore dimineaţa. 

Veriticarea, se tace din punctul de vedere al corespondențelor telefonice 
adică dacă conversaţiunile telefonice pot fi etectuate în bune condițiunr..: 

Constatarea zilnică a firelor se notâză în procesele-verbale sub o lormă. 
abreviată. 

articolul VI 

Dacă după veriticarea, zilnică (cea de lu 7 ore dimincța) se produce veri- 
un deranjament, biurourile centrale Rusciuk şi Giurgiu verifică imediat în- 
stalaţiunile interidre din biurouri şi la cas de nevoie ia măsuri pentru res- 
tabilirea comunicaţiei. 

Când deraujamentul a fost ridicat, funcţionarul, uvisat de restabilire, 
ia notă în procesul-verbal, comunicând şi biuroului corespondent. 

advticolul VII 

În casuri de furtun! violente" biurdurile centrale pun firele la pământ. 
şi avisă, dacă se pote, şi biuroul corespondent. 

Schimbul de avise telefonice 

Asticolul VIII 

Pers6nele cari doresc să aibă o convorbire internațională, trebue să a- 
nunţe mai întăi persona voită, printriun avis telefonie, redactat în limba lrau- 

„ceză, pe un formular anexat la regulamentul care e transmis direct biurou- 
„lui respectiv, spre a'l remite destinatarului. 

Biuroul de sosire trimite imediat avisul, indicând ora fixată de biuroul. 
„de expediere, când destinatarul trebue să se presinte spre a fi pus în comu- 
"nicaţie; se excepteză abonaţiy cari ai facultatea de a corespunde, fără inter-- 
mediul biurourilor publice. 

Cu tote acestea, când abonaţii doresc să aibă comunicațiuni cu persâne- 
neabonate, trebue să plătescă taxa uaul avis telefonic. 
1 Avisele telefonice nu sunt obligatorii, dacă înțelegerea star face pe o- 

„altă cale, 3. A 

Articolul IX 

Transmisiunea aviselor telelonice, se face în ordinea presontărel, atară 
de avisele urgente, cari aii prioritatea în transmisiune. 

Taxa aviselor telefonice urgente este întreitul taxei ordinare. 

Darea în comunicaţie 

„irticolul X . 

| Comunicaţiunile se stabilesc în ordinea, cererilor și dupe ora fixată în. 
uvisele telefonice de biuroul de expediere, afarăide excepţiunile acordate co- 
municaţiunilor urgente. e | 

E „Abonaţi! posturilor teletonice intră în comunicaţie în ordinea tixată de: 
hiurourile centrale. | | 

” Abonaţii se pot bucura de avantagiile acordate corespondențelor urgente: 
cacă plătesc întreitul taxei ordinare. 
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Prioritatea corespondenţelor 

„lrticolul AI 

Ordinea de prioritate a corospondenţelor teletonice este ast-fel stabilită : 
10 Comnnicaţiuni de stat, 
20 RA de serviciu, 
An Pi urgente, 
10 BR private, 
30 de serviciii neurgente. » 

Aceia-șI ordine este păstrată și pentru 'avisele teletonice. 

Articolul AII 

Biurourile în directă comunicație. schimbă” co: espondențele în ordine ul- 
ternativă şi dupe gradul lor de prioritate; corespondențele în trecere iai loc 
printre cele alte. corespondențe în acea direcţiune. - 

Articolul AILI 

Orl ce conversaţiune locală pote, (i întreruptă..de către centrali, spre a 
stabili legarea postului interesat cu „linia internațională. 

Articolul ALV 

Comunicaţia începe din momentul ce destinatorul e pus în relațiune cu 
cel ce a cerut convorbirea, | 

Tot ast-lel se procedează şi cu abonatii posturilor teletonice. 
Durata unei convorbiri nu pote fi mal mare de două unități. 
Totuşi dacă nu sunt cereri, convorbirea se pote prelungi și peste două 

unități. 
În cas contrariu o nouă comunicatie e stabilită lu rândul săi în ordi- 

nea cererilor. | 
Convorbirile de stat nu sunt limitate. 

Articolul AV. 

Funcţionarii de la cabinele publice, trebue să indice publicului precau- 
tiunile de luat pentru utilisarea aparatelor, spre a obtine cele mul bune re- 
Sultate cerând şi achitarea prealabilă a taxelor. 

Indată ce prima unitate de conversaţiune s'a terminat, dânşii previn 
pe ocupanţi,-cari trebue .să înceteze convorbirea, afară numai dacă dânşii ar 
plăti taxa pentru a doua unifate. 

Articolul AVI 

Indată-ce convorbirea s'a terminat, biurourile de controlă de la fronti- 
ere notează în registrele lor numărul unităţilor taxate. ” 

Suspendarea şi închiderea serviciului 

srticolul XVII 

Nici un biuroii nu poate suspenda saii închide serviciul în orele regle- 
mentare cât timp sunt conversatiuni în curs. : N 

Conversaţiunile cerute înainte de suspendarea saii închiderea serviciu- 
lui și cari n'a putut avea loc, sunt schimbate în ordinei înscrierilor. 

Afară de o ordine specială, stabilită de ambele administraţiun), nică un 
biuroi nu este ținut deschis mat mult de 30 minute dupe închiderea servi- 
ciului, pentru convorbirile ce star fi cerut înăinte de această închidere. 

  

  

   



Intrazea în cabine 

„lsticolul AVILI 

Numai o singură pers6nă pote intra în cabină. 

Cu autorisația setului saă a ajutorului săi se pote insă face excepțiune 

la această reeulă în iavârea personelor infirme, a bătrânilor sau u copiilor. 
> 

) 

; „lvticolul ALA - 

Dupe intrarea în cabină, retusul de a se pune în comunicațiune cu co- 

respondentul nu dă loc la restituirea taxel plătită. Asemenea dacă dupe in- 

trarea în cabină şi dupe schimbarea numelor, pronumelor, etc., unul din co- 

respondenţi refuză să continue convorbiri, nică o taxă nu se ramljursează, 

Din contră, dacă după intrarea. în cabină -și după începerea convorbire! 

comunicaţia star întrerupe din causa unul deranjament, taxa este imediat 

restituită celui în drept. 
Aceste condițiuni se aplică şi abonaților cari aîi un post telefonic. 

4 

Controla 

Avticolul XX 

Biurounle Rusciuk şi Giurgiu sunt desemnate ca Diurouri de controlă, 

ele sunt ţinute să vegheze co comunicaţiunile şi efectuarea convorbirilor să 

aibă loc fără cea mal mică întârziere. 
Dacă un biuroii nu răspunde fără întârziere la apelurile unul alt biu- 

roă, acesta, după un minut, previne biuroul de controlă spre a face menţiune 

în procesele-verbale. E . 

Când apelurile telefonice nui etect, biurourile de controlă recurg la 

telegraf. E PE | 

aticolul XAL 

Avisele telefonice, precum și conversațiunile sunt înregistrate individual 

de către biurourile de controlă ale administraţiunilor contractante. 

La sfârşitul .fic-cărel zile, biurourile de controlă verifică numărul avi- 

selor şi al convorbirilor schimbate, precum și. durata lor. 

Corespondenţa de servicii 

sdrticolul XXII 

„Corespondenţele verbale relative numa! la serviciul te 

două ţări, se pot schimba fără taxe între functionari! ambelor 

cu autorisaţie specială. ! , 

Reclamând gratuitatea, aceste persne sunt ținute să declare numele şi 

calitatea lor 
Dacă neglijeză a o face, biuroul central, saii la nevoe biuroul public de 

origină, cere aceste intormațiuni, înainte de a da comunicaţia, afară numal 

dacă este sigur de indentitatea persânel care cere convorbirea, , 

Corespondenţele gratuite se anunţă de la un biuroi central la altul prin 

„cuvântul ș,Servicett, o 
Administraţiunile iai tote măsurile necesari! în vederea de a restrânge, 

pe cât posibil,: fie-care în ccea-ce o „priveşte, .numărul comunicațţiunilor: de 

Serviciu. - De Ii 

“In general se va adopta de preterinţă calea telegrafică. 

In ce priveşte pe functionurii operatori, este oprit, sub pedepsă disci- 

plinară, de a intra în conversaţiune particulară cu iuncționarii biurourilor 

corespondente ; dânșir indică presenta lor la aparat prin cuvântul „J'ecoute:“ 

și “ȘI daii comunicaţiunile, ce le sunt cerute. 

letonic între cele 
administrațiuni, 
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La nevoe dânşii pot. adăoga : „No. x occupă, ligne interrompue, indue- 

tion sensible, etc. i o 

Iu general funcţionarii se.mărginesc a pronunta [rase releritâre la exe- 

cutarea serviciului ce le este încredințat. 

Decompturi 

„Ivticolul AAIII 

Ș Registrele biurourilor de controlă constitue basa lichidărer comptu- 
rilor. . . 

La finele fic-cărei luny, administraţiunile contractate formeză un stat 

recapitulativ, în care se înscrie, după transmisiunea reală efectuată în am- 

bele direcțiuni, numărul conversatiunilor din fie-care zi, precum şi taxele re- 

lative. 
Diferinţele constatate vor face obiectul unui stat de diferință în două 

exemplare şi vor fi trecute în compturile generale, după ce mal întâi a fost 

prealabil necunoscute, 

„Irticolul XAIV 

Revisuirea acestor compturi lunare are loc în termen cel mult 3 luni 

de la data trimiterei lor. 
Oficiul care, în intervalul acestor 3 luni, n'a primit nick o observaţiune 

reetificativă, consideră de drept compturile admise. 

„Ivticolul XAV 

Stabilirea comptului general trimestrial se va face de administrațiunea 

creditore. Acest compt trebue să fie verificat şi lichidat 3 luni după schimbul 

compturilor relative lu ultima lună a trimestrului corespondent. 

„Ivticolul XA VI 

Administrațiunile contractante îşi comunică reciproc, în mod gratuit şi 

în număr suficient de exemplare, numa! pentru biurourile centrale, lista, abo- 

naților tutulor posturilor teletonice admise la schimbul corespondenței tele- 

fonice, precum şi pusturile abonaților ce compun reţelele teletonice din am- 

bele ţări. 
Păcut la Bucuresti, în 14 (26) Februarie 1900. 

Director, general 
a! poştelor şi tolesrafelor 

bulgare,” | 

Ivan S*oyanovitoh 
Director senarel 

al poştelor şi telegrafelor 
române, 

MM, G. Ghica. 
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FILE ALBE PENTRU MODIFICĂRI . 
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BXPLOATAREA TELEGRAFICA 
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ELEMENTE | ÎN 
DE 

EAPLOATAREA TELECRAFICA 
rr 

    

Monopolul telegrafic 

Ce este exploatarea telegrafică, prin cine se face monopolul ei şi ce 

coprinde ? 

Exploatarea telegrafică este un monopol ul Statului, care se tace prin. 
direcțiunea generală a telegratelor, poştelor şi teletoanelor şi coprinde. 

1) Infiintarea de linil şi oficil telegrafice, 
2) 'Transmiterea telegramelor de Stat şi private, : 
3) Transmiterea corespondențelor prin expres (sait tuburi pneumatice). 
4) Transmiterea corespondențelor prin semne, între semafori şi basti- | 

- mentele maritime. 
Nimeni dar nu are voe, fără autorisaţiunea directiunei generale a te-- 

“legrafelor, poştelor și telefoanelor, să transmită semnale de la un loc la altul,. 
fie prin maşini sai aparate telegrafice, fie prin orl-ce alt miiloc, 

Funcţionarii telegrato-poştali, sunt ţinuţi să observe şi la cas să rapor-: "|| 

  
“teze directiunel generule, ori-ce călcare a dreptului de monopol. 

Proteeţiunea liniilor ţelegrafice ui 
! 

- Cui incumbă datoria protecţiunei liniilor telegrafice şi telefonice ? fixarea. i 
suporţilor, autorizaţiuni pentru construiri de fire telefonice eto. di 

: ! 
Pentru protectiunea liniilor telegrafice, prin legea suporților şi legea. 

telegrafo-poştală Sati luat următoarele măsuri. , i 
| a) Liniile telegrafice fiind declarate de utilitate publică direcţiunea ge- 
„nerală, are dreptul să aşeze fire, să fixeze suport sati să facă ori-ce alte lu- ' 

crări, cari ar privi constructia şi întreținerea liniilor telegrafice, pe orl-ce:- | 
proprietate particulară, a statului, comunei județului sati ori cărei institu-: : 
ţiuni, fie pe sub sol, fie pe dasupra solului. ” i 

Aceste lucrări se vor face cu ştirea proprietarului, care va fi avisat cu. | 
10 zile înainte de începerea lucrărel. 

b) Nimeni nu poate tace în oraş instalațiuni sai lucrări întrebuintând | 
drumuri saii strade pentru trecerea lor, şi care ar necesita întrebuințări de: | 
curenți electrici, fără autorisațiunea şi normele indicate de direcţiunea ge-- 
nerală a telegratelor, poştelor şi teletoanelor. | 

Autorizaţiunea se va da numa! atunci, când sar constata că aceşti cu-- | 

|    
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xenți nu vatămă prin apropierea lor liniile statului şi când proprietarul ins- 

taţiunei acceptă In totul măsurile de precauţiune, ce i se vor indica de di- 

recțtiune. a 
c) Supravegherea liniilor telegrafice may este pusă sub privigherea fără, 

renumeraţie a agenţilor de poduri şi şosele, agenţilor căilor ferate ete. cari 

sunt; datori în casuri de întreruperi sati stricăciuni să înştiințeze biuroul te- 

legrafic cel mai apropriat, iar în casuri de delicte să urmărească pe vinovati 

dându-i pe mâna autorităţei competinte, şi aceşti culpabili se pot tace pasi- 

bill de o amendă de 5— 900 lei, plus costul stricăciunei ce aii causat şi în- 

„chisoare conform codului penal. 
d) Comunele sunt responsabile pentru orl-ce striciune aduse liniilor te- 

legrafice din coprinsul lor. 
Constatările de stricăciuni se fnc prin încheierea de proces-verbal dre- 

sat de funcţionari! telegrafo-poştali inclusiv cantonieri și factori! rural şi fac 

probă în justitie. -- 
” Aceste măsuri s'aii luat şi pentru protejarea liniilor telefonice. 

Organizaţia reţelei telegrafice 3 

Ce se înţelege prin reţele telegrafice? 

Prin organizaţia reţelei telegrafice, se întelege mudul cum se indică de 

direcțiune transmiterea corespondenţei telegrafice și centrale, prin care “trans- 
miterea să-și urmeze cursul. 

In principiu la nol sta adoptat sistemul, să se grupeze împrejurul centre: : 

lor cari comunică direct între ele, un număr oare-care de biurouri telegrafice 
cărora aceste centre să le servească de intermediare. 

Ca excepţiune însă în cazul când traficul corespoudențel între două biu- 

„rouri ar fi prea mare, aceste Diurouri, se vor lega printrun fir direct, iar 

daca traficul ar.trece de 500; telegrame pe zi şi care ar urma să se transmită 

pe acelaşi fir atunci se vor mai stabili şi alte fire, saii se va lace us de apa- 
rate mal rapiză (ca duplexele, Hugues etc.). 

Măsuri pentru asigurarea mersului serviciului telegrafic. 

Cari sunt măsurile de garanţie luats pentru bunul mers al serviciului şi 

siguranţa, publicului, că acest servicli nu pote fi întrerupt în nici un caz? 

Pentru asigurarea bunului mers ul serviciului, sunt luate următoarele 

Măsuri: . 
a) Pe obiectele serviciului telegrafic nu se pote pune sequestru, 
b) Funcţionarii telegrato-poştali nu pot fi ridicați din exerciţiul functi- 

-uneY lor spre a fi arestaţi, de cât după ce ai adus arestarea la cunoscința 

Dirigintelut respectiv şi sa înlocuit cu un altul. 
Până la înlocuire pot fi puşi sub pază chiar în localul oficiului. 
c) Pentru executarea serviciulu- telegrafic, autorităţile militare și civile 

„sunt datoare a da tot concursul lor impiegaților telegrafo-poştali. 

Clasarea biurourilor telegralice şi semnele convenționale pentru 

însemnarea lor. 

Cum se împart oficiile telegrafice după felul:servioiului ce îndeplineso?, 
i 

Oiiciile telegrafice după felul serviciului ce îndeplinesc, se împart în 

- 1) Oficii cu serviciu de Stat ($);. Da 
9) Oficii cu serviciul pentru M. S. Regele şi Casa Sa (E) 

3) timpul sesiunel legislative (L) 

În. moon stagiunea băilor (DB) 

5) » » » PI) penitenciar (Pi) 

6) n IER de calea ferată (L) 
3 

lar după. durata orelor de: serviciu se împart în:  
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1) Oticii cu serviciul permanent (P) cari funcţionează ne-întrerupt ziua 

şi nodtea, 
” 2) Oficii cu serviciul complect de zi (C) cari de la 1 Aprilie până la 30 

Septembrie funcţionează de la 7 ore dimineaţa până la 9 ore seara, şi de lu 

1: Octombrie până lu 31 Martie de la S ore dimineaţa până la 9 ore seara. 
:3) Oficii cu serviciul marginit de zi saii limitat (), care funcţionează 

de la S ore dimineața până la 12 ore din zi, şi dela 2.ore după amiază până 
la G ore seara. Aceste oticil mat sunt obligate ca in fie-care zi la 10 ore 
noaptea să ceară oticiilor cu' care sunt în legătură să le transmită telegra- 

mele destinate pentru oficiul săi, presentate sau sosite în intervalul de la 
3-10 seara. 

Păstrarea sceretului 

Care sunt oblizaţiunile funcţionarilor telegrato-poştali cu privire la 

garantarea secretului corespondenţelor ? 

Funcţionarii telegrato-poştali de orl-ce grad, sunt datori să păstreze 
secretul corespondenței şi nu numay că nu le este permis să spună unel alte 
persoane conținutul depezei, sati să modifice cu intențiune textul telegrame, 

dar nici chiar, că două persoane corespund între ele. — Contravenienţi sunt 

aspru pedepsiti. 
Cu excepţie, direcțiunea generală, poate autoriza în urma cererei__tri- 

„bunalului, judecătorilor de instructie saii procurorilor, să se pună Ja dispo- 
zitiunea acestora telegramele private ce star crede necesaril pentru descope- 
rirea crimelor saii delictelor, nu însă și telegramele de stat cari lac exceptie. 

Dreptul de a servi de telegraf 

Cine anume arc dreptul a corespunde prin telegraf şi în ce condițiuni ? 

Ori cine are dreptul de a corespunde prin telegrat în condiţiunile pres- 
“ crise de lege și regulament. — Funcţionarii cari fără veri un motiv ar relusa 
primirea unci telegrame ce 1 sa presentat, sunt aspru pedepsiti. 

Oprirea transmiterei 

In care caz pot opri corespondenţele telegrafice de la expediere? 

Telegramele presentate pot fi oprite de la expediere, în cazul când ar 
conține corespondențe vătămătoare ordine! publice, contra bunurilor moravuri 
sai contra siguranțel Statului. — Pe relegrama retusată se va nota motivul 

„xefusului şi taxele se vor restitui presentatorului în cel mult 18 ore de la 
presentare. : 

Neresponsabilitatea Statului, despăgubiri şi restituiri de taxe 

Ce răspundere are Statul în caz de daune survenite din întârzierea tele- 

gramelor, perderea sait neremiterea lor destinatorilor ? 

Statul nu 'ȘI ea nici o răspundere pentru "daunele ce ar resulta din 
causa erorilor de transmitere sati întârzierelor şi deci nu poate îi supus a 
plăti despăgubiri, cu toate acestea se restitue taxelor telegramelor în casu- 
rile umnătoare: | ! 

„1) Când telegramele stati perdut. 
2) Când telegraina sta întârziat ma! 'nult de cât ar fi ajuns prin poştă, 

dacă însă întârzierea a fost causată de o adresă incomplectă, nu se res- 
titue taxa. : 

3) Când telegrama fiind presentată cu indicațiunea „Colaţionata'! saii . 
eronat în transmiterea în aşa mod de a nu mai fi îndeplinit scopul pentru 

-“ carea fost dată. 
4) Când telegrama fiind-presentată cu indicaţiunea „răspuns plătit“ sai 
„cu adeverire de primire“ în transmitere sar fi omis a se transmite şi aceste 
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indicaţiuni.—In acest caz, sc restituc:numal tixa răspunsului plătit sati ade- 
verirea de primire. | NE 

| 5) Când transmiterea telegramer a tost oprită pentru veri una din cau- 
-sele prevăzute la art. 7 din lege (când conţinutul e pericolos peutru sigu- 
ranţa Statului, ordinei publice saii e contra bunurilor moravuri). Ma 

"+ Reclamaţiunile penrru restituirea taxelor trebuese făcute prin cererea 
timbrată a 80 bani şi în termen 'de 6 luni; pentru telegramele interne şi 
cele din regimul extra-european, şi 3 lunt pentru cele din regimul curopean.. 

La cerere se anexează : ! 
a) Dacă telegrâma sta eronat, o declaraţie de destinație sau a destina- 

torului. 
-b) Copia predată destinatorului. 

Prexentarea telegramelor. 

Unde trebuesc presentate telegramele şi în ce anume timp? 

"- 'Telegramele trebuesc presentate la ghisetele oficiilor telegrafice de _că- 
" tre expeditor sati împuterniciții lor, în orele când aceste oticir sunt deschise : 

: publiculul. . 

Redactarea telegramelor. 

„Cum trebuesc redactate telegramele, în ce limbă şi în ce limbagiu ? 

Telegrumele pot fi redactare în orl ce limbă, sai să fie serise cu litere: 
„latine. Când telegrama nu va fi redactată în limba română, expeditorul pote 

fi obligat a da traducerea în scris în limba română. 
- Se disting două feluri de limbagiu: 
a) Limbagiul clar, când telegrama fiind scrisă într'una din limbi, are 

un înțeles explicit. 
b) Limbagiul secret, când cuvintele care compun telegrama, ai un. 

alt înţeles convenit de cât înţelesul lor propriu, şi nu formează frase inteli- 
gibile, saii cuvintele sunt representale prin citre. 

Limbagiul sceret se împarte în: 
a) Limbagiu cilrat, cână. textul telegramei este scris întreg sai în parte: 

din arupe de ţitre su litere luate dintr'un dicționar anume, şi cari ai un 
înteles 'sceret, . 

b) Jimbagiul convenit, când textul telegrame este compus din cu-: 
vinte care ar avea un înțeles deosibit şi nu formează lrase inteligibile. 

Telegramele private pot fi scrise: 
“In limbagiu clar saii cifrat, cu condiţiune că în acest din urmă cas, să. 

se depună la officiu dicţionarul cilrelor ce întrebuințează. 
Telegromele private nu sunt. admise în limbagiul convenţional, cele- 

externe în transit pot fi admise. 
Cu toate acestea în urma încheerel comisiunei consultative, direcţiunea 

generală cu ordinul circular No. 3619, 10.496 din 27 Februarie, 1901, a admis. 
ca atât telegramele interne cât şi extern, să se redacteze în limbagiu con- 

- venit, cu condițiune ca particulari! să depună la oficii dicţionarul cuvintelor 
ce întrebuinţează.—Amploiatii sunt ținuți să verifice cu ajutorul acestor dic- 
ționare coprinsul telegramei spre. a se convinge daca nu care cum-va co: 
prinsul atinge siguranța publică sau interesele Statului. a 

Telegramele otficiale pot fi serise în limbagiul clar. saii secret, sai am- 
bele limbagti combinate în acelaşi text, cu condiţie însă, ca e-care grupă 
sai cifră se fie formată sati numai din .țitre sai numai din litere. :. 

Scrierea telegramei. RR i 
Cum şi cu ce tzehue acilsă o telegramă, şi pentru ce trebue scrisă adresa. 

„xaciă a presentatorilor telegramei ? 
. . ea Si , 

Telegrama e bine să sc serie cu.cerneală, însă expeditorul .este liber a. 35 ; Paid  
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a | 
"o seri şi cu creionul și în acest cas pe riscul săi. — Scrierea să. fie cât se 
„poate de citeaţă.—Ştersăturile sai răsăturile trebue să fie aprobate pe ori- 
ginalul telegramel mal jos de semnătură de presentator. 

Cuvintele din telegramă care ar părea nedescitrabile, se vor transeri de i 
„funcţionarul primitor, şi aceasta cu voia presentatorului. 

Expeditorul este ţinut a nota, mail jos de semnătură adresa sa, aceasta. 
în vedere, că în cazul când telegrama din diterite împrejurări, nu s'ar fi putut ; 
preda la destinatie, otficiul de origină să fie în măsură a informa pe presen- il 
tator de soarta telegramer. 

Bonuri telegrafice 

Ce sunt bonurile telegrafice, la ce servă şi care este utilitatea lor 
practică ? 

Pentru înlesnirea publicului, telegramele pot fi scrise şi pe bonuri tele- 
grafice.—Aceste bonuri sunt forinate din carton, având pe ele încrustat un 
timbru de diferite valori, — Pe bon se scrie o telegramă formată din atâtea 
cuvinte câte exprimă valoarea timbrului, plus 10 bani pentru chitanță.—Dacă 
presentatorul nu doreşte chitanţa de primire, bonul se depune în niște cutii ţi 
anume. ” . | H 

In cazul când tâxa telegramel scrisă pe bon e mai mare ca valoarea | 
bonului, telegrama se presintă la ghichet spre: a i se percepe în numerar. di- N 

"ferența de taxă, iar dacă bonul a fost. găsit în cutie se înapoiază expedi- | 
torului dacă e cunoscut cu mentiunea ,,lrancarea insuficientă“ jar dacă expe- ii 
ditorul e necunoscut bonul cade în rebut şi la finele lunci se înaintează 

- direcţiunel cu raport separat. 
Când telegrama ar contine ma! puţine cuvinte de cât valoarea bonului, 

diferinţa nu se restituc şi nici poate servi la complectarea taxei unei alte 
telegrame. [E 

"“ Bonurile telegrafice se înregistrează ca și telegramele, notându-se în li 
dreptul taxei „Bon. E |   Cârţi de visită telegrafice. Si “pi 

Ce sunt cărțile de visită telegrafice, când se primesce costul şi pe ce : 

hârtie pot fi scrise? " - 4 

Sunt adoptate numal pentru felicitări, se primesc în ori-ce zi a anului, 
taxa este de 25 bani, chitanţa se libercază gratuit. - 

Pot fi scrise pe hârtie, sati pe carton care are un timbru incrustat de. 
25 bani și în acest din urmă cas, pot fi depuse în cuti! speciale întoemal ca a 
Şi bonurile telegrafice.—Cărţile de visită telegrafice nu pot avea text, ci-nu- ii 

„Mal semnătură și adresă. 
Adresa poate fi formată din ori câte. cuvinte, iar semnătura nu poate 

f formată de cât numar din trei cuvinte. 
  

Cărţile cu expres. Loco. 

Ce sunt cărţile cu expres, modul diştribuirei lor, utilitatea pentru public ? ca
ne

 

   

, O oare-care persoană se presintă la un oficiu, de exemplu: Bucureşti 
Spre a da o telegramă unei alte persoane domiciliată în aceiaşi localitate 
(București) cu alte cuvinte dă o telegramă locală. , 

„In acest scop, pentru înlesnirea publicului, s'aii adoptat nişte cărţi 
numite „cărti cu. expres“ cari se distribuese la destinaţie imediat prin factorii 

3 
de n telegrat sati nişte agenti distribuitori. -- --, - o 

Cărţile cu expres sunt de ? feluri : 
'a) deschise cu taxa, de 25 bani, 
b) închise cu taxa de 50 bani. ! | _ _- 
Ele trebuesc depuse în cutir speciale şi suit IO OAIE CAE PURA Ar A 

torisate a (ace acest serviciu. var mamă ” 
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Cărţile cu exprâs cai! nu aă putut fi predate la destinaţie din diferite 

cause, se înapoiază expeditorului daca. e cunoscut, dacă e însă necunoscut 

cad în rebut. ” | ă A 
Când în cutii sar găsi cărți cu expres având pe cele scris ca adresă o 

altă localitate, se vor expedia la destinaţie : cele deschise ca scrisori: simple 
. 

francate iar cele închise ca scrisori. recomandate. 
ti 

Părţile din care se compune o telegramă i 

Care şi câte sunt părţile cari compun o telegramă?  -- i: 

O telegramă se compune din patru părți: 1) indicaţiuni eventuale, 2 
adresa, 3) textul, şi 1) semnătura. 

Indicaţiuni eventuale 

Sunt indicațiunile care specifică cum trebue - predată o . telegramă, la 
destinaţie, de: exemplu : cu răspuns plătit, urgentă, colaționată etc. să 

Aceste indicațiuni se serii în capul telegramet mai sus de adresă, . în 
mod abreviat adoptat de serviciu, în care cas indicațiunea se socoteşte uu 
cuvânt, saă se mal pot seri în mod complect şi în acest cas se soto- 
tese atâtea cuvinte de taxat, cât Sai întrebuințat. — La telegramele mul- 

- tiple (eu copii) indicaţiunile „răspuns plătit“ şi cu „,adeverire de primiret€ 
-trebuese scrise înaintea fio-cărei adrese: căruia. presentatorul . vocşte, ai. da 

- asemenea indicaţiuni. NE Să 

Adresa telegramei 

- Adresa telegramei trebue complectată cu toate indicațiunile necesarit, 
pentru u se asigură predarea ci la destinație fără cercetări. ii 

» 
Adresa convenită 

Adresa telegramei poate li'scrisă şi sub o tormă -convenită, lormată de 
cel puţin 2 cuvinte, şi în acest cas, trebue să se tacă cerere în scris olliciului 
local, pentru înregistrarea adresei cu titlu de abonament, se socoteşte. de. la 
1 ale lunel în care sia tăcut cererea,şi plătește anticipat taxa de 50 lei anual, 
în schimbul căreia se liberează de diriginte o chitanţă din registru îi souche 
(form. 15).—Această taxă se va plăti de atâtea ori, câte ollicii sunt chemate 
a o deservi. i : tu 

"Textul telegramci | ma 

„ "Telegramele interne afară de cărţile de visită telegrafice, nu sunt ad- 
mise lără text, cele externe pot fi admise. - - 

| „Semnătura telegramei. , i 

La telegramele interne semuătura este obligatorie, 'iar li cele externe 
poate fi omisă,—fiind facultativ, a Tai 

.Degaulizarea semnăturei. 

„Ce formalităţi se. cere pentru ca legalizarea semnăturei să fie valabila ? 

Legalisarea se face de autorităţile competinte. 
„Autorităţi competinte sunt : - 

. ._. 

- Im comunele rurale primăria, în comunele urbane mici, judecătoriile de 
pace sari poliiile, iar în oraşele mari, tribunalele. Legalisarea se pune în josul 
semnăturel și intră în numărul cuvintelor de taxat... ” Sia 
| Validitatea semnăturei în regimul intern rămâne la aprecierea. celuk 
căruia e. adresată telegrama, în regimul extern însă, officiile sunt tinute a 
so convinge de: autenticitatea semnăturei, şi contrariu pot refusa transmiterea 

Expeditorul unei telegrame are dreptul a 'şi legalisa senmătura.” 

formulei de legalisare. ee 

 



ai | Aplicarea legei timbrului telegramelor . 

Ce 'obligiaţiune ati amploiaţii telegrafo-poştali în privinţa legei timbrului ? 

„- :: Când telegrama este adresată une autorităţi; funcţionarul de la ghichet» 
„este obligat dacă nu doreşte a se expune penalităței prevăzută de legea tim- 
„brului, de a pune în vederea expeditorului legea timbrului și dacă expeditorul 
consimte a "șI timbra telegrama va seri pe telegramă ,timbrată cu ler. .. 
pb... .% carl cuvinte, intră în “numărul “celor de taxat, contrariu va seri 
cuvintele „,retusă timbrarea“t care cuvinte nu se taxează. 

Probarea identităței 

Ce se înţelege prin probarea identităţei? 

Când conţinutul unei telegrame ar da de bănuit comitere de falsuri sai 
Stiri neexacte, dirigintele sait: amploiatul responsabil, are dreptul, rămânând 
a aprecierea su, de a cere espeditorului să "și probeze identitatea fie prin 

martori, lie prin acte autentice, cum-ar fi de exemplu: 
"un paşaport, un certificat de studiu etc. 

“Ayisul ee trebue să se “dea publicului în momentul depunerei telegramei 

"Ge răspundere au amploiaţii faţă de public când depun telegramele :spre 

expediere ? 

Amploiaţii de la ghichet, sunt datori a încunoştiința publicul în mo- 
mentul depunere telegrame! despre toate împrejurările” cari ar causa întâr- 
“zierea sait ne trausmiterea telegramel.—Cum de exemplu când avem întrerupțil 
de fire, mari aglomeraţii şi altele, " ” 

Oprirea transmiterei, retragerea sait anularea telegramei în regimul intern 
DEI "“Sait extern 
- 

"-Qari sunt regulile pentru oprirea, retragerea .saii anularea unei telegrame 

i în regimul intern şi extern ? 

  

. a) In regimul intern.—Expeditorul unci telegrame, probându-si identita- 
şi tăcând cererea formală, poate opri transmiterea sait obține anularea. tele- 
gramei. : - > 

si 

In ambele casurI taxa incasată nu se restitue ci rămâne în profitul fis- 
eului, ” e 

Dacă telegrami e în curs de transmitere, saii sa transmis deja, expe- 
ditorul trebue să plătească costul unci telegrame (uvis de serviciu taxat), cu 
care telegramă se cere de officiu de origină anularea sat oprirea, și dacă 

„doreşte ca resultatul să-l aibă telegrafice atunel va plăti şi acest răspuns ; iar 
daca nu doreşte a 11 avea telegralic, va plăti 25 ant taxa unul răspuns prin 
poștă, care taxă se încasează prin condica cu matcă torm. 84, ofliciul cure : 
făcut oprirea sai anularea avisează oficiul de origină, după împrejurare 
prin telegraf sai official prin poștă. 

"b) In regimul extern.—Se păstrează aceleași reguli ca şi pentru tole- 
gramele interne, cu următoarele, deosebiri : | A 
1) Că se restitue taxa telesramel cure nu a apucat a fi tranmisă, oprin- 

du-se numar 50 bani în profitul officiului de origină care va trece această 
“axă în coloana internă, Ni , 
„a. .2) Nu se percepe 25 bani pentru casul când răspunsul sa cerut prin. 
poștă, ci oficiul care a tăcut oprirea saii anularea încunoştiințeuză officiul de 
origină printr'o scrisoare simplă ne francată. | , pu 
„tu «8) Că în casul când telegrama a tost: anulată sai oprită de un olficiu 

- întermediar, se restitue taxa telegrame (avis de serv. taxat) cum si a. răs- 
punsului plătit ce star fi dat și numal pentru parcursul ne-efectuat. ”



  

  

  

Termenul de păstrare al telegramelor 

Cât timp se păstrează telegramele de direcţiunea poştelor ? 

Originalele telegramelor se păstrează la direcţiunea generală, timp de 

un an de la data lor, după care termen se distrug prin încheere de proces- 

verbal vânzându-se fabricanților de hârtie, în saci sigilați spre a se trans- 

forma în pastă sub supravegherea uuul amploiat telegrato-postal. 

Liberarea de copii după originalele teleg ramelor . 

Cui se pot libera copii după originalele telegramelor, în ce condițiuni, pe 

ce fel de timbru se liberează copia? 

_ “Textul unei telegrame se comunică numai expeditorului sui destinato- 

rului telegramei, şi numat în urma constatărel identităței acestora. | 

____ Expeditorul sa destinatorul uner telegrame are dreptul, tăcând peti- 

țiune dirigintelui, la care se anexează şi una coală a 1 lei “pentru copie, să 

ceară a X libera copie după originalul telegramel, pentru care va plăti: - 

Pentru o copie după originalul telegramei fie internă lie externă, câte 

50 bani de fie-care serie de 100 cuvinte saii fracţie de serie. 

* “După telegramele adresate M. N. Regelui, sai autorităților nu c voce 2 

se libera copil. * | - 

Inregistrarea telegramelor.. 

'Telegramele car! îndeplinesc formalităţile cerute, după ce li su perces 

taxa, se înregistrează imediat în condica cu matcă formular Nr. 54 de unde 

se liberează obligator presentatorulul o“chitanţă de primire. 

Preambulul 

Prin preambul se înțelege indicaţiunile de serviciu ale unei telegrame 

cari se transmit gratuit şi cari consist din: numărul de inregistrare, clasa 

căreia aparține telegrama, numărul cuvintelor ce o compun, data şi ora pre- 

sentăre! precedate de numele oficiului de: destinație. 

'Taxarea telegramelor | 

Taxele carise aplică une! telegrame pot [i de 2 feluri: a) taxa. ordinară 

care se ppexcepe asupra cuvintelor; b) taxa accesorie care se percepe peste 

i e . taxa ordinară la telegramele presentate cu indicaţiuni speciale. . 

Perceperea taxelor 

'Paxele se percep în numerar de la presentatorul teleramei. 

Rotunjirea taxelor 

Taxele se rotunjesc din 5 în 5 ban! în profitul fiscului. 

| Numărarea cuvintelor | 

“Pot ceia ce expeditorul serie pe telegrama su spre a fi transmis; intră 

în' numărul cuvintelor de taxat, afară de semnele de punctuațiune, trăsurile 

de unire, apostrotele, alinia şi indicația cu mal multe adrese. (cu copil), 

Preambulul telegramelor, care cuprinde: Numele oficiului de presentare 

data, ora presentăril, numărul telegramei şi ori 'ce alte semne inscrise din 

oficiu în interesul serviciului nu se taxeză, se transmit gratuit. - 

Maximul lungimei.—unul cuvânt atât la interne cât şi la externe este 

fixat lu 15 caractere, iar escedentul. peste 15 caractere se calculeză drept alt 

„cuvânt. | ă . ” 

: Grupele de citre sasi de litere se socotesc drept atâtea cuvinte de câte
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orl conțin 5 cure. Punctele, virgulele zi barele de fracțiune intercalate între 
citre se numără drept o cilră fie-care. 

Literile adăoşate la citire pentru a insemna numerile ordinare se numără 
fie-care drept o cilră. 

"Cu toate acestea se luce excepţiune numărându-se drept un singur cu- 
vânt: 

1) Numele oficiului telegratic de destinaţiune, când este seris în adresă 
ori care ar ti numărul cuvintelor sai caracterelor care îl compun ; 

2) Ori ce caracter, orl ce literă, ori ce cilră isolată ; 
3) Subliniarea, parantesa, guillimelele (perechea). 
4) Espresiunile reunite printr'o trăsură de unire, se socotesc drept u- 

tâtea cuvinte, câte s'a întrebuințat pentru a le forma; cuvintele separate 
prin apostrol,. se socotesc drept atâtea cuvinte isolate. 

" Impreunarea sai alterarea cuvintelor contrarir usului limbel nu' este de 
Joc admisă. Se esceptează însă numele propri! de oraşe. de ţări, numele de 
persone, piete, bulevarde, strade, numele de corăbii precum şi numerile 
scrise în litere cari se admit a fi scrise împreunat, şi se socotesc până la 15 
caractere drept atâtea cuvinte câte s'a întrebuințat a le exprima. 

Chitanţa 

Pentru telegramele de or! ce categorie se va libera expeditorulul o chi- 
tanță de primire din registrul cu matcă pentru care se percepe o taxă fixă, 
de 10 buni de fie care telegramă. 

Taxa chitanţei la telegramele cu răspuns plătit se percepe atât pentru 
telegrama presentată cât și pentru telegrama răspuns; pentru cele externe 
însă taxa se percepe numai pentru telegrama presentată. Presentatorul unel 
telegrame externe cu bon de casă, poate cere liberarea unei chitanțe pentru 
care va plăti taxa de 10 ban. ! 

Pentru cărțile de visită telegratice nu se percepe taxa de ă bani pen-. 
tru chitanţă, ca se liberează gratuit. 

Erori de taxare 

'Taxele percepute în minus din eroare, trebuesc complectate de către 
expeditor, iar în cas de refus se va aplica legea de urmărire. Taxele perce- 
pute în plus din eroare, se vor restitui celor interesaţi și în asemenea cas, 
oticicle vor face cerere specială către Direcţiunea generală nefiindu-le permis 
a opera scăderi în scripte. . o 

PARIFE 

„Regimul de taxare 

, In ceia ce privesce taxarea, telegrumele sunt supuse la două regimuri - 
principale: 1) Regimul intern. care se aplică telegramelor cu destinație pen- 
tru fară, 2) Regimul înternățional care se aplică telegramelor cu destinatie 
pentru streinătate. Acest 'din urmă regim se mal subdivide în: a) Regimul 
curopean câre coprinde toate iările din Europa, inclusiv Algeria, Tunisia, 
Caucasul Rusesc, "Turcia de Asia, Senegalul şi Coastele Marocului, b) Regi- 
mul extra-curopean. . . 

Tariful intern. 

Francarea telegramelor şi a taxelor accesoril “este obligatorie lu presen- 
tare.. Taxa telegramelor se stabileşte pe cuvânt. , 

'Paxa unul cuvânt este fixată Ja î ban! 'în tot coprinsul lomâniei plus 
10 bani chitanţa, plus o supra taxă de 25 bani pentru fie-care telegramă. 
Adresa se socotește 2 envinte. , 

Se exceptează teleuramele presentate de corespondenţi! tormal autorisaţi 
af ziarelor şi adresate ziarelor respective de la ora 2 p. m. până la 6 _dim., 

cari beneficiază de o reducere de 30 la sută din tariful ordinar telegrafic, iar 

.
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nu și la taxele accesorii precum: chitanta, urgenţa ete., şi dacă știrile sunt 
menite a se publica prm ziare. De această reducere nu pot beneficia și admi- 

nistrațiile ziarelor. Adresa trebue să poarte numa numele ziarului iar Sem- 

nătura poate [i și un pseudonim. 
'Telegramele oficiale sunt supuse la aceleași reguli de taxare ca și cele 

particulare. 

“Tariful internațional 

'Faritul pentru transmiterea corespondențelor telegrafice internaţionale 
se compune : a) din taxele terminale ale ţărilor 'de origină și de destinaţiune; 
b) din taxele de transit ale țărilor intermediare, dacă se presintă asemenea 
Casuri. o 

Taxa unei telegrame externă nu poate fi mal mică de 1 leit fără a se 
socoti chitanța. . 

: Im regimul european s'a adoptat pentru toate statele o singură taxă ele- 
mentară terminală şi o singură taxă elementară de transit. 

Taxa elementară terminală este fixată la 10 bani de cuvânt pentru. sta- 
tele mari, afară de Rusia şi Tureia pentru care este fixată la 30 bani, (aceasta 
din causa prea marei. întinderi a rețeleI a cărei întreţinere costă prea mult) 
iar pentru statele mici ca: Belgia, Bosnia. Herţegovina, Bulgaria, Danemarca, 
Grecia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, România, Serbia şi Elvetia, la 6 jun. 
pe cuvânt. | e 

Taxa elementară de transit este fixată la S bani de cuvânt pentru șta- 
tele mark afară de Rusia și Turcia pentru. care este fixată la 24 bani, jar 
pentru statele mici menţionate mai sus la 4 bani. ata 
In regimul European taxele terminale şi de transit pentru statele mark 

din Europa sunt fixate la 20 ban de cuvint iar pentru statele mici la 10 bani 
-de cuvânt. ca 

__ “Faxele terminale şi de transit ale regimului extra-curopean, pentru 
statele din cele-Palte continente sunt fixate în mod variabil. a 

Taxele se calculează pe via directă, care este cea mar puţin costisitoare 
afară de cazul când expeditorul ar dori ca transmiterea să.se facă.pe,o 
altă vie. . i 

„+ In regimul European taxele răspunsurilor plătite se trec întregi 'în con- 
dica îi souche la coloana externă, iar taxele pentru urgenţă, atât partea în-: 
ternă cât şi cea externă, se trec întreite la coloanele respective ; celetulte 
accesori! și suplimentarii rămân în profitul administraţiei care le-aii „incasat 
şi se tree întregi la coloana internă. - Pa | ! Da aa 

In xegimul extra european, afară de taxele răspunsului plătit şi urgenta 
se tree întregi la coloana externă, și taxele pentru copil și adeverire de 
primire. si ae Se 

- a... sa 

Aranjamente particulare cazu 

In baza art. 17 din convențiunea încheiată la St. Petersburg. (revi- 
zuirea de la Buda-Pesta) România a, încheiat aranjamente particulare cu .ur- 

mătoarele state : Rusia, Britania mare, Austro-Ungaria, Italia, Spania, Bul- 

garia, Serbia, Germania, şi Turcia. Să 

Cuprinsul acestor aranjamente se poate vedea “în intregime lu: finele “ 
La 

acestei părți. , NR 

 



- Austria 
Pelgi 
Bosnia Ilorzeszovi ina. 
   

„Britania-Mare, (Anglia, scoțiz, “Telanda şi “inzutela din la Mauie ne). 
„Bulgaria . 
“Danemarca . 
"Elveţia. 
Francia 

: Germania 
Gibraltar . 

„reci ia 

“ltalia, o  . | 
„Lusemburi 
“Maltă, 
Munte-Nevru . 
“Norveria .. 
Olanda . 
Portusali a. 

- Rusia de Lb Furopa inclusiv 
„Serbia , 
Spania. 
Suedia, 
Turcia | «o luroţiă . 

“Unirariă, . 

» 

Asta, Aeiea! America şi Oceania 

EUROPA 

.-.. 

" Caucasia . 

. 

Australia meridională şi occidentală... . 
Atahanistan Asia) 
Atairia (Ateica). 
Aniam (sia) . 
“Acera (Alrica dceiientală) 
Addah > 
Aden; şi insula porim (Arabia) (via Triest) . 
Adjuah. („frica Occidentală). 
Antigua, 
Appaun,. (Afriea Occidentală) . , 
Arzentinâ, (Republica America de Sud) , 
Akuse, (.Afeiea. Occidentală) . . 

Jaequoville,: Lahon,. Freseo, “Sassandra, Grand Drevin, "Sam- Assine, 

. 

Pedro, Bereby, Talon, şi Blieron . 
Assab, (Colonie Itali: ină po. coasta Africană a "Mărei i roșie). 
Anstralia 
Axim- ( Atrica Occident: ui) 
Atera ţinsule) ... 

«Indiile Occidentale America) 

. 

| Teritoriu şi insulele Poros și Euboa , 
| Cole-Talte insule . . 

A 

.. 

Asia şi toate insulele din Arelipolazul « Uttoman 

TAXELE TELEGRAPIGE Bata 
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AMabama, (America de Norb , . . . 
Arizona, » >» a îi. . | 
Arkansas - » > oa... [ |. . |... 
Ascensious, (insulă) . Î[ . . 1... [. . . . . . 
Andora, (republică italia) cc. . î. . .. . 
Bahauma, insule (Nasaii) (America de Nord). Î. . 
Bathurst, (Africa Occidentală). . . 
Bermude, insule (America de Nori . . . . . . . . 
hissao, (Africa Occidentală). . o. 1. 1... . .. 
Bensuelu, (Africa Occidentală), . cc... ... 
Bolama > > PR 
Brass, » > o. |. [. .  . |... |... 
Bonny, » : > . . .. . . . . - Lă . . . 

Bagamov 0, Dismarekburg, Dar-es-Salaam, Rilimatiude, Panşani, 
Tanga și Tura, (Afeica Occidentală). cc... . 

„Balli, (Indiile Olandeze, Asia) i, cc. ....... 
“Barbaudes. (Indiile Occidentale). . . 
Belucistau, şi Ramoo din Birmania (Indiile Britanie, Asia) 
“Bechuanaland, (Africa) îi. 
"Birmania, (Atară de staţia Ramoo Asa. 
Bokhara, (Asia) . . . eee. 

* Bolivia, (America «dle sud) Ceea e... 
- BoFnCO, (Insulă Asia) şi Sandacau . 
Brasilia, (Atară de benambuco) (America de sud) "Destere, Rio-uri 

do Sul . înece o. | [. [| . . . . . 
Broves, Gurupa. . . a. . Î. 
British —East Atriean— Company “(Atrica de sud). Î.. . 
Brimsh—South African—Company . . . . . ..... 

: California (America de Nord). . . eee... | 
- Columbia Britanică, (America de Nord) Î.C. ... . 
Columbia district, > 
Colorado, 

: Connecticut, 
Cap hretou, 
Carolina «e Nord 
Carolina de Sud. | . . 
Chama, (Atriea, Occidentală) . .. ae 
Cape Coast Castle, (Aria Vecidentală) . . - .. .. 
Cote d'ivoire - înca n ace ee e ea... .. 
Cambodge, (Asia). eee ce ee o. |... . . 1. 

“Canarii, (Insule) . . . 1 cc [cc . ...... .. 
Cap Verde, (Insule Africa) . . . îi . | 
Ceiebes, (insule, Indiilo Olandeze Asia) ce i. . 
Ceylan, ((nsulă. ASIA) o. . . .  . . |. |. |... ct. 
Chili, America de Sud. . cc... cc 
China (Asia). . cc. [cc . .. 
Cochinehina, ţâsia). . îi. 
Cotumbia, (America "de Sud. .. . ae... 
Colonia Cap, (Capul Bunei Sperante Atriea) . 

» . . . . . . . 

> > 

> 

> 

> 

vs 
v
o
i
 

vs
 
v
v
 

s
v
 

. . . . . . 

. 
Saulani, 

Taxele telozramolor destinate pontru a- 
E ceste insule se 'compune : 

Comores, insule (Africa) - 

toleseamă, 
Corea, (Asia) ,.. -. îi 
Costa hica (America "Contrală) : Ceea e. 
Cuba,  Imsulă.(Indiile Occidentale) - ei 
Curacao. » .>. E 
Cypru, (Insulă . Tureia de Asia) . 
Dahomey, (Africa Occidentală) posesitni Franceze .... 
-Dar-es- Salaam, (posesiuni germane) Africa Orientală ... 
:Djibouti, (pe coasta. Mărei Roşie) Africa colonii! franceze 
Dixcore, (Atrica Occidentală) . .. ao... 
“Doniinique, (America) Indiile Occidentale. ....... 

Din taxa tolegrafică până la Adem <Zau- 
zibara Mozambic, Lorenzo, Marques suii Dur- 
ban şi dintr'un porto poştal dle 30 bani de 
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285 Taxa pe | 
| _euvent_ | 

|_Lei ti i 

Diirban, (Atrica de Su ...- Ceea... i ls 

Dakota, (America de Nord) e ed 2135 , 

DEA 
| ! 

Ecuator, (America de Sud) e i 173 i 

1. Resiune (Alexandria şi colo-lalte biurourD 145, ! 

Eavptul, - II. > (Souackim şi cele-lalte biurouri) . : 1,70. i 

UI. > (Eavptul de Sus). cp. ; 195 i 

- Elimina, (Africa Oecidentală) eee î S35 ; 

Fernando de Norenha. ţlusulă), taxa este aceaşi ca pentru Pernambuco; | | 4 

Brasilia ee. . I --55 

_Formosa, (Insulă) Asia . îm DD, 

Florida, Key-West (America de Nori eco. 240 

Pensacola » > 3 9'10 

Cele-Talto biurouri > > > i 2 33 

Gabon, (Africa Occidentală) liborville ee. E 8 10 

coltul Persie şi Costa Mokran, (Asii e... 2 50 

rand Bassanc, (Afriea Decidontalii e. 630 

Grenala (America Indiile Occidentale, e e. G 40 

- amandelupa «+ s - Cl 7 — 

“auntomala (America Centrală) e... +13 

„Guiana Englesă, (Amhrica do Su) ci... : -9 80 

uiana Frameasă FI ee i 320 

„Guiana Ulandesă (Surinam) America de Sud . e e ej 8 20 

Haiti (Republică) Indiile Occidentale . i ee... A 7:23 

 Wavai (Insulele Sandwich) eee i 5 05 

: Hebridele Noi, (Australia) eorespondențele pentru aceste insule s> pot * i 

expedia, prin pachebote care pornesc de la Sidney şi Auckland, cu i 

taxa ca pentru Sidney sait Auckland, e. ! : 

Media, (APADEA) ei | -430 
Honduras, (Republică) America Centrală. . e to... | 525 

Istmul de Panama (Columbia) America de Sul... . | G 80 

_1daho (America de Nord). ep... „245 

„ îllinois, » - 1. d 210 

Indiana o. n n Pai 210 

lilien Teritoriu (America de Nord). NE 2 35 

- lova, “ î. . ai 235 

_ Mtacoatiara, (Brasilia) America de Sud e ec... 5% 

Jamaiqua, (Indiile Occidentale) America. e. +30, 

+ Japonia, (Asia), : fo. . 6 03 

Se percepe o supra-taxă de 80 bani «n telezr „mă pentru €Orespon- 

dențele ce trobuase a traversa marea: aessto tnlearamo se depun la 

poştă ea scrisori reconnnlate. ” 

"Java, (Asia) Indiile Olandeza e ee. . 415 

Jetebu (Asia) Peninsula Male ee 105, 

Kamerun, (posesiuni germ) Africa. Oceiilontală e... . 9 î5, 

Konater, (Atrica Occidentală). 5 10 

Telgramelo pontru Manoak, Friguiagun, Banbaist, Tinho. naba şi | 

Faranâch se vor dirizia prin Konakoy ci taxa acestuia, plus 8) baut i; i 

«de cuvânt, - - i 

Kotonou (Porto-Noro) Africa Occidentală o... . î 7 80   Kansas, (America do Nori. e e aa 

Kent, e : 2 10 

Aabouan, (Insulii) Asia 60 

Iasos, (Africa Occidentală . eee n 855 

lamu, (Britisk-East-Atriean-Compant) Arie de Sul, o... . | 3 15, 

1.vanda, (San-Paul do Lomula) Attica Oecilontală “ 1U 63 

în provincia Angola sati dosenis biurour îe: urmitze : Cabiri, Ca" ! 4 

«ullo, Cauhoea, Cassauhala, Dallatanido, Domito, ticliui:r0, Alto, Malanze, 7] | 

Punge-Andnoiio, Quifanzondo. Ac sta biurouri sunt, în comunieaţiune: | | 

„u Loucnudlu, taxa oste aezca-şi ca pentru l.ouandi plus lu bani pen- |: | 

"tru cuvânt. ” i i | 

. Lombok, (Indiile Olandeze) Asia | îi 25 

; orenzo-Marquez, (Africa-Orientală 315 

Taxa pentru Limpopo şi $. Panto este aceva-şi ca & lui Lorenzo Ala = Î a | 
” pf EN i   “pnez, eu adăosire de 10 bani pe cuvânt.
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Louisiana, Mew-Orlears (America de Nor) 
Cele alte Viurouri .. ci 

Kwantoung, peninsulă (sia), . 
Mandehourie (sia) co... 
Macao (Insulă) Asia . e... 
Maudlagascar, (Africa Orientală) Ceea... 
Madora, (Insulă) ... ee. . 
Madura, (Indiilo Olandeze) Asia e. 
Malacca, (Penins»lă) Asia 
“-Malindi, (Britisch ast African "Company 
Massauah, (pe costa Mărei hoşie) Arica . 
Maria-Galanta, (Indiile Occidentale) America . . 
Maroe (Tanger) Mica , [a .. 
Martinica, (Indiile Decidentale) America . 
Maurice, (insulă) Atriea 
Maxotte, (usulă) Taxa telesramelor destinate pentru "acesasta insulă s5 

tormeză ast-fel: 
1) Diu taxa televralică până la Aden, Zanzibar, Mozambic, Laureneo 

Marquez saii Durban şi 
__ 3) Dintrun porto- poştal de 30 Dani 
Meimbang Diawan, (Asia) .. 

: Mexicul, (America) aia 
Mombasa, (british East Ateiean Company) Africa do sul , 
Mossamedes, tifrica, Occidentală) . . 

- Tot în provineia Ainsolo saii mai deschis “viurourite : "Capa: ombe, 
Chihia, Muilas, Iumpatha, Lubaunco, puse în contmnicați» cu. Mes:a 
medes : taxa este ca pontru Mossamerles plus 10 bai ds cuvânt. 

Mozambic, (Africa Orientală). eee 
Manaos, (Irasilia) America do Sud . . . . IN 
Maine, (America de Nor) Ce e... 
Manitoba Ceea 
Maryland ei ae 
Massachusetts, | 
Michigan 
Minnesota, vuluti, Menucapolis, ST Paul "Win ona, (America do “Nor 

  

Cele-alta biurouri, ., . eee. | 
Mississippi (imerica de Nord) . . ue 
Missouri, . . St, Louis. eee eee... 

.. îs Cele-alte hiurouri e .. 
Montana, (America, de Nord). e 
Natal, (Mirica de Sud) eee eee eee... 
Noua-Caledonic: tAustralii) ek. 
Noua-falie do Sud. eee aaa 
Niearaeua, (America centrali) . . . i a. 
Nosse-l6, (Insulă) Africa Orientală. 1 "axa so “foruză : : 

1) Din taxa telesrafică până la Aden, fanz: har, Mozambic: L.crenzo- 
Marquez sait Durban și 
2 Din porto peştal do 30 hani de telegramă i . | | ui 

Nubia, (Egxpt hesziunea l-a) ee, 
Nebraska, ţâmerica de Nord) ea 
Nevada, . n a - Ci : 
New-llamshire,, s- Ce 
New-YerseY „ Ce eee ee ez e... 

ilobolen, Yorser, Citys Newark PD 
„Cele-alte biurouri eee. 

Now=Mexico, (ămerica deNord) ....... ah. | 
New-York, Aa 
„New= York-City, Bay idee, brooklin. Flatbush, Fort llamilton Go-. 

„Yvernor's Island, Groen-Rideo, Lon Island City, New-brizhton, New- 
- Dorp, Port Richmond, Quarantine. Sainte (core, Sapleton Temp E 
- kinvsille, West New-lrighton . d 

” | 

  

Cele-l alte biurour! ., Data. 
North West Territory, «din Canada (meri ca fe Nora Pee. 
New-hrunswiek. > ia a ,   

  

  

    “Nona Seoţie, AR



"Ohgei *, (pe coasta Mărci hoşie Atrica) colonie fraucesă . 
(Ameriea «le Nori) : ""Uhio, 

"Oklahoma T oritoriu, 
“Ontario, ” 

-Orezon, 

> > x 

2 > > 

a > 

“Paraguay, (America de Su) A 
«.Penang, Insulă (Asia) 

! 

„Persia, (isia)' . ., 
-Poru, (America "do Sud 

Perak, (In peninsula Malacca Asa) 
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“Philippine, (Insule) - Asia, Insulelo : celt, “Liuzolt, "Otanila Nesro: şi 
 PanayY 

«) Insula Luzon 
-, b) Taxele 'tolegralico pentru insulele 

cuvânt 

“Perto-ltieo, (Indiile Oecidontale) America . 
Pram-Pram! * * * Ăfeiea Oecidentală) 
Principe, (Insulă) (Africa Occidentale) 

" Peunsylvania (America de Nord) 

Csbu, Nezroa și Panay sunt, 
aceleaşi ca pentra iusula Luzon plus o tuă adițională i do 50 bani po 

Prince Eduard, Unsulă), America de Nord ...... 
„Parahyba, (Brasilia), America de Su 
“Pernambuco, > >> 

“uita, ( (Africa Decidentală) 
: Queheg, America de Nordy 
Qucensland (Australia) 
hodriuez şi Reunion, Insule 
hio-laneiro, (Brasilia), America, de Sud 

n hode-Istand, (America «de Nord) 

“Rusia do Asia, (Siberia) 

  

Xe compune : 

| i-a > 

| l-a regiune 

“ Saadani, (Africa Orientală) posesiuni sermane ca... 
;Santa-Maria, (Insulă) Africa Taxa, teleşramelor pentru această insulă 

-„) Din taxa teleurafică până la Aden, Zanzibar, Mozambic, I.orenzo- 
„Marquez saii Durban, și a 
:*2) Dintrun porto- -poştal de 30 bani. 
Si Cristoph, (St. Kitts) (Indiile occidentale) America e. 
“Ste. Croix, (Indiile Occidentale) America 
Ște Lucie > 

. Thomas > 
E Vincent” 

> > 

> > 

Sanet, lelGna, Insulă Iritanică în 1 oc eanul Atlantic) î.. 
San Salvador, (America centrală) .. a 
Sau Thiago, ţinsulo) AMrica . .:. eee eee ea... 
San Theme, insulă) Africa Oce dentală 
San Vicente, (St. Vincent) Africa 
Salt-Pond, (frica Decidentaţă) 
Saani- Miguel .. 
Santo-lomino, (Republică) Itaiti, Indiile Vee identala . .*. 
SGlansor, (Peninsula Malacea) Asia, . 
Sonezal, (Insulei Africa 
seyerelles, (Insule) Atrica . 
Şiam, (Asia). .... 

sierra-L.eone, [Africa ee identaiti) 
Singapore, (Asia). . . 

. .. |. v. . |. . . . 

. . . . . . . . 1. . .... . . . . | . . . . vc. 

statul liber d'Oranze, („Mirica de Sud) 
Sumatra, (Insulii), Indiile Olandeze. Asia) . 
Sungie-Ujong, (Peninsula Malacca), „Asia 
st. Piorre-Miquelou, (âimerica de Nord) 
Tausa, (Africa Orientală) posesiune germani ...:.. i. 
Tasmania, (Australia) 
Tozo, (Africa Occidentală) posesiune germană o d 
Tonking, (Asia) ... . 
Transvaal. (Republică) Africa de Sua! 

  

r Taxa pe | 
Ş cuvânt | 

i Lei [o 

| 20) 
| 210. 
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Trinite. (Indiile Occidentale), America . o... 
Tripolitana, (Africa) e... . 
Tunisia, (Mica)... aaa 
Turks, (Insule) America . ae 
Tennessee, (America de Noră) . e... 
Terre-Neuve | Da. Ia 
Toxas o 3 
Uruguay, (America de Sud) , o. 
Utal, (America de Nord) . . . cc... .. 
Venezuela, (America de Sud). . 
Vietoria (Australia). . . Azi 
Vancouver, (Insula, Columbia Iritanică) America de Nord 
Vermont NR > > 
Virginia, (Orientală şi Occidentală) pa 
W'ashinzton „2 >» 
Wisconsin ” > > 
Wyoming, e... .. .. 
Winnebah, (Africa Occidentală) ..... 
Witu, Briţish-East-African-Companz) Alric a de Sua 
W'ydal, (Africa Oecidonțală) . . 
Yomen şi insula Gaman — Afiica (Marea Toşie) 
Zanzibar, (Africa Orientală)... | 
felanda-Nouă, (Australia) n. 

  

- "Taxa pe i 
cuvent i 
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Telegrame speciale 

Ce se înţelege prin telegrame speciale? 

Prin telegrame speciale se înţelege telegramele cari conţin inlicațiunt spe” 

ciâle, ce daă ma! multă garanție şi înlesnire pentru transmiterea sai pre- 

darea lor la destinație, şi pentru cari pe lângă taxa ordinară se ma! plătește 

o taxă accesorie pentru indicațiunea specială.— Diferitele combinațiuni admise 

pot fi: urgenta, răspunsul plătit, colaţionarea, adeverirea de primire, cu copil. 

a se urmări, telegrama-mandat, cu expres, şi telegrama semalorică. 

Telegramă urgentă 

Ce se înţelege prin telegramă urgentă? şi cari ţări admit urgenţa şi cari 
” o admit numai în transit ? 

Expeditorul unel telegrame, dacă doreşte! ca telegrama sa, să aibă prio- 

ritate utât în transmitere, cât şi la predarea la domiciliu, are facultatea de i 

o da cu indicaţiunea „urgenti* scriind înaintea adresei acest cuvânt, sau 

simplu litera D. 
Taxa urgenței pentru România este de 50 bani. 

> . - străinătate este taxa întreită a acelei telegrame. 

Telegramele urgente sunt admise în regimul curopean numai cu Alge- 

ria, Austro-Ungaria, Azore, Belgia, Bissao, Bolania, Bosnia-Hertegovina, Bul- 

garia, Coisica, Cote-divoi, Cypru, Danemarca, Franța, Gabon, Germinia. 

Grand: Bassiun, Grecia, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, 

Rusia, Serbia, Spania, Suedia, Tripolitania, "Turcia și Tunisia, iar Britania 

şi Elveţia admit numai în transit. 

Telegrame cu răspuns plătit 

Ce se înțelege prin telegrame cu răspuns plătit, regulile de urmat de 

public şi amploiaţii telegrafo-poştali ? 

Când cine-va voeşte să plătească un răspuns la telegrama sa, trebue să 

scrie înainte de adresă (căci în text nu i sar lua în consideraţiune) indica- 

țiunea „Răspuns plătit... .. cuvinte“ şi pentru străinătate „„Reponsce 

paşte ..... motsf arătând numărul cuvintelor răspunsului ce cere, ŞI carc 

număr la telegramele înterne poate fi, orl cât de mare, iar la cele externe 

maximum 30 cuvinte. 
Când numărul cuvintelor răspunsului plătit e de 10 se poate seri ahre- 

viaţiunea (R. P.) care sa stabilit că represintă 10) cuvinte plătite. 

Daca expeditorul nu determină numărul cuvintelor plătite, ci ar arăta 

simplu (R. P.) sait „„Răspuns plătit“ atunci răspunsul se consideră plătit ca 

numai pentru 10 cuvinte.—Când telegrama e multiplă (adică cu mai multe 

adrese) indicațiunea „Răspuns plătit“ se scrie înainteu fic-cărei adrese u 

destinatorului,- de la care expeditorul voeşte a obţine răspuns. 
| Atât pentru telegramele interne, cât şi pentru cele externe presentate cu 

răspuns plătit, pe lângă taxa ordinară a telegramel se va percepe și taxa 

accesorie a răspunsului plătit, după numărul cuvintelor, plus 10 bani pentru 

chitanţă, iar la cele interne, se va ma! percepe şi supra taxa de 25 baut. 
In casul când expeditorul telegrame! ar dori ca răspunsul ce plăteşte 

„să fie urgent, va scri indicațiunea „hăspuns plătit . . . + cuvinte urgent'* 

iar pentru străinătate „Râponse paşte . . , :-mots urgentet“ saii dacă nu- 

mărul cuvintelor răspunsului plătii este de 10 cuvinte se va putea seri (RN. P.D.) 

plătindu-se în serviciul intern pe lângă taxa ordinară a telegramei şi a răs- 

punsului şi taxa urgențel care e de 50 bani, iar pentru cele externe pe lângă- 

taxa ordinară a telegramel şi taxa întreită a răspunsului plătit - 

Bonuri telegrafice 

Ce sunţ bonurile telegsafice, şi ce drept daii ele celor cari le posedă? 

La sosirea unei telegrame cu răspuns plătit, amploiatul primitor, vâ 

forma un bon din condica cu matei torm. 14, complectândul cu "datele ce- 

 



xute, fără răsături, ştersăturI sait corecturi, şi 7] va ataşa la telegrama res- 

peetivă, care se va înmâna destinatorului. . . . e: 
- Acest bon dă drept destinatorului să expedieze gratuit în limitele taxel 

_ândicate pe bon, o telegramă pentru orl-care -localitate din țară sai strei- 

nătate. . . ” 

Dacă valoarea honului ar fi nat nare ca taxa telegrame, atât în ser- 

viciul întern cât şi în regimul european, diferența nu se restitue (în regimul 

european, dacă se'cere se restituie) şi nici nu poate servi la acoperirea taxei unel 

alte telegrame, cum de asemenea un bon nu poate servi pentru. plata . taxei 

mal multor telegrame, şi nică, inal multe bonuri la francarea une singure 

«lepesi, , o. m 
Dacă valoarea bonului e mal mare ca taxa telegramei. diterența se va per- 

cepe în numerar. . - . i aa 
| Aceste bonuri sunt valabile timp de G săptămâni, după care ternien 

„lestinatoril pierd dreptul de a mai presenta . un răspuns în comptul- bonulul 
„are rămâne anulat.. - DI Dia 
7 

cei 

D» 

In serviciul extern valoarea bonului se poate :restitui în -termen.de 3 

luni de la data emitere. E : a 
„Lucas de pierderea unul bon, nu se poate libera duplicat. i: 
Pentru telegramele interne presentate cu un bon de casă, liberat pentru 

o telegramă cu răspuns plătit,. sosită din „streinătate, și daca valoarea ho- 

nului nu este suficientă să acopere şi taxa chitanter, această taxă se va per- 

cepe în numerar, Du i 
Când destinatorul unei telegrame cu răspuns plătit, refuză bonul saă 

chiar telegrama, saii dacă telegrama nu sa.putut preda din diferite -impre- 

jură, oficiul de destinaţie avisează printrun avas de serviciu taxat. în 

comptul bonului, pe expeditorul -telegramet prin oficiu de origină. . 

; | . _ Telegramă colaţionată A E 

Ce se înţelege prin telegramă colaţionată, avantaglile publicului când dai 

- : a ast-fel de telegrame? Li 

Când cine-va dorește 'ca telegrama să se colaţioneze. în timpul transmi- 

terei, ca ast-tel să nu se strecoare erori, iar dacă sar crona, să aibă drept 

“la restituirea taxei telegramel, trebue să serie asupra adresei indicatiunea 

„Colaţionată“ sau pentru străinătate „Collationemenţii ati abreviutiunea 

4T. C.) plătind: în serviciul intern, pe lângă taxa ordinară a telegramel.şi 

taxa accesorie «le colaționare „care este de 2 banul de cuvânt, iar pentru stre- 

inătate taxa de colaționare este. egală cu.a patra parte din taxa "ordinară a 

telegramei. . : N , ae 

'Pelegramele particulare citrate sunt obligator. supuse la plata taxel. de 

«olaţionare iar cele olficiale ; citrate şi telegramele mandat se colaționeuză 

sratuit. E : . : 

  

'Teleirramă cu adeverire, de primire     

Ce sunt telegrame: cu adeverire. de primire avantagiile calor'cari prezintă 

ast-fel de telegrame, obligaţiunile amploiaţilor telegrafo-poştali, faţă 
“de aceste telegrame ? 

Expeditorul unci- telegrame, dacă voeşte să se asigure, - de data. când 

Sa predat telegrama sa, are facultatea a cere adeverirea primirel-saii prin 

“telegramă, în care cas va seri înainte de adrosă . cuvintele „Primirea adeve- 

zită telegrafice: și pentru” streinătate „Aceuse: de .reception“ sai - simplu 

IP. C.), plătind ca taxă accesorie 50 bany pentru-serviciul intern, iar pentru 

streinătate taxa a 10 cuvinte sati va putea cere adeverirea prizmirel prin poştă 

zi în acest cas va seri „Primirea adeverită postală“ si pentru streinătate 

”, Accus6 de râception postal“ sati abreviat (P..C. P.) plătind_ca taxă acce- 

sorie : 25. bani pentru serviciul intern, iar pentru streinătate 30 bani, cart se 

“percep de 'officiul de origină în profitul săi. - RE 
“ * $ [o



"zl 

e După predarea unel telegrame cu adeverire de primire telegrufică, se 
formează un avis de serviciu taxat (pe cât posibil) să nu fie mat mare de 10 

“cuvinte, care se înregistrează în condica cu matcă form. 54, şi prin care se 
“informează expeditorul despre data, ora și minutul predăret telegramer. 

Pentru străinătate vor avea lorma următoare : „C. R. Paris de: Buca- 
rest No... . . (adresa destinatorului) remis le (data, ora şi minutul pre- 

- dărel). 
"i In easul când telegrama nu sar fi putut preda în timp de 24 ore din di- 

: ferite împrejurări, atunci se încunoștiinţează expeditorul despre motivul ne- 
- predărer şi tot printrun avis de serviciu taxat în comptul adeverirer de 
primire. , 
La sosirea unel telegrame cu adeverire de primire poştală officiul de 
destinație, pe lângă chitanța de “predarea telegrumer, va forma o adeverire 
de primire (form. 106) în care va arăta: numărul, origina, data şi adresa.— 
“Această adeverire, semnată de primire de destinator care va indica data şi ora 
primirel, se va expedia în plic recomandat din ofticiu, olficiulur de origină, 
care o va remite expeditorului. : 

La sosirea unei telegrame cu adeverire de primire sosită din străină- 
tate, după ce sta prelat, destinatoralui, care va nota pe recipisa de predare, 
data, ora și minutul primirel se formează un avis pe un blanchet de tele- 
sramă întocma! ca și cel telegrafic, exemplu : C. R. Paris de Bucarest No. (a- 
dresa destinatorului) remis. . . (data, ora şi minutul predărel), și acest avis se 
pune în plic și trimite franeat ca scrisoare recomandată officiului de origină. 

„i “In cas când telegrama ar îi pentru o localitate unde nu. este biuroui te- 
legrafic, telegrama se trimite prin poştă, și imediat se lormează un avis avind 
“forma-urmatoare C. R. Paris de Bucarest No... . . (adresa destinatorulul) 

„remis poste . . . .. (data, ora şi minutul predărei). | 
Bani! necesari pentru francarea trimiterei se iati din casa olficiulul și în 

urmă diriginții vor cere direcţiuner mandat de rambursare, alăturând ca âcte 
- justificative copie după telegrama sosită cu indicațiune (P. C. P.) și recipisa 

de depunerea Ja poștă a avisului pentru adeverirea de primire. 

Telegrame cu mai multe adrese sait (multiple) 
Se pot expedia telegrame cu mi multe adrese într'o aceiași localitate. 

“Taxarea acestor telegrame se face percepând taxa după numărul “cuvintelor 
seu la o singură telegramă, plus o taxă de 50 bani pentru fie-care copie și 
“pentru fie-care serie de 100 cuvinte sati fracție,: - 

: In preambul se va nota indicația, cn «litea «dlrese saii domiciliuri 
Oficiul telegrafic de sosire expethază fie-care copie pentru fie-care -per- 

„Soană sai pentru fie-care domiciliu numa! cu reproducția unel singure adrese 
„Său unul singur domiciliii. 

„-- Când însă expeditorul doreşte ca copia să conţină totalitatea adreselor 
trebue să menționeze atât la interne cât și la externe înaintea adreselor indi- 
catia „a se comunica toate adresele, aceste cuvinte se numără lu taxare. 

Când telegramele multiple poartă îndicația” de urgentă saă cu colufio- 
„nare, taxa pentru acestea se percepe-o singură dată; iar când poartă. indi- 
“cațiuneă de adeverire de primire sai răspuns plătit, expeditorul este ţinut'a 
indica în mod special pentru care din adrese sai domiciliuri voeaşte a avea 
răspuns sati adeverire de primire 

„si: “Telegramele adresate M.S, Regelui, miniştrilor sait autorităţilor constitu- 
site sur soul admise ce multiple sait cu copii. - ” 

Pentru telegrimele externe sunt aceleaşă taxe de copie şi regult cu ileo- 
:*sehire că indicatia trebue să se serie (PĂLr) Sa a adresses, 
îi Când telegrama multiplă este urgentă taxa de copie se percepe câte sin 

„leit de fie-care 100 curiute, - i : 

e Telegrame a se urmări Na 
Când cine-va doreşte ca telegrama sa, să : urmărească pe. destinator şi 

prin alte lvcalităţi,. trebue să serie indicaţia înainte de adresă, pentru tară



  

re ze srmiiri sai semuul ([. S ), iar pentru străinătate „faire suirre“ (F.N.). 
-- - 1) La telegramele destinate pentru interiorul ţărel, taxa une telegrame 

a se urmări se percepe ca pentru atâtea telegrame separate lu câte. locali- 
tăți este adresată; Pentru telegramele a se umări se liberează numar o sin- 

gură chitanță de şi taxele se percep separat. | | 

Neespedierea telegramelor interne ” 

Destinatorul făcând cerere în scris. poate obţine ca telegriuna ce i-ar 
sosi la un officiti oare-care să-I fie transmisă la un alt oficii; în asemenea cas 
oficiul de reespediere calculează taxa după numărul cuvintelor, ce conţine te- 
legrama şi serie în preambul indicația: taxa de perees lei... . bani... 
socotinil' și aceste cuvinte la taxare şi apol o recspediază la noua sa destinație. 

Oficiul telegrafic care predă telegrama, încasează taxa indicată, Jiberează 
chitanța din condica cu matcă, percepând și taxa de 10 bani. 

* 2) La telegramele destinate pentru străinătate se percepe taxa cuvenită 
numar pentru primul parcurs, taxa complimentară se percepe de Ja destinator 
de, către biuroul care predă telegrama. E 

“Incas când olficiul telegralie primeşte o telegramă cu indicatia (F. $.) | 
o trimite la destinație și dacă nu se va putea preda o reexpediiză imediat la 
noua adresă, ce i se indică de la domiciliul destinatorului, scriind în pream- L 
bul, taxa ce se cuvine pentru noul parcurs după numărul cuvintelor, plus | 
cuvintele ce lormeuză noua adresă, în modul următor: , 

" .'Taxes ă percevoir lranes . . . . centimes. ... 

  

    

Neexpedierea telegramelur externe 

Destinatorul poate cere ca telegrama ce i-ar sosi lu un oficiu oare-care 
să-I fie reexpediată .la adresa ce va indica, In asemenea cas officiul de: rees- 
pediere scrie. indicația Reexpedie inainte de adresă. Cererile de reexpediere 
se fac în scris sau prin avis de serviciu taxat ($. T.). | 

Câna-o telegramă reexpediată nu poate ji predată, ultimul olficiu de 
sosire dă avisul următor: ia 

No.....du... râexpedic sur -demande du destinatairea ... non  . i 
xemis, a percevoir în... .. ct... e 

  

„Acest avis se adresează officiului care a făcut ultima reexpediere şi aşa 
mal încolo din oificiu în officiu, ast-fel ca persoanele cari .aii cerut reexpe- 
dierea să fie obligate a plăti taxele. | 

In cas când nu sta putut încasa taxele de la acele persoane, avisul se 
trimite otficiului de origină spre a "l comunica expeditorului, care eventual 
este invitat a plăti taxele rămase neîncasate. | 

“Când taxa de reexpediere la o singură localitate se plăteşte la presen- 
tare se transmite în preambul indicaţia „Taze percite“. 

Telegrumele cu expres 

Telegramele cu expres se admit numal pentru, interiorul țărei. Când 
expeditorul doreşte a trimite o telegramă la o localitate, unde nu este un | 
biroii telegrafic, prin om expres, trebue să scrie indicaţia: Fapres plătit sai 
semnul (X. P.). , 

Telegramele cu expres, sunt supuse obligatoriu şi. la taxa adeverirei | 
de primire. Taxa expresului este de 50 bani de kilometru, dacă distanţa se... » 
cunoaşte, dacă nu atunci se lasă un deposit la officiu plus taxa unuf avisde 
primire. 

Suma depositului sa va însemna în condică-în dosul măteci, şi pe dosul 
chitante liberate, certificându-se prin semnătura ampioiatului taxator şi ştam- |, 
pila de zi. 

In localități ande există pest teletonic, expeditorul ielegramet poate 
cere a i se transmite telegrama prin telefon plătind o supra taxă (taxa unei 
fonograme) fără a i se mal.pretinde adeverire de primire. “ 

"Oficiul telegrafic de destinațiune primind o telegramă cu indicațiunea
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expres plătit saă (X. P.) angajează imediat un om inadins, pe care '] trimite să ducă” telegrama la localitatea indicată și la întoareere'să aducă “chitanta prin care să constâte predârei telegramel.: Oficiul după ce se asigură că „ predarea telegramer sta făcut în regulă, “plăteşte omul inadins din câsa ofli- ciului şi face imediat un avis de serviciu (în contul adeverirei de primire) prin are comunică officiului de origină .pe lângă, data și ora predărer si : costul «xpresulul. Oficiul de origină la rândul săi înştiinţează : pe expeditor prin acest; „ avis și lichidează depositul. lăsat, oprind taxa expresulu! şi restituind restul. Pe chitanta .liberată se. va anula -ac notația din. dos. a 
Oficiul de origină este obligat a trimete imediat după lichidare, cosțul „expresului officiuluI care a făcut predarea prin mandat poştal oficial. “ Nu se admit telegrame. cu: expres cu „destinaţie pentru staţiile de câr ferate, , , PE 
Pentru străinătate nu se admit telegrame cu expres plătit. Cu toate acestea când sosesc telegrame cu -expres, se trimit prin poştă. “Telegramele adresate la loculităţi nedeservite de un biuroii telegrafic pot îi transmise cu. indicația (P. R.) sar Poste Pecomandce, în acest cas otticiul de sosire depune telegrama la poştă ca scrisoare .recomandată ; pentru uceasta se percepe «dle către olficiul de origină o taxă de 50 bani. : a i 

Telegrame sematorice , 
Telegramele seinatorică se numese . telegramele “preschimbate cu coră- biile pe mare, prin intermediul sematorilor. 'Faxa “unei telegrame sematorice este fixată la un leti. Telegramele sematorice poartă indicatia Sena phoriqite. 

"Corespondenţa telegralică de stat 

Se _numese telegrame de stat, telegramele cari emană de la tuncționariy publici, autorisati prin lege a corespunde oficial „prin telegrat şi, cari conțin corespondențe relative la afacerile statului. . 
Telegramele de stat trebue să fie investite cu sigiliul autorităţer de la care emană, pot însă fi scutite de această lormalitate, când autenticitatea telegramel nu poate ca loc la veri-o bănuială. | : Un particular poate da o telegramă în comptul statului, numaul în easul când de verr-o autoritate i star fi adresat o telegramă al cărur resultat'ar. trebui să '] dea telegrafit. Spre asigurare va produce telegrama de stat pri- mitivă, | i - 
Telegramele de stat pot fi redactate în limbagiu clar şi convenit sai cifrat, - | | CI : Telegramele de stat sunt supuse acelorași reguli de taxat cu şi telegra- mele particulare, cu singura deosebire că nu lise percepe taxa pentru  recipisă. Se înregistrează într'o condică specială: de unde li se dă No., iar la finele lunei se aranjează pe autorităţi, formându-se acte, li se formează bor-- derouri în dublu exemplar, şi se înaintează 'cu raport separat direcţiunel. 

Telegramă circulară - 

Circulara este o telegramă de stat care este adresată une! autorități în mat multe localităţi.—La asemenea telegrame taxa se formează : se socotește 
numărul cuvintelor din text, semnătura și o singură adresă, percepându-se 
câte 5 bani de cuvânt plus 25 ban supra axa; produsul'se îmulteşzte cu 
de atâtea ori câte adrese sunt, mal puţin una. . - 

„Să se dea mal mare atenţiune semnului de circulară, şi să se răspundă 
imediat; — iar după primire se va da treptat. de fie-care ofiiciu colaționarea 
reglementară. — Oficiile însărcinate cu 'reexpedierea va chema imediat 
oficiile laterale spre a le o transmite. 

Autorităţi admise a corespunde oficial 
Sunt admise a corespunde. official prin telegrat : , 

1) M. S. Regele, cancelaria sa-şi administraţia domeniilor coroaner cu 

18 

  

 



| particulare, c 
"tatea do a rectifica adresa telegramei, saii do a i se repeta integral Sai par- 

8) Registrul -d€ deranjamente pe linii; 

934 

ori ce autoritate: sai particular. 
2) Miniştrii sai delegații lor, cu o0Il- cari autoritia (Isa 

teres de serviciu. . 
3) Toate autorităţile constituite, prevăzute, în "budgetul gener ral al sta- 

tului, în interes de serviciu. 
4) Autorităţile judeţene numal pe liniile înființate și “întreţinute cu 

cheltuiala lor în interes de serviciu: _ 
3) Administraţia poştelor și telegratelor în interes de servicii, însă nu 

mai în interiorul țărel, jar în regimul internațional. numai pentru serviciul 
telegratelor statelor contractante. 

i particulari ţin in- 

1 
-.. + 

'TFelegrumele de serviciu: „i AC - .: 

Se numesc acelea cari: emană de la administratiunea centrală saă dz] Ja. 
oficiile telegrafice, şi. cari tratează despre cestiviele relative lu „serviciul te- 
legrafic intern și internaţional. 

'Telegramele de serviciu sc împart în: 
1) "Telegrame de serviciu propriu zise, “cârr se “prescinibă intre, 

nistraţiunile “teleuralice şi funcționari! 'lor. 
5) Avisule de serviciu, sunt acelea Carl se jiresehimbă între offieir, atat 

între cele din interiorul ţărei, cât şi cu cele streine: | 
La rândul lor .aceste avise.se “împart ; în: ! 
3) Avise de serviciu propriu- zise, cari se preschimbă între „oficil, ra 

E dea 

"adani- 

" tând cestiuni relative la serviciu. . 
b) Avise de scrviciii taxate, sunt acelea “date după cererea unei persoane 

care în termen de 72 ore dle la predarea unci telegrame, are tacul. - 

ţial de către officiul de origină, o “telegramă ce ar îi expediat snil primit, . 
In asemenea cas va trebui să:se plătească : 
1) Taxa telegrame prin care 'se face cererea. BI 
2 1 pentru răspuns, dacă se cere un răspuns telosrafie. 
Aceste avise port indicațiunea ($. '.), sunt supuse la aceleași reguli :de 

taxat şi se înregistrează întocină! ca o: telegramă „privată. Se: transmite pe 
aceiași cale pe unde sa transmis telegrama primitivă la care se referă avisul. 

„Archive a ăi o tra 

In archiva unui oficiu telegrafic se pilstreză scriptele de. manipularea 
serviciului, afară de acelea cari se înninteză ca compturi, cum! şi i corespon- 
denţa: administrativă, care formeză sr "nicttar ele, „acele luratcare : pi 

_1) Jurnalul de casă, i e 
2) Jurnalul de partizi, A ia a a, - 
3) Registrul formular 20, de: presentaireă telegramelor priv ate, 
1) Protocolul de. aparate, Ne 
5) Registrul telegramelor speciale sosite, tr 

zar 

PE 
  

    

A 

6) Registrul de presentarca' țelegramelor de stat, aviselor de 'serțiciu 
ş telegramelor de servicii, 

1) Registrul de expedierea teleiramelor în oraş, *  - 7 
8) Acta recipiselor: de predarea” telegramelor, 

EL 

“ Anual: so. vor fo made "usiinăitâr ele acte : a 

„-.1) Dosarul hârtiilor intrate, .- -.- i m 
9) Registrul Nârtiilor intrate, . Ci 
3) Dosarul. hârtiilor eşite, tii 
1 Registrul 'hârtiilor ozite, - AR at 
5) Dosarul cireulărilor instructive, atit 

--6) Condica: de-plata: Jeturilor, 
7) Registrul de.reclamațiuni din „partea publicului 

  
9) Registrul “proceselor- verbale -dă, obstacole, Si 

SA , 

v.



  

. 10) Buletinul telegrato-poztul, 
îi "1 Monitorul Oficial (dacă îl are) 

12) Dosarul de inventare, . 
15) Registrul de inventare, 

13) Statistica de mişcarea 'corespondenţer. 
“In arehiva -oficiulur se may pâstreză în bună stare instrucțiunile, legile 

Ri 

și zegulumentele cum și orl-ce” broşură trimisă de Direeţiune.. 

a te î- 

TRANSMITEREA TELEGRAMELOR 

a) Ordinea de transmitere.— 'Telegramele se transmit în ordinea ur- 
mătore:; - mi 

; i: 1) Telegrumele urgente care intereseză siguranţa și ordinea publică ; 
a 4. 2) Telearamele rel: :tive Ja serviciul căilor” ferate care interescză sigu- 
ranţa Noiajorilor, 

daţi), ete. , 
4) 'Pelegramele de stat, 

i ti 5) ,. , Serviciu urgente, , 
6) RE private „urgente, E si 
1) A de serviciu ordinare, | ! 

si 48), - private ordinare, 
9) C: irtile de visită telegrafice. 

isa "Pelegramele de acela-si rang se transmit dupe numărul lor de înre- 
gistrare, | 

-“Telegramele transit se amestecă cu ale oficiului punându-se între ele 
dupe ora primircl. 
_b) Modul de proceidare al! tranșmiterei.— Un ce început de corespon- 

denţă, începe prin semnele: chemărei. Oficiul chemat trebue să răspundă, cu 
inițiala numelui săii, dacă ieste: ocupat dă semnul așteptărer urmat de o țitră 
“Care. arată durata așteptărei, 
«, „i. Dacă neeastă durată este mar: mare de 10 minute trebue motivată. 
ii; î-. La semnalul f. u. oficiul chemat este oblizat a răspunde imediat nefiindu-X 
permis a da semnul așteptărel. De semnalul: î, u. se.-va-face us numa) în casuri 
extreme și lunctionarul care mar: putea justifica gravitatea urgeniel, este su- 

„pus la pedepse disciplinare. Oficiul în asteptare va nota în registrul proce- 
„selor-verbale de obstacole, motivul ușteptărer; Oficiul primitor” nu va putea 

refusu. nici o telegramă ale cărei indicațiuni de serviciu n'ar fi complecte, ci 
va cere în urmă prin avis de serviciu complectarea acestor indicațiuni, 

Când oficiul primitor ce în măsură a primi “corespondența, se- începe 
transmiterea telegramelor ast-lel : 

1) Pre: ambulul începând cu; numele oficiului de destinație ; urmat de 
particula „din“, numele oficiului de presentare, clasa căreia aparține tele- 

-. grama, numărul cuvintelor, data, ora și minutul, cu indicaţiunea, dupe cas, 
sd (dimineata) sait „,s* (seara).i 

2) Semnul scparărei, dupe care apol indicațiunile eventuale ; - 
5) Adresa ; a 
+) Semnul separărei, dupe care apol textul ; 
5) Semnul separărei, dupe care apok semnătura ; ; 
6) Semnul final. 
Când vede că sa înşelat! asupra transiniterei dă semnul erorei, apoi re- 

petă cel din urmă cuvânt bine transmis şi începe iară-și transmiterea. 
Asemenea când de cel primitor i se transmite un cuvânt ne înţeles dă sem- 

nul întreruperei şi repetă cel din urmă cuvânt, bine înțeles, urmat de ' sem- 
nul intrebărei. . 

Corespondentul începe '2 transmite de la acest semn: făcând semnele 
cât se poate de bine. 

Telegramele se transmit așa. cum le- -a "formulat: expeditorul, şi nu e 
permis a je modifica textul sati i face abreviațiuni. 

5) Avisele de urgenţă excepţională în cas de sinistru, incendiu, . inun- |  



2 

Primirea, şi repetirea telegramelor 

Indată după transmitere, oficiul primitor, compară numărul cuvintelor 

transmise cu cel enunțat şi dacă coincid adeveresce primirea prin semnul 

„primirea terminată“; contrariu, pune în cunoştinţă pe amploiatul trausmi- 

țător de diferența constatată iar acesta repetă din noi fie-care cuvânt prin li- 

tera, iniţială pină s'a ajuns la pasagiul eronat pe care îl rectifică. NE 

Când este vre-o nedomirire se poate pretinde repetirea parţială sati in- 

tegrală a telegramel. 
Repetirea telegramelor citrate.de stat și telegramelor mandat este 0- 

bligatorie. . ” , 
Repetirea nu pote fi întreruptă sub nici un envânt şi după terminarea 

ei sc dă semnalul primirea terminată. Dacă sa întâmplat din veri o causă 

oare-care ca repetirea să nu se fi putut face, telegrama se înmânează desti- 

natorului, rămânând a i se comunica în urmă rectilicările ce ar avea loc. 

Rectificările pentru telegramele cari aă fost mar înainte transmise, saii 

cererile de explicațiuni relative, se vor face prin avise de serviciu. A 

'Pelegramele primite se trec în protocolul de aparat în ordinea primirel. 

Numărul de ordine sub care sa înregistrat se comunică şi amploiatu- 

lui transmiţător, care la rândul săii "1 va nota întrun colţ, al telegramel pu- 

nând alături data, ora, minutul expedierer şi numele oficiului primitor sem- 

nând descitrabil ; în urmă, se va înregistra în protocolul general, formân- 

dui-se adeverinta de primire. 

Distribuirea telegramelor. a 

'Pelegramele se predau la domiciliu închise; “prin factori - saii-la poste- 

restante saii telegraf-restante. Mar pot fi expediate la domiciliu prin telefon 

în condiţiunile “fixate” prin“ regulamentul: telefonic. | 

a) Telegramele adresate la domiciliu, se predaii destinatorilor, membri- 

lor familii, impiegaţilor, chiriașilor, portarului, hotelierului, atară numa! dacă 

destinatorul a cerut în scris a îi se preda personal saii unul delegat, sai dacă. 

expeditorul ar fi cerut ca predarea să se tacă în mâini proprii ale destinato- 

xului și în acest cas trebue să pună menţiunea ,,AM. pi Această mențiune: 

se serie d'asupra, adrese! telegramei în afară şi se atrage atențiunea factori- 

lor ca predarea s'o facă numa! în mâna destinatorului. 

Dacă la destinator poarta este închisă saii dacă nici o personă de la. 

domiciliu nu voesce a primi telegrama, factorul va lăsa recipisa lu domiciliu. 

iar telegrama o va aduce la oficiu, de unde destinatorul este obligat a o ri- 

dica singur în timp de 6 săptămâni, căci după acest termen se distruge. 

b) Telegramele adresare poste-restante şi telegraf-restante, trebuesc ri- 

dicate de la oficiu respectiv de adresanţi saii mandatarii lor cari trebuesc a-șI. 

justifica identitatea.. 
Cele poste restante se predaii imediat de oficiu telegrafic, oficiului poş- 

tal. 

trebuesc reclamate în termen do.G săptămâni, căci după acest termen se dis- 

trug, 
c) Telegramele care se transmit la domiciliu prin telefon, trebuesc să. 

îndeplinească condițiunile despre care se spune în capitolul respectiv din ex- 

ploatarea telefonică. - 

'Telegramele adresate taliţilor după cererea tribunalelor se predaii sin- 

- diculur respectiv. 
Predarea telegramelor se face gratuit contri unel recipise de primire,. 

pe care destinatorul este obligat a v semna notând data şi ora primirel, căci 

contrar perde dreptul de satistacție în cas de reclamaţiune pentru întârziere. 

Când o telegramă nu poate fi predată, oficiul de sosire este obligat a. 

trimite cât mat neintârziat oficiului de origină un avis de serviciu, prin care: 

să facă cunoscut causa nepredărel. 
Avisul va avea forma următore: 

Atât telegramele adresate poste-restante cât și cele telegrat-restante, : 

  

 



sii 

No... . . din (data şi adresa întoein 
sat, destinatorul necunoscut, n'a sosit, plecat, ete, 

Oficiul de origină veriiică exactitatea adresey şi dacă a fost denaturată 
o rectificii printr'un avis de serviciu în urma cărei rectificări oficiul destina- „tor înmânează telegrama. Dacă adresa n'a fost denaturată, oficiul de “origină 

„comunică avisul expeditorelui, Expeditorul nu poate complecta sai. schimba 
adresa de cât printiun avis de serviciu taxat. 

Dacă însă telegrama s'a predat după transmiterea avisului, oficiul des- 
tinator va face un contra avis anulând pe cel d'intâiu. 

Intreruperea comunicaţiilor. 

„+ Im cas de întreruperea comunieaţiunel şi când comunicațiunea nu sar 
restabili mal înainte de cum ar ajunge poşta la oficiul vecin, telegrumele se 
trimit cu poşta oficiului vecin în măsură de ale reexpedia însoţite de un borderoii în care se va indica numele oficiului de destinaţie şi celul de ori- 
gină?pentru fie-care telegramă în parte. In asemenea casuri corespondența 
presentată se transmite în copie, iar cea de transit chiar copiile primite; în 
locul acestor copii din urmă la acta respectivă se anexâză borderoul în tes- 
tiune, care trebue a [i înapoiat de oficiul de origină cu prima cursă. Plicul 
în care se pun telegramele trebue.să poarte indicatiunea „telegrame“: spre 
a atrage atențiunea serviciului postal. După restabilirea comunicatiunei ofi- 
ciul primitor reinoesce adeverirea printr'un avis de serviciu în forma urmă- toure : „,Primit ..... telegrame, conform borderoului No. .. .-din ....& Când restabilirea ar avea loc înainte de sosirea poștei, telegramele se vor transmite prin telegrat cu notiţa „repetiții, ” 

Intârzierea motivată prin intrerupțiune, trebue să se noteze pe fie-care 
“telegramă, - 

al după cum a fost primită) retu- 

  

 



+ LEGILE, REGULAMENTELE, CONVENTIUNILE SI ARANJAMENTELE 

| IN VIGOARE | | 

in basa cărora se conduce serviciul telegrafic intern şi extern 

sosecsesesee 

a) Serviciul intern, 

1) Legea telegratică, post. şi teleton. din 1900, 
2) hNegulamentul acestei legi, 
2) Regulamentul pentru înființare de biurouri telegratice, de către autori - 

tățile judeţene și comunale, 
4) Legea suporților pentru telegrat şi telerânc, 

„5) Regulamentul pentru fixarea raporturilor de serviciu telegratic între 
organele C. F. R. și Direcţia 'Telegrafo-Poşstală. „ 

6) Instrucţia factorilor locali din gări împreună cu tabloul tuturor gă- 
“rilor cari fac serviciu de poşto-rurală ; cum şi numărul factorilor rural pen-" 
«linti de acele sări şi al curselor, diurnele șefilor de gări şi ale factorilor ru-. 
“ralt, comunele ce deservesc şi zilele de cursă o 

___€) Conventiunea pentru construcţiunea şi întreținerea de linit telegratice 
„între Directia Tel. şi Post. și Direcţia C. [. R. ” 
, 3) Conventia de la 20 Martie 1875 încheiată eu societatea Austro-Un-.. 
ară de navigațiune pe Dunăre pentru înfiinţare de biurouri telegrafice la 
debarcudere, 

| 
9% Regulamentul precedenter convenții. 

b) Serviciul internaţional. 

1) Convenţiuneu telegratică internaţională din Sf. Petersburg. 
2) Regulamentul convențiunei precedente, revisuirea de la Buda-Pesta. 
5) Deelaratiunea telegratică între România şi husia, _ 
1) Aranjamentul telegrafic între România şi Austro-Ungaria, 
5) Act adiţional la aranjamentul precedent, 
6) Aranjament telegratic între România şi Britania din 1900, 

Se » og talia o, 159 
S) a 2 n. 33 FRI Spania PT 

9 „ > . PS > Bulgaria „ » 
10) ” » 22 >3 +3 Serbia „. Po 

11) „ Germania, » . ,. „ , 
12) Convenţia pentru înființare de fire directe cu Germania 19)) 
13) Convenţia de C- F. R. şi Telegr. Post. cu Germania 1899. 

 



__ Disposiţiile coprinse in: Rezulamentul telegrafo-poştal şi convenţia. în- 
ternaţională din St. Petersburg cum şi regulamentul acestei convenţiuni (revi- 

_zuirea de la B. Pesta) coprinzându-se aprâ e în întregime în cursul de exploatare 
am crezut inutil a le mai reproduce; celealte legi; regulamente, arunjamente, 
enumărate mal sus, se reproduc aci imediat în ordinea cum sunt indicate. - 

| LEGEA: 

PELEGRAFPICĂ, MELEPONICĂ ȘI POȘSTALĂ 

(Sancţionată prin inaltul decret regal No. 2350 din 9 Iulie 15%, Ă , 

publicată» prin „Monitorul Oficial“ No, $7 «le Ia 19 (31) Iulie 102, și inodificată prin legeu san:tionată prin 

inaltul decret regal No. 9520 din 43 Maiă 4843, No. 2R:0 din 13 lunie 15%; și prin legea sanctionati cu de- 

cretul No. Sit din 23 Februarie 1%0, publicată prin „Monitorul Oficial“ No. 260 din 4 Martie 1950.) 

mrvrereeee 

PARTEA ], 

DREPTURI RESERVATE SIATULUI 

Art, 1 1).— Statul îşi roservă dreptul do 
“monopol asupra telegratului, teletonului şi 
poştei. 
„Nimeui altul, firă autorizarea direcţiunei 

telegrafelor şi poştelor, nu are dreptul să 
transmită semnale de la un loc la altul, saii 
să schimbe corespondențe «de ori-ce natură, 

- fie prin maşini saii aparate televratice, te- 
letonice saii ori ce alt mijloc. 
Asemenea, nimeni altul nare dreptul să 

infiinţeze sarviciuri pentru transport «le scri- 
sori, ziare, imprimate de ori ce fel, probe 
de' mărfuri, hârtii de afaceri, cărți poştale, 
bani, valori şi obiecte până la greutatea de 
cinci kilograme, nici să facă transportul 
călătorilor cu deligenţa. 

In fine, nimeni. nu va putea.face în oraş 
instalaţiuni sati lucrări, întrebuinţâudl dru- 
muri sait strade pentru trecerea lor, şi cari 
ar necesita întrebuinţări de curenţi olec- 
irici, fără autorizarea Statului, dată prin 
direcţiunea telegratelor şi poztelor, Acestă 
autorisare se va da indată 'ce se va cons- 
tata că acei curenți nu vatămă priu apro- 
pierea lor liniile Statului şi că s'aii tuat 
tăte măsurile de precauțiune pentru a se 
garanta sivuranţa publică. 

Art. 2.—Administrația poştelor pote re- 
tusa de a transporta, prin mijlocele de cari 
dispune: 

«) Obiectele prea fracile : - 
W) Obiectele acelea ale căror dimensiuni 

ar aduce dificultăți la încărearea şi trans- 
portul lor, şi acelea pentru care sar core 
o îngrijire deosebită : 

2 *) Apărută îm suplimentul Bul. Tel. Post, 
No. 19 din 1902, 

1) Modificat prin legea de la i Martie 1900, 
  

> 

e) Obicctele de o vreuiate saii de un vo- 
lum care nu sur putea transporta cu mij- 
locete de caro dispune administraţia, poy- 
telor, 

Art, 3.—Iste oprit a se servi de poştă 
pentru transportarea obiectolor cari ar îi 

expuse formientuţiunoi (ferbere) saii putre- 
ziciunoi, a so inflana saii faco explosie, 
precum de exemplu: pratul de puşcă. ful-. 
minante, chibrituri, ete. E 

Ori cine va expedia prin poştă un ise- 
menea obiect, fără u-"i fi declarat couținu- 
tul, osebit de penalităţile prevăzute de lee, 
va, fi răspunzător şi de stricăciunile co ar 
resulta. MR 

Art. 4.—Ori cine are acela-şi drept a so 
servi do telesrat, de telofon şi de poştă ; 
so acordă însă preferința, în ordinea etec- 
tuărei serviciului, celor cari privese un 
serviciu publie şi pentru afacerile Statului, 

Art, 5.—In coprinsul unui oraş sanii co- 
mună ori-cina pote distribui obicetele saii 
corespondența sa priu expres. dar nu va 
putea, stabili un serviciu pentru distribui- 
roa de diterite corespondențe fiiră autori- 
sarea dirceţiunei telegrafelor şi postelor, 

Art. 6D.—De la o localitate la alta. în- 
tra caro existi serviciu rosulat de poştă, 

ori-eine pote corespunde prin expres şi tră- 
mite ovioetele sale proprii la o altă per- 
sonă, dar nu va putâa transporta sait dis- 
tribui obicete de la şi pentru diterite per- 
sone eu prelovare de taxe, sub ponalitatoa 
previizută de acâstă Lose, N: 

Ari, 7.—Direcţiunea telezratelor şi poş- 
telor pote opri transmiterea ori-etirei te- 
leoramo prin televraf, saii” corespondență, 

  

1) Modificat prin lezea d6 la ! Martie 1900. 
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deschisă prin poştă, care ur părea primej-, limba români, expeditorul poate fi obligat 
diosă pentru sizuranțu Statului, saii careia da traducţiunoa în scris, 
ar fi contrarie legilor îiirei, ordinei publice; Art. 13 (vechii 10). — Pentru .corespou- 

saii bunelor moravuri. „_ dentța de Stat, so admit telezzame compuse 

Pe telegramele retusate se vor înxemui ! în cifre saii litere secrete, fie în total, fie 

motivele refusărei. şi se vor restitui pre-|în parte: teleuramele particulare nu pot 
sentatoralui în termen maximum do tSore.: fi redactate da cât în limbariu clar sait 

Art. 8 (not) 9.—Exploatarea tolesratolor, | compuse in citre.cu condițiune iusă, pentru 

teletonelor, postelor şi trausporturilor de: acest din urmă casca expeuitorii sii încredin- 
«ălatori se face prin cticiile telegrato-poş- | tezn administraţiunei tolegralice nlicţiona- 
talo şi prin biurouri uutorizate. “rul cifrelor ce intrebuinţeză pentru com- 

Art. 9 (eechiu 8) 21.— Oticiile telegrafice, | punereu telegramelor și să plătescă pe lină, 

telefonice şi poştale se impart în trei ca- |taxa ordinari şi taxa de colaționare. 
tegorii: - | Art. 1% (eechiă LD.—0Originalelo telegru- 

a) Oficii cu serviciu permanent, adică a- | melor, copiilor şi bandole ide semne sc con- 

cele ce sunt deschise zi şi nopte pentru |servă în timp de un an de la data lor, cu 

teleuraf şi toletou şi în timpul zilei pen- [tâto precauţiunile necesare din punctul de 

tru.poştă : | vedere al sceretului ; dupe acost termen, 
“by Oficii cu serviciu complect de zi: _ . [se vor distruge prin îneheiore de proces- 

e) Oficii cu serviciu miărzinit do zi, adică | verbal. - 

unde serviciul se suspendă în anumite ore,| Art. 15 (eechiii 12).—Toxtul tolcuramelor 

determinate prin regulament. nu pâto fi comunicat, de cât expeditorului 
In nică un cas orele do serviciu la ofl-]saii destinatorului, dupe constatarea iden- 

«iile de sub alin. b şi cnu vor fi mai pu-[titiiţoi, 
“ine de cât acelea stabilite pontru servi- Expeditorul şi destinatorul aii drept de 

«iul internaţional. - a cere sii li so liboreze copii adeverite de 
Art. 10 (uoă) î.—Exploatarea, serviciului | po telegrama ce a transmis sai a primit. 

poştal rural se face prin factori rurali, fac- |  Expeditorul nu pote cere a so trămite 

-1ori conductori, asenţi postal, azenţi spe- | copii și la alte persone de pe telegramele 
ciali și biurouri rurale. - adresate M. S. Rogelui, ministrilor și auto- 

Atrihuțiunile axenţilor şi laetorilor ru- |ritiăţilor constituite, 
rali sunt determinate prin legea de orzai-| Art, 16 (ecehiă 1:3).—Diroeţiunea, centrali, 

nisare a poştelor rurale. . este datore a pune la primu cerere, la dis- 
Biurourile rurale sunt biurouri exploa- | posiţiunea tribunalelor juiecătoresei, jude- 

tate fie prin amploiuți ai Statului, fie prin | cătorilor do instrucție şi procurorilor, te- 
persone autorisatu. losramele private şi corespondențale poş- 

Biurourile autorizate funeţioneză numai | tale deschise ce sar socoti necesare la des- 

în comunele rurale. precum şi în acele co- | coperirea crimelor saii delictelor. 
mune urbana îi căror populațiuno nu trece : ”   pesto 6000 locuitori, şi sunt încredințate: TITLUL II 
-unor persone notabile sait comercianți din La 
<omună cărora li so va aconili o romii de Ta.rele telegrafice. 
cel mult 50 la sută din vonitul biuroului. : 
Art. 11 (noi) 4).—Plata.eheltuelilor pen-: Art. 17 (ucehiii 14).— Francarea,. taleara- 

tru întteținerea şi oxploataren sarviciului : molor şi'a tuxelor accesorii este oblivato- 

postal rural privesece po județe şi pe Stat. rie la presentare. 

în proportiune de î0 la sută fie-care. | Art. 15 Cocehiii 15) 1. Taxa teleuramelor 
!so stabilosea pe cuvânt, le 5 bani i ot 

ARTE ” „1 Taxa.unui' cuvânt este de 5 bant in tot 

PARTEA II i i eoprinsul tomânioi, cu o supra taxi do 23 

SERVICIUL TELEGRAFIC do bani pontru fie-care telegramă. 

TITLUL | Adresa so va număra drept două cuvinte, 

ori care ar îl numărul cuvintelor din cari 

Despre rețeaua telegraţică, Corespondenţe !s6 compune. Pentru telegramele de ori-ce 

si archiva, categorie se va libera presentatorilor, din 

registrul cu matcă. o chitanță, de primiro 

Art. 12 (eechiii 9).— Telozramele pot fi|Plitind o taxă fixă de 19 bani do fie-care 

redactate în ori ce limbă: cole vor fi scrise | telezramă. Această taxă e obligatorie. 

insă neapărat cu litera latino, Art, 19. (noii) 2),—Corespondenta telor» 

“ Gând telosramele nu vor fi redactate în | fici prosentată de corospondenţii formal au- 

” torisați ai ziarelor, şi adrosată, ziarelor res- 

NR pective de la orele 2 p. m pâna la O di- 

Introdus prin lezea de la | Martie 1900. - - 

2 Modificat prin legea lo la î Martie 1900. | | 

5 Introdus prin lesea do la Martie 1990.| 1) Modificat prin lezea de le | Martie 1905, 

4) Introdus prin legea «lu la | Martie 1900,| 2) introdus prin lozeado li 1 Martie 120). 

  

   



„ractere se socotesc tot-t'a-uua 

-mincata, va beneficia, de-o rerlue cre. de 0 

W>
 

o
 

la sută, 
Art. 201 (ucchiit 19 1—Serviciul teleara- 

fie admite la expediere cărţi do visită te- 
legratice, compuse numai din adresă şi sam- 
nătură, fără nici un text, eu o taxă liniile 
25 bani do tie-care carte de visit. 
Asemenea se admite la expediere cărți 

cu expres loco contra taxei do 23 bani fio- 
care. Aceste cărţi cu expres se vor. depune 
numai la oficiile poştale. 

Se mai admite la expoeiiere cărți tele- 
grafice inchise cu taxa de 50 bani fio-caro 
«e so vor depune asemenea numai lu ofi- 
cil 

Cărţile en expres deschise, precum şi căr- 
țile cu expre închise, se vor distribui prin 
expres contra unei remise, caro se vafixa 
prin rerulament, variinul intre 2 și 9 cen- 
time de bucată. 

Pentru cărțile de vizită telegrafice, pre- 
cum și pentru cărțile cu expres, nu s6 va 
percepe taxa de 10 bani pentru chitanta 
«do primire. 

Aiministraţia, poştelor şi telesratolor oste 

-.
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Cuvintele separate prin apostrot 80 „SOEO> 
teze drept atâtea cuvinte izolate, 

4) nnpreun: area, „saii alterarea cuvintelor 
contrarii uzului. limbei nti este de loc. ad- 
misă, 

Cu tote acestea, nuinele proprii de oraşe, 
numele do persone, numele ile localităţi, 
piețe, "bulevarde, strade ete. numelo.de. co- 
răbii, precum şi numite seriso în litere, 
se socotese, până li 15 caractere, drept 
atâtea cuvinte câte suii iutrohuinț ut “de 
expeditor a le exprima : 
5)-Numerilo scrise in cilre se socotese 

drept atâtea cuvinte de câte ori conţine 
cincă citro, plus un cuvânt pentru. exce- 
dent, Aceeaşi repulă so aplică şi la. cal- 
culul grupelor de litere, 

0) Se socotesc «drept, o citră punctele” și 
viraulile eo intră în formarea umerilor, 
precum și barolo de fracțiune. i 

7) Literile adăugate la cilre, pentru i 
însemna numerile ordinare, se socotese țio- 
rare drept o cifră, 

Art, 23 (vechii 15). — Telegramele eu, a 
“resă complect se romii, “uvatuit la. lo-   nutorisati a emite bonuri do telegrame 

în valori diferite, după trebuinţiă, 
„ Art, 21 2) (vechi 106), — Indieaţiunile ce | 
copii>, semnele do punetuaţitne, apos- 
trot, alinia și trăsurile de unire, nu intră 
în ealeulul de taxare. , 

„ Preambulul telesramelor, adică : cuvin= 
„tele, numerile sanii semnele inscrise din! 
„oficiii în interesul serv! teiului, nu s6 taxeză. 

Numele oficiului de-presantare, data, ora 
„şi minutul: prosentăroi se iînserio do ase- 
menea din oficiii po copia ce se predă dlos- 
tinatorului, ” 

IExpeditorul pote serio aceste indicaţii 
în total saii în parto în textul teleuramoi: 
sale ; atunci însă cole intră -în numărul cu- 
vintelor, do taxat. , 
Art, 22 5) (vechii 17).—La taxare se vor 

„observa preseripțiunile urmitore.: 
1) Maximum lungimei unui cuvânt esta. 

„fixat la 15 caractere după alfabetul Morzu : 
excedentul până la concuronța do-15 ca- 

dropt uu 
seuvâut, 

„Sail. -. | 

2) Cu tote acesta, se va socoti numai 
drapt un singur cuvânt: 

a) Ori-ce caractere, ori-co literă oră- ce! 

cifre isolate: - - 
b) Sublinierea ; i 
e) Parentes (celo două semne-ce o for-! 

meză) ; | 
d Guilemelele. (semnele distinctive” aşe- 

zate în capul şi la finele unii sineur pa- | 4 

3). Expresiuni loreunite printr o.trăsură de! 

cuinţa destinatarului saii la Viuroul postal, 
dacă sunt aulresato poste-restante. . 
“Televramoelo cu. adresă convenită, sc. ad. 

mit în serviciul. telezrafie şi «se remit des- 
tinatarului. eu condițiuue ca acesta Să-şi 

„aibă aulresa înregistrată la oliciul din Îp- 
calitate. PE 

Inserierea adreselor convenite. “la oliciii 
esto supusă la o taxă lisă do o) lei po au, 

cu titlu de abonament plătit de esti 

nator, 
Art, 24 e echiit - (9, — xpeditorul i “unei 

telesrame private pote obţine prioritatea, 
de transmitere şi predare, la destinaţie, 
inseriind cuvântul «urgentă» suii: (<D>) 
inaintea tulresei şi plătind pentru tot. iu- 
teriorul ţiirel.o supra-taxă de 50 ban, 
-Telezramele urgente aii prioritate de 

iransniiteze numai după telesramele de Stat 
şi după” celo urzonte de servicii, asupra 

“tutulor. telexramelor private şi ordinare 
de servicii: iar în tote cele-alte privinţe, 

tnlesramelo. ureento sunt, supuse acelor 

: preseripțiuni şi rozule da manipulare ca si 

teleszramele ordinare. i 
Art. 95 D (oechiti 20) — Orei expeditor 

“pote plăti răspunsul co core. de la cores- 
"pondentul săii. 

In asemenea cas, expeditorul trebue să 
serie inaint de adresă. indicațiunea : erăs= 
pus plătit> saii h. DP), arătânul numărul 
cuvintelor plătite pentru răspuns, care, se 
taxeză contorm art. -18 do mal sus: 

Dacă expeditorul nu a indicat » unimărul 
cuvinteler plătite pentru - răspuns, „Se - va 

„unire 'se socotoşte “drept. atâtea cuvinte | considera, răspunsul ca fiind plătit poutru 
câte sati întrobuinţat pentru a lo forma. 1 10 cuvinte, pasa 

. _ expeditorul unei “telezrame multiple. caro':: : 
| voeşte să plătesei răspunsul pe- caro”: 

1) 2) Modificate prin lesea de la 1 Mar] 
"tie: 19%, . 3) Mo ditic it jitin lecca de la  Martic 1900; - 
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cere'le la destinatorii teleszraniei sale. tre- 
)uo să serio! menţiunea : «rispuns plătite 
inaintea fie-cărei” adrese a destinatorului 
pentru care plătoşte răspunsul. 

Expeditorul poto de asemenea core ile 
la corespondentul stii un răspuns urizent : 
în asemenca cas, trebuo să serie înainte 
de adresă indicaţiuinea : <răsvuns plătit ur- 
zonto (h. PD) şi va plăti taxa unei telo- 
gramo urgente după numărul cuvintelor ee 
ecre să i so răspundă. : ” 

Destinatarul une: telegrame cu răspuns 
plătit primeşte de la oficiul de sosire un 
bon, care'"i dă facultatea “do a expodiii,l- 
sratuit şi în limitele taxei plătite mai 
inainte, o telezramă la o destinaţie ore- 

" Când taxa unei telegrame plătită prin- 
tr'un bon: excedeză suma valorei acestui 
bon. excedentul taxei se va plăti în nu- 
merar: i 

Acest hon' nu esto valabil do cât în. timp! 
de şese săptămâni, socotite de la ziua în 
câre sa stabilit. - : 
"Acest termen trecut, bonul se va consi- 

dera ca nul şi neavenit, şi taxa pereosă ră- 
mâne câștizată fiscului. 

- virt, 20 (vechii 2 D.—Expeditorul ori-carei 
telesramo are facultatea de a cere cola- 

. tionarea. In acest, cas, expeditorul este obli- 
gat.a' scrie înninto de alresă indicațiunea : 
«colaționată» saii (7. C.. 
“Taxa colaţionărei este de duoi bani de 

_envânt, - a 
* Colaţionarea: caro consistă în repetarea 

intevrală a televramei, so faco la totn apa- 
ratele :do oficiul care a primit teleșama şi 
imediat după transmiterea telegramei le 
colaționat. - i 

Art, 21 1) (vechii 22). — Expeditorul ori- 
ciirei telegrame pote cero ca indicaţiunea 
"datei şi orei la care telecrama sa a lost 
predată coresponilentului săii să i se.noti- 

-îice după predare, snii causele cari înpic- 
-dică. predarea, fie. prin . tolosrat, 
poştă. A „i 
“EL trebuo să iuserie, în asemenea. cas, 
inainte de adresă, îndicațiunea : «primirea 

„adeverită», saii (C, BR), primirea adeverită 
poştal saii (C. n. P).. a ” 
"* Taxa, auleverirei de primire prin telesraf 
este 'de 50 hani, iar prin peştă 25 ban, 
„Adeverirea de primire prin poştă se ina- 
poiază presentatorului în plic recomandat, 
Art, 28 (reehiit - 23). — O telegramă mul- 

- tiplă pote să fie adresată. în aceeaşi Icca- 
litate. la mat mulți destinatari, sait unui 

"- destinatar la „mai multe domieiliuri .din 
"aceeaşi localitate. pu , 

- Tolegrama multiplă se taxeză ca o sin- 
«ură telogramă și este. supusă, afară de 

"taxa prevăzută la art. 15, şi la un drept 
   0: copie, 
  

. 

“ . 

  

fie prin | 

“Dreptul do copie se taxeză la 50 bant 
pentru. fio-caro serie ue 109 cuvinte sanii 
fracțiune do 100 cuvinte şi-pentru fie-care 
exemplar. Acestă taxi se pereepe şi pentru 
copiile eliborato din arehivă. 

Art, 29 (eechiii, 24), — O telegramă care 
va trebui să urmărescă pe destinatar prim 
stațiună în interiorul ţarei, va fi supusă ile: 
atâtea ori la taxa provăzuti la art. 15 la, 
câte oficii va fi adresati, 

Expeditorul trobue să serie atunci inainte 
de adresă indicaţiunea: <a se urmări» 
saii (F. S.), ! 

Destinatarul unei telegrame pote cere să 
transmită telezrama în altă localitate, l so 

+ plătind destinatarul la primire taxa, de re- 
care, | expediere. , E 

Act, 301) (ecchiii 95).—Telogramele adre= 
sate la localități unde nu oxistă oficii 

teleurafica pot fi expediate prin. expres de 
către oficiul cel mai apropiat, în. asemenea 
cas, po lângă taxa prevăzută la art, 18 ex- 
peditorul va mai plăti 50 bani po kilo- 
metru, dacă distanta so ştio în moi exact. 
plus taxa adeverirei do primire, în comptul 
căreia oficiul do destinaţiuno va avisa data 
şi ora predărei sait causelo cari aii iinpe= 
dicat'o. II 

Dacii distanta nu este cunoscută, expedi- 
torul va: lăsa un deposit cât so va crede 
necesar de oficiul de presentare, plătind şi 
taxa adoverirei de primire, în comptul că- 

reia oficiul do dostinațiun6 va avisa data și 

ora predăroi saii causele pe cari aii impe- 
dicat'o, "precum şi costul inadinsului pentru 

lichidarea ultorioră a depozitului, -, : 
Dacă la oficiul telozratie de destinaţiuno 

există o lesătură telefonică cu localitatea 
unde: este destinată. telegrama, expedito- 

rul pote cere transmiterea, ci, până la acel 
punet, prin telefon, plătind 50 bani taxa 
unci fonourame, La telegramele cu inadins+ 

expeditorul trebuo să înscrie -inainto de 

adresă menţiunea: <Inadinsul plătite Sail. 

UN. D), : . NR 
Art. 31 (ucehiti 26), — imdicațiunile even- 

tuale: serise de expeditor intră, în numărul 

cuvintelor de taxat. 
Cânil insă vor îi scrise i 1 

adică cu literile convenționale alo servi- 

ciului telegrafic, so vor taxa drept un cu- 

vânt, .   
i 

Art, 32 (vechii 27).— Presentatorul unei 

telegrame are . droptul dea î opri trans- 

miterea, fie la punctul de pornire, fie la 

col de destinație; taxa încasată insă ră- 
mâne în profitul fiscului | 

Art, 33 2) (eeehiii 28).—Telegramele trans- 

mise--prin staţiunile de căi ferato și 

rourile autorisate, nu sunt, supuse la mici, 

o altă: taxă specială do cât cele prevăzute, 

de.acestă lee. , . : 

Dr , 

1,2 Modificate prin ler. do la 1 Martio 1909 

n mod abreviat, 

biu=    



PARTEA III. 

SERVICIUL POSTAL 

TITLUL 1 

Art, 2E (noi). _vostole române e coprind 
-a0rv iciilo următâra +. 

a) Trausportul obiectelor : neinrezistrate 
alo poştei de scrisori, iulică : scrisori, cărți 
poştale, jurnale, imprimate, probe de măr- 
furi şi lhâstii du afaceri: - 

V) Transportul de trimiteri inr egistrate ire- 
comandate) ale poştei de scrisori şi trans- 
portul pachetelor inregistrate ţarticole de 
mesageri! cu valoro sanii tără valoro udeela- 
rată. saii. încărcate cu ramburs : 

e) Abonameuto la juriiale : : 
d) Trimeteri do Dani: în numerar prin 

aandate poştule şi telegrafice : 
e) Incasarea euponelor. atectelor de co- 

mereiii, precum şi incasare: valorilo? priu 
rambursuri pentru obicetele poştei de seri- 
-scri şi articolelor do mesagerii : 

în Biurouri «do expediţiune si comisiune 
„cari funetioneză pe lână hiurourilo Va- 
male : 
- pu) Transportul corespondenţelor postale, 
-personelor și bazaselor lor priu serv iciile 
"poştale «o delisență. 

TITLUL IL: 

Sepeiciul covespondenţelov, turele poştale 

Ari. 35 (eechiii 20) 3). — Serviciul poştei 
„de scrisori coprindo : 
„a) scrisorile : 

b) Cărţile poştale deschis 
„«) Jurnale 3 
d) Serisorile oficiale :. 
0) Imprimatele do ori-ce natură : : 
îi Hârtii do afaceri ; . 
:) Probele de mărfuri. 

„Art. 86 (vccliii 90) 3), — Taxa traatspor= 
“tului corespondențelor în totă intinderea 
României, coprinzându-se şi predarea la 
demicițiul destinatarilor, șo- Îix&z după cum 
_UPINOZĂ : 

a) Pentru scrisorile destinate a se diz- 
„ribui în interiorul ţărei, la 15 bani în cas 
de trancare şi la indoit in cas contrariii, 
de fie-care scrisore și pentru fie-care urou- 

„tata de 15 erame sait fracțiune «dle 15 «rame. 
Scrisorile nofrancate, adresate militarilor 

«de grade inferiore din armată, vor îi încăr- 
„ate la destinațiune eu porto de 15 bani 
„ale fio-care 15 grame saii fracțiune do 15 

şi închise 

1 Introdus prin legea do lu “-L. Mariie 

2.5) Modificate prin legea de la L Martie 
1%.   

grame, iur În tim de răsboiii, vor fi scu- 
tite de plată: “ . 

)) Pentru scrisorile destinate a se. disc 
iribui in interiorul comunei unde aii fost 
presintate,. la 10 ban în cas de francare și 
ju îndoit în cas contrariii, de fie-care seri- 
soro şi pentru fic-care ereutate do 15 rame 
suii fracțiune de 15 LTaMo ; 

c) Pentru cărţile poştale deschise simple, 
la 5 bani do cartă pentru tâtă ţara şi la LO 
bani acele cu răspuns plătit : : 

d) Pentru cărţile postale inchisa la 10 bani 
de, carte.. în “interiorul "aceleiaşi . comune, 
şi la 15 bani pentru totă ţara şi pentru 
provinciile limitrofe unde scrisorile sunt 
admise a circula "cu taxa redusă de 15 
bani :. , 

e) Pentru imprimate de ori-ce natură, cu 
excepțiune de cele prevăzute Ia litera e şi 
d din articolul de fuţă, hârtii de afaceri 
şi probe de mărluri, pentru fie-care obiect 
sail pachet avâud o adresă deosebită, şi cu 
condițiune ca acest obiect saii pachet să 
nu conțină nici o scrisore sait notă Mu 
nuserisă având caracter «le corespondență 
actuală sait personală şi să fie condiționată 
în mod de a putea fi verificată en înles- 
nire, se va percepe: 

1) Pentru imprimate până la sreutatea 
de 50 crame, 3 bani, 

2) Pentru probe do mărturi pânti la ureu 
tatea de 110 urame, 6 bani. 

3) Pentru hârtii de atacori până la sreu- 
tatea do 250 grame, 13 buni. . 

4 Desie, sreutăţile indicate mul sus, 
sub No. î,2 şi 3, taxa so sporeşte cu câto * 2 

"3 bani de fie-e care 50 «rame mai mult saii 
! fractiune de 50 grame: se : oxcepteză insă 
de la acestă disposițiune de 50 gramo; 
probele de cereale, cărora se va aplica taxa 
prevăzută. pentru prohele.de 30 «rame, 
chiar dacă aii o ureutate mai mare ca 
acesta : 

î Pentru publicațiunite periodice, 1 ban 
de fie-care - număr simplu sai însoţit de 
un supliment până lu greutatea de 50 Sramo; 
iar când publicaţiunea va cântări mai mult 
de 50 grame, se pereepe un ban de fie-care 
5) srame saii fracțiune de 50 rame. 

Pachetele, coprinzând mai multe foi sub 
aceeaşi bandă și la acceaşi adresă, so ta- 
xeză un ban şi 1/2 de fie-care 50 grame saii 
tracţiune de 5) uramo. 

Administraţiunea poştolor va tine la dis- 
posiţiunea rodacțiunilor bande timbrate 
Pentru francarea, ziarelor. 

Administraţia ziarelor, cari ar voi să în- 
credinţeze poştei distribuirea ziarelor, iupă 
listele de abonaţi va depune la poştă lis- 
tele abonaților lor. 

Pentru acest serviciu, administraţiile zia-" 

  

.



  

relor plătexe en anticipație valoroa tim- 
hrelor co sar întrebuința pentru trancarea 
acelor ziare în timp cel puţin doo lună. 
"Art, 37 (occhiă 3D 1). — In cas de fran: 

caro insuficientă, obiectele corespondenței 
«do ori-co natură sunt supuse, în sarcina 
destinatarilor, la o dublă taxă pentru suma 
insulicientii, - 

Cu tote acestea, afară de scrisori şi cărți 
poştale, nu se vor da curs: 

a) Obiectelor cari nu vor îl cel puţin o 
parte francată saii nu vor indeplini condițiu- 
nile cerute de moderaţiunea taxoi ; 

b) Obicctelo de natură a murdări sati do- 
teriora, corespondenţa, când nu vor fi îm- 
pachotate în condiţiunile prevăzute de re- 
"«ulament ș 

€) Pachetele de probe do mărfuri, cari 
ai -valore comercială ; asemenea nici aco- 
lora a căror greutate treco pesto 35) urame, 
saii care presintă dimensiuni mai mari «do 
30 centimetri în lunsime, 20 în Lăţime 
și 10 în grosime, precum şi celor în formă 
de sul, având lunvimoe mai mare de 2) 
centimotri şi 15 centimetri de diametru. 
"Se excepteză de la aceste revuli probele 

«lo cereale, care se pot admit până la ereu- 
tatea, de 550 srame : 

d) Pachetele de hârtii de afaceri şi im- 
primate de ori-co natură, a căror ireutata 
trece pesto 2 kilosramo saii cari prezintă 
pe una din tețele lor o dimensiune mai 
maro-de 45 centimetri; cu tote acestea, 
pachetele în formă do sul, având lunsimea 

“de 75 centimetri şi diamotrul de 10 cen- 
timotri, vor fi admise. : : 

Art. 38 (vechii 32).—Obicetele arătato la 
art. 25 pot fi expediate cu recomandaţie; 
ori-co trimetere recomandată este supusă 
în sarcina trimiţiitorului : - 

a) La taxa, de trancare ordinară a trimi- 
terei după natura sa :. 

-"b) La un drept fix de recomandaţiune de 
"25-bani. 

Art.-39 (cechiă 33). — Trimițătorul unui 
obiect, recomandat pote obţine un avis de 
primirea, acestui obiect plătind înainte un 
drept fix de 25 bani. 

Art, 40 (cechii 30. — Trimiţitorul unui 
obiect, recomandat, caro n'a cerut la pre- 
sentarea lui a obține avis do'primire pote 
ecro, cu tote acestza, şi în urmă, constata 
rea predăroi, plătind înainte taxa, unei foi 

“dle reelamațiune, care se fixeză la 25 bani. | 
Pentru: constatarea predărei obiectelor 

" recomandate, alo căror avise nu se vor îna- 
poia în termen do 15 zile cel mult, dia de 
reclamaţiune =0 va fuce din oficii. 
-. Art, 4 (cehii 3.3) 2), — Corespondonţele 
recomandate pot fi expediate cu ramburs 
până la suma:de 509 lei și so vor irata cai 

„şi cole-l'alte corespondențe recomandate, | 
- Suma incasată de la destinatari trebue ; 
să fie transmisă expeditorului prin mandat! 
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1,2) Modificate prin legea de la 4 Martio 10900 

postal, după scăderaa taxei mandatului or-- 
dinar, ” 

Oliciul poştal «lo destinaţiune însărcinat 
cu încasarea rambursului, percepe asupra 
fie-cărei trămitere încărcată cu ramburs o 
retributiune slo 10 bani. 

Art. 49 (occhiii 30). — Obiectele roexpe= 
diate din causa schimbăroi de domiciliii a 
destinatarilor nu sunt supuse la nici o. 
supra-taxă, afară dacă franearea este valu- 
bită numai pentru interiorul unei comune : 
in asemenea cas, obicetelo so vor încărca 
cu diferența taxci do francare. 

„Art. -t3 (nechini 27) De—tste cu desăvir= 
şire oprit do a se. întroduca în scrisori, fie: 
simple, fio recomandate, bani,. valori in 
hârtii saii obiecte prețioase de ori-ce na- 
tură, . . 

Când se descoperi asomonea obiecte se 
taxeză şi experdicză la destinaţie ca mesa- 
serii fâră a se scădea valorea timbrelor: 
aplicate s iar. contravenientii vor îi supuşi 
lu 0 amendă do 10 pâni.Ia 109 ler. . 

Art, 4% (vechii 58).—Toto oficiile poştale 
por primi şi face abonamente lu jurnale 
atât interne cât şi internaţionale. Pentru. 
celo interne se va percepe pesto taxa jur- 

“înalului şi a transportului, un drept: de co-: 
mision de duoi-lei la sută-în protitul ad-: 
ministrațici poştelor, care drept. “însă nu: 
pote fi mai mic do 25 bani. Pentru cele. 
internaţionale se va urma conform conven-- 
țiunilor speciale. 

Art, 45 (rechiii 39. — In oficiile poştale 
principale sc va puno la disposiția persă- 
nelor cari vor laco cerere căsuțe xpeciale- 
în cari so vor dopune corespondenţele ee 
le sunt adresate. Taxa co trobuo să se plă- 
tescă pentru o căsuţă so fixeză la sluoi lei 
po lună. ” 

Dreptul de a avea o căsuți un. scutesee 
pe nimini do la plata imediată a taxelor: 
cu cari sunt încăreate corospondențate. 

Art 46 (oecliii 49) 2). — Coraspo nlenţele 
interne cari pentru diferite motive, n'aii. 
putut îi remise destinatorilor saii aii -fost 
relusate de către aceştia, sunt declarate 
căzute în robut şi so inainteză la tinole lu- 
n6i direcţiunei generale. o i 

Suma, taxelor scrisorilor nefrancate, că- 
zute în robut, va fi scăzută în comptul tim- 
brolor „taxa do plată” a lunci la care se 
rapoartă, | SA 

Serisorile căzute în rebut so pistreză în 
timp de un an, dupe caro so distrug prin 
incheiere do proces-verbal. Mai înainte de- 
a le distruge, administraţia telegratelor şi 
poztolor esto autorizată a deschide cores- 
pondențele căzute în robut, după oxpirarea. 
termenului de un an, în scop dea găsi no- 
titele trebuinciose pontru a inapoia acoste 
corespondențe celor in drept şi pentru a 
cănta obiectele şi documentele de valoare 
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<opriuse într'insele, tinându-le la - dispesi- 
in celor interosați, 
Lista acestor obiecte şi numele interesa- 

“ilor se va- publica prin Monitorul Oficiul. 
Obiectele şi docuinentole de valore-ă-, 

sita în scrisorile căzute în rebut se vor 
ține ln disposiţia celor interesaţi timp de 
trei ani de 'la data publicărei prin Monito- 
pal Oficial. - . ” 

Deschiderea corespondenţelor rebut se va 
face de către o comisiune ud. hoc, supirtă 
jurământului. 

"Art.. 47 (ucehiti 41).—Corespondenţele ne 
vaneate căzute în rebut se restitue în cas 
eventual depunătorilor saii destinatorilor 
pentru taxelo de vorto cu cari aii fost în- 
sciireate la presentare. PN 

“Art, 43 (vechii 42).— Expeditorii cores- 
pondentelor, pe cât timp nu aii fost. pre- 
date destinatorilor, pot cere. retrareroa lor 
-saii modificarea adresei, 

Cereres de formulat, in acestă privinţă, 
-so' transmite prin poştă sanii telegraf, po 
comptul cxpeditorilor, cari trebue să.plă- 
cască : pr a 

«) Prin poştă tuxa unoi serisori recoman- 
«date, şi , i o 

b) Prin telegrat, taxa telesramei dupe tu- 
pita ordinară. Ă | 
„Art, 49 (nui). ).— Dirocțiunea generală a 
poştelor și 'telegrafelor poate orunisa ser- 
vicii şi curse regulate de deoligenţe pentru 
“ransportul' corespondenţelor “călătorilor şi 
bazauvelor, pe cure lo pote exploata în re- 
«ie saii da in concesiune unor antreprenori 
pereepând taxele saii impunând obligaţiu- 
„uite pretizate prin legea do faţă prin art. 
AM şi următorii ., Ma 

Partienlarii, supunându-se condiţiunitor 
„de funefionarea deligenţelor, previizute prin 
legea, de faţă şi rozulamentul ei, Yor pu- 

"+00 iuliința asemenea delivențe, vestiud di-. 
„Xecţia generală a poştelor și telogratelor. 

| TITLUL 1 

Mandate postale. | 

Art. 50 (eechiă 43).—Oficiile poştale, un- 
torisate de direcțiunea poştelor, vor emite” 
“și achita mandate poştale de o valoro e- 

- gală cu sumele ce li.se vor vărsa ude că- 
tre -cxpeditori până la suma maximum de. 

„500 lei, | 
"Art. 3l (vechii 44).— Mandatele poştale 

"sunt transmisibile” la o a treia persoană, 
- păstrându-se reuulele prescrise prin resu-. 
 tament. 

Art. 52 (vechii 43).— Mandatele poştale 
nu suut ptătibile de cât în: termen de +0 

- “zile do la data lor: peste acest tormeu va 
“rebui a se da un noii avis de către oficiul 
expeditor spre a putea fi plătite. 

Art, 53 (eechiii 4G)2.— Administraţiunea 

1, 2 Introduse prin legea de la 1 Martie 1900 

postelor va percepe o tuxă do 10 bani:pon- 
tru mandatele până la suma «de 10 lei: pen- 
tru mandatele mai mari de 10 lei, va per- 
cepe o taxă de 25 huni pentru fie-care 925 
lei saii fracțiune de 25 loci până la suma 
do 2UU lei inclusiv ; de la suma do 900 lei 
in sus taxa va-fi, pentru fie-care -sută de 
lei saii fracțiune de sută de lei. de 50 buni, 

Art. 54 (vechii 47) ).—Nu se admite mau- 
date poştale cu scutire de taxe de la, nici 
o autoritate. fi 
„Art, 55 (eechiii A3).—Oiiciilo postale şimt, 
autorisate, pentru achitarea mandatelor pos- 
tale, a-le plăti cu din. sumele depuse dv 
către expeditor şi, în cas.de neajunrere, 
chiar cu din propriul lor venit, cu ohlia- 
țiune do a se restitui casei din fondulpen- 
tru m mdatele poştale de la depositul cen- 
tral, în cel mal scurt termen, spre. se 
putea face vărsărite la timp, conform lezei 

Art. 35 (uechiăi 4:5.— Sumele «depuse - du 
către expeditori ne constituinul un venit,al 
Statului, numai taxele pentru mandatele 
postale se vor. face venit. ma 

Art. 37 (eechiii 50) 2.—Valorea. mandate: 
lor poştale cari un se pot. achita, nici; se 
va reclama «lo. către cel.în drept în timp 
«de trei ani de la data lor, se. încasâză,in 
profitul Statului. - i pa 

: Lista, valorilor ne ridicate de la poştă se 
va publica prin Monitorul Oficiul cu. şeuse 
luni înainte «de expirarea termenului de, trei 
ani. . „ pa 

Art. 53 (eechii 51). — Eipoditorul. unui 
mandat poştal pote obţine un avis de plata 
acestui mandat, achitând din nainte o.taxă 
fixă do 25 han, E 

Art, 39 (techiii î2).— Mandatele . postale 
pot îl reexpediate dupe destinatori,. fără 

  

nici un adaos de taxe suplimentare. . ș 
Art. 60 (eechiii 33).— Sumele convertite 

în mandate postale sunt garantate depu- 
nătorilor până în momentul plăţei lor re- 
sulate destinatorilor suii mandatarilor lor, 

Art, Gl ţeechiii 34).—Pentru sumele trans- 
misc prin mandate poştale, depunătorii vor 
primi chitanța constatătore în mod gratuit, 
„Art, 02 (eeehiă î5).— Mandatele poştale, 
după cererea expeditorilor. pot fi transmise 
şi prin telograt până li suma do. 590 loi, 
fixati prin art. 50; în atare cas ei trebue 
să plătescă 7 PIN i 

«) Taxa ordinară « mandatului, și î -. 

   

prevăzute, când cventual ar cere:să se 
transmită cu veri o iudicaţiune specială, 
Art. 69 (noii) 5).—Mandatele poştale şi to- 
legrafice, plătite la domiciliul destinatori- 

„lor, sunt supuse la un drept de factauiu 
'de 10 bani de mandat pentru mandatele 
ipână la 100 lei şi de 29 bani de mandat 
Menta mandatele cu valre mai mare. de 

- ei. 

     
12 Modificate prin Leşe. de la 4 Martie 1900 

5) Introdus prin legea «de la 4, Martie 1900 

b) Taxa telegramei şi -sub .condițiunile _ 
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-Mandatela postate şi telegrafice până la 
suma de: 10 lei inelusiv sunt scutite de 
taxa de fiaeturiu, 

- ” 

PERLE a TITLUL ă 

Sereieius de incasarea cui uonturetar și efec 

pe telur de comer ciu. - 
EEE SIR 

Art 64 (eechiti :56).— Sunt aamise la în- 
casarea prin poştă : cupotnelo, chit: mţelo, |t ! 

25. 

demnitate. de 30 lei în condiţiunile doter- 
a prin art. 1117 din legea de faţii. 

In cas de perderea sumelor încasate, Sta- 
tul plătesco dopunătorului vatoarea înte- 
grală a sumelor perdute, .. 

| Art, 73 (rechiit 05).—. Administraţia poş- 
telor .nu este responsabili pentru intârzi- 
erile de transmitere. fie. a scrisorilor re-. 
comandate, conținând valorile de încasat, 
fie a acestor valori saii a „mandatelor pOş- 
tale. 

facturile; biletele la ordin. tratele, şi în |! 
generiul, toato valorile comerciale şi altele! 
plătibile fără” cheltueli şi ule căror valori 
nu intrece pentru fie-care trimitere, suma 
de' 10% lei ereetivi -suii- 0 sumă echiva- 
lentă. ! Ii ” - 
"Art, 65 )ezehiii 37).— Suma valarilor de 

încasat prin poştă trebue să fie exprimată 
în moneda ţărei, adică lei şi bani: 
“Art, 60 tucehiii 33) 1.— Trămiterea valo- 

rilor «lo incasat se face sub formă de seri- 
soaro:recomandată, adresată direct de că- 
tro alepunător oficii poştal „care tvolue 

- să "incaseze tondurile, 
"2 Aceeaşi trimitere nu poate să conțină mai 

- mult «de cinci valori de: încaxat do acelaşi 
Viuroii poştal aupra ditariţilor debitori i in 
profitul aceleia-şi persone. 
At GI. (eechii 3V.—Taxa unei trămiteri 

făcută in contormitatea art. 66 precedent, 
'6sto'aceca n unei scrisori recomandate de 
greutatea acestei trămiteri. 
"0 recepisă so va libera gratuit celui în- 
"erestit pentru jie-caro trămitere in Mo- 
“montul depunerei. 

Art. 63 (eeehuii (i:5).— Plata parțială nu 
“esto âdmizsă. Fie care valoare trebue să fie 
"plătită integral și întruua singură dati : 
„dacă nu, so “consideră ca refuzații, 

"Art. 69 țeechiii 61). —uleiul poştal do des- 
"inațiune, însărcinat cu. încasarea, percepe 
“asupra sumei fie-cărel valori incasate o re- 
„ribuțiune do 10 bani. 

“Art, 10 (eechin 62).—Suma incazată dupii 
co so va scădea: * 
„«) Retribuţia fixată la art. 6): 

”*06) Taxa ordinară a mandatului și în cas 
eventual, drepturile fiscale aplicate valo- 
““zilor, s se convertesee de către oficiul care 

“a operat iîneasarea întrun mandat, poştal 
în profitul depunătorilor, care, prin excep- 

„“tiun6 pentru” incasarea valorilor, poate să 
fie pănti la 1090 lei. Acost mandat se tră- 

„mite fără nici o cheltuială. " 
“Abt: 7L (eechiti 6: 3).— Valorile . cari naii 
uit fi” incasate se înapoiază binroului de 
"origină “scutite de port şi tiiră a fi încăr= | 
ate cu veri o .taxă oare. care. ” 

"Art, 72 „(re cehii (4).— Afară do ceasul de! 
“tonă majoră, în cas de perderea unei seri- |. 
“sori recomandate, conţinând efecte. de in- 

casat, Statul plătesce' depuniătorului o în- 
daţi 
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H Modificat prin Loiea de la. 4. Martie 1900, 

- TITLUL VI) 
| RE | 

Piuronri de comisiune și ec pediție 

Art, 7.k.—Direcţiunea generală înfiinţeză 
biurouri de comisiune şi oxpedițiune pe 
lângă biurourite vamale în punetele unde 
a crede de cuviinţă. 
Art, Tă.— Atributiunile acestor biurouri 

vor îi: 
a) De a indeplini pentru .şi în numele 

  

i comercianților şi în general ale publicului | 
, tată .cu autoritiițile raumate, toate openaţi- 
|unile de viimuire a coletelor poştale so- 
site din străinătate prin intermediul poz- 
tei. 

Î) A face sii so transporte la. domiciliul 
destinatorilor pachetele s anii coletele și a 
achita pentru dânşii rambursturilo poştale 
şi tele vamale, 

Comerei: anții și în seueral destinatorii, 
pot cere ca deschiderea şi vimuirea: cole- 
telor sii so faci iu presenta lor: în acest 
“ax, operaţiile se fue la destinație, tunde 
exist biurouri vaniule” în prezența, desti- 

natorilor prin biurourile de expedițiune și 
comisiune, 

Art, 76.—Taxele eo se vor percepe pen- 
tru operațiunile efectuate de ciitre biuro- 
urile de comisiune şi ' oxpedițiune vor fi: : 

2) 0.25 bani do fie-care otet, pentru îu- 
deplinirea formalităţilor vamale şi predau 

rea la domiciliu, 
hi) 0.95 bani do fie-care operaţie. provi- 

sion, pentru serv iciile biuroului de comi- 
siune şi expeditiune, ori câte colete ar co- 

prinde” o operatie. . ' 

lu cas cânil nu Sar fi putut preda obiec- 
tul la domiciliul destinutorului, acesta Xa 
fi în drept a şi-l retrase siuuur În termen 

de 2% ore de lau predarea documentelor. 
Dupe expirarea acestui termen, toate cole- 
tele saii pachetele vor fi supuse pentru 
timpul cât vor sta în depositul biuroului, 
la plata unei taxe de mazasinagiu de 0.10 

| bani pentru fio caro zi de întârziere. 
Art. 77.—P6 lânșă taxele de mai sus, în 

castiri de contestațiuni, exporturi şi tran- 

  
1) Art. 74—83 iuclusiv de sub acest titlu 

sunt noui introduse prin Logea de la 1 Mar- 
tia 1990. 
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site, se va mat percepe o suprataxi-- fixă 
de 0,75 bani pentru fio caro operaţie. 

Art, 78.—Pachetelo supuse operațiunilor 
vamale rimân în păstrarea vămoei pănă la 
regularea taxelor vamale, dupe care sunt 
remiso do vamă biurourilor poştale 'de ex- 
pedițio şi nici cdată direct destinatorilor. 

Art. 31).—Taxele vamale do importaţiune 
incasate «do la destinatori, se vor achita 
ministerului de finanțe (direcţiunei vămi- 
lor) prin «lirecțiunea generală a telegrate- 
lor şi postelor, pe basa bonurilor de casă 
emise do către biurourile do expodiţiune, 
cari .vor justifica omitorea acestor bonuri 
prin borderouri cu specificarea pachetelor 
la cari se raportă. Taxele vamale atât cele 
incasate prin binrourile de expediţiune, cit 
şi cole încasate. prin oliciile peştale din 
ţară vor fi contralisato la casieria centrală 
a direcţiunei telogratelor şi poztelor. 

Aceste taxe; neconstituind un-venit poş=!' 
tal, nu se va încasa ca venit de adminis- 
trațiunea poştei, ci vor servi pentru achi- 
tarea taxelor vamale; în schimbul bonuri- 

„lor omise do către hiurourile de expeiţi-| 
un0, după lichidarea compturilor respec- 

"tive, 
Art. £0.—Taxele- vamale care nu so pot 

încasa do la pachetele. cari urmeză a s6 În- 
napoia la criziuă. saii cari: sunt căzute în !: 
rebut. vor- tace ohicetul unui compt spo- 
cial, stabilit lunar de direcțiunea telesra- 

.. folor şi poşteler şi admis de ministerul fi- 
„nancslor (direcțiunea vămilor), care sc va 
scădea din comptul lunar pentru lichida- 
rea bonurilor do casă emise de către hiu- 
rourile de expediţiune, 

Pachetele căzute în rebut se restitue ad- 
ministrațiunei vămilor, iar. după vânzarea 
obiectelor taxelo poştale cn cari aii fost 
incăreato sunt rambursate administrațiu- 
nei poştelor. 

Art, 81.—Toate operaţiunile biurourilor 
de comisiune şi expediţiune se vor efectua 
de personalul administraţiunei poştolor şi 
toleuratolor cu autorisarâa proprietarului | 
coletului. 

Intrebuintarea acestor biurouri esto fa-: 
cultativă, 

Când destinatorii oporoază singuri, sail ; 
prin representanţii lor autorisați, în locul: 
taxelor prevăzute la alin. a şi b de la art.! 
10, nu Yor plăti do cât taxa do 20 bani do 

"colet, dacă îşi transportă singuri coletele 
la domiciliu. La, cas de vor voi să trans- 
porto. coletele prin poştă, atunci vor plăti: 
o taxă, do 25 bani do colet. 

Art, 82.—Biurourile le comisiune şi ex- 
pediţiune, infiintate de direeţiunea gene- 
rală a telegratelor și poştelor, nu cad, în 
coea- co privesco pe funcționarii acelor bi- 
rouri, sub preseripțiunile art. 51 şi 85, cu 

„_aliniatele lor, din lesoa zenerală a vămi- | 
„lor, rămânând ca adminiștraţiunea poște-! 

lor, pentru ori co erori saii contravenţiuni 
constatate, să dictezo pedepsele co va găsi 

cu cale funcționarilor acestor Liurouri. pro- 
ntnțând chiar destituirea în casuri rave 
sait darea în judecată, 

Art, 83. 
şi telogratelor, fiind rispunzătoare de exe- 
cutarea serviciului coletelor poştale, pote 
autorisa şi înfiinţarea de biurouri de co- 
misiune și expediţiune particulare. Aceste: 
autorisațiuni se vor acorda în condițiuni 
analoaze cu dizposiţiunile art. 5 şi 85 din 
leiroa vimilor, , 

TITLUL VI 
SERVICIUL-MESAGERIILOR 

1 

  

Taxele mesageriilor 

Art, 84 (ecchiti: 60) 1).— Serviciul mesa- 
seriilor coprindo operațiunile poștale de 
bani, valori. scrisori de valoare si ohiceta   de urcutate. 

Art. 8 (eechiii 67), Baselo Dentru taxa- 
rea obiectelor de mosiuzerii în _înteriorul 
României sunt: 

«) ureutatoa, 
b) Valoare. - 
„irt, 85 (cechiă 63).— Taxele oioctelor de 

mesagerii se compun din taxa -cuvenită. 
dupe greutate şi din taxa cuvenită "dupe 
valoare în modul următor: 

1) Taxa pe: greutate, 

a) Pentru pachetelo destinate a ze dis- 
tribui în interiorul comunei unde sunt. 
presentate, până la 5 kilograme, taxa este 
de 20 bani do pachet; 

b) Pentru pachetele destinate a sc dis- 
tribui în interiorul ţări, taxa este do'5U: 
bani (de pachet) până la greutatea de 2   jum. kilovrame, iar de la 2 jum. până la 
5 kiloarams, taxa este de 1 leii. 

e) Pentru o ureutate mai maro de 5 ki- 
lograme, i taxele se sporese cu 25 bani pon- 
tru fie caro kilogram sati tracțiune de ki-- 

! logrun, 

2) Tuzu pe valoare 

Toate. obicetote cari aii o valoare dectara— 
tă, deosebit, do taxa «de greutate, mai sunt 

"supuse şi Ia taxa dupe valoare, care se 
percepe dună cum urmeză : 

a) Pentru o valoare e până la 500 lei in-- 
7 taxa este do 20 bani, 

b) De la 590 lei până la 10.000 lei inelu- 
siv, se va perespo câte 15 bani do fie care 
500 lci-sait tractiune de 500 lei, pe Lânsă 
taxa prevăzută” ln alin. a, , 

c) be la 10.090 lei în sus se va, percepe: 
< 

3) Modificat prin legea de la 1 Martie 1900. 
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câte î bani de fle-eare mie de loi saii [rac- | 
țiune se mie do lei, pe lânză taxele pre-! 
văzute la alin. a şi b: . - i 

«) So excepteză de la acestă regulă, în 
cât. priveşte taxarea scrisorilor cu valorea 
declarată cari se primesc până la ori-ce 
valore: cati însă se vor taxa, în ceea ce 
priveşte «reutatea, după tarif scrisorilor! 
reccmandato ; iar în «cea ce privoşte va! 
lovea. după tarifa «le mesazerii. 

Când mai multe obiecte de mosagorii 
sunt, expediate zu aceeaşi adresă cu o 
singură foie de însoţire, taxa se percepe 
pentru fie-care ohiect în parte. 

[ste întorzis i e. ! 
a) A to așeza şi oxpedia întrun pachet 

mal multe obiecte inchise cu diferite a- 
«brose : - 

b) A se declara. pentru ori-ce trimetere. 
o valore mai mare sanii mul mică de cât 
adevărata valore a trimoterei : în cas de 
constatare, pontru traudele +prevăzute la 
in, a şi b, contravenionții so vor pedepsi 
cu o amendă până la 300 lei. 

Pentru obiectele de mesagerii . fări va- 
lore slectarată, cu- greutate până.ta 5 kilo- 
srame, [rancarea oste ohlizatorie la pro- 
sentare : iar pentru cole-lalte obiecte de 
mesaterii, francarea este facultativă, 

Ubicetele nefrancate, pe lână taxele cu- 
venite, vor fi supuse la destinaţiune la o 
taxă le 25 buni de obiect. 

„Art. S7 Î) (eechii 60),—Se almite la 0x- 
pedierea prin poştă obiecte încărcate. cu 
ramburs până la suma de 1.000 lei pen- 

Art. 90 ţocelici 794.—Sunt considerate ca 
ohiecte-voluminâse: . Ia 

a) Acele cari uii 0 lunzimo mai mare de 
130 centimetri : : 

5) Acele cari. după felul lor "nu se pot 
încărea, cu înlesnire eu alte obiecte și aii 
necesitate de un spaţiii mat mare. ” 

Art, i urcebică 7. — Când un obiect, de, 
mesagerii se reexpediază saii se înapoiazii, 

“eva fi încăreat cu taxă şi pentru noul par- 
curs, 

obidct, de mesazeri! are dreptul do a opri 
!expediarea, fie la punctul de pornire, fie. 
la «el «de destinaţie ; în asemenea cas însă: 

Ianeare i se va restitui taxa depusă, 0- 
prindu-se un deopt fix de 95 baniș acestă 

tul a fost expediat, el va trebui să achite 
taxa” pentru pareursul efectuat, atât pentru 
ducere, cât, şi pentru întoareere. în cas re 

numa! taxa de inapoiere. 

obiectelor «le 
primi chitant 
tuit. 

Ari, 94 (erei 76). —- Expenitorul unui 
obiect, are dreptul a cere la presentare şi 

mesaserii 'expedlitorii vor 

tarea predărei obiectului la adresă, plătinul 
inainte taxele speciale prevăzute la servi- 
ciul corespondentelor.   tru care trancarea este obligatorie la pre- 

sentare. - : 
__Uficiul poştal de destinațiune, însărcinat. 
cu incasarea rambursului, pereepe asupra 
fie-cărei trimeteri încărcată cu ramburs o 
retribuțiune do 10 bani. 

Rambursarea nu se pote face expedito- 
rului do cât, după depunerea banilor de 
către destinator,. 

Valorea rambursului incasându-se do la 
destinator, după co se deduce taxa ordinară 
a mandatului poştal și retribuţiunea de 10 
bani, restul so transformă de către oficiul 
poştal de destinaţie, în profitul expedito- 
rului, întrun mandat postal caro, prin ex- 
cepțiuno pentru. rambursuri, pote să fio 
până la 1.090 lei. 

„irt, 83 (vechiă -70). — Obiectele de ram- 
urs, în ceea ce privoşte taxa transportu- 

„lui şi indemnisaţia cuvenită în easuri de 
perdere saii deteriorare, sunt supuse dis- 
'posiţiunilor logei ca ori-ce obicet do me- 
sacorij, 

| Art, 89 țuceliii 7[.—Obiectole de mesa- 
- gerii voluminose, poste taxa cuvenită după 
sreutate, mai sunt supuse şi lao jumătate 
din acâstă taxă. 

    

  
1) Modificat prin legea de la 1 Martie | 

sori! servexe drept despăgubire pentru 
taxele cu cari sunt, incăreate, dacă destina- 
torul ar retus primirea şi dacă oxpedito= 
rul este necunoscut saii nesolvabil ; în ase- 
menea cas, după trei publieațiuni în J/o-. 
nitorul aficiul, ilacă nu se va prezenta ni- 
meni în termenul de un an «de la data ex- 
pedierei obiectului, administraţia poştelor 
este autorizată a se dospizubi de taxele 
rămase în sarcina sa prin vânzarea obiee- 
tului. ia 

Când din vânzarea obiectului conţinut; 
într'un colet, nepredat la destinaţie din di- 
lerite cause, nu se acoper taxele, adminis= : 
trațiunca poştelor este în drept a încasa 
do la expeditorul obiectului diferința ta- 
xelor prin leea de urmărire, 

Dacă destinatarul şi expeditorul sunt nc- 
cunoscuţi de administrația poştelor, suma 
ce va mai prisosi peste taxa acelui obiect, 
se va vărsa la casa, poştală. 

Ari. 90 2) (vechii 75).—Obiectele de mo- 
sazerii vor fi predate la domiciliul desti- 
notarilor în raionul -oraşului şi sunt su- 
puse la un drept de factasiu de 20 bani de 
bucată până la urentatea de 5 kolograme 

  

1) 2) Modificate prin legec de la 1 Martie 
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"Art, 02 (eechiii 74). — Expeditorul unui: 

dacă obiectul nn va fi expediat, în cas do: 

taxă se va plăti şi pentru obiectele nefran-: 
cate. în cas de retragere: iar dacă obine-- 

a nu fi fost. francat ;tar în cas de trancara,- 

“Art, 93 (erehiă 75), — Pentru depunerea: 

e constatatore jn mod eru- 

un avis de primire, saii în: urmă consta= 

Art, 955 1) (uecliit 77).—Obiectele de mesa-. 
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şi de 50 bani pentru cote cari trec pesto 5 
kilograme. - 

. m Segu . . i 

Taxa de ;factagiu pote fi. plătită și lajdreptul de a.faco servicii de delizonță sait, 
transporturi regulate «do persone între donă presentare de-cătro expeditor, 

In cas când.nu sar îi putut preda obiec- 
tul ia domiciliul. destinatorului, acesta va 

fi în drept a şi-l retrage singur în termen 

de trei zilo cel multsocotite din ziua pre- 

dărei uvisului la domiciliii plătind taxa de 
factaziii în orasele unde oxistă acest ser- 
viciii. 

In orasele unde nu existi serviciul de 

predare mesageriilor la domiciliii, des- 

tinatorii sunt ţinuţi a ridica. obiectele de 
la oficiul poştal în termen de troi zile cel 
mult de li primirea avisului. 

In mod seneral, după expirarea acestui 
termen, obicetele . vor fi supuse, pentru 
timpul cât. vor 'sta în -depositul oficiului, 
la plata unui drept de marasinagiii de: 
10 bani pentru fie-care zi de întârziere, 

Obiectele ce vor trebui, din ori-ce im- 
prejurare, să so înapoieze la origină «nii să 
se predea. ori să se expedieze, după cere- 
rea expeditorului, la alti, destinaţiune, vor 
fi seutite do taxa magasinagiului cu caro a 
fost încărcate. 

TITLUL VI 
Regimul tacelo» .telegrufo-postule: interue și 

“at 'condiţiunilor de trwisititere 

Art. 97 (eechii 79).—Taxele telorramelor 
înternaţioniale se vor percepe în contormi- 
tate cu convenţiunile incheiate saii cari se 
vor încheia cu ţiirile străine. 
Tarif tuxelor pentru  corespondențele 

interne nu are nicio înriurire asupra taxe- 
lor de cari 'sunt pasibile sehimburile iîn- 
ternaţionale ale poștei de scrisori; dar 
pentru obiectele de misacerii ce sosese din. 
străinătate şi se expediază pentru străină- 
tate, deosebit de taxele internaționale cu- 
venito Statelor, prin cari trec, trebue să se 
taxeze dupi tarita internă de mosazerii pe 
distanţa co aro: de pareurat în țară. Condi- 

- “ 4iunile de ” trinsportarea,. corespondenţelor, 

.. . „i ii : î. f 

„a Iu cas de exploatare în regie: 
tite i 

   
   

    

b) De. la antreprenorii cărora sit cou 

sati mai multe localităţi. a 
Art. 99 1) (vechiă 80). — Pontru serțiciul 

delicenţelor exploatate in rezie saii dat, 
în intreprindere, taxa, pentru fie-care. ki 

lometru so tixeză dupe cum urmeză: 
20 bani un loe clasa 1: Oa 
15 > >: > >.1l: , AR eat 

Pentru copii până laud ani taxa. vali, 

pe jumătate. ,.. MERE 
Bagagiul se taxeză cu 50. Dani de fie-care, 

10 kilograme pe ori-ce distanții. Ma 
Bagagiul unui căliitor ce trece pesto gruu- N 

tatea de 50 kilozramo so pote rofusa : asu- 
menea se pote relusa bagașziul în cas de 

lipsă de loc. 
Art 100 2) (uoit).—Dreptul de a tace ser- 

viciul de deligenţă sati triuusporturi re- 
sulate de persone între donă sai, mai,,- 
multe localităţi, când nu so exploatâză in ... 
rosie de administraţia poştelor, se. pote 
conceda unor antreprenori „particulari, cu 
următorele condițiuni ; e i, 

a) A tace uratuit transportul corespo 
dențelor : a 
_b) In casuri de boneficiuri suficiente, an- 

treprenorii, vor plăti Statului, prin admi- 

nistraţiunea poștelor, taxele ce Yor rezulta - 
din licitaţiile ce vor preceda tontesiona-, . 
rea, - ! 
„Contractele ca lo aii serviciile poştale 

eu antreprenorii do delisonţe la pomul: 
varea acestei lesă so vor respecta până, li i 
expirarea lor, A n 

Art. 401 1), frechiă S9).—lu cas. de co 
venire la disposițiunile acestor două uit 
cole de mai sus, coutravenienţii vor, i p: 
sibili deo amendă până la 100 loi, ii 

PARTEA IV. 

DISPOSIŢIUNI PRIVITOARE LA. 
AMBELE SERVICII, : : '- 

  

    
    
  

     

     
   

    

   

      

    „şi: obiectelor de mesagerii "din şi pentru 
străiniitate sunt cele determinate prin con-: 
venţiunile “speciale încheiate, saii cari se 
vor încheia, cu Statele străine, . 

LL Vu 
„ Serviciul transportului călătorilor 

TITLUL [o 

Pevceperca laxzelor 

   "Art, 102 (vechi 83).— Taxele tolerrăfit 
| se porcop în numerar, e 
1 Taxele poştale relative la serviciul: 0: : 
!vespondentelor, mandatelor poștale și mo=:: 

! sageriilor fără valoare declarată. “până la: * 

  

prin deligențe, taxele călătorilor și al baga [3 kilosrame ureutate, so vor opera "prin u-"” 

gelor lor” 

Ari. 98 1) (vechii 80). — Administraţiunea 
poştelor. şi : telegrafelor pentru “serviciu 
de deligență va percepe taxa 

  

„2 Mori ficat, prin legea de la L Martie 1900. 

plicare de timbre poştale, precum -asome:: 
nea şi pentru 'ori ce alte: ohiecte “pentru 

1 cari practica serviciului” va dovedi :că în-' 
i | lesuese manipulațiunea. o 

Taxele, ale căror unităţi do bani ar da 

i 

a pipe 

1%) Introduse prin legea de la 1 Martie 1909 
1) Modificat prin lezea do la | Martial900



  

  

„dă. 

?r| c) Coresponde 

  

Sume nerotitnde, 0 vor rotumji în protitul 
fiseului din 5 în 5 bani, - : 

Timbrole: poştale se vor putea viule drept 
valoarea lor nominal, de şefii de ări, pre- 
cum şi de debitanţii de tutun și de comer- 
cianți, acordându-le o remisă ahăximum 
până la trei ta sută pentru debitânţă şi co- 
mereianţi. | | ' - 

Art. 103 1) (noi).—Pentru obiectele ce se 
depun lau poştă, se pune la dispoziţia pu 
blieului librete de recepise eu preţul de | 
leii libretul de 30 recopizo și de 2 lei li- 
bretul da'109 recepise, 

:. Formutarole de carton pentru redactarea 
nandatelor poştule intorue şi interuațio- 
ale sunt supuse la o taxă de 5 bani hu- 
sata, 

TITLUL MM 

iorespondenţe scutite de luce 

; Art. 1041) (ecehiii 84).— Sunt scutite de 
Mata taxelor: - . 
| a) Corexpondenţa tetografică, telefonică 
şi poştală de scrisori şi mosarerii ale M. 
Ș. Regelui. cancelariei Sale si ale adminis- 
„rațiunei borânei cu ori-cari autorităţi sati. 
Şarticulari : | 

b) Coresponudenţa telesraficii, teletonicii și 
doştală : și de mesagerii ale miniştrilor 
3u ori cnri autorități și ori care purticu- 
ar în interiorul țărai în interes de servi-: 
zu. „ 

nța telogratică şi tele fouică 
+ autorităților județene numai pe” liiiiile 
nființate și întreținute cu cheltuiala lor 
m înteres de serviciu, 
! d) Coraspomlenţa poştalii de scrisori şi 
mesnverii oficiale ale tuturor autoritiiților 
depondiuto de Stat, adică fizurând în buda. 
zetul Statului, precum şi corespondenţa. 
boştală do scrisori şi mesaverii oficiale ale 
auleţetor saii comunelor între stâusele, 
! 6) Corospondenţa de scrisori şi mesace- 
rii oficiale ale stabilimentelor de bine-fa-: 
pere recunoscute de Stat, 

î) Coresponmdlenţa telegrafică și poztulă de 
perisori şi mesagerii ale acenţilor. admi- 
aistrațiunei tetegratelor şi postelor în ai 
beri da serviciu. 

i «) Trâmiterile portăreilor de pe lână 
tribunale. curţi de apel şi înaltei Curți de 
pasaţie şi justiţiv, adresate portăreilor eurţi- 
lor si.tribunalelor din ţară, conţinând acte 
felative la procesele persoanelor ce se sar 
vese cn aete dn paupertata. | 
Aceste trămiteri vor trehui să. fie depusa 

a poștă, în nlicuri deschise sait sub handă, 

    

| 
instanțrlor „respective, cari va servi ast- 
| ă D 

1) Introdus prin legea de la 1 Martie 

1; Modificat prin leszea de la 1 Martie 1900,     

| | 2 

lol do garanție poştei că nu sunt relative ; 
la alte afaceri. 

Art, 105 (vechii 33).—Sunt seutite de plata. . 
taxelor poştale corespondenţale oficiale in- - 
terne alo miniştrilor plenipotenţiari, ale. 
îinsăreinaţilor dn afaceri, ale consulilor şi 
azenților acreditaţi pe lână vuveraul ţă- 
roi, dacă în țările respeetive miniștrii. a- 
genţii şi consulii României se bucură doa-, 
ceoa-și fuvoure, | 

TITLUL 1 

Despwe manipularea hunilor de către Diria: 
- 

_ qinţii de oficii. 

Art: 100 (reci SG6).— Veniturile .telegra= : 
fo-poştale se vor vărsa regulat din 10 in 10. - 
zile la admiuistraţiunile financiare ale dis- 
trictelor, , 

TITLUL IV 

Pentru asistarea sereiciului “Telega fu- 

Postul, 

- Art, 107) (vechig S7.—Nici un sequestru: 
nu so poate pune pe obiectele și acceso-. 
riele serviciului teleyrato-poştal. precum :: 
cai, trăsuri. hamuri. furazia. material pene. 
tru linii, subvenţii. venit, etc., asemenea 
nu se poate pune sequestru .pe obiectele 
încredințate. poştei, obiectele şi garanţiile 
ori cărui impiezat tolegralo-poztal ce este 
oblicat să aibă prin regulamente de ser- - 
viciu, . 

Art, 103 (ocehiii 88).— Curierii, ştafetele, 
ăsurile de poştă. şi „caii. în -mer;ere' și in- 

reere- şi. tot personalul xerviciului-telee 

  

   
   ar 
pentru trecerea pe xosele şi poduri. 

Art. 109 (ecchiti S).—srestarea personae 
Inlui telegrulo-poştal în exerciţiul funeţiu- 
nei sale nu'se va etectua fără incunoseitin-, 
țarea setului dirirent rexpectiv. pentru a, 
lua măsuri de înlocuire: însă, până la în= 
locuirea sa. se va putea lua măsuri de pază   

! 

pentru asigurarea persoanei şi chiar în o- 
cin, , Di , | 

In easuri câudl ar necesita arestarea unui, 
impiosat caro însoţeşte o expentiţiune, se 

ato-poştal vor fi scutiţi :de .toate.-taxele.: - - 

pe care va îi aplicat şi sisiliul urotelor, 

„poate aplica numai măsura «de escortare a. 
"poştei până la cea Vântăiii staţiune, unde, 
: după înseiințarea setului dirigent local pene 
„tru a lua disposiţiuni de îilocuire. se va 
; lăsa cel urmărit: la disposiţia antoritiţilor 
: competiuto. 

Art. 110 (ecchic 90.—Ori ce arestare sai 
deţinere, sub ori ee mod ar fî, a veri unui 
impiegat telesrato-poştal. când nu este de 
serviciu, trebue coinunicată dirizintelui sai 

| 

| 1) Modificate prin legea de la 1 Martie 1900
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administraţiunei centrale în termen de 2% 
ore. 

Art, 111 1) (cechici 00).—Im atacori de ser- 
viciu, numai autoritatea telegrato-poştală 
esto în drept a cerceta contravenţiunile 
personalului. : 

Actele dresate de inspectorii telegrafo- 
poştali, precum şi ale asenţilor desemnați 
de direcţiunea respectivă, vor tace probă 
în justiţie. 

Art, 112 (vechii 92).— Liniile teleurafice 
vor ti priveghiate, fără romunerariu, de toţi 
azenţii de poduri şi şosele, «de toți avenţii 
căilor ferate, de axenţii puterei publice, pe 
cari privesce poliţia drumurilor şi poliţia 
comunală, fiind datori, în casuri de între- 
ruperi saii stricăciuni, a insciința biuroul 
telezratie cel mai apropiat şi, în casuri de 
delict, a urmări cu activitate pe culpabili 
pentru ai da po mâna autorităților com- 
petinte. : 

Art, 113 (vechii 93).— Toate autorităţile 
civile și militare sunt datoare a da tot con- 
cursul impiegaţilor tolegrafo-poştali, ori- 
când li se vor cere, pentru executarea ser- 
viciului. 

Art. 1142) (vechii 94).— Ori cine va 'a- 
duce stricăciuni liniilor telegrafice sati ma- 
terialului întrebuințat pentru aceste linii: 
ori cino ar sustrage obiecte sau material 
de linii, independent do despăgubirea: la 
caro va fi supus a o plăti după dovisul ad- 
ministrațiunei poştelor, va fi pedepsit cu 
amendă de la 5—200 lei şi chiar eu iînchi- 
soare, contorim prevederilor codului penal. 
Comunele sunt responsabile pontru ori-ce 

furturi sai stricăciuni ăduse liniilor tele- 
vrafice în tot coprinsul lor. 

Art. 115 (vechii 95).—Constatiările făcute 
prin procesele-verbalo de către asenţii te-. 
legrato-poştali pentru stricăciune a liniilor 
vor [i valabile în justiţie pănă la proba con- 
trarie, 

Art. 116 (eechiit 90).—Obiecțele îneredin- 
țate poştei spre exparliare în aenere, adică : 
scrisori, gropuri, pacliete de ori co natură, 
mandate poştale, ete. sunt considerate pro- 
prietato exclusivă a, depunătorilor. cari pot, 
dispune de dânsele în ori.co moi ar voi, 
pănă în momentul predărei lor resulate 
la destinaţie, când Statul esto scutit de 
ori co răspundere, 

TITLUL V 

Pentru despăpubivi în casuri de pevrderi, 

spoliaţiună şi stricăciuni, - 

Art, 117 (eechii 97). — Despăanbirilo la 
care se supune Statul, prin administrațiu- 
nea telegrafelor și poştelor suni: 

| 1,2 Modificate prin legea do la 1 Martie 
. 

u) 1. Pentru o telosramă care sar [i per- 
dut. | 

mai târziii do cât ar [1 putut parveoni prin 
poştă. 

3, Pentru o televramă 
sa greşit în transmitero 
putoa indeplini scopul. 

In toate aceste trei ceasuri se va restitui 
taxa telegramei : | 

4) Pentru un obicct recomandat, pe lân> 
să taxa plătită, şi o despăzubire de 30 lei. 

ec) Pontru obiectele cu 
pe lângă taxa plătită, şi valorea declarată, 
cu tote acestea, indemnitatea poto fi mai 
mică dacă sar constata că valoarea a tost 
mai mică «c cât cea declarată, - - 

«) Pentru. pachete firă valore declarată, 
2 lei do fie-care kilovram, 

e) Pentru obiecte ce sar strica prin trans- 
port, administraţia poştelor pote despăvubi 
dupe estimaţia stricăciunei, liherânr obice- 
tul în primirea destinatorului saii expedi- 
torului, sait poate considera obiectul ca 
perdut şi a despăgubi pe cei în drept. dupe 
cum so specitică mai sus, 

Art. 113 (eechiti 083), — Obiectele pentru 
cari Statul va fi plătit despăszubiri şi curi 
se vor găsi în urmă, precum şi despău- 
birile la cari ar fi supuşi impiesgaţii res- 

„eolaționată caro 
in mod do a nu 

+ponsabili saii deturnătorii acestor obiecte 
vor rămâne în profitul Casei poştale ; când 
însă uu impiozut a fost supus la plata u- 
nui obiect, care în urmă a fost căsit, suma 
de la el împlinită ii va fi imediat rostitu- 
ită ; iar dirocțiunea, prin aplicarea lezei 
de urmărire, se va despăzubi do la cel în 

ce i sa plătit. : 
Art. 119 vechii 49)).— Statul 

de despăgubirile «de mai sus în ceasurile ur- 
mătoare : i 

«) Când întârzierea, saii nepredarea la, a- 
dresă a telegramelor va proveni din lipsa 
de adresă precisă, E | 

) Dacă perderea saii stricăciunea obice- 
telor va proveni din neindeplinirea dispo- 
sițiunilor reuulamentelor poştale de către 
expeditor, - 

ec) Când valorile co sar pretinde că aii 
fost sustrase saii perduto din scrisori ai 
gropuri şi pachete nu aii fost prealabil ute- 
clarato şi nici a pereoţut Statul taxele le- 
gale pentru acele valori. i 

ș Art, 120 (ueehiti 109), — Reclamaţiile «le 
; despăsubire trebuese ficute în termen «le 
6 luni de la data predărei obiectelor la o- 
ficiul telegrafo-poştal ; iar dupo expirarea 
acestui termen, reclamantul unu mai are 
dreptul la nici o despărubire, , 

Art. 121 (vechii 1UÎ), — Ori-ce obiect va. 
avea groutatea constatată la primire şi nu 
sc va vodea vătămat saii falsificat pe din 
afară, saii destinatorul primind obicetul fără 
nici o observaţiune, nu mai dă loc la nici 
o despăgubire. ”   

2. Pentru o telogramă predată la adresă 

raloare declarată. 

drept, caro va trebni să restituo valoarea 

este scutit | 

€ 

N
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In cas de bănueli, coustutarea şi dosehi-: 
„derea obiectelor nu st va putea face de 
: cât în tata diricintelui oficiului. | 

Art, 122 (reeliă 102).—Afară da despăgu- 
" birilo prevăzute mai sus, Statul nu în nici 
“o altă răspundere pentru pacubele ce ar 
„ proveni din erori. perleri saii întârzieri în 
ducerea şi predarea corespondenței tele- 

" urafo-poştale, 
Art. 123 (eeeleirt 10&,—Termenele, condi- 

„iunile şi sumole de despiizubiri ce sa vor 
prevede prin convențiuni speciale cu ad- 
ministrațiunile străine pot fi diferite de 
cole insemnate în acsasti lege și vor fi 
asmenea oblizatorii, însă numai pentru 
corespondenţa internaționali.” 

- Art. 124 (vechii 104), — In casurile de 
resbel saii pericole. în genere, Statul poate 
suspenda 'orizce răspundere în privinţa sor- 

„viciului, făcând publicaţiuni prin Monitorul 
„Oriciul și alişând aceasta în fie-care oticiii 
tolegrafo-poştil. 

TITLUL VI 

jpeuteu gavuanluveu secretului corespun- 
denței și peualilăţile aplicabile funcţio- 

„ navitoi telegrafo-postali, casuri «le 
abutevi si contraveniri lu lege 

Art, 125 (vechii 105). — Personalul tele- 
urato-postil, de ori-ce grad, este dator a 
piistra secretul tolesramelor si eorespon- 
denţei postale, sub ponalitatea prescrisă de 
lore, 

Art. 1261) (eechiii 100). — Ori-co funcţio- 
nar sait impierut telearafo-postal va fi des- 
titnit, și în ceasuri grave va [i condamnat | 
la amondă și închisoare, proviizută la art. 
156 din codul penal: 

a) Dacă, printr'un mijloc oare-care, ia cu- 
noştință de pe conţinutul unei scrisori sati 
unui pachet sigilat: 

b) Dacă va înlesni ori-cui de a sustrage 
un obiect, încredinţat. postei, saii de a luu 
cunoştinţii d6spre"conţinerea“sa, ; 

e) Dacă va sustrage o scrisoare sauii ori-ce 
alt obioet: 

d) Dacă va spune la a treia persoană că 
«două persoane corespimd “intre ele prin 
postă. , 

e) Dacă va comunica conţinutul unci te- 
lesrame la ori-care persoană străinii către 

„care nu este adresată, precum şi daci cu 
întenţiune va suprima sati modifica în trans- 
mitere textul unoi talearame: 

N Dacă va face divulgări asupra unei 
convorbiri telefonice. 

_ Art, 1972) (no). — Particularii cari cu 
întențiune vor viola secretul scrisorilor vor 
fi pedepsiți cu amendă. şi închisorea pre- 
văzută de art. 156 din codul penal. 

1; Modificat prin legea de la 4 Martie 1900.   2) Introduse priu legea de la 1 Martie 1900     

Art. 128 ţocchii 17).—Suut supuşi la po- 
nalităţile prevăzute în codul penal (cap. Il. 
art. 140 şi urmiitorii) funcţionarii şi inipio- 
gaiii tolegrafo-poştali cari vor ciilea în unul 
din casurile urmiitoaro : ” 

a) Daci pentru îndeplinirea daioriilor lor 
vor primi bani sati alte foloase cari nui 
sunt datorite, saii dacă vor percepe taxe, 
emolumnente saii alţi bani poste tarifele 
legale ; 

b) Dacă vor destiăinui la ori-cine comu- 
nienţiuni verbale saii conţinutul unor lu- 
crări despre cari aii avut cunoştinţă. prin 
funețiunilo lor şi al căror secret, le-a fost 
prescris : 

ec) Dacă vor lua, pe față sanii în secret, 
parte în afacerile de drept saii da interes 
a-citror negociere, 'conelusiuna saii prive- 
«hiare priveşte serviciul lor, fie singur, fie 
în unire cu alți funcţionari: - 

d) Dacă va viola cu întonţiune datoriile 
puse în sarcina sa, 

TITLUL VIU 

Peualităţile aplicabile. puvliculurilor pentru 
contravenivi lu această ere ! 

Art. 1291) vechii alin. 1 şi î de lu uvt, 
IU3).—Ori-cine vu sustrage taxele postale, 
în tatal saii în parte, se va supune la taxa 
întreită a obiectului ; ori-cine va faco de- 
elaraţiuni false asupra conținutului obiee- 
telor predato postei şi al căror transport 
va fi prohibit, vor fi supuşi la o amendă 
1—55 led de bucată. 

Ori-cine va declara o valoare superioară 
valorei reale saii o valoare inferioară a unui 
urop, caseto cu ban), precum si a unei seri- 
sori de valoare, în cas de constatare, pe 
lină că nu are drept la despăcubire pentru 
diferenţa dintre valoarea reală constatată 
şi declarată în mod fraudulos superioară in 
“5 de perdere, dar se va supune la 0 a- 
mendă pînă la 500 lei de bucată. : 

Este asemenea fraudă cind se profită de 
facultatea acordată ziarelor, tipăriturilor, 
probelor de mărfuri,. ete., prin reducerea 
taxei, pentru a se ascundo şi coresponlen- 
țele cu intenţiurie do a se sustraze de la 
taxele cuvenite.: 

Art, 130 5) (ecchiă alin II de la art. 108).— 
Amenzile prevăzute prin această loze se 
pronunță de direciiunea șenerală, a tele- 
grafelor şi postelor și se vor implini prin 
agenţii fiscali după leșea de urmărire. 

Art, 131 (vechii 10).—Cel ce se va do- : 
| veudi că ţine un serviciii elandestin do postă, 

se va pedepsi cu umendă pină la, 1.500 lei, . 
sati cu inchisoare până la două luni. 

Art..132 (eechiit 110).—După cererea ad- 
ministrației telesrafo-postale, acenţii ad- 
ministraţiei, ai .poliţioi sanii ai financelor, 

1,2) Modificate prin lesz, de la 4 Martie 1900
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" suut, datori : a coopera lu ferireu şi deseo-" 

„fabrica, vor vinde, vor colporta, sanii distri- 
"bui viznete și timbre postale în uz în: Ser- 

* timbre postale contrafăcute, sait cari ar mai 
Îi tost intrebuințate. 

"tele te manipulațiune postală și telesraticiă, 

telor, copii de.pe. Situatiunca 

„oficiu, precum şi toate registrele şi actele 

" ciali și factori rural, vor fi păstrate în ar- 

_ciale, se vor păstra în timp do 10 ani, 

“le va vino "in folosul! Statului: cum "va 

- pronunțate de direcţiunea generală în con: 

” putea fi atacate cu apel la tribunal, con- 
form art. 20 din lozea. de urimărire, 

i SERVICIUL TELEFONIC 
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perirea prev aricațiunilor postale, implinirea 
taxelor şi iunenzilor prescrise de lee, 

Art. 13 (vechii LIb.—So vor pedepsi ca | 
„autori «de fulsilicare publică, contor «is= 
posiţiunilor codului penal: acel cari 'vor 

viciul postal contrafacute saii unitate în 
cât ar putea fi confundate cu viznetele și 

care fiu-o parte din uniunea | 
) 

Astmenea se vor pedepsi, conform art. 199, 
pentru intrebuinţatro frauduloasă, tel ce se 
vor servi la fruncarea' corespomlențelor cu 

"Art, 134 1) (ecchiii 113).—Restistrele ŞI ac- 

adicii toate registrele. ile predarea conver- 
telor oficiale la autoritiiţi; condicele «de pri- 
mire şi predarea la conduce tori. recipisele 
de predarea mesageriiler şi recominulit- 

meunudatelor 
poștale şi de pe facturi, tcate copiile ile pe 
ori-ce alte acte do manipulațiune oprite în 

de manipulație privitoare po iurenții spe-   
hivele otieiiler tim de 5 anl, 
„cetele do corespeniență, adică toate do-| 
sarelă cari conţin corespondenţi ofe inlui | 
cu direcţiunea zenerală şi. eu diferite auto- 
rități diu ţară, precum și Monitouvele. Ofi- 

După acest termen, sliveeţiunea ienerali 

crede mii avantagics: însă actele do eo= 
respondență se vor la, nunail labricelor de 
hârtie, în saci sigilaţe, spre a se trânstorma 
în pastă, sub supra ozhiarea unui amploiat 
telegrafe-pcstal.” 
"Art, 199 tepehii 115), — Condamnaţiunile 

tra particularilor, în puterea art. 129, vor 

PART EA, v2 

TILU LI 
- -] 

Disposiiuuă ginerale, SE - i 

_miophol pentru înstalațiunile și exploata- 
„rea telotonici, , 
"Direcţiunea generală a tolografolor și pos- 

1) Modificate prin legea de 11 Martio 1909. 
2) Partea, V rotativă la serviciul teletonie 

înlocueştp louile telefonica. de, Aa 23 Maiil. 
(N03 şi 5 Sală (895,2:   

n 
1 

telor instalează şi exploiteazi rutelele to- 
letonice «din țară şi este autorisătaă zu În- 
ființa posturi telefonice private: 

Art, 137, — Comunicaţiunile telefonice se 
împart în: retele ur bane, reţele :interur: 
bane, rețele judeţiane și rețele private. 

Art 138.—tteţelele urbane coprinud instala- 
țiunilo toletonice stabilite. la. domiciliul 
particularilor, la uutcrităţilo Statului la 
acele comunale şi la ori-co stabiliment pu- 

  

„timbrele postale. emise de Statul romin saii kblie în interiorul oraşului, cale ulat pînă la 
„de un altul 
„.postală universala, 

barieră, 
art, 139.,.— Retelele interurbane: coprind 

toato instalațiunilo telefonice făcute atară 
din raza unei reţele urban şi cari: pun în 
comunicațiuno două localităţi diferite. 

Art. 1î0.—Reţelele județiano cuprind tote 
instalațiunile telefonice făcute în cuprinsul 
județului. 

Art. 141, — Rețelele private sunt instala- 
țiunile telefonie: făcute pe proprietăți par- 
ticulare şi cari nu sunt logate:cu nici un 
post public, 

Art, 112. — Exploatarea rețelelor teleto- 
nice, afară de reţelele private, se face de 
Stat prin administrațiunea pestolor și tele- 
sratelor : 

a) Priu abonamente la posturile instalate 
la particulari şi autorități ș 

b) Prin convorbiri din posturile” sait e 
! biuele telefonice publice, întiinț: ate de di- 
reețiunea generală. N 

„irt, 44 3—Se percepe polite o. înstalaroo 
taxă ee se determină prin legea de 1 faţă, şi 
„care se achită prin anticipare: adniinistra- 
țiunei postelor și telegraolor, catu oxecută 
uerările. 
„Taxele de instalare vor sorvi la formarea 
unui fond special, caro nu va putea î în- 
trebiințat de cit pontr u cumpărarea mate- 
rialului necesar iustalațiunilor "telefonice. 

Intreţinerea cade în sareina administra- 
țiuneă, atară de excepțiunile st ilite prin 
legetule faţă. 

Art. Î+4.—Materislele şi. apar: „tele între- 
buinţate la însti laţiunile teletonice sunt 
proprietatea direcţiunoi şi nu potii, în nici 
un cas-cedate,. sechestrat sai urmărite 
pentru datoriile abonaților, 

Art, 115. — Orice stricăciune, sati in- 
stal ațiunilor telefonice, prin | nou “lijouță, sau 
cu intenţiuns, eade in sarcina, “abonatului. 

Art. 146.—Nu so acordă. nică o scutire de 
taxe pentru - convorbirile telefonice, atară 

  

“ide excepţiunile făcute în favorul autorită- 
“i ților judeţiane pe reţelele ; fir ut: eu chel- 

Art 136, — Statul îşi resorvă dreptul “do tniala lor. 

“Art, 147, — Atară” de convorbirile directe 
dintre interesaţi, telefonul poate încă servi 
poutru transmiterea telogramelor telefo- 
nato şi tonogramolor, : -- zi i 

Cole d'ântfiii se. transmit; prin teleton: şi 
aparate” tolegralice, iar tonogramele numai 
pr n' telefon. dm da 

Adwministraţiunea nu ă”- tonoura= 
   

autori; sa
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mele de cât în localităţile lipsite de biu=-: ca acestea si comunice cu stația centrală, * 

: duzrouri telegratlea saii în rețelele urbane.  - (A se.vedoa taxele la art. 170). | 

e ns" Teolegramele teletonato - şi fonogramele | "Art. 156, — So. admite instalațiuni telo- 

trebue să- fie serise în limba română şi nu! fonice în afară de' bariera, draşului, la, ori-ce 

mu povti mai mari do. 40 cuvinte, fără. a so. distanții, "pusă în legătură prin fir  indi- 
pnzisocoti adresa, , , “vidual cu .roteaua urbană. (4 se vedea 

a cărt,448.—Unitatea de convdrbire este de! taxele la art. 171). e 

-D:minute, » a „i Art, 157, = Taxa, abonamentului se plăi- 

Convorbirile do ori-ee categorie pot fi în-: teşte în două rate egale, la incoputul fie- 

”itrerupte după 10 minute când așteaptă .cărui semestru saii trimestrial, dacă, abo- 

: s-xend şi alte persoane ca, să vorbească. imatul va core ast-lel. 

inte Art: 449.—0ri-ce convorbire telefonică do, AT. 153. — Abonamentul dă dreptul abo- 

ta orele 10 seara până la 6 dimineaţa se natutui să convorbească cu toţi ahonaţii ace- 

ia *-taxează îndoit, leiaşi reţele în timpul orelor de serviciii 

n -Art, 150. — Convorbirile -cari ating sigu- | stabilite do direcțiunea generală a telegra- 

n ranța publică saii buna cuviință sunt in- | felor şi postelor. - 

i ""terzise, . | Ori-cine, fiind abonat, la teleten, va per- 

„ta Art, 45 Statul nui în nică o răspun= | cepe vre-o tasă cât de micii, pentru a lăsa 

|.» i tdere' în ceea co priveşte corespondenţa pri- să vorbescă o altă person la aparatul săi, 

i vată teiefonicii. - , va plăti ca, despăgubire direcțiunei poştelor 

pini: :-Asemenea.u'şi, în nici. o răspundere în | şi teleurafelor o sumi până la 500 iei, care 

n me i.ecea ce. priveşte identitatea persoanelor ce | S0 va hotări de direeţiune, cu dreptul de 

      

     

    

1 

1 ::vorbese la telefon. , recurs la ministerul do interre, şi care se 

! Ra va, încasa prin legea do, urmărire. 

| MEL TITLUL IL | . Art, '159. — Fioccare abonat primeşte o 

pi Fe | i leartă de abonament pentru 'rețeua, respee- 

ta „at Hetelele uvbune Se tivă, de care pote si useze numai personal 

| - „fu Asi numai la biurourile telefonice eontrale 

pita Art 15.2—Reţetele urbane s0 iuființează și la oficiile burselor, a 

a numai în localitățile unde se, vor face cel |. So mai pote libora, 'la cas do-necesitate, 

;.*. puţiu 25 de declaratiuni. de abonament la tsi.o a doua carte do abonament pe numele 

i 4% posturi principale, şi numai în limitele a- unei persone împuternicite do ln domiciliul 

" oenţiunilor hudretare. . „abonatului sait al procuratortlui săii.. 

„ecua Mâna nu, vor, [i deelarațiuni în număr su] Art. 160.—Administraţiă telegratelor pote 

+ ficicut pentru - înfiinţarea unei” rețele ur- să desființeze ori-co post telefonie, şi cou- 

„hane. posturile se vor înființa după regulele tractul tămâno 'resiliat, de drenat. când aho- 

3, stabilite pentru instalaţiuni teletonice in-|natul nu "și îndeplineşte îndatoririle sale 

terurbane. iai cătră administraţie, şi nu se va conforma, 

aa Art, 153. — Instalațiunea unui post tele= |retulelor. stabilite pentru serviciul teleto- 

ifouie constă din următoarele aparate,«lupă | nic : acesta” fără prejudiţiiul încasăroi taxo- 

tipul adoptat de dirocțiune: un generator lor de abonament sanii a altora sume dato- 

de-electricitate, un micro-telefon (transmi- rite de abonat, - 

iz 1, Atorul „şi receptouri) en sonerie şi un pa-| . a 

în TATUlLer, - Ă A : 
“1 Opoee alte aparate. şi: aceesorii diferite | o 

„ude cele adoptate ile direcţiunea generală a | o. elclele inter-urbane 

1 “telesratelor și postelor, precum și insta- ae ai 

»_ “latin şi întretinerea lor, se plătese-dn-aho- 

ciruat,, Separat după” sin detis intocmit de 
"* direețiunes o a. 

„Art. 15% — Abonamentele încep la | A- 
rilie ati 4 Octombrie al fie-cărui an. In 

is ej uu post telefonie, snii: ori-ce altă 

stalațiune, se înființează înainte de aceste 

“ii*ăpoa ; abonntul-pliteşte analogia cuvenită 

„in taxa e abonament. fixati de lose pe 

! “4impal de la înființarea postului până la 4 iri , | ei 

mi Apritie: saii 4 Octombre al aceluiaşi an. (A convorh irilor prin «ecomptură asupra acelei 

se vedea taxele la art, 169), | sume. ! 

2 Art, 155.—Abonatul la rețeaua telefonică : 

„locală. când: are un post, lezat eu oficiul! 

». teletonie: contral, poate cere ra acel post! . e. . SI 

si fie pus în comunicație directă cu o fa- „2 Rețelele judeţiane 

„ *-briaii saii ori-ce alt stabiliment al Făii pro-: Ma : NI E 

:: pri. prin instalaţiuni de posturi numite, Art. 163.—Instalaţiunile telețonice jude- 

suplimentare, in aceeași reţea urbană, fără ! tiane se fac de direcțiunea generală a te- 

  

    

  

   
    

"CUTIUL UL 

  

  

- Art; 161, — Pentru inlesnirea.. pliiţilor şi 

controlul 'administrațiunei se libortză Uu- 

cheto. de convorbiri inter-urbane. 

Art. 162, —— Oră-eine. posedă afară din co- 

prinsul unei rețele urbane un post la do- 

micitiul. săii, e obligat, penţru convorbirile 

telefonice diverse, a avea un doposit bă- 

mese, ce se va hotări prin regulament, 

la postul cu care e legat, pentru achitarea,. 

mt 

    
    

   

TITLUL IV: e 

  

  
  

TC ea: . - : 
Dr 

e.    



  

lezratelor și poştelor in .socotela județelor 
- și în condiţiunile următore : . 
*  Amdețul esto obligat si verse la direc- 

- țiunoa genierală a telearatelor şi. poştelor, 
cel puţin cu trei luni inainte de inceperea 
lucrărilor, sumele necesare instalațiunilor, 
după devisele întoemita de direcţiune.. 
"Aceste sume, neconstituind un venit pen- 

tru Stat, servose la ctunpărarea materia- 
lelor şi executarea lucrărilor. 

Art. 104, — Intreţinerea reţelelor esto 1 
- sureina județului. 

Art, 165. — Explotarea teletonetor jude- 
tiano se face de Stai, cara dă județului 50 
la sută din venit. 

Statul asigură judeţului comunicațiunile 
oficiale cu sub-pretecturile şi primăriile diu 

- judeţ, ast-fol ca să potă comunica intre ele 
fără a trece prin biurourile Statului, 

In ori-ce cas, însă, posturile telefonice 
judoţiane sunt obligate a servi ca interme- 
diare pentru posturile Statului saii parti- 
cularilor autorizaţi de dircețiune. 

Corespondenţeie telefonice se fac prin 
posturile județene, conform regulelor ce so 
vor stabili prin regulamentele și instrue- 
țiunile administraţiunei postelor şi tele- 
„ralolor, 

Art 166.—Convorbirile teletonice oficiale, 
efectuate de autorităţile acelui judeţ în- 
tre posturile rețelei județului, sunt gra- 
tuite, - | i 

Art, 167.—Taxele pentru couvorbirile pe] 
“rețelele judetene se vor poreepe după ta- 

- riful inter-urban. Se stabileşte insă că con- 
vorbirile între cătunele dependinte de o 

- comună vor plăti taxele prevăzute la con- 
- vorbirile urbane, 

TITLUL V 

Tustaluţiuni privale 

Ari, 165.—Când o linie telefonică privati 
travorseză un drum public saii trece po o 

„altă proprietate, autorisaţin de instalațiune 
- se dă numai pe basa unui plan. admis de 
direcţia sonerală şi dacă are şi consimţi- 
mântul -proprietarilor intermediari, şi cu 

- condițiune ca proprietarul si plătescă o 
"taxă de lei 25 de fie-care post. iar de fle- 
care kilometru 10 loi, o dati pentru tot- 
d'a-una. 

TITLUL VI 

Taze 

Rețelele urbane 
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rilo instalate la domiciliul abonaților : 10 
lo pe au pentru posturile instalate la lo- 
calurite saii domiciliul unde abonatul îşi 
exercită profesiune saii  comereiul săi, şi 
200 le pe an pentru posturile iustulaie la 
hoteluri, cluburi şi statilimente publice «de 
consumaţie, cari, prin natura lor, sunt obli- 
sato a antcrisa intrebuințarea aparatelor 
lor. de ciitre visitatori. 

Când numărul convorbirilor la acestă din 
urmă caterorie «de abonament, va trece peste 
2.500-pe an, abonatul va mai plăti un su- 
pliment de 30 lei de lie-care 500 convor- 
Viri sati (tracţiune de 30 convorbiri. 

Art, 170.—Posturi suplimentare în aceeaşi 
reţea urbană, ecmunicânrl eu postul prinei- 
pal. fără însă a comunica cu stațiunea cen- 
irală : 

Instalare. ...- lei 150 
Abonament anual (supliment) > 40. 

Art. 171. — Instalaţiunea telefonică afară, 
din bariera orașului, la ori-ee distanţă, în 
legătură priu fir individual cu reţeua ur- 
bani): 

Instalare (după dovisul direeţiunei zene- 
rale: II IE 

“Taxa de abonament a rețelei urbane : 
- Taxa de întreţinere de 5) lei pe an până 
"la distanța de 3 kilometri şi 10 lei de. fie- 
care kilometru peste acestă sumă, pentru 
distanţele mai mari de 3 kilometri. . 

Art. 172.—Posturi suplimentare în acelaşi 
imobil, dar deservite de linia de comuni- 
cațio a postului principal : | 

a) In corpuri de clădiri diferite, pentru 
fie-care post ; | 

  
„lei 130, 

Abonament (supliment) . . > 9%. 

ţ 

| instalarea, . ..... 

. 
| b) În camere ditorite din-acelasi corp do 
“clădire : ! ” 

| Instalare „lei 150. 
Abouamceut (supliment), . . > 9%, 

ț 

i - . 
î Art, 178. — Pentru aparate de un modet 
special suplimentare, sonerii suplimentare, 
ete., se plăteşte costul lor după devisul di- 

i recţiunei senorale a teluzratelor şi poştelor 
:și un suplimont ahonament de 5 ler anuat. 

Art, 124.—Mutarea unui post dintro ca- 
meră într'alta, în acelaşi imobil, ler în.. 

Mutarea unii post dintr'un imobil într'al- 
tul, lei 60. Mutarea pesturilor suplimen- 

;tare dintrun imobil intraltul lei 30 de 
“| fle-care, când: se izăseşto în acelaşi imobil 

Ari. 169, — Taxele de iustalare şi ahona- 
ment. în retelele urbane sunt :. ! 

Instalare : 450 lei. plătiţi o dată 
“tot-d'a-uua, . 
Abonament : 10) lei pe an pentru postu- 

pentru 

Leu postul principal. . 
? Art, 173, — Abonament la dreptul de a: 
primi şi expedia telegrame telefonate, de 
la şi pentru oficiile telearafice urbanejaho=.- 
nament (supliment) let 95. i,



- minute din cabinele publice cu 

  

    

iai Taxe pe convorbiri 

Art. 1706, — Taxa unei convorbiri de 5 
posturile 

din acceaşi reţea urbană, bani 25, 
„Aeoastă taxă este oblivatorie pentru toți 

și ehiar pentru autorităţi şi abonaţi, cari 
mu sunt, scutiţi de plata taxci de cât la 
cabinele publice do la “oficiul central şi 
bursă. . . II . 
„Art. 171.—Exvedierea prin telefon, diu- 
„to cabină publică, a unei tolesrame telo- 
tonată, taxa, telegramei, plus :0 supri-tiuxă 
de.95 bani. ” | 

Art. 178. — Pentru o fonozramă în inte- 
“riorul reţelei urbane, trimisă de la postu- 
rito abonaților saii do la cabinele publica 
se plăteşte 30 bani de fie-curu seric : saii 
fracțiunei de serie do 20 enviente, fără a, 
“socoti sudrext. ” 

Reţele inter-urbane şi judeţene 

Art. 179.—Instulaliuni tolefonice afară din 
ritele urbano şi lezate eu uu post, inter- 
urban : : - 

Instalare : după dvisul direcţiunei : cel 
puţin 50 lei po un, conterm prescripțiunilor 
de la art. 18), care raprosintă dreptul do 
a convorhi cu tote posturi jurețiane, 
atat de rațelele urbane în județele cari 
posedă rețrle, 7 

Dacă lunzimea Liniei acestei instalaţiuni 
e mai mare de un kilometru. so va plăti 
pentru întreținere 10 Ini do fie-care kilo- 
metru suplimentar nn an, 

Art. 180. — Administraţiunea poştolor și 
+elewrafelor pote acorda provrictirilor de 
posturi telefonice, instilate în localitiţi 
unde nu există rețea urbană, «bonamente 
pentru a convorbi en o rotea urbană si- 
tuată în acelaşi judeţ sii jutețe vecin“, 
platind o taxi de abonament de 200 lei. 

Asemenea abonamente so acordă şi se- 
anestrial cu incapere sue la | ala fio-căret 
luni, în schimbul pliiței a 120 lei. 

Se pâte acorda abonament la convorbiri 
de la domiciliii cu tote posturile dintrun 
acelaşi judet in schimbul unei taxe do 5) 
lei pontru 200 convorbiri; 100 lei până la 
500 convorbiri, iar un supliment de 25 lei 
pentru fie-care sută suplimentară, - 

Taxe pe convorbiri 

Art. 131.—0 convorbire de 5'minnte între 
douii: posturi. din acela judet, 5) buni; 
iar: dacă posturile sunt În ucocaşi comuni, 

„95 buni, : - 
Intre două posturi din douii județe vo- 

cine, 1 leii. SI a 
Intro două posturi din jutețe nelimitrote, 

116, 50 bani. _ 
Art, 182. — Convorbirile urrente se plă- 

tese dublu şi aii precădere, 
Art, 182,—Pentru avisurile do înviture la 

o convorbire când ' personă 'chemată nu are 
telefon .la domiciliii, se plătoşta o taxă 
fixă de 25 bani. 'Atât taxa pentru avis, cât, 
și a convorbirei, se achită de persofia care 
faca cerorea de convorbire. n 

Art. 184.—Taxu unei fonosrame în râionul 
aceluiaşi judeţ este acea stabilită la art, 
175 pentru o reţea urbană, i 
“Tot ast-fel în caca co priveşte telesra- 
mele telefonate pentru cari se stabileşte 
taxele do la art. 173 pentru intrâua ţară, 

Instalaţiuni private 

Art, 185. — Instalaţiunile private se pot 
executa «dle particulari saii de administraţia 
poştelor şi teleurafelor. „- 
"Art, 186.—Statul-are draptul a stabili po 

stâlpi instalațiunei liniilor  privato cari 
trece po un drum publie şi alte comuni- 

Jeațiuni tulefonice. 
Proprietul unei înstalațiuni private care 

trece pe un drum publie nu o pâto des- 
fiinţa fără autorizarea Statului ; poto însă 
ronunțu la linia sa, şi, în acest cas, Statul 
"Y va plăti o desbizubire c6 se va stabili 
„le către dirceţiunea poştelor şi televra- 
felor. 

Art, 187.—Dacă asomenea instalaţiuni s'ar 
lega cu un post telefonie public, vor fi su- 
puse tutulor oblizațiunitor prevăzute prin 
leea de fai. E | 

Aceste oblivațiuni sunt impuse tutuler 
instalațiunilor existente li promulgarea le- 
ei co faţă, precum şi rețelelor privat» exis- 
tente, îndată ce în localităţile unde” fune- 
ționeză se va stabili un post public, 

Art. 188.—Plata taxelor do abonament se 
taca în dout rate semestriale, 

TITLUL VU 

Disposițiună finule 

Art, 189.—Pentru înstalaţiunile existente 
| promulaarea acestei legi afară do ba- 
riera oraşului, se plăteşte numai taxele de 
abonament şi întreţinere vrovăzute de a- 
costă” leo, cu începere de la promulea- 
rea ci , 

Art, 19—Abonaţii cari nu achită aceste 
; taxe, saii ovi-co alte sume, co datoreză ser- 
' viciului taletonic, precum şi acei cari re- 
fusii a restitui materialelo şi aparatole te- 

' lefonico ce li saii ineredințat, se urmiirose, 
pentru incasarea sumelor datorate, prin 

„aplicarea lege de urmărire ; iar în ceea ce 
privește aparatele şi materialele, prin 'a- 
genţi! administrativi și polițienești, cari 
sunt datori a du tot concursul lor în as6- 

: menea ceasuri. . Ia 
Art. 191.—Tote liniile saii reţelele cu ins- 

 taaţinnile lor oxistente, aparţinând altor 
i antorităţi sanii iustituțiuni, sunt supuse dis- 
posițţinnilor acestai legi, şi cot în drept 
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- + trebue să plătâscă taxele prevăzute pentru ' elaranță pradul 1 şi sradul Îl, asimilați cu 
rețelele urbano saii inter-urbane. - :oticianţii înteriori do uraulele” I și IL. 

: Art, 192. — Taxele pentru abonamentele ; Personalul troebuineios acelor biurouri se 
teletonice la retelele urbane, prevăzute la, va plăti din Inuliotul "curent, arţ." 17, În- 

în at, 109, vor intra: în vivoro de la 1 tie- | trând în efectivul stabilit pentru uradele 
„= ît-tombrie 1900. . , . - |asimilate contorm statului Ne, 2 2 anexat la 

- budgetul je anul curent. 
Disposiţiuni comune 1a tote Servi- Apt. 194. — orice disposițiuni contrarii 

ciile | „acestei lei sunt şi rămân abrogate. 

Art, 1193.—Pontru . executarea serviciului Art, 195, — Acostă lee se va pune în 
a biurourile de comisiune și oxpedițiune, aplica ure 30 zile după promulzarea, ci; iar 

„se va întrebuința ca personal: -şeti de art, 74 și urmiătorele,. relative la binrou- 
„si „biuroii asimilați cu oficianții superiori ura- | rile de comisiune-si ex sneditiunes, trei luni 

:. «lut îl, saii oficianți inferiori vradul |. “de- după promulgarea legei. | 

-: - Regulamentul de aplicarea legei telegrafice postale şi telefonice din 1900 
: find dat aproape din întregime la diferitele capitole respective din acest 

:- tratat nu s'a mai reprodus, se află însă publicat ca supliment în Puletiul 1e- 
legr.- le uxlel NO. 13 din, . 1900... . , 

            

REGULAMENT j 
PENTRU 

Infințarea de linii și și deschiderea de hiurouut telegrafice 
i A DE CĂTRE: 

- Autorităţile judeţene şi comunale 

2” Saneţionat prin înaltul: Decret: Domuese eii. No, 19; din:31 Tanuario 1875, 

  

Art, 1.—0Ori-ee autoritate județiană saii nal vi ă prosenta dovisul de costul îufiinţă- 
comunală poate infiiința linii și desehide rei linici şi hiuroatui aprobat de Direcţia, 
biurouri telourafice sub următoarele condi- generală a telesratelor, Costul materialu- 

x țiunls lui şi al aparatelor nu va putea întrece 
a Tt 2.—Inființarea de linii și deschiderea preţurile. co se plătese ohicinuit «e biree- 

de noul biurouri. telâerafice de. către con- ţiune. 
+, silieto judeţene saii :omunale urmează a fl Liu cas de cerere din parte: initorităţilor 
i, subordonate. încuviinţirei și. aprobirei mi județiehe saii comunale, Direcținnâă gene- 

sI mâsterului de interne, | rală a telegrâtolor şi poştelor. se îndito- 
„ou Art Când uu județ. saii comună vo- rează a turnisa acel obiecte cu prețurile 

„0sce a intiinţa 0 linie telegrăfică cu spesele ce plătesce şi dânsu, .. 
sale, va trebui a, face mai intâiii o cerere - Art. 8, —Pentru întreținerea, anuală a li- 
la direcţiunea senerală a televralelor,ară- iei și a biuroului judeţiin sai." comunat 

i tând linia ce" vrea: sti construeze cât, şi lo- se vor prevedea în budgetul respectiv sub 
"1" cut biuroului şi Direcţiuuea va: trimite cu. rubrica specială, sumele necesarii cari ur- 
i o asa cheltuială un impiegat spre a face stu- meuză a [i mai întăiii aprobate de: Direc- 
""*“Qiul liniei şi a pregăti. dovisul necesar, . tunica Generală a telegratelor și poştelor. 
iti Apt 4 —Construețiunea liniei, aşezarea şi Art. 9—Consiliul judoțiau sait comunal 

lezarea, biuroului se va face prin înzrijirea obținând aprobarea ministerială, se "oblig: 

  
    

| -.4 

| 
| 
| 
      

     
   
   

” Direeţiunoi generale. „la următoarele eheltueli : i 
o Art, 3.—0ri co linie şi biurou. telegratie. , ia 
înțiințav de județ saii comună urmează, a fi; ) Pete înfiinţarea biuroului 
in teșătură cu liniile şi hiurourile telegera-! 

ice ale Statului. i 
“Art, 6.— Materialul nec osar pentru con-: 

” strucţia Linioi cât: și. aparatele vor.[i întoc-; 
„mai ea acele întrebuințate la direcţia ve- țiune, . 
„ nerală-a telegrafelor, - [a Cumpârarea aparatelor de iiteru a 
Ia: Arte 7.—Odatii eu cererea, autorisaţiuneii mobilierului și e diferitelor ştampile, ase- 
+ „ministerului consiliul judeţ | sanii comit- monea dupiă pțodelurile dato.de Dircețiune. 

„L) Cumpărătozrea stâlpilor,“ sârniei, fia- 
rotor și izolatorilor necesarii: după dimen- 
siunile şi modelurile date do: către: "Direc- 

pi:
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W) Pentru întreținerea auuali 

  

„i Tot, materialul şi ustensiliile necesare 
la întreținerea liniilor, | 

„ 2) Pucioasă pentru isolatări, pilele şi ma: 
„terialul necesari pentru întreținerea în 
bună stare a bateriilor, o | 

„Localul pentru biuroii şi pentru șederea 
“amploiatului, precum asemenea iîncălzitul 

"și luminatul localului şi spesele dobiuroii. 

  

   

. e) Personalul 

1 Salariul unui amploiat ţdirisinte) cu 
-“leata de 200 lei inensual. 

2) Salariilo personalului inferior. adică a 
„us unul em, de servieiii şi care va putea fune- 
a tiona şi ci distribuitor de telegrame şi i 

"o uiui cantonier! pentru întreținerea liniei 
„telegrafice socotit, câte un cantonier pentru 

0 slistanță de 20 pină la 30 kilometri. Sata- 
- riilo aeostor aenți nu vor putea troee peste 
„50 lei mensual de fie-care. 

Persenalul acestor biurouri sa va numi 
şi va fi sub imediatele ordine ale Direcţi- 
unei tienerale, 

1 Art. 10. — Direeţiunea tienerală va fur- 
inisa fără plata acestor binrouri, toate ră- 
Igistrele, imprimatele, hârtiile şi instrue- 
țiuuile necesarii, : . 

"Asemenea, repararea aparatelor se va elec-- 
tua fără nici o despărubire în atelierul di- 
recțiunei. | NE , 

Art. ÎL. In cas când consiliul judotiau sâi. 
comunal ar omite intrun an a inscri in 
budeetul săii aceste cheltueli saii parte „lin- 
trinselo se vor înzeri ex-ofieiii de minister 
după cererea Direcţiunei Generale. | 

Art. 12. — Veniturile nnor asemenea, bit-: 
rouri se vor încasa în tolosut Statului. 

Art, 13: — Când venitul a trei aui const 
cutivi va da o mijlocie anuală de cinei mii 
lei, atunci acest biroii se va întreţine eselu- 
siv de Stat, fără ca judeţul saii comuna să mai 
aibă a plăti ceva pentru întreținerea lui.. 

Art. 14. — Biurourile telegrulice deschise 
de judet până la promnlarau acestui re- 
zulament, vor urma a so întreţine cu con- 
dițiunile admise la înființarea lor.   

TELEGRAF 

LEGEA SUPORȚILOR 
„PENTRU 

SI TELEFOANE 
iSancționat prin Inaltul Decret Regal No. 3419 din 

  

   

„0, Oetombrio 1802 şi publicată prin JMonitovul, Oficiul No. 479 din 13 (25) Noembre 13) 

vana Hi 

  

„Art, 1.—Instalaţiunea şi întreţinerea Li- 
niilor de comunicațiuni telegrafice și tel6- 

„ii. fonice, apartinând Statului se deelarii de 
„-. interes publie, , 

„su “Statul are dreptul să aşeze suporturile 
;.. Sit firete necesarii acestor linii pe supra- 

fată şi pe sub pământ, precum şi po elă- 
dirile aparținând proprietăţilor private, ju- 
„deţieno comunale, a stabilimentelor publice 

« Şi. de Dino ficoro lo ori-ce categorie, cari 
2.Yor ciidea pe stradele, drumurile și piețele 
publice sait dependințele lor, fără a putea 

„.» eee prin imprejmuirile caselor din Oraşe 
"observându-=e disposiţiunile prevăzute mai 

ft JOS 
Art, 2, —Așezarea suporturilor și a. fire- 

. lor se vu, face cu scirea proprietarilor curi 
--Yor fi avisaţi cu 10 zile inainte prin adresă 

* formală, arătândui-se locul unde se va, pune, 
„. suportul saii firele, dimensiunile şi modul 
;„de instalare. Administraţia telerato-poş- 

- „sfutală este datore a lo aşeza firă să cauzeze 
construcţiunilor veri o devradare. şi a lo 

i întreţine în condițiuni ca să nu potă nici 
„odată causa veri un prejudiciu proprieta- 

„ini Flor, fiind. răspunzătore de daune, | 
:" Art, 3—Pentru proprietățile aparţinând 

      

   

   
   

  

        

  

  

  

; minorilor şi interzişilor, avisul: jentru in- 
I'stalațiune se va adresa tutorilor saii cura- 
torilor lor, instituiți legalmente ; iar pro- 
prietarilor cari lipsesc din țară &aii eu do- 
injeiliu necunoscut, avisul' so va. adresa 
mandatarilor lor cunoscuţi, iar în lipsă se: 
va publica în Monitorul Oficiul cu termen 
de o lună de la apariţiunea mat inainte de 
începerea lucrărilor, 

Art, 4.—Suporturile vor fitot-l'a-una ace 
„eesibile dafară şi vor fi: instalate ast-tel 
ca atât elo cât şi firele să nu cadă în di 
recținnea, ferestrelor, ușilor saii alte -les- 
chideri ale proprietăţei spre a le impedica. 
“vederea, saii funcţionarea, terind degrada- 
rea ornamentaţiunilor. 

“Funcţionarii iusăreinaţi cu instalaţiunea 
şi privegherea liniilor nu vor putea, în nici 
un cas, făco inspeețiuui saii reparațiuni in 
dreptul ușilor, terestrelor saii altor desehi- 
deri prin care ar fi 'aceesibilă vederea, în 

  

interiorul caselor saii altor coustruețiuni.. : 
vor îi însă în drept să intre.prin ogrăzile ! 
saii imprejmuirile 'caselor atunci când ar 
ti necesitate de reparaţiunea firelor aeriaue,.   aesasta se va face numai în timpul zile.



  

“zi cu consimțimântul proprietarului xaii 
locatarului,. 

In cas de retus din partea acestora funce- 
ționariă telosrafe-poştali vor putea recurie 

„1 judele do pace, care, în tormen de 24 
„ore. va cita pe proprietar saii locatar, şi 
de va stabili necesitatea absolută, va da o 
ordonauți de introducere. 

Puneţionarii cari vor contravoni acestui 
„articol se vor supune la amendă dz la 
30 —200 lei, pronunţată «de judele de pace, 
fără apel, după cererea proprietarului saii 
«hiriaşilor, ! 

art. 5.—Ori co lucrare care nu va fi în- 
<opută de administraţiunea televralo-poş- 
tală în timp do 10 zile după oxpirarea ter- 
anenelor prevăzute la art. 2 și 3, nu se va 
mai putea face.de cât după o. nouă avi- 

„sare Şi cu formelo proviăzute mai sus, 
Art, 6.—Proprietarii cari având instalate 

-suporturi saii fire pe proprietăţile lor vor 
voi să facă lucrări de construeţiuni saii re- 
paraţiuni co ar necesita ridicarea, saii do- 
plasarea suporturilor, firelor sait desfiinţa- 
vea, luerăritor, vor avisa cu 10 zile înainte 
„Oficiul telesrato-poştal ul localităţei ca să 
ia măsurile necesare pentru ridicarea și a- 
s*gurarea comunicațiunol. 

Dacă în acest termen de 10 zile, admi- 
nistraţiunea televrato-poştală nu ar ridica, 
suporturile şi firele şi nu va restabili co- 
municaţiunea, proprietarul va, fi. în drept 
a le ridica singur şi aşi începe lucrările 
zale fără a avea veri o răspuudera.: 

Avisurile ee proprietarii, în asemenea   

cas, sunt ţinuţi a adresa: oficiilor poştale 
vor fi scrise, fiind ţinuţi șefii oficiilor sati 
ajutorii lor a le primi imediat și a le da 
chitanțe constatând data primireă: iar în 
cas de refus, proprietarii lo vor înmâna 
priu primari, ajutori șaii ori co delegaţi 
ai acestora, [iind datori a face procese-ver- 
bale de inmânare şi a lo restitui ca do- 
vală proprietarului cel mult până în 2% 
ore sub pedepsa prevăzută la art, 4. 

Art. 1.—Administraţia teleurato-poştală 
este răspunzătore de tote daunele cauzate 
propriotăţei suii clădirei prin faptul aşe- 
zărei sanii întreţinere: suporturilor şi [ire- 
lor teleuratice şi telefonice. 

Art, 8.—0Ori ca reclamnaţiuni se vor ivi 
din partea proprietarilor săii contestațiuni, 
“fie pentru” aşszarea suporturilor şi firelor, 
fi» pentru daunele causate, ori care ar fi 
valorea lor, vor fi judecate do judecătoriile 
de ocole de urconţă şi în tormen cel mult 
de 5 zile, fiind chemat, şeful staţiunei lo- 
localo ; judecătorul va judeca cu dreptul - 
de apel la tribunal, când valorea daunelor 
ar excene sume lo 300 ler. 

Art. 9.—Ori-co lucrare pentru înstalaţiu- 
nile suporturilor lirelor telesratico saii ie- 
lefonice prevăzute priu logea do față, nici- 
odată nu va crea un drept do servițute în 
tavorea Statului, 

Art. 10.—Tote avisurile, cererile, recla- 
maţiunilo precum şi tâte tormalitiiţile pre- 
văzute priu lezea de faţă sunt scutite de 
ori-c2 taxe de timbru. 

  

REGULAMENT 

PIXAREA. RAPORTURILOR DE SERVICIU . 
. INTRE DIFERITELE ORGANI 

Dependinte de âirecţiunea telezrafelor şi poştelor 

si direcţiunea: căilor -ferate-române.-privitâre la îndeplinirea: serviciului 

de poştă sl exploatarea telegrafului prin staţiunile de căi ferate 

ecoveseeseee 

CAPITOLUL 1 

Pevsonul 

_| 
Art, 1, — In toate localităţile din ţară | 

de stațiuni vor îi ajutaţi in acost servicii 
de către împiogaţii speciali, numiţi do că- 
tre direcţiunea căilor ferate şi plătiţi de 
ciitre direcţiunea telegrafelor şi poştelor, 

Art. 2. — Pe liniilede mică importanţă 
unde există stațiuni do căi ferate și diree- | anume denumite unde direcţiunea telegra- 
-țiunea tsleurafelor şi poştelor nu ar avea 
un oficiii propriii al stii, serviciul de tele- 

|felor şi. poştelor nu ar avea conductorii 
sti, transportul expediţiunilor poştale “se 

„tat și poştă se va îndeplini prin şefii sta- va face prin conductorii de trenuri, 
*"“iunilor respective, iar in: staţiunile unde: Art, 3.—Inspecţiunile şi anchetele privi- 
' serviciul poștal va fi prea destoltat, şefii  toro lu serviciul telegrafic și poştal prin 

4



301 

stiţiunile «de căi ferate se vor taco de ciitre ! 
personalul de control al viilor ferate. la 
cas de nceositate insă, pentru constatiiri 
speciale cerute de direcţiunea tolezratelor | 
şi poştelor, corcotăril 
misiuni mixte, . , 

CAPITOLUL 1 

Serviciul telegrafic - 
„Art. 4.—Corespondenţele telegrafice pri- 

vate, de tot telul, vor fi taxate şi mani- 
pulate de către personalul căilor ferate în 
conformitate cu legile, convenţiunile, re- 
gulamentolo și instrucţiunile de servieiii 
privitâro la tolerat, fără a se mai percepe 
alte taxe suplimentare, 

Art, 5.-—Corespondențele tslesrafico pri- 
vate, de servieiii și oficiale, presentate la 
stațiunile do căi ferate, în cas de .între- 
rupție a firelor ciiilor ferate, pot îi trans- 
mise pe firelo direcțiunei telourafelor și 
vice-versa, fără a i supuse la vort-un rle- 
compt, ” 

9 se vor faco prin cg- 

CAPITOLUL, Ul 

» Serviciul poștal 
Art, 6. — Stațiunile de căi ferate vor în- 

deplini în partea poştală numai următo- 
Tele atribuţiuni: 

a) Serviciul de corespondențe de tot telul; 
b) Serviciul de mesagerii de tot totul: 
e) Serviciul de mandate poştale interne : 
d) Serviciul de debit de timbre poztale, şi 
e) Serviciul de poştă rurală, precum și 

ori-ce se va introduce din noii în serviciul 
poştal general şi pe care direcţiunea, căilor 
ferate, «do comun acord cu direcțiunea, te- 
lerafelor şi poştelor, va căsi căsi de cuviinţă 
a se introduce și în serviciul poştal do pe 
la ări. - 

Obiectele aparţinând servicielor enuntate 
în acest articol se vo? taxa şi manipula «le 
către personalul căilor ferate în conformi- 
tate cu legile, convenţiunile, rogulamen- 
tele și instrucțiunile de servieiii privitore 

„la poştă, fără, a mai poreepo altă taxe su- 
plimentare. 

Art, 7. — Distribuirea, corespondenţei so- 
sită se va face în gări de către şefii: «le 
stațiuni saii ajutorele lor, afară de sărilo 
unde vor fi fuetori speciali cari vor dis- 
tribui corespondenţele la domiciliii. 

In ștaţiunile unde nu sunt factori, avi- 
sarea destinatorilor “pontru sosirea obice= 
telor de mesagerii și mandate poştale so 
va face în toemai ca pentru mărturiile s0- 
site prin calea ferată. 

CAPITOLUL IV | 
Indatovirile şi vesponsubilitalea impieygaţilor 

Art. 8. — Impiegaţii căilor ferate însărei- 
naţă cu executarea serviciului telegrafic și 
poştal sunt supusi îndatoririlor și respon-. 
sabilităţei, atât pentru ceea co privesce. se- 
cretul corespondenţelor, cât și pentru etec-- 
tuarea transmiterei corespondenţelor poş-: 

tate lor, ea şi cei-lalți impiozaţă din ser- | 
viciul telografelor și poştelor, 

Direcţiunea ciilor lerate române.nu va 
avea nici o răspundere pentru greşelile vo-- 
luntare saii involuntare co ar comite fine- 

i ționarii sti în executarea serviciului. poștal, 
chiar în casul cânrl ar avea ca consecinţă o 
perdere hănâscă pentru serviciul poştal +: 
ea este obligată însă: | 

a) A pedepsi pe cei vinovaţi din impic- 
gatii sti cu acoocaşi asprime ca şi cum ar” 
ti comis aceste greşeli în executarea ser- 
viciului ci propriii ; 

b) A reţine din salariul lor sumele eo ar 
datora, direcţiunei telegralelor şi postelor: 
din s«estiunea serviciului ; 

€) In cas când veri-un impieszatal căilor 
ferata române va părăsi serviciul voluntar” 
saii involuntar şi ar figura asupra lui , da- 
torii băneşti către ambele administrațiuni.. 
direeţiunea, ciilor ferate despăgubindu-se 
de sumele ce i se vor cuveni, va căuta ca 
din prisos, daca va fi, să despăzubâseă şi. 
pe direcţiunea telesratelor şi poştelor. 

CAPITOLUL V 

Tratumenlul personalului IN 

Art. 9, — Pentru etectuaroa serviciului 
poştal, direcțiunea: telosrateloz şi postolor 
va plăti impiozaţilor căilor forate prin di- 
recțiunea respectivă o indemnisaţie mon- 
suală, care se fixâză la cilrele: prevăzute 
prin următorul tube! şi care în viitor va 
îi complectat cu staţiunile co so vor mai | 
deschide prin comună înțeluosare a direc- 
țiunilor respective. 
Asemenea ori-c2 spor do personal noce-: 

sar în interesul serviciului poştal so va, 
adlăoza numai după ee ambele direcțiuui 
vor ii, convenit la acesta, 1 

Tabloit de clasificarea gărilor 1! 

30 Gări Clasa I cu 4 42 lei pe lună 

Berheciu : Dolhasca Maria 
Deuca, Făurei Moțăţei 
Bucecea, Fotesci Muttiu 
Caiuţu tolesci Onesci ! 
Cărbunesei Ghidigeni Portărezci 
Cilibia - II. Conaki Piatra 4Oltr 
Cioara lenea, ROŞNOY 

" Clucereasa Lăculeţe Țăndărei 
Dâlma Lehliu Uugheni 
Dottana Mireosei Veresei 

Li Gri Clasa [cu 40 lei pe nuci 
Driinesci Crasna Stolnici | 
huttea, Galbeni Ulmeni ' 
Chitila 2) I.corudeni V, Călugăr, - 
Corbu Hălăucesci Zoiţa, 
Crivina Răcăciuni 

„Î) Acest. tabloii se dă cum funcţionează. 
„cun se plătese şi cum sunt clasificați ac- 
tualmente 1903. . .   tale şi a obiectelor de-masagerii încredin-: 

  

„"% Se mai plătesee 31 lei adj..Şelului. Găroi, 

| 

| 

| 
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30 tiări Clasa IL cu 32 lei pe lună 

Brăileseci 
Băbeni 
Barboşi 
Bibesci -.. 

 Beresri 
-Cireşu. 
Ciuluiţa 
Creţesci 
-Carasu 
Comarnic 
Dărmănesei . 
Doieosci 

* Dudesci 
Elena 
Fundulea . 
Florică 
Foltesci 

Gol.(L.Catargin) 
Indepeni. 
Jilava 
Merişă ni 
„Oltenesei 
Patanea 
antelimon 

Plopeni 
Stâlpeni 
Segârcea 

„Soldana - 
Tutova 
Todireni 
Trusesci 

. Vidra i 

. Vișina 
Vlăduleni 
Urleasciu 

, Ungureni 

12 Gări Clasa II cu 90 lei pe lună 

"Albesei 
Butoesei 
«osmesci 
“Liteni 

95 Găvi Clasa III cu 22 lei 

     Asău 

Afumaţi 
„Arcesci 

1 Bălteni 2 
:Baicoiu 
Banca - 
Băneasa 
Bascov 
Bărbătescei 

- Basarabi 
boreea 

" Buda 
Burdeu 

* Duhăesci 
Bârnova 

-Ciumesei - 
Ciurea 

„Copăciousa 
Cornet, 
Cristosei 
Cucuteni 
Dâugeni 
Dedulesei 
:Elie-hadu 

  

Frumuşiţi 
“Gâvleui 
Fulgerescel 
Ghimpați 1) 

34 Giări Clasa III cu 20 lei 

Barzesei 
Boboe 
Brazi 
Cârcea, 

Monteorn 
Periş 
Potcoava 
Putesci 

Govora 
Găgeui 
Uioiousi 
Ghibărţeni 
Golenți - 

" Gilortu: 
urajluri 
Hazieni 
loneseii 
Largu 
L.eordi 
Bâlea 
Lotru 
Liţa 
Livezi 
Măreulesei 
Milăese 
Miroşi 
Movoşoaiu 
Munteni. 
Murseni 
Murtfiutlar | 
Movileni 
Mireea-V, 
Nucet 
Plosca. 
Papa - 
Porloleni 
Poiana 
hiureni . 
hebhricoa 

Romuli 

Ciocăneseci 
Cotesci 
Coțofeni * 
Conţesei 

Scânteia 
Siblea 
-Timnoa 
Valoa-S6că 

pe lună 

tosetii 
hediu 

" Roşiosci 
hădeani 

“ Riuzinoasa 
Negru 
Salcea 
SălZuța 
Sărulesei 
Sârea 
Seb, tioleşti 
Smirdioiusa- 
Stelau-V. 
Serbeşti 
Siliştea 

“ Silistranu 
Ntrejesci      

Tăbărăsei 
Tisăneşti 
Trojan 
Urechexei 
Vicăresei 
Văculesei 

Vădeni 
Vameşu 
Zăvidoni 
Zorleui 
Vlădeni 
Yornicani 
Zlătunoaia 

pre lună 

Dunărea 
“ Faraoane., 

Grădiştea 
Inotesci 

3Se mai plăteşte 40 lei ajut. Şet Gărei, 
2) Aceste diurne saii redus la 72 lei lunar 

prin legea bugetară din 11900,   
    

Isa mâţa Pelezsei o Boreea e ri n 
“Muncel - „Pietroaia Negri 0 iz 

| Mătăsaru Prunişor - Săcueni er 
Mierlezci Pătesci Salina 

“ Palota Putma-Secă Varză îi 
Fântânele Prahova Vintileneu .*2 
Gura Văei Răcari - . 
Jiblea Pârvu - 

"Afară do indemnisațiile provăzute mai 
sus. direcţiunea teleszuafelor și: postelor, 
conform art. Î, va plăti de o cam dată 
până la noni trebuinţe pentru staţiunile -. 
Balşu, Costeşti, Piatra (Uli) câte un ajutor... 
permanent, iar pentru! stațiunile Azura, -. 
Buşteni și Slănic (Prahova) câte un ajutor 
numai de la L Maiii până la 1 Octombrie 
în fie-care an cu câte 100 lei pe Lună. 

Conductorilor” detrenuri prevăzuţi li art, i. 
2 câte 30 lei pe lună. 2 e a aa 

Impiegatului superior din direcţiunea căi- e 
lor ferate române iîusăreinat cu dir viarea ie 
şi controlarea serviciului poştal prin gări, e: 
prevăzut de art. 3, o diurnă fixă da lei 180 
pe lună, cu indemnizație. de d :plasare. 
„- Ajutorului acostuia 100 lei pe lună. 

zace 

 CAPITULUI, VI | aci a 

  

Material și ubiecte de servicii 

Art, 10. — Lezile. convenţiunile,. resula= ; 
lamentele, instrucțiunile de servieiii privi „ai: 
târe, la, serviciul teleșralie şi poştal, - pre; a 
cum şi imprimatele și obiectala necesarii. +»: | 
se vor. procuri da către direcțiunea tele- : 
avalelor şi poştelor lu tota staţiunile de 
căi ferate, după necesitatea constatată 
de direețiunea respectivă, fără de nici 9 
sarcină de cheltneli pentru acesta, 

    

   

  

ar 

Time poștale +. re 

Art, 11. — Timbre poştale, do - ori-ce .nu- 
tură, se vor procuri stațiunilor de căi fe- 
rate de către direcțiunea resphetivă, care 
singură va, fi debitată cu valorea cantitățior 
ce “i va pune la dispoziție dirceţiunea te- 
legrafelor și poştelor. : 

Fonduvi pentru mandate postale 

Art, 12.—Direeţiunea telezrafelor şi poş- 
telor va pune direct la disposiţia staţiu- 
nilor de căi ferate sumele necesare pentru 
achitarea mandatelor poştale. când staţiu- 
nile respective “i va somnala că nu aii 
tonduri din venitul poștal. 

3. CAPITOLUL, VII 

Vagoane” postale 

Art. 43. — Transportul expediției şi al 
personalului postal cel însoţesce pe căile 
ferate se va face prin vazone speciale,



  

    

30: ei: 

cari vor [i procurate se către directiunea | direcţiunei tolegratelor și postelor spre vu-- 

căilor ferate -în. condițiuni satisfăcătoare | riticarea, şi stabilirea compturilor de plată, 

“pentru manipulaţia serviciului postal în! cari se Vor solda, chiar în trimestrul res- 
interiorul lor, precum şi 
rain lor fără do nici o sareină do eheltueli : 
pentru (livecţia telegratelor zi postelor, afară | 
de reparația mobilierului din vazoanele de, 

de a: tice repa-! 

  

postă ambulantă. cari vor privi pe direcţia direcțiunei căilor ferate spre 
telesratetor și postelor. 

- :Oraviul curselor 

Art. 14.—Virecțiunea căilor ferate va ţine 
compt «e exizențele serviciului postal pen- 
tru pornirea trenurilor din stări, 

Localuri . 

Art. 13.—Localurile afectate oticiilor „| 
legrato-postale pentru cari natura, servi- 
ciului postal exize fiinţa lor “prin gări, nu 
vor comporta nici o sarcină de cheltueți! 
pentru slivecțiuuoa. telezratelor şi postelor,: 

e inaii teleqra[ice. 

Art. I6.—Dirocţiunea căilor. ferate va în- 
iocmi. liniile sale telosrafice ast-tel ca şi 
firele direcțiunei televrutelor şi postelor să 
potă fi aşezate pe stâlpii sti fără încou- 
venionte, 

m schimb direeţiunea telegratelor şi pos- 
telor va plăti direcțiunei căilor ferate pe 
he-caro an 4 9 loi pe kilometru şi po fir 
ielesrulie, . - , 

* CAPITOLUL VIII 

„os Goneptabilitatea. 
| 

Art. 13..— Compturilo mensuule alo sta- 
jiunilor de căi ferate, privitoare li telegraf 
şi postă centralizate de direcțiunea căilor 
ferata; vor. îi trimise la finele tic-cărei luni 

  

  

poeti, 
Toate lipsurile de taxe 'constatate de di- 

recțiunoa telegrutelor şi postelor în per- - 
ecperi «de telesrat şi poxtă se vor comunica, 

a le 

se vor găsi încă în serviciul scii. 
In ceca-ce priveşte excedentele din de- 

punerile de mandate postale, direcția căilor 
ferato le va trimite direeţinnei telourafelor : 
si poxtelor sub formă le acompturi până la 
îinehoiarea compturilor lunare, spre a se, 
evita imobilisarea sumelor co concură la 
achitarea mauulatelor postale. 

“CAPITOLUL, IX. 

Miisuvi disciplinare 

Art. 15.—Ori-co abateri de la preseripţiu- 
nile leilor, .rezulamentelor, conveouţiuni- 

4 tele- !. 
„grafice şi postale. precum. şi ori-ce alte ue: 
lor și instrucțiunilor de serviciii 

revulurități comise în serviciul postal de 
către asonţii căilor ferate române, direc- : 
fiunea telegrafelor și postelor ie va aduce la 
cunoseînţa direcțiunei căilor ferate române 
pentru ca să potă lua mtsurile de repri= 
mare şi îndreptare. 

CAPITULUL X.. 

Disposiliună generule 

Art. 19.—Disposiţiile presentului rozula- -. 
“ment fiind obliratorii, atât pentru serviciul | 
telosrafelor şi poştelor, cât şi pontru acela. 
al căilor ferate române, tote regulamoniele, 
convențiunile şi dixposițiile contrarii, an-:” 
teridre resulamentului de față, sunt, şi ră. 
mân abrogate. 

îm- 
plini de la cei în drept, po-cât timp acoştia 

   



„Îpibuţinile factovilo» Incali «lin găvi suut „indicule prin udresu uâstră AY 

. 

50058, „lugust /93, către Direcţia C. fi. Ii. (Dos, 2 Contencios). — Acesto atribuţiunt Ă 
sunt: A distribui telogramele și corespondenţele sosite în «ări cu dostinaţie pentru comu- 
nele şi cătunele din apropierea, gărilor și la torturi : cum o la Chitila, Filiaşi şi Vereşti 
să ajute la încărcarea şi descărcarea expediţiunilor postale ce se schimbă intre biu- 
rourilo ambulanie şi conductorii curselor lateralo.- Plata lor se fiicea de la '1893-—1901 
prin Dir. C. FE. BR. ine de la 1/4 Aprilie 1902 s'aii trecut între factorii rurali şi so ptiătexe 
prin oficiilo noastre. — 

TABLOU 
de Agentiile speciale și factorii rurali loeali, ce avem în sări. 
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1 Chitila , (. 
„Buttea ( 
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Gările undo avem agenţi speciali 
făcând serviciul de ajutoare poștale. 

Piatra-Olt (jud, 
Ianca (a 
Ghidigeni 
Lehliu 

” 

.” 

Băicoiu .. 

tările unde avem înctori rurali locali a 45 lei 

Chitila jud. 
Lăculeţe 4, 
Cluceresa ( 
Saleia, 
Dottana 
Căiutz 
Gârleni 
Rosnov 
Galbeni 
Unsheni 
Verești 
Bucecea 
Independenţaţ 

Cilibia (s 
Comarnic ( + 

3 

hRomanat, 
Brăila). 
Tutova) .... 
Ialomita. 
Ilfov). . 
Iltov) 
Prahova. 

Iitov) 
Dâmboviţa) 
Muscel) 
Teleorman!. 
Prahova. 
Bacăii). 
Bacăii). 
Neamţu» . 
Roman! 
lassy) .. 
Botoşani! 
Botoşani 
Covurlu : 
Buzăi). .. 
Prahova) . 

Agenţi speciali propriu zişi în 

Buzești (jud. 
Jilava ( 

Olt) 
Ilfov) 

. 

sări,   
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DE Si | | 

Gările care fac serviciu numai de telegraf, poştă usşoră, mandate poştale, 
rambursuri interne şi mesagerii, nu fac serviciul de mandate poştale ex- 
terne, rambursuri şi mandate telegrafice interne şi externe. 

Asemenea şi de factorii rurali ce plec din gări, comunele ce deser- 
vesc, zilele de cursă şi distanţa în chilometri.
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De gările cuv fue servicii numai «de, telegraf, posi  ugări, muundate 

poslule externe, rumbursei şi mandate telegrafice interne şi exlerue; Cu şi de [ucn 

“1 | m NL | Iv |v | sri NUI N 
-! i st laheele * 
3 | ! Onciuleel | la sea Zizi Eos 
2 NUMELE | Situată pe linia | So saleszz= = ] "uaţă pe lin "mat apropiat NE lasă &8i Le SE 
ş! gărel i de gară 2 2Z Eee E 

4 ! = 3 TOI Bo ou = Z i i as Bo niz 2 

, , | ae , [II | | 
1' Adjud * și Adjul-Te-Oena Adjud Zi == =, 
2. Auaş | Adj.-Tg-Uena-Palanca Comămnesei i 29 —|— —, = — 
3. Albesci | Ploesei-Mizil Ploesci 30, — —| = —.— 
4 „Arcesci i Piatra-Drăgăşani Drăgăşani 22 — 6 >U0 1 

i] i 
[ai a. aa N pu : 

5 Asăii | Adjud-Palanca „ Comiinesci | 92, — — A2 1 
VU. Azuga * || Sinaia-Predeul : Predeal —i —|— | = — 
7: Afumaţi ii Craiova-Culafat Calafat 92, —]— 6.29 1 i + 1 1 ! ; | | 4 

l- . aaa AI ti i | Alexandria* | Smârdiosa-loşiori : Alexandria i —; — = — i — 

Ă a R 
9 Băbeni i Drăgăşani-h-Y, i R.Vâleea aa —l— ui) p2 

i IN i Muz; 
10| Laseov ! Piteşti-C-de- Argeş 1 Pitești | al —| —] ai d 
11) Bacăii *  Mărăşeşci-homan | Bacăii i— — — —| = — 
12! Băilesei : Craiova-Calafat Băilesci | 32: — = = —! —| 
13] Balaci * | Costeşti-Nosiori Balaci i — = == —i — 
14! Balş? ! Craiovu-Slatina | Balşiii —| —: — — —| — 

.15| Banca _ n Bârlad-Crasna | Bârlad 23| —| —i 4119, 1; 
16! Barboşă ; Brăila-Galaţă | tialaţi 3: —| — i Zi 
17| Bărzeşti + Tecueiii-lassy | Vaslui ja i 3 18 A, 
18| Barcea | Tecuciii-Ivesei | Tecuciii. j2 — — — = — 
19; Basarabi | Dolhasca-Fălticoni |. | Fălticeni 9] —, — 3 11 
p 4 i. | i Ț 

i it e | : 

“i ue. .. a cea . a . ] - t ! (16 

20! Băicoiii Îi Ploesei-Câmpina | Câmpina ! 29 14 : ilie 2 
! “ a. N e . : . . 

2 Bălteni îi Vaslui-lassy 1 Vaslui „22 —]— = 
22! Bâlea “l Adjud-Tee Cena N Adjud 22, — i ăi 13| 1 

ț i NI : | NU pi 
| i o id iz 

23) Hăneasa i Bueuresei-fiurgiu | Giurgiu | 22| — —! sl gi! 2 
ij i] pf , a pi | . : . , a Pad 

24, Bărbătești  Filiasi-Teeeliu Târseu-Jiu | 9: — —| 7: 19, 1 
4 r : pp i A . ! | !- 

25, Bârnova i Nastui-lassy | lasa i» — — = = 
!, : a : i : : ! 

26, Beucu ii Costeşti-hoşiori | balaci | 42 —, — i 14| 1 
i . : a ! . îl | Bta 

21| leresci i Galaţi-bârlad | Galaţi | — —l i 3 
! : sta “1 „sn i zi 

28 Berheci 1 Tecuciii-Hârlal i Tecuciii | 22| —|— 21,5) 3 
| na | îî.ae . ia E : 4 po, 

2 Bârlad * | Tecuneiii- Vaslui n Bârlad = — == 
4 ! WH | | î i 12 . 

. 1. te . | mia . - i i % . “do, 
sol Bibeşti “+ Filiaşă-Te.- Jiu ! Târgu-Jiu n 42 — — “ 2 

ţi | îi . i 1 toni 
! ” . : | i 4 20; 

| Boboc Buzăii- Sărat | nuzăii 20| —l = 22] — 
32| lotoşani * | Veresci-botoşani ii Botoşani i — 
53] horcea Foteşti-Cerna-Y. | Fotesti 20| — —! —j—j— 
314] Brazi Bueuresci-Ploosci nu Ploesci 20| — — i —— 
35| Brăila * Tiiurei-harboşi | Drăila a — —! —i—, 

„36, Brăila Port+ | Făurei-Barboşi ţ Brăila == 
Ri Brăneşti | Rucuresci-Fetesci Îl Buenresei 40 — | — — 
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NOTA, — Tâte Oficiile din acost Tabloii insemnate cu o steluță 

  

  
    

  

    
    

(%) fae numai



LOU 
“postule, vitmbuvsuri înlerne şi acsasgerii, uu [ue 

vii vuvuli ce plec clic spări, conetaeele ce deservesc, 

sereiciul «de neuedute 

zilele de cuesi şi distunuţa în chilumetii. 
  

  

            

NI 

NUMIREA CUMUNELUR 

deservite «le factorii rurali 

G, Arecescei, Drunovățu, ireese Cor orosel, Cepuri, 
Cârloza ni, Cocorosei, Doba. 4. Arcesei, .., 

Oficiul Ccmiinesei, Gasauu şi comuna Văsiexei, e 

  

   

(. Afumaţi, Urzicuța, Afumati, Boureni. Cioroiu- 
Noii, Cioroiaşu şi Siliştea-Cruci, (. Atumaţă 

Din lorez. Tomgun.lolexei «de sux, Folesci de jos, 
Genuneni, Trăneeser, lăbeni, 6. Băbeni şi retour. 

ui, Băbeni, Siriuesa, Dăesci, Popesci i, Uri, retour . 
tă. Bascov, Bascov, Mudeasa şi (ii uses . ..    

Din comună lanea la 6. Danei, 

Din com Uxesci, Cosmesei, Biurzeşti, Malta, Bărzeştă 

Ut, Fălticoni, C. Soldaua. Prenţeşti, 6. Basurabi, 
bolhesei și rotour. , . o... | 

Din com. Țintea, Băicoiu. &. Iiicoiu și retour . .. 
Din e. Aricesci, Nedelea, Floreseă, (î. liiicoiu . . « 

“Com. lcrşuni, Bălea, G. Bile, d “otulenesele Coruă- 

telu, Urechesci, t. Vrechescă şi retour . . . 
"G. Bănâsace, Bănâsa. Pietrite, Pueui şi rotour . 
C. Gostinu, (. Bănisa, Frasiuu. Dăiţa şi retour . 
Din As. Spe. Vladimiru, Museulesei, Petresci ile jos, 

  

| NU 

Oficiul T.Y. 
de care de- 
pinde fuc- 

torii rurali 
ce plec din 

gări, 

Caracal 
 Comiinesci i 

45. Bărbitesei, Bărbitesei. Pârâu-boia, Jupânexei, 
Vinrgani, Rorojina, Ag. Spe. Vladimir . 

Din se. Bouca, . Benea, Lambresca, Ciolinesei din 
Del, Cioliinesci din Vale, Gărdesci, Necşesci, ret. 

De la Agenţia Specială Boresci la Gara heroset . . 
Nezrilesci, (âara Berheci. cc... 
Podu Tureului, Gara orheci (eu Delijenţa) - 1 

  

   
"Do la A, speci 
Din G. Bibesc 

Valea lui câ 

ă Vladimir, Andreescei, G. libesci, 
inlesci, Bibesci, Aninosa, Groşerea, 

ine, Sipotu, Turhurea. G. bibescei . 

  

serviciul telecralie. 

„Craiova și di; 4; 1.. Mere, V, 
L — — 

| | 4 _i M-ţi. oi, S. 
" RuVâlce îi ui 3 039, Xri, V.,D. 
i SĂ Le Mori Vin. 
| Piteşti 14! 7, X-a, VS 
4 sl 

| | —| —; 
— =, 

| Bârlsul | 7 IL Mori i xi în. 
. ji TA 

| Vaslui | 26, — Le Meri Vii. 

| TI — i 
| Fălticeni i 8 1 M-ri Vin, 
| Ploeşti : 2U =, I.M. Mr. d. 
| „24 — 1. Mr, Viu, 

i « —, 

| Adjud „2068 LuMr. Vin, 
E | 26 —. Mr. Yi 
: Uiiurziu 26 1: L. Mr. Vin, 

A Timodiu 43 3, 1. Mr, Vin, 

| a 
i i 
+ Balaci 48, 2 zl L. Mr. vi in, 
li Galaţi 6, rin. de 3 ori pezi 

mau PA 2| Le Mr. Vin, 
| Tecuneiii i 3! zilmie 
i i —] : 
i | 16: —LM.MI.V. şi D. 
i Teliu i 
| ÎI ao zl 1. Mr. Vin. 
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40) Bucuresci * Bucuresci => 7 — 

| aa | ] pi dl 
ul Buda " Ploeşti-Câmpina Ploeşti n 22] a a Gi a 1 

| ! pn Eau 

| | E | [16 
| pl | Val 

. i it Hi 

sal Buftea Bucureşti-Ploeşti * i! Bucuresci 40, 12: —| 14444 d 
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: . i [ po ” 

| | pt (ua 
| ; pr MS 

43 Bubăesci Vaslui-laşi .  Vastui 22 — 1145 1 

îi) Buhuşi * Bacăii-Piatra Buhuşi ii —] — = —|— 

"45! Burdea Costeşti-Roşiori : Balaci „| 2 — 7 4% A 

ll i - . pita 

4 Buşteni *- Sinaia-Predel Buşteni —7 —| 2 1| 

| Ş | is] 
-, a10 ca anatiaj aq , ap i i 75.4 o 

47; Butoesci Filiaşi-Strehaia Strehaia în —,) - 7] 2g9|:.7|: 

” - , ț i : 
i : ! ij « 

: : . Î i 

13) Buzescu -Roşiori:Alexande.: „| Alexandria — IP 

49, Buzăii * Bucureşti-Foesani „Buzăii - - Za Zi 

Calafat * Craiova-Calafat, n Calalat | Zi — | — wi; 

ii Căiuţ Adjud-Tg.-Oena „Târgu Ocna | 42 7 45) 5; 28|: 
ț | i “ Hi! TI: | 

“ 4 | a; : a: “ | ! ip. , 

so Câineni * Corabia-Câineni i Câineni —: - - EI 2 

, Îi 
j Caracal * 1 Piatra-Corabia „Caracal ia Za —| == 2 

54| Carasu * | Iaşi-Dorohoiii lassy 29; —i = Zi = ZI 

3 Călăraşi * Ciulniţa-Călărași » Călărași | — — —| —4 

C.-Lung * Goleşti-C. Lung „C.-Lung — ZI 

37| Câmpina * Ploeşti-Prodeal „Câmpina i — —| =! 

sai “Cărbunesci Filiaşi-Tg.-diii Târgu Jiu | B2,— 41 al]; 
' pe dul 

A PN | DR ia dadu] 
39| Cârcea P.-Olt-Craiova Craiova 20, 6) 24 | : 

| , pn ip 

60; Cerna-V; * : Cerna-Voda-Cons. „| Cerna-Voda 1 —, —, — IE 

SII C-Vodă-P + | „3 , „Cerna-Voda i — — — 

62; Cilibia Buziii-Brăila : Braila - : | 

Bucureşti-Titu | . t 
GI: Ciocănesci ! a ua „Bucuresci i 
Gii Cioara | Bucureşti-Feteşti Buzăii | 

o. | 
N 

6) Cireşiu ! „ » | Buzăii | 

| i totazți | ' 
66; Ciulniţa, | Bucureşti-Fetoşti Slobozia, | 

6 Ciumesei | Goleşti-C.-Lung | Câmpul îi 
“4 

63: Ciurea i Vasluiii-laşi | lassy. 
65) Chitila ! Bucureşţi-Ploeşti 

i 
| 

70. Clucertsa 
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Golezti-C.-L.ung 

  
* Bueurescă 

Câmpu- o. 
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Ofeiul T.P. e l, : 

NUMIREA COMUNELOR | de sare pe: '3|55) Zilele do 
i a zaE 

adi deservite de factorii rurali | tori coral '£ S33 cursă 

i | ein Ez$ăl 
Bi ji [n 
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e. ! 
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„Otieiul Ploesci, Ploesciori, Strâmbeni-Blejoiu, Piu- | | j 

 1osci,G, Iuda. Tergusoru- Noii, Terszusoru-V echiii, | I 

Strejnicu: Oficiul Ploesci, . . . „1. ph Ploeştă 39| 211. Mri, V.:S 

Căciulaţi, Balotesti, Corbeanca, G. Buftea... | 52| 4 Lu Mr, VS 

Din G. Buttea.. Crevedia, Creţulesci, - .Ciocănesei, pi 

„ Ciocănosei, Tărtişesei şi retour . . . lucuresti| 24 3 Moţă, d Se 

"G. utteai Buciumeni, Popesei-Dragomitesci, Co. || $Imeresi 4 
soba-Trestieni, Brezoaia şi tetour ...... 46| ai Li, M-ri, y, 

Oft. p. “central, Militări, Roşiu. Chiajna şi rotour. | 38| 2 La A-ri, Y. 

+ Din oficiul Neyresci la Gara Buhăeşci și retour . ! Nesreşti | 48) — 20, denoi De zi 

„Gara, lurdea, com, Buzoeşti, Găujani, lumele Un: | | i 

“eheni-Colţu şi Gara Burdea .. | Costeşti 1! 42 31. „AY S 

„Gara, Buşteni, căt. Peiana-Ţapului Piatra-aArsă și ij 

retour. ., Sinaia 8 sia. de 2.97% pe zi 

“Gara lbutoosci, butoesci, Susiţa, Grozeşti, Stăniră- [N NI II - 

„ ceaua, Gara Butoesci, . . ! Severin 120| LMV. 

“Gara: butoesci, Gura-Motrului, “Pluta, Cozov ățu- de-. i | 

„Motru, Pluta, Gara Dutoesei . . . cc... 220) 4] Da Mer V, 

: Nu face nici un servicii. | 

Din losdana, Jevreni, com, Căiuţe Gara Căiuţ. . | Te-Oena îi 2 2] L., Mori. V. 

“ Din Țiteşti-Bratovoeşti. Băişoara-Găujani, Câineni- | : 82] 2 Moţi, JS. 

=" Grebleşti, Oficiul Câineni . . „ iCde-Argeşii || i AR 

AR -Văleea) Din Gara Câineni. Riu-Vadului | 16 2 Le M-ră, V. 

| 
N 

-G, Cărbuneşti, Petrezti-de-sus, Cărbunesci, Ştefă- li i | 

" nesci, Bărzeiii-de-Gilort, Bojoseni, £. Cărbunesei. d Taliu, pătat Las M-riy, 
Din com, Ghindeni, Coşoveni-de-jos, Coşoveni-de- q ' 

"sus, Preajba, Craiova, Gara Cărcea, Preajba, Co- : , 
:  tofeni-de-sus, Cototeni-de-j0s, com. Ghindeni . 1] Craiova, 3. A L. M- Ir) Ș. 

„Din Gara Cilibia, com. Cotu Cioarei, Gara Cilibia . || Buzăii sv BP Les Mr, V 

pu Oficiu Ponoane şi Gara Cilibia. .. 28; —i LMI, Vs, 

Vezi Gara hultea ... Beureşti 
:-Din” com. Cioara R. V., Cioara boiceşti, G. Cioara . | Brăila “i = Lu Mr, V 

* Gara Cireşu, Fleaşea, Dudesci. Sluj, Albotoşti, Filui, ul | , 

Bato:u, Gara Cireşiu . . . 30| 2 Los M-ză, Y. 

“Gara Cireşiu, Slob. Cireşiu, timu, Jugureanu, Ru= | . : | , 

seţu și retour a ee eee 1 Brăila 28 — [Mer V. 
! | , 

min. Gara Ciumesci, Purcărenii, Micesci, Ciumesci, IRI IRI i 
ăi Mărieineni, Gara Ciumesci. . . . .. | CL 22 6 Les Mere Y, 

"Oficiul: laşi, Gara, Ciurea; com. Ciurea, şi retour . „| lași 22| — Las M-rĂ, V, 

Pa - po 

G. Clucerssa, Piscan!, Dărmăneşti, Coseşti, Jupineşti si retour. 7 sol 5 

Conţesei, Gara Clucereasa, com. Cluc2roasa, Raco- . i LI : [e 

vita, Mioveni, Colibaşiu şiretour. ...... 3 C.-Lung 24| 3 L, M-ri, V; 

Ţiţesci, Gara Clucereasu, com, Cluceoreasa, Davi- sd ţi ” a 

46; 1   desci, Voroveni, bărzesci, Vulturesci Î.... 
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NUMELE 
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Comana'* 
Comarnicu 
Constnnţa* . 

] Conţeşti 
Comănesci* 

Copăcioasa 

1 Corbu 
Corabia 
Costeşti +) 
Cusmesci 

Coteşti 

Coțofeni 
Craiova * 

: Crasna 

Cristesci 
Crețosci 

Crivina 

: C. do Arc. * 
Cucuteni . 

Cornetu 

Dâlua 
Dângeni 
Dârmănsşti 
Delu Spiri * 
Dodules i 
Dobrina * 
Doftana 

Doicesci 

Dorohoi * 
Dolhasca 
Drăgăşani * 

Dudosci 

Dunărea 
Elena 
Elie adu - 

„Făurei 
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Fălticeni * 

Fontinelele 
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Filaret * - 
Filiaşi * 
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Cerna-Vodu-Con:. 
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e ONUMIREA COMUNELOR 
deservite de factorii rurali 

  

  

  

    

Din tara Copaciosa, comuna Copăelosa, Segarţa, | 
lobu, Clăcelu şi retour .. .. . 

Din Gara Corbu, Ursoaia, Ivoana, F loru și retour . 

lonăsasei, Coxmesei, II. Cosmesei .. 
Mândreszei, Risipiţi, Gologanii, Slob. Ciorăsci, On. 

Coteşti, Cotezci, Budesci, ș. Golesci, Olf, Cotesci, 
(4. Coţot., Almaju, Coţof. din faţa Brădesei şi retour. 

Din Sarbi, Puntiseni, Costeşti, tă, Crasna (Tutova) . 
Din Gara, Crasna, Comuna Albeşti şi retour. . . 

Din ti. Criv., com. Crivina, Tinosu, Tăriconi, Sirna, 
Cocoresci, ilăbudu, Poenari-Burehi, G. Crivina . 

Din Gara Crivina, Poenari, Rali, Apostoli, Gorzota, 
B.-Doamnei, Ciumați, OlF Gherchiţa, G. Crivina . 

Com. Sârea, iara Sârca, comuna Sârea, Sinesei . , 
Din Avenţ,. Sp. Suici, Sălătrueu, Perişani-Spini, Ti- 

teşti-lratovoexei, hacoviţa-Copăceni, G. Cornet, 

Din Gara, Dottana, Tele;a, Sotrilo : şi rotour. , ..- 
Din Tergovisto Sotanea, îi, loicesci i, Animoasa, Vi- 
„forâta, Monastirea, Viforâta, Olciu T.-Vestei . . 

2 

Din dara, Duleşti, Tătaru, toşiori, “Chichineţu, 
Ciocile, Colțea, ara Dudezei, ... 

Din Gara Făurei. Surdila, Găiseanca, Filipesci, Sur- 
lila-tireci i, Strâmbu, Gara Făurei. .,..., 

Din comuna Fântânelele, Berosci, Ciumați, Racova, 
Gara Gârleni, comuna Fântânelele: în . |. | 

Din Gara Florica, Ştefăneşti, V.Mare. ..... 

Din Oncea, Vlădezei, G, Folteşti şi retour. . . 
Din Gara Frăteşti, comuna : Friătești, Bălănoiu, 
Oinacu, Gara Friăteşti. A 

. 

  

  

i Onciul T.P. ja |, 
i decarede- Iaz: 
1 pindefac. |&zl38: 
1 torilrurali |$ 2| =, 
:, ce plec din a Ss? 

E apa 
pa 
i 
| 
, 

| Teliu 28 1 
II! Slatina 28| 11 

Tecuci: | 23| — 
R.Sărat | 42 1 : | 

! ape e 23, i 
Filiași | 3 

ţ ! 

uşi | 3 Ei 
. 6-1 .. 

pui 
A | i ice : 

Ploeşti 25| G 
EL | | | 

” au 5 
. | | 

îi ! 
ii lași 30, 3 

i 
C.-do-Arseş | 82| 6 

A | 
: 
4 

il. 

la. ! 
| Câmpina ski 2| 
| 

Ta=Vestei. | 26) — 

Brăila 38| — 

! 

| Brăila 38| — 
| ! 

i 
| : 

i Dacăii- 3] 1 

I Cola 10 2) 

i Galaţi î 4 
4 
+ 

| Giurgiu 2, i 
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„Zilele de 

cursă 

ne, afară de p. 
L., Y-r, V., 

Le, Mori, V, 
L., M-ri, V. 

Zilnic 6 curse 
Le M-ri, Ve 

La Mer, V. 
[aa M-ri, V. 

Las Mori, V, 

Mori, $. 

LMV 

M-ții, d S. 

La, Moti, Ve 

Lu Meri: V. 

Li AER N, 

La Mi, V, 

Les Mori, V, 

Ls, Mori, V, 

Le Mori, V,|. -   LES.  



  

    

  

   

      

= ! Ă î - II i „e IN 

z-| NUMELE i - Oficiulcel |? iesea 
pp - „i Situată pa linia mat apropiat |eC, a Sg 
si grei - de gară = Ta 
Ş- RI 23 = 515 
Z 1 i - So, az: 
  
  

|. ji ! „ul: 
118. Frumuşiţa, Galaţi-Ghibărțeni . | Galaţi: 0 422 —| — | 1) 20 id i 

   

  

119. Fundulea :] Bucureşti-Feteşti 1 Bucuresei 82 4001 
p | j : E LI : 
ţ 4 . | . NR: al ii : 

120, Pulszeresci j Galaţi-Ghibărțeni | Galati N —, 2; 1 i 
aa | , Îl na ” ÎI PI 

12ul Furnicoşi 1 Golezti-C.-Lunse | Câmpu-luze. 22| —| ==, —. 
122, Galaţi 2 1 Galați-barboşi ! Galaţi - = == —i “i i 

. i De . -, | te dirt 

128 Galbeni | Bacaii-ltoman | Roman :| 40 | ” S | - i 
: - , a . m - ' ” 10! 

i, , dr , NR : „d 
124 Găeser* '] Bucureşti-Piteşti 4 Găesci | — i 
123: Găgeni ii Buda-Slănie ! Slănie | 92 

  

Baciii-Piatra 

  

| . 
126 Gârleni | Bacăii „A B2 | 

. i pa 

127 Ghergani % hucureşti-Titu - i Gherzani == — 

128 Ghiberţeni Galaţi-Ghiberțoni Galaţi Oi 

  

      

  
  

! ! | sl 

129 Ghidiveni Tecuci-Dârlad i Bârlad ” : Id 2 
| ' | ; . | iai u . a. 

130. Ghimpati [| Bucureşti-Feteşti Slobozia | 22] —i — —i == 
131” Giurgiu * | Bucureşti-Giureiu ' Giurgiu == === 
182 Gilort 4 Filiaşi-Tie.-Jiu : Târgu-Jiu i 42 —| —j — = 
193 Goioasa 1 Adjud-Palanea : Comănesei | 22| — ” — 77 

“ . ! , a Doo 134 Golesci | Goleşti-C.-L.un: |, Pitesci | 42] —i — 2 al 

135 Govora || Pitra-R- Vâlcea i RVâleea [22] — —t—i | 
136 Grădiștea | Bucureşti-Giurziu " Giurgiu 420 —i — Gruoi i 

137 Grajduri | Vaslui-laşi . lassy | 92 —, —, - — — 

138 Gropeni * | Goleşti-C.-Lune i. Câmpul, —| i Ta 
139 Golenţi | Craiova-Calatut : | Calafat, | 22] — —j 2:48 „1 
140 Gugesci * i R.Sărat-Foczani „ RSărat —| == — 22 
141 Gura-Văi i T.Sev.Vireiorova « T„Severin |20j — ==: == 
142 Hacieni . i Fetești-Făurei : Piua-Petri 22 —, — — = 

| aa 
i - "] | i : a: . 

143 I.Conachi Galaţi-Mărăseşti i Iveseci 42 —, ) | i 23: 

| | pp 
144! Nălăuceşti* i Roman-Paşeani ' Roman 40, ——. 2 sf, : 

. E: ! - 1. Pa i . hala bi 
145: Heciu-Lesp. 1! Paşeani-Vereşti - ' Lespezi , — == 1 13 A: 
146: Iluși & Crasna-Huşi Huşi === — — —i 

p Pa , , iq : sit dif 4: 
147: Independ. . i Galaţi-Tecuci i. Galaţi 32 — 45, “le ai 

| . ; . pe | ' 

148: Inotesei Ploești-Mizil Mizil - — — sal | 3. 
i, | 2 a. . : 

149: Ionesci „ii DrămeR.- Vâlcea Drăsişani =: 
150, Işalniţa ii Craiova-Filiaşi Craiova . î 
151; Ivesci * „| Tecuci-Galaţi Ivesci =: 
152 lassy * laşi- Vaslui lassy 

133; Ianca Buztii-Brăila Brăila 9, | tă | PD , 

| i ]              
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Doi NUMIREA COMUNELOR 
deservite de factorii rural 

OBciul T.P. 

  

“Diui ara Frumuşita, ecmună Fruanuşita . 
: Din G. Fund. Crânzu-Fundulele, 

Tâmăd.Darvari, “Îteana- Suliman, G. Fundulea -- 
Din Oficiul Bujor, com, Băneasa, Gara Fulgeresci, 
3; Gara Gibărţeni, comuna Bolinţesei şi retour . . 

“Din. Galbeni, e. Galbeni, Cârligi, Bahna, Brosconi, 
= Hoeiuuri, Pereesci, Oniscani, 

:G. Falbeni, OIt. Damienesci, e. Neirie G, Galbeni, . 

Din Gara Galbeni. comuna Gârleni, buda, Blă iese i 
*:. Valeaclui-lon şi rotour. . ... . 

“Din Liesci, - Priponesci- -de-jos, 

Pentru circ. 13 a se vedea Gara je ântânele ! . 
„Din OIf. Ghorgani. G. Ghergani (zilnic de 2 ori po zi). 
:Din oficiul Ghergani, Bălteni, bolovani, Cornăţelu, 
i? Sp. Cocos, Oficiul Ghergani (1. M-ri V). ... 
Vezi Gara Fulgeresci. ,... 

Gara Ghidizeni și rotour., . . e. .. 
:G, Ghidizeni, e, Gnidizeni.. Carlomanesei şi retour. 

“Din. Gara Colesci, com. tolesei, 
“"Gorgani, Călinesei . cc... . | 
pi 

'Din.Gara Grădiştea, com, Grădiştea, Ad. Copăceni, . 
i: Dărăsei, Novaci, Popesci, Mihăilesei şi retour, . 

"Din:com. Pisen, Tunari, Olt, Poiana, Gara Golenţi. 

Din OIL, Ivesti, con. bucesei, Liesei, Gr, II, Co- 
 nachi, T.-Vladimireseu, com. Fundeni, Liesci, 
-Bueosci, Oficiul Ivesci. . . 

Din. Oficiul Măicănesci, . Costieui, “iz Nămiloasa, ! 
S-tu Nămăloasa, Gâra Ilanu Conache şi retour . 

Din Gara iălăucesci. com, llălăucesci, Mooşesci, : 
: Hălăuşesci, Gara llălăuşesei . . . 

Oa. Lespezi, Tătăruși, OIL. Lespezi, G. anu L esp. 

G. independ., com. Independ. com. Piscu şi retour, 
G. Indevend., Slob. Conachi, Olt. Pechea şi rotour. , 
Din Gara Inotesci, comuna Inotesci, Colecasu, Pa-, 

lopa. Ciorani-de-sus, Ciorani-de-jos, Aiiâneata 
Sălciile, Fulua, Gara Inotesci. .... i. 

Din. comuna Isălnita, Gara lălnița . , 

Din Gara lancea, Perizoru, lonesci-lerlesci, ltor- 
"deiu-Verde, Gară lana. ... . 

: e ji N 

: de tae ză . Zilele de. 

cepe |ESizi cursă 
: gări Biz 

E TI 
„i Galaţi 9: L., Mori, Y. 

Cătăreţi-Stinoiu, po IE 
.Bucuresci NU DMA, Se 

i | |: 
| Galați 404 Lu, Mori, V. 

|- |] 
Gara Calbeni . | Roman . . | 32; aL M-ri. V. 

| 425 4; Viimical. ded. 
îi | ! : 

] i 

Bacăii NSU 4 La Merv. 

| Ghergani | 38| 6] L., M-ri,v. 
| Ma 

„| Galaţă = — | 
Vriponesei-de-sus, , : . 

a.  Berlad 14 3, Le, M-ri, V. 
: 22| 2) Lă II, ia 

| t- 
| 

| 
Văleni, Vrănesci, | 

] C-Lung 38 4 IL, M-r, V. 
| - a 

| Giurgiu - ” 9 La, Mori, N. 

i Craiova | 42) —I zilnie fără D, 

Ii 

Ia 9 N 
„| Iveşti a j L., Y-Ti, V., s,] 

| R.-Sărat “4 — zilnic deligeaţă 

„.. l'Roman 12/14] Las Mori, V, 
| Fălticeni 2 1| La Mor, V, 

! Galaţi | 8] _ Les Meri, V. 
Ii 30| 3 LAM .5. 

| i 
" Urlați ! zilnic fără DL 

“| 

"1 Craiova 22 4] Zilnie 

1 | 
d - , Di La Mei, 

Brăila 180 J . Ianca, e, lancea, Dedulesci- Sutesci, lame a, Gl lancea.         

    

  
i La M-ri V.  
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|- IE E E 
= . Di "a O LE 3 

3 - NUMELE i Oficiul cel Şpaga 3» e 8 

= : Situată pe linia af apropiat zO e ecitolealsi 
= - p : sT.so co Salto cbiE 

si girel ! “de ge ră = sasea î2s 

5 8 ZE 58 2 lot lstlss 

| ; ZI Su DE ASA 

E _ | o _ | 

134%; dlilava Bucureşti-Giursiu - Bueurexei 2, 

. : 
1 

  

  

  

153: Jiblea RV -Catimaneşti “Călimăneşti 29 — 

156! Lăculeţe IT estei-Puciosa Tg, Vestoi 42 = 

137|, Larga + Dorohoi-laşi — - lassy 92 

155, L. Catargiu “ Galaţi-boreoşti talaţi 2 
| . | 

| . | i: 

9, I:ehliu . București-Feteşti . . . ; Bucurescei m 

AI e . pi 
4 | Ii 
: | ; , 

160, Leorda, : Vereşti-lotoşani - Botosani 192 
I | * N. , . ] i 

161, Leordeni * - Bucureşti-Piteşti . Leordeni i —i: 

as : e pirati Lan 
to Liteni : Paşcani-Burdujeni Fălticeni 0 —i 

3: Lita  Roşiori-T-Mâăse, Măgurele O |22,—:— 
164] + ivezile. : Craiova-Calatat ' Craiova 22, — 

165: Lotru , Ru Vâleea-Riu-V, i G. Câineni. p22 —|— 

l66! Maria ' Galaţi-Ghibărţeni : Galaţi 

167|, Mărăşesci * Bueureşti-Burd, , Mărăsesci 

163; Măreulesci : Bucureşti-Feteşti ' Slobozia 
ax 1 , ga 

169! Mătăsaru Hucureşti-Piteşti ' Găesci 
t . 1. . PE: i d. 

ro: Medgidia, +) C.-Vodă-Constanţa Medzidie 

474: Merişani . Pitoşti-Cu=de-Arg. "Cu de Argeş îi 
ALE | | 

172; Merlesei Costeşti-Slatina, Slatina 

" Golegti-CoL.ung Câmpuelegz | 22   
=
 

tu 
=
 

          
. , 

173. Mihăesci ia 
vu . - 

. 

po „- LL. . p - 

474 Mireea-V, .  CoVodă-Coust. | Cerna-Voda | 22 
ra î . : ” 

ăi Mireesei toman-Paşcani ] Roman i 42 
„. , II 

Dara as . . , . ij 
176, Mircși * Costeşti-lulaei i” Balaci | 22, 

1774 Miz * Bucureşti-Burd, | M zil i— 

23, Mo:rozvia - Bucureşti-Feteşti | Bucuresei | 22 

: . i . , | Aa : 

ta Monteoru "Mizil-Buzăii | Buziăii 130 

480 .Motăţei : Craiova-Calatat „| Calatat, | 42|. 
131 Movileni : laşi-Dorohoi |lassy. | 22| — 

182. Munteni ' Crasna-Vaslui Vaslui 422 

183 Muncel i Roman-Pazeani (| Păşeani 12V 4 = 
Lu | II -: 

184 Muftiu- . Buztii-Brăila 1 Brăila 44 6 | 2 

- 485 Murgeni | Făurei-Fetesti i Foteşti | i» d: 

I
g
,
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NUMIREA COMUNELOL : 

deservite de factorii rurali 
i 

i 

„: i ia 

4 

  

Din Ar. Sp. Jilava, Jilava. Dăriisei, Copăceni -ale= - 
„Sus, “Copăceni: Moscşosci şi .retour .... i 
„Acenţia Spee, Jilava, berceni şi retour. .... 
Din Ag. spe, Jilava, Măsurelele, Vârteju, Neiliu, - i 

Braz. Bulgar şi retour. .. în 
Din lăbuesei, Jiblea, Gara Jiblea, şorbănesei, * Să-i 

lătrucelu. lcrislavesei, Dăuşesei, Nădăe:nesei, 
Ar. Sp. Suici şi retour. . 

G. Larua, Movilari, Gropita, Movileni, Gara Larva. 
Din Oficiul ltujor, Gara L.Catarsiu, (Golăşei) . 
Vlad-Tepeş, Mihii-Viteazu, Plevna, Lupşani, Cara 

Lohliu şirotour., ..., Î. . .. 
Copuzu, Raşi, ( iara Lehliu și retonr 
Oticiul Bărcănesei, Artari, Ştetâneşti, Lehliu şi ret. 
Dor-Mărunt, Gara Lohtiu şi retour ..,... 
Din OIf,: Botoşani, com. Cucoreni, Gara Leorda, 

Din Oficiul Fălticeni, Plosesci, Giurgesei, V. tilo- 
dului, Siliseca, Liteni, Gara Liteni. . . ..   Dolina şi retour. . ! 

| 
1 

Garii Marin,. Fărţănesci, Maztacani şi rotour | 
tara Maria comuna lăleni şi retour . o. 

“i 
i 

fjăesei, Cojocaru, Mosoşani, [H, Mătăsaru, comuna 
Miătăsaru; Găesei cc.  ... .. 

Gara Merișani, Merizaui, V. Mărului, Bunesci, Ca- 
caleți-Zărnosei, Mălureni-brădiceni şi retour. ! 

Com. Vâlcelele, tara Merișani, Rorlesci-Y vărzari, 
Dobrogostea-Nesovani şi rotour .. . 

Tămpeni, Mierlești,. Perieți, hălteni, N. Mierlesci, | 
Turia şiretour. ... 

tara: Mihăesci, com. Minăesci, x, Popi, Rădosci, :| 
„Gara: Mihăosci ... : 

Com. lărtiesei, Drăhicin, Gara Minăosci . 
, 

Gara Mircesei, Mircesci, Măelăuşeni, Sehea, Cuza- 
Vodă.și-retour . ... . 

Oficiul Balaci, Surdulesei, "Miroși, G. Miroşi, Strâm- i 
Leni, licovu, Adunați, Râca şi retour . 

G. Monteoru, Merei, Y "Teancului, Lipia, G. Mont. 
Gara Monteoru, comuna Monteoru, Gura Sărăţei, 

Stâlpu, Gara Monteoru . 
Gara Moţătei, Moţăţei, Dobridor, Risipiţi - . 

Vasluiii, Munteni-de-jos, Gara Munteni, Lipovăţu, | 
Deleni, Mânjesci, Munteni-ule-jos, OLE Vasluiit. 

G. Muftiu. Seorţaru-Vechiii, T.-Vladimirescu Ro- 
man, Scorţaru-Vechiii, GMultiu .... 

“Gara, Muftiu, Silistraru, Osman, 1 "alea-Cânepei . : 
Din com. Murgeanea, La fiara Murgeni. . . 

  

* Galaţi d 

| 

Oficiul T.P. 
«e care de- 
pinde fac- 

torii rural 
ce plec din 

gări 

“ DBucuresei 

| C.-de- Argeş 

laşi 
4 Galaţi 

Călăraşi . 

Botoşani 

Fălticeni 

Găesei 

Pitesci 

Slatina 

HC.-Lung 

: Romau 

- Balaci 

' Buzău 
Calafat 

Vaslui 

Brăila. 

| 
   

  

. “îi Piua-Potrei]- 

  

19     

Zilele de 

cursă 

du M î.doi şi $. 
! 

1 | M-t., Joi şi S. 

4 M- ţ. Joi şi S. 
Azi. de 2 ori pe zi. 

4 Li Mori 
> Le, M-ri 

! 
> zilnie tără D. 
2 Lu Mori şi V, 
A Les M-ri şi V, 

l 

“] 1 
4 

şi V 
şiv, 

3: La M-ri si V, 

A] Lo Mori şi V, 
> Le M-rişi V, 

5 M-t. Joi şi $. 

  

] , 
— Ls Meri şi V, 

: 
4 M-ţ, doi şi S$, 

Mi. . au ru 

5 zilnice tără D, 

| 
3 Mori şi V, 

— Lu Mori ŞI V, 

— zilnice tără D, 

5, Leea M-ri şi V, 
1 . 

4 

6. Mori și VA. 

1|L., Meri și VI 
— 1, V. și s. 

Aa Mori şi V, 

-_ [.M-ri şi A 
AL M-ri şi V, 
= Mori şi V   

DP
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7 

>, 3 | Oficiul cel : 2 PE ONUMELE | „Oielui ce! s=lz 
= ? „> 3 Situată pe linia mal apropiat 2 See 

poa gărel i i de gură zl 
1 si ; =slz 

Zi | ES e Se 
| | ăi i ia Ea (e IN | 

1135. Murtilar C.-Voda-Constanţa Medsridie 224| 
ART; Moinesel T.-Vena-Palanea Moinesci , — —: —3 

38: Nucer Titu-Tig.-Vestei Te Vestei | 22 —; — 
” : , a „o ga a: i] 

189, Nezri Adjud-Bagăii -- Suseut, | 2. —. —: 

Î190 Nicolina laşi-Unsheni ass ! — DT 
NOL! Oc-Mari * Riureni-0e.-Mari - “1 Oe=Mariă = 
“4192 Oknița A d... | D.-Văleea | PR, — == 
ţ 5 Olteneşti * Crasna-lluşi | usi ia! Mae |? 
: , | a. ; ÎN f "i pi „: “ 

"1194 Ones Adjud-Tg--tena, i Tg. Oena | 2 = SI 

- | ? a. i * | | . 

195 Urlesci - "Piatra-Ult (B.-V.) | Drăgăşani ZAZIE 
j|195 Odobeşti * Foeşani-0dobeşti i Odobeşti DT 
“IN Palanca Adjud-Palanea | Comăneşti 52 Zi Di 3 4: 
193 Palota Liliaşi-T.-Severii - | T: Severin 20 —j —i 5 2 

199| Pantil:mon. Bucureşti-Fetezti | Bueuresci ! 2 7 Tr i 
, - ! IE e ! 

209 Papu Balaci-hoşiori ltoşiori 22 — =: it 
: : „A 

: : . , i os | ) ÎI pi. 
41201] Pășeuni * Bucureşti-burd, Păszani | Pi 1, : 
:1202| Pârvu Pitoşti-Costeşti || Piteşti „20| —, 
41203] Păteşti Focşani-Odoveşti Foegui - ji 
3120£| Piatra-ult Slatina-Craiova Slatina: | : 
205] PNeamţ Baciăii-Piatra Piatra-N, | 
142901 Pelesci Craiova-P.-Olt Craiova r 
412U7| Poreiu Roş.-Alexandria lhoșiori 7 

[203] Peris Bucureşti-Ploeşti „i| Bucuresei a —. 

([200, Piteşti * București-Piteşti Piteşti | —| —, | 

11210] Ploesel * București-Ploeşti Ploesc) 3 = 

41211] Plopeni Buda-Slănie Ploesci dz, —: 2 
[212| Plosea, Aloxandria-Roş. Alexandria 22| — —i 228, 
1213] Podoleni Bacăii-Piaira “Buluşi 22! TI 
:[214] Placi * Paşeani-lași Podu-lloei pe e ai pene. 
j[215| Poiana Buda-Stinie * “Slănic (Pr 22, —| —| 2 30, 

(216: Potrova piteşti-Slatina, Slatina . 30 —|—] 6.15; 
1217. Prahova Bucureşti-Ploeşti Ploescii .. 2: —j =] = —i 
11218 Predeal * 'Bueureşti Predeal Predeal — - 7 7 —i 

11219! Prunişer. | Filiaşi-T.-Severin T.-Severin 2, —| —| 4.3, 
( au rasi , , i ! cz 
1220! Putesei Mărăşeşti-Adjud Adjud 30, — — 3 2 
4221] Putna-Sâcă | Focşani-Mirăsești Focşani 1:2V, —| —:5, 2 
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NUMIREA COMUNELOIE 

deservite de fictorii rurali 

Din tara Robricna, Drăgușeni, Schea, Y, Satului, 
Gara Rebrica ca. 

Din (HT. Codăesei. Sorănesci, Bodesci, (i. hebricea, 
comuna laroasa. Dănozei. OIT, Codăosci . 

Din Comandaresei la fiara Bodiu, 

tiara Rosnov, Miistăcani, lorlesei, Tăstăul și retour. 
Din Gara ltosnov, com. Zănezei și retour. . . 
Din Gara Rosnov, Dochia, Mărgineni şi rotour 

(, Rusinoasa com. luzinoasa, com. Viaseani şi Tot, : 
Sateia, com. Salcia, Caravanele, Cârli- ” Din Gara 

sați, Vodă-Carol, Dorobanţu, Crângeni. Băsesci, 
hăcălesei şi rotour, cc 

Din Gara Saleia, Băneasa, Putineiu, Draeou, Ulogi. 
Voivoda, Fureulese:, Spiătărei, Dracea şi retour . 

"G. Sărulesei, Pârlita-Sărulesei, Presna, tiurbiinesei- 
Coţofanea, Ohilezei-Vochi, OF. Obitesei şi retour, 

Din Gara Sorhesei, comuna Irănesci şi retour. 

Pin com. Slobozia, UIT, Piiinexei, Bordesci, Tun- 
boesci, G. Sihlea. com. Sihlea, Voetinu, loa, 
Plăinesci, com. Slohozia îi... 

Din Sarea, Gara Sarea. Sinesci şi retour ...., 
luzur, Poenari, ti. Schitu-tiolesei şi retour .., 
Capu-Piseului, Cotesei, Godeni, (î, Nehitu t;olesci, 

com, Schitu Golesci și retour 
Din Gara Soldaua, Epureni, Șipotele, iara Soldana. | 
Vezi Gara lasarabi eee. . | 

Din Gara Smârdioasa, beid, Storsboneasa, Atărnaţi, Pielea și retoar. 
G Smârdioaşa, Cervenia, Conteze:, brazadiru și rot, 
Din com, Frumoasa, Găurieiii, *mărdioasa, (iara 
Nmărdioasn şi retour. ERA 

Com Martalogi-Ciobani: Iărsesei-V lăseuţa, G. Stol- 
nici, com. Stolnici, Cochinesci, Căcărezani şi ret, 

Din (î. Strejexci, Strejesci-da-jox, Strejesei-de=sus, 
Colihaşu, Strejesei-de-sus, Gara Ntrejosci . 

Din Craiova, Balta-Verde, Podari, Livezile, Gara. 
Săleuţa Caloparn și retour. 

Din G. Segarcea, Segarcea, brănicu, Padea, Rărza, * 
VStaneinlui, HMorozu-Poenari, (irecesci şi rot. . 

„&. Cilibia, com, Cilibia. com, Cotu Ciorei, fi. Cilibia 

Oficiul T.P, 
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tosii rural 
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T, Frumos * 

i Tg, Oena * 
Tg, Jiu % 
Te. Vestei * 

; Tinea, 

Titu 

i. Todireni 
i . 
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“Trusesci 

; Tulucesci 
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„Te Măg, port &, 
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' Tivănesci 

Ulmeni 
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Urlcsea 
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Val. Lari 
Valea Secă 
Vameş 
Vaslui * 
Vădeni 
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Văculesci 
Veârciorova* 

i Verezei 
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Aa NUMIREA COMUNELOR 

„su desnrvite-de tnetorii rural 

Din Cocoţi. Isvorălu. Timna. îi. Timna şi retour. 
Gara Timaă, V. Vrsoiui, PavEja Igircasa, Cremenea, Gara Timana, 
Baeles, Ad. Teiului. koczoreni, Plopi, . Timna . 

“Vin „Oficiul Suliţa. Drăceşani, Zlatunoaia, Toilireni, 
-: Gara Todireni şi getour a. î.. 

Din Oficiul Stofinesci, con. Truzesei, G. Trusesri, 
Diu fiara Tulueasei, com. Tulucesci, Siviţa . . . 

G, Tutova, com, Vizureni, com. Cuiresci, Cotoroia, 
„Certesei, Pochi-Dia, Saleeui, fiara Tutova 

Din Ulf, Piua-Petri, (i. Țăndărei și râtour 
Diu com, Tândărei, Gara Tămlăroi . 
Diu UI, Mexandria. com. Porosehii, Tizănesci, 
„vară Tirănesei, Brânceni şi retecur., ....., 

- «de-sus, com. Breza, Vispesci, Clondiru, G. Uhueni. 

Vor. Gara Bâlea ec. 
Din H. Urleasca, Movila Miresti, storaru- =X0ă, Curgueţi și TEtOUr, 
Din 1. Urleasc "1, comuna Urleasea ao. | 
Din Gara V.-Călugăreaseă, com. V.-Călugzărească, 

Bucovu, lorceni, Gara V.-Călugzăreaseă . 
Com. Hătcărău, Drăcănesei, ornurilo, Ciupeiniţa, 

Sicrita, Netoţi, Coşlesi, (i. V.-Călusăreasceă și ret. 

C. Cleja, Faraoni, V. Mare, V. Seacă, (. V, Seacă, ret, 

Terrovişte, Colanu, tiara Văcărosci, com. Văcăresci, 
„Raciu Seaca, Lueieni, Torrovişte ... .. 

O1f. Burilujeni, com. Salcia, (i. Voresei, com. Fântâ- 
„nelele, e. Dumbrăveni, e. Salcia, OT, Burdujeni. 

Din G. Vlăduleni, Brâncov eni, Sopârlița, Osica-de- 
sus, Gara Vladului; C'oroiu, Greci, Gara Vlăduleni. 

Din Gara Vidra, Crejesci-Sintesci, Străini-Dobreai, Dobreni-Câmpa- 
„TE, vâresci-Obedeni, Gostinari-Colibași, Gara Viâra . , 

| Vișina, G. Vișina, Vărlastra Ac, Sp. Obârşia și retour, 

Oif. Drăcăsaui, com. Călina, Prundeni, G. Zăvideni, 
com. Zăvideni, Auresci, Orlesci iF ișcalia şi retour. 

(i, Zoia, Costieni-Mari, Cestieni- de-jos, Socariciu, 
vălăceanu, Galbeni, Dragu, Vişina şi roetour. 

Din Gara Zlătinoaia, com. Buimăceni şi retour . 
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CONVENŢIUNEY 

PENTRU 

CONSTRUCȚIUNE ȘI INTREȚINERE DE LINII 'TELEGRAFICE 
Incheiată la 1 lunie 1886 

Direcţiunea generală a căilor ferate române şi direcţiunea generală a te- 

Jegrafelor şi postelor, aii convenit asupra celor ce urmeză: 

CAP. I 

Construcţia şi întreținerea stâlpilor de telegraf pentru linii telegralice | 

aeriane 

Lucultalea pentru direct. £. PD, de u aseza sirmele sule 

pe stâlpii CL Pe. 

Art. 1.-—Direcţiunea generală a telegratelor şi postelor are facultatea 
să aşeze fire telegrafice acriune ce "1 aparţin, împreună cu isolatorii și fiarele 
de isolatori necesaril pe stâlpi căilor terate-române, în orl-ce- parte a rețelei 
de drum de fer, explotută de direcţia generali: a căilor ferate romiine. 

Diverse categorii «dle stâlpi 

Art, 2.—Stâlpir căilor ferate române vor îi: stâlpi sai console de metal 
pentru podurile mark, tuburi de metal pentru linia Serbeşti-Il.- Conachi şi 
stâlpi de lemn pentru restul linielor. 

Acesti din urmă vor îl stâlpi împerechiaţi (dubli) pentru linia Bucureşti- 
Ploești şi stingher (simpli) de opt metri cel mult lungime totală pentru res- 
tul căilor ferate. | 

In tuneluri, peretele acestora va servi drept stâlpl. 

Orgumnele direct TF, Pi eveculă găurele lu stâlpii «de lemnu 

Art, 5, — Direcţiunea generală a C. PF. R. va avea în sarcina su tote 
cheltuclele de turnitură, transport, manoperă pentru coustrucțiunea şi între- 
tinerea stâlpilor de lu art. 2, afară de găurile de la stâlpii de lemn pentru 
fiarele de isolutori ale firelor direcţiunei generale a telegratelor şi poştelor, 
cari le va executa prin organele sule. e 

3) Acestă convenţiune nu maiein us,
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“xectiunea generală: a căilor-ferate române, cu un an înainte de.epoca. între-: 

" aleiserea orgunelor T. P. de către organele (!. L fe. pentru înlocuire 
şi mutare de stâlpi 

Art. 4, — Când. în casuri normale, organele C.E. R., vor găsi: necesar 
de a înlocui unul saii-maY mulţi stâlpi din causă de putreziciune, precum si 
de a muta unul sati mar: mulţi stâlpi telegrafici, ele vor avisa despre: atari 
lucrări, cu 24.ore înainte -pe officiul direcţiuner generale a telegratelor să: 
poştelor cel ma! apropiat de locul unde are să se electueze înlocuirea : sati 
„mutarea. O dată avisarea făcută şi termenul de 24 ore trecut, organele C.F.R. 
vor proceda singure la lucrare, 

„_ Acisarea de călre directiunea 9. Ii PR. în cus de refecținui împortuute 
o de stâlpi Ra 

Art. 5. — Iu casurile de refecțiuni importante de stâlpi, direcțiuiea :ge- 
nerală a căilor ferate române, va avisa „despre acâsta pe dircețiunea gene- 
rală a tolegrafelor și poştelor cu 15 zile înainte. 

Infiintarea liniei telegrațice DBucuresci- Ploesci cu stâlpi împerechiați 

„Art, 6.— Pentru înființarea liniel telegrafice: Bucureşti-Ploeşti 'cu stâlpr. 
împerechiaţi, direcţiunea: generală a-telegrafelor şi poşte or.va avisa:pe :di-i 

huințărei acestel liniy. . e ma 
Avisul se va face înainte de luna August, data. de la care se va socoti 

“termenul de mal sus. mat 

Cedarea stâlpilor Cernavoulu-Cosistunţa și Bucutiresci-Ploesei 

dr. 7. Direcţiunea generală a telegrafelor şi poştelor cedeză în mod gra- 
tuit, direcţiunei generale a căilor ferate române, toţi stâlpir ce se află actual- 
mente în: serviciit pe calca ferată de la Cernagoda la Constanţa, precum și toţi 

„stâlpii ser cu proptelele lor ar linier telegrafice situată d'alungul calci ferate 
pate Bucurescr-Ploesei, după scoterea lor din servicii. 

CAP. UI 
Construcţia şi intreţinere= firelor telegrafice | 

Pic-care udminislrație își așcză sivmele prin organele sale. Aorlul de disiri- 
buţiune al fiselor de stâlpi 

Art. 8. — Fie-care administraţiune își turnisâză firele sale telegratice și 
materialul accesorii (isolatoriy, fiare de isolutori, adoptabile la suporturile. 
existente, sai .ce se vor înființa) ctc., şi le aşcză pe aceiaşi stâlpi, prin or: 
ganele sale respective, fixându-se partea superidră a stâlpilor pentru aşezarea .: 
iirelor dizectiunel generale a căilor ferate romăne ; iar restul pentru uceei a: 
firelor directiunei generale a telegratelor şi poştelor. Ia 
„Acestă parte superidră pentru stâlpii de lemn, stingheri, va fi portiuneu .. 

de stâlpi de Î m. 3% lungime, măsurată de la vâri în jos. iaca 
Primul îir al direețiune! generale a telcgrafelor si puştelor se va așeza 

la 40 e. m, mat jos, adică la distanță de 1 m. 75 de În vert. Distanța între 
isolatorii consecutivi al directiei geuerale a telegratelor și poştelor va-fi în 
media de 55 ce. m. AR Aaaa 

In nici un cas insă, distanța de la păment la ultimul isolator, nu va: 
fi mai mică de 3 metri. . | , . az, 

Pentru stâlpil metalici existenţă ar caler Serbesci-Hanu-Conachi, dirce-. 
fiunea generală a. telegrafelor și poştelor nu va putea. cere de cât o adăogire- 
de. un singur. fir. telegrafie peste cele două existente ale sale. DRE 

3
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a "Depunerea de material la cuntone şi în gări 

Art. 9.—Directiunea generală a căilor ferate române permite ca orga- 
nele direcţiuner generale a telegrufelor şi . poştelor să depună în gări. şi la 
cantone: sîrmă, isolatori, fiare de isolatori şi scule de cari ar avea necesitate 
direcțiunea generală a telegrafelor și poştelor pe timpul lucrărilor la firele 
sale telegrafice aşezate pe stâlpi! căilor ferate române fără însă ca vre-un! 
organ -al. căilor ferate române să aibă vre-o obligaţiune în privința păstrărel 
suit pazei materialului depus. a . 

Intretinerea firelor telegrafice 

Art. 10.—Tie-eare administraţiune Işi execută, pe propricle sale spese: 
și cu organele sale “respective, întreţinerea: firelor telegrafice cu uccesoriile 
lor. (isolatori, fiare de isolatori) ete. e 

Civcularea pedestră « organelor teleyrufo-poştule pe cule 

Art. 11. In casurile când unul saii mal mulți agenți saii lucrători ul 
direcțiunci generale" a telegrafelor şi poştelor va circula cu piciorul pe calea. 
ferată, unul din agenţi sait lucrători va-trebui să aibă asupra-șt-un certificat: 
constatând identitatea, iar toţi vor trebui: să se supue: regulamentului în vi-- 
g6re lu căile ferate române, pentru păzitori de bariere. | 

:îw:» Certificatul se va presenta agenţilor și păzitorilor căilor ferate române 
de câte-ori se va cere. 

Acisarea pentru vefecțiuni de fire 

„titrt, 12.—Când una din administraţiile contractante va avea necesitate, - 
de a desfiinţa. saa preschimba unul saii mal multe din firele sale precum dc: 
a înființa unul sai ma! multe fire ale sale din noii, acea udministrațiune va 
trebui să aviseze pe celă-Talt cu 15 zile înainte. - - 

Transport de material telegrafic 

Art. 15.— Transportul materialelor telegrafice aparținând direcţiunei ge- 
nerale a telegrafelor, şi poştelor, la staţiunile căilor ferate române explâtate - 
de direcţiunea generală a căilor terâte române se va face cu trenul şi cu: 
preţul de regie pentru mică și mare iuțeală. 

>. Circuluția cu trenul a organelor înferidre telegrufo-poşiale 

Art. 11.—Selil de. cantonieri şi cantonierii at directțiunei generale a te- 
legratelor şi poştelor vor avea dreptul de a circula pe liniile ferate explotate- 
de directiunea, generală a căilor ferate române, atât cu irenurile mixte și de- 
ers6ne, cât şi cu trenurile de-marfă si accelerate pentru restabilirea liniilor: PD , > X ] 

telegrafice. 

CAP. III 

Condiţiune pentru menținerea stărci uctuale a stilpilor și firelor telegralice 

Art. 15.—Rămâne bine înteles între ambele administrațiuni că nimie nu 
se'va schimba din starea actuală a stâlpilor și positiunea firelor așezate pe: 
dânşii până când nu se va simți necesitatea de înlocuirea stâlpilor actuali. 

Stâlpil actuali nu se. vor înlocui de cât numar! din causa "putreziciunet, :
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CAP. IV 

Aparatele telegrafice ale direcţiunei wenerale 

n telegrafelor şi poştelor în unele gări ale căilor fe rate române in legătură. 

cu oficiile respective telegrafo-poştale pentru corespondenţa privată 

Art. 16.—Direeţiunea generală a telegratelor și poştelor cedâză în mod 
gratuit direcţiuner generale a căilor. ferate române tote acele aparate tele- 
grafice ce se uilă astă-zi instalate în biurourile telegrafice din unele gări ale 
căilor lerate române în legătură cu oficiile telegrafice corespunzătore ale di- 
recţiunel telegratelor şi poştelor printr'un fir elcetrie pentru corespondenţa 
“privată. | 

Art. 17.—Direcţiunea generală a căilor ferate române în schimb ia sar- 
cina de a întreţine și înlocui la necesitate aceste aparate întoemual 'ca şi po 
ale sale proprii şi de a furnisa și întreţine fără despăgubire pilele galvanice 
necesarii pentru deservirea acestor aparate. 

Art. 1S.—Dacă în cursul duratei acester convențiuni direcțiunea gene- 
rală a telearatelor și poștelor ar cere ca nouile Diurouri de gări: să fie legute 
cu oficii telegrafice corespunzătore, administrațiunea telegratelor si  postelor 
a Lurmsa gratuit directiuner generale a căilor ferate române seriile de apa- 
rate nccesaril în bună stare, iar instalasea acestora precum şi furnisarea pi- 
lelor galvanice va privi pe direcţia generală a căilor ferate române. a 

* . Li 

CAD, Y 

Transmiterea telegramelor in cas de intrerupere ' 

„Art. 19, — Fie-care administraţiune va avea dreptul în cas de întreru- 
perea liniilor sale telegrafice să-si transmită telegramele pe firele celer-lalte 
administraţiuni fără nică o plată, 

CAP, VI: 

Plata stâlpilor şi situaţiunea firelor telegralice 

Art. 20.—Pentru obligațiunile stipulate în articolele de-mat sus, dirce- 
țiunea generală a telegrafelor şi poştelor. va plăti pe fie-care an, dircețiunel. 
generale a căilor ferate române suma de ler zece şi bani nouă-zeci, și : cinci 
(10,95) pentru fie-care kilometru de. lungime: de: fir telegrafic a direcţiunel ge- 
nerale a telegrafelor şi poştelor ce star afla asezat pe stâlpil telegrafici eo- 
prinși în reț6ua de drum de ter explotată de direcţiunea generală a căilor 
ferate române. . PE a E 

Lungimea firelor se va determina după kilometragiul caler. ferate. NI 
La începutul luner Decembrie st. n. al lic-cărur an, direcțiunea -gene- 

rală a căilor terate române va dispune.prin organele sale facerea, situaţiunel- 
anuale pe basa căreia direcţiunea generală a telegratelor şi poştelor va elec- 
tua plata. N e 

Acestă plată se va face către casieria centrală a căilor ferate române 
trel-zeci zile în urma înaintărel. situațiunei. 

CAP. VII 

Durata convenţiunei 

__Art. 21,—Durata convenţiunel se fixeză la nouă (9) anr cu - începere. de 
la punerea e! în aplicare.. Aa . ea i 

După expirarea termenului de nouă ani, presânta convențiune se va, 
putea prelungi pe uu noit termen, care se va fixa dacă ambele administrațiunl 
convin între dânsele. In cas contrarii se va proceda în timpul celor şose lună
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înainte de expirarea, acestei convențiuni la încheerea unei noui convențiuni 

pe alte basc. | , a _ DR d 

Presenta conventiune va intra în vigore după aprobarea consiliului de 

miniștri, - . | i 
: a OZ n. 

“Bucuresci, lunie 1886. ETP A - 

Directorul general al telegratelor:şi poştelor Colonel Pasitu. 

Director general al căilor, ferate: române G. Cantacuzino. 

  

Conveoţiune poştală ineheiată in Bucuresci la 15 (30) Martie 1545, intre 
direxțiunea generală a telegrafelor şi poștelor din România Și primi SOeIc- 

tate |. R. priv. de navigaţiune cu vapore pe Dunăre: (pentru înființare de 
biurouri telegrafice la dehareaderiele menţionater societăți de la Lurnu-Se- 
verin, Calalat, Bechet, Corabia, 'Turnu-Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, (Smârda) 

Oltenita, (iura Ialomitei, Brăila şi (Galati). - , 
Sub-semnaţir: Mihail C. Sutzu, Director general al telegrufelor și poş- 

telor, împuternicit de Guvernul M. S. ltegelur României de o parte și Enrie 
cavaler de Etienne, inspector ul agentiei Dunărei de jos şi representant al 

primel societăți ]. I..priv. de navigatiune cu vapoare pe Dunăre, de altă 
parte, ati stabilit în comun acord condițiunile următoare, cari vor [i obliga-. 
torii pentru părțile contractante pe tot timpul cât va fi în vigoare învoiala 

încheiată la 1$ (50) Martie 1875, pentru transportul poşstel române cu vapoa-. 

rele acestei societăți. _ a ERE 
Art, 1.—Societatea de navigatiune se angajează a înființa şi a întreține 

cu cheltuiala: sa în tote localităţile menționate mal sus la ambarcaderele 
vaporelor în biuroul agenției lângă Dunăre sai asupra pontonului câte o 
stațiune telegrafică montată cu aparatele socictăţel şi deservită în bune con- 
diţiuni de funcţionarii zisel societăţi. N 

Legile, regulamentele și instrucțiunile telegrato-postale, precum și tote 
registrele și seriptele de comptabilitate, blanchete ctc., necesare, după - ins- 

trucţiunile administrației telegratelor şi poştelor vor fi date gratis agenţiilor 
de li debarcaderile la cari sunt biurourile sucursale ale menționatei societăţi. 
Art, 2.—Statiunile. telegrafice de la debareadere vor fi puse în comuni-.- 

cație” cu biurourile telegrafice ale Statului prin linii infiintate și intretinute . 
de administraţia telegrafo-poştală, neputând stațiunile de la debarcaderă co- 
munica între dânsele de cât numar prin intermediul oficiurilor Statului. _ 
, Art. 3.—Societatee I.I. priv. de navigațiune pe de o parte se autorisă 
iar pe de alta se angajază a primi şi expedia prin Diurourile telegrafice de 
la aceste debarcadere, telegrame de stat și particulare sub condițiunile pre: 
văzute mat jos; observând pentru toate aceste corespondente, regulele şi in- 
strucțiunile în vigoare, în' biurourile telegrafice ale Statului, cari vor fi co- 

“municate staţinnilor societăţei prin Oficiul Statului din localitate. 
* Art, $.-—Amploiaţii societăţii: de navigatiune de la staţiunile la cari se 

vor înființa biurouri sucursale și cari vor deservi stațiunile telegrafice de la 
ambareadere, vor presta jurământul următor : 

„ur că nu Yoiii împărtăşi nimănul coprinderea corespondenţelor. Asa 

să-mi ajute Dumnezeii, și vor [i supuşi în ccea ce privesce serviciul lor pen- 

tru depeşile Statului sait pentru depeșile private, la îndatoririle functionari- 

lor telegrafici al Statului şi la controlul organelor de supraveghere telegra- 

fo-poştalz. ” 
“In cas de abateri din partea agenților, constatate de inspectorul tele- 

grafo-postal, sau de dirigintele oficiului local, o copie după procesele-verbale 
incheiate, va fi comunicate societățel de navigaţiune, care va îndrepta nere- 
sularitățile constatate, și în cas de necesitate va pedepsi pe agenții culpabilă. 

“Art, 5.— Pentru depeşile sale de servici, societatea de navigațiiine “pe -
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Dunăre va plăti ca și pănă 'âcunn. taxele telegrafice prevăzute de lege, fără 
supra-taxa fixă de 50 buni menționată may jos. : A 
* Pentru depeşile predate de particulari Ja” staţiunile de ainbareadere, 
precum şi pentru cele sosite'la uceste stațiuni pentru particulari, taxele per- 
cepute vor fi de o cam dată numa! taxele obștești, însă o supra:tuxă fixă de 
50 bani de fie-care depeşă particulară sosită sau primită de statiunile de am- 
barcadere se va percepe îndată ce Corpurile legiuitoare vor sancţiona legea, 
care sc va presenta de ministerul de interne pentru acest scop. Această su- 
pra-taxă fixă de 50 bani, de fie-care depeşă particulară se va împărți de o 
potrivă între societatea de nuvigațiune. şi Statul român. E 

Telegramele adresate voiajorilor pe vapoare vor fi remise adresantuluy 
la bord din partea societăţei îndată după sosirea lor “și fără a se percepe 
vre-o altă taxă separată pentru aceasta. E i 

Art. 6.—Regularea şi încheierea coimpturilor se va face la finele fie- 

înregistrare, | | a - 
“Plata” compturilor lunare se va face în cursul lunci urniătoare: şi în el 

“si bani, în monetă cu cursul legal în România. Taxele! telegramelor pentru 
străinătate se vor plăti în monetă de aur, saă şi în altă 'mouctă cu cursul 
legal, adăogându-se însă uigiul cuvenit calculat după cursul stabilit de adni- 
nistraţiunea telegrato-postală în basa leger din Aprilie 1856 pentru partea 

. Si taxelor cuvenite streinătățel. 
- Art: 7.—Biurourile telegrafice ale societățer de nuvigaţiune din T.-Se- 

verin, Brăila și Galati nu: vor servi decât pentru transmiterea corespân- 
dentel de servicii a Statului sati a'societăter, prin urmare nu vor' primi Dieci 
preda depesr particulare. a 

Art. 5.—Direcţia generala a telegratelor şi poştelor se obligă a instrui 
prin agenţii ser “pe amploiaţir societățer asupra manipulărer  telegramelor, 
montărei și întreținerel bateriilor electrice, formărci compturilor lunare pre- 
cum și asupra instrucţiunilor apărute din când în când. m 

Art. 9.—In momentul plecărel vapoarelor de pasageri ale socictățer: de 
navigațiune pe Dunăre de Ja un ambareader de pe Dunăre, societutea va a- 
visa printr'o depeşă biuroul telegrafic ul Statului  de' la staţia: următoare. 
Aceste depeşi se vor considera ca comunicațiunI de Serviciii ale Statului fără 
plată, şi ele vor. îi afişate iinediat în biuroul. telegrato-poştal.” - a 

Art. 10.—Societatea TI. R. priv. de navigaţiune pe Dunăre se angajază 
v pune gratis la disposițiunea conductorilor -poștel române, care fac curse 
poştale pe vapoarele socictățel. între T.-Soverin şi 'Pulcea, o cabină de poştă 
n tot dauna, când aceste cabine nu vor fi ocupate de conductorii poştti hul- 
gare, care circulă între Vidin şi Silistra, E i 

Art. 11.—Un regulament de aplicaţiune stabilit în - comună întelegere, 
va regulă tinerea registrelor de înscriere a comptabilităţei .și controlul, mo- 
dul de a incheica compturile lunare şi tote detaliurile cari nu sar fi: pre- 
văzut în presenta convențiune. Ia 

Făcută în dublu exemplar în: Bucuresel la 14 (26) Septembre. 1858. 
„ Director general, Mihail. (4. Suţu. | e | 
Inspectorele agenţiilor vapoarelor societăţer austriace, Etienne. ..: . ..- 
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e RBGULAMENT AI 

„le executarea convențiunei încheiată la 14 (26). Septembre 1855, între Direcţiunea 
“enerală a telografelor și poştelor. din România, şi prima societate |. B. priv. 

- de navigaţiuno a vapoareler po Dunăre pentru înființarea. de biurouri 
în telegrafice la ambareaderelo societăței |. R. din porturile: Romând! -- 

"după marginea Dunăroi, i 

„Art. 1.—Convențiunea de la 14 (26) Septembre 1858, “se. aplică” atât la 
ațiunile menționate într'ânsa, cât şi lu toate cele alte stațiuni eu sur: al    

ia . .€ . . 2 «esehide pe viitor la cele alte umbareadere din porturile. române 
„Art. 2.—Convenţiunea -telegrafică internațională adoptată la St. Peter- 

„Sburg în 1875, precum și reglementul acester convențiuni și instrucțiunile 
zencrale pentru serviciul telegrafic interior în tot ce nu este contrariu ter- 

„menilor. convenţinnei din 11 (26) Septembre 1888, sunt: obligatorir pentru 
toate stațiunile telexrafice ale socictățer,.. aa , 
în Art. B.—Direcţiunea generală a telegratelor şi poştelor va procura gru- 
„tis biurourilor telegrafice ale Societăţel, toate legile, reglementele și instruce- 
„țiunile necesare precum. şi toate registrele, scriptele de comptubilitate şi blau- 
«hotele. 
apus Art. 4.—Amploiaţii ce se vor numi de societate - pentru: îndeplinirea 
Serviciului telegrafic în aceste statiuni, vor depune lu intrarea lor-în functi- 
„ame; jurământul prevăzut la art. + al convenţiunei din 11 (26) Septembre: 1888. 

Art. 5.—Ort-ec intrucțiune de la regulament comisă de câtre amploiaţii 
„Societăţer Direcţiunea generală a telegratelor şi poştelor o va aduce lu cu- 
noştința inspectoratului agențiilor din Galaţ], care va comunica - Direcţiunei 
generale a telegratelor si poştelor, în cas dacă amploiaţii vor fi găsiţi cul- 
pabili, penalitate aplicată precum şi măsurile luate pentru a se cvita repeți- 
rea unor atari infracțiuni, Aa a o , 
4. * Tot asemenea și şub.acelea-și motialităţi,. inspectoratul agenţiilor din 
Galati va aduce la cunoseinţa Direcţiunei generale a -telegrafelor- şi poştelor 
orl-ce intracţiune eventuală de. la convenţiune saii de la: regulament, comisă 
de către organele biurourilor telegrufice ale Statului. a 

a Art. 6.—Direcţiunea generală a telegrafelor şi .poştelor va instrui prin 
“ageiiţii săi pe amploiaţii societâței de la aceste biurouii,. asupra manipulări 
felegramelor, montării și întreţinerii baterielor electrice, asupra taxărel tele- 
Jegramelor și formări! vompturilor lunare, precum şi a seriptelor menţionate în art. 10 al acestul reguluinent. n ” 
„Art. 7.—Direcțiunea senerală a telegratelor și poştelor va putea, în vir- 

tutea. art. 7 din legea telegratelor şi poştelor, opri: transmiterea orl: cărel te- 
Jegrame care ar părea periculoasă siguranței Statului, sati care ar fi contra” 
rie legilor ţărei, ordiner publice şi bunelor moravuri. : 

-- Depeşile în limbugiu secret'saii cifrate sunt oprite. 
Art, 8.—Semnele de apel .peutru diferitele staţiuni de le ambarcaderele 

sncietăței 1. BR. de navigatiune vor fi fixate în comună întelegere şi consta- 
tate printrun proces-verbal între Direcţiunea generală a telegrafelor şi poş- 
telor şi inspectoratul agentiilor din Galaţi al numitei societăți. 

Art 9.—Staţiunile de la ambareadere și anume : 
Calatat, Bechet, Corabia, Turnu-Măgurele, Zimnicea, Giurgiu (Smărda) 

Olteniţa şi Gura Ialomiţa, sunt oblizate a primi și expedia depeşile Statului 
i particulare cu o oră mai înainte de sosirea şi cu o oră după plecarea va- 
poarelor de poştă. i - a AȘ 

Deosebit, de aceasta, aceste stațiuni vor primi şi expedia depeși ur- 
gente de serviciii saii particulare ori şi când personalului acestor staţii va fi 
în biuroii. . - Pa 

De oare-ce vapoarele de poștă circulă ziua și noaptea, statiunile tele-



                

  

330 

Jegrafice ale Statului care nu ai servici de nvapte, vor lăsa linia deschisă 
de la orele 12 ameză până la 2 p. m. și de la 6 ore seara până la 9) ore di- 
mineaţa ca să poată în acest mod, stațiunile de la ambareadere, primi și 
expedia, ori şi când depeși de servicii, 

Art. 10.—Cel mult până la $ ale fie-cărel luni “agenţiile societățel I: 
R. de nuvigațiune, vor trimite inspectorului ugențielor “la Galaţi actele şi 
xegistrele următoare: 

«) Registrul cu matcă de presentarea telegramelor, 
V) "Toate depeșile interne private presentate, 
e) Toate depeşile private sosite interne, 
«) "Poate depeşile private externe presentate, 
e) 'Toate depezile private externe sosite, 
[) "Toate depeşile Statului expediate, 
17) 'Foate telegramele de servicii, 
) Statistica lunară, 
i) Chitanţele de predarea telegramelor la adresă, 

J) Jurnalul casei, 
1:) Registrul formular No. 110. 
Inspectorul agenților din Galaţi întrunind aceste acte ale tuturor: sta-- 

ţiunilor le va înainta Direcțiunei generale a telegratelor și poştelor, care după 
ce le va, verifica, le va aproba saii va face voriticările nccesare. 

“Art, 11. — Controlul compturilor odată terminat, Direcţiunea generală a 
telegratelor și postelor va informa de aceasta inspectorul agenţilor „din Galati, 
care va ordona vărsarea sumei cuvenită Statului la biuroul telegrafic, din 
Galati. 

"Art. 12 —Telegramele sosite, vor putea fi serise cu cernclă sai cu creion . 
pe hârtia chimică. 

. Art. 13;—Pentru transmiterea şi “primirea telegramelor de către staţiu- 
nile de la ambareadere se va păstra următorea ordine : 

a) 'Telegramele societății [. I. de navigaţiune cu vapore pe Dunăre re- 
lative la pornirea şi sosirea vaporelor ; ; 

b) 'Telegramele de Stat şi cele urgente de servicii 
c) 'elegramele urgente „particulare ; 
d) 'Pelegramele de serviciu şi telegramele private ncurgente. 
Art, 1t. ?—'Telegramele adresate voiajorilor se vor remite destinatorului 

de către staţiunea respectivă de ambarcaderă pe bordul vaporului. 
'Telegramele adresate „Biurou,restant“ .se vor ţine în depositul staţi- - 

unei întrun dulăp expuse la vederea publicului în timp de 6 s săptămâni. Dacă.” 
în acest termen nu se vor reclama, vor fi considerate ca căzute în rebut. 

Art 15, — Inspectorii telegrato-poştali precum şi ori-ce alţi functionari 
delegati de Direcţia generală a telegratelor. şi poştelor.vor putea inspecta sta-. 
tiunile stabilite Ja ambareaderă și am ploiatii societățel sunt ținuţr a pune la. 
disposiţiunea lor după cererea ce vor face, tote registrele şi seriptele precum 
şi a le da tate lămuririle emil le- -ar putea cere relativ la serviciul te egrafic 
interne, ' 

In fie-care staţiune se va ţine după modelul ce se află la biurourile Sta- 
tulur un registru de înspeeţiune îi în care se vor transcrie procesele-verbale de 
inspectiune. .
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DECLARATIUNE 

Tucheiulă întie sjureruul rogul. roni si qerernul imperial rus 

Guvernul imperial rus și guvernul regal român, recunosc că regulamentul. 
mternational adoptat de conferinta din Berlin la d (17) Septembrie 1855, lăcând 
necesarie înlocuirea declaraţiunelr schimbată la 17 (29) Martie 1850, între Rusia, 
şi România, au hotărit punctele a căror cuprindere urmeză, 

Pentru corespondențele. schimbate în stațiunile telegrafice ale Rusici de 
Europa şi a Caucazului pe d'o parte și statiunile. României pe de altă parte, 
taxa fixă pentru fie-care cavânt al unei telegrame. ordinare la două-zeci și 
21) ban! pe cuvânt, din care patru-spre-zece şi jumătate (14,5) pentru Rusia. 

și şese și jumătate (6,9) pentru România, 
Taxele menţionate mal sus sunt aplicate între lusia și România cu în- 

cepere de la 19 Iunie (L Iulie) 1856. Cu înccpere de la acceasi dată, stipula- 
țiunile declarațiunei ministeriale sehunbată la 17 429) Martie 18$0 sunt a- 
brogate. . 

Presenta declaraţiune va rămâne în vigore pe un timp nedeterminat şi. 
pănă la expirarea de şese luni, cu începerea din ziua când denuntarea se va 
îi făcut de una saii ceu-laltă din părțile contractante. . 

Sub-semnatul, fiind autorisat pentru acesta, declar că guveinul imperial. 
rus aprobă și confirmă punctele menţionate mal sus, şi că cele vor fi cu fide- 
litate executate în viitor. a 

Spre. îneredințare, sub sennatul a dresat și învestit cu sigiliul armelor 
sale presenta declarațiune destinată a fi schimbată contra unul asemenea act 
iscălit, de către trămisul extra-ordinar si ministru plenipotenţiar român. 

Făcută la St. Petersburg, la 2 (14) lulie 1886. | 
în Semnat, Giers. 

(1. Ș.). 

_ ARANJAMENT PARTICULAR 
INCIEIAT e E 

Intre administeațiunile telegrafelor din Austria, și Ungaria de o parte; 
ȘI 

Administraţiunea telegratelor din România de altă parte 

| SPRE A REGULA RAPORTURILE LOR DE SERVICIU 

E (Intrată în vigore la 1 Iulie 1886) 

. 

Art, 1.—Corespondențele telegrafice presehimbate între biurourile păr- 
ților contractante vor fi supuse regimului convențiunei telegrafice internațio- 
nale şi regulamentului anexat la dânsa, afară de disposițiunile coprinse în. 
presentul aranjament. " 

Art. 2.—Taxa integrală pentru corespondenţele terminale preschimbate 
direct: între biurourile părților. contractante este fixată la 15 centime de 
cuvânt. a 

Fie-care administratiune va avea facultatea de a percepe taxele în jorma 
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“e "I.va conveni: contormându-se cu- tote acestea condiţiunilor din art -2lral 

Art. 3.— Taxele percepnte în Austro-Ungaria, . conlorm articolului pre- 
-cedent, pentru corespondenţele cu destinațiune pentru România, vor rimnânea. 
integral în profitul administraţiunei de origină. Din contră administrațiunea- 
română va bonifica admuinistraţiunilor Austro-Ungariei, din taxele percepute 
in România pentru corespondenţele cu destinațiune pentru Austro-Ungaria, 
3 centime de cuvânt. * | 

“Taxele pentru răspunsuri şi celelalte taxe aceesorii și suplimentare. 
“vor rămânea în profitul administrațiunel (oifice) care.le va fi perceput. ..: 

„; Art. 4, Administrațiunile contractante “și acord mutual transitul gratuit 
„pentru tote corespondențele lor reciproce, cart, în cas întâmplător, n'ar putea 

ii preschimbate direct între biurourile de origină și de destinaţiune. E 
Art, d.—Telegramele meteorologice și cele privitore la alte obicete de. 

interes public vor îi expediate gratuit, ca telegrame de serviciă. 
Administrațiunile contractante se vor înțelege asupra aplicațiunei acestul,. 

„articol şi asupra modului de expediere al acestor telegrame. 
Art. 6. — Comptul, între Austro-Ungaria, -de:.0.parte.şi : România, -dealtă 

parte, se va face mensual prin intermediul administrațiuner Ungare, pentru co- 
respondenţele transmise prin frontiera ungară, şi prin intermediul adminis-_ 
xratiunel austriace, pentru corespondentele transmise priu frontiera austriacă: - 

* Acest compt va coprinde:: i ” N ea 
1) Debitul pentru corespondențele terminale între administraţiunile con-” 

“ractante; şi | ” Ia 
2) Debitul pentru corespondenţele terminale şi de transit preschimbate 

««u cele-lalte ţări curopene şi extra-europene. Sa i 
Debitul -reciproc va fi terminat, pe căt posibil, prin medie stabilite în 

“mod contradictorii. | _ | 
Art, .—Regularea salduluy, resultând din lichidârea trimestrială, se va 

tace conform art. 6 adică: de o parte, între administrațiunea Româniel și 
aceea a Ungariei, pentru corespondențele expediate prin trontiera ungară ; și 
„de altă parte, între administrațiunea României şi aceea a Austriei pentru 
«orespondenţele expediate prin frontiera Austriacă. 

Art. 8. — Presentul uranjament nu va deveni obligutoriii de cât după 
„aprobareu guvernelor respective, şi în acest cas €l va fi pus în executare cu 
începere de la 1 Iulie 1$56. 

El va r&mânea în vigore atât timp pe cât nu va fi în contrazicere cu 
vre-o dispoziţiune 'î convenţiiuniei telegrafice internaționale și cu regulamentul 
anexat la dinsu saii pâuă la expirarea unui an după denunțarea făcută de 
„către una din părțile contractante. 
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ACT ADIŢIONAL 
e ran junientul purlicular încheiat. iu cil 1585 intre Administeaţiunile Telesru felu 

din lestria şi Ungaria, de o parle, și Adminisaliunea Telegrafelor o: ii 

din lomâniu, «dle altă parle, 

Sub-semnaţii, pentru a înlesni relațiunile între ţările respoctive, sunt : 
«le acord, sub reserva aprobărer D-lor Miniştri respectivi :de u înlocui arti- ; 
olele II şi III din sus zisul Aranjament prin cele. două articole următoare: 

ARTICOLUL, II 
“Taxa 'integrală pentru corespondentele terminale între Austria şi Uu-:: 

aria, de o parte, și România de altă parte, preschimbate direct între biu-:: 

PE:
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rourile părților contractante, este fixată. la 12/, (două-spre-zece.zi. jumătate)-. 
centime pe cuvânt, 

-: Fie-cure administraţiune va avea lacultatea de a. -per cepe. taxe le în forma 
ce. îl va conveni, contormându-se însă, condițiunilor articolului XA II din 
regulamentul telegratie internațional. e 

E " ARTICOLUL, III 

Taxele percepute conform articolului precedent; în Austria si Unsria 
pentru corespondențele destinate pentru Romănia vor. rămânea dobândite i in- 
tegral administraţiunei de origină. 

Din 'contra, administraţiuneii din România va bonitica 'administrațiuni - 
lor Austriei şi Ungariei din taxele percepute în România pentru corespon-: 
dențele destinate Austriei sau Ungariei 2! (două și jumătate) centime de 
cuvânt. 

Taxele pentru răspunsurile plătite şi cele alte taxe accesorii: si supli- 
mentare vor rămânea în profitul St: tului care le va îi perceput, 

ART ICOL FINAL 

E Aceste noul disposiţiunr ati intrat în vigoare, îndată dup aprobarea. 
guvernelor” respective, la 1 Iulie 1597 si vor rămânea. în vigore un timp tot 
aşa de îndelungat cât cele alte dispusițiunl ale aranjamentului. particular din- 
care. fac parte integrală. | | 

Făcut la Bucuresci la ........ 
„„.: Budapesta, la 19 August 1897. 

* Viena, la G August 1897. - 
Pentru administrația. Telegratelor din Urssaria : : 

(5) Szalay 
„ Pentru .administrațiunea telegrafelor din Austria : 

- (s) Dr. Neubuuer. 
"Pentru administraţiunea telegrafelor din România : : 

(s) C. Chiru. 
. 

tii 

„un ARANJAMENT TELEGRAFIO 
INTRE 

ROMANIA ȘI BRITANIA-MARE 

rr - 

Sub-semnaţii : 
Prea onoratul Charles Stewart, Marchis de Londonderry, meinbrul prea 

onoratulul consiliu privat al Majestăţer Sale Britanice, cavaler al „prea no- 
bilulul Ordin al „Jaretierer't, director general al soştelor Regatului-Unit al 
Marel-Britanil şi Irlandei, de o parte, și d, Mihail G. Ghica, locot.-colonel 
în reservă, - director general al poştelor şi telegratelor lomânici, de altă 
parte, deplin împuternicit de guvernele lor respective - şi în numele admi-. 
nistraţiunilor lor, spre înlesnirea şi simpliticarea serviciului telegratic între 
aceste două State, s'aii învoit și formulat următorele : 

Art. I.—Taxa telegratică terminală cuvenită Britaniei-Mari se fixează. 
la 8 centime şi taxa terminală cuvenită României la 5:/, centime de cuvânt, 
pentru. corespondenţele al căror schimb .se face între Britania-Mare și Ro- 
mânia, Şi..vice-versa.. 
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Art. II.—'Toate cele alte disposițiuni asupra schimbului corespondenţe- 
dor dintre ambele "ări vor ti aplicate conform regulamentului telegrafic in- 
ternațional, | 

Art. IIL.—Axamjumentul de faţă va fi -considerat ca fiind pus în vi- 
oare din data de-15 Maiui 1900, a , 

FI va rămâne valabil pe un timp nedeterminat, până la expirarea celor 
şease luni din ziua când una din părțile contractante ar exprima dorința de 
21 ridica efectele, - 

Făcut la 21 Iulie 1900. | „Făcut la + Iulie 1900, 

Director goneral al postelor Director sencral al postelor 
Regatului- Unit al 'Mărei-Britanii și Irlandei. „Şi telesrafolor lomâniat 

Londonderry. Mihail G. Ghica. 

ARANJAMENT TELEGRAFIC i 
INTIE 

ROMANIA ȘI ITALIA 

ecseeeseesee 

Sub-semnaţi) : . 
Domnul Constantin Chiru, director gensral al postelor și telegratelor ro- 

mâne, de o parte, şi domnul Comandor 'Loniasso Piece, inspector. general al 
telegrafelor italiane, de alta, deplin imputerniciţi de guvernele lor respective 
şi în numele administraţiuner lor, spre înlesnircă şi simplificarea serviciului 
telegrafic între aceste două State, sai învoit șI ati formulat articolele ur- 
mătore : 

Art, 1.—Taxa telegxafică terminală cuvenită României se fixâă la G 
centime şi taxa telegrafică terminală cuvenită Italie se fixcză la 9 centime 
pentru corespondențele ul căror schimb se face între Italia şi România şi 
vice-versa. i . a PI . 

Art, 2.—Tâte cele-Talte disposiţiuni asupra schimbului corespondențelor 
vor fi aplicate coetorm regulamentului telegrafic internațional. | 

Art. 3.—Imvoirea de față va fi pusă în vigore cel inar târzii trei luny, 
după ce va fi aprobată de euvernele părților contractante. - 

Ea va rămâne valabilă pe un timp nedeterminat până la expirarea celor 
ese luni, din ziua când una din părţile contractante ar exprima dorința de 
a "I ridica etectele 

Făcut la Budapesta, la 21 Iulie 1896, 
Director general al voștolor 

şi telozratelor române, 

(s.) Chivu. 

Inspectorul general al teleura- 
felor italiane, 

(s) Tomuzo Pieco. 

Pentru conformitate Fi 

Ministrul afacerilor streine, (s) O. 1. Stoicescu. 

O ——— 

i Pus în aplicare la 1 Iulie st. noii1897.
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„ ARANJAMENT TELEGRAFICD 

INTRE | 

ROMANIA SI SPANIA 

Su-hsemnaţir : . ! 
Do:nnul Duce de lipalda, Marchiz se Lema, director general al pozte- 

lor şi telegratelor spaniole, de parte, şi Domnul Constantin Chiru, director 
general al postelor şi telegratelor române, de alta, deplin imputerniciți de 
guvernele lor respective şi în numele administraţiunei lor, spre înlesnirea şi 
simplilicarea serviciulu! telegrafic între aceste două ţări, stati învoit și a for- 
mulat următorele : - 
Art. 1.— Taxa telegrafică terminală cuvenită Spaniei se fixeză la S ceu- 

time şi luxa terminală cuvenită României se fixâză lu 6 centime de cuvânt 
pentru corespondenţele ale căror schimb se face între Spania şi România şi 
vice-versa. 

Art. 2.—Tote cele-Talte disposiținul asupra schimbului corespondențelor 
vor îi aplicate. conform regulumentului telegrafic internațional. 

Art. 3. Invoirea de faţă va îi pusă în vigore cel mal târziii trel Inn 
după ce va fi aprobată de uuvernele părților contractante. 

Fa va rămâne valabilă pe un. timp nedeterminat până la expirarea celor 
şese luni, din ziua când una din părţile contractante ar exprima dorința de 
a "1 ridica electele, 

Făcut la Budapesta, în 21 Iulie 1896, 

Directorul senoral al poştelor Directorul seneral ul poştelor 

și telegratelor spaniole, şi telașratolor române, 

(5) Duce de Jipalda, - (5) (hiru, 
Murehiz de Lema. . 

. Pentru contormitate : 

Ministrul afueerilor străâinn, (3) 0. I. Stoicescu. 

ARANJAMENT TELEGRAFIC? 

INTRE 

ROMANIA SI BULGARIA 

Subsemnaţii : 
1) Constantin Chiru, Director General ul Postelor si TYelegratelor lto- 

mâniei, de o parte, și ' ' 
2) Ivan Stovanovitek, Director General al: Postelor si 'Telegratelor Bul- 

garici, de altă parte, ” ” 
Insărcinaţi cu depline puteri din partea Guvernelor respective în nu- 

mele Administrafiunilor lor, în scopul de u înlesni și simplifica serviciul te- 
legrafic între ambele țări, au convenit şi hotărit cecu ce urmnâză : 

Art. 1. — Taxa telegrafica terminală cuvenită fie-căreia din părțile con- 
tractante, pentru corespundenţele presehimbate direct între oficiurile lor res- 

1) Pus în aplicare la L lulie st. noii, 1807, 
2) Pus în aplicare la 1 Aprilie st. n, 1897.
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pective, e fixată la 3 (cinci) centime pe cuviut pur şi simplu, fără altă suprir- 

taxă, 'Potusi minimul taxel pe telegramă ce fixat la un franc, 

| Art, 2. — 'Telegramele meteorologice și altele, privitore. la un obiect de 

interes public comun între ambele țări, se vor preschimba în scutire de taxă, 

a telegrame de servicii. 
Administrațiunile contractante se vor înțelege asupra aplicaţiunel dis- 

posițiunilor presentului articol pentru fie-care cas în mol separat. 

Totuşi remâne stabilit că aceste disposiţiuni nu se referă la te:egramele 

preschimbate în transit de către serviciul celor două ţări contractante, alară 

de vo învoire specială. ă 

Art. 3. — "Toate corespondențele telegrafice preschimbate între oficiurile 

telegratice ule ţărilor contractante sunt supuse regimului Convenţiunel tele- 

grafice internaţionale și Regulamentului de serviciii relativ. | 

Pentru a simplifea regulamentarea şi lichidarea compturilor, părților 

contractante se obligă a proceda la un studii special cn. privire la telegru- 

mele originale și cu destinaţiunea ambelor fEri prescehimbate direct între oti- 

ciile lor respective, şi ducă resultatele financiare nu ar întrece unul la suti, 

aceste telegrame nu vor mal fi înscrise în compturi. Râmâne bine stabilit că 

acestă dispositune nu sc reteră la telegramele preschimbute în transit de către 

serviciul părtilor contractante. | | 

Epoca, Îu care se va proceda Îi studiul precitat, se va fixa ulterior priu 

comună întelegere între părțile contractante. 

Art. 4.—Resultatele obtinute în virtutea disposiţiunilor articolului pre- 

citat vor rsmâne obligatoril în timp de tre! ani, după care se va proceda la 

un noii studiu, afară de înțelegere contrarie a părţilor interesate. 

Art, 5. — Presentul Aranjament va intra în vigore cel mal târzii trei 

luni după aprobarea sa de către TGiuvernele părților contractante. 

EI va fi valabil pentru un timp nedeterminat, până ce una din părţile 

contractante va cere încetarea efectelor sale sese lun! după notificare. 

Făcut lu Sofia, la 3 Maii 159%. 

Directorul General al Telegrafelor Directorul (ienerul al Peştelor şi 

şi Postelor României, | | Telegratelor Bul:rariei 

(5) (£ Chira, : Ia (5) Ir. Stoianoritele. 

ARANJAMENT TELEGRAFIC” 

INTRE | 

ROMANIA ŞI SERBIA 

Subsemnaţii : 
Dommul Constantin Chiru, Director General al Poztelor şi 'Telegratelor 

României, de o parte, şi | a 

_- Domnul Svetozar [. Gvozditeh, Comisar al Guvernului be lângă Banca 

Naţională priv. a Serbier, şi Domnul “Peodor Stephanoviteh Vilovski, Director 

General zi Poştelor şi Telegratelor Serbiei de aha parte, 

autorisaţi de Guvernele lor respective și în scopul de a înlesni şi sim- 

plifica serviciul telegrafic între cele dout târi vecine, ai convenit asupra ar- 

ticolelor următore : | ae | 

Art, 1. — Taxa totală telegrafică pe cuvintpertru corespondența pre- 

schimbată între România și Serbia şi vice-versa 'cste fixată la zece centime. 

“Totuşi minimul taxei va fi de un franc pe telegramă. 

e — 

1) Pus în aplicare la 1 Maiii stil noii, 1897.
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Art. 2. — Taxele ordinare precum şi taxele aceesorir vor remâne câşti- 
gate în: profitul Statului care'leza perceput, fără să se mal facă nici un'schimb” 
de socoteli. . a a Da : 

„Art, 3. — 'Tote cele-Palte disposiţiuni cari reguleză. schimbul corespon- 
denţei vor fi, aplicate conform hegulamentului telegrafic internaţional. . 

Art, $. —:Arânjamentul de faţă va fi pis în vigore cel mat 'târziii trel 
Junt după aprobarea sa de'către Guvernele. părților: contractiinte. 

El va fi valabil pe.un timp nedeterminat şi. până la. expirarea, a ştse 
luni, cu începere de la data când una.din părţile ecntractante ar îi exprimat 
dorința de a lace.să' se înceteze clectele. . . : ! 

„Făcut-la Budapestă, în 20 Iulie 1596. 

Director soneral ul Poştelor şi Comisarul Guvernului pe lângă . 
" “Telewratelor României, . * : 0 Banca” Națională priv, a Serbici, 

(e) Ge Chip 0 SUL Goozditehe 

Directorul General al “Telegratelor. 

. şi Poştolor Serbiei, ., 
-- (5) Pe Stephanoviteh + Vilocshi. - 

Pentru contormitate: i 
Ministerul Afacerilor Străine (8) G. I. Stoicescu. 

“ARANJAMENT TELEGRAFIO” . ?. 
INTRE o | a 

ROMÂNIA ȘI GERM ANIA. 

Subsemnaţir : 
Domnul Constantin Chiru, Director General. al „Poştelor și Telegratelor 

României, pe de o parte, şi 
Domnul Fritseh, Director al Departamentului Poştelor Imperiului (ăer- 

man, şi domnul Billis, Consilier intim la zisul  Dapartament, de altă parte, 
„ “însărcinaţi cu depline puteai şi în numele administratiunilor lor respec: 

tive, în scopul de a înlesni şi simplifica serviciul telegrafic între cele două 
țări, ai convenit asupra celor ce urmeză : -. . 

Art. 1.—Pentru corespondența preschimbată între România şi Germania, 
taxa telegrafică terminală cuvenită Nomânici este: fixată la 5!/2 centime pe cu- 
vint, şi taxa respectivă cuvenită Germaniei la 6!/2 centime. 

art. 2 — "Lote cele-alte disposiţiuni cari reguleză schimbul corespon- 
dențer vor, fi aplicate conform Regulamentului telegrafic internațional. 

Art. 3.—Presentul Aranjament va fi pus în vigore cât mal curend după 
- aprobarea de către. Guvernele respective, care este reservată în mod expres. 

EI va fi valabil pe un timp nedeterminat şi. până la expirarea a s6se 
luni, cu începere 'de la data când una din părțile contractante ar fi exprimat 
dorința de ui tace să înceteze efectele. Ma | 

+ EL va expira de asemenea la o dată, ce se va fixa mal în urmă, când 
negocierile cu oficiile Austriei şi Ungariei relâtive la o reducțiune a taxelor 
de transit vor ajunge la. un resultat favorabil. i 

1) Pas în aplicare la 1 Iulie stil noii, 1897, 
22 so 

 



  

  

- Pentru acest -casi părţile contractante -se reservă de.a stipula asupra re- 
pina scăderel ce se va conceda de către zisele  Adininistraţiun).. 

ăcut în dubiu exemplar la Budapesta, în 20 Tulie 189. NI 

PEN'TRU ROMANIA : a | PE YPIU- GI AL, ASIA pa 
Director General al Poştelor și Ma (3) Pitch 

Telegrafelor României, Director: al Departamentului Postelor 

, ” _ (=) C. Chiru. ” ! II a » Dmperinlti, epinane: 
D , 

  

A: 

(5), Bill e e mei 
“ Consilier” “intim a "eparisuiittalui 

Imperiului german, aaa 

  

, | „Pentru, contormitate : 

. Ministrul Afacerilor Striiino, (s) 0.1. Stoicescu. 

“MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE... 

  

CAROL, I, | Me 

Prin grația lui Dumnezeii și voința națională, Rege al României, :::. 

Lu toți de țață și viitor, sănătate : 

- Corpurile legiuitâre ai adoptat și Nol sancţionăm ce urmeză : 

L E: GE 

Guvernul este autorisat a ratifica şi; dacă va i trebuinţă, u.fuce să se 
execute” convențiunca de căi ferate şi telegrafo-poştală încheiată între România 
şi Germania la 17 Februarie (1 Martia)- 1899, at 

Acestă lege, dimpreună cu convenţiunea: la dânsa. anexată,.s "a votat de 
adunarea deputaţilor în şedinţa de la : 24 Februarie anul AS și. sa adoptat 
cu 'unanimitate” de 75 votur. i | d. 

„ Preşedinte, ID. m | 
(1. 5. AD i Secretar, G Zarifopol: 

„Acestă lege, dimpreună cu convențiunea ! la, dânsa anexată, sa votait de 
Senat în şedmţa de la 26 Yebruarie anul 1599, Si s sa adoptat € cu majoritate 

- de 74 voturi, contra 1. . | 

Președinte, N. Gane. : 
(L. SAD.) . Secretar, „Constantin Poroineauut. 

* Promulegăra acestă lege . și 'ordonăm ca ea să fie. învestită” cu: “isigi liul 
Statului și publicată prin Aonitorul oficial. tă 

Dat în Bucureşti, la 2-Maitie 189). 
_ : 
e 

LS SU po CAROL, 

" Preşedintele consiliului PI pa , BR Ei Ministuul justiţiei, 
ministru. & afacerilor:străine. ... . No. 575. | 

D. Sturdza. | o C. 3. Stoie 5   



  

  
! 
! 

i 
' 

    

  

d
 

"339 

:*“ Majestatea sa regele României, de o parte, şi Majestatei Sa Imptrutul 

Germaniei, Rege al Prusiei, în numele Imperiului - German, de altă parte, 

de potrivă însulieţiți de dorința de a stabili comunicațiuni directe, pe, cât şe 

pote mal repezi, între Berlin-Bucureşti şi Berlin-Constantinopole,. prin calea 

Cernavoda-Constanţa, preeun și de a asigura serviciul direct de corespondențe 

poştale şi telegrafice între România, Germania şi Orient, aii hotărit a încheia 

o conventiune în acest scop, şi ai numit ca Plenipotenţiari al Lor, anume: 

Majestatea Sa Regele României, pe. domnul Alexandru Beldiman, tri- 

misul Săti extra-ordinar și ministru plenipotenţiar pe Jângă Majesatea Sa Im- 

_pâratul Germaniei, Reze al Prusiei, și 

„Majestatea Sa Impăratul Germaniei, Rege ul Prusici, pe domnul Ber- 

nard de Biilow, ministrul Sei de Stat şi secretar de Stat la departamentul 

atacerilor străine. “ 

Cari, după ce 'şi-aii comunicat deplinele lor puteri respective, găsite în 

bună, și cuvenită formă, sai înteles asupra articolelor ce urmeză : 

ARTICOLUL 1 . 

In conformitate cu arangiamentele încheiate între direcțiunca căilor fe- 

rate ale lomâniei, de o parte, și acele ale Prusiel. și Austriei, de altă parte, 

un tren zilnice accelerat și de poştă se va stabili „între Berlin și Bucureşti 

prin calea Myslowitz-Cracovia-L.emberg-Cernăuti- Burdujeni. . 
Acest tren va circula cel putin de două or! pe săptăinână între Buzăii 

şi Constanta, spre a fi în legătură cu vasele române de poştă carl fac dru- 

mul între Constanţa și Constantinopole. , 

o ARTICOLUL II 

Ca urmare u stabilirei trenului direct, arătat.li articolul precedent, cele 

'două Inalte Părţi contractante Stai întelessa scădea taxele. pentru coletele 

poştale venind din Germania și din ţările dincolo de Germania îndreptate 

spre Constantinopole și Orient şi vice-versa, 
In acest scop, guvernul regal al României va reduce, cu începere de la 

1 Aprilie 1599 (stil noă),,cu 25 de bani taxa de transit ce “1 revine de fie-care 

colet poştal. Departamentul postelor Imperiului Germanier va reduce de ase- 

menea, cu începere de la aceeaşi dată, cu 25 de centime partea din taxe ce. 

i se cuvine pentru aceste colete. 
Zisul departament se mul îndatoresce «stabili, priu: calea arătată la art. 

], expediţiueca directă a coletelor poștale: din Germania pentru România. 

ARTICOLUL III 

--U nouă linie telegrafică cu sirmă de bronz de îi mam. va îi stabilită 

între Bucureşti și Berlin prin Galiţia, Acestă linie va străbate, granita ser- 
mană la Myslowitz și graniţa. română Ja Burdujeni. 

Linia este destinată a functiona cu -aparatul Hughes, direct, fără trans- 

latrune. | N . 

Explotarea acester linir va începe îndată ce guvernul Austriac va fi 

terminat partea intermediară cu sirmă de bronz. 

ARTŢICOLUL IV 
4. 

Linia telegralică menţionată la articolul precedent vu fi prelungită de 

“la Bucuresci până la Constanţa şi de acolo, printrun cablu sub-marin, până 

la punctul. de eșire pe tărmul Turciei, lingă Constantinopole. 

ARTICOLUL V 

Principiile următore vor îi observate Ja construirea şi explotarea ca- 

blului de la Constanţa la Constantinopole : 

a) Construcţiunea şi aşezarea cablului se vor tace de o societate privată, 

a cărel statute vor fi aprobate de guvernul Regal al lomânicl și de guver- 

nul Imperial al Germaniel.



34) 

Guvernul Regal al României va ucorda acestei societăţi dreptul de a fixir 
Ja țărm la Constanţa capătul cablului, fără nici un prejudicii pentru dreptu- 
rile de suverunitate teritorială ale Româniel. 

" Explâtarea cablului pe teritoriul României va aparţine direcţiunel regale 
a poştelor şi telegratelor din Bucuresci. 

Supravegherea administrațiunei societăter va aparţine departamen tului 
Imperiului German ; 

- b) Dreptul de a fisa la țărm capătul cablului va fi concedat societăţer. 
pe timp de 30 de ani. 

La împlinirea acestui termen de 30 de ani societatea va avea dreptul 
de a continua să funcţioneze, întru cât ea va fi indeplinit condiţiunile con- 
„cesiunei, şi dacă guvernul Român nu va voi să schimbe concesionarul. In 
acest cas, societatea va fi preterită dacă va primi nouile conditiunt ; 

c) In timpul acestul termen de 30 ani, guvernul Român se îndatoreşte 
a nu concede nimănul altuia dreptul de a construi un cablu sub-marin între 
România şi Turcia ; 

d) Societatea va fi îndatorită a înmulți numărul cablurilor dintre Cons- 
tanța şi Constantinopole, în casul când -şi înţru cât, după apreciațiunea co- 
mună a guvernelor ltomân şi German,-acesta va fi necesar pentru expedi- 
țiunea regulată a telegramelor ; i 

c) Ciubul va avea o singură sirmă conducătâre şi va fi construit după 
metodele cele mar perfecţionate ; 

1) Cablul, precum şi materialul trebuincios lu instalarea sa și la cons- 
truirea elădirei cablului, vor fi scutite de taxe vamale în România ; 

g) Societatea va fi datâre să menţie, permanent în bună stare, cablul din- 
tre Constanţa şi Constantinopole, precum şi capetele de pe țărm ale cablului ; 

h): Convenţiunea--internațională' telegrafică și regulamentul eX de exccu- 
țiune, precum şi complementele şi moditicările sale eventuale, vor fi aplicate 
cablului si explotărel sale ; i 

i) Concesiunea va lua sfârşit în casul când societatea ar contraveni cu 
ştiinţă la condiţiunile stipulate, sai dacă cablul nu ar fi în stare a tuncţiona 

- timp de mar mult de şâse luni din cause altele de cât acele de forţă majoră 
bine constatată. 

  

ARTICOLUL VI 
Guvernul lomân se îndatoresce a acorda societăter cablului o sub ven- 

țiune anuală de 50.000 de franet, plătibilă în patru termene, la sfâşitul fie- 
cărur-trimestru, ' 

In casul când veniturile brute ale societătei, provenite din taxele ce se 
cuvin cablului dintre Constanţa şi Constantinopole, ar întrece 59.000 de franci 
pe an, subvenţiunea amintită mar sus va fi redusă cu 5.009 de franci de fie- 
care 10.000 de franci deplin din acest excedent. 

Dacă întreruperea exploatărer cablului ar dura mal mult de o lună, re- 
ducerea subvențiunei anuale se va tace în proporţie cu timpul care ar trece 
peste o lună. ” 

ARTICOLUL VII 

Repartitiunea taxelor telegrafice este reservată uncl întelegeri ulteriore 

între administraţiunile Statelor interesate.; a 

ă | ARTICOLUI, VIII 
Presentu convențiune va fi ratificată şi ratificările vor li schimbate li 

Berlin în cel may scurt termen posibij, , _ E 

Drept credinţă, Plenipotenţiarir respectiyț ai semnat'o și uit aplicat pe 

densa sigiliul armelor lor. Da E , | 

Făcută la Berlin în îndoit exemplar la 17 Februarie (1 Martie 1599). 

3 f A. Beldiman. 
Semnati | : ae Bălow,
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EXPLOATAREA POSTALĂ 
a ss 

1) Monopolul postal : Drepturi reservate Ntatului.— Exploatarea poşte- 

lor este un monopol al Statului şi coprinde: 

a) Transportul obicetelor neinregistrațe ale poștel de scrisori, adică : 

scrisori, cărți poştale, jurnale, imprimate, probe de măriuri și hârtir de a- 

faceri ; , - : 

- D) Transportul obicetelor înregistrate (recomandate) ale poştei de seri-. 

sori, ale coletelor şi obicetelor de messugerii pănă la greutatea de 5 kilograme 

inelasiv, cu sait fră valâre declarată, saii încărcate cu ramburs ; 

e) Trausportul banilor. Ă . 
Așa dar nimeni mare dreptul să înființeze servicii pentru transportarea 

obiectelor enunțate înul sus. o 

Exploatarea serviciului postal se întinde şi la obiecte de o greutate mal 

nare de 5 kilograme, statul luându-și sareina de a le.trausporti m condiţi- : 

unile prevăzute de legc. E ! 

d) 'Pransporturile de călători şi bagaje prin delijente. 
Asemenea transporturi se pot ace si. de persâne particulare, însă nu-. 

mal în:urma unel autorisațiuni obținută de la Direcţiunea Generală a tele- 

grafelor şi poştelor. IE . i 
„Im -coprinsul unul oraş sait comună, or cine pote distribui obicetele 

sai corespondența sa proprie, prin expres, însă nu va putea stabili un ser- 

viciu de distribuire de “diferite corespondențe fără auturisatia Direcţiunei Ge- 

nerale..u, telegratelor si poştelor. a | e 

De Ja o localitate la alta între cari există un'serviciu regulat de poştă 

orl-cine pote corespunde prin- expres şi trimite obiectele și. corespondențele 

sale propril la o altă-personă, dar nu va putea transporta, sai distribui o- 

bicete de la și pentru diferite persone, cu încasare de taxe, sub penalităţile 

prevăzute de art, 131 din legea telegrato-postală. A 

2) Penalităţi aplicabile particularilor pentru contravenţiuni, sunt ur- 

mătorele : ” | ' - 

a) Cel eu va sustrage taxele poştale, în total sari în. parte, se va su- 
pune la taxa întreită a obiectului. , : 
. b) Cel ce va tace declarațiune talşă asupra conţinutului „obiectelor în: 

eredinţate poștel şi al căror transport ar fi prohibit, se vor supune la o a: 

mendă de 1—30 lei, de bucată, , pf Aa 

„: e) Cel ce va declara o valore superioră sait interioră valorel reale a u- 

nul srop, casetă, cu bani și a unei scrisori cu valore, în cas de : constatare, 

“pe lângă că n'are drept la despăgubire pentru diterenţa dintre; valorea reală 

si 'cen declarată în cus de perdere se va supune și la o amendă de 500 le! 

de bucată. , . : ” 

* 4) Cel care se va dovedi că ascunde corespondente în ziare, tipărituri, 

probe de mărfuri, etc., cu intenţiune de a se sustrage de la taxele cuvenite,



IȘ 

precuii și cc cari expeliuză ca oficiale scutite de taxe, corespondențe de ini- | 
teres particular, pe lângă taxa întreită la care se va supune acel obiect, se 
“va pedepsi şi cu o'amendă de la 1-—50 ler. | ă 

c) Cel care se.va dovedi că ține un serviciu clandestin de poştă, sc va 
pedepsi cu amendă de la 1—500 ler, sai cu inchisâre până la 2 luni. 

1) Cel care va fabrica, vinde, colporta saii distribui visnete și timbre 
poştale. în us, se va pedepsi ca autori de talșiticare publică, conform  dispo-! 
sițiunilor codului penal. | : 

Oficiile când vor descoperi contravenţiuni pasibile de amenzile prevă- 
znte prin lege, vor constata taptul prin încheere de proces-verbul în dublu 
exemplar, dresat în unire cu destinatorul, sati presentatorul şi cu personalul 
oticiului ce. se va alla față ; dacă destinatorul sai presentatorul va refusa să 
ia parte la constatare, se va lace menţiune despre acesta în procesul-verbal. 

Un exemplar din acesta se va înainta Direcţiunei spre a decide. 
Condamnările li amenzi se pronunță de Directiunea Generală a tele- 

srafelor şi postelor şi vor putea fi atacate cu apel la "Tribunal, conform art. 
20 din legea. de urmărire... *-. ap 

- Garuntavea secrelului. Penulilăţi «aplicabile în cas de diculyare.— Se-: 
cretul corespondenţelor poștale” încredințate poster este inviolubil şi este gu- 
rantut prin constituțiune și legea telegrato-poşfală.. Personalul: telegrafo-pog- 
tal de orl'ce grad, «ste dator a păstra secretul corespondenței poştale, 'cu- 
noscând că acel cari se vor abate, luând cunoştinţă de conţinutul unci seri-: 
sorI sau pachet sigilat, sait ar înlesni cuiva sustragerea veri unul obiect în- 
credințat poşșter, sii de a lua cunoscință despre conţinutul, sau ur sustrage 
0 serisore sati veri ce obiect, sati vor divulga lu o a treia personă, că două 
persâne. corespund între ele, vor fi supuşi li pedepse disciplinare și în cu- 
suri grave, vor fi destituiţi si daţi judecăţe spre a fi pedepsaţi contorm co- 
dului penal. e i o 

semenea. vor fi pedepsiţi. functionarii telegrato-poştali, cari : Pentru 
îndeplinirea îndatoririlor impuse vor primi bant, sau alte foldse; sai vor 
„percepe taxe nelegale, suu alţi bani peste tarifele în vigore; vor destăinui. 
Ju ori cine comunicaţiunile. verbule, sau conținutul unor lucrări despre cari. 
ati avut cunoscință prin funcțiunea lor şi al căror sceret le-a fost prescris, 

Vor lua pe faţă sait în secret parte la afacerile de drept sau de inte- 
res, a căror negociare, conclusiune sai privighere privesce serviciul lor, fie. 
singuri, fie în unire: cu alți funcționari, vor viola cu intențiune datoriile. 
puse în sarcina lor. a 

Hocepliuni lu principiul intiolabililăței corespondențelor.— Principiul în- 
violabilităţer corespondenţelor. încredințate poştei. coprinde următârele excep- 
iuni. * i i 

1) Deschiderea corespondenţelor căzute în rebut în scop de a se găsi no- 
tițe trebuincidse, sai docuiiiente de valâre, pentru a se înapoia celor în drept. 

2) Direcţiunea Generală este datore, conform art. 16 din Legea tel- 
grato-postală a pune Ja prima cerere la disposiţiunea tribunalelor judecăto-. 
resci, judecătorilor de instrucțiune şi “procurorilor, corespondenţele postale 
„deschise (nu şi cele închise) ce sar socoti necesare la descoperirea crimelor 
suit delictelor ; iar în nici într'un caz și cele necesarii în .procese civile, -.. . 

3) Funcţionarii telegrato-postali, chemaţi ca martori -înâintea - justiției, 
vor depune mărturie numai în casuri criminale şi corecţionale ; în toate cele- 
Talte casuri, ei pot să se presinte la zilele citate, dar trebue să invâce secretul 
profesional, pentru a se abţine a răspunde la cestiunile ce li sar putea pune. 

Dreptul de proprietate al corespondențelor postale.—Contorm art, 116 din 
Jegea telegrafo-postali, obiectele încredințate poştei spre expediere adică : 
scrisori, gropuri, pachete de ori-ce natură,: mandate postale, ete. sunt consi- 
derate proprietatea esclusivă a depunătorilor, cari pot dispune de densele, în 
ork-ce mod ar voi, până în momentul predărei lor, regulate la destinaţiune, 
când Statul este scutit de orr-ce răspundere. | 

„ Chisareu biurourilor postale, organizaţia și durata serviciului, insta- 
1
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"Iaţia cutiilor de serisori.—a) Organizaţie binrourilor poştale: Un biurou te-- 
legrato-postal se pote înființa orl cu spesele: unul județ, saii a unei comune şi 
in conformitate cu prescripțiunile coprinse în registru pentru înființarea de 
lini! şi deschidere de biurouri telegratice de către autoritățile judeţene și co- 
munale sati, cu spesele Statului, ori în fine.se. pote da autorisaţiune unor u- 
numite persone pentru deschiderea unor asemenea biurouri în contormitate cu. 

„prescripțiunile coprinse în Legea 'Telegralo-postală din 1900. (art. 10 și 249—556 
din reg.). Pa 

5) regulă, Statul îinfiinţeză biurouri telegrato-postale, cu: spesele sale 
în localitățile unde mişcarea corespondențelor ar asigura cel puțin, un venit 
egal cu cheltuelile de întretinere. - i, 

„b) Clasareu.biuvourilor. postale.—Oficiile postale se împart în 6 categorir: 
1) Oficii postale stabile, cari sunt autorisate a primi-si preda publicului! 

orl-ce tel de . corespondență postală, precum şi: mandate, ciecte de comert, 
colete postale, mesageril şi a face abonamente la ziare. i 

Directiunea indică fie-cărur oficiu ce fel de ramuri de servicii pote mânui.. 
2) Oficii postale amlulante cari servă de intermediare la schimbul ax: 

peditiunei între oficiile expeditâre şi destinatare, cum şi de a primi prin mij-: 
ocul, cutiilor adaptate la vagon, la opririle prin. gări, scrisori ordinare. | 

3) Agenţi! postale speciale, cari. pot primi si preda publicului: orl-ce fel 
de obiecte ale poştei de serisori, cum și de a primi:mandate.postale interne 
până la 100 lor.(au face.şi achitărI) şi. colete poştale până la greutatea, de:3. 

a 

kilograme. valore. și ramburs până la.50 ler. . -. a -- . ue 

După - împrejurări. Direcţiunea, pâte-autorisa ca agenţiile speciale să 
manipuleze și alte ramuri de. serviciu ca:. telegraf, mesagerii, ete. Ase- 
menea agenții. speciale se numesc complecte. : i . . 

„_. 4) Biurouri autorisate, carr tuncționeză în. comunele rurale cum. şi. cele 
urbane a căror populaţiune nu trece peste 6000 locuitori şi sunt încredințate 
unor persâne notabile Sati -comercianţi, orl tostilor. tincționari - telegrato-pos- 
tală din comună cărora li se acordă o. remisă de-cel mult 50.la sută din:ve- 
nitul biuroului. | | DD i ea 

„ Direcţiunea generală este în drept a indica acestor biurouri ce ramuri 
de servicii sunt autorisate a mânui. a e 

„...5). Agenţii postale comunale, conduse de agenti -poştali (notari) şi cari 
sunt înființate în tote comunele. din ţară şi autorisate a: primi și preda pu- 
bliculuy, corespondențe postale. ordinare, sati recomandate, a primi colete pos-. 
tale rurale; iar acolo unde ar exista un post telefonic a face şi. serviciul de- 
telegrat şi teleton în conformitate cu prescripțiunile leger. i 

“- 6) Oficir postale de cale terată, conduse” de către şelil de gări şi auto- 
risate a primi şi preda publicului corespondențe postale, precum și mandat 
postale interne, colete postale şi mesageri! interne şi internaționale. . - 
| €) Instalarea oficiilor. — La instalarea unu! oliciii se va observa urmă-: 
torele reguli: - | | a o 

_Să se instaleze pe cât posibil in centrul orașului şi în cetagiul de jos al. 
localului şi de preferinţă nu într'un local cu alţi locatari. ....: 1: 

2) Biuroul să fie ast-tel separat de sala publicului, în cât. să. nu pâtă 
publicul a observa ce se petrece în mânuirea serviciului, sai să ajungă cu 
mâna la masa de aparate. Fie-care oliciă să aibă tabla cu inscripţia oticiului” 
aşezată în partea cea mal expusă vederel. ă IE e 

“In sala publicului să se atişeze orele: de. închiderea și deschiderea biu- 
voului ; de ridicarea corespondenţelor de prin cutii; de pornirea. şi sosirea. 
curselor şi de pornirea factorilor în oraş pentru distribuirea corespondenţelor. 

':d) Durata orelor de serviciii—De regulă orele pentru îndeplinirea ser- 
viciului postal sunt de la:8 dim.—12 a. m. şi de la 2 p. m—6 p. m.; afară 
de Duminica și anume sărbători când serviciul, postal în orele după amiază 
este suspendat. : | i | 

1 “Direcţiunea însă pâte schimba sai mal mări numtrvi orelor de servicii. 
e) Iustaluţia cutiilor de serisori.—La intrarea ori-cărul oticiu postal, cum 

şi pe stradele; pieţele: saă drumurile ce! trec printriun oraș sati comună, se:



          
“covini). 

“industria privată, în condiţiunele ce se prevăd mai j 

Snstaleză. solid și Ja vederea publicului cutit de scrisori, purtând pe densele 
jnscripția orelor la cari se ridic scrisorile depuse de publie întinsele. 

  

    ENUMERAREA ŞI DEFINIŢIUNEA OBJECPELOR DE CORESPONDENT 

Serviciul poşter de scrisori coprinde: , a a 
a) Scrisorile, | 
b) Cărţile poştale deschise și închise, - - -- 
c) Ziare și publicațiunile periodice, . 
d) Scrisorile oficiale și depeșile poştale oticiale, , 
ec) Imprimatele de ori ce natură, 
E) Ilârtiele de afaceri, și 
£) Probele de mărfuri. . 

Scrisori 

(rentatea.— Scrisorile sunt admise până la orr-ce greutate, A 
Condiţiuni speciale.—lEste oprit a se introduce în scrisori ordinare, şi 

xecomandate, bani, valori Im: hârtie sait objecte prețidse de orr. ce. natură; 
acelea cari se vor constata în cas fortuit, că conțin objcete pretiose, se.vor 
“taxa 'și expedia la destinaţiune ca mesagerii, fără a se ține în semă timbrele 
aplicate ; iar contravenientul va îi supus la o amendă de la 10—100 Ier.con- 
forin art. 49 din legea telegrato-poştală, Dirigintele oficiului, descoperind a- 
-semeneu fraudă, va lesa proces-verbal în presența destinatorului sait a cx- 
-peditorului saii în cus:de a retus aceștia să ia parte la constatare, procesul 
verbal îl va dresa cu personalul ce va îi faţă în oficiu şi îl va înainta di- 
recţiunci spre a dicta amenda, potrivit acestui articol. a 

Vaxarea.—Taxu unel scrisori cure circulă în interiorul ţărer cum. si cele 
pentru Bulgaria și Bucovina, este de 15 bani, în cas de francare și la dublu. 
în cas de nelrancări, de fie-care scrisore şi pentru fie-care greutate de 15 
grame saii fracțiune de 1 grame. . | 

Exeepţie.—Serisorile netrancate, adresate militarilor și jandarmilor ru- 
rali de grade:interidre în activitate, vor îi încărcate la destinatie cu timbrul 
“taxa de plată de 1ă bai de fie-care 15 grame, 'saă lracțiune de 15 arume, iar 
în tin'p de răsboiit vor fi scutite de plată. Nu vor beneficia, însă, de acestă 

"reducere şi scrisorile loco cum şi cele-l.alte objecte de corespondenţă ca cărţile 
“poştale, imprimatele, probele de mărfuri ete. aa 

__ Pentru serisorile destinate a se distribui în înteriorul comunei unde 'uii 
ost presentate, la 10 bani în cas de francare și la dublu taxă în cas de ne- 
trancare de fie-care scrisore şi pentru fie-care greutate de 15 grame, sati Irac- 
țiune de 15 grame. IE E . pa 

Taxa unel serisori.pentru streinătate. fie. cu destinaţiune „pentru țările 
uniunei poștale, este: 25 bani în cas de nefrancare (atară de Bulgaria și Bu- 

Scrisorile insuficient francate se încarcă la destinație cu taxa îndoită a 
“insuficiențel. a 

Cărţi postale 

Cărţile poştale sunt nişte cartone, care aii o parte destinată adresei și 
altă parte pentru corespondență. Ele se emit și pun în cireulațiune de direc- 
“tiunea generală a telegralelor și poştelor ; se pot primi, îusă si cele emise de 

“de 3 feluri : a) închise ; b) deschise ; c) cu răspuns plătit. . 
Condiţiunile speciale pentru admiterea la expediere sunt : dimensiunile 

să nu trecă peste'1£ e. m. în lungie si Oe. m" în lăţime. 
Cărţile poștale din industria privată sunt admise la expeuiere dacă ar 

uceste dimensiuni și sunt francate cu timbru mobil. Asa 
Acelea cari nu sunt francate la presentare sunt supuse în sarcina des 

tinatorului la îndoitul taxei de lraneare. 

os.—Cărţile poştale sunt
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„___. Cărţile poștale din industria, privată, cart ai dimensiuni mal mari, se” 

'coiisideră ca scrisori, și trebuesc Traneate. în consecință, în cas de nefrancare sai 
de francare insuficientă sunt supuse la taxa dublă a francărel scrisorilor, res- 
pectiv la dublul insuficienței. , , , 

! “"iCărțile poștale -cu răspuns plătit trebue. să înfăţișeze pe, recto, un titlu 

imprimat pe prima parte: „Carte poștală cu răspuns plătit** ; iar pe a doua 

parte : „Curte poztală răspuns“, aceste cărţi sunt îndoite una peste alta. 

Nu este permis a însoţi cărțile poştale de obiecte saii alipi pe ele probe 

de mărturi; asemenea cărti postale se exchul de lu transport. | 

Francarea părțel „lteponse't, a cărților poştale externe, cu timbre poş- 

tale din țara ce a emis cartea nu este valabilă de cât numa atunci când 

cele două părti ale cărțel poștale cu răspuns plătit ai sosit împreună din 

tara de origină şi dacă partea „„Reponse““ se expediază cu destinațiune pen- 

tru această țară. In celelalte casuri, ca se trateză ca carte poștală ne- 

francată. 
Expeditorul are dreptul de a indica pe faţa cărțel numele sti și adresa 

sa, fie prin seris fie printr'o stampilă, printr'o_erită sait orl-ce alt procedeii 

: tipoeraiie, . | | 

„3 Asemenea se pot imprima pe recto cărțer postale reclame sai lipi vig- 

“nete cu reclame, dar nu trebue să împiedice întru nimic indicaţiunea deslu- 
“sită a adresel; nic aplicarea stampilelor și însemnarea notițelor serviciului 
“postal, 
5: Este permis expeditorului unei cărţi. postale cu răspuns plătit de a scrie 

“numele săi pe fața cărțel r&spuns. .. | 

Ei “Pare. — Taxa umel cărți postale deschise pentru interiorul ţărel este 

“simplă de 5 bank, cu răspuns plătit 10 bani. aa 

“Taxa une! cărți postale deschise .pentru străinătate este 10 bani; cu 

" xăspuns plătit 20 ban, ii 
-" “Paxa-unel cărti postale închise este : | 

„: „ pentru raza uner comiune 10 bani 
- totă tara . . 15 

  

i A străinătate. . Be a E 

i a - Jurnale şi publicaţiuni periodice 

   

Se consideră 'ca jurnale saii reviste publicaţiunile cari tratează, în. tot 
„-saii în parte cestiunile politice, comerciale, economice saii sociale, literare sai 

“* seiinţitico, ete. şi cari apar cel puțin odată pe trimestru. . 
“Taxa unuf jurnal (eare pote “îi însoţit și de un supliment) este fixată 
Ji 1 ban de 30 grame săi fracțiune de 4 grame în ţară, 

.. Mai multe tor expediate sub aceeași bandă se taxeză ca imprimate cu 
Ia bani pentru fie-care 50 grame sait fracțiune. de 50 grame. | 

” Tuxa unul jurnal pentru streinătate este de ă banr de fie-care 30 grume 
saii fracțiune. 

7% “Administrațiunea poștelor ţine la disposiţiunea redacțiunilor bande tim- 
brate pentru francarea jurnalelor. E 

Editori! pot franci jurnalele și în numerar. la oficiile poștale, dar în 

acest cas sunt ţinuţi a depune lu poștă listele abonaților lor și să le aboneze 

“ a” distribuirea: jurnalelor după -acele liste prealabil depuse, plătind taxa de 

" “abonament” cel'puţin pentru o-lună. 
î î*-:: Jurnalele netrancate se-oprese din circulație și se depun la xebut. Jur= 

“alele insuficient francate se' încarcă cu taxa îndoită a nesuticiențtel, 
, Pachetele cu jurnale sunt admise numar cu greutatea până la maximunu 

" "de 2'chilograme. - N a 
| Prospectele, ununciurile particulare etc. cari. nu fac parte din corpul 

sau suplimentul jurnalului sunt oprite. de a se alătura la jurnale, afară numa! 

„dacă şi ele vor îi separat francate ca imprimate.. a
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Imprimate COC CC Dia 

” Se consideră ea imprimate: cărțile legate saii nelesate, broşurile,: no- 
tele de musică, cărțile de visită, cărțile adrese; “probele de imprimorie cu 
sati fără manuseriptele lor, hârtiile acoperite cu "puncte în relief pentru în- 
trebuințarea 'orbilor, gravurile, totogratiile şi albumurile conținând fotografir, 
desemnele, cadrele, planurile, hărţile geografice, catalogele, prospectele, a- 
"nunciurile, şi diferite 'avise imprimate, gravate, litografiate sau autografiate 
(avise de nuntă, de morte, etc.) şi în general tote tipăriturile sait reprodue- 
tiunile obţinute pe hârtie, pe pergăment sati pe carton, prin tipografie, lito- 
«rafie, sati or ce alt procedeii mecanic afară de decale şi mașine de scris, +. 
_"* Reproducţiunile desemnate cu numele de poligratie, chronografie,. velo- 
cigratie, hectogralie; etc. sunt asimilate “cu imprimatele, dar pentru ca ele 

"să se potă bucura de moderaţiunea portului, : trebue să se depue la ghişet: 
un număr cel puțin de 20 exemplare perfect identice. 

- Xu poti ise ca imp! i 

  

| 1 admise ca imprimate timbrele sit formulele de rancare, ob- 
literate sui neobliterate, precum și imprimatele cari ar representa o- valore- 

- Imprimatele sunt admise cu greutate până la maximum 2 chilogrume 
"si cu dimensiune până la 15 centimetri pe una din fețe; cu tote acestea im- 
primatele în lormă de sul sunt admise până la dimensiunea de -75 centime- 

“tri în lungime și 10 centimetri în diametru. : a a a 
„__ Taxa, împriinatelor pentru interiorul tărer este fixată a 3 bani de 0 

"grame sau fracțiune de 50 grame. Si DI 
Taxa imprimatelor pentru străinătate este de 5 bani de 50 grame sait 

"fracțiune de 50 arâme, 
" “Imprimatele nelrancate: se -opresc: din circulațiune. și se: depun la rebut-. 
„_“Imprimatele ne suficient irancate se încarcă: la destinaţie: cu taxa în- 

doită a nesuliciențer. | . . . - 
„Este permis a se face adnotaţiunile următore pe trimiterile de impri- 

mate: 
“a) de a indica pe partea din alară a trimiterei. numele, firma comer-.. 

ciului şi domiciliul expeditorului,- 
:b) de a'adăogarcu mâna, pe cărţile de vizită imprimate, adresa expedito- . 

rului, titlul sei, precum. şi urări, felicitațiuni, mulțumiri, complimente de . 
condoleanță sai alte formule de politetă exprimate în cinei cuvinte cel mult: ; 
sati prin inițiale convenționale (p. [. etc);  - 
„€) de a indica sati de a modifica: chiar pe imprimat, cu mâna sai: prin-.. 
tr'un procedei. mecanic, data expediere semnătura sai firma comercială și 
profesiunea, precum și domiciliul expeditorului; 

d) de a adăoga la probele corectate manuseriptul şi de a face la aceste . 
„probe schimbările, adăogirile. ce se raportă la coretțiune, la lormă şi la tipi 
rire. In cas de.lipsă de loc, uceste adiţiuni pot fi făcute .pe for speciale ; 

"2 e)-de a .coreeta erorile de tipar şi pe alte imprimate afară de probe ; 
t) dea şterge: ore-cari păr dintrun text imprimat pentru a. face 

“ilisibil;. - -: | 
3) de a tace să reiasă prin linil pasagele textului .asupra căruia ar dori.. 

cint-va. să atrasă atenţia. 
h)-de u pune sai de a corecta. cu condeiul sai printr'un - procedeii me- . 

canie citrele.pe listele de preţuri curente otertele de anunciuri, cotele de bursă 
cireulările“comereiale prospectele precum şi numele voiajorului data şi numele - 
Jocalităței prin care crede că va trece, pe avisele de trecere ; 

i) de a indica cu mâna, pe avisele relative la pornirea corăbiilor, data. 
acestor porniri ; 

“k) de a indica pe cărţile de invitație şi convocare, numele invitatului, * 
data; scopul și: locul reuniunel; i. a | 

]) de a adăuga o dedicație pe cărță, hârtir. de musică, ziare, fotografil și 
gravuri, cărți de Crăciun şi de; anul noi, precum şi.de a alătura faetura ce 
se raportă chiar la obiect; | a 

m) în buletinele de comandă saii de subseripțiune relative Ia uvrâgiiy 
. 

. 
Pa 
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de librărie, cărti, ziare, gravuri, piese de musică, de a indica cu mâna uvra-. 
zele ceruţe sau oterite, şi de a şterge sani de a sublinia tot saii o parte din. 
comunicațiunile imprimate ; N i : 

“n).de a acoperi cu culori cadrele de modă, hărţile geogratice, ete..." 
___0) de a adăuga cu mâna sai printrun procedeii : mecanic la pasagiele 

tăiate din ziare şi publicaţiuni periodice titlul, data, numărul şi adresa pu- 
blicaţiunei din care este- extras articolul. - . . e: 

Afară de excepțiunile anume antorisate prin articolul de aţă, sunt oprite 
adăugirile făcute cu condeiul sai prin vre-un procedeii mecanic care ar lua 
imprimatului caracterul sei. de generalitate şi 'I-ar da pe acela al unel cores- 
pondențe individuale, -:  - . 

Imprimatele trebue să fie puse, fie, sub bandă, pe ruloii, între două car- 
tone întrun toc deschis în două. părti saii la ambele extremități, saii întrun 
plic deschis, fie numa! înduoite ast-fel în cât să nu ascundă natura trimiterei, 
ie, în fine, legate cu o storă lesne de deslegat.  . Pa : 

Cărţile-adrese și tote imprimatele întățișând torma şi. consistenti, unei 
cărți neîndouite pot fi expediate fără bandă, plic, legătură saii îndoitură. Necto 
„este reservat timbrelor de francare, indicațiunilor relative Ja serviciul postal 
și adresei destinatorului. Expeditorul are facultatea de a însemna acolo nu- 
mele săii, profesiunea şi adresa sa printr'o stampilă, grilă sait ori-ce alt pro-. 
cedeii tipoprafic. Buletinele de librărie -poi, afară de acestea, să aibă indica- 

țiunea imprimată, „Buletin de librăriet” sau „Comande de librărie“. 
„Cărţile cari portă titlul, „Carte postala“ nu sunt admise după tarila 
imprimatelor. Ea a. e 

'Pote imprimatele publicate în limba rusă în străinătate (cărti, broşuri, 
reclame, anunciuri) sunt supuse la intrarea lor în Rusia la drepturi vamale. 
Prin urmare trimiterile de telul acesta nu sunt admise prin posta de scrisori. 

Probe de măriuri 

Probele de mărturi sunt niste fragmente articole despărțite sai necorm- 

plecte; destinate a face să se cunoscă piesa din care provine sait tipul pe care 

il xepresintă, fără a putea să fie chiar el'un obicet de comerelii sait a avea 
vre-0 'valore, materii textile, grâne, făină, praturi ete., expediate într'o miță 
cantitate, pentru ca să nu potă fi considerate ca trimeteri de xmărturi făcute 

„în virtutea unei comande. 
Pachetele .cu probe de măriuri nu pot cuprinde: nict-un obiect cure ar. 

avea o valdre comercială. . : Da . 

- Pentrueca probele de marturi să potă beneficia de taxa redusă, trebue să 

se impacleteze ast-lel în cât verificarea lor să se potă tace cu înlesnire. Ile - 

se pot expedia în cutiY, în pungi, în săculetc, în plicuri, sub benzi, șait ori- 

cum ar dori expeditorul, cu condiţiunea-numal ca verificarea lor să se potă 

face prompt şi uşor. | : Da a E 

Probele de mărturi sunt admise pentru interiorul țărel, cu o greutate până 

la maximum 350 grime și cu o dimensiune de 30 centimetri în. lungime, 20 

în lăţime și 10 în grosinie. Excepţiune: Probele de cereale se admit până la 
ereutatea de 550 grume. . . Sa 

Pentru străinătate probele sunt admise cu greutate până la maximum 

250 grame şi cu dimensiunile de 30 centimetri lungime, 20. lățime si 10 în 

- grosime. : 

“Probele de 'mărturi în formă de sul sunt admise cu o- lungime de 20 

centimetri și cu un diametru de 15 centimetri maximum. , a 

Sămința de gândaci de mătase este admisă a se expedia ca probă de 

mariă numa! până la greutatea de 15 grame. E 

Taxa probelor de mărturii pentru interiorul terei este fixată la 6 bani 

până la 100 grame, de la 100 grame în sus taxa se sporesce cu câte 3 bani 

de fie-care 50 grame sati fracțiune de 20 grame. o 

Taxa probelor de mărfuri pentru stitinătate' este 'fixătă la 10 bani până 

Ja 100 grame, de la 100 grame în sus taxa se sporesce cu câte 3 hani de fie- 

care 50 grame saii fracțiune de 50 grame. 
. 
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Probele de mărturi nu pot purta vre-o scriere de mână, atară de numele 
saii firma socială a trimițătorului, adresa destinatarului, marca de fabrică 
saii de comereiii, numere de ordine, prețuri şi indicatiuni relative la greu- 
tate, la măsură și la dimensiune, precum şi la cantitatea disponibilă sait 
cele ce sunt necesare pentru a precisa proveniența şi natura mările. 

Obiectele de sticlă, trimiterea de lichide, uleiuri, corpuri grase, prafuri 
uscate, colorante sau nu, precum şi trimiterile de. albine vi, sunt admise la: 
transport ca probe de 'mărturi, cu condiţiune ca să fie conditionate în modul 
următor : | _ 

Obiectele de sticlă trebue să fie împachetate solid (cutir de metal, de 
"lemn, de piele sati de carton) ast-fel ca să înlăture orl-ce pericol, pentru co- 
respondenţe și funcționari. “ , 

Lichidele, uleiurile şi corpurile grase, cari se topesc cu înlesnire trebue 
să fie introduse .în flacâue de sticlă închise hormetie, Fie-care flacon trebue 
să fie pus într'o cutie de lemn umplută cu tărâțe de lemn, cu bumbac saă 
cu măterii spongidse în cantitate suficientă pentru a absorbi lichidul în .cas 
de spargerea fluconului. In fine, chiar cutia trebue să fie închisă întru toc 
de metal, de lemn cu capac, înşurupat saii din piele tare și grosă. 

Când se întrebuinteză blocuri de lemn perforat, avend cel puțin 2/2 mi- 
limetri în partea cea mai subtire, umplute în de-ajuns în interior cu materii 
sugătore şi astupate cu un capac, nu este trebuință ca aceste blocuri să fie 
închise. într'un al doilea toc. SE e Re 

Corpurile grase ce se topesc mal erei, precum sunt alifiile, săpunul molc, 
reşinele, etc., al căror transport oferă mai puține inconveniente, trebue să fie 

„mal întâiit închise într'o envelopă (cutie, pungă de pânză, pergament etc.) pusă 
„şi acesta într'o a doua cutie de lemn, de metal sai de piele tare şi erosă. 

Praturile uscate, colorante saii nu, trebue să fie: puse.în cutil de carton, 
cari şi ele se pun intro pungă ce pânză saii de pergament. _ 

Albinele viy trebue să fie puse în cutil așezate ast-fel în cât să evite 
ori-ce pericol, şi să permită verificarea conținutului. | 

„Sunt asemenea admise după tarita probelor obiectele de istorie naturală, 
animale şi plante uscate sai conservate," specimene geologice 'cte., a căror 
trimitere nu se face întrun scop comercial și a căror ambalagii este contorm 
prâscripțiunilor generale privitore lu probele de mărturi. | 

„Jlărtii de afaceri 

Se consideră ca hârtii de atuceri tote piesele. şi documentele scrise sai 
„desenate în total saii în parte cu mâna cari nu aii caracter de corespondenţă 
actuală şi personală precum sunt: hârtiile de procedură, acte de orl-ce tel, 
dresate. de agenți publici, scrisorile de trăsură sati conosamente, facturi, piese 
de. comptabilitate, borderouri, diferite doeunente de servicii, ale societăţilor 
de asigurare, copil saii extracte de acte sub semnătură privată, serise pe 
hârtie timbrată sai netimbrată, partițiunile sati toile de musică manuscrise - „de cărţi sati ziare expediate isolat, libretele casei de economie libretele Iuerători- 
lor, exerciţiile corectate ale elevilor. fără ori-ce apreciațiune asupra lucrului etc. 

„ * Hârtiile de afaceri trebue să fie împachetate sub bandă saă în plicuri 
deschise. 

Pachetele cu hârtii de afaceri sunt. admise până la greutatea maximă de 2 kilograme cu o dimensiune de 45 c.m. pe una din leţe, cu tâte acestea hâr- tiile de afaceri expediate sub formă de sul sunt admise cu o dimensiune de 79 centimetri lungime și 10 centimetri în diametru, i 
Taxa hârtiilor de afaceri pentru interiorul ţerel este fixată la 15 

-până la 250 grame, de la 250 grume în sus taxa se sporesce cu câte 
de fie-care 50 grame sati fracțiune de 50 grame.. 

.. 'Taxa hârtiilor de afaceri pentru strtinătate este fixa 
la 250 grame, de la 250 grame în sus taxa. se sporesc 
care 50 grame sai tracţiune de 30 grame. 

bani 

bani 

tă la 25 bani până 
Sporesce cu câte ă bani de fie- 

. |... 
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Ubicete grupate 

„Gruparea imprimatelor, probelor şi hârtiilor de afaceri într'o singură 
trimitere este permisă cu condițiune: , 
„e I):Ca fie-eare- obiect luat isolat să nu trâcă peste limitele cer sunt upli- 

* cabile în privinta greutățer' și 4 dimensiunei. | ” 
2) Cu greutatea totală să nu trecă peste 2 kilograme de trimitere, . 

__5) Ca taxa obiectelor grupate dacă conțin probe și imprimate să fie 1ni- 
nimun pentru interior 6 bani și pentru streinătate 10 bani, iar dacă vor con- 

> ține hârtii de:afaceri şi impriniiate să fie minimum pentru interior 15 bani și 
pentru străinătate 25 bani, aaa 

" Disposiţiuni comune la ohicetele admise a circula cu preţ redus. — 
Aceste disposiţiuni sunt: 

| a) Că atât iîmprimatele, probele de mărturi și hârtiile de afaceri trebuesc 
“ îrancate la presenture, dacă nu în total, cel puțin în parte ; 

b)' In ceea ce privesce dimensiunile și greutatea, să nu depăşescă peste 
"cele arătate, în parte Ja fie-care ; a 

-€) Impachetarea sati ambalarea lor să se facă ast-fel cum sa spus la 
fie-care object în parte a 

d) Nu este permis a se introduce in întrul lor corespondențe sait face 
"adnotațiuni, afară de cele permise și despre cari sa spus. 

Disposziţiunile relative la importaţiune prin poştă — Obiecte interzise şi 

obiecte admise în mod condiţional 

.1) Iiste absolut interzis de c« se introduce în România : 
a) Imagine religi6se (ie6ne) precum și totografir, gravuri, totogravuri, 

eliotipil, litogrăfir, eromolitoarafil şi în general, orl-ce stampe ce reprezintă 
ortrete, bătalii san alte subiecte din istoria străină, de o lucrare fără va- 

„I6re artistică, iniprimate întruna sat mai multe colori prin ori-ce fel de pro- 
cedeii pe hirtie, pe pânză sui pe ori ce altă materie. , 
„„b) Inseriptțiuni; desenuri, fotografil, cărți poștale si orl-ce ilustraţii sai 

scriere ce ar avea un caracter obscen, indecent, imoral sati care ar fi pericu- 
16să siguranței statului, ordinei publice și bunelor moravuri. 
„__€) Monedele de argint neavînd eurs în România și monedele de bronz 

suii:de nikel române ori streine (afară de. monedele antice). 
d) Bilete, liste saii prospecte” de loterii neautorisate, 
„_€) Hârtie maclatură murdară, diare uzate (eetite) şi orr-ce imprimate mur- 

dărite destinate pentru împachetare, vată confecţionată din.bumbac vechii. ete.: 
"î) Răsaduri de vie, ” | 

8) Arme de resbel și accesoriile lor (afară de cele destinate pentru stat), 
-proeetile de resbel precum: glonte, ghiulele, bombe, obusuri,. erenate, mi- 
" tralir etc. a 

-h) Prat de pușcă, capsele saă cartuşele de hârtie, de carton sait de metal, 
încărcate pentru ori ce fel de urne, chibrituri de tot felul, piese montate sati 
accesorii pentru focuri de artilicii, materii explozibile sat inflamabile precum 
şi acelea cari priu natura lor ar presinta pericole pentru aenţil poştali orf 
ar murdări, uda sau deteriora cele alte trimeteri. - . 

i) Colori destinate în special Ia coloratul vinului şi esenței ce servă la 
fabricarea sat falşilicarea rachiurilor, coniacurilor sad vinurilor. | | 

'Tote esențele intrate în România sunt supuse la analisa laboratorului 
chimic din Bucurescl şi când se găsesee că ele sunt de natură probibitivă, 
se înapoiază lu origină. | | 

j) Zaharina sub orl-ce formă sai denumire sar înfățişa (afară de cea 
destinată pentru farmacisti, cari trebuesc să aibă autorisaţiunea specială a 
Direcţiunel vămilor române spre'a se pntea introduce până la 300 grame pe 
an de fie-care destinatar). , | j 

11) Qhicetele indicale sui jos lrebue să îndeplineseă dre-cari condițiuni. 
spre si [i aduse la împortatiune : Aa Aa 

a) Sunt adinise. la import numa în virtutea unel autorisatiuni speciale 

 



          

  

„de țigară de orl-ce fel], cărțile de joc de orr-ce fel şi calitate, sarea gemă 

supuse disposițiunilor Convenţiunei filoxerice internaționale. 

-.pachetele: de: mesagerie). -. 

'fiscă și urmăresce pe destinatari spre a le aplica pedepsele indicate del 

„română asupra lotăriilor.. J te 

255 

a: regiei monopolurilor statului român: tutunurile sub orr-ce tormă, hârtia 
sai 

maritimă. A . ae at, 
b) Pasta de hârtio este admisă la importaţiune numa. pentru: 'fabricele 

de hârtie, carl ai obținut o autorisaţiune specială emanând de la Consiliul 
de miniştrii: al Româniel. - * Me a 

„-.€) Medicamente “compuse; specialităţile farmaceutice şi apele minerale 
nu pot fi importate de cât în virtutea unei autorisaţiuni a Consiliului sanitar 
superior din România ; numa! izrmaciile publice saă spitalele pot obținea au- 
torisaţiuni pentru importul medicamentelor compuse: şi specialităților. farma- 

„ ceutice, pini az pe, 

d) Arborii și plantele de orl-ce fel, precum şi diversele produse ale pe- 
pinierilor, grădinilor sati serelor nu pot fi importate în România de cât în 
casul când sunt acompaniate de un certificat constatând că localitățile de ori- 
gină nu sunt contuminate de filoxeră. In general. acest fel de trimeteri sunt 

Autorisatiunile indicate aci mul sus sub citra II a şi.c trebuese.ui fi ce- 
rute de către destinatari la sosirea trimiterilor în România. tza 
“III. 'Tote disposițiunile indicate sub citra I şi II de mar. sus sunt pri- 

vitâre la tot felul de trimiteri -poştale adică la corespondențe ordinare sait 
recomandate, colete poştale, scrisori şi.cutil cu valore declarată (chiar și la 

IV. Atară de prohibiţiunile “şi restrictiunile indicate aci mar 
cifra I.şi.II mal este interzis de a.se introduce : i 

a) In corespoinlențele ordinare sati recomandate : “monede, obiecte'supuse 

  

"la drepturi vamale, materir de aur saii de argint,. pietre, bijuterii şi“âlte 
obiecte preţiose.. Aa , . 

b) In pachetele de imprimate sait de probe de mărturi: scrisori sau note 
având caracterul de corespondență personală, animale “sai insecte. vir: sai 

“ morte. (atară: de albinele vii şi de animalele saii insectele preparate "pentru 
studiul istorier naturale) şi materiele care exulă un miros urât. -.. i, 

c) In pachetele cu probe de mărluri: obiecte ce ar presenta o taldte 
comercială fie cât de mică. A a a ze 

d) In coletele poştale : scrisori saii note cu caracter de corespondență. 
“De asemenea este oprit de a se 'expedia:bani, în monedă, mateiir de 

aur și de argint și alte obiecte pretidse, în coletele tară valore -declarată. 
Este însă permis a se introduce în coletele factura deschisă redusă la. indi- 
cațiunile constitutive ale facturel precum și o simplă copie a adresel coletului 
şi a expeditorului. ace 

e) In scrisorile cu valore declarată : monede, obiecte supuse la drepturi 
vamale, materi! de aur şi de argint, pietre, bijuterii şi alte obiecte .pretiose. 

t) Ia cutiile cu: valdre declarată : scrisori sati note.putând ținea loc de 
" corespondență, monede având curs, bilete de bancă sai orl-ce valori lâ.pur- 
tător, titluri și obiecte intrând în categoria hârtiilor de ataceri. 

V. Trimiterile prohibite sati cari nar indeplini condiţiunile indicate ma! 

poiute biuroului de origină cu următorele excepţiuni :- i 
a) Cele prevăzute sub citra I lit. d sunt înaintate justiției câre le “con- 

egca 

'sus şi. cart ar fi din erdre admise la expediere, în. regulă generală sunt îna- 

  

b) Cele prevăzute sub citra I lit. fi. sunt distruse la biurourile unde “pre- 
senţa lor a fost constatată. o e 

__“€) Cele de sub cifra IV lit..« şi c când conţin obiecte de o: alore re- 
care sunt trimise biurourilor vamale române spre a. le aplica .drepturile de 
“import cuvenite. Aceste. trimeteri mai.sunt supuse şi la taxa de mesageri! 
pentru: parcursul pe teritoriul-român..  .. 4 ERE + ş. Pa ae 

d). Dacă într'un colet s: zis2sce o scrisore sait o notă cu -caructer:de 
corespondenţă atunci această serisoro sait notă este supusă la întreitul faxel 
"posta e interne'si coletul se.prulă destinatarului, iar” dacă. se găsesc:obieete
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de valărc în colete tără valore declarată, atuncă sunt supuise-la-de-ă Gri taxa 

ințernă:de mesagerii pentru valdrea, care taxă trebue plătită de, expeditor în 

cas, de. înapoere. Sa EN 

“ e) Când conţinutul unul colet poștal este supus stricăciuncă şi nu este 

zidicat” din biuroul „vamal saii poştal în termen de maximum.24 ore de la 

        

" avisare se -disposâză vânzarea . conţinutului și în casul când nu ar resulta o 

sumă suficientă pentru acoperirea taxelor poştale. cum şi, acele necesare pentru 

îndeplinirea: formalităţilor de importațiune, aceste, sume se încarcă în sarcina 

expeditorului. | ! 

ASI INI Corespondenţe recoimiindate.. 

"Pentru-'0 trimitere recomandată espeditorul trebue: să plătescă : 
” *0) Preţul trancărel ordinare după natura sa; .. 

2) Un drept 'fix-de 25. Bani pentru. recomandare, e 
 * Obiectele recomandate: trebue să: fie presentăte la oficiile - poştale, cari 

sunt obligate a libera expeditorilor o adeverinţă gratuită pentru obiectul depus. 
Pi : Ohjeetele găsite în cutiile de scrisori şi cari .ar avea aplicate pe ele 

tiinbre suficiente pentru recomandare, se-vor înregistra ca atari. " 

“i î- “Bste lăsat la facultatea expeditorului: ca să-și- noteze adresa pe recto o-. 

  

bicetului, ca în cas de a nu se putea preda la adresă, să i se poată restitui. : 

+ - Obicetele ne franeate ru se admit la recomandare. | 
piu, Nu se pot adhnite ca recomandate obiectele având :adresa . indicată prin 

iniţiale sait serisă cu creionul. : | e 

“Tn cas de perderea unul object recomandat, expeditorul saii după: cere- 

zea sa destinatorul, are drept. la o despăgubire de 5U ler. Plata acestei 'des- 

*păgubiri descurcă, administrația de orl-ce răspundere către expeditor. 
pc 

sa . Reclamaţia de despăgubire. trebue să fie făcută în termen de 6 luni de 
2 : * 

Ja data presentărei, după expirarea acestui termen reclamantul numai are 
„drept la nică o despăgubire. | a n 

"Frimiterile recomandate netrancate sati insuficient. francate sosite din. 

străinătate, trebue să se predea destinatorilor fără a le încărca cu taxe; o- 

ficiul, însă care primesce o trimitere în asemenea condițiuni este obligat a 

încunosciința casul prin buletin de verificare administraţiunea de care depin- 

-de:biuroul de origină. Buletinul trebue să conțină exact origina, data depu- 

“merel şi numărul trimiterer; - 

Statele care nu plătesc despăgubirea de mal sus în cas de perderea u- 

mul obicct-recomandat, sunt:. . - 

=". Statele:Uniterale Ameiăcei de Nord,Republiea Argentină, Bolivia, Bra- 

'silia; Republica Costa-Rica, Ecuator, Canada, Indiile britanice, Guatemala, 
“Mexicul: Paraguay.-Peru, Perşia; Siam şi Venezuela... 

"Trimiteri“recomandate incăreate cu ramburs. 
   
"** * Corespondenţele. recomandate afară de probele de mărfuri pot fi-expe: 
_diate .şi încărcate cu ramburs până la suma de 500 ler în interiorul ţărei şi 

în: străinătate numal în schimb cu :. Germania, biurourile- germane din China, 

“Maroc și Turcia, Protectoratele germane, Austria, biurourile austriace din 

“Pareia,' Belgia,- Bosnia-lMerzegovina, Danemarca şi insulile Yeroe, Francia 

(cu Monaco şi: Algeria), Ungaria, Italia. (cu colonia Erythrea, Republica St. . 

Marino şi biurourile italiene din Canea, 'Pureia şi Tripoli) Japonia (cu For- 

Tosa 'si- biurdurile japoneze din..China. şi, Corea), Luxemburg, Norvegia, 0- 
“anda; Portugalia (cu Azore şi Madere) Suedia şi Elveţia. 

“2: "axa corespondențelor recomandate: încărcate cu ramburs. este aceea-şi . 

“poştale - 
ari :Corespondenţele recomandate încărcate cu ramburs trebue să porte o.. 

“stampilă sat-o-etichetă: cuprinzând. cuvântul: „,„Remboursement:* precum şi 
..... i a d .. ... 

ca și a'corespondențelor recomandate și -se operează prin aplicarea. de mărer: 
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indicatia sumei rambursului scrisă pe partea adreser “în lel şi banr şi “dacă 
este pentru străinătate în moneda fărer de destinatie, cu caractere latine în 
litere şi în' cilre,. fără răsături. Imediat de desupt să se serie „nuniele” și a 
dresa expeditorului tot în caractere latine. 

Se înregistreză la un loc cu cele alte corespondențe recomandate, se o- 
plitercază mâreile şi serie indicația „,laimburs“, libercză recipisa presenta: 
torului pe care vu "nota şi valorea raniburgului, 

In cas când destiniatorul uner- corespondențe recomandată cu ramburs: 
nu va plăti rambursul în timp de 7 zile, ea se va înapoia la origină fără a- 
vis prealabil. Pentru ţările afară din Europa termenul este de 15 zile. 

Oficiul de destinaţie încasând rambursul de la destinator, scade taxa 
mandatului, a cartonului şi, retribuția de 10 Dani şi expediază Suma. ce ră- 
mâne prin un mandat expeditorului 

In capul mandatului se va Inserie indicaţiunea „amburst. Pe cupon 
se va face menţiune de numele și adresa destinatorului trimiterel cu ran 
burs, precum şi locul de origină, data presentărel sale şi numărul de reco- 
mauidaţie. 

Ietributia de 10 bani: peuiru a caisorile recomandate cu ramburs in- 
tern se încaseză prin aplicarea unui timbru franco pe. mandatul de ramburs 
fără să se mal becă în jurnalul de partide. Rebibuţia însă încasată de Ja. 
obiectele cu ramburs externe, se va trece în jurnalul de partizi. 

La trimiterile recomandate încărcate cu ramburs cari sosesc, din străi- 
nătate se va încărca destinatorul pe lângă suma râmbursului și cu „diferența 
de curs asupra sumnel. 

. Corespondențele recomandate cu ramburs pot fi reexpediate. după des- 
tinatoriy în interiorul ţărei, fără nici un adaos de taxe. In asemenea cas, ofi- 
ciul care ă încasat rambursul îndeplinesee formele... 

Expediarea corespondențelor cu rumburs se face înseriindu-se în, ace- 
lea-şi facturi şi în accla-șI mod ca și corespondențele recomandate fără ram=. 
burs îu marginea dreptă a tacturei, "motându: se cuvântul ,, Bambus. 

Corespondenţele cu ramburs sosite se :înregistreză. în  situațimicu lor .. 
specială. 

In cas de perderea unck cerespondențe grevată de raziburs se acordă o 
despăgubire de b0 lei, iur în cas de perderea - unei sume încasate se acordă 
o despăgubire: egală cu valorea îneasată. a. 

„0 Avis de primirea obicetelor recomand ate. 

Corespondenţele recomandate saii corespondențele încărcate cur umburs 
pot fi predate și cu avis de primire; In asemenea cas expeditorul este tinut 
a indica pe obiect în mod visibil- indicaţia, cu avis de primire dacă este : 
pentru România şi indicaţia ,,Avis de reception'“ sai stampila. A. R. „lăcă 
este pentru străinătate. , 

Taxa avisulul de primire” este dă” 25 paint “atât pentru “interiorul țărey 
cât şi pentru str: dintate și se percepe prin aplicarea . unui timbru: „poştal, pe 
formularul avisului. 

"Obiectele recomandate cu avis de primire. trebue să fie insoțite de uri 
formular special, care se redacteză: de oficiul de: origină, pentru streinătate 
se redacteză în limba franceză,   

destinaţie, acesta întoemesce din noi un.avis de primire; 

şi se legă printro sferă în cruce de o-" 
biectul lu care se reportă.: Dacă din.'erdre. nu se. găsesee ! sosit, la ” oficiul de 

Oliciul de destinatie; după ce va preda. obiectul și complecta avisul pri- ” 
mit, îl înapoiază întrun plic și cu recomandaţiune din. oficiu, biuroului de o- 
rigină, pentru avisele de primire ari nu Sar.înapoia la origină în termen 
de 15 zile de la presentarea obiectelor, oficiul. expeditor va forma Io de re- 
clamațiuni scutite: de taxa de 25 bani, aplicând în locul reservat pentru tim- 
bru ştampila A. R. 

. Când „expeditorul n'a. cerut la început, ca „corespondenţa reconiandată ce 
a presentatisă fie expediată cu avis de primire, el pote cere în urmă, plă- 
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tind taxa de 25 bani, pentru formarea unel fur de reclamaţiuni. be ii se 
aplică un timbru de 20 bani; iar oficiul destinator după ce dă desluşirile a- 

supra predărei, o înapoiază la origină ca recomandată. , andat 
Când expeditorul cere un avis de -primire pentru un obiect recomanda 

extern după depunerea acestul obiect, biuroul de origină reproduce pe lor- 
: - A . , : e DA S- mularul de avis, pe care mal întâr s'a aplicat un timbru de 29 de ban, des 

crierea torte exactă a obicetulul recomandat (natura obiectului, biuroul de o- 
riuină, data depunerel, numărul şi adresa). Acest formular se trimite prin 
Diroctiunea Generală, Direcţiuner poştelor corespondente, cu indicatunea 

depezeă în care obiectul recomandat ce se urmăreşte a: fost predat serviciu- 
ut de schimb al Direcţiunei corespondente. Biurourile. de destinație com 

plecteză formularul și'l înapoiază biuroului de origină în modul prescris ma 

sus. “La fel se procedeză și în casul când avisul n'ar fi sosit în termenul ohiel- 

nuit, cu singura deosebire că în locul unde trebue a se aplica timbru se scrie 
„„heclumation de Tavis de râception“*. . 

  

TARIFELE INTERNE. 

  

După natura lor lor şi după tarifele ce li se, aplică, obiectele postei de 
scrisori sunt clasate în 6 categorir, și anume: scrisori; cărti postale ; ea 
mate ; ziare şi publicaţiuni periodice ; hărtil de afaceri și probe de mărtur 

“Pentru fie-care din aceste categorii de corespondenţă este un larit « ie | 

rit, cu tote că cheltuelile de manipulație, transport Și predare la domicilitt ; 
nu dileră de lu o categorie la alta. i. PIE 7 tan 

“ Lucrul se pote explica ast-tel : o serisore sai o carte poştală menită, a face 
o comunicare de o. importanță 6re-care, nu pote fi Supusi la o aceiași e 

ca v probă de martă, sati un ziar cari se împart cu Mile ; deci, valorea Xe 1 
tivă a obiectelor din diferite categorii diferă şi este natural lucru ca și taxele 
ce se aplic să difere proporțional cu valdrea obiectului. 

La fixarea tarifelor, trebuie să se aibă în vedere: _ + 
a) Ca ele să fie cât se pote de moderate, şi acesta în vedere că, poşta 

fiind un puternic factor de desvoltare al intereselor generale ale civilisațiunel, 
prin tarile prea ridicate să nu se aducă în loc de progres, un Tegres ; ne 
nu este mal_puţin adevărat- că si un tarif prea scăzut, ar putea lovi în înte- 

resele fiscului, de aceia,. taxa ce se impune, să se caute a satislace ŞI pe una 
și pe alta din aceste considerate, şi nici odată -să satisfacă mal mult. pe una 

în dauna celei alte. De ip , icul 
b) Taritele să fic cât se pote de simplu, pentru motivul ea publicul, 

care le suportă, să “șr..dea lesne socoteala de taxele ce trebue să plătescă, pe 

de o parte ; iar pe de alta amploiaţii cari le aplic şi le controleză să nu în- 

tâmpine dificultăţi. . 

Taxarea corespondenţelor poştale. 

„__. Taxele cart se aplic diferitelor categorii de corespondenţă, le am arătat 

deja la capitolele respective ; totuşi, am găsit nemerit a da, aci mal jos, un 

abloii recapitulativ. a AIE -
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| TANELE LA CARI SUNT SUPUSE 
  

Când francarea se 
„face la p-ezentare 

„Când francarea se face la sosire 
  

   

  

  

Serisore simplă . 

Carte peşt. dose, simplă. 

| Carte post. iese. dublă . | — 

Carte poştală inchisă . | (5 rame 

Jurn. simplu saii cu suple 

Pachete cu jurnale ,. [50 

huprimate 1... 130 

Probe le martiri 100. - 

jlârtii de ataceri 9)   

13 aramo 
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FELU, GORESPONDENȚEI Ep a 

| >] E tieient ancate! 

! 

[2 bani 30 bani, 50 Bank dndia insnfcisat 

| . 

8 care compun trimiterea. 

[den 

  

  
em 

ţ 
i 

i 
!   

Pentru recomandare se percepe 25 bani peste taxa ordinară : iar pentru” AB, 

Ă e Ă -? . 

„9 Serisorilo netrancato saii” insuficient franeate nu însă și cărțile poştale, seri 
la inelusiy șub-ofițer şi gandarmilor rurali grade. inferioare, se încarcă la destinaţie 

5) Probele de cereale se admit-până la maximum 550 grame, cu aceiaşirtaxi 
de mătase numai până la la grame. ! :
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BL 

LOU 
CORESPONDENTELOR POȘTA LE 
  

Manea miez]. DIMENSIUNILE .. . |.Observaţii 

  

Facultativă | Fără limită | Or1 care ar fi 

is — LI em. în lungime, 9 în lăţime 

igiena parte]. — - em o 
Facultativă] — [oricaror fi Consider. ca soriscrl 

Dblig.e.p.în parte] 2 chilour. | . 

— 2 n 40 ca. ge ana din feţe form. În 501,75 în lana: 10 În ros. 

— 2 - | “dem | 

. De la, 100 sr. în 

30 cam. în lunsime, .20 em. lățime, 10 em, [suscâte3 bani 
” Ai pentru interne 

— 3502 ur. srcsime : dacă suut în formă de sul, 30 [şi 5 bani pentru 
* externe de fie- 

caro 50 er. saii cn. în lungime, 15 em. erosime. 

: ! fracțiune. |.       | — 2 ehilogr, |Ca imprimate. . - De la 250 ur. in 
sus, ete,     

tot:25 bani, de fie-care trimitere 

+sorile. Iceo; imprimatele şi probele de mărtiri adresate militarilor În activitate până. 

=: numai cu costal Trancărel sai. diterenta de trancure. e __ , 

„za. și: pentru 30 grame, mătăsiriile numar până la 100 erame, lat semința de aândaci



CONVENŢIUNEA UNIUNEI POŞTALE UN IVERSALE 

Prin convenţiunea uniunel pestale universale, se întelege convențiunea, 
în urma încheerel cărcia, statele cari aii aderat formeză între cele un singur 
teritoriu postal pentru schimbul corespondenţelor între biurourile lor postale. 

Primul tratat care constitue uniunea senerală a poștelor_a fost încheiat * 
la congresul postal de la. Berna și subscris la 9 Octombrie 184. 

.  Convenţiunea principală, care este obligatorie pentru tote statele uniunel - 
şi în basa căreia se cârmuesce uniunca postală, a lost subserisă lu Paris la 1 
lunie, 1878; revisuită la Lisabona la 21 Martie 1585; complectată la Viena la 
4 lulic 1891 și revisuită lu Washinston la 15 Iunie 1597. UR 

La convenţiune este anexat și un regulament, care determină aplicati- 
unea principiilor puse în conventiune. 

Disposiţiunile convenţiunel principale şi ale regulamentului stă se ra-. 
porteză : 

1) La constituirea uniuncl; 
2) La tarite şi alte condițiuni ce se aplică obiectelor de corespondență 

“în coprinsul uniunei ; 
- 3) La relaţiunile directe între statele contractante ; 

4) La relațiunile indirecte şi la transit; 
„* 5)-La relaţiunile cu țările afară, din uniune prin intermediul țărilor din 

uniune: o... | Ma 

Pentru complectarea saii revisuirea conventiunci se ţin congrese postale 

sat conferinţe. Congresele se țin din 5 în î ant și fie-care congres mal înainte 

de a se: despărţi, fixeză locul de întâlnire al congresului viitor. Conferin- * 

ţele se țin orl-când, cu condiţiune însă a-fi aprobate de dou treimi din &u- 

verne şi:locul lor se fixcză de administrațiuni, după propunerea biuroulul 

international. 
In deliberațiuni fie-care țară dispune pe un picior de pertectă egalitate - 

de un singur vot, și pote fi reprezentată printr'unul sait mal mulţi - delegati 

sati prin delegaţia unei alte ţăâri, cu condiţie ca delegaţia să nu potă repre- 

senta de cât două țări, aceea îi ţărel sale şi încă a unei alte târr. 
Pentru regularea diferitelor cestiuni postale între statele aderente sta 

constituit un Diuroii internaţional la Berna care funcţioneză sub privigherea 

administraţiunei elveţiene şi ale cărui cheltueli de întreținere sunt suportate 

de statele-aderente..în: proporție “fie-care cu clasa cărei aparţine. (România este 

contată în clasa a treia). i 

EI are sarcina de a reuni, de a coordona, de a publica și a distribui 

ştiinţele de orl-ee natură care interescză „serviciul internațional al poştelor ; 

de a emite după cererea părților în causă, un avis asupra cestiunilor litigiose,. * 

de a. instrui cererile de modificarea actelor congresului, de a notifica schim- 

bările adoptate şi în general de a proceda la studiile şi la lucrările ce-i. Sar. 
trimite în interesul uniune postale. 

TI face o statistică generală pentru fie-care an, după sciintele ce'i se 

trimite de administrațiuni. 
ste însărcinat a publica un dictionar de tote biurourile postale din lume, 

cum și să redacteze un jurnal special. - 
EI face balanţa şi lichidarea decompturilor de ork-ce natură între admi- 

nistrațiunile din Uniune cari declară că voesc a împrumuta intermediul acestui 

biuroii. - . a : 

Și în fine face să fie cunoscute de statele aderente orl-ce modificări. sai 

instructiuni cari ar surveni. UR 
-. Pentru relaţiunile reciproce. ţerile: din uniuneii- postală întrebuințeză. - 

Jimba tranceză. 
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CONSTITUIREA -UNIUNEI 
— 

1. Se consideră ea făcend parte. din Uniunea postală universală : 
1) biurourile postale germane stabilite la Chetoo (Tschifu), Putschau (I"0o- 

Chow), Hau-Kan (lankow) Itschang, Naumi, Kiautschou (oraș), Peking (Pekin), 
Nanking, Shanghai (Shang-lai), Tietsin (Tien-Tsin şi Tongku (China), la Al- : 

_cussar, Casablanca, Fes (Fez), Larache, Marrakesch, Mazagan, Meknes (AMequi- 

nez), Magador, Rabat. Satii şi Tanger (Maroc) ca dependinte de Administraţiunea 
poştelor Germanie! ; 
„*..2) Prineipatul de Liechtenstein, ca dependinte de Administraţiunea poş- 

telor Austrier: Ma 
-3) Islanda si insulele Feroă, ca făcând parte din Danemarca ; 
1) posesiunile ispaniole de pe costa septentrională a Arricel, ca făcând 

parte din Ispania; lepublica Val dW'indorre, stabilimentele poştale ule Ispa- 
nici pe costa occidentală a Marocului, ca dependinte de Administrațiunea poş- - 
telor ispuniole; | 

5) Algeria, ca făcend parte din Francia ; principatul Monaco și biurourile . 
poştale franceze stabilite în Maroc, la Pekin (Peking). la Shan-lai şi la 'Tien- 
'Tsin (China), şi la Zanzibar, ca dependinte de Administraţiunea postelor 
Yranciel ; | | 

:6) biurourile poştale ce Administraţia colon, şi protect. franceze din in- 
dochina întreține la Canton, loihow, Mongtsc, Pakhoi, 'Tehon-King şi Jun- 
nam-Sen (China); o 

7) agenţiile poştale ce Administraţiunca postelor Jin Gibraltar întreţine 
Ja Casablanca, Larache, Mazagan, Magador, Nabat, Saili şi Tanger (Maroc). 

| $) biurourile poştale ce: Administraţiunea coloniei engleze din ]ong- 
Kong întreţine pe Amoy, Canton, Chefou, Foo-Chow (Putschau), Iankow 
(Nankau), Noihow (Kiung-Sehow), Liu-Kung-Island (Wei-Hai-Wei), Ningpo+ 
Swatow şi. Snang-llai (Shanghai) (China). 

9) stabilimeatele poştale indiene de la Aden, de la Mascate, din soliul 

Persic şi de la Guadur, ca dependinte de Administrațiunea poştelor Indiei 
britanice ; SR 
„_10) Republica Saint: Marin, Benadir (Somalia italiană) şi biuroul italian 

din “Tripoli de Larbarie, ca dependinte de Admininistraţiunca poștelor Italic ; 
11) biurourile poştale ce Administraţiunea japoneză a stabilit la. Amos; 

Chetoo (P'schitu), (hinnzumpo,. Foochow. (Futsehau), Hangchow Ilankow (Han- 
kau), Nanking, Newchwang, Peking (Pekin), Shanghai: (Shang-]ai), Shashe, 
Soochow și "| ientsin (Tien-t'sin) (China). IE 
12) Marele Ducat al Finlandei, ca făcând parte integrantă din Imperiul 

usici și biurourile postale ce Administraţiunea poştelor .rusescă întreţane la 
Chetoo (T'schitu), Nancow (Hancau), Kalgan, Kouldja, Curoumtzi Peking (Pekin), 
Shangai (Shang-ITai), 'Tehugutsehak (Tehougoutehak), Tientsin (ien-'Tsin) ȘI 
Urga (Ourga) (China); | e a 
„_-13) Basutoland, ca dependinte de Administrațiunea postelor coloniei Ca- 

pului Buner-Sperante; : 
14) Waltisch-Bay, ca făcând parte din colonia Capului Buner-Speranţe, 

_* 2. Im intervalul ce trece între reuniuni, Administraţiunile ţtrilor Uni-- 
unei cart. deschid în țări străine Uniunel biurouri poştale cari trebue să fie 

considerate ca aparținând Uniunei, tace cunoscut despre acesta Administraţiu- 

nilor tutulor celor-lalte ţtri din Uniune, prin intermediul Biuroului inter- 

național. 
Noile state care doresc a face parte din Uniune, trebue 'să notilice ade- 

siunile lor guvernului elvețian pe cale diplomatică care'la rendul seii o no- 

tifică celor-lalte state din Uniune. , _ aa - 

  

 



    

   1 arirele. și condiţ tinmnile | a cari. „sunt supuse coresponențele postale i în 
ae : resortul uniuuci; pi 

Disposiţiunile convenţiunel se întind, Ja: scrisori, la cât poştale simple 
zi cn respins. pli.tit, la imprimate de tot telul, hărtil de afaceri! şi li probe 
de mărturi originale din una din țerile - -uniunci și cu destinațiune pentru, o 
alta din aceste “tea, 

Taxele și condiţiunele la carr sunt supuse corespondențele poştale în 
resortul .uniunei, stai arătat la capitolele : „serisori ; cărţi peştale; împri- 
mate ; probe de mărfuri j hârtii de afaceri şi obiecte er rupate:, de mar nainte, 
unde sa lâcut o paralelă între serviciul intern cât și extern ;. deci, pântiu 
rompree tarea acestei cestiuni se va consulta capitolele enumărate Mal sus. 

elaţiuni cu țerile afară din uztiune. ani 
a. 

lată ce zice despre aceste relațiuni art. 17. din. 'convenţiune . - - 
„ Statele-Eniune), “care ti relățiunr” cu țeri 'situate afară din Uniure 

seu să dea concursul. lor tutulor celor-alte Administraţiuni din Uniure 
pentru transmiterea deschis, prin intermediul lor, a corespondențelor desti- 
nate sut, provenind din disele ţări. 

. În ceea ce priveste cheltuelile de transit ale trimiterilor de. ori-ce 
tt” şi responsebilitatea în maierie de ubiecte recomandate, coresponden- 

   

- tele. în cestiune sunt tratate : 
„_„ pentru transportul în coprinsul Uniunel, dupe stipulațiunile Conv cţi- 

unei de față ; 
pentru transportul în afară de limitele Uniunel, dupe condiţiunile noti- 

ate de Administraţiuneu: care. servesee de intermediară. 
îi „Cu tote acestea, cheltuelile trunsportului maritim total, în Uniurie 
atară din uniune, nu pot trece peste 20 franci de kilogramul de scrisori și de 
cărți poştale și 1 franc de kilogramul de alte obiecte ; “dacă casul cere, aceste 

  

chejtueli sunt! impărțite, în proporție cu distanțele, între Administraţiunile ” 
cari intervin la transportul maritim. 

Cheltueli!e de transit, teritoriul sai maritim, alară de limitele Uniune 
cât și în coprinsul Uniunel, ale corespondențelor cărora se aplică articolul de “ 
față, se constată cu aceeași formă ca și cheltuelile. de transit cari se cuvin 
pentru corespondențele preschimbate între ţări din Uniune. 

3. Cheltuelile de transit ule corespondenţelor destinate pentru tă. cari 
nu fac parte din Uniunea” poştală sunt în sarcina” Administraţiunel ţerer de 
origină, care fixcză taxele de irancare ale diselor corespondențe în serviciul: 
să, fără ca aceste! taxe să potă îi. interidre taritului.. normal -al Uniunel. +. 

“4. Cheltuelile de transit ale corespontențelor . originale din ţările cari 
nu fac parte din Uniune. nu sunt în sarcina Administraţiuner ţărei de desti- - 

“naţiune. Acâstă Administraţiune distribue fără taxă corespondenţele car! "1 
sunt, predate cu francate complect ; ; ca taxeză corespondențele nelrancate în- 
douit dupe. tarila-de'traneare aplicabilă. chiar în serviciul scii trimiterilor "de 
acelaşi fel destinate pentru țera de: unde provin isele corespondențe, și co- 
respondenţele insuficient francate cu dublul insuficiențel, tără ca taxa să, potă - 
trece peste: aceea ce sc: percepe pentru: corespondenţele nefrancate de. aceeuși 
natură, greutate-și orisină. . 

5. Coresspondenţele - expediate dintro ţeră din: Unitine într'o târă atiră 
din Uniune şi vice-versa, prin intermediul unei Administrațiuni din Uniune, 
pot fi transmise, .dintr'o parte şi din cea-altă, în depeşi închise, dacă acest - 
mod de, transmitere este admis în comun: acord de către Administra țiunile 
de origină şi de destinaţiune ale depeşilor, cu: „consiimțimentul Administraţi ” 
unei intermediare. a | 2 a 

ixcepţii la regimul uniune, i 

Prin' articolul 21 din convențiune se dă drept! părților contractiinte de: a 
menţine şi de a încheia tratate, precum și de-a menţine şi stabili uniuni mal 

ti 
a
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restrânse, în vederea reducțiunei taxelor și a orr-cărei alte îmbunătăţiri a re- 
latiunilor: poştale.  Ast-tel - fiind, România 'a profitat: dă“ acestă disposi- 
tiune, şi a încheiat convenţiuni :și-arajamente poştale cu următorele state 7 
Ungaria, Austria, Bulgaria, Rusia şi Germania. | | 
iri Aceste convenţiuni şi 'aranjamente cum şi cele alte regulamente şi legi 
în“băsa cărora se conduce serviciul poştal interri şi extern se publică în ex- 
tenso la finele acester părţi. - AI 

Pi 

    
Francarea corespondlenţelor: 

„ai Lu vegimul intern. Perceperea taxelor ordinare şi accesori! aplicabile la 
corespondențele francate, se tace.prin timbre poştale, „cari se lipesc chiar de 
către, expeditor pe object. | o a 
"Este lăsat la facultatea expeditorului ca, plata taxelor scrisorilor ordi- 

nare, să se tacă la pornire sau la sosire ;- Francarea, - însă, este obligatorie 
pentru : imprimate, hârtir de 'ataceri şi probe de măriuri, şi celor ce nu vor 
fi cel puţin înparte francate, nu ]i se va da curs. . 
Îiisaa Oniectel expediate după destinatar, în interiorul: ţărel nu sunt supuse 
lă'o. nouă taxă de expediere ; cu tote acestea, obiectele cari vor fi fraucate 
numa! pentru interiorul comunei de presentare, în.cas de reexpediere după 
destinatar, în orf-ce altă comună din interiorul: ţerei, vor fi încărcate, în sar- 
cina destinatorului, numat cu diferenta taxei de francare. 
"ti Dat regimul extern. Francarea “trimiterilor nu sc 'opereză de cât prin: 
timbre poştale valabile în țara de origină; sunt, însă considerate ca-l6gal 
tranecate cărțile răspuns ce portă timbre poştale din ţera de emisiune a acestor 
cărți, „ i 
-:* “Corespondenţele depuse pe mare. în cutia unul vapor sui în mâinele 
comandanților de corăbir pot îi trancate prin timbre poştale și după taritul 
țărex căreia îl aparține “sau de care depi.de acel vapor: Dacă depunerea la 
bord are “loc în timpul 'staţionărel la cele dou€ puncte 'extreme ale parcur- 
ului sait 'în unul din porturile intermediare, -francarea nu este valabilă de 
câtipe atât cât este electuată prin timbre postale și după tariful ţărer în. 
apele cărel se găsesce vaporul, II a a o 

“:- Corespondențele de . orl-ce natură adresate în uniune, la destinatari ec 
şi-a “schimbat domiciliul, se trateză de ţara distribuitore ca si când ar fi 
iost adresate direct de la locul de origină li locul nouel destinaţiuni. 

| In privința trimiterilor din serviciul interni ul unel ţări din uniune cart 
intră, în urma reexpedierei, în serviciile unel alte țări din uniune, se va 
observa ca, trimiterile netrancate sau insuficient franeate pentru primul lor 
parcurs se trateză ca corespondențe internationale și se supun, de către țera 
distribuitore, la taxa aplicabilă, trimiterilor de aceiaşi natură adresate direct 
din tera de origină în ţeră unde se: găsesce destinatarul, | Da 
"> "Primiterile regulat îrancate pentru 'teră se supun -de țâru distribuitore 
la o taxă egală cu diferență între pretul francărei deja plătit și acela ce săr 
fi perces. dacă trimiterile ar fi fost expediate 'de' la început la noua destina- 
iune. - 
"> = Suma aceste diferente trebue să fie exprimată în franc! și “centime, 
“alături de timbrele poştale, de către țera reexpeditore. E 
2 - In ambele casuri, taxele prevăzute mal sus remen exigibile de la dis- 
tinatar chiar atunel când, în urma reexpedierilor succesive, trimiterile revin 
iar țera de origină, ati 

_** Când obiectele adresate mal întâi în interiorul unel țări din unitine și 
traneate,; în numerar se reexpediază la o-altă țeră, ţera reexpeditore trelmue 
“să indice, pe obiect, suma taxei percesă în numerar. 
;.*-““Obiectele de orl-ce natură re 'dirigiate se reexpediază fără nici o întâr- 
ziere, prin caleu cea mal scurtă la desţinatia lor. Sa 

Corespondentele de. orr-ce natură, ordinare sait recomandate, cari, pur- 
tând o adresă necomplectă sai eronată, sunt înapoiate expeditorilor pentru 

ea 'să.0 coniplecteze saii să o rectifice, nu se.consideră ca corespondențe reex- 

“pediate. când sunt readuse în serviciu cu.o adresă complectă saii rectificată, 
ci ca not trimiteri, şi se supuna prin urmare la o nouă taxă.
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Tixarea taxelor. 

Administraţiunile ţărilor din uniune cari nu anii francul de unitate M0- 

„netară percep taxele după cchivalenții de mal jos.- 

    ETIC 

ȚĂRILE UNIUNE 

  

25 contime .| .10 centimu d ecutime 

  

„ iusula Samoa. 
Caroline Palaos și Mariane) 
Africa Orientali Germană | 

-Statele-Inite.ale -Americoi . , 
Posesinnile Statelor-Unite, ale Anericel, Ilavai | 
Porto-Rico, insalele Filipine și insula Cuama , ] 
Marea- iritanio . . . . . ... ... 

/ Antigoa, Bahamas (ÎNSule), Bar- 

Dominic, Falkland (insule), 
Gambia, Grenada, Jamaica; 
Lasos, Malta, Montserrat. Na- 
tal, Nevis, odesia de sud, Sf. 

coloniile 
Britanice * 

cent, Sierra-Leone, ” 
Trinitate, Insulele Turce și 

“insulele Virgina.   

| an pus a 
E 20 ptenis 

toriul Insulelor Marshal, 

bade, Bermude, Costa de Aur, 

| 

i 
| 

Cristof, Sfinta Lueia, Se, Viu-! | 
Tabago, | 

? 
i 
i 
| 10 pteniă | Germania, eee... 

/ Teritoriul Camerun Coim- : 
” pania Guincea-Nouă, Te-; 

Protectorate ) ritoriul "Togo. Teritoriul ; 

BETMANe Africei de Sud-Vest, Teri- | 

20 pfenisi 16 ptenizi 

10 posa d pesa 

Argentina (Republică). . . ...... 8 eentavos 4 contavos 
Austro-Unaria o... 25 heleri dineri| 10 hel. dineri 
Bolivia cc. cc... „140 centavos 4 centecus 

ozniuo Mevzegocinu a. 95 helevi 10 heleri 
Brasilia cc... 100 roix 50 reix 

Canada o... 5 cents 2 cents 

Chili eee ţ Deentavos 2 centavos 

Columbiu , c... - 10 centavos 4 centavos 

Coreei e ep... .| "140 cheun 4 cheuu 
-Costa-lhica . . cc... . 5 ceutavoa 9 centavos 

Danomarea o... 20 ura 10 ure 
Coloniile f Groânlana. ....... „i 20 re 10 ăre 

Daneze | Antilele Danez. .... | 5 cents 2 cents . 
Republica Dominicană. ...... i 5 eontavos 2 centavos 
Eipt o. . i 1 piastre 5 miime de livre 
Equator . e... : 5 eontavox 2 centavox 

5 ceut= 2 cent= 

| 5 canta 2 cents 

211 peuce i penyv 

| 2Wla pence 1 peny   

| 
| 

| 

  

3 pfoni:ti 

5 ptenizi 

3 pexza 

9 centavos 
5 helori dincri 

> eculurus 
a helevi. 

„dăreis . 
1 cont 

1 centavo 
2 centavo 

> cheun 

1 centavo 
5 âre 
5 ure 

1 cent. 
„A, centavo 
„2 miime de lișră 

1 ceutavo 
1 cent. 

L cents 

1/3 penny 

1/2 penny   
 



  

  

  

  

    

  

TŢERILE UNIUNEI ' 
1 

Guiana ensleză, Monluras britanie și 
Terra- Nova! 

Hong-lken:, lorneo Britanie de Nord ' 
şi laboau 

Sarawalk 
Straits Settlemonta 
Insulele Mauriea şi deponlențete . 
Cipru 
Cevlan . cc... 
Capul Bunet-Sneranț o... 
Zauzihar şi „Atrica crientală . 
Asecension şi Nota elena 
Australasia 
Guatemala 
Honduras. cc... 
India britanică 
Japonia 
Liberia 
Mexic a. 
Muntenegru * 

Nicarazua 
Norveșeia, 
Paraguay 

. . |. |. . . . 1. . . . .« . 

. . . . . . . . 1. . . . . 

Terilo-«de-jos si Coloniile neerlanrleze 
Peru 
Persia. cc... ct... 
Portualia şi Coloniile Vortuiz6z6 

fării India portuzeză şi Macao, , 
India portuseză 
Macao 
TIMOr . cc... .. 
epublica Majoră « lner icei centrale 
Rusia 
Sia e eee... 
Sud-Africană lepublica) 
Suedia 
TU e. . 
Uruszuav 

„| 

! 

i 
! 

25 contime 

5 cents 

10 cents de dolar 

8 cents de dolar 
18 cent, de roupie 

15 cent, de ronpie 
21/, peneo 
jo annas 7 
2/2 pencu 
21/a pence 

25 contavos 
10 centavos 
Sif aunas 

5 sen 
ă cents 

10 centavos 
25 diniers de couron. 
2 centavos 

20 cre 
20 centavos de gero 

papler 
121/a cents 
10 centavos 

12 shahis 

Vă re's 
2/3 tamas 

10 avos 
12 avos 

3. centavos 
10 kopeks 

14 atis 
91/, pence 
0 are 

40 paras . 
5 centavos de piastre 

2 piastri sad 80 paras 

„10 centime 

2 cents 

4 cents de dolar 

8 cent. de ronpie 

6 cenl. de roupie 
1 penny 

1 anna 
1 penny 
1 penny 

10 centavos 
4 centavos 

1 anna 
2 sen 

9 cents 
A contavos 

5 centavos 
LU re 

8 cenla70s de per0 

papier 
5 cents 

+ contavos 
3 shahis. 

25 rois 
1 tanuu 
4 avos. 
5 avos 

2 contavos 
4 kopeks 

6 atta 
1 penny 
LU îre 

2) paras 
2 centavos de piastre     

» » | 

3 cenis de dollar 

1 piastru sad 40 paras 

10 diniers de COaron,:5 diniers de cOuTOane 

3" centime 

1 cent 

: 2 cents de doar 

» » 

1 cent de dolar 
4. GEnt, de roupie 
1 pias, sai 20 paras 

3 cent. de roapie 
1/> penny 
1/5 anna 

1/3 penny 
1f penny 
5 contavo 
2 centavos 

!/e auna 
1 sen 

pl cent 
2 centavo 

3 center 03 
"3 Gro 

4 cenlaro de Dero 

apier 
21/a cent 

3 contivos 
3 shahiz 

1d reis 
6 rois (/ tansa) 

> avos 
d avos 
1 centavo 
2 kopelks 

2 atts 
1/3 penuy 

5 6re 
10 paras 

1 centavo de piastre    



  

  

  

Timbre postule 

„Serviciul timbrelor poștale coprinde : timbrele poştale pentru franicariiu 

corespondentelor și benzi timbrate, timbrele „taxa de plată“ aplicabile asupra 

corespondenţelor depuse la poștă neplătite, cărțile postale în genere și for- 

mularele de mandate postale. e Dai 

„__ Emiterea timbrelor poştale este reservată exclusiv "Statului si se. con- 

fecționeză pe numărul, valorile şi: dupe modelele cerute de direcţiunea, gene- 

rală a telegratelor și poştelor după exigintele serviciului. 0. Ma 

_ Timbrele postale, cari se întrebuințeză la francarea corespondenţelor 

poştale, sunt de unnătorele categorii: de 1 ban, de 1i/2, de 5, de 5, 10,15, 
„25, 40, 30, 1 leii şi 2 ler şi benzi timbrate a 1 ban. 

- Fimbrele poştale taxa de plată“, cari servesc la achitarea taxelor co- 

respondențelor «dle serisori sosite netlrancate, sunt de următorele categorii : de 

2 bani, de 5 bani, de 10 bant, de 3) bani, de 30 bani și de 60 bani. 

Timbre speciale de lactagiu sunt de douc categorir.: de 20 si «le 50 bunt; 

cavi servese la achitarea taxelor peutru obiectele de mesageril remise la do- 

miciliă. e ” pa 

Pentru achitarea factagiulul se pot întrebuința si timbre taxa de plată. 

Cărţile poştale deschise de 5 şi 10 Dani. mu 

Cărtile postale închise de 10 și 15 bani. , | Pai 

Cărţile postale deschise cu respuns, plătit de 5 + 5 bau. 

Cărțile. postale deschise -cu răspuns plătit de 10 -+ 10 banr. 

Cartâne de mandate postale interne şi externe de 5 bani bucata. 

- Aceste categorii de timbre poştale, cărți „poştale şi: mandate-carton se 

pot modifica şi retrage din circulaţie la ori-ce epocă ar crede .de cuviinţă. di- 

* xecțiunea generală; tot prin decisiunea directiunei generale se pot pune în 

„surehargei“ pe timbrele mobile sai pe cele incrustate după necesităţile ser- 

viciului. Ă aia 

Timbrele, retrase din circulație de Ia «ata fixată în publicațiunea ce se 

va insera în Monitorul Oficial, rămân fără valdre fiscală şi nu pot fi întrebu- 

inţate la trancarea corespondenţelor. e e 

 "Timbrele seose din circulaţie se: pot vinde pentru colecţiuni prin licita- 

țiune publică sau prin bună învoială de către adlministrațiune, cu avisul co- 

misiuner consultative ; ele se mar pot preschimbi cu: alte timbre pentru co- 

- Jecțiuni.. - 
TPimbrele poştale trebuesc aplicate pe.recto corespondențelor numai de 

„către expeditori și în mod ca, pe cât posibil, un singur sai cât. mal putine 

timbre să represinte taxa totală a obiectului. 

-- - 'Timbrela postale emise de alte state, aplicate pe corespondenţele depuse 

pentru expediere la verl-un oficii român, se anulză, neţinendu-se sâmă de 

densele și corespondenţele se tratâză ca netrancate,. : MR 

- "Timbrele tormate din părţi. de timbre nu sunt admise la francarea co- 

yespondenţelor, precum nu se admit nici timbrele cart nu ar fi întregi. 

Intrsbuinţarea de timbre poștale contrafăcute, sait cari ati mal servit la 

franearea corespondențelor, este oprită, şi contraveniențit vor îi supusi la taxa, 

întreită a obiectului şi la o amendă de 1—50 lel, prevezută la art. 129 din 

lege, contorm art. 135 din legea telegrato-poştală. a 

Oficiile poştale, în casuri eventuale, sunt obligate a constata faptul prin 

dresare de proces-verbal şi a reclama de Ja destinator plicul pe care'l vor îna: 

inta directiunei generale, tără de a oblitera: timbrele de pe plic, spre a aplica 

contravenientului penalitatea prevăzută de lege. . pe 

Predarea trimitere nu se va face de cât în casul când destinatarul consimte 

2 face cunoscut numele și adresa expeditorului şi să predea plicul sai obiectul 

întreg, dacă este inseparabil de corpul delictului;, în cas contrariu obiectul se 

înainteză direcțiunel. generale care detide în consecinţă. Sa 

Distribuirea corespondenţelor nefraneate, fără a li se fi aplicat: timbre 

     



    

    

..
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taxa de plată, se consideră ca sustragere de bani publici; funcționari! 
"contraveniență vor putea 'fi destituiţi și dati judlecătei. ” i 
î-%. Publicul este în drept u retusa plata taxelor pentru 'corespondenţele'ne- 
francate, pe cari nu se vor îi aplicat timbre „taxa de platăti: * , 

Funcţionarii manipulanţi sunt obhgată a oblitera cu stampila 'dezi tim-: 
hrele postale aplicate sait incrustate de pe tote categoriile de corespondențe; 
contravenienţii vor fi supuşi pedepselor disciplinare. " . 

Casele comerciale și industriale, spre a preveni orl-ce traude, pot per- 
fora, cu initialele firme! lor,-timbrele ce vor întrebuința” la trancarea cores-" 
pondentelor în genere ; în atare cas ele trebue să obțină mal întâiii aprobarea 
direcțiuner generale, care va trimite un timbru facsimil perforat oficiului poştal 
respectiv, spre al avea în vedere. e Ra 

Comptabilitatea timbrelor poştale | 

Casierul central al direcţiunei va ține pentru primirea de la depositul 
general al timbrelor și distribuirea lor la oticir, câte un registru general în 
partidă dublă, (lormn. No. 9S) făcând operaţiune pentru timbrele de orr-ce ca-: 
tegorie saii valore, care servă la francarea corespondențelor, separată de aceea 
a timbrelor taxa de plată, şi după care, tăcend încheierea,-va înainta direc- 
țiunei generale, la finele fie-cărei luny,: câte o copie identică. .. 

Controla direcţiuner va ţine şi densa registre identice cu ale casierului. 
central al direcțiunel. 

:.“Ofeiile postale vor” ţine, pentru primirea şi  întrebuintarea timbrelor 
poştale, câte un' compt separat, unul pentru: timbrele tranco (form. No. 55), 
altul "pentru timbrele taxa de plată, (îorm. No. 56); după aceste compturi, 
încheiate: la finele fie-cărei luni, se inainteză direcţiunel generale câte o copie 
identică. . a 

Controla direcțiunel va ţine și dânsa registre generale, identice în cari 
a. recapitula -operațiunile lunare ale fio-cărur oficii în parte. _- a 

Casierul central ul direcțiunei, având sarcina. şi de diriginte-comptabil 
al oficiului poştal central, va tine comptabilitatea timbrelor din depositul ge- 
neral, separată de acea a oficiului poştal central. - e 

,... Aprovisionarea şi vânzarea timbrelor poştale. - - 

Aprovisionarea depositului central cu timbre poştale de tote categoriile 

se lace, după cererea administraţiunel "poştale, către ministerul de: finance, 
pentru care casierul central al direcţiunel generale va libera chitanţă” tăiată 

din registru cu matcă pentru timbrele "primite. E 
„.... . Depositul timbrelor poştale este în sarcina casierulul central “al: direc- 

tiuner generale, el lace. distribuirea lor la oficir și la administraţiile - poştale 
străine pe-hbasă de ordine speciale” ale direcţiunei generale, carei vor servi 

. 3 

- că. acte justificative spre descăreare, (form. No. 385 și 388). - - 
".* „Aprovisionarea oficiilor poştale cu. timbre, trebue tăcută tot-d'a-una la 

1 şi 15 ale lunci și pentru un debiţ caleulat ca suficient pentru 2 luni, urmând 

a;se face pentru acesta cerere specială direcţiunel generale (pe form::No. 94), 
în care. se arată timbrele aflate față la data cererei, E 

„. î Predarea și primirea timbrelor postale între casierul: central al direcți- 

unei şi diriginţii de oficil, se face pe basă de adrese şi adeverințe speciale, 

cari servă ca acte justificative la compturile de timbre, spre încărcare $i des-. 

cărcare, (torm. Nr. 42 şi 53). - DE _ 

“ Orl-ce cantitate de timbre poştale trebue încărcată în compturi după 

data ce pârtă adresa cu care se primesc timbrele. N , 

Lipsurile ce s'ar constata în pachetele şi filele de timbre, precum şi ori 

ce deteriorâre ar suferi în transportul lor, trebuese constatate: prin proces- 

verbal, dresat în dublu exemplar, din care unul se trimite direcţiunei gene- 

rale şi altul rămâne oficiului unde a fost dresat. . - 24 

. 
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Comercianţii şi particulari! nu pot deschide un debit de vînzarea tim- 

a telegralelor și poştelor. A | | a 
Brevetele pentru «debite de timbre „postale se acordă numai, debitanților 

de tutun şi comercianților. NE a 
Oficiile poştale vor acorda debitanților de. timbre poştale remisa .prev&- 

dută de art. 102 din legea telegrato-poştală numal în basa brevetului ce tre- 
bue să producă la aprovisionarea lor şi în. limitele citre! -fixate pentru fie-care 
localitate de directiunea generală. | | i 

„ Pentru remisele acordate debitanţilor. de timbre poștale, oficiele poştale 
sunt obligate a dresa proces verbal special, (form. No. 5%). pentru fie care 
aprovisionare ce se va face; în procesul-verbal se va mentiona numele debi- 
tantului, Nr. şi data brevetului, cantitatea aprovisionată, Nr. și data ordi- 
nului pentru cuantumul la sută aprobat de direcțiunea generală ca remisă, 
precum 'și cuantumul remisei ce se va da tot în timbre poștale. . , 

“Totalul remiselor acordate debitanţilor din circumseripția unul oficiri, 
într'o-lună, se vor scădea prin compturile lunare, pe basi proceselor-verhule, 
cari se vor anexa ca acte justificative la compturile respective. „ 

Modul cum se procedeză cu tările din Uniune în cazul câzul se-constată. 

întrehuintarea, pentru francare cu timbre poştale presupuse fraudulose, 

Iată ce disposiţiuul cuprinde art. 30 din resulamentul convențiunel : 
| Sub reserva disposițiunilor ce comportă legislaţia fie-cărei țări, chiar în 
cusul când acestă reservă unu este în mod expres stipulată în disposițiunile 
articolului de faţă, se va urma procedeul de mul jos la constatarea întrebu- 
ințărei, pentru francare, a timbrelor poştale traudulose : 

a) Când pe o trimitere ore-care se constată, lu pornire, presenta unui 
timbru poştal lraudulos (contrafăcut -saii care a servit deja), de către o Ad- 
ministrațiune a cărei legislațiune particulură nu cere oprirea imediată a tri- 
miterei, figurina nu se altereză în nici un fel, și trimiterea, pusă întrun plic 
a adresa hiuroului destinatar, se expediază sub recomandatie din oficiu. 

b) Acestă fonnalitate se notifică, fără întârdiere, Administraţiunilor. ţ&- 
rilor de origină şi de destinațiune printriun avis conform modelului 71 ală- 
turat la Regulamentul de faţă. Atară-de acesta, se trimite un exemplar din 
acest avis biuroului de destinațiune în plicul ce coprinde. obicetul prevădut. 
cu timbrul poștal fraudulos. - . 

c) Destinatarul se convocă pentru a constată contravențiunea. E 
Predarea trimiterei nu se vu face de cât în casul când destinataru sait 

împuternicitul săi consiinte a face cunoscut numele și adresa. expeditorului, 
şi de a pune la disposiţia poşter, după ce va fi luat cunoscinţă de conţinut, 
obiectul întreg dacă este inseparabil de corpul delictulul sai partea obiectului 
(plic, bandă, porţiune de serisâre, ete.) ce conține adresa și timbrul semnalat 
ca traudulos. | o . 

d) Resultatul convocatiunei se constată printrun proces-verbal contorm 
cu. modelul I alăturat la Regulamentul de față şi unde se face menţiune 
de incidentele întâmplate, precum ncintățisare, retus de a.primi trimiterea, 
de a o deschide saii de a lace cunoscut pe expeditor, ete. Acest docunient se 
subscrie de către funcţionarul poștelor si de-către destinatarul trimiterei sait 
împuternicitul săi; dacă acesta din. urmă retusă de a semna, retusul se con- 
stată în lucul semnăturei. ÎN a 

Procesul-verbal se transmite, cu piesele în sprijin prin intermediul Ad- 
ministrațiunei țerei de destinațiune, Administraţiunei poştelor ţărei de origină, 
care -cu ajutorul acestor documente, lace să se urmărâscă, dacă .va.fi trebu- 
ință, represiunea infracțiunei după legislaţiunea sa interioră. 

  

brelor poştale de cât în husa unul brevet obținut de Ja direcţiunea generală 
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__ Corespondentele de scrisori în genere pot fi predate serviciului postal 

în or-ce mod, din punctul de vedere al închideret lor (gomate, sigilate sait 

cu crampone de metal) acesta fiind lăsată la facultatea expeditorului. 
Depunerea  corespumlențelor ordinare. — În comunele “urbane şi rurale 

corespondența de serisorI ordinară se pote depune în _cutiele de scrisori. 

Om-ce serisore, depusă în cutiele de scrisori, şi cari sar găsi deschisă 

saii ale cărel sigilii se vor constata alterate, se va închide cu benţi de hârtil 

în crucis şi se va sigila, notându-se, pe verso el motivul, sub care tunctio- 

narul respectiv va subserie impreună cu alți martori. 

Corespondenţa 'de serisori ordinară, ale căror dimensiunI sati volum ar 

face imposibilă introducerea lor. în cutiele de scrisori, se vor depune la oficiul 

poştal în primirea functionarului respectiv ; acesta însă nu este ţinut a ade- 

veri primirea: lor. și nici chiar de a le primi dacă dimensiunile sunt mal mari 

ca cele prevăduie de lege. | ÎN 

Corespondența ordinară se mal pote preda, în mână, și factorilor rurali. 

_“Doputmeren  coresponrlentelor _inregisteule. Corespondenţele 'recomandate 

şi oficiale se depun numai, la otficiele poştale, agenţi poştal (notarI) din co- 

unele rurale, agenţiile poştale-speciale, biurourile autorisate, factorii rurală 

si la stațiunile căilor ferate cari lae serviciul de poştă. 
Depunerea cu librete. — Pentru înlesnirea presintărei la ehizet a obiec- 

telor înregistrate,. se puna în vindare la disposițiunea publicului. livrete. de 

recipise. 
Aceste livrete:sunt de 2 feluri: 
a) Lâvrete cu 50 recipise, costând 1 leii; şi 
Do 100 pp Del. | 
Posesorul unul livret de recipise este obligat ca, înainte de predarea li 

ghişet, a unul obiect poştal,.să'l trâcă în colonele livretului, apol să le: pre- 

| sinte împreună amploiatului, care va semna în livret de primirea obicetului 

| “aplicând şi stampila de zi, lără a mar libera altă ehmtantă, o 

Aceste livrete se pot procura prin oficiile respective cu bani numerar, 

de Ja oficiul poștal central din Bucuresci 

| Depunerea corespondențelor la poştă. 

| 
| 
i 

    
Adresa corespomlențelor 

“Adresa corespondentelor trebue să fie scrisă cât se pote de citeţă, cu 

caractere latine şi compleetată cu tote indicațiunile necesaril carl să asigure 

“predarea lor lu domiciliu, fără cercetări sai cereri de iuformatiuni. * 

Poşta nu pote lua nici o răspundere pentru întârzierile eausate de o 

adresă necomplectă. o 

Owl-ee altă scriere pe plicul corespondentelor, afară de numele şi adresă 

! expeditorelui, scrisă sati tipărită dasupra adresei, nu este permisă, în cas 

contrariu acea scriere se sterge în mod de a nu mar putea fi citită. , 

Corespondenţa oficială trebue să porte pe partea adresei lor, deosebit de 

adresa şi eticheta autorităţei de la care emană sait sigilul de tuş cu inscriptia 

acele! autorităţi, 

tetragerea corespondențelor şi rectificarea Adreselor. 

Expeditorul unei corespondențe poştale ordinare saii recomindate pentru 

România sat pentru streinătate pote săi retragă conrespondența să “sai Să 

- modifice adresa, pe cât timp ea nu va îi fost predată destinatarului. 

Cererea de retragere trebue să fie făcută în seris prin petitiune și pote 

fi trimisă prin poştă saii prin telegraf, cu cheltuiala expeditorului, care trebue 

să plătescă : , E 

a) Priu poştă taxa unel serisori recoinandate ; 

D) Prin telegrat taxa telegramei după tarilă 2. o 

Retragerea. corespondențelor și rectificarea adreselor nu este admisă în 

| relatiunile nostre cu următorele țârr: Britania-Mare Și Coloniile Pritanice 
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atară de Colonia: Capului şi'acele din Austr alia, Canada, Colunibiaj” Republici 
Dominicană. Fidji, Haiti, Havay, Indiile Britanice. 

Cele-alte țări din Uniune, admitend retragerea corespondențelor. şi mo: 
dificarea adreselor, aii cerut ca reclamaţiunile” relative să li se adreseze în 
modul următor: 

'Vor îi: transmise direct biurourilor destinatare reclumaţiuuile -.privitore 
la corespondențele destinate pentru: Germania, Protectoralele Germane, Aus- 

- tria, Belgia, Danemarca, Antilele Duaneze, Elveţia, Francia, Coloniile Fran- 
cese, Italia, "Coloniile şi biurourile italiene din străinătate, Luxemburg, Olanda, 
Indiile Olandeze, Portugalia, Tunisia, Ungaria şi Muntenegrru, ” 

Vor fi transmise Diuroului central din Rio-de-Janeiro” pentru corespon- - 
dențele destinate în Brasilia. 

Vor fi transmise biuroului de schimb Boma pentru cores pondenţele des- 
tinte pentru Statul independent Congo. 

"Vor îi transmise biurourilor de schimb pentru corespondențele destinate 
în Japonia şi biurourile japoneze din streinătate. 
” Vor fi transmise biuroulur central Guatemala” pentru coresponidențele 

„ destinate pentru Guatemala. 
Vor fi înaintate Direcţiunei generale prin referat acele privitore la 'co- 

res)ongențele cu destinaţiune pentru : Statele Unite ale Americei, Posesi. 
unile Statelor-Unite, Republica 'Argentină,. Bolivia, Bosnia şi Ierzegovină; 
Bulgaria, Coloniile Britanice din Austria "meridională Australia occidentală; 
Noua Galie de sud Zelanda,.. Quecuslandăa Nouă Guinee britanică “Tasmania, 
Victoria, Rusia, Salvador, Serbia, Siam, Suedia, Turcia, Uruguay, Venezuela, 
Australasia, Colonia Britanică din - Capul, de - Buna- -Speranță, Chili, Corea, 
Costa-Rica, Creta, Cuba, Egipt, Equator, Grecia, Ispania, Coloniile Ispâniole, 
Liberia, Mexico, Antilele: Neerlandeze, Guiuna i veerlandeză, Nicaragua, Noi- 
vegia Paraguay, Peru, Persia, Groeiilanda, Feroe Şi Islanda, londuras, „Orange, 
Transvaal, Coloniile portugeze. 

Pentru cererile telegrufice destinate în tă unde “ele trebue: să fie pre- 
schimbate prin intermediul administraţiei centrale sa a unui biuroii anumit; 
oficiul poştal trebue să incaseze pe lângă costul telegramel şi un deposit 
pentru telegrame ce se va transmite, de acea administraţiune sai biuroi, la 
biuroul 'de destinațiune. 

Dacă obiectul ce se cere a se retrage este încă ncexpediat de oficiul 
unde s'a deopus,. expeditorul. trebue să'şi probeze identitatea şi să presinte un 
plic tacsimil în: formă, în scrierea, adresei, precum şi a sigiliului (dacă Ta 
uvut), cu acel al obiectului. 

In casul când reclamantul nu ar putea proba în de- -ajuus că el este pro- 
prietarul obiectului, obiectul, se va expedia la adresă. Când însă reclamantul 
probeză că el este proprietarul corespondenţei, i se restitue obiectul. fără nict 
o tormă, dacă este:ne înregistrat; iar dacă este înregistrat, i se ia înăpo 
recipisa care i .se liberase la presintare. 

Timbrele poştale se anuldză cu stampila şi nu ma! sunt valabile, dacă. - 
expeditorul ar voi să reexpedieze_ din noii obiectul. 

Dacă obiectul a fost expediat, cererea de retragere se pote face minat 
de căire oficiul unde a fost depus obiectul. 

Serviciul de incasarea cupânelor, chitanțelor și efectelor de comerti 

1. In interior. n 

Deliniţiune. Posta se însărcineză de a încasa: 'cuporiele, chitanţele de 
abonamente la jurnale, facturile, biletele li ordin, tratele şi în general. tote 
valorile plătibile fără cheltueli (adică cari nu sunt supuse protestulul).: 

Biurourile adznise. Tote oficiile poştale, stabile, cari sunt autorisate a. 
face serviciul de mandate poştale, tac şi încasări de etecte. Staţiunile” 'de cale 
ferată nu sunt admise a [ace acest servicii. =: 

"Suma admisă pentru o trimitere. Suma maximă cc se pote pune într'o 
trimitere spre încasare este fixată lu 1.000 ler. 
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Modul cum trebue să se formeze o trimitere. Orl-ce valore presentată 
„Ja poştă spre încasare trebue: a) să porte indicațiunea sumei de încasat în 
litere și, moneta ţărei ;.b) numele şi adresa debitorului ; .c) semnătura depu- 
nătorului pentru achit; d) să aibă timbrul aplicat conform leger. Valorile 
cară nu vor conţine aceste formalităţi se refusă. ; E . 

„Valorile de încasat se vor înscri de expeditor într'un borderoii special. 
„Valorile după 'ce s'aii înseris ast-fel se pun însoţite de borderoi într'un 

pie „De care trebue se se scrie numele şi adresa depunătorului și numele 
biuroului poştal care trebue să-fucă încasarea (de destinație). o. i: 
„+ Este interdis a se serie pe borderoii: alte adnotațiuni de cât cele auto- 

risate, . ” | | | i N | 
"Oficiile poştale-sunt obligate a procura gratuit, expeditorilor de valori 
de incasat formularele sus menţionate şi a le da' tote explicaţiunile trebuin- 
1050. , 

Incasarea cuponelor Pentru încasarea .cupânelor se fie același. formnali- 
„tățI însă observenduse următorele : : . 

mu 2) Nu sunt admise cuponele de:interese şi dividende a căror încasare. 
ar necesita producţiunea şi prin urmare înapoierea titlurilor Ja care se raportă : - 

„.... b) euponele cari aii aceaşi seadenţă și cari se rapârtă la aceași .tel de 
titlu so vor considera ca lăcând o singură valore, până la concurenta de 
1.000 ler.. ” 
„mai. €) cuponele, trebue să fie trecute întriun buletin special pentru. fie-care 
specie. de titlu şi pentru fie-care scadenţă, și trebue să fie înscrise în total 
pe horderoul de trimitere.. a . a | | 
3, 1.4) în cas. când cupouele. nu se plătese. de cât presentând . un borderoi 

d6 încasare, subseris de detentorul titlurilor, acest borderoii va .ţine „loc de 
buletin speciâl. a | RE 
ou. Franearea şi taxarea. Francarea este obligatore. 'Trimiterile cu valori 
de.încasat, se supun la taxa scrisorilor recomandate, adică :..la 15 bani de 
fie-care, 15 grume sai ractiuni de 15-grame, plus un drept fix de 25:bani. 
Pentru fie-care trimitere se va libera o recepisă gratuită, E 
„„.. „Gruparea valorilor. Este permis ca o persâniă. să irimiță unul oficii 
postal, valori de încasat către diteriţi debitori într'o aceaşi trimitere... .. .. 
-ș. „Avisarea debitorilor, Debitoril sunt însciințaţi de câtre oficiul poştal 
printr'un avis_despre sosirea valorey de „încasat şi. învitaţi ca în. termenul 
maximum de 7 zile să se presinte a o achita, căci în cas contrariii se va 
înapoia. a . a 

Valorile cari n'aii putut fi încasate se înapoiază biuroului de. origină fără 
a Se. mal încărca cu taxa,.și fără veri-un avis prealabil al expeditorului, afară 
de casul când expeditorul prin veri o adnolație ar. cere să se inal presente 
încă odată destinatorului. . E e , 
;...... Operaţiunea de incasare. Sumele încasate, după ce se va scădea retri- 
butiunea de 10 bani şi care retributie. Ja cele interne se încascză prin” apli- 
carei unul timbru poştal de: 10 bani pe mandatul de  rembursare, iar la .cele 
externe se face venit prin jurnalul de partide pentru fie-care eleet. încasat, 
valorea, timbrelor fiscale aplicate pe efecte și taxa ordinară a mandatului se 
convertesce, întrun mândat postal în profitul depunătorului, care vă purta în 
eap indicaţia „„/eecourrement"*. “Taxa mandatului se calculeză tot-l'â-una după 
“suma totală încasată. Plata parţială nu esto adimisă  Fie-care valore trebue 
si fie plătită integral, dacă nu se consideră ca refuzată. La cele externe se 
va.pune în sarcina  destinatorului, pe-lângă valorea efectului saii cuponului 
si diferenţa de curs. | 

” Reexpedierea. Valorile de incasat în urina schimbăriy de reşedinţă a des- 
tinatarilor pot fi reexpediate la noua destinație şi nu.dai loc la nici. un adaus. 
de taxe. | IN Cu a 

Despăgubiri in cas de pierderi, Pentru perderea . unul plie. recomandat 
<u .valori de încasat, statul .plătesce: o despăgubire de 50 lei. . In cas de per- 
Jderea 'banilor încasaţi, statul .plătesce suma integrală perdută. - 
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„2. Tarifa pentru streinătate. 

Țările: participante. Incasarea valorilor şi etectelor de comereiii este aul- 

misă numai în schimb cu: Germanie (biuronrile germane din Constantinopol, 
Bearonth, Lafţe, Lerusalim şi Smyrna) „lustria (Biurourile austriace din Gon- 

stantinopol) ageri, Belia, Igipt, Lrantia, Italia, Laeremhitg, Xorregqia, 

Olauda, Portugaliu, Livetiu, Punisia şi Suedia. : 
Incasarea cuponelor. Incasarea cuponelor şi a titlurilor amortisate este 

admisă: numa! în schimb cu Gesnania, lustria, Uugeria, Belgia, Intre rg 
și Jiveția. A 

* Biurourile aulmise a face incasări. Tote oficiile poştale române admise 
a face serviciul de mandate internaționale sunt admise a face şi încasări de 
electe. ” 

Valori cu protest. Valorile cari daii loc la protest sait la urmnăriri nu 

suui admise. | | 
"* Maximun valorei admise. Valorea etfectivă.de încasat a titlurilor coprinse 

intro: trimitere nu pote trece peste 1.000 lei. | 
Motdu! expedierei. Valorile de încasat se expedicză în plicuri anumite 

car se pot procura de la oficiurile postale gratuit. Depunerea lor trebue să 
se facă. da guişet îndeplinindu-se lormalităţile prescrise lu serviciul intern. 

Francarea și taxarea, Frăntcarea este obligatore ; taxa este fixată Ja 25 

bani pentru 15 grame sait fracțiune; plus 25 bani dreptul fix de recoman- 
dațiune, - Sa 

„Dreptul ce se percepe pentru încasare este fixat la 10 bani de: trimitere. 
Indicaţiunica valdrei de incasat. Sumă „valorilor de incasat priu poştă 

trebue. să se exprime în moneta ţerel însărcinată a face încasarea scrisă în 

litere. Asemenea trebue să pârte numele şi adresa debitorul precum şi sem- 
nătura de achit a depunătorului. 

__ Disposiţiuni diverse. In ceea:ce privesce disposiţiunile relative la grupe, 
încasare, reespcdiere, despăgubire în cas de perdere, ete. se va urma întocmaY 
ca şi la serviciul intern. „! 

„Drepturile de timbru în țara de origină. Depunătorul: este obligat a 
aplica pe valorile de încasat timbrele.cerute de legislaţia ţării de origină. 

Abonamente la jurnale, 

Acest servierii coprinde : 

a). Afonameute le jurnale, propriii zis. | | 

Personele cari doresc a se abona, priiipoștă, la: jurnale ce upar în ţcră 
saii în streinătate, pot adresa. cererile oficiului poştal din localitate, plătind 
costul jurnalului după prețul fixat pentru localitatea unde apare, costul” tran- 

sportului, plus un comision de 2%/, asupra preţului jurnalului, şi care comi- 
„sion în orl-ce cas nu pote îi mai mic de 25 bani... - 
_* * Abonamentele se înregistreză în condica :specială de abonamente, după 

ordinea cererilor, iar pentru taxele plătite se libereză abonaților chitante din 
condica cu matcă, carl chitanțe, vor purta stampila oficiului şi semnătura 
funcţionarului primitor. oficiele din ţeră vor trimite biuroului de abonamente 
din Bucuresei listele cum şi sumele incasate prin mandat. poştal, acestea, li 
rindul lor, fac abonamentele la ziarele . respective carl vor trimite pachetele 
cu.ziare pe numele oficiului care a făcut abonamentul, La finele fic-cărul tri- 
mestru se inaintâză la Direcţiune listă de abonamentele făcute în cursul tri- 
mestrului. - REZ SIE 

“Abonamentele nu se pot face pentru intervale mal mici sati mal mari 
ca cel fixat de editor. 

Statul nu ia nici o respundere pentru restituirea preţului de abonament 
și a taxelor incasate în cas când jurnalul ar înceta de a ma! apare. 
„Incas de schimbare de domiciliii, abonatul-să facă cunoscut în scris ofi- 

ciului respectiv spre a se regula trimiterea jurnalului la noua adresă. - -. 
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Reclamațiunile pentru lipsă de tor trebuesc Lăcute la oficiul rexpectiv în 

termen de 24 ore după sosirea cursei. 

p). -lbonerea celuinisteuțiunelov jurnalelor pentru «distilat îvea [oilor la slestinatie. 

Administrațiunile jurnalelor” şi publicatiunilor periodice pot încredința 

lista postei spre a le distribui foile abonaților şi în acest cas vor achita costul 

francăret (care este pentru fie-care ziar de 1 ban pentru un exemplar îusoțit 

de un supliment şi cari impreună să nu treacă peste 50 grame, sui de va 

trece să se perecpă încă câte 1 ban pentru fie care 50 grame sait .lracțiune). 

Abonamentul începe la întâiii ale fie-cărel luni și nu pote fi mal mic 

de o lună. | 

_ Administrațiunile sunt ţinute a depune liste, în parte, pentru . fie care 

oficitt chemat a face distribuirea. Aceste liste visate de oficii unde sa făcut 

cererea se trimit oficielor respective. Asemenea administrațiunele vor depune 

pe numele oficielor respective pachete cu jurnale cari pachete să nu trecă peste 

"> kilograme, oficiile car! fac asemenea abonamente, sunt dispensate a mat 

verifica conţinutul pachetelor, acesta căzând în sarcina oficilor distribuitore, 

ci va pune pe pachet „serviciul abonamentelor la ziare“. Când s» constată 

„lipsă verI une! fol, oficiul destinatar va reclama împlinirea direct adminis- 

trației ziarului. 
Pentru taxele plătite se liberâză chitanta din condica cu matcă. 

Serviciul transportului călâtorilor prin diligenţe. + 

Prin serviciul transportrrilor călctorilor prin diligente, se înțelege tran- 

sporturile călătorilor şi bagajelor lor, efectuate prin curse regulate, cu: tră- 

“suri pe arcuri (diligenţe) coprindând mai mult de dou& locuri. în schimbul 

plăței de taxă pe iocul.ocupat. 
Aceste dilizente sunt de 5 feluri : | 
1) Un tel de cupeii cu geamuri şi locuT atât în cupeii cât şi afară. 

2) 'Trăsuni cu locuri acoperite şi adăpostite contra. ploilor. 

c) 'Trăsuri deschise, neacoperite, destinate a tace traasporturi de persone. 

Niel o perspnă, tără o autorisație din partea direcțiuney telegratelor, 

:poştelor şi teletânelor, nu are drept de a organisa şi exploata asemenea ser- 

viciii, contravenienții sunt supusi la o amendă până a -109 ler şi la recidivă 

li se va confisca cail și trăsura, pe cale admistrativă. Sa 

Serviciul de diligenţe se pote organisa și exploata in urme&torele trei 

feluri : 
î) Iu-regie, : a E 

Când între două sait: mar multe localităţi nu există nici o cursă de dili- 

. 

„gentă, serviciul se pâte face în. regie dacă cu explotarea cu un asemenea, Sis- 

tem nu star causa desavantagi! statului. In acest cas diligențele; cait gra;dul, 

furagele şi orl-ce alte accesorii. cum și personălul, se procură de direcțiune 

şi se pune sub administrarea şi conducere dirigintelul respectiv. E 

b) [ua concesintue. . Pa o 

Când între dou€ 'saii mar multe localități nu există nici o cursă de dili- 

gență” şi când star doveli că exploatarea în regie ar fi desavuntagiosă statului, 

“se pote acorda unor antreprenosi, cu următorele obligațiuu! : 

. 

a)' A face gratuit transportul expedițiuner- poştale de scrisori şi mesa- 

* serii, și al conductorului care însotesce expeditia ; 
D) A precepe pentru transportul călătorilor.şi bagajelor taxele legale, şi 

"care se preved mai jos; - 
c) A depune o garanţie de 200 lei in momentul obținerel autorisațiunel 

„pentru diligente cu locuri închise şi acoperite ; iar pentru cele cu locuri des- 

la 100 şi după o nout recidică li se ridică autorisatia, 

coperite de lei 100. Accl'cart ar încasa taxe mal mari saă ar relusa tran- 

sportul expediţiunel se supun la o amendă: până la, 40 ej, Ja recidivă până 

  

OA e vadea, la finele acestui capitol tablourile de localităţile unde avem 

orzanisata asemenea servicii. 
-



AG 

  

. . î. î Mo 

Diligența, cail, : grajdul, furagele şi orice alte aceesorii și personalul 
se procură de antreprenor. a Da 

, Forma şi capacitatea diligenților se supune 'aprobărei Dirccţiunti gene- | 
rale odată cu cererea de autorisațiune, i 

In casul când antreprenorul preseată garanţie suficiente, el pote fi adiuis 
„a face şi serviciul de conductor poştal fără altă renumeraţie. 

e 

  

€). lbele sisteme combinate. 

Adică, când Direcţiunea generală incredințeză unul conductor poştal 
diligenţa, cai și tâte accesoriile trebuincise une! curse de diligonță. . 

In acest cus conductorul portă titlul de conductor antreprenor și este 
considerat şi plătit ca şi conductori poştal, și în casuri avatagiose i se pote 

"acorda şi o diurnă, a NE 
| Conductorii antreprenori sunt obligaţi să ţină în bună stare caii şi tră- 

ÎI surile încredințate, să transporte gratuit pe a sa respundere expedițiele poştale, 
E iar pe călători cu taxele legala. o a 

N Intretinerea diligențelor, cailor, grajdului şi accesoriilor, luate în primire 
: de la direcţiune, rămân exclusiv sub paza și îngrijirea conductorului antre- 
i prenor, care este obligat, la expirarea concesiunel saii când i sar retrage con- ... 
CI cesiunea, să le predea în bună stare. . zi 
Ra Va procura cu cheltuiala sa personalul de intreținere și furajele, si or, 

ce „accident de cat, precum și înlocuirele lor în timpul duratei antreprisel, îl 
privesce, i, 

TAXELE. | ia 
a) Pentru pasageri. 'Vaxele se percepe pe kilometrul și pe clasă, 
Locurile de clasa I sunt acelea din cupeuri închise cu gemuri; de clasa . -: 

E IL locurile din trăsurele: acopeiite și adăpostite contra ploilor. i 
Taxele ce se plătesc, sunt următorele : - . a m 
Pentru fie-care kilometru sai fracție de kilomentru și pentru fie-care loc: 
1) Cel mult 20 bani clasa I; . 

. 2) Cel mult 15 « “II; 
MT : 3) Pentru copii până la 5 an! taxa va fi pe jumătate. 

: Locurile se pun lu disposiţia călătorilor în ordinea lor de înscriere. 
SE Nu este permis a se ocupa ma! multe locuri de cât comportă diligenta. 

Ori-ce pers6nă, lără distincţiune de posițiune socială, are drept plătind 
- tasele cuvenite, să fie transportat de la o localitate la alta prin delivenţă, 

Nimen! nu are drept a călători gratis în diligențele organisate de direc- 
țiune ; diriginți şi amploiaţi saii conductori cari ar permite asemenea abuz 

    

> 

"sunt aspru pedepsiţi. 

  

i. Incasarea taxelor și eliberarea, visarea şi valabilitatea biletelor. 

C Pentru taxele plătite se libereză chitanță din condica a souche, şi după 
| . cas; de diriginte sai amploiat când pasagerul s'a suit la un oficii sai biuroa 
i ui  „autorisat, sati de conductor când „pasagerul sa suit la unul din punctele de 

E oprire. Dacă încasarea se [ace în comptul direcţiunei chitanţele nu vor purta 
timbru fiscal şi taxele se trec zilnic în jurnalul de partide, iar mătcile condi- 
celor se păstrâză spre a se înainta ca act justilicativ la finele lunci; dacă 
însă, încasările se iac în comptul antreprenorului sai conductorului antre- 
prenor, chitanţele vor purta timbru fix de 10 bani şi amploiatul însărcinat 
cu încasarea subscrie numai chitanţa iar în matcă semacză antreprenorul în 
momentul când i se achită taxa. In casul din urmă costul condicelor cade în 
sarcina antreprenorulu! oficiele vor ţine lunar în tabloii în care va înscri 
zilnic numărul călătorilor porniţi şi taxele încasate atât în casul când exploa- 
tarea se face în regie cât și în casul când se face prin antreprise, 

Conductorul este dator a visa biletele pasagerilor ne fiindu-i permis a 
porni diligența de la oficii cu pasageai fără bilete. E E   
 



      

de diriginte în arhiva oficiului. 

titi 

„La oficiul de. destinaţie biletele pasagerilor. vor „fi controlate şi .păstrate 

„Biletele .sliberate Ja pornirea călătorilor .sunt valabile numai pentru 
ziua însemnată în. bilet, | A a 

„..b) Bagaje. Bagajele se. vor aduce de călători la poştă cu o jumătate de 
oră înainte şi când face plata locului, „călătorul este dutor să declare şi să 
incredințeze oficiului poştal bagajele ce 1 însoțesc, bine ambalate ast-lel cu să 
nu se potă deschide saii deteriora. 

Dagajele unui călător cari trec peste 50 chilograme se pot refusa, și se 
mal pot retusu şi din causa lipsei de loc. Bagajile nu se pot primi de cât la... 
dficiele poștale unde se pot taxa şi înregistra. 

Taxele ce se plătese sunt următorele. | Pa 
1) Bagajele călătorilor cari voiujază în clasa ] și II, se taxeză cu 50 bani 

de fie care 10 kilograme pe or ce distanță ; - 
2) Bagajele pasaserilor carl voiajază- cu trăsuri deschise, nu se tâxcză 

ci remân în grija lor. i 
Taxa bagajului se încaseză tot prin condica din care se libereză bilete 

de transportul călătoriilor. - : 
„La sosire pasagerii își vor ridica bagajele de la 'oficiii de destinaţie, ne-. 

putând lua obligatiune poşta a le transporta la domiciliii. - 
| „Pentru bagajele predate în -regulă şi cari sunt trecute în bilctul călă- 
torului, în cas de stricăciuni sait pierderi se acordă o despăgubire de 2 ler . 
de kilogram ; pentru cele cari nu sunt. predate în regulă nu se acordă des- , 
păgubiri. | A | 

Reguli pentru pasageri. Pasagerii în stare. anormală saii afectați de bâle 
contagi6se nu se pot primi în diligenţe. liste oprii a se lua în diligențe ani- 
male vii, arme sati obiecte voluminose cari ar incomoda pe cel alți pasageri. 
Asemenea .este interzis a fuma în interiorul diligentei fără permisiunea celor 
alte persone, orl cine ar aduce stricăciune interiorului diligenţelor, precum. 
si ușilor sai gemurilor sunt supuşi Ja despăgubiri după tarita stabilită de 
Direcţiune,. 
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TABLOU 

DI 

Cursele poştale efectuate prin : factori-rurali-conductori-antreprenori 

antreprencri-conduotori şi conductori-antreprenori 

 



          

TA:E 
de Cursele poştale efectuate prin factori-rural'-conductori-ant 
  

  

  
2) Adie 

3) Adică 

  

    
  

     

  

   

        

= | i 
? i De către cine Z | NUMIREA CURSEI 
e | 1 se efectuează cursele PA 

ji . 

= e 22 zl = e e Ta a 

A. i Ștelănesci-Gara Trusesci . . , * Factor rural conductor : 2! Constanța-Maunca lia „Cu delizența .. .. : | 31 Gara Portăresci-istreţ,. "i Factor rural conductor. ; 4] Calafat-Cetate . , | Delisrenţa țantreprenor) .. :.:.. | 5 | Ilorț: a-Dorohoiii - . Antr, însoţit de 1 tact. rur. “cond. | Gî Dorohoiii-Darabani- Rădăuți . FI | 71| Dorohoiii-Minăileni : cc. " Deligenţă (antreprenor). . ud 8] Săveni-Gara Uneureni, | „ Deletal (antr,) însoț, de 1 fact, ian 9 Huşi-Drânceni. 
- . 10 * Rădueiineni-Drânceni . . [i i Factor rural conductor .. 11 | Tdi, Gara Livezeni. (Ung). | Delizenţă (antreprenor) *. 12 i Piua-Petri-Gara Tzândărei . i po , 13; Telrumos-lârtăi , | A -. ns 14 . Bucuresei-Urziconi .. Y Delizenţă ,. e 13 i Bucuresci-Olteniţa . | - antreprenor :: 16 | Bucuresci-Bolintiu . a. i Factor rural conductor: 17 1 Piatra N.-Târeu Noamţu. ..... Deligenţă, (antreprenor . 18 i Piatra N. -Hângzu- Prisăcany . AA . “. » . : 19 4 Târeu Neamţu- Paşcani Gară , : . .. ete Î. 20. Văleni-Gara Poiana |. . j + - . 21 + Gara Năicoiu- «Filipesci-Singinant 1 . 22 l Odobgscei- Vidra. | i actor rural conduet; - o. 93 | Mărăsesci- Panciu .. .. .. i Delizenţă (antreprenor) | 2% i Măicănesci Gara Ilanu- Conachi | ii Factor rurel autropr. conduct:: :| 25 i Balş-Dobriconi. . ci: . i 2 fact, rurali conduct, circ. 26 A. | 26 | Islaz Corabia .. cc. h Factor rural conductor. ” i| 27 | Corabia-neehot . .: . ; Deligonță (antreprenor) : | 28 | Lespezi-Gara Ileciu- Lespăzi . ; Factor'rural conductor . | 29 |! Fătticeni-Brosceni- Suceava . . Delisenţă (antroprenorj - 11 380 i 'Tecuci-Nicoresci . .. . - î. cc... | 31 ; Podu Tureului- Gara Berheci . | Factor rural conduct. anbropr: | 82 | Podu Turcului-Găiceana, . - A - -. ] 83 ! Sulina- -Dreptaşi-Chilia Vecne-Dreptași . 2 „conductor; | 34 ii Tulcea-Babadag ... . . . Factor rural conductor - ;::.: . i 35 | Bâri lad-Murgeni cc, Delizenţi (antreprenor) . . .- i 36 || Vaslui-Codăesci . Pa ! Factor rural conductor. - (| 37 Negresci-Gara Buhăosei .. . i .. :| 38 || Iorez-Gara Băbeni pe] Deligenţă” (antreprenor) 31 99| Drăgășani-Zătreni.. - | Antreprenor conductor... :: | 40 || Băleesci-Dobriceni . . . - .. ! Pactor rural conduetor.. | . (| 41 || Meronk-Obadeni,. Obedeni-liolintinu” Di mea | 42| Ghergani-Gară „i Factor rural o. o | 43. Murgeni-Fileiu ... o .. ! Conductor (antrepronor) . at i Pliinesei-Gara Gugeştă în... | Antreprenor conductor... ... 

IO , 
i) Adică ac3i factori rurali car: sunt autor isnți a transport, mosu zozii cu caii. 

ac3i antrapren ră. d3 dali: zența'cari în senimb a un2i diurns DFI-Gr3. 
aczi conductori din corp, cari „pe lănză , Jeată, i sa plătoze: o! diurnă ă
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prenori,!)—autrapranori-conductori 2) şi conductori-antreprenori.:) . 
  

“CONDITIUNILE 

“| |Plătit cu 170 lei lunar fondul poştelor ruraie.—Cursele se fac zilnice şi Duminica.) f- 
Trei curse po săptămână, plătit din tondul transporturilor, _. ; 

Plătit cu 193 lei lunar. Cursele se fac zilnic, afară de Duminică (din tonul. post. rur.) 
Șeaso curse pe săptămâni. Cursalo se fie ziluie afară de Duminică, lin tonul. trans.) 
Dinrna 235 lei,din fond post. rur. p „ » 

n 250 5 n n o n vo „ dpe săptămână, 
| Plătit din fondul transporturilor, 
Plăuit cu -140 10; 7 curse po săptămână (zilnic) din fondul tranxporturilor, 

» 

"6 Curso pe săptâmână (din fondut transporturilor) 
Plătit cu 135 lei lunar din fondul poștelor rurale ; trei curse pe săptămână. 
Troi curse po săptămână, 

” MĂ » » 
. Cursă zilnică .... . .. plătiţi din fondul transporturilor. 

„12 Curse pe săptămână . p 
Trei cucse po săptămână 

Sease » » » . 
Şeaptoe „ (zilnic) plătiţi din tondul transporturitor. 

» » p » 

Trei curse po săptămână -., , 
CU ord. No. 21293,27/4 de Ia 1 KaY /901, se plăt. ca 23 1eă lunar namal din fonă. post. rur, trel curse pe săp, 
Plătit din fondul transporturilor: 
Plătit din fondul poştelor rurale cu 180 loi: şeapte curse pe săptimână. 
Plăt: cu 321, lun, Cire. 26 B. cu 9) 1. lunar ; fie-care câte 3 curse pe săp. (din [. post rur, 
Diurna 135 lei, Efect. cursele zilnice atară de Duminicii (plătit din fond post rural). 
Trei curso po săptămână. Plătit din fondul transporturilor, | 
Dătit de 1a Aprilie /902 ca 110 16] Junar din fonâul poștelor rarale ; trei curse pe săptămână, de 2 cripe zi 
Trei curse po săptămână ) din fondul transporturilor, 

>» > p » 

Diurna 255 lei lunar ; zilnic (și Duminica), plătit din fondul poştelor rurale, 
pi 193, trei curse pe săpt. „ » » » ” , Pătiţi unul cu 186 Ie] și altat cu 141 le) dun. din fonda! postelor TUr., efectuând fie-care câte 4 curse pe săptămână,. 

6 Curse pe săpt. (zilnic afară de Sâmbătă) plătit cu 189 lei lunar din fondul poşt, rurale, 
+» »__ o» Plătitdin fondul transporturilor. - 

1193 2, » zimicde 2ori pe zi. » » » » Trei curse pa săptămână. Plătit din fondul transporturilor. 
Plătit do judeţ. Trei curse pe săptămână. 
„cu 80 let lunar, trei curse pe săptămână (din fondul poştelor rurale). » a» câte 180 ci lunar, câte curse pe săptămână fie-care. pliit. din f. post rur.) 

plătit din fondul transporturilor. 
p »p "» »   

Pi 

şi trăsura lor, | , face şi serviciul de conductor, pentru care este obligat a depune o garanţie. 
dre-care spre a transporta cu caii și triisura sa și mesageriile şi corespond. poștală, 

„|Plătit cu 25U lei lunar din fondul poştelor rurale : şoase curse pe sipt. Duminica nu), |. 
Şeapte curse: po săptămână, (şease zilnic) 

“7 Y5 lei lunar, (din £.p. rur.) zilnic de» ori pe zi, deserv. şi circ. 31 Dâmboviţa. |! 

Diurna 170 lei lunar, trei curse pe săptămână. Plătit din fondul pcștelor rurale.[:  



  

    

Circonscripţiile poştale deservite de factori 

a transporta şi pasageri 

TABLOU 

DE 

-rurali-conduotori, autorisaţi 

 



  
  

334 

de Circonseripţiile deservite de factorii- rurali= 
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zi z Slela | 
2 | NE | 3, £ | E IUDEȚELE PECARE Z: Numirea Gursei | Zilele de pornir | 3 s | 3 Je străbate 
Și | E SI | Z | Tae ca NE SSI 
E AI al IN E 4| Dorohof-Darabank- Rata. 11 Ati, Joi, Sâmbătă! | cd 18. 250; Dorohoi . | 

2 ilerţa-Dorohoiii . . . “pune afar do Dum. Gd| 104: 235 * ! 

3ISivoni-G. Ungureui . 16/7 Zilnic... 10400] 428 140, e : 

4|Bucuresci-Bolintin . . | A8Zilnieatar de Dum.| 74 104; 230] nov 
5 Podu Turcalul-Gara Berheci . săizilnie,. a] 104; ' 255| Tecueciii : : i - 4 : Li , 

GB p -Găiceana. 117 N A Joi, Sâmbătă! oa 125 15u . 
1] Obedeni-bolintin . . ÎN afar do Dum; 100| 123: 180] Vlașea-Iltov : 

i ! 
3] Mereni-Obedeni . . . ag! nn n 14, Pod; 180 Vlaşea : 

: ! : i | - ' 

9 Negreşti-G. Buhăeşti . » „ câte 2 ori po ai Sao Pa | 198 Vaslui ! 

10| Vaslui: Codiiesci .... ., | 16.M- ti, Joi, Dum. .| 84| 12%s 190, : 
' . : . A tă js Ştetineşti-G,. Trasescii! î Zitnie, ee a care - 8/ad 104 170! Botoşani | Sică | A 

12]6. ortăreşti-Bistrot: | 43 zilnic atar de Dum. Odă! 45] 498! polj | 7 : i Ma! | Po 
13 Balş-Dobriceni . , . |268 M-ti, Joi, Sâmbătă, sd 15, ț | Romanati | 

1 Islaz-Corabia . . , . || 15 Zilnicafar de Dum. - 8 41500 5 s ! 
15 | Băleeşti-Dobriceni . . OB M-ti, Joi, Sâmbătă sal 15 0 VâL-Romanaţi. 
16 Tulcea-Babadag + . + | 2iizilnicafar doSâmbi 5 dj 180 Tulcea, i 
17] Odobesci-Vidra . . . | 2: Luni, M-ri, Vineri ! 74] 104; 285] Putna i 

: i 4 i 18 Suici-Curtea de Argeş || 17/Zilnic afar de Dum. Ga 104, 226| Argeş 3 
i y - : . 19| Măicănesei-Il. Conaki | 16/zilnie, «100| 195, 480 RSărat | 

2 Răducăneni-Drănconi „i Luni, M-ri, Vineri sd 125] 135 Făleiu 
21 Sulina-Periprava! . „47 n. Dum. | d 9/d ” 180) Tulcea 

„i Chilia V.-Peripravu . ia - noni GI os 141 - 

23.0£. Ghergani-Gară .. ie eo zi = | — | 95! Dimbovita j ; Ei i i 
i d i : ”
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conductori, autorisaţi a transporta şi pasageri. 
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i a 23 7 E 

gi NE a. | | 5! & E e notate m clu 
= Numirea cursei E zilele de pornire z „e | 5 a] Le strate 

Ze | Zi ă SE 32| | x 

1 Răddaji-Daravanl-Doroboid . ! 47, Moi, Ver, Dum, +: dl 15) 130 vorohoii 
2 Dorohoiii-Ilerța . . " zitnie afar de Dum. | si 1300 . - i 

4.6, Ungureni-Săveni . 16 Zilnic, 3503) 1300! a . 

4 Bolintin-Ducuresci .. | 18 Zilnic atar de Dum. ds] 1350; Ilfov 

5 G. Berhoci-P. Turcului Iizilnie., | i îs 4300! Tecuci 

6 Găiceana- P. Turcului, 17 M-ții, Joi, 5: âmbătă; 3: to) EI | 

CĂ Bolintin-Ohedeni . . ii zimie atar de Dum. i 12 mită 1560) Vlaşea-lltov | 

s Obedeni-Meroni . al o ! 33 59 1300, Vlaşea 

9 G. uhiteşti- Nosresci 3 I de câte 2 ori | Dia SU | 1570, Vaslui , 

10| Codăesei-Vastui . . - | 16 6 M- ți, Joi, Duminică usi ă 1530 pi 

Hi, G. meisost-Ștofineşăi | 7iziinie . .. 5, 33, 1500! Botoşani : 

12 bistret-l. Portăroști |; fjziunto tar do bum.| 3, 5453, 08, Dolj 

si Dobriceni-balş 68 AM-fă, Joi, Sâmbătă ses! 6s: 14 sl Romanați 

14| Corabia-istaz a. 16;zilnic aur do Dum. îi sos) 5, - = 

p, Dobriceni-Bălceştă . 120B M- ți, Joi, Sâmbită “150: 63] 1500) Vâl.- Romanați 

[16 Babadag-Tuleoa . . . | 1 zilnioafar le Sâm 125) (os, 150) Tulcea 

17 Vidra-Odobeşti . . . | 2iiLuni, M-ră, Vineri 2205: * Us! 11500, Putna * ” 

18 Curtea de Argeş-Suiei 17izilnie atar de Dum. ds sol HOL Argeş 

19! 11. Conaki-Miiicănesci.| 16/zilnie. . . . .  - | sas sos 1500! Sărat 
n) Drâncenk-Râducăneni. siLuni, M-ri, Vineri 18 5 i 1300; Fălciu: - 

24 Periprata (Dreptașt)-Salina - ATi m Dume A „125; îs, 9 Tulcea 

2 Chilia Vi i 18 În. i 1si 350s, i) . , 

a, Ghervani Gară-Oficiu.! 34, Zilnic de 20ri po zi! îi — | ISO, Dimboviţa 

i i , E  
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Serviciul internaţional de livrete de. identitate. 

Pentru a se aplana, cât star putea mal mult dificultăţile ce întâmpină 
publicul în voiaj, în coprinsul uniunei, la'ridicarea trimiterilor, banilor, sasi 
a mandatelor poştale de la poştă, se pâte libera „personelor car! fac. cerere, 

- livrete de identitate, în următorele condițiuni; 
'Tările participante. Livretele de identitate sunt valabile numar în schimb 

cu :- Nicaragua, Honduras, Salvador; Republica Argentină, Brasilia Bulgaria, 
Chili, Republica Columbiei, Republica Dominicană, Egiptul, Francii, Grecia,. 
Regenta Tunisului, Turcia şi Statele Unite ule Venezuelei. | Aa 

Emiterea livretelor. Persâna care voesce să obție un livret de identitate 
„trebue să tacă o cerere prin petiție la care să alătureze un act de identitate lega- 

tului, făcând să treacă snurul printr'insa şi sigilând snurul cu sigiliul. oficiu luy. 
Livretul are o copertă de coldre verde, este întocmit după un anume 

model, conţine o foie care portă, iadicațiunile personale ale titularului 'ciin 
şi zece fol cu chitanţe şi se redactâză în limba, ţărer care-l emite. După 
ce livretul s'a semnat, în presența dirigintelui, de. către solicitator, se certi: 
fică şi de oficiul poştal şi se dă în primirea sclicitatorului. ai 
Taxa livretelor de identitate. Preţul unul livret de identitate este fixat 

la, 50 bani, în care nu se coprinde-costul fotografiei și care trebue, să, fie re- 
misă biuroului poştal de personă care. cere livretul. ate 

Modul cum se libereză corespondenţele titularilor de livrete, Corespon- 
denţele ordinare se libereză numai la simpla arătare a livretului.. Obicetul 
care se distribue contra unei recipisc, precum. şi serisory recomandate, valori 
sai mandate postale, trebuie să fie predate titularilor în persână contră unei 
chitanţe detaşate de livret şi subserisă în regulă, și cari chitanțe se detașeză 
de la matcă una după altă; cu tote acestea, obiectele pot fi predate unul al 
treilea autorisat în regulă, contra presentărei livretului, dacă este.vorha de 
trimiteri ordinare, şi contra predărei de chitanţe subscrise de titular și deta- 

lisat, cum şi fotografia sa. Acâstă fotografie se lipesce pe pagina a doua a.livre- 

  

şate din livret, în cele alte casuri. . E RI 
"aliditatea livretelor de identitate. Livretele de identitate sunt valabile 

„pe timp de 3 ant cu începere din diua'când sa predat titularului. La :expi- 
rarea acestul termen, posesorul pote cere să'l vizeze pentru dată şi.cu. icestă 
viză el dobândesce o nouă durată de validitate pentru un an. DIR 
__„„. Biuroul poștal care primesce ultima .chitanță a -unur livret trebuie Să 

reţie matca şi să provoce în profitul titularului, dacă o cerc, prin adminis- 
trația sa, liberarea unui noă livret, fără a core âlte probe de identitate. 

„În cas de pierderea unul livret titularul trebue să anunțe atât oficiul din localitate, care este ţinut a retusa. predarea objectelor pe basa livretului 
perdut, cât şi administrația care a liberat livretul şi căreia i se incumbă.. da- 
toria de a lua măsuri pentru anularea livretului, 

  

Serviciul scrisorilor şi cutiilor cu valore declarată. i 

Prin scrisori cu ,,valdre declarată“ se înţelege numai acele scrisori, cari 
conțin valori în hârtie (adică bilete de bancă bonuri cte), iar cutiele cu val6re 
sunt destinate pentru expedierea bijuteriilor. și obiectelor preţidse .(obiccte de 
aur, argint etc). NE a a mt 

Pentru ţeră. a mata 
Scrisorile cu valdre declarată sunt adinise în serviciul interior al tărei până 

la ork-ce valdre şi fără limită în ceia ec privesce greutatea şi sc taxeză 'ca greu: tate după tarila scrisorilor recoinandăte, iar ca valâre după tarita de inesăgeriț, 
Cutiile cu valore” declarată se taxeză atât ca greutate cât şi ca val6re după tarifa obiectelor de mesagerii.. a ÎN 

Serviciul internațional. . IN Sea 
Condiţiuni pentru admitere la expediere. Scrisorile să fie în, plic. de pânză, bine sigilate şi a căror dimensiune să fie mat mare ca 15» centimetri, 
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„. Bijuteriile şi obiectele preţiose să fie puse în cutii, bine sigilate 'şi care 
să nu fie mal mari ca 50/49 centimetri. : o ” 
“Nu se pot primi cutii şi scrisori cu valore de cât pentru țările indicate 

în tarila ce urineză, | ! Ă 
“-** Sigiliul “care a servit la : închiderea scrisorilor se va reproduce şi pe 

verso scrisorei cum şi al declaraţiei vamale ce va însoți cutia. ” 
“" - Inserisorile de valore nu se pot, introduce. de cât hârtii de valdre (în 
cele“pentru Austro-Ungaria se pot introduce 'şi moneda sunătore însă întăşu- 
rată în hârtie sprea nu deplasa, în interiorul pliculur). : i 

„Im cutiile de valore este interzisă introducerea serisvrilor saii notelor 
_cu“caracter de corespondenţă, monede în curs, bilete de bancă sai orl-ce va- 
lori la purtător, titluri si obiecte similare hârtiilor de afaceri. | 

“* Valorile se serie în litere şi ţitre în franci şi centime şi atât scrisorile 
cât' si cutiele cuvalore, până la 10.000 lei sunt scutite de scrişorea de expediţie 

„ (tract): Cutiile se însoțesc şi de declarațiuni. de vamă în număr cât se pre: 
vede în colona respectivă din tarifa de mai Jos. N 
»* Tâmita valorei. Atât catiile cât şi serisorile şe primesc până la valdrea 
de 10.000 lei (afară de Austro-Ungaria şi.biurourile austriace din Turcia pen- 
tru care valore nu este limitată şi de Britania mare cu coloniile sale cari aii 
un" maximum de 3.000 sait 1.250 ler vezi tăria ce urmâză) ; cele cari uepăşesc 
peste aceste valori intră în casul mesagetiilor şi sc tax6ză ca utarl. 

„Limita greutăţei. La cutii este de 1 kilogram iar scrisorile n'aii limită 
greutate. | a - | 
"“Pranearea şi tuxarea. Francarea şi taxarea scrisorilor şi cutiilor cu va- 

lore “declarată: este obligatorie la presentare, | 
"> I):taxa ce trebue să se percepă pentru o scrisore cu valore declarată 

se compune : a 
: -%a) Din. taxa de francare i, scrisorilor ordinare care: este de 25 bani pen- 

tru fie-care 15 grame saii fracțiune ; Aa | PE 
'*D) Din 'taxa. fixă de recomandaţiune care este de 25 bani, | 

„_€) Din taxa pentru valore, calculată câte 10 bani cu ţările limitrofe şi 
25-baâni cu cele alte țeri de fie-care sumă de 500 ler saii fracțiune, care se va 
percepe după tarifi ce urmeză mar jos. DR - 
11) Taxa ce trehue să se pereepă pentru o cutie cu valore declarată se 

“compune: ” Ă . 
- a) Din taxa fixă pe greutate câte: 50 -bani do fie-care ţeră participantă 

la transport şi care se va percepe după tarita de mar jos. | 
_b) Diw taxa pentru valore (ca şi la scrisorile cu valâre) cure sc va per- 

cepe:după tarifa ce urmeză. 
"-"“Serisori şi cutii eu valore cu ramburs. Scrisorile şi cutiile cu -valore - 

declarătă pot fi date și cu-ramburs până la 500 leY (pentru austriu şi biurou- 
rile austriace din Turcia până la 100 ler) şi în schimb cu urmetorele ter: 
Austro-uugaria, Belgia, Chili, Danemarca cu Feroe, Eeyptul cu Sudanul, EI- 
veția, Franţa 'cu Monaco, Corsica şi, Algeria, Germania, Holanda, Italia cu 
Colonia -Ervthrea, Luxemburg, Norvegiă; Portugalia cu Azore şi Madere, 
Suedia, Tripolis şi Tunis... - a - 

». +: Conditinnile, plata rambursului şi convertirea în mandat sunt intocmal 
ca :şi cele stabilite pentru scrisorile recomandate cu ramburs. 

Serisori şi cutii cu valore cu avis de primire. Cutiele şi scrisorile cu 
valore declarată se pot presenta şi cu avis. de primire. şi în acest cas se pro- 
cedeză întocmul ca și la serisorile recomandate cu avis de primire. 
“Retragerea și Rectificarea adreselor la: scrisori şi cutiele cu valore de- 

elarată se face întoemaY ca şi la corespondențele ordinare și simple ; 
"" Inapoerea şi reexpedierca cutielor şi scrisorilor cu vulore declarată. 

Scrisorile .cu valâre declarată. ce se înapoiază la origina sati se reexpediază 
la o altă destinaţiune în urma cererel epeditorului, se încarcă: cu porto pentru 
noul parcurs, însă numai cu taxa pe valore, iar cutiile cu valore declarată pe 
lângă taxa pe valore se încarcă și cu taxa de 30) bani pe greutate pentru fie- 
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care țără care participă la noul transport.
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| **) Biurouri austriace în Turcia: Beyrouth, Caita, Candia, Canea, 

zorazaunt. Mitelene. Pravesa, Potimo, Rhodos, Salonic, Samsun, San-Giovanni di Me 
d 
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PARIA CUPILLOR SI SCRISORI 

TARA DE DESTINATIUNE 

„Austro-Ungaria. cc... 
De 

„Belgia , 

'Bosnia-lerzesovina . 

- Britania-Mare și Irlanda (maximum 300) lei). .. cc... . 

Coloniile britanice (maximum 9000 MO... 

a) Hongkons Straita-Setilements (numai 1250 lei) . i. 

b) Insulele Palkiană, Qambia, Guyana, Jamaica, Lagos, S-ia Melena, Trinitatea (cu Tobago) 

Bulgaria . o... | 

Camerun (protectorat, seria) 

Ceylan (insulă) (maximum 3099 le)... e... 

Chili (Chillan, Concopeion, Santiago, Talca, Valpar) - 

. . . . .. 

China: 
u) Shanghai, Tientsiu și Tsintau “(biurouri germane). . . 

u) Kalgan, Ourga„beking,tehougoutchak 
şi Tientsin(biurouri ruşoşti) - 

“Danemarca cu Foroo și Islanda . . d... . ... 

Coloniile daneze: | ” , 

«) Antilele daneze (St. Thomas, St; Jean, St. Croix) ...... 

W Groenlanda. . . .-: eee... 

Teypt cu Sudan -. eee 

Elveţia cc... Ceea
 . 

Frantia, Corsica, Algeria şi Monaco . . - cc. . 

Coloniile franceze ce
 

Germania. .... ae
. 

Nolan cam
e 

India britanică (maximum 8000 lei). . . -. eee a. . 

Italia cu republica San-Marino . . - e e... a. 

Colonia italiană Erythrea (Assab şi Massaua) .. ..... ... 

LUXenbue ge eee
 n... 

Norveg
ia 

Portugalia ci Azore şi Madere ! pentru Cutii. ea 

Coloniile portugeze: provinciile : Angola, Capul-Verde, tninea, 

Mozambique şi St. Thome et Principe . . . . cc. [cc 

Rusia cu Finlanda, și biurourile rusoștă din China (vezi la China). 

Serhii e 

Spania cu Baleare şi Canare... ..... eee .. 

Sedii pe i. 
. . . . .. .. |... . . . |. . . . . . . . 

Tanger (Maroc) binroii francez e e 

Tripoli de Barbarie (biuroii italian) 
Tunis... . ae 

Turcia (biurouri austriace) : «) Constantinopoli şi Adrianopoli. « 

W) Cele alto biurouritt). ......- 

Toate biurourile de sub 4) b). . 

Zanzibar (biuroii francez). e e... .. i. 

valana si Vathi   
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LOR CU VALOARE DECLARATĂ 
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Santi Quaranta), dalla, Jorusalem, . 
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transportul să se facă pe riscul stă, 

'PARIPA OBIECTELOR DE MESAGERILY 

PENTRU 

INTERIORUL TAREI 

(După legea din 9 tulie 1892 şi cea din 1 Martie 1900) 

INSTRUCȚIUNI. 

Intinderea serviciului de mesageri. 

Sunt considerate ca articolele. de mesageri : scrisorie cu valori decla- ate, gropurile cu bani, pachetele cu hârtir de valore sati cu obiecte de valore, pachetele cu mărturi cu valore sai tără valore declarată şi, în geneial, tte obiectele pu» cari expeditorul le ar cere întrun mod expres să fie expediate prin serviciul de mesagerir. 

Obiecte ce se admit condiţional. 

Oficiile și biurourile poştale pot refusu de a primi la expediere: a) Obiecte prea fragile precum sticlărir, colivir gole saii cu animale viy, plante şi arbusti în coșuri, cutir gole saă în tencuri, mobile prea volumi- use cete, ! 
b) Ubicete -ule căror diinensiunl ar aduce dificultăţi la încărcare şi trans- portul lor, sau acelea pentru cari star cere o ingrijire deosebită. e) Obiectele caxr ar avea o greutate mai mare de 50 kilograme sai un volum care nu sar putea transporta cu mijlâcele de cari dispune poşta. (Art. 2 din lege), - 
Când prexentatorul ar pretinde de a i se primi la expediere un asemenea obiect, trebue să facă v decluraţie înserisă, pe scrisrea de expediţiune că 

Obiectele oprite 4 se expedia prin poştă. 
Este cu totul oprit a se expedia prin poştă obiectele cari în timpul trans- portului ar putea intra în putrefacțiune, fermentaţiune, saii a face explosiune, obiectele cari se pot lesne aprinde prin îrecare, prin contact cu aerul sai prin presiune, precum : praful de puşcă, cartuşe, arme încărcate, artificii, chibri- turi, fostor, lulminant de urgint, de aur sai de mercur, hârtie de artificii saă. hârtie fulminantă, eter, olei de vitrio], petroleă, nitro-glicerină, dinamită, PU II 

) După tarifa olicială de mexaşerii oditată de Direeţiune.
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acid nitric, săruri picrice și tote preparaţiunile în cari intră tostorul, petrolaul « 

nepurificat, spirtul nerafinat de vin și de fructe. o 

Persânele cari vor ascunde; prin declaraţiuni falşe, natura unor ascinenea 

obiecte, precum şi acele cari nu le ur declara conținutul, vor fi responsabile 

în primul rang de tote stricăciunile causate şi pasibile de amendile şi pena- 

lităţile prevădute de lege. (Art. 3 din leg). pi 

Când Ofciile poştale bănuesc exactitatea declarațiunei conținutului unu 

obicet şi presupun că conţine materil a căror expediere este oprită prin poștă, 

ele sunt autorisate a proceda la verificarea conţinutului în presenta expedi- 

torului sai a destinatorului, şi dacă contravenţiunea este constatată, obiectul 

se va reţine în oficii și se va dresa cuvenitul proces-verbal care se va ina- 

inta Direcţiunei generale spre a decide. a 
Când acâstă verificare, din Gre-cari împrejurări nu se pote face nici în 

presența expeditorului, nicr în .presenţa destinatarului sati vre-unul procura- 

tor al lor, oficiul postal. trebue. să conserve obiectul cu îngrijire și să rapor- 

teze imediat casul Direcţiunel generale spre a disposa de urmare. 

Adresa obiectelor de mesagerii. 

Adresa obiectelor de mesageril lrebue să fie serisă lămurit, indicând 

întrun mod precis locul de destinaţiune şi numele personel în mâna căreia 

trebue să se libereze obiectul. Nu este permis a se scri numele destinatorului 

prin simple iniţiale, nici chiar pentru trimiterile adresate poste-restante. 

Adresa obiectelor de mesageri! trebue să fie scrisă chiar pe obiect sai pe 

ambalagiul obiectului. Este oprit de a se lipi adresa prin petice de hartie, 

cari pot să se deslipescă în timpul transportului, lăsând pac setul fără adresă. 

Impachetarea. 

'Trimiterile de mesagerii cu sait fără valore declarată trebue să fie împa- 

chetate solid, contorm cu distanța ce ai de parcurs, cu natura transportului, 

precum si cu volumul, greutatea şi conţinutul lor, pentru a unu fi expuse la 

mici un fel de deteriorare în cursul transportului. 
Valorile de bant în numerar trebue a fi formate în gropuri cu volumul 

“ubic oblung şi să fie împachetate mal înteiu în hârtie grosă şi apol învelite 

în pânză, mușama saii piele, fără cusături, sigilate bine pe la încheieturi şi 

legată cu sforă în cruce, sişilând și căpătâiele storer cu ceră. Gravura sigi- 

liulur pote avea orl-ce inseripţiune particulară a ex editorului.” Este oprit a 

se întrebuința pentru sigilarea obiectelor, nasturi, lezetare, monede, chel şi 

alte asemenca obiecte, cari după natura lor nu pot fi considerate ca sizilil. 

Valorile mat mari în numerar trebue să fie puse mar întâiă în pungi de 

pânză şi apol închise în casete sari butoiaşe de lemn, încheiate solid cu cue 

Sati cu cercuri de fer, sigilate bine pe lu încheieturi şi cu sigiliile introduse 

în .găuri, cari nu vor pătrunde de cât putin lemnul şi numa! în mărimea si- 

giliilor, ast fel ca câra să nu fie în nivel mal sus ca suprafata lemnului. 

Valorile în hârtie trebue să fie împachetate în plicuri grose de pânză ȘI 

sigilate pe la încheieturi. e _ 

Pachetele cu valâre declarată trebue să fie impachetate în pânză sati mu- 

şama, sai în cutil de lemn când conţinutul este fragil, legate și sigilate ca 

şi gropurile de bani. - / 

Pachetele lără valăre declarată se vor împacheta după natura continu- 

„tului și după durata transportului, sigilarea lăsându-se la facultatea .expe- 

ditorilor. a 
Gravurile, picturile, chartele, planurile, etc., fără cadru, trebue. să fie 

expediate. în suluri învertite împrejurul unul cilindru de. carton, învelite în 

pânză. și bine sigilate cu ceră pe la încheieturi. i 
2; Pachetele firă valore declarată pot fi admise la expediere și împachetate 

numa! cu hârtie grosă ; dar în asemenea cas expeditorul trebue să declare pe 

scrisorile de expediţie că transportul se face pe riscul săi. 

Vânaturile de tot telul cum și alte trimiteri cară prin natura lor nu nece-



    
  

“ gilute, sunt dispensate de aplicarea sigiliilor. 

sită o impachetare propriit-disă, se admit neimpachetate la expediere, purtând 

ataşate de densele un carton sait o etichetă de lemn pe care să fie scrisă, 

„adresa destinatarului. 
În cas când un obicet de mesageri! a fost defectuos condiţionat şi în 

cursul transportului s'a deteriorat ast-tel în cât star simţi nevoe de a fi reîm- 

pachetat, cheltuelile ce vor resulta se pun în sarcina destinatarului, care este 

obligat să le achite. a . | i 

'Frimiterile a căror aparență ar permite de a se observa că împachetarea 

este nesuficientă, trebue să fie refusate de oficiile poştale. 

Scrisâre de expediţie (Buletin de expediţie). 

Trimiterile de mesageri! de orl-ce natură pentru interiorul ţărei trebue să 

fie însoţite de câte o scrisâre de expeditie, care trebue să conţină udresa com- 

plectă a destinatorului, strada şi. numtrul cască, felul obiectului ce însotesce 

precum şi numele și domiciliul expeditorului, 

Pe 'serisârea de expediție trebue să se aplice cu ecră, Ja cotul stâng 

inferior, același sigilii care a servit la impachetarea obiectului, iur znătu- 

_xea cu densul tot acelaşi sigilii aplicatcu tuş. 

Scrisorile de expediţie ce însoțesc pachetele. fără valore declarată nesi- 

2, Pe fie-care serisore de expediţie trebue să se aplice un timbru fiscal de 

10 bany,. contorm lege timbrului. 

Scrisorile de expediţie cu timbru fiscal încrustat se află depuse spre vân- 

zare la depositele regiei monopolului tutunurilor ; oficiele poştale trebue să se 
pe 

aprovisioneze cu cantitatea necesară de la acele deposite. 

Se pot întrebuința şi scrisori de expediţie tipărite de particulari; acestea 

trebuie să fie imprimate după modelul celor ce se vind de regia monopolulu!l 

și să aibă aplicat timbrul fiscal de. 10 bani. | 

Obiectele de mesagerii cari se vor presenta la oficiile din oraşele cu porto- 

franc, afară de serisore de expediţie, vor fi însoţite şi de câte o declaraţie a 

biuroului vamal local pentru libera trecere în interiorul fărci. o 

Cu o serisore de expediţie pot fi expediate şi dou€ saii trei obiecte, cu 

condițiune însă ca ile-care obiect să fie declarat în parte, ca ele să fie iden- 

țice și adresate la aceiast persână, adică sati tote cu valore, declarată, sai tote 

iără valâre, tâte până la greutatea de 5 kilograme fie-care saii tote inal grele 

-de 5 kgr.; de asemenea nu se pot expedia cu aceiași serisore de expediţie 

serisori de valore la ua loc cu gropuri saii cu pachete. 

Obiecte de mesagerii încărcate cu ramburs. 

, Obiectele de mesageri! cu sai fără valore declarată pot fi încărcate cu 

ramburs până la suma de 1.000 lei. 'Taxarea și înregistrarea obiectelor cu ram- 

urs se face întocmai ca a celor-alte obiecte de mesageri! percepându-se o 

retribuțiune de 10 bani pentrn ramburs şi trancarea lor este obligatorie lu 

presentare. : Me , 

_ Expeditonul unul obiect încărcat cu ramburs este obligat a scrie pe scri- 

sorea de expeditie, atât în litere cât şi în cifre, suma xaanbursului ce urmeză 

a se încasa de la destinatar. 
ij 

Expeditorul trebue să complecteze tâte indicaţiunile coprinsc po Scrisorea 

de expeditie, iar pe mandatul de ramburs trebue să scrie numa! adresa sa şi 

numele destinatorului obicetuluY cu ramburs, rămânend ca suma rambursului 

să se serie de impiegatul poştal după ce se va încasa. rambursul și după ce 

se va reduce taxa cuvenită pentru mandat. şi pentru retribuţiune. Cu tote a- 

_cestea expeditorul pote să serie şi suma rambursului pe mandat, dar în ase- 

inenca cas trebue să aibă grijă a deduce taxele cuvenite, din suma rambursulur. 

'Tgte obiectele sosite cu ramburs sunt trecute în situaţiunea form. No. 222 

_ care se complecteză cu tote indicaţiunile coprinse în rubrică ; aceste situatiunl 

se inainteză la finitul luner Directiunci generale iar când nu a lost nici o 

„operatiune, ele“ se- înainteză-în alb. | i
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Retribuţia de 10 banr pentru trimiterile” înc? reate cu raniburs se ineascză 
prin aplicarea unul timbru „,tranco' pe mundatul de riunburs, care timbru se 
„anuleză prin sigiliul de ramburs, fără să se mar trecă în: jurnalul de casă 

- și de partide ; în situatie (forin.: No. 222) se va trece 'rctribuția în colona 
respectivă. 

Indicaţiunea valorei şi a conţinutului. 

“Valdrea şi conținutul obiectelor trebuesc să fie scrise de expeditor atât 
“pe scrisorea de expediţie cât și pe obiect. Pentru trimiterile cari conțin hărtil 
„de valore, precum: mandate, poliţe, obligatii, cupone, etc., presentatoril tre- 
ue să păstreze însemnare exactă despre tâte semnele, numurile şi seriile lor, 

„pentru ca, în cas de perdere, să se potă urmări şi descoperi. 
„Este cu totul interzis a, se uşeda sub un singur âmbalagiti mal multe 

"obiecte sai corespondențe închise, cu diferite adrese, suii a se declara o valore 
mal mare saii mai mică de cât adevărata valore a trimiterer. — Acesta fiinid 
un prejudiciă adus monopolului poştal, personalul postal are datoria, când 
presupune vre-o contravențiune de asemenea natură să semnaleze faptul ofi- 

" ciului de destinaţiune înscriind cuvintele „Verificarea reservatătt ; oficiul de 
destinațiune învită pe destinator și procede în presența acestuia la verificarea 
copținutului. | a : * Oficiul destinatar, în cas de bănuială, pote proceda la verificarea conți- 

- nutului ori-căru! obiect, chiar dacă nu'T'sta semnalat de cătră oficiul de'ori- 
'gină sait: de transit. -*-- : - ii 

- ** Dacă contravențiunea este constatată, -se va 'drexa pe dată un proces ver- 
- bal în regulă, care seva înainta Direcţiunel generale spre a decide, iar obiec- 
tele nu se vor. preda destivatarilor de cât după ce vor plăti atât taxele cuve- 
nite : (dacă obiectele “ai: fost presintate cu porto) cât şi' amenda aplicată de 
Directiune, conform art, 129 și 15% din legea telegrato-postală: = 

Dacă destinatorul:ur retusa, achitarea, obiectele vor fi oprite până când 
administrațiunea poştelor va urmări şi supune la plată şi amendă pe expedi- 
torul. lor. a DEI E a mi 

Di 

| | „..„. Cântărirea şi notarea greutăţei... - ă 

“Tote trimiterele de mesageri! trebue să fie 'cântărite exact; iar greutatea 
obtiuută trebuc să 'se noteze utât pe serisorea' dle expediție cât şi:pe obiect. 
-- Când cu 'o 'scrisore de expediție se trimite mar mult de cât un obiect; 
fic-care din ele se cântiresce îni parte. a a 

Cântărirea se face de impiegaţii poştalr. 

  

Modul presentărei. 

„a "Obiectele de mesagerit de orf-ce natură trebue să fie presentăte azhi- 
setele oficiilor poştale. , tin 

Inregistrarea obiectelor de mesagerii. 

  

   

  

Impiegatul de serviciit observă dacă împachetarea este în regulă, dacă 
adresa şi sigiliurile de pe olcct sunt întocmar ca acelea de pe scrisorei "de 
expediție şi: dacă valore declarată pe obiect corespunde cu cea de pe scrisvrea 
de :expediție, dacă valorea declarată: pe obiect corespunde cu cea de pe sert- 
ore de expediție şi dacă tote lormalităţile sunt îndeplinite în regulă, cântăresce 
obiectul şi scrie. greutatea exactă atât pe obicet-cât şitpe serisorea de însoțire.. 

Dacă Irancarea se, lace la prescntare, se aplică” pe serisorea de expedite 
ştampila franco ;-iar dacă plata transportului r&mâne a se achita de destina- 
tor, se aplică ştampila cu indicația port. După acesta se calculiză taxa după 
tabloul de la.pag. 16, se serie taxa pe serisorea de expediţie, se deprecieză 
timbrul fiscal şi -obiectul. se înregistreză în condica cu matcă form. No."207,, 
din care se taie-o chitanţă ce se libercză gratuit expeditorului. - o i 

O singură chitanță pote fi liberată: şi pentru mar multe obiecte copiiise ”



    

"seva aplica.pe-scrisorea de expediţie ştampila. cu inscriptia „după p 

"Si. anume: 

3% 

“în: aceiași: serisore de expediţie, însă: greutatea, 'valorea și numărul curent 

. ivebue; să -se indice pentru fie-care. obiect. în parte. : 
“In cas când cursa, pentru care-este destinat: obiectul, va fi deja pornită 

ecare'“,. 
Ş 

 Expedierea obiectelor de.mesâgerii. a Y 

2... Expedierea mesageriilor se face deschisă, închisă în saci, sait în mod: 

mixt după exiginţele celerităţii mijlâcelor de transport cu care se efectueză,. 

„7.10 Deschis când cursa se lace cu diligenţa, cariola sati cu tren ordinar: 

“prin calea ferată ; a E | , LS 

„20 In saci închişi, când' cursa se face cu tren accelerat prin calea fe-- 

rată, după disposițiunile luate de Direcţiunea' generală i telegrafelor . şi: 
poztelor. De 

mm 1) Earpedierea deschisă, şi formarea [ucturilor. 

:. «Prin expedierea deschisă se întelege predarea şi primirea mesageriilor” 

„între: diteriţil împiegaţi poştal, bucată cu bucată. . ia 

Cu o oră inainte de pornirea cursei, impiegatul expeditor -este obligat: 

a separa . scrisorile de expediţie şi obiectele . relative dup destinațiunea lor,. 

„de a aplica ştampila de zi pe serisorea de expediţie, obliterând timbrele fiscale- 

şi poştale, de a forma pentru fie-care oficii corespondent facturi (form. No. 196) 
pentru expedierea, cu indicatiunea numelui oficiului expeditor şi celul primi- 

tor,.numirea. cursei (după punctul de pornirea și: ajungerea. cursei) și data. 

expedierel. (prin aplicarea stampile de di), a înseri. în facturile respective 

bucată cu bucată tote obiectele destinate pentru fie-care. oficiu corespondent: 

saii pentru care acesta ar servi de interniediar, dupe numărul de ordine, telul 

obiectului, locul de presintare, adresa, locul destinaţiei, valdrea, greutatea, 

taxa ce trebue percepută (porto), ramburs şi observaţiile cuvenite. (dacă ar 

avea), în colânele respective, apor va recupitula în litere, în rindul imediat: 

după cel din urmă object, totalul obiectelor, subscriind factura, 

Va înseri în condica” de- expediere (form. No.:209) tote facturile, repro-: 

ducându-le intocmai, începând cu statiunea. cea mal. apropiată şi terminând cu: 

cea mar depărtată. Inserierea facturilor în condica de. expediere se va.începe 

cu indicațiunea numirer curse! şi a dater, prin aplicarea ștampilei de di ȘI. 

iuniele conductorului, care adevereşte primirea în litere a obiectelor pe eante- 
goril, formând recapitulaţia facțuriler şi totalul, bucăţilor. 

11). Fapedierea în saci închişi. 

Prin expedierea închisă se înţelege mesageria trimâsă direct de la un. 
oficii la altul în saci, închiși, fără ca conductorul care face “cursa să- fi tăcut. 

primirea bucată cu bucată. | ă Aaa 

Operaţiunea expedierer mesageriilor în saci închiși este identică cu cea- 
deschisă ; se complectează însă în modul mmător: . 

„1, Oficiul expeditor trebue să aibă dor saci, din .care unul mie.de pînză şi 

altul. mare de piele saii depânză. . .- | Si i 

a. Obiectele” de valdre, împreună cu scrisorile de expediţie se depun in sacu 

cel. mic; jer cele fără valore, precum și cele cu valore cart ar avea. un 

volum:mare, se pun în sacul cel mare în care se va pune și sacul. cel mie. 

Obiectele, fie. cu valdre fie fără valoare, al căror volum ar-fi atât de mare în. 
cât:zu,ar putea încăpea. în sacul .cel mare, se vor .lăsa pe din afară din sac- 

'î. Obiectele depuse în sacul cel mic se. vor însemna în factură pe “partea . 

stângă prin litera a, lângă numărul curent, cele depuse în „sacul mare cu i-- 

teră, b, iar cele lăsate e din afară din sac cu litera €. .. .. Ma 

și Sacul cel. mic fiind complect se va lega strâns la gură cu sforă specială, 

grosă și fără. noduri, ale căror căpătâie se aplică pe o bucată de carton sait. 

etichetă de lemn şi se sigilâză cu câră tare, apol se cântărește -şi greutatea.
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esietă se indică pe cartonul sau pe eticheta de lemn pe care sa aplicat si- 

giliul, m 

” Pentru. ca operaţiunea închiderel, sacilor de.valdre să facă probă despre 

sinceritatea amploiutului expeditor, obiectele se vor depune în saci pe rând în 

presența conductorului si a altor impiegati, cară vor.adeveri pe factură con- 

ținutul în modul următor: sacul gropurilor No. . .. . pus în sacul mare 

No..... seria... . coprinde obiecte în valore totală de lei. . și în greu- 

into de . . . kilograme. “ 
| Factura, după ce sta trecut în registrul de predare (torm. No. 209). se 

pune d'asupra obiectelor în. sacul cel mare, care se va lega, sigila şi cîntări 

ca și sacul cel mic. 
Conductorul primind expedițiunea este obligat a adeveri în condica de 

predare numărul bucătilor şi faciurilor predate deschis, numărul facturilor și 

sacilor închiși, precum şi bucăţile relative rămase pe din afară. 

III). Predarea expedițiunci de mesagerii lu conduclori. 

Funcţionarul expeditor va preda facturile conductorului ce are a lace 

cursa pe rând şi obicetele coprinse în fie-care factură, bucată cu bucată : conduc- 

torul, primindu-le va observa mal întâiu dacă obiectele sunt în bună stare, 

dacă sigiliurile, valâroa și adresa de pe obiecte sunt identice cu cele de pe 

serisorile de expediţie şi înserierile din factură:; predarea și primirea termi- 

nată, conductorul .recapitulându-și obiectele primite după telul lor şi găsiu- 

du-le întocmai după recapitulația din condica de expediere, va adeveri pri- 

mircea în litere după No. facturilor, cătimea şi telul obiectelor, pe  categoril 
şi totalul bucăţilor, subseriind de primire. 

Conductorul este în drept a refusa orr-ce obiect care i sar preda in con- 

sliţiuni neregulate. 
Conductorul, din momentul primirey, rămâne răspundător de obiectele ce i 

sai încredințat ; el se achită de acestă răspundere numar justificînd preda- 

veu lor la destinaţie ; pentru acest finit, oficiul de la punctul de pornire al 

cursei va preda conductorului o fâie de încărcare generală (marşrut) (form. 

No. 231, 232, 23%, etc.) cu numirea cursei ce trebue să facă, în care va îns- 

arie numele conductorului, data pornirei prin aplicarea ştampilei de di, fac- 

turile şi numărul bucăţilor. . - - 

Oficiile intermediare de pe distanţele unde cursele poştale se fac prin dili- 

genţe, vor înscrie singure în fdia de incărcare factunile şi obiectele de me- 

Sageril ce vor avea pentru alte oficii corespondente din acea cursă, iar pen- 

tru cursele făcute prin-calea ierată saii vapor, încărcările -pentru oficiile in- 

termediare se vor lace în ldia generală chiar de cătr& conductor. 

1V). Primirea cxpedițiunei de mesagerii de la conductori. 

| Funcţionarul primitor, îndată după sosirea conductorilor, va cere mat 
ântâii fâia de încărcare generală ; apoi va procedu pe rând la primirea obiec- 

elor din facturile deschise, şi în urmă cu sacii închiși și obiectele relative 
Jăsate pe din afară. La primire va observa mal ânteiui dacă sigiliile aplicate 
pe obiecte şi pe scrisorile de expeditie sunt identice şi intacte, dacă valorea 

si greutatea indicate pe obiecte şi pe scrisorile de expediţie sunt identice cu 

“cele înscrise în facturi ; dacă sacii închiși sunt în bună stare şi sigiliile apli- 

cate la închiderea lor intacte ; dacă greutatea sacilor mari, înainte de a'1 des- 
chide, este conformă cu adnotaţiunea de pe! cartonul saii: eticheta de lemn a 
sigiliului de închidere ; dacă obiectele indicate în factură cu litera b: și e 

sunt tote în ființă ; dacă greutatea sacului mic cu. valori este conformă cu 
acea indicată pe curtonul sigiliului stă și în factură ;-apol, deschidendu'l, va 

-seote pe rend obiectele coprinse într'ensul, observând dacă sunt toate după nu- 

m&rul celor indicate cu tera «. .. a _ 

>... Verificarea cântărirel şi deschiderea sacilor se va lace în presenţa con- 

„duetorului și a altor amploiați. 
"Predarea bucată cu bucată a mesagerielor deschise în primirea funcțio
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narului primitor se va face chiar de către conductorul ce a adus expediţiunei 
şi sub nici-un motiv.de..o altă. perzonă; afară de casul când-el sar găsi bolnav 

si ar putea să asiste: la predare ; iar când nu va putea nici să asiste, primirea 
se va face în presența procurorulul sai a vre-unul delegat auxiliar al pâr- 
chetului ; în acest cas predarea se va constata prin dresare de proces-verbal. 

In cas de neindeplinirea celei ma! mici tormalități de. către oficiul ex- 
peditor, de deteriorarea sacilor închişi sau lipsa de obiecte, la sosire se va 
dresa proces-verbal pentru constatarea casulul. | 

In cas de deteriorarea, împachetărel obiectului saă a sisiliilor lut, 'ofi- 

ciul primitor va proceda imediat la deschiderea lul în presența destinatorului 
sau, în lipsa acestuia, în presenţa conductorului sait a altor umploiati ar ofi- 
ciului, pentru care se va dresa proces-verbal. : 

Conductorul, în tote casurile, trebue să asiste şi se semneze procesele- 
“verbale dresate în privinţa mesagerielor predate de dânsul. 

Ori-ce proces-verbal relativ la mesageri! se va 'dresa în tot-d'a-una în 
triplu exemplar, din cari se va înainta unul Direcţiunel geierale, altul ofi- 

ciului expeditor și cel de al treilea va rămâne in arhiva oficiului primitor, 

“ Puncţionarul primitor trebue să însemne în f6ia generală, de incărcare 

data (cu ştampila, d di) şi ora sosirel conductorului, apol subscrie de primire 
pentru obiectele primite de dânsul, în presența conductorului, atât în idia ge- 

nerală de încărcare cât şi pe factura respectivă ; iar când mesageriele vor îi 

coprinse în facturi sau Saci închiși udresaţi unul alt oficii de cât cel care 
servă de. intermediar, el va face primirea în modul: indicat pentru conductor 

“la punctul de pornire şi subserie în foia szenerală de încărcare, apol le va rcex- 
pedia trecându-le în condica de expediere ca şi mesageriele propri! ale 
acelul oficii. RE . 

Facturile de mesageriile sosite se vor copia în condica de sosire (torm 
No. 213) separat pentru fie-care cursă, pentru care seva menționa, mat în- 

nainte de a începe. transcrierea, numirea cursei, data și numele „conductorului 

_* Condica de sosire va avea un numer curent lunas, care va urma pentru 

fie care obiect în parte ; numărul curent al condicel se va reproduce pe tactură 

în partea stângă lângă numărul de ordine ul facturei, pe scrisorile de expe- 

diție, pe obiecte şi pe recepisele lor de predare. | 

La obiectele transite sati la cele cartate eronat în locul numerulul curent 

“de sosire se va pune semnul +-, iar lu colona de observaţiuni se va inscrie 

- pe scrisorea de expedi 
“diferință între taxa justă şi cea aplicată cât 

numele oficiului la care s'au reexpediat, data și cursa. | 

Sacil de mesageri se vor Ynapoia cu primu cursă, când nu vor putea 

servi oficiului primitor pentru expedierea obiectelor sale chiar câtre oficiul de 

la care stati primit ; saci vor fi înapoiaţi în ambele casurt, înscriși în factura 

de mesageri! cu mentinerea : sacul seria. . No... a 
. . - . 

Fie-care oficiă va avea şi câte un jurnal de mesageri! (form. No, SU) în 

care se va înscrie dilnic tâte facturile sosite în parte pentru lic-care.. oficiă 

corespondent, după totalul taxelor cuvenite la obiectele sosite netraneate. * 

In: principiu oficiile cari sunt în directă cartare sunt obligate ași îri- 

mite reciproc cu fie-care cursă facturi de mesagerir, chiar dacă nu vor îi avut 

nici un 'obiect, cu menţiunea „fără obiecte“. „o Ă 

Insă pentru a sc evita risipa imprimatelor, oficiile pot aplica ştampila 

de di pe aceiași factură în dilele când 'aii mesageri! și în cas când în întrega 

lună n'ar avea obiecte de expediat, vor fi oblizate Ia finele lunel să înainteze 

în alb oficiilor corespondente acestă factură purtând ştampila fie-cărei dile din 

-acca lună. 

a Avis de reotificare. 

-* Funcţionarul însărcinat cu primirea mesageriilor, mal inaiate de a regula 

distribuirea lor, este dator a verifica taxele aplicate, și atât cînd. ar găsi o 

si când sar găsi că taxa notată 

ditie nu este identică cu cea înserisă în factura respectivă, 

îrebue să facă un avis de rectificare (pe torm. No. 189) şi să-l transmită ime- 
constatânul: adevărul, diat oficiului corespondent care a comis crorea; acesta,
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„trebue 'să ] înapoieze imediat cu observațiunile ce ar necesita sai cu misi: - iunea de admitere. | De AR iai 
» + Orl-ce corectare sau Ştersătură : în facturi, fără ati Justificată pe! „unul aris de rectificare admis, -va, fi respinsă: de contiol. - - 

  
  

  

Distribuirea, obiectelor de .mesagerii. — 
După veriticarea taxelor se dă No. de ordine în facturi, are se.repro-. “duce şi pe buletinele de expediție pe partea care se vOr semna destinatorii de --primirea obiectelor ; aceste factury se, copieză” în condica: form. No. 218,. In localităţile unde Direcţiunea' generală întiințeză sau autoriseză remi-. terea pachetelor, cu siii fără valâre declarată la domiciliu, pe” tâte recipisele de predare se vor aplica timbre (taxa de plată saă de factagiii) ca drept de.  "factagiu şi adică 20 bani pentru fie-care pachet cu greutate până lu 5 kilo2" „grame și 50 bani pentru fie-care achet ina?” greii de 5 kilograme; ua * Direcţiunea generală pote admite ca, la unele oticir unde nu' există ser- -viciii stabilit de rcmiterea pachetelor la domiciliii, să se remită cele până la. 5 „kilogramo inclusiv, prin conductori, factori poştalr sati cantonieri, percepen- -du-se taxa de factagiii, * Ma Na | PI a Taxa de factagiii pote i plătită şi la piesentare de cătră expeditor ; în” acest cas oficiul de origină: aplică pe scrisârea de expediție timbrele nceeşare, factagiului. _ | aa Pentru pachetele locăle nu se percepe nici o taxă de factagiii însă, : în. „casul când sar. refusa primirea de destinator, şi ar fi. nevoie de u'se remite. - -expeditorului, s6 vor încărca cu taxa de înapoiere, a In cas cândnu star [i putut preda un pachet la domiciliul destinatorului, „acestă va fi în drept a şi "1 retrage singur de Ja oficii în-termen de î «ile, „cel mult socotite: din diua predărei. avisului la domiciliii, plătind taxa „de fac  “tagiii în localităţile unde există acest servicii. Pa i In localitățile unde nu oxistă serviciul de predare la domiciliă, destina:. : “torii suntţ inuţi a ridica pachetele de la oficiul poştal în termen de î dile cel „mult de la primirea avisului, - | a , - Pachetele distribuite destinatorilor prin comurele rurale, de cătie fac-. “torii rurală, vor li supuse obligatorii la taxa lactagiulur. du In mod general după expirarea termenului de 2 dile: libere, tote obive-. “tele de mesageriy vor fi supuse, pentru timpul cât vor sta în depositul ofi:-. -ciului, lu plata unul drept. de magasinagiti “de 10 bani pentru fie-care di de, « “întârdiere şi pentru fie-care obiect în parte. îi Re „Zilele libere se socotese de la remiterea avisului la domiciliul destina-” “torului. Ziua în care Sa remis avisul nu se calculetză, apol se lasă. dile şi tocmal:a 5-a di începe diua în care obiectul se supune la magasinagiă ; d. ex Lg pentru un obiect sa remisavisul' destinatorului în diua de 1 Aprilie ; pentru: -dilele de 1. 2. 5. 4. şi î Aprilie nu se percepe nici” o taxă: de magasinagia ;? -dacă se riheă în diua de 6 Aprilie se va supune la magasinagiii pentru o. di, „la 7 peutru 2 dile, la 8 pentru î dile şi aşa mar înainte. IN IDE ; „» Obiectele ce vor trebui, din ori-ce împrejurări, să fie înapoiate la ori: „gină, sai să fie predate or reexpediate dupe cererea expeditorului la altă des-. tinațiune, vor fi scutite de taxa măgasinagiului cu cari aă fost încărcate, '... Taxa de mugasinagii se aplică prin timbre taxa de plată în momentul: „predărei obiectelor în primirea destinatorilor, E i Personalul însărcinat. cu distribuirea obiectelor de mesagerii este respon=" „Subil de identitatea destinatorilor. a ga Niciun obiect de mesagerii nu va putea fi predat destinatorului mar îna- “inte ca acesta să fi achitat taxele respective şi să [i semnat -recepisa de pri-. "mire în regulă, sau, în cas eventual, să fi achitat rambursul, ae “Când destinatorul nu este cunoscut “de către personalul postal. miar cu - „s6mă când este adresat poste-restante, predarea nu se va. putea face de'cât: „numai atunci când destinatorul va dovedi identitatea sa. : a Constatarea identităței destinatorului, în acest cas, se va putea proba - prin: înfățișare do documente autentice. sati: printr'o declaraţie înscrisă î per So. 
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sonelor. cunoscute şi solvabilr, caxY urmeză să atesteze că în adevăr recluman - - 
tul este in drept a primi obiectul, 

„Obiectele de mesagerit se vor preda direct personelor cărora vor fi adre- 
sate s saii împuterniciților lor legalr, afară de casul când aceştia vor fi inter- : 
Qişi prin vre-o hotărire judecătorescă. 

Obiectele adresate minorilor se vor libera tutorilor:lor. 
Obicetele adresate clevilordin internatele statului saii particulare se vor 

libera directorilor acestor institute. 
“Obiectele adresate interdişilor se vor libara curatorilor lor. 
Obiectele adresate personclor arestate saii celor internate în vre-un spi-" 

tal” șe vor libera sefilor acelor. institute. 
Obiectele adresate diferitelor societăiY se vor Jibera . directorului, _preze- 

dintelui sati casierului socictățel. | 
- “Obiectele adresate companiilor saii firmelor comerciale se vor libera Der- 

sonelur în drept a subserie firma sai autorisatulul. 
„Obiectele adresate faliţilor se vor libera, după înterv enirea tribunalului, 

sindicului respectiv. 
__ Ohicetele adresate autorităților sublice se vor libera personelor însăr-. 

cinate cu adresă formală de către ucele autorități. 
' Obicetele adresate militarilor, grade inloriore, se vor: libera casicrilor î în- 

sărcinaţi de către şelul corpului din care fac parte. 
Adeverinţele de predarea obiectelor adresate autorităţilor, sati cari se 

. predată. prin intermediul vre-unel autorităta, deosebit de semnătura delegatului 
însărcinat saii a sefului primitor, trebue să fic investite .şi cu sigiliul .uuto- 
ritățel respective, 

“Obiectele adresate.poste-restaute se vor libera numar adresanților șiii 
proturatorilor' lor legali, cart sunt ţinută ași proba identitatea. 

"Obiectele adresate unei persone domiciliată într'o comună. rurală şi carl 
nu se pot remite prin tactoril rurali, destinatorii vor fi avisați de -ătr& biu- 
roul cel ina! apropiat prin poşta rurală ; “avisul va fi supus lu taxa de 15 bani, 
represintată” prin timbre taxa de plată aplicate pe uvis. 

Obiectele de mesageri! încărcate cu ramburs se predaii numa) după i ce 
mâi întâi destinatorii vor fi achitat suma rambursului indicată pe. scrisorea 
de expediţie şi în factură ; valorea” rambursului încasată de la destinator se 
va” trimite cu prima cursă expeditorului prin mandat poștal după ce mat întâiii 

seva scădea taxa cuvânită pentru nandat,. și pentru. retributiunea de ram- 
burs; prin excepţiune, mandatele de rambură pot fi emise până la suma de 
1. 00) lei. 

“După achitarea sute de ramburs, oficiul încasator deduce retribuţiunea 
de 10 bani și taxa cuvenită penitru mandat din acea sumă și restul 1 -înserie, 
pe. “mandatul de ramburs, care trebue să fie trecut aport în condica mandatelor 
postale interne, de unde i se dă un număr curent ca si lu mandatele presin- 
tate. In partea mandatului de_ramburs reservată pentru indicaţiuni de ser- 
vicii se va serie No. de înregistrare și suma peutru care sa emis mandatul, 
adeverind acesta prin subserierea impiegatului. și aplicarea ștampilei. 

După incasarea rambursulul: de la destinafor, oficiul este abligat. a-nota, 
în' factura, cu care Sa primit obiectul, numerul şi data mandatului poștal cu 
care s'aii tmmmes banii, precum ȘI oliciul asupra căruia sa emis mandatul ; ; iar 
în “cas de: înapoierea sai reexpedierea obiectului, data facturel şi numele ofi- 
cuiul unde sa trimes. 

Obiectele de mesagerti refuzate sai cu 1 adrese necunoscute. 

  

iând destinatorul unuf obiect da mesageri este necunoscut, când aplecat 
fără a “şi lăsa adresa, când obiectul este rofusat sait nu se pote remite din di- 
ferite cause oficiul de dastivațiune va cere prin avis de serviciit disposiţii ex- , 1 
peditorului prin oficiul de origină. - 

Acest avis cu dispositia “expeditorului se va înapoia de cătră oficiul de 
orgină celui destinator tot. ca avis de serviciu: 

Dacă în. termen de.15 dile de la expedierea | av isului, oficiul. de sosire
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ra “primit disposiţia expeditorului, obiectul va fi înapoiat la origină, încărcat 
cu taxele cu car) sosise şi cu taxa pentru reexpediere ; Ja obiectele cari au 
fost presințate 'cu porto supra-tuxa de25 bani se încarcă o singură dată-adică 
nu se percepe şi pentru reexpediere. ” 

Pachetele cari conţin: obiecte supuse 'stricăciunci precum : "brânzeturi, 
„venaturi,. cărnuri crude, stridii, midir, peşte prospăt,: etc, curl dacă nu se vor: 
putea preda destinatorilor, nu se va 1nal cere avisul expeditorilor ci se vor. 
vinde în termen maximum de 3 dile de la sosire, încheindu-se proces-verbal 
de cătră oficiul destinator; prețul resultat se va preda expeditorului dedu-" 
cându-se taxele poştale; iar negăsindu-se amatori obiectele se distrug, înche- 

. 

_indu-se “proces-verbal. 
Obiectele de mesageri! adresate „,poste-restantet:. se păstreză :la oficiu - 

două luni şi dacă în acest termen nu sc ridică, se aviseză expeditorul şi se 
procedeză ca mal sus. | 

Când mal multe trimiteri sunt însoţite de o singură serisore de expedi- 
"ie primirea Sati refusul nu se pote face de cât pentru tote trimiterile'; în nicț: 

“rebut. 

un cas nu se pote libera numai parte dintr'insele. 

Obiectele de mesagerii cădute în rsbut. : 

„__ Orl-ee obiect de mesagerii care nu stu putut remite nici destinatorului 
nici expeditorului sai care a fost abandonat de aceştia, se consideră căzut în 

__ Obiectele. de mesageri! abandonate se' vând “de cătră Directiunea gene- 
rală, acoperind taxele eu cari iu fost încărcate, iar diferenta, dacă va îi, se” 
va face venit. extra-ordinar prin jurnalul de casă. - . e 

Obiectele. căzute. în rebut sunt păstrate 'de cătră oficiile de origină timp 
: de 6 luni de la presântarea lor, după care termen ele sunt, înaintate Direc- 
țiunel generale înscrise într'o listă şi când sunt încărcate cu taxe de porto, 
sumele vor fi scidute cu mitorisarea prealabilă a Direcţiuner generale. 

Retragerea de la expediare, modificarea, adresei şi reexpedicrea obiectelor 
.. - pe de mesagerii. DD 

Expeditorul unul obiect de 'mesăgerii are dreptul, probându-și identita- 
tea, de a cere prin petițiune timbrată retragerea obiectului, fie la punctul de: 

- pornire fie la cel de destinaţiune, dacă obiectul nu va fi fost expediat i se va 
"restitui taxa depusă în cas de francare oprindu-se un drept fix de 25 bani ce 
se încasâză prin condica ă-souche ; acestă taxă se: plătesce și pentru obiec- 
tele netrancate şi ncexpediate în cas de retragere. 

: Dacă obiectul a lost expediat, expeditorul va trebui să achite taxa pen- 
tru parcursul: efectuat atât pentru ducere cât şi pentru întorcere, în cas de a 
nu îi fost trancat. iar în cas de [rancare numal taxa de înapoere. a 

Cererea pentru modificarea adresei se face tot prin petitiune adresată 
“oficiului de origină şi adresa este imediat modificată, dacă obiectul n'a: fost 
expediat. | | E 

Atât pentru retragerea cât şi pentru modificarea adresei unul obiect ex- . 
-pediat deja, expeditorul trebue să plătescă : 

a) Taxa unei telegrame dacă avisul se tace prin telegrafi. . 
b) 'Taxa, unei scrisori recomandate în casul când avisul se expedicză prin - 

poştă. i i ăi a 
P Pentru modificările de adresă tăcute prin telegrat, biuroul de transit sai .. 
destinaţiune primind avisul: reţine obiectul pînă la- primirea confirmărel prin 
poştă în urna căreia modifică adresa. şi reexpedicză saii. predă obiectul nou- 

. ur destinator; înapoind avisul poştal oficiului de origină cu indieaţiunile cu- - 
„ venite. - a . . . Sa | 

Rcexpedierea obiectelor de mesagerie la o altă destinaţiune de cât des- 
tinaţiunea primitivă saă înapoierea lor la origină, dă loc la o nouă taxare, 
adică trebue să se încarce e: taxe pentru greutate şi valore pentru noul par- 

curs afară de mesageriile reexpediate în urma unei cartări greşite. Scrisorile. 

cu valore declarată Ja reexpediere nu se încarcă de cât cu taxa pe valoare.
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- Avis de primire şi foie de reclamaţie a unui obiect de mesageri. | 

„Expeditorul unul obicet de mesagerii chiar dacă ntar. plăti transportul 
Ja presentare, voind a avea încredințarea despre predarea obiectului său la a- 

"dresă pote cere poştei un avis de primire din partea destinatorului, plătind 
„înainte taxa de 25 bani în timbre poştale. cari se apli-ă chiar de către oficiul 
de origină pe avisul de primire (form. No. 216). RI : 

Avisele de primire ale obiectelor de mesageri se ataseză la scrisorile de 
expediție și sunt supuse acelorași formalităţi ce se iudepliriese la avisele de 
primire ale corespondențelor recomandate. a, 

„In cas când obiectul a tost expediat fără avis de. primire, trimițătorul 
pote cere poştei de au avea încredințarea expresă a oficiului de destinaţie, şi, 
de va fi posibil, chiar a destinatorului, că obicetul a lost predat la adresă, 
plătind taxa specială a unei for de reelamaţiune (form. No, 101) exprimată prin 
un timbru poștal de 25 bani aplicat pe f6ia menționată. In cas când obiectul 
a fost taxat cu avis de primire şi star fi perdut, f6ia de reclamaţie se dre- 
seză din oficiu fără plată. a aa a oa E 

Obiectele de mesagerii scutite de plata transportului, 

Sunt admise îi se expedia cu scutire de taxe în interiorul țărey : 
1? Obiectele: de mesagerii ale M. S. Regelui, cancelariei Sale. şi ale 

administraţiunei Domeniului Coronei cu ork-eari autorități sait particulari ; 
2 Obiectele de mesagerit ale ministrilor cu ori-cari ăutorităţi şi. orr- 

are "particular în interes de'servicii ; | E 
__% Obiectele de mesageril ale tuturor autorităților constituite dependinte 

de Stat, județe. și comune între dânsele ; - a 
49 Obiectele de mesageri! ale stabilimentelor de bine-lacere recunoscute 

“de Stat; 
“3% Obiectele de mesagerii ale: caselor de credit agricol, precum şi acele 

“adresate acestor case de cătră orl-cure autoritate saii Banca națională ; 
„2-6 Obiectele ministrulur. plenipotenţiar şi consulilor Austro-Ungari sta- 

Viliţi In tară, între dânşir; - : | o | ! 
7? Obiectele de mesageri ale agenţilor administrațiunel poştelor şi tele- - 

“grafelor în afaceri de servicfii. | 

" Condiţiunile de admitere a mesageriilor oficiale 

“Obiectele de mesageri! oficiale trebue să fie bine împachetate şi sigilate, 
ast-tel în cât să potă. dura în timpul transportului. Pachetele cari nu vor.avea 
ambalagiul bine conditionat nu se vor admite la expediere  (eire. No. 13.160 
din 1891). i A | | | 

- Trimiterile oficiale cari vor conţine părţi din cadavre trebue să fie îm-,, 
"pachetate în cuti) de tinichea închise hermetic şi aşezate într'o ladă de lemn 
în tărite- sai în paie, ast-fel în cât să nu exuleze nici cel: mal mic miros (Circ. 
No. 24.175 din 1891). | d 

Trimiterile oficiale cari vor conține diferite efecte de echipament, pre- 
“cum :- poteove, lopeti, topore, vax, săpun sait alte obiecte voluminose şi inco- 
mode nu sunt. udmise la expediere prin poştă ; ele trebue să fie expediate prin. 
calea. ferată (cire. No. -H498 din 1855). . | = 

“Ministerele și tâte „autorităţile cari se bucură de gratuitatea taxelor poş- 
“tale prevădute mal sus ; nu pot expedia prin poştă pachete sait colete de o 
greutate mar mare ca 5 kilograme, afară de pachetele cu registre sai acte de 
comptabilitate cari sunt admise până la greutatea de 20 kilograme precum şi 
casetele cu bani a căror greutate nu va trece de maximum 50 kilograme. 

Responsabilitatea administraţiunei poştelor pentru trimiterile de mesagerii. 

"-Administrațiuea poştelor răspunde de perderea saii de pagubele. causate 
obiectelor ce i sui confiat în modul următor: _ 

1) Pentru perderea unul grop, unei scrisori de valâre saii unul pachet 
cu valore declarată, administrațiunea poştelor plătesce pe lângă taxa plătită
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„şi valorea care a tost înscrisă; cu tote acestea indemnitatea pote fi-mar mică 
dacă sar constata că valorea a tost mal mică 'de cât cea: declarată ; | 

2) Pentru perderea de pachete fără valore declarată, administraţia poş- 
telor plătesce o despăgubire de 2 lex de fie-care kilogram ; 
8) Pentru obiectele ce sar strica prin transport, administraţia poştelor 

pste 'despăgubi, după estimaţia stricăciunei, liberând obiectul în primirea des- 
tinatorului sui expeditorului, sai pote considera obiectul ca pierdut şi a des- 
păgubi pe cel în drept, după cum se specifică mul sus. : 

Când sar găsi vre-un obiect perdut, dep& ce sa plătit despăgubirea, 
expeditorul lui este obligat al primi şi a restitui suma ce i sta dat ca despă- 
gubire dacă obiectul nu este nici avariat, nici a perdut din valârea lui prin 
treceroa de timp mal indelungat. IE 

Statul “șI reservă dreptul, fără prescriptiune, de a se despăgubi de li 
“impiegati! poștali cari ar perde saii-ar causa perderea suii stricăciunea vert- 
unui obiect, atât din garanţia lor cât şi din orl-ce avere miscătore sai nemis- 
cătâre, precum şi din orl-ce avere ar mal dobândi în cursul vieter. 

Casurile în cari administraţiunea, poştelor nu acordă despăgubiri: 

1) Când lipsa san stricăciunea unul obiect provine din rcua ambalare și 
- din negligiarea prescripţiumlor prevedute de regulament ; | 

2) Când s'ar constata declarațiuni fictive, adică când sar declara valori 
mari pentru obiecte cari prin ele însuși nar constitui nică o valore sai nu- 
mal o val6re mică ; | 

" 3) Când valorile ee star pretinde că au tost. sustrase sait perdute din 
scrisori, gropuri saii pachete, nu aii lost prealabil declarate şi nic sa perce- 
put taxele legale pentru acele valori ; 

4) Când reelamaţiunea pentru obiectul perdut mar fi lost lăcută în ter- 
men de 6 luni, socotit din diua în care sa predat obiectul la poştă. 

Ori-ce obiect va avea greutatea constatată la presintare şi nu se va ve- 
dea vătâmat saii falşificat pe din afară și orl-ce obicct-primit de destinator 
fără nică o observațiune, nu mal dă loc la nici o despăgulire. 

In casurile de resbel saă pericole în genere, Statul pote suspenda ori-ce 
răspundere în privința serviciului, lăcend publicațiuni prin Monitorul oficial 

"şi afişând acesta în fic-care oficiit telegrafo-poştal. ” 

- „: . | ” Reclamaţiuni 

" Reclumaţiunile pentru mesageriile încredințate poster =6 pot. face în ter- 
men de-6 luni de la presintarea lor ; dupe expirarea acestui termen nu,ma! 
este admisă nici o reclamaţiune. - 

Taxa unei fol de reelumaţiune este de 25 banrîn mărci poştale ; acestă 
taxă însă nu se percepe pentru obiectele cari s'au expediat cu avis de primire. 

Nici o reclamaţiune nu este admisă pentru lipsuri din conţinutul obiec- 
telor saă pentru stricăciuni, dacă ea nu va fi făcută chiar în momentul când 
destinatorul le primesce de li poştă. o a 

Este interdis personalului poștal să asiste, după. cererea destinatorului, 
la deschiderea și numărarea conținutului, afară dacă destinutorul va observa, 
chiar în momentul primirei de lu poștă, că ambalagiul este stricat saii sigi- 
liile alterate, fiind-că administratiunea nu r&spunde de cât pentru predarea 
obiectelor cu ambulugiul nestricat pe din alară, cu sigiliele intacte şi cu greu: 
tatea deplină, lără să garanteze pentru exactitatea .valorei declarate. 

In cas de u se recundsce necesară deschiderea, întâiii se va cântări o- 
biectul şi după aceca se va face deschiderea fără a altera. sigiliile sati partez 

„stricată, şi dacă se va găsi lipsă. se vor dresa trei procese verbale, din car 
unul se va înainta Direcţiunei generale, împreună cu corpul delictului, unu 
„se va trimite la origină și cel de al treilea se va păstra în archiva oficiului 

ia -.* Garanţia, taxelor poştăle. 

Ubicctele de meșagerii servesc drept despăgubire pentru taxele cu car



cunoscut sati nesolvabil ; în asemenea cas, după trei publicațiuni în MVonito- 

“paul oficial, dacă nu. se va: preşinta nimeni până în termen de un an de lu data 

- expedierer obicetului, administrațiunea poștelor este autorisată a se despăgubi 

- de taxele rămase în sareina “Sa prin vendarea obiectului. 
Dacă destinatorul şi expeditorul sunt necunoscuti de administrațiunea 

postelor, suma ce ar mal prisosi peste taxa acelui obiect se va, vărsa la casa 

poştală. a , , | 

a Când din vendarea conținutului unu) obiect nepredat la destinație din 

diterite cause, nu se acoper taxele, expeditorul pote fi supus la achitarea tu- 

-xelor prin legea de urmărire. a 

403 

sunt încărcate, dacă destinatorul ar refasa primirea şi dacă expeditorul este 

| 

4 
| 
i 

+ 

-- Perceperea taxelor. 
- 

_ Pereeperea taxelor pentru obiectele .Lără “valore declarată până la greu- 

tatea :de. 5 Kilograme, precum şi acele încărcate cu ramburs, este obligatorie 

la presentare ; iar pentru cele cu valore, precum şi pentru cele ce aii o greu- 

tate mal mare. de 5 kilograme francarea este facultativă pentru expeditor. 

Operaţiunea francărel obiectelor fără valore declarată, cu sait fără ram- 

_burs şi. car! nu trec peste greutatea de 5 kilogrume, se face prin aplicare de 

timbre poştale pe serisorile de expediție, (în nict un cas să nu se aplice pe 

cupon), iar pentru cele-alte obiecte truncarea se face în numerar. 

Taxa se formeză şi se.percepe pentru fie-care obiect -în parte, când cu 

:0 singură scrisore de expediție se expedicză la aceeasi adresă 2 saii 3 obiecte. 

''Taxarea. 

 --* Basele pentru taxarea obiectelor de mesageri! îu interiorul țărei sunt : 

i 1 Greutatea ; - : : 

2 Valorea. 
“axa obiectelor de mesaăseril se compune din taxa cuvenită după greu- 

tate şi din taxa cuvenită după. valore în modul. următor: . 

a) Pentru coletele, pachetele şi gropurile destinate a se distribui în in 

 “eriorul comune! unde sunt presintate, până lu greutatea de 5 kilograme, taxa 

“este de 20 buni de fie-care obiect. : E 

b) Pentru pachetele şi gropurile destinate a se distribui în interiorul 

ţărei, taxa este de 30 de bani de fie:care obicet până la greutatea de 2i/p ki- 

Jograme, iar pentru pachetele mal mări de acestă ereutate până lu 5 kilograme 

taxa este de 1 Iei. a 

e) Pentru o greutate mai mare de 5 kilogrume taxele se sporesc cu 25: 

ban! pentru fie-care kilogram saăă fractiune de kilogram fie în interiorul co- 

“munei fie în interiorul fărei. | 

d) La obiectele de mesagerii voluminose peste taxa cuvenită pentru greu- 

tate și pentru valore dacă ati valore declarată, se mat percepe în plus jumă- 

| 
mp1, 'Faxa pe greutate, 

|!   
“tata din taxa respectivă pe greutate. 

|N „Sunt considerate ca voluminose : 

| „5 2" 1) Ohiectele carr ui o dimenziune mai, mare de 1 3) întrun sens ore- 

| “care; . po LL 

Mr '2) Ubicelele cari prin forma lor nu se pot lesne încărca cu alte obiecte, - 

cart 'sunt volumindse: sait cari cer precautiuul. speciile, precum sunt : plun- 

| tele și arbusti! în coșuri, coliviile sole sati conținând animale vii, cutii uvle 

i de carton și cutii de lemn peetru pălării, mobile, coșuri de nuele, lădi în cari 

“se cultivă flori, cărucidre de copil, rotile, velocipede, ete. ? 

i " e) Serisorile cu valore declarată se admit până. la orr-ce valore ș ele în 

ceea ce priveste greutatea se vor taxa ca. scrisorile. recomandate, lar în ce 

rivexce valărea se vor taxa - după tarita generală pe valore, fic-că sar pre- 

sinta trancate fic-că ar fi presintate neirancate. , 

a! Serisorile cu valore declarată sunt tratate ca tote obiectele de mesazeriă    
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_adică tote sunt însotite, de scrisori de expediţie, sunt închise în facturile de 
"mesageril etc., însă la reexpediere pentru nâul parcurs 'sunt încărcate numai 
cu taxa pe valore, şi tote taxele cuvenite sunt încasate-în numerar adică se. 
trec în condica! ă: :souche de: presintare sati „prin jurnalul mesaşzeriilor:” sosite 
eu porto... ii 

Di "Taxa pe valăre. RR aa aaa ii 

Câte obiectele. de. mesageri! cari ao valre declarată, deosebit d6 tăxa 
„pentru greutate se mai percepe şi taxa pentru valdre. în: modul următor : 

a) Pentru o''valdre până la 500 de ler inclusiv, taxa este d6 20” banir: 
b) De la 500 ler până la 10.000 ler inclusiv se percepe încă câte 15 buni 

de fie-care 300 lei sai fracțiune de 500 ler în plus, pe lângă taxa prevădută 
la litera « de mal sus. 

c) De lu valrea de. 10.000 lei în sus se percepe încă câte 5 bani de fie- 
care 1000 ler 'saii lracțiune de 1000 lex pe. lângă taxele prevădute. la litera & 
şi b de mal, sus. . 

"Ori-ce obiect netrancat la presintare, pe lângă taxele cuvenite, va fi su- 
pus la destinaţiune la o supratasă de 25 bani pentru fie-care . obiect, “care 
suprataxă șe va încărca chiar de la origină atât pe scrisorea de expediţie, cât 
şi în factura. cu care se expedieză obiectul. - 

-Supratâxa de 25 bani. pentru un obiect neirancat la presintare nu se a- 
„plică de cât, o. singură. dată adică în.casuri de „reexpedierk se încarcă petru 
noul :parcurs numai: taxele cuvenite > pentru greutate şi. valore (pentru scrisori 
numai pentru val6re). . , 

; : , : EN - . ; 
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- "Tarifa internă. pentru taxarea obiectelor de mesagerii 
    

1; iTaxa pentru greutate 

la pachete 

Până la 

sreuta- 

; tea de 

21/ KiOoy, 
Lă n 

; 6. 
7 
A 

a 
10 
Mo 
12 » 

AR 
A 
15 

16 
17 
18 » 

119 » 

20 p 

21 
22 
23 

24» 
25 

20 
21» 
29 „ 
2» 
3 

49 
22 > 
a 
31 , 
35» 

26» 
31 , 
38 „» 

40 

4 
i 
i 

3» 
vii » 

A 

40» 
Ai >. 

48 IER 

49 » 
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' 
| 
i 
i 
! 

A] 
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, 
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şi aropuri 
  

Pentru!! Pentru 
interio-'| interio- 
ru com.'rul țări 

e BE 
. 

  

  

    

  

i 
| 

— 20, — 30 
—| 20: 1 —| 

—! 45 15| 
—| 70: 1 50 
— 95! 1 75i 
d 20: 2 — 
452 25, 

: ] 

470! 2 50; 
1 95! 2 ză! 
220! a —| 
2 45 8 op! 
270, î 50 

: 4 

295.8 sl 
3, 20 + —] 
3, 45| Ai 25, 
3 70; “Ii 50, 
3 05 4175 
20 i — 
4 45| dl 25 
4! 70, 5150 
4 95; ăi 75| 
ăi 20! 6 — 
3! 3) GI 25 
5, 70| 6, 50, 
5 95| 6 75 
GI 20! 1] —l 
6 5, 7 25! 

ţ ' 

G 707, 50! 
6 9%. “| 75 
7] 20 3 —| 
7] 45! 825, 
7 70, 5, 50 
7| 95 si 75 
8 20, 9 — 
si 43| 925 
8 70! 9 50 
8 95| 9 75 
9. 20! 10, — 
9, 45| 10, 25 
9, 70] 10, 50 
9, 95] 10 75 

10) 20| 11! — 
10, 43| 11; 25 
10, 70| 11! 50 
10. 95! 11! 75 
44| 20! 12 — 
4, 43 12 25   

„Taxa pentru valorea declarață .. | 
la pachete. «ropuri şi serisori cu valoare J 
  

  

      

  

  

      

  

    

Până la *._ | Până la | „IzZ| pânăla |. Z 

valbrea de lel Se valrea de li 3 |£ valârea de le) S |£ 

ERE ra 
i 500 | iz 31000 | 410| 71000 || 610 
1000 — 35: 82000 | 415| 72000 || 615 

"4500 |: —[50: : 33000-| 4[20|. 73000 || 620 
2000 — 65! + 84000 || 4]23 74000 625! 
2500 80 35000 ||, 430| - 73000 | 630 
3000 Îi—105! 46000 |! 435) 70000: 68% 
„3500-1404 97000 ! 440, 77000 1; 640: 
4000 i 125! 98000 | 4l43i "78000 | 643, 
4500 î- 140, 39000 ! 4l30! 70000 1 650, 
3000 ; 155) 40000 i 4[55] 80000 | 655 
5300» 1,70, 41000! 460 ' 81000 | 660. 
6000 î 1185! 42000! 4163] 82000 || 663 
6300 i 2—| 43000 | 4170 83000 | 670, 
7000 4; 213, 44000 +: 473] 84000 | 673; 
7500 |! 230, 48000 1 4|80[. 85000 | G80 
3000 245, 46000 | 4I85|: 80000 | 685; 
8300 » 200, 47000 | 4|%01 87000 | 690; 
9000 , 275 48000 | 4105] 88000 || 6095! 
9500 + 290 40000 ; 5I—| 89000 7— 

110000 | 305 50000 ; 505| 90000 + 705| 
11000 i 310. 51000 : 5110] 91000 îi 740 
12000 î! 845i 52000, 5415) 02000 î: 745; 
13000 || 3.20 53000 | 520| 93000 ! 720! 
14000 | 325! 54000 ! 5:25] 94000 | 723i 
15000 | 3430, - 33000 | 310| 93000 | 730, 
16000 | 333, 56000 | daă| 06000 7aă! 
41000 | 40, 57000 !:540| 97000 ! 740, 
18000 | 345, 58000 || 543] 08000 | 745! 
19000 | 830; 59000 | 5501 09000 | 750! 
20000 | 355 60000, | 55 100000 i 755 

21000 | 360, 61000 | 5/60 101000 |. 760, 
22000 || 36 62000 ii 5|65| 102000 |: 703 
23000 [| 370 63000 î 5|z0| 103000! 770 
24000 | 3.73. 61000 ! ă|73| 104000 | 775 
25000 | 3:80. 65000 1 5/80] 105000 | 780 
26000 | 385 66000 i 55| 106000 ii 785 
27000 | 390 67000 | 5190] 107000 || 790 
28000 | 395, 68000 |i 59% 10000 || 705 
20000 + 4—| 69000 ! 6|—! 109000 | 8__|: 
30000 | 405) 70000 i 803 140000 | 803       

Pentru fie-care 1000 lei mai mult încă cîte 05 
Scrisorile cu valora declarată, francate saii nefrancate, în 

ceea-ce privesce greut. se tax. dups tarifa scrisor. recomand, 
La trimiterile volumindse se percepe o suprataxă de 3) la 

sută din taxa pe greutate. „7 Ţin 
Ori co trimitere nefrancată la presintare, este supusă la o” 

supra taxă de 25 ban! 
Pentru distribuirea la domiciliu taxa de factagiu este de 20 

bani pentru u + ghieet până la î kilograme zi de 50 ban! pen- 
tru un obiect mal greii de 5 kilograme 
Pentru orice trimitere cara nu este ridicată in timp da trel 

zile din olciu se plăteate pentru fie care zi de intârziere câte: 
10 bani ca taxă de magasinaglu 
“unt admise în serviciul intern obiecte încărcate cu rame   iburs până la 4000 let  
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INSTRUCŢIUNI PRIVITOARE 

LA MANIPULAREA 

MESAGERIILOR EXTERNE . 
CAP. I. 

DISPOSIȚIUNI GENERA LES 

Greutatea, valorea declarată, ramburs. 

| Greutatea maximă a trimiterilor de mesugerii este fixată în general la 

7 kilograme ; excepțiunile sunt indicate în tarifa specială a fie-cărel țări ; de 

usemenea în tarifele ce urmeză se determină dacă sunt admise saă nu obiecte 

cu valore declarată saii încărcate cu ramburs, arătându-se suma maximă a 

valorer declarate sai a rambursului. Valorea declarată şi suma rambursului 

trebue în tot-d-auna să fie indicată în franci şi centime atât pe trimetere cât 

si pe buletinul de expeditie. 

" Obiecte voluminâse. 

In ueneral se consideră ca voluminose : , 

«) "Primiterile. cari vor avea 0 dimensiune mar mare: de 1 !/a metri: 

) Acelea “car! într'o dimensiune vor avea mat mult de 1 metru şi în 

alta nat mult de 1/2 metru, având o greutate mal mică de 10 kilograme; 

e) 'Trimiterile cari vor ocupa un spații mare, cari nu se Vor putea în- 

cărea cu înlesnire și cari cer în timpul transportului o deosebită îngrijire pre- 

cum : coşurile cu plante viT; arborii, pome, colivii gole saii cu animale, cutil cu 

tuburi dc ţigări în pachete mari, cutii de carton sole să cu pălărir. mobile, 

râte de tors, ete ; 
d) 'Trimiterile a căror greutate este mică în raport eu volumul lor şi 

e) Tote trimiterile cari conţin lichide îni șticle sai sticle gole, ete., cari 

se pot deteriora cu înlesnire în timpul transportului ; acest fel de trimiteri 

trebue să porte pe ambalaj îndicaţiunea „tragilet* precum şi chiar forma de- 

senată a unei sticle. | 

Condițiunile speciale relative la voluminose și (ragile sunt notate în ta“ 

vifa fie-cărel țări. 
PI INI 

1) Trimiterile până In greutatea de 5 kr. (sati 3) îndeplinind condițiunile de 

colete poștale, dacă sunt destinate pentru o țiră care participă la schimbul de co- 

lete poştale, trebuase tratate și prin urmare taxate ca colet: iar nu ca .mesagerii.— 

De asemenea nu trebuese tratate ca obiecte de mesaserii, trimiterilo cari” îndeplinese 

condiţiunile «de serisori saii cutii cu valore declarati.



  

„„xelite cu muşama şi legate cu storă cruciş, 
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Obiectele excluse la expediere. .. 

în 2 dun tole ceasurile expeditorii „sunt. datori a se informa «lacasul nduise 
şi în ce condițiuni se pot iuporta în țara respectivă obiectele ce presîntă“ spre expeiliere ;.experlilarii cor suferi prin urmare consecinţele ncolsc erei ei acestei 
precăauțiuni, . „i e Ra 

» “Prohibițiunile şi restricţiunile speciale de import; a se vedea tarita:'0- Hciala, N a m. PE "i 
In ceea ce privesce scrisorile şi comunicările scrise ce se pot întroduce în pachetele de mesagerii, se va. vedea tarita specială a [ie-cărel tărr.:. 

Lat a 

fa... 
4 Impachetarea, sigilarea, adresa. aaa 

Ubiectele' de mesagerii trebue să fie împachetate în mod corespunzător cu durata transportului și cu natura conținutului ; să fie închise ast-fel ca să nu se potă atinge conținutul fără a se lăsa o urmă evidentă de deteriorarea. ambalagiului sai sigiliilor. , | . Pentru valorile în numerar - în hârtie saă bijuterii, secere tu' împache- târea să fie făcută-in pânză, muşama solidă, piele “saii fn cutii de lenin în- 

Toate.:trimiterile trebuese sigilate cu un sigiliu de ceară sati de plumb pe. la încheeturi. - re - Adresa trebue scrisă în tot Wauna cu litere latine ; adresele strise cu creionul nu sunt. admise. - Ori ce obiect a cărel adresă, împachetare sui sigilare nu este contormă cu prescripțiunile regulumentare, poate fi înapoiat expeditorului pentru ca el să-l..tacă modificările necesare. Dacă -cu tâtă acestă înapoiere, - expeditorul: cere, ca trimiterea să fie expediată în starea în cart o presintă, - el -va putea fi satisfăcut, însă numa! în casurile când -acea trimitere nu'ar aduce vre o stricăciune. celor alte trininteri sai vre o piedică în” serviciul "poștal. : Ii: use- menea cas expeditorul trebue să declare” formal că renunță la ori ce indein=.- nisare şi că cere ca trimiterea să se expedieze pe riscul şi pericolul săă; a- „ ceastă declaraţiune se va scri şi subseri de expeditor pe buletinul de cxpe- dițiune şi se va reproduce textual pe recipisa'. de primire ce.i. se -liberează, 
Buletin de expediţie 

  

-._- Fie-care obiect de mesagerii “trebue să fie însoţit de un buletin d& exe: peditie pentru care se întrebuinţâză form. No. 177 pe care trebua să seta-: plice un timbru fiscal de. 10 bani. Cuponul buletinului de expediţie de regulă; nu va putea conţine de cât numa! adresa expeditorului ; excepțiunile se văd în tarifele fiecărei ţări, e | „Buletinele de, expediţiune trebue în tot d'auna-să pârte ştampila de zi a. oficiului de origină.. | - gg „.„: La buletinele ce însoțesc trimiterile cu valore declarată trebue .în:.tot d'auna ca pe. cupon.să se reproducă cu câră sigiliul aplicat pe obiect; : bule=. tinele de expediţie trebue, să mai conţie : No. de. înregistrare, adresa com plectă a destinatorului (cu oraşul, strada și No. casei), natura . conţinutului; : precum, şi valorea sati suma rambursului dacă trimiterea este cu .valâre-de- : clărată saă încărcată cu ramburs, i, a „Un singur buletin de expediţie pote să. servescă. şi pentru două sau-trer:: obiecte de- mesagerii fără ramburs; şi fără valore declarată: expediate însă de: un.acela-şi expeditor şi adresate -unur acelaş destinator, întru cât tarifa-ţărey.. respective nu conţine o disposiție contrară. De asemenea cu un singur. bule-. tin nu se pot expedia la un loc obiecte de mesageri! cu colete poştele, 

  

iai 

- „0“ Declaraţii vamale: Na PI 
Fie-care obicet de mesageri trebue să“fic însoţit de deelaraţiuni va- male (Form. No. 185), cari sunt complectate chiur de către expeditor. -Nu- mărul acestor. declaraţiuni se. indică în tarita țărei respective, ar limba în care trebuesc scrise este cea, franceză. | Da pi ai at 

,



  
  

  

4099 

"sun ceea ce priveşte formularea declurațiunilor vamale se va vedea mii 
cu „Semă disposiţiunile vamale din tarifa oficială. . ! ” 
„--, In general când sunt 2 sai. 3 pachete expediate cu-.un singur buletin 
de expediţie, ajunge acela-și număr de d-clarațiuni vamale ca pentru un sin- 
aur. obiect, dar în acest cas trebue.să se indice cu exactitate: în fie-care c- 
"xemplar de decluraţiune, conţinutul, greutatea şi valorea fie cărui obiect 
în, parte. - . a a A 

„ Administrațiunile poştale nu iai asupră-le nici o. răspundere: în- ceea 
ce priveşte exactitatea acestor declarațiuur ; expeditorul rămâne a suporta 
singur consecințele în cas de dicl raţiuni talze, N | 

In tarila fie-cărei țări se mu indică ce anume trimeteri pot  fi.dispen- 
sate de declarațiuni vamale. . Pe 

. 

DE Taxarea ” iai 

+. Trmiterile de mesageri” pot fi în general expediate nefruncate sat fran- 
cate până la locul de destinaţiune-saă până la un oare care punct al par- 
cursului (frontiera României, Germaniei, port de debarcare etc.) Disposiţiu- 
nile. speciale de taxare şi francare se văd în tarifele ţărilor respective din 
tarita direcţiel. ” ÎI ae 
-. La.trimiterile voluminâse se va percepe o suprataxă de 50/o din taxa in- 
ternă pe greutate precum şi din cea externă când se-prevede în tarifele „ţă- 
rilor respective. ca i a. 
';., Taxa. de trancare a unut obiect de. mesagerii trebue să-se înscrie atât 

în .condica. asouche de presintarea mesageriilor cât-şi în buletinul de expodi- 
țiune: și anume divisată în taxa internă şi cea externă ; în: rubrica respec- 
tivă din buletinul de expediţie taxa internă va fi exprimată în lei şi bani iar. 
cea,externă în [rancl și centime sai în korone și denieri-în conformitate. cu. 
punctul de eșire din România. (.A6u5|io3s 3 90, 999603... . i 

  

Taxa rambursului | 

:La “trimiterile încărcate cu ramburs pe lângă taxele “respective pentru 
greutate saii şi valore se mai percepe o taxă pentru rambuvs care este de 20 . 
bani de fie-care 20 lei sai fracțiune de 20 lei din suma rambursului fie-cărei 
trimiteri acestă tuxă. nu se. bonitică nici odată. străinătăţi - însă trebue să se 
aibă în vedere a s* înseri cu: esactitate. suma rambursului în rubrica resper-: 

tivă- din facturele de- mesagerii.. AR SI a a: . a 

ge 

A “Foaio de francare | 

-Când_tarifa unei ţări prevede francarea obligatorie sai când expedito-- 
xul doreşte francarea până la destinaţiune, însă taxa de perceput nu se pote. 
dinainte calcula, se anexeză la trimiteri fo! de francare (Form. No. 179). Fo-: 
ile-de francare în genere se fac pentru-a se încasa taxa pentru parcursul de 
lao :trontieră sai un punct Gre-care până la destinaţiune (exemplu: de la 
frontiera Germaniei până la Bordeaux). Dacă expeditorul este-o persnă cu- 
noscută şi solvabilă va da o declăraţiune înseris prin care se obligă.a achita 
Ja înapoierea fâici de francare suma ce i se va :comunica că datorește; iar! 
în-cas când” expeditorul este o. persână necunoscută, atunci i se va cere să 
depue' un“ depositsuficienţ, care se va nota în dosul chitantei 'asouche şi din 
țare-“se:va 'achita taxa poştală indicată -în tâia de francare la înapoierea el. - 
- ?-Foia de francare se: înscrie în facturile de mesagerir după obiectul Ia 
care se. raportă, dândui-se număr de ordine. i , 

Casurile în cari este necesitate a se forma foie de trancare,' sunt indi- 
cate în tarifele de mesageri! ale țărilor respective. 

Wii 0 Adeveriiiţă de primire . E | 
“Adniisibilitatea adeverinţel de primire (A. R.) este înscrisă la fie-care 

țară în parte. Pentru adeverinţă de primire se plăteşte o taxă 'de 25 bani şi 

 



| 

    
1! uubuez ca” vapoarele pcștalo imperiale.) 
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expeditorul trebue să însemneze singur pe îidresa pachetului : „Contre avis- 
de receptionti, - | ie 

Disposiţiunile. expeditorilor ;.retragerea şi .modificarea adresei ă 

“In schimbul cu anumite țări expeditorul unul obiect de mesagerir pote 
cere înapoierea trimiterel sale sai modificarea adresei dacă obiectul nu s'a - 
predat în mâinile destinatorului,. „Retragerea şi modificarea adresei se-fac în 
aceleu-şi condițiuni și cu acelea-și taxe ca pentru coletele poştale. 
„Simpla reetificare sau complectare a adresei fără schimbarea numelui 

sait calități destinatorului se.pote face fără îndeplinirea formalităţilor nece- 
sare Ja modificarea adresei, şi anume prin o cerere directă către biuroul de 
destinațiune.. . 

Autorităţile cărora trebue să se adreseze atari cereri sunt indicate: în 
tabloul menţionat ma! sus, cu explicaţiune că cererile pentru Rusia să se a- 
dreseze Directiunel. 

Reclamaţiuni 

Tratarea foilor de reclamațiuni este supusă acelora-și disposițiuni ca ăi 
coletele poştale cu excepţiune că: * | | 

__ Reclamațiunile pentru trimiterile destinate, sai transitate prin Britania- 
Mare şi Irlanda, Danemarea, Franţa, Portugalia sat o tară extracuropeană, 
trebuese în tot dauna să fie însoţite de o declaraţiune înscrisă a destinato- 

rului prin care arată că nu-a primit trimiterea, 

Mesagerii în suferinţă (rebut) 

Sunt consideraie eu în suferință : i 

1) 'Frimiterile de orl-ce natură cart nu se vor putea prela din causă că 
destinatori! sunt necunoscuţi, plecati, morţi sai faliți ; 

2) Trimiterile refuzate de destinatori ; 
3) 'Frimiterile adresate poste-restante şi nu sunt reclamate de dești- 

natori ș e - 
- 4) 'Trimuterile cară vor- conține bilete saii prospecte de loterir străine 

oprite după lege. și carr-trebuesc înapoiate: imediat. la origină. | a 
"„. Expeditorul unui obiect de mesagerit. pote chiar lu -presinture. să ceară 

printr'o adnotaţiune făcută pe buletinul de : expediţie, ca trimiterea să se 
inapoeze la origină imediat după prima căutare intructuasă sait după expi- 
rarea termenului de. păstrare în deposit; acestă cerere trebue “să -fie:tormu- 
lată în limba franceză. In cas când nu sa lormulat o ast-lel de.cerere și tri- 
miterea nu sar puteu' remite destinatorului din vre o causă ore-care, oficiul 
postal de destinaţiune este obligat a face un :2vis către biuroul de origină 
prin care cere instrucțiunile ulteriore ale expeditorului. Acest „avis trebue 
insotit de buletinul de expediţie; în avis trebue să se arate în tot dauna 
motivul. neremiterei. 1) a . 

“Tot ast-fel:se procedează şi în următorele casuri : 
1) Cu trimiterile adresate ,,poste-restante“! când ele nu. sunt ridicate 

în: termen de 1 lună de la data sosirel trimitere ; e 
  

, 1) Mesasoriile co nu se pot remito, în schimbul en costa de Vost a Alricei 
(Via llamburg eu vaporela societiiței Woormânn) trebuese iuapoiate. la origină. im- 
preună. cu buletinul de expediţie în caro xe indică cansa neremiterei, fără a se maj 
cere avisul expeditorului. Dacă teuniterea esto <poste-restanto>, inapoerea se iace 
după expirarea unui termen de 2 lună de la sosire. 
"Na vor observa aceleaşi disposiţiuni ca la coletele poştale pentru trimiterite 

mat erelo'de 1U ke. ce nu se pot remite, preschimbato cu agenţiile. liniei - Woer- 
măun din porturile Marocului, din biurourile poștale germane al6 Africei uermane 
de Sud-Y. st. Ramerun şi teritoriul Toro, precum şi eu Africa zarmană do Este via 

. 

Aneta . .. . :
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2) Cu trimiterile incârcate cu remburs și chiar cu cele „„poste-restante“ - 
când destinatorul nu achită suma rambursulut în termen de 3 zile de la data 
sosirel, 1) - A a . o 

„„.. Dacă în termen-de 30 zile de-la-expediereu: -avisului de "'neremitere nu 
se primeşte nic! o instrucție din partea expeditorului, pachetul -în chestiune 
trebue înapoiat la origină fără nici o altă întârziere), In schimbul cu Sta- 
tele-Unite ale Americel de Nord ucest termen este de 15 zile, cu Norvegia 
60 zile, iar cu Rusia și cu țările. de peste Mare-(expedierea cu Lloydul di- 
rect sait combinat pe via Triest, termenul de inapoiere este de 6 luni. 

. Trimiterile de animale vil trebuesc de 'regulă înapoiate:]a origină fără 
întârziere, În schimb cu Austro-Ungaria și Germania expeditorul trebue să 
noteze: chiar pe buletin o declarație pentru casul de neremitere, iar -trimite- 
rile de. animale vii adresate „poste restante“* trebuese înapoiate imediat la o- 
rigină dacă nu sunt ridicate în timp de 18 ore de la sosirea la destinație. | 

Avisele de neremitere şi instrucţiunile expeditorilor sunt preschimbate . 
prin intermediul biurourilor externe de schimb de Ja frontieră (punctul pe 
unde a intrat trimiterea în ţară). 

Obiectele înapoiate la origină trebuese încărcate asupra biuroului de o- 
zigină cu tâte taxele, debursele (sumisinnile vamale) cu cari at sosit gre- 
vate, precum şi cu porto «dle înupoere. a . 

Dacă obiectele de mesagerii vor conţine mărlusi supuse stricăciunel şi 
cari nu pot suferi termenul de asteptare, oficiul poştal de. destinațiune este: 
dator a cere biuroulul vamal respectiv (care a vămuit trimiterea) a le pune 
in vânzare de urgenţă fără a se mai cere avisul expeditorului. Asemenea se 
vor pune în vânzare la vamă şi obicetele abandonate. Pentru executarea a- 
cestor disposiţiuni biurourile vamale ai: ordine exprese de la ministerul de. 
finance de a le satisface imediat numar. după. simpla cerere a oficiilor poştale 
(cire. 80190 din 1891). i a e a , 

La vânzarea orl cărul obiect trebue să se dreseze un proces-verbal în 
“triplu exempliir; din care unul se va păstra la Diuroul vamal, unul de oficiul 
poştal de destinațiune și al treilea se va trimite biuroului de origină împre- 
ună cu suma produsă din vânzare, după ce se vor scădea dintrinsa taxele 
-cu cari obiectul era încărcat şi cheltuelile vânzărei. Pentru obicetele ubando- 
nate, produsul 'vânzărel, după ce se vor deduce taxele vamale și poştale, pri- 
sosul va rămâne în prolitul Statului. Iar în casul când din produsul vânzăret 
nu se vor putea acoperi taxele poştale și cheltuelile vamale, diferenţa se va 
încasa de la expeditor. a 

„„Inapoierea obiectelor externe se va tace în. tot dauna prin intermediui 
biuroului de schimb intorn pe unde a intrat în ţară.—La înapoiere obiectele 
trebue 'să' fie însoţite de declarațiunile vamale şi să porte inotivul înapoierei.: 

ia : Responsabilitatea expeditorului pentru taxe şi :deburse, 

In cas când un obicet de mesagerii se înapoiază din străinătate. uniut 
oficiu de origină din țară și expeditorul refuză de a-l retrage din oficii sui 
din vamă, ofieiul poştal în husa art. 152 din lege, va cere administrației fi- 
nanciare. respective să-I aplice legea de urmărire pentru încasarea taxelor cu 
cari se allă încărcat obiectul.— Obiectele înapoiate cari nu pot li predate în. 
termen:de 6 luni de la înapoiere, se vor trece întrun tablou si se vor îna- 
inta Direcţiunci însoţite de buletinele lor (cerându-se scăderea . taxelor pos- 
tale și vamale dacă expeditorul e necunoscut). 

1) Trimiterilo. cu ramburs şi cele cu ramburs <poste-restante» originale dinu 
“Suedia trebuese inapoiate la origină în ori ce cas când ele .nu sii. ridicat saii nt 
saii putut remite destinatorului, în termen do 14 zilo do la sosirea lor. la dos- 
tinaţie.. . - ” : A . i [ 

>) In schimbul: cu Danuinarka pachetele trebuese înapoiate ln origină şi atuuci. 
când expeditorul declară că abandonă trimiterea. sau :când retusă a da instrucţiunile . 
sale suficiente relative la trimitere, -
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, In ori.ce; cas expeditorul. este urmărit şi obligat a plăti tote taxele și, 
«dehursele car ur resulta din, regulata. transportare.și inânuire a mesageriilor. 
expediate de dânsul întru cât acele taxe nu se achit de destinator cât. și în 
„asul când suma. resultață din vânzare nu acoperă taxele. și dehursele res- 
pective. ta a 

  

a >. “Responsabilitatea poştei (garanţia) o ih. . N Ei IN : : a . a . - e 

„1, Poşta garanteză în conformitate cu dispositiunile convențiunilor 'sria- 
ranjamentelor speciale încheiate între diteritele țări și unde nu sunt ast-fel 
de convenţiuni şi aranjamente, garantarea se face după prescripțiunile - regi-. 
mului intern ul ţărilor şi -administrațiunilor car! participă la transport.:= +; 

. ” - 
. -d ” 

ă | „Responsabilitatea Lloydului austriac. a a 

Lloydul' garanteză pentru pierderi, spolieri sai avarieri provenite:'din 
neglijenți organelor. sale. sati, din. verT un accident, după prescripțiunile poş- 
tale ale serviciului poştal austriac; totuși pentru casuri de forţă “majoră și 
pericole maritime, răspunderea are loe numai în cusul când trimiterea:a: fost” 
asigurată pentru aceste tasuri, ii . 

  

"Princîpii senerale, E tute 
:_” Asigurarea contra pericolelor maritime și lorță majoră pentru pârcur:,; 
sul cu vaporele societăţi Lloydului, este facultativă, Taxa cuvenită pentru. a: 
zigurarea la trimiterile francate se percepe 0 dată cu cele alte taxe de la exe 
peditor, iar la cele netrancate se percepe de la destinâtor. a 

: „In cas cânil o triinetere este asigurată contra .. pericolelor maritime a- 
ăi tunci trebue să se scrie o adnotațiurie. distinctă atât pe obiect, cât şi:pe bu: 

: letin şi în condica asouche—care să arate că trimiterea este asigurată ; ,se' 
vor scri cuvintele: „Assure contre, les. perils” maritimes“. Dacă taxa de. asiș! 
gurare trebue să se pereâpă de la destinator, expeditorul este obligat â da: 
oficiului de origină o declarațiune semnată și prevăzută cu sigiliul săi, prin: 
care cere asigurarea contra, pericolelor maritime - Ra 

Taxele de usieurare. contra pericolelor. maritime se pot vedea în tarifele 
țărilor respective din tarifa oficială a direcțiunel. N e 

- „>“ Poșta nu'acordă nici o despăgubire în 'cas când. din scăpare de vedere 
saă întâmplător se omite asigurarea cerută contra pericolelor maritime:    

ei. ! b) Principii speciule, 

Pentru trimiterile fără valore declarată destinate la: Aden, Bombay; 
Calcuta, Hougkong, Coloinbo, Kobe, Kurrachee, Penang, Shanghai, Singapore, 
Suez, și Yokohama, Lloydul acordă -o despăgubire până la suma masimă 'de 
21-lei (20 .korone) de fie-care ă kilograme ; Ja. trimeterile fără valore declarată . 
pentru Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro și Santos acordă o despăgubire . 

  

maximă de f2-lei (40 korâne), ori. care ar [i greutatea. 5 

  

. 

  

i Da o ” Expedierea obiectelor de.mesagerii - Sa 
: | Pentru expedierea. obiectelor. de mesagerii destinate în streinătate se 
| intrebuințeză facturi lorm. N-o 192, 00, ete. .- i ata? 

„Mar înainte de a proceda la formarea facturilor, impiegatul poştal. este .; 
obligat a se asigura dacă tote obiectele. indeplinesc condiţiunile prescrise in 
taritele de mesagerii în ceea ce privesce taxele, adresa, ambalagiul, indicarea .. 
greutății. . valorii sai rambursului, precum si în ceeace privesce piesele ce: .. 
urmeză să însoteseă pachetele sai gropurile (buletine, declarațiuni, 6tc). Oâ-:. 
ciul postal, expeditor este responsabil de: tote consecințele ce ar decurge 'din 3, 

neindeplinirea vre uncă asemenea prescripțiunr. E aaa 
Fie.care obiect de mesagerie trebue să se. înscrie în factură sub numărul -. 

stiu. de. ordine; şi contorm rubricilor indicate. Orl-ce răsătură, ştersătură :saă: : 
supra-incăreure trebue să fie aprobată de oficiul expeditor. După terminarea 

- . 
posta  



a 

  

  

Cui 

înserierei, obiectelor în facturi se va proceda 'lu -udunarea, tuturor: citrelor dir 

colsnele respective. Indicaţiunile relative -la francări, deburse si taxe trebue 

să se exprime în moneda ttrel, în profitul căreia se face bonilicarea. - 

-:: “După formarea facturilor se va proceda la înregistrarea lor în: condica 

de predare la conductori compusi din form. N-o 96. - 

Cu o jumătate de oră înainte de pornirea cursei. trebue să se predea 

conductorului expeditiunea bucată cu bucată după ordinea înscrierel în factură. 

Conductorul. este obligat a se asigura dacă numărul bucăţilor, valorea și greu- 

tatea lor: corespund cu indicaţiunile” din factură ; după ce va constata: tote 

acestea, va subseri de primire în condica de predare, . menţionând - numărul 

facturilor şi al bucăţilor ce a primit. A aie 

In urma acestor operatiuni, amploiatul respectiv va înscrie în presenta. 

conductorului facturile predate în f6ia de încărcare (narşrut) contorm reguli- 

lor:stabilite pentru mesageriile interne. | 

„„.. Conduetoril sunt obligati a pune expediţiunea în saci, coşuri, gente saă . 

Jădițe, 'ast-tel în cât obiectele să tic bine asigurate în contra orl-cărel even-. 

tualităti...... E i 
| Sosirea, obiectelor de meşagerii. | Sai 

Indată după sosirea cursei, conductorul trebue să transporte cosul, genta- 

sau sacul cu .expediţiune în oficii şi să ]resinto funcţionarului de servicii 

marşrutu şi facturile. Funcţionarul procedăză la primire, cerend după tactură 

bucată-cu bucată după ordinea inscrierel. “După terminare va adeveri primirea 

în' facturi şi în marşrut în presenţa conductoiului, menţionând numărul bu- 

căților primite. “ - ÎN Ia 

În cas când ar lipsi vre-un obiect din cele înscrise în facturi, sait când: 

ambalagiul vre-unur obiect ar fi atacat, atunci se va încheia un proces verbal 

în triplu exemplar, care se 'va'semna. de către funcţionarul. primitor, de con-. 

ductor şi de alti funcţionari presenți, inaintându-se cu prima cursă un -exen-, 

plar Directiunei generale, un exemplar oficiului de origină, iar cel alt se va. 

anexa la factură. "Pe lângă procesul-verbal trebue să se facă menţiune pe: 

scurt şi îi factură, semnând şi conductorul. : Nae aa 

„+ „Sumele înscrise în facturile de mesageril, lormând basa comptabilităţii, 

treviesc verificate de oficiul primitor în modul următor: a 

aid Pentru deburse Și porturi: străine, funcţiona, rul. esto obligat a constata dacă 

sumele ce fizureză în colona respectivă corespund cu cele notate pe "buletinele de 

oxpedițiune cari însoțesc vbieetelo ;'în cas de diferenţă va lua de bune sumele notate 

pe buletine sait obiecte ; . , A Ea 

“1) Portul cuvenit străinătăţii trebue să ile verificat după tarita do mesaerii a 

ţăroi. respective ; pr . N e : i ! 

2 „6 Suma franco cuvenită României trebue. să fio verificat după tariti de, me- . 

erii; :. | cae | a a 

- “4) Ofieiile dă schimb sunt oblizata a transforma. în l6i și bani” porturile expri- 

mat în korâne'şi denteri pentru obiecțele notrâncata sosite. La, aceste suine trehue 

să so'inai adnose portul cuvenit Româniăi după tarifii, caro adunat cu purtul exterir - 

formeză portul total eo =e percepe de la destinator. i a 

Obicetele francăte numai până Ja lrontiera României se încurcă numay . 

cu portul român, care sc va nota contor regulei de mal sus. 

4 -In:cas când în urma verificărilor, tăcute s'ar constata vre-o erore, lunc- 

3 sa: 

ă
 

“ționarul primitor este obligat a rectificu în factură, însă ast-iel în cât sumele 

primitive-să. remâe lisibile, 'şi în.acelăşi timp să facă “un ivis de. rectificare | 

(form:*No.: 180), pe care săi trimită. cu primă cursă oficiului. care a tormat . 

şi expediat factura; acesta, primind avisul de rectificare, va verifica şi recti- * 

fica” la rândul săi sumele înscrise în registrul de expediţiune; şi vă înapola . 

avisul oficiului. destinatar, care 71 va lipi la factura la care se raportă.. ----. 

“ î:“Inseas- când bonilleaţia de rrancare cuvenită “României. nu este trecută. 

exact în col6na respectivă din factură, Suma se va rectifica şi se va lace'un - 

avis de:rectificare; acestă diferență nu trebue să se pereepă de la destinator, tot - 

ast-fel se va-proceda în casul când se va constata de pe un buletin că un: obiect - 

a fost: francat la origină și nu sa. boniticat taxa cuvenită României. . -: -. 

Oflciile poştale sunt obligate a aplica un timbru fiscal de 10 bani pe
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* scrisorile de expediţie ce insoţese obiectele sosite din streinătate ; acest timbru 
se aplică şi se plătesce de destinatar în momentul liberărer obiectului. (Cire 
2581/1886). . - . . N Ri Î.. 

* Remiterea la destinatori. . 

Remiterea obiectelor de mesageril la destinatori. se va efectua conform 
xegulumentelor stabilite pentru serviciul intern, și anume după'ce se încascză 
tote taxele-cuvenite sunt liberate contra uner chitanțe semnată: de-destinator ; 
chitanța va purta No. de ordin ul condicel de sosirea mesagerilor. po 

Un obicet ore-care pote fi remis mat înainte de'a parveni în localitatea 

obiect destinatoruiul, va observa urmâ&torele : 
a) Destinatorul trebue să probeze identitatea ; . 
b). Se va nota în factura respeetivă No. chitunţer sub care sta predat; 

.c) Remiterea se vu face după.ce sai incasat tote taxele poștale şi va- 

unde este adresat; în acest cas oficiul intermediar care va preda un asemenea 

„male relative la trimiterea. respectivă, . 

Reexpedierea pantru cause de schimbarea domiciliului. 

Distinatorul unul obiect de. mesagerie pâte cere oficiulur de . destinație 
ale a i se trimite obiectul în 'localitate unde sc ailă domiciliat. 

O asemenea cerere pote fi tăcută și de expeditor, şi se va satisface nu- 
- mar atunci când va fi adresată prin oficiul ln care a fost presintat obiectul. 

„ Cererile de asementu natură din partea destiatorului se. vor face în 
tot-de-auna înscrise şi se vor inregistra și păstra îi archiva oficiului la care 
Sai adresat, ... . | n 

"Obiectele .reexpediate după . cererea expeditorilor sati destinatorilor, se 
“vor încărca cu taxa respectivă pentru noul parcurs. 

Cântărirea şi înscrierea greutăţii. | 

Pentru tote obiectele în genere şi mul cu sâmă pentru acele cu valore. 
«leclarată, cântărirea. trebue să se facă cu.cea mal. mare exactitate ; greutatea 
constatată sc. va „indica atât pe obiect.cât și pe. buletinul de expediţiune şi pe 

„«leclaratiunele” vamale. . 
Biurourile intermediare de: schimb. și cele de destinaţiune sunt obligate 

„a cântări şi verilica greutatea tuturor trimiterilor, şi mul'cu -sâmă a ucelora 
„de valore sa cari vor fi suterit vre-o. stricăciune în ambalagii. 

Scutirea:de taxe. 

Sunt “scutite de“ taxele postale : . a 
1) Obiectele de mesageri! schimbate intre administraţiunile postale ; 
2) Ohicctele de: mesagerii schimbate între autoritățile austro-ungare şi 

ministrul sai consulii Austro-Ungariei din: România : 
3) Seutite de taxa română totu mesugeriile cart în serviciul intern sunt 

"eonsiderate ca oficiale. | 

Trimiterile sosite cu porto reservat. . . ..... 

'Ubiectele de mesugeril cari sosesc fără buletin de expediţie şi cu india 
cațiunea „porto reservat** (,„,porto-verbehaltenii sai p.-r., p. v., ete.), nu tre- 
buese încărcate cu nici o taxă de cât în momentul când sosesec. buletinul de 
„expediţiune original sati comunicarea oficiului de s-himb relativă lu taxele cu 
„cari se uflă încărcat obiectul. | CL , 

Dacă destinatorul ar cere obiectul mai înainte de a sosi ' indicațiunea 
“taxei, obiectul nu-se va libera de cât numai atunci când destinatorul ar isa 

„un deposit, saii stur obliga fonnal de a plăti: în urmă tote taxele ce se vor cere. 
„Dacă în timp de d zile nu ar sosi .buletinul de expediţiune sati comuni- 
„eare necesară,;. oficiul de destinațiune va cere printrun avis explicaţiuni ofi- 
„ciului de schimb respectiv. Când. obiectele vor fi transit, ele se vor expuliă 
mai departe după acelaşi procedeu care aii sosit. i 

2 : E 

d.
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„" Oliciile pustule sunt obligate a ține o condică specială pentru notarea 

acestor cusuri. (Circ. No. 7187/1589). o - a. 

Sosirea, unei foi de francare. 

Cid sesesce. la vre-un biuroii de schimb un obiect însoţit de fie de 

francare, atunel obiectul se predă, destinutorului ca şi când ar fi trancat la 

presintare înscriindu-se în lel și baut, în toia de francare 'atât 'sumele deja 

datorate pentru parcursul străin cât și taxa cuvenită României.! . 

In tactura cursel. următore - asupra biuroului străin de la care a sosit, 

obiceiul se va trece sub No. 1 de ordine f6ia de irancare încărcând: debursele 

şi portul strein, convertite și reduse într'o singură sumă precum și taxa ro- 

mână înscrindu-se aceste sume în colonele respective. 

“Când obiectul nu se predă destinatorului de biuroul de sehimb şi se reex= 

pedicză la alt oficiu intern, foia de lrancare nu se înainteză Ja oficiul de des- 

inatiune cu obiectul, ci se opereză cum să prescris mal sus, înapoindu-se foia 

cu întâia cursă biureulul extern de schimb, iar în factura internă şi pe bule- 

tinul obiectulur se face însemnarea „tranco cu fâic de franeare“. 

“Modul de procedare cu obiectele de mesagerii expediate saă „sosite, cari 

nu sunt regu:amentar împachetate sigilate sai adresate. 

Primirea fără observatiuni din partea oficiului poştal: a unei trimiteri 

Gre-care nu dă dreptul expeditorului la nică o indemnisare şi nuw'l scutesce de 

răspunderea ecl privesce pentru orl-ce pagubă ar resulta din veri-o neregula- 

vitate în adresă, din vre-o disimulare sat nedecluratiune a continutului, în 

fime din derectuositatea ambalagiului sai sigilărei obiectului predat. 

Pentru trimiterile car nu pot fi expediate la destinatiunea lor fiind că 

actele ce le insotesc unu sunt în regulă, buletinul de expeditie va putea fi ina: 

poiat singur și fără cheltuială oficiului de presintare, dacă omisiunea pote fi 

îndreptată numar prin mijlocul acestel piese. 
Dacă este trebuință a se înapoia chiar obiectul pentru a îi complectat 

după reguliunent, acest obiect nu se va încărca cu taxă pentru acestă înapoere, 

nic pentru a doua expediere până li locul de unde sta înapoiat. 

Debursele speciale făcute în expediere vor putea. fi plătite de adminis- 

trațiuuea poştală respectivă cu sarcina de a se împlini de funcţionarul culpabil. 

'Trimiterile nesuficient ambalate și acele deteriorate în timpul transpor- 

tului mu trebue să fie refusate când se predaii de un biuroii poştal la altul, 

dar ele treltese ambalate din non, conservând pe cât posibil ambalagiul 

primitiv. 
| Constatarea unei asemenea trimiteri nesuficionte ambalate se va ununta 

biuroului postal expeditor cu prima cursă; acesta se face chiar şi pentru tri- 

miterile înapoiate la origină și fiind insufiicient ambalate. 

Operaţiuni vamale. | 

In ceea ce privesce dispositiunile relative la îndeplinirea formaliti ţilor 

vamale la earl. sunt supuse trimiterile ce sosese din străinătate se va urm 

în conformitate cu regulamentul de aplicarea legci telegrafice, telotonice ȘI 

poștale (Art. 19) până la 315. — Biurouri de comisiune şi expedițiune). 

| Formarea manifestelor. 

In privința taxelor car se vor încasa pentru masageriile transportate 

prin societatea de nuvigațiune a Loydulul, precum si alte vapore, sait stabilit 

următorele disposiţiuni : - | , , 

Oficiile Brăila, Galaţi, "Tulcea, Sulina şi Constanta vor prbut în fie-cure 

„zi de cursă un manifest (factură de mesageril), în care se va trece fie-care 

obiect în parte cu indicaţiunea valorei, greutăței şi a taxei cuvenite României, 

„acest manitest va fi în dublu exemplar, căci unul, subseriindu-se de amplo- 

iatul de la mesagerit saii de dirigintele oficiului, i se va înapoia ca dovadă a 

taxelor primite.
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Oficiile respective vor deschide rubrice speciale în jurnalul de Mosazorir 
form. No. 203, unde vor trece în parte tot ce vor încasa de la-companiile de. 
vapore întocinul ca de la orl-ce oficii poştal, iar nianitestele'se vor cose în 
acta facturilor sosite. Dacă cu veri-o cursă nu vi sosi nimic, agențiile vapo- 
relor vor trimite manifeste albe. 

Pentru gropurile expediate, asemenea, oficiile nientionate vor primi de 
la agenţiile respective taxele cuvenite după tirila română. 

Aceste taxe se vor trece în condica cu matcă de mesagerii fără a se mar 
tăia chitanță, ci numai înscriindu-se pe densa „Taxa încasată de la agenția 
vaporului... 

Rotunjirea taxelor. 

in tot-dauna totalul taxelor ce-se percepe pentru un obiect, se va rotuuji 
în condica â-souce de mesagerii din 5 în 5 bani. Exemplu: dacă pentru un 
obiect adresat în lusia star cuveni ca taxă externă, pentru greutate 2 lei 37 
bani şi pentru valore 1 leit, 23 bani, adică în total A lo%, GL bani; în con- 
dica ă-souche se va înseri 2 Iei, G3 bani; iar în facturi 'se va înseri taxa 
exactă de bonilicat adică 3 lei, GL bani. - | 

Totalul ork-cărer taxe externe, ce ar' trebui Să se: bonitice în Korone și 
denieri şi ar presenta o fracțiune de 1/2 denier saii mai mare, atunci taxa se 
rotunjește la un denier întreg; iar dacă presintă o fracțiune mar. mică ca !/ 
denier, acea fracțiune se neglijeză. Exemple :: dacă. pentru un grop destinat 
în Franta bonificarea externă ar [i de 35 Korone, 48, denieri, atunci taxa 
se va rotunji la un denier întreg, adică se va înseri prin. facturi 85 Korâne 
49) denieri ; dacă însă taxa:ar fi de 95 Kor. 482, denieri, în facturi trebue să 
se înscrie 55 Kor. 48 deniery. 'Tot asemenea se procedeză şi în casul: când 
boniticarea Sar efectua în franci şi centime adică se rotunjesce în plus sati 
în minus la o centimă .... i
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COLETE POȘTALE PENTRU SORAINATĂTE 

CONDIȚIUNILE DE EXPEDIERE ALE COLETELOR, POSTALE. |, 

IN SCHIMB CU STRĂINATATEA , 

. ! i. . 

Condiţiunile de admitere. i, 

+ - Condiţiunile ce trebue să îndeplinâscă un colet,pentru ca să fie admis 

la transport după tarila de faţă, variază după tara de destinaţie sai după 

calea de transmitere. ae i 

Se pot admite la expediere: : e . 

“a)Coletele până la 5 Kilograme (fără nicl o limită de: dimensiune, volu- : 

minsse, cu valore declarată până la 500 ler si cu ramburs până la 500 ler); 

V) Colete până la d Kilograme (fără valore declarată, fără ramburs și 

fără a îi voluminose); ! - 

c) Colete până la 3 Kilograme (cu valore declarată sai ramburs până 

la suma de 500 ler; N .. aa 

d) Colete până la 3 Kilograme (fără valore declarată, fără ramburs și 

fără a fi volumin6sc). ' 

Se consideră ca voluminâse şi supuse la o supra-taxă de 5P/ din taxa 

ordinară : 
a) Coletele cani trec peste 1 metru 50 cm., întrun sens ore-care ; 

5) Coletele cari, prin forma, volumul sait fragilitatea lor, nu se pot lesne 

încărea cu alte colete saii cari cer precauţiuni speciale, precum sunt: pante 

și arbuşti în coşuri, colivil sole suit cu. animale vil, cutii de ţigări gole sait 

alte cutit în teancuri, mobile, coşuri de nuele, jardiniere, căruciore de copil, 

vertelniţe, velocipede, etc. 
Coietele poştale destinate pentru ţările ce nu admit colete voluminose, 

nu pot avea o dimensiune, întrun sens 6re-care, mai mare de 60 centimetri. 

Coletele poştale ce sunt transportate cu vaporele [ranceze sai olandeze, 

sunt considerate ca voluminose când aă na din dimensiuni mal mare de 60 

centimetri sai al căror volum trece de 25 decimetri cubici. 

Se admit în tâte casurile-ca colete nevoluminose, când nu trec peste un 

metru în lungime şi 20 centimetri în lărgime sait grosime, coletele poştale 

car! contin umbrele, bastâne. hărţi, planuri sai obiecte de acest fel. , 

Trimiterile, cărora nu li se pot da curs ca colete poştale din causa dis- 

  

*) După ediţia oficială a Direcţiunei. 
-
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posiţiunilor existente dar car sunt-admise ea obiecte de mesagerii,- nu trebue să se refuze ci trebue să se taxeze după tarifa de mesagerii respectivă, 
Tarita co urmeză la. pagina . + indică tările la a căror destinaţiune se! pot ex- * pedia colete până la 3 Rilograme, saii până la 5 Kilo«rame colete eu valore. declarată, saii cu ramburs, colete voluminâso şi- în îine taxele de transport, pentru valore. gre- „tate, volum şi ramburs, căile do transmitere şi numirul declaraţiunilor vamale. iar do li pagina... înainte se giisese nomenelaturile de biurourile străine +6 fac ser- viciul de colete poştale, cum și diferite disposiţiuni spetialo relative la acost serviciii, 

„Adresa, 1) împachetarea şi sigilarea, : i - - Dea DR , îi. - joia 

Pentru a fi admis la transport, ori-ce colet trebue: i i «) Să porte adresa exactă a destinatorului ; adresele scrise cu creionul nu sunt admise. Când e vorba de colete ce conțin bucăţi de monedă, materit de aur sati de argint ori alte obiecte prețiose, adresa trebue să fie:serisă chiar pe ambalajul coletului ; a o n o ÎN a b) Să fie împachetat ast-fel în cit să potă corespunde cu durata: 'tran= sportului şi să preserve în de-ajuns conținutul. Impuchetarea trebue: să 'fie ast-lel făcută în cât să fie imposibil de a se atinge conținutul fără a lăsa 'o urmă aparentă de violare; E c) Să fie sigilat. cu un sigilii de câră, cu plumb sati printrun alt mijloc cu inițiale sait marea specială a expeditorului. 

> 

Lichidele “și corpurile cari se topese uşor trebhuu să se expodieze” întrun reci- pient dublu: între cel d'ântăiii (butelie, flacon, borcan, cutie, ete.) și- cel * dal: doilea “teutie de: metal saii-de lemn tare) se lasă, pe cât se pote, .un-spaţiii: care trebue să, - 
“u ori-ce altă. materie absorbantă, -. 

. . DP .. i. 

  

Buletinul de expediţiune şi declaraţiune vamale. .-: 

  

„„__. Fie-eare colet poştal trebue: să fie însoţit de un buletin de -expedițiune (form. NO, 177) și de. declaraţiunile amale necesare (form. No. 185) “indicate în colâna 13.a tarifer 'de li pagina i ae id Buletinele de expedițiune trebue să fie complectate chiai de către expe- 
să-. 

. 

    sturi nu sunt permise pe buletinele de expedițiune.. | : 

  

Luletinul de erpeditie. 

Buletinele de expediţiune. pentru coletele cu valăre declarată trebue 'să purte, reprodus cu câră sait cu tuş, acelaşi sigilii care a servit la închiderea coletelor. pa. 
NE „Este permis ca pe lângă un singur buletin de expediţiune să'se expe- dieze 2 suă 3 colete poștale, când ele sunt presentate de o singură personă la unul şi acelaş destinator; pentru Italia ȘI pentru țările la cari Italia ser- "vesce de transit, nu este permis ase expedia de cât numai un singur colet cu un buletin de expedițiune. | ia Buletinele de expediţiune colective sunt admise numay pentru coletele ordinare ; acestă dixpositiune nu este aplicabilă coletelor expediate, cu. ruin- burs sai cu valore declarată, cari trebue să fie însoțite fie-care de câte un buletin de: expediție separat. . e Când se expedicză 2 saă 3 colete cu un. singur buletin de expediţiune, "greutățile şi taxele se vor. indiea separat pentru fie-care colet în parte. * 

—_— . . ra asa 
ae 

)) Adresa coletelor poştale destinate pentru 'Statele-Unito ale Americei de Nord trebue să arate .în mod exact: 1) Numele . destinatorului, 2) Strada ȘI NO. casei, 3) Locul de destinaţie, 4) Districtul (County), 5) Statul şi 6) denumirea da: Etats-Unis (United-States). saii abroviaţiunea „1. X, A (Etats-Unis d'Amerique).
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| Mii ie ". Pinibrul fiscal de 10 bani. 
| IA IES RI a. . . Pi ar 

„ae nu Pe fie-care buletin de expedițiune, 'ce însotesce. coletele. ce se expedliază 

“sai sosesc din străinătate, se va aplica un timbru fiscal de 10 bani (atară de 

- coletele “oficiale expediate cu scutire de taxe). i i 
Ps EI - o. i . 

    

Comniicuțiuni pe eiponul. buletinului” de eszpedițrei 

Expeditorul pote.udăuga, pe. verso „cuponulur.de expediţiune, Comunica- 

ţiuni serise relative la trimitere, însă numal în schimb cu: 

Aden, Argentina, Austro-Ungaria cu biurourile austriace din Turcia, 

.Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chili, Costa-Rica, Danemarca cu insulele Feroe, 

“Islunda, Grinlanca şi antilele danese, Egypt, Elvetia, Germania cu biurourile 

. si protectoratele gerinane, Nonduras (republică), Indiile oriental britanice, 
  
“ji „Japonia (numa pe via Bremen direct), Luxemburg, Muntenegru, Nicaragua, 

“|: Norvegia, Olanda cu coloniile olandese, Rusia de Europa cu Finlanda și Cau- 

„asul, “Salvador, Serbia. Siam, Venezuela și Turcia (numar biurourile otomane, 

„austriace şi germane). "   
i aaa te . Declaruţiuaui vamale. 

Ei sun ausTrebue ase indiea în tot dauna în declaraţiunile vamale felul, calitatea, 

„i greutatea, „valorea reală, ete. a cciiținutului coletelor, punându-se, în vedere 

| + c-expeditorilor..că. sunt responsabili de redacțiunea exactă. şi complectă. a decla- 

E SE raţiunilor-vamale ;: consecințele intractiunilor la legile şi regulamentele vamale 

ale tărel de destinatiune, privesc direct pe expeditori, căcl administruțiunea 

poştelor nu'șT. asumă.. nici. 0 respundere în. cas. de declurațiuny [alşe saii ne- 

<omplecte. 
„2. Pentru. coletele poştale expediate cu un singur buletin de expeditie, de- 

“<Jarațiunea vamală, pote fi colectivă, dar” bine înţeles că ea trebue să fie for- 

| mată în atâtea exemplare câte sunt prescrise în turifă (colona 13 pag. : 

nu In sehimb cu Austro-Ungaria, hiurourile. austriace saii germane din 

|, -"Ţureia (pe via Constanţa sati Priest) Elveţia (numar până la 500 grame), Ger- 

nania, Muntenegru şi serbia, coletele ce conţin bani în numerar sait în hârtie 

” (adică gropurile până la valorea de 50 le!) pot [i expediate fără a fi însoțite 

de declarațiuni vamale. 

  

Se atrase atenţiunea asupra disposiţiunilor speciale, relative la tormularea de- 

i „ alaraţiunilor vamale. în schimb cu Sre-cari tări . provădute la tarifa de mesirerii 

! "“(mhzina de 0re-eo acele disposițiuni se aplică şi: coletelor: poştale; în special se 

:: ai avea în vedere condiţiunilă în ear se expedicză, coletele ce conţin 'obiecte:de aur 

saii de argint destinate în Rusia, condițiuni previdute la pagina. ee 

1-3 + De asemenea:s0 Ya avea, în: vedere că pentru unele țări trebue si se alăture 

„certificata de origină co se prevăd li parinile a . . 

      

Declaraţiunea, valoarei 

  

dă “ximă admisă, se găsesc indicate în tarita de la pagina. 

** In cas de declarare de valoare, trebue să se înscrie, atât pe adresa co- 

Jetului cât si în buletinul de expediţie, valoarea în franci şi centime, fără ră- 

“atu nicr adăugiri chiaraprobate. : . | - 

“Rie-care colet cu valoare declarată precum şi “buletinul de expediţie 

care-se raportă la el, trebue să porte o etichetă roșie .cu indicaţia ,,Valeur 

| “acdlareett (form. No. 192). , A | 

|: 2 Când coletele conţin monede, materil de aur sait de argint or! alte o- 

- Dicâte preţidse, etichetele ce se lipese pe colete trebue să fie distantate, ca 

"""Tările pentru canr se admit colete cu valore declarată, precum şi suma 

     



    _rifica mai înainte conținutul coletelor. 

420 

  

să nu poată servi.a uscunde deteriorările ambalajului; ele nu trebuesc să fie 

îndoite pe ambele feţe ale ambalajului ast-fel în cit să acopere marginea. -: 

Orl-ce declaraţiune traudulsă de valore mai mare de cit valorea reală 

a conţinutului unui colet, este oprită. In cas de declaratţiune fraudulâsă de: 

acestă” natură, expeditorul pe lingă că pierde orl-ce drept de despăgubire în! 

cas de pierdere, dar va mat fi supus la o amendă până la 500 lei (Art. 129 

din -legea telegrafo-poştulă). . o 
Declaraţiunea valârei este obligatorie pentru coletele cari conţin bani, - 

materii de aur s'uti argint sati alte obiecte preţi6se. 

Ramburs. 
: 

__ "Tările pentru cari se pot primi colete încărcate cu ramburs, până la 
suma de 500 ler maximum, se găsesc indicate în tarifa ce urmeză la pa-: 
gina, 

In ceca-ce priveşte prescrierea sumelor incasate din rambursuri, dar. 

nereeclamate de expeditor, inlocuirea mandatelor de ramburs perdute, prin. 

duplicate, ete., disposiţiunile in vigore la schimbul mandatelor poştale ex- 

terne se aplică şi la mandatele de ramburs. ” 

- A )Presculăirea coletelor încărcate cu ramburs. 

Coletele încărcate cu ramburs şi destinate pentru: străinătate, nu pot fi 
presentate de cât la oficiile cai manipuleză mandate poştale externe. - 

. Fie-care colet înciircat cu ramburs trebue să porte, pe partea adresei: 
indicațiunea sumel de ramburs, scrisă în citre şi în litere, în franci şi cen- 
time, şi să fie învestit cu.o etichetă:roşie (form. No. 133)cu adnotația ,Rem- 
boursement'“. .-. 

Un colet încărcat cu ramburs trebue să fie însoţit de un buletin de ex-: 

pediţiune (form. No. 177) reunit cu un mandat de ramburs (form. No. 1774). 
C 9896/903 care nu se poate raporta decât lu -un singur. colet. Indicaţiunile, 
coprinse în buletinul de expediţie şi în mândatul de ramburs, se, complec-= 
teză de cătră expeditor, fără răsături sai. ștersături chiar- aprobate. 

Suma rambursului se va plăti expeditorului coletului dupe indicaţia su- 
met făcută de el la expediere, îndată ce oficiul de presentare primesce de la. 
biuroul de destinație mandatul de ramburs;. mandatele de ramburs ce nu sar 
putea achita expeditorilor coletelor vor fi înaintate cu reterat Dirceţiunel şi 
nici într'un cas nu vor fi înapoiate biurourilor cari le-ait emis. aa 

Taxa pentru ramburs este 20 bani de fie-care 20 lei suii fracțiune de 
20 lei; acestă taxă specială se percepe prin condica, ă-souche (lorm. No. 207) 
odată cu cele-lalte taxe (pentru greutate şi pentru valore), la presentarea 

: coletelor; în facturile de expediere se va înscrie cu exactitate, în colâna res- 
pectivă, numa! suma rambursului, iar' bonificarea cuvenită străinătății din 
taxele de ramburs se lichideză de Direcţiune care le calculeză după totalul 

- rambursurilor 'înserise prin fracturi.  - - 

"B) Sosirea coletelor încărcate cu. ramburs. 

Coletele poştale încărcate cu ramburs, sosite din străinătate, pot fi des- 
tinate pentru ort-ce localitate prin ţară; cum însă aceste rambursuri nu pot 
fi manipulate de cît de oficiile cari sunt autorisate a emite mandate poştale 
externe, oficiile de frontieră vor carta asemenea, colete . numai la oficiile cari 

emit mandate externe. i A 

: + v d ă ' . . a . 

.Coletele încăvcate cu ramburs nu se vemil deslinatarilor de cît după a- 
chitarea sumei rambursurilor (și a tuturor taxeloi), nefiind permis a sc te-
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Manipularea coletelor cu ramburs, sosite, se-face după cum urmeză : 

a) Pentru coletele destinate la oficiile euri emit mandate externe. 

| 
1 

| 
| 
| 

l 

| , 

| La sosirea unui colet încărcat cu ramburs, trebue a se verifica ma! în- 
Ţi -tâl dacă suma rambursului este înscrisă cu exactitate în factura cu care a 

i sosit coletul; după aceea se înregistreză coletul în situaţia (form. No. 220) şi 
se aviseză destinatarul, căruia i se libereză coletul după ce achită tote ta- 

| xele și sumele cuvenite. i ” 
| După achitarea sumel de rambursat, care trebue să se tacă cel mult în 

  

i „termen de 7 dile de la remiterea avisului, oficiul încasator este ţinut a înu- 
-poia cu prima cursă, mandatul extern de ramburs; biuroulul de origină, com- 
.plectându-l în modul următor: , | 

- +. _* 1) Mandatul de ramburs se înregistreză în condica ă-souche (form. No. 
| 137) a mandatelor poştale internaţionale dându-i-se un No. curent, întocmul 

„ca şi pentru mandatele externe presentate; pentru mandatele de ramburs nu 
se percepe nici o taxă la înregistrarea lor în condica â-souche, afară de di- 
terența de curs prevădute pentru mandatele externe; acestă diferență de curs 

„se percepe de la destinatarul coletului. * . a 
In condica ă-souche se va nota şi No. de origină al coletului prin cu- 

vintele ,,Ramburs la coletul No... .. &, iar chitanța respectivă se va de- 
tașa din condică şi se va lipi la recipisa de predarea coletului. 

2) In partea de sus a mandatului de ramburs trebue să se noteze No. 
:de origină al coletului la care se raportă mandatul de ramburs. 

In partea mandatului de ramburs reservată pentru indicațiuni de ser- 
„vicii, se va nota în primul rînd No. ce coletul a primit în situația de sosire 
„(form. No. 220), situație care servesce a aminti memoriei termenul cit se 
pote tine coletul la disposiția destinatarului. In al Il-lea rind cu titlul ,,No. 

E registrului de depunere“*, se va înscrie No. ce a primit mandatul de ram- 
! burs în condica mandatelor postale externe. In al III-lea rind se va nota 

data emisiunei şi la urmă oficiul şi semnătura amploiatului (sai dirigintelui) 
-care a emis mandatul. | 

5) Mandatele de ramburs se vor expedia biuroului de origină, spre ati 
"achitate presentatorilor coletelor, păstrindu-se aceleași regule ca la cele-lalte 

  

manilate poştale externe, 

In cus când destinatarul ua plătește suma rambursului întrun termen 
“de 7 zile, cu începere din ziua ce ttrmeză după aceea a sosirei coletului, u- 
cesiu se fraidză cu ccizut în 'rebut, conform disposițiunilor prevăzute la pa- 
-gina. 

In casuri de reexpediere sau de înapoiere, coletele nu se vor încărca 
cu o nouă taxă pentru ramburs peste iaxa originală. 

Pi o. 
E b) Pentru coletele destinate la stațiunile de căi ferate sai pentru! co 
mumnele ce se deservesc prin intermediul acestor staţiuni. Ma 

Coletele poştale se vor carta de cătră 'oticiile de frontieră la, oficiile 
-curi emit mandate externe și cari sunt în upropmere de staţiunile de destina- 
„ție; oficiul le va înscri prin registrul şi situațiunea sa de sosire, îngrijind 
atât pentru înapoiarea sumelor de rambursat cât şi pentru avisarea expedi- 
“torilor, în cus când coletul ar [i în suferință. 

Pentru îndeplinirea acestor operațiuni să păstreză regulele urmiătore : 
10) Oficiul reexpeditor va retine numa! nandatul de rambus extern, în- 

“Jocuindu'l cu un mandat poştal oficial (form No. 184), în care va. indica, în 
tote rubricele, suma rambursului ce urmeză a se încasa de la destinatar 
(care sumă va coprinde şi diferența de curs respectivă), pe cupon origina, 
"No.. şi adresa obiectului încărcat cu ramburs: iar ea adresă a mandatului,  



  

  
  

=
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tă
, 

  

a 'pune chiar numele oficiului scii. Acest formular de mandat se va. ataşa, 
cu un ac de buletinul de expediţie care însoțesce coletul. zi tat 

Suma rambursului se va înscrie și în col6na respectivă a facturel 
cu care se va trimite coletul (In suma iîuscrisă în acestă colonă.nu trebue a. 
se coprinde și alte taxe cu cari ar fi încărcat coletul). oc ututui 

20) După încasarea rambursului, oficiul va primi banii prin mandatul poş-; 
tal oficial, învestit de stațiunea cure a efectuat predarea coletului. cu torinula 
de valabilitate şi, la” rândul său, va complecta mandatul de ramburs extern;. 
pe carel va trimite la origina sa. " n ESI a RCA 3) In cas când la expirarea termenului de 7 dile, oficiul poştal care. a, 
transmis unei stațiunr.un colet încărcat cu ramburs, nu ar primi înapoi nick 
mandatul poştal oficiul, nici obiectul respectiv, va cere printrun avis. stațiu-. 
nel destinatare înapoierea coletului cu indicatiune de motivul nepredărel şi, 

    

car 

imediat după primirea lui, va consulta pe expeditor, conforin regulelor sta-, 
bilite pentru coletele cer sunt adresate direct, păstrînd coletul în deposit până;, 
Ja obtinerea avisului expeditorului. A at 

In cas când expeditorul ar cere ca coletul să fie presentat încă. o. dată, 
destinatarului, reexpedierea se va face fără a'l supune Ja o altă taxă. 

Coletele destinate .pentru comune deservite de staţiunile de cale ferată, vor fi ridicate de către destinatari de Ja aceste staţiuni în urma primire! avi- 
sului form. No. 173. cc se remite la destinaţie în mod gratuit, 

. 

c) Pentru coletele destinate la oficii cari manipuleză serviciul de. me+: sagerii, dar-cari nu sunt autorisate a emite mandate externe, : precum și la. 
comunele deservite de-aceste oficii, a eat 

„Se iadeplinese în mod identic aceleaşi operațiuni ca la coletele destinate, pentru stațiunile de căi ferate (lit. D. de mai sus), cu deosebire că dacă, des-! tinatorul domicilicză într'o comună unde nu este oficiă, avisul form. No, 173: se remite în-plie închis şi; încărcat cu porto de.15 banr prin timbre, „taxa de: plată“, care, taxă se incascză de la destinator o dată. cu cele alte taxe::,: iu 
Dacă aceste avise nu se vor putea, preda. fin din cauză că destinatorii ar ro=:: fusa primirea, fie că dâuşii sunt necuncseuți, plecaţi, ete, atunci ole se vor sciulea prin comptul timbrelor întcemai ca serisorite nefraneate cădute în rebut, inaintân= du-se Direcţiunei plicurile eu adnotaţiunile cuvenite, | a ai 

” iei Bai ga In cas când rambursul nu ar fi achitat în termen de 7. dile. de la uvisa=; . rea destinatorilor, se va:cere disposiţia expeditorilor, procedându-se în modul 

  

următor : 

Oficiul în păstrarea căruia so săsesc coletele. va opri un duplicat de pe bule= tinul de expediţie original, la care va atașa tâte documentele ee ai însotit trimite= rea, iar buletinul original îl va, expedia oticiului car6 a formulat mandatul cfieial de” ramburs, eu arătare pe buletin a cnusoi care impiedică remiterea, rămânend ca acesta «i: să ccră avisul expeditorului întoemai ea la coletele cori ar fi fost adresate direct, n Daca în termen do 2 luui de la data expedierii bulotinului, nu so va primi nici o instrucţiune din partea expeditorului, coletele impreună cu tâte documentele şi cu o notiţă explicativă, sunt, înapoiate oficiului de la care aii fost primite. 
In tot timpul cât coletele se xor conserva în depositul oficiulur de des-:" tinaţie, ele staii Ja disposiţiunea destinatorilor, cai pot să le ia în primire, după achitarea taxelor cu cari sunt încărcate. | CR | In nică un cas asemenea colete nu se pot reexpedia la o altă localitate fără autorisarea expeditorilor. 

, „U) Pentru coletele poștale cu ramburs destinate:la oficii cari nu mani- puleză serviciul de mesagerii. i PR 

0 | iile € e poştale exterite ș cari sunt în directă cartare, (și în apropiere) cu. oficiul 'de destinaţie: e AA Oficiul .prineipal reține coletul împreună cu tote documentele, trimitend * 

   
„„_» Aceste colete se-operăză de oficiile cari eniit mandat
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oiiciulur. de destinatie, cu prima cursă,. înscris în tactura obiectelor recoman- 

date, avisul form. 173, complectat cu tote indicațiunile necesare. | 

„ic“ Ofieiile de destinație, la primirea uuor asemenea avisc, vor îngriji de a 

Je remite imediat destinatorilor, punen i du-le în vedere că spre. a'și primi co- 

Jetele, urmează a' subscrie avisele, a se presenta la oficiile unde ele se găsesc 

în". deposit şi unde urmeză.a se achita taxele cu cari sunt încărcate. 

“Dacă însă destinatoril dorese a: -trimite o altă personă spre a ridica a- 

ceste trimiteri, avisele li se vor remite după ce mal întâr oficiul de: destina-. 

ție va certifica semnătura destinatorilor aplicând sigiliul oficiulul pe avise, 

după cari coletele pot fi Jiberate celor trimişi de destinatori. 

i -: Dacă destinatorii unor asemenea, 

acâsta' se va considera ca şi relusul de 

se.va cere a Scrl pe avIS cuvintele: ,, 

trimeteri vor retusa primirea avisulul, 
a primi trimiterea și prin urmare li 
Retus primirea: şi vor subscrie, iar. 

dacă vor refusa și acestă formalitate, avisul va fi înapoiat imediat 'oficiulul 

de lu care a fost primit, înseris în lactură obiectelor recomandate şi notân- 

du-se pe el causa înapoierel ; de asemenea se vor înapoia avisele când desti- 

natoril ar fi morti, necunoscuţi, plecati, faliți, ete. 

"C) Aodifieareci. sati: anularea ralu rsurilor, 

Expeditorul pote cere niodificarea sati anularea rambiirsulul cu care â 
= 

fost'îndăreat un colet postal; îns: i în schimb numar: cu , Austro-Ungaria, biu- 

rourile “austriace din Lureia, cu Belgia, Elveţia, Francia, Germania, biuroul 

german din Constantinopole, Molanda, Italia, Luxemburg şi Norvegia.. 
e 

Cererea se face prin poştă în comptul expeditorului care trebue să plă- 

"1âscă taxa: aplicabilă unel scrisori, recomandate, simple şi care. trebue să'și 

„justifiec identitatea presentând si recipisa de predare la poştă a coletului. 

- 2 (Când se presintă asemenea cereri de modificare sati unulare de rambur- 

suii expeditorii trebue să se servâscă de un formular după modelele descrise 

nat jos, redactate în limba francesă și complectate cu tote indicațiunile ne- 

Cesare; 

Demande dWannulation de remhoursement 

(Nate ce trans meltre sous pli veconandă et 

 zccuu [rais de Lerpiliteui) 

  

> due bueaut de paste «i aaa 

Pricve «Taunule» le veimbou semen don! 

    

     
  

est greve le colis. Noua e etpilit 
de ..-.. (ovigine), le „m (dal), 

d Ladresse - e 

[e cnecoaanee le noncneeaeeeee ÎI 

Timbre «du huroau - 
apei cirii titi 

„„ De chef du bureau 

pai 

„prinuti[. 

:Aceste. cererl vor fi scrise de-mână şi vor avea forma următore : 

“ Deniande de rectitication de remboursement 

(Note ă transmeltve sous pli „ecomuande et 
cu frais de Verpediteun) __. 

„lar buveca de poste &.. 

Pieve de delivrev le colis No. 

erpidiă eta (OPINE), Erie see 

  

   

  

(date), î Vadpesse creerea nene ze 

    

Contre vemboursement «de..... (rs. - cls 
(recti[ic); au lieu de—frs.—els (inontant 

  

49 
Timbre du bureau 

* Le chef du bureau 

  

„. In schimb cu Austro-Ungaria, biurourile austriace din Turcia, cu Elve- 

ţia şi Italia, aceste cereri trebuesc însoţite în tot-d'auna de un noi buletin 

de expeditie (un duplicat) cu suma rambursului modificată sait anulată: și de -



  

4 

un noii mandat de ramburs (un duplicat) în cas când se modifică suma ram- 

ursului ; duplicatul de mandat nu este necesar în cas de anulurea ranbursului. 
. In schimb cu Belgia, Francia, Germania bruroul german din Constanti- 

nopole, Holanda, Luxemburg și Norvegia nu trcbue a se atasa un noi bule- 
tin de expediţie ci numa! un noii mandat de ramburs în casul de modificare 
rambursului, a 
, Formularele descrise mat sus, complectate în sensul după cum expedi- 

torul doresce să fie predat coletul, se expedidză împreună cu duplicatele ne- 
"cesare, sub plic recomandat, direct. - i 

1) Biurourilor destinatore în schimbul cu Austro-Uuguria, Germania, 

biuroul german din Constantinopole şi Italia ; 
__2) Biurourilor de schimb austro-ungare pe unde coletul a eşit din tară 

în schimbul cu Belgia, Francia, Holanda și Luxemburg. In acest cas se va 
nota pe dosul cererel data şi- No. de ordine al facturei în cure a lost inscris 
coletul la expediere, adică transmiterea cererilor se va face pe culea parcursă 
de colet. a Si a 

3) Direcţiuner Generale pentru coletele ce sunt adresate în Elveţia, Nor= - 
vegia şi la, biurourile austriace din "Turcia, urmând ca Direcţiunea să. trans- 
mită cererile pentru Elveţia la „Direction G-le des Postes î Berne“, pentru. 
Norvegia la „Direction Gencrale des Postes â hristiania“i iar pentru Turcia, 
la „Direction des Postes [. N. d'Autriche ă Constantinopole“. 

„ Oficiile postale române când vor primi din streinătate cereri de modifi-. 
carea rambursurilor vor încasa de la, destimator suma modilicată, vor ataşa 
la noul. mandat de ramburs o copie după cererea respectivă precum şi man- 
-datul original care va fi anulat ; iar dacă va sosi numa! lormularul de cerere 

(fie prin poştă saii prin telegrat), va modifica suma chiar pe mandatul de ram- 
burs original, anexând la aceasta numai 0 co ie după cerere. E 

Când sosesce o cerere (fie poştală saii telegrafică) de anularea rambursu- 
lut se va anula pur și simplu mnandatul original de ramburs anexând și în a- 

--cest cas copie de pe cererea respectivă, - pr o : 
Mandatele de ramburs modificate sati anulate vor fi trimise în tot-d'auna 

în plic recomandat din oficii, biuroului de schimb care le-a emis iar cererile 

originale precum şi duplicatele de buletine de expediție vor fi păstrate în ar- 
hiva oficiului ca acte justificative, notându-se pe ele No. mandatului de rium- 

burs la care a avut loc operațiunea modificărei saii anulărel. taca : 
Când anularea saii modificarea rambursurilor este cerută în urma unei 

-avisări din partea oficiului de destinaţie că coletul: se găsesce în suterinţă; se 
vor îndeplini aceleași formalități ca cele indicate inal sus, cu excepţiune că 
în acest cas expeditorul nu mai este supus la plata taxei unei scrisori reco- 
mandate. ” e 

LE 
Cântărirea, şi notarea greutăţei. 

'Frimitirile cu valoare declarată trebuese să fie cântărite torte exact în 

kilograme și grame. Acestă greutate trebue să fie notată atât pe adresa cole- 
tului cât și pe buletinul de expedițiune şi în declaraţiunile vamale, 

Aplicarea etichetelor şi ştampilarea. 

Fie-care colet poştal, precum si buletinul de expediţiune relativ, trebue 
să fie învestit cu o etichetă (form. No. 187), care să porte No. de presentare. 
Aceste etichete cu numere de presentare sunt. create special pentru coletele 
poştale, ast-fel că.o parte, trebue să se lipsâscă. pe buletinul: de expediţie și 
cea altă pe colet. a : ate ia Ca 

Fie-care colet cu valore declurată saii: cu rainburs, trebue să: mar: fie în- 

vestit cu o etichetă :roşie care să porte indicațiunea „valeur declaree'* saii rem- 
boursement“ (form. No. 1, 192, 265-a sai.265-h, după cas). i 

a 
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Oficiile postale de prexentare trebue să aplice ştampila de di pe buleti- 

nul de expudițiune și pe cuponul buletinului, în locul reservat pentru acest scop. 

Francarea şi taxarea. 

_ Francureu coletelor poştale de orl-ce categorie este obligetorie la presentare. 

Taxele co trebue să se pereepă de la oxpeditorii colotolor, se allă indicate în. 
tarita ce urmează li pagina, ! Le e 

Coletele vor fi taxate în tot-dauna pe via cea mal puţin costisitore, afară 
„le casul unei disposiţiuni specrale (în cas de suspendarea unei vir, de inter- 

„dicerea unor anumite obiect pe o vie ore-care întrun timp determinat, ctc.). 

_Atit pe buletinele de expediție cât şi în facturile de expedierea. colete- 

lor, se va înseri în” tot-auuna via .pentru care. at fost. taxate ș iur în condica 

isouche, pe lângă via de cartare şi numele localităţii seris întocmat ca în dic- 
tionarul general al biurourilor poştale, se va ma! indica și ţara de destina- 

tiune ; aceste formalităti-trebuesc neapărat-a fi îndeplinite când coletele sunt 

. destinate pentru localităţi eu numiri sinonime sai cart sunt situate într'o ţară 

-pentru cari există mat multe vil cu taxe deosebite, 

Colete căgute în rebut (în suferinţă). 

__«  Coletele poştale internaţionale sosite, carI cin diferite cause ni putut 

fi vemise destinatorilor, suut. declarate cădute în rebut şi se conserv:la dispo, 

„siția expeditorilor. - aa 

, Expeditorii coletelor poştale cădute în rebut vor fi avisați de causele cari 

se opun la predarea acestor trimeteri, și vor fi consultaţi asupra modului cum 

'ci.dorese a le trata. Su 

Avisarea se face în cel mal scurt timp posibil, păstrându-se: următârele . 

reuule : | A i CD 

” «) Dacă destinatorit coletelor poştale refusă primirea sai sunt necunos- . 

cută, morti, plecaţi, în stare de faliment, adresele înscrise pe buletine de ex-" 

“pediţie insuficiente san neconforme cu acele înscrise pe colete, uvisarea se va 

face imediat. . | Aaa Ma - . 

| 5) Dacă destinatorii de şi avisati la timp de sosirea, coletelor nu se vor 

presinta la oficiul respectiv, întrun timp! de 7 dile libere spre a achita taxele 

“cu cari sunt încărcate aceste trimiteri, avisarea se va: face'în a S-a di de la 

data sosirel coletelor. - e 

, €) In cas când conţinutul coletelor poştale, este supus stricăciunc!, se va 

nota atât pe buletinul de expediţie original, cât şi pe avisul care se remite des- 

tinatorilor, adnotațiunea: „(Conţinutul supus stricăciunei, a se ridica de ur- 

gență::, şi dacă dupe un timp de 24 oredela remiterea avisului, destinatorii nu 

“se vor. presenta spre a le ridica şi achita tuxele cu cari trimiterile sunt în- 

căreate, se vor trata în conformitate cu disposiţiunile prevăzute la art. XIV, 

“s3, al. 6 din: regulamentul convențiunel. coletelor postale, adică : coletele 

poştale cari sunt operate de biurourle de comisiune și expediţiune se vor 

“vinde de cătră oficiile de destinaţiune prin licitaţiune publică, și încheere de 

„proces verbul. a | . A a , 

d) Din produsul ce va resulta din vâzarea acestor colete-se vor lichida 

“taxele eu cari trimiterile sunt încărcate, iar excedentul împreună cu o copie 

de pe procesul verbal, buletinele de expediţie şi o notiţă explicativă se vor 

trimite biuroulu! de origină, spre a le remite expeditorului. 

e) In casul când aceste trimeteri sunt asignate asupra unui biuroi va- 

„mal, se va interveni lu acesta printr'o adresă formală, cerând: a le seote în 

vânzare şi a ne remite excedentul ce va resulta care se va trimete expedi- 

“torului după cum se prescrie mal Sus. i : o - 

fi Im casul însă, când nu va resulta nici un excedent din acâstă văzare,;
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sai că conținutul coletelor ne presintând nier o valore va. fi .distrus,-se va; 
trimite biuroului de origină buletinul de expeditie, o copie: de pe.-procesul: 
verbal împreună cu -0 notiță explicativă, iar pentru acoperirea taxelor. pos-- 
tale se cere Direcţiunel autorisare de scădere. 

“1 Mandatele” poştale -de. ramburs ale acestor trimiteri se inapoiazii biu- . 
rourilor eari le ait emis, anulate și cu o notiţă explicativă. .. mesei fbirzi a 

h) Coletele poştale sosite cu "“adnotaţiunea „poste- restante: se vor trata, : 
în ceea-ce priveşte termenul de conservare, avisarea expeditorilor -și: forma=: 
lităţile necesare pentru acele a .căror.. continut este supus - stricăciunel, în 
tocmal cum se prevede. la literile D şi .c de mai sus. : apei 

i) In easul când expeditoril coletelor poştale vor fi. notat pe buletinele 
de expediţie fie.cu mâna, fie. printr un alt procedeii, dispositiunt .ulteriore: 
pentru casul când trimiterea mar putea fi predată destinatarilor,. aceste :dis- 
positiunl, când nimic nu se opune, - Yor fi. satisfăcute tără a se mar ccre: 
yrun lavis; | | Ma | a 

4) slriserea expetitorilor, 

Avisarea expeditorilor coletelor poştale cădute în rebut se va face în mno- 
dui următor : 

«) Se va tormula un duplicat de pe buletinul de expediţie original. com-.: 
plectat cu toate indicațiunile necesare, precum adresa expeditorului, a :desti- 
natorului, valdrea, ureutatea, No. obiectului, data, -cte.; la acest duplicat se 
va atasa tâte documentele cari a însotit trimiterea, precum declaraţiile va- 
male originale, declarația de importaţiune, mandatul de ramburs, recipisele 
biuroului de expediție, nesiz, ctc.,. și se.va conserva până: la sosirea disposi- 
tiune! expeditorului, iar buletinul. origmal împreună cu un avis form. lib re- 
diseat în limba franceză și complectat cu tote indieațiunile. 1 necesare. se va 
expedia. biuroului de origină *). iat 

1) Avisele se formGză separat pentru fic- -care trimitere. în n parte, de: da-i 
un acelaşi. expeditor pentru unul și acelaşi destinator, avisările î în bloc ne fiind 
permise. ini 

c) Avisele se expeniâză la. des stinaţie în. plicuri închise simple: adică ne-, 
recomandate în schimb cu umnetorele state.și biurouri: Austria,..biurourile: 
Austriace din Orient, Belgia, Bosnia-Herzeguvina, Germania, biuroul German” 
din Constantinopole, Luxemburg, Norvegia, Rusia și Ungaria ;. pentru :cole=: 
tele originare din Iilveţia, uvisele se vor adresa biuroului poştal din Buchs-. 
gare. iar pentru cele originare din Statele- Unite ale Americei.de Nord, biu-. 

  

    

'xvoului din Bâle S.C. B. - .-. „am iti, 
dl) In schimb cu cele alte state avisarea se va face prin Direcţiune, în- 

naintându-se buletinele. pe lângă un referat şi arătându-se causele pentru cart 
coletele se găsesc în sulerință,. | tii 

e) Spre a se cunâsce data exactă a expedieril avisului, "se va nota in: 
condica mesageriilor. sosite, în dreptul coletului căzut în rebut, data avisării, 
iar No. de ordine sub. care coletul se găsesce înregistrat se va: înscrie: atât: 
pe avis. cât şi pe plic ca.No. oficial. 

I/ Adres sa biuroului unde se expediâză avisele, se va înscrie atât: pe aie 
cât si pe avis cu totă atenţiunea, reproducându-se exact, după cum: se g 
seste “înscris. pe ştampila aplicată pe: buletinul de expeditie, care a: însoţit: cozi 
letul, fără a.se omite No. biurou ul sui: alte indicațiuni eventuale „puse în : 
scopul de. a se „deosebi diferitele biurouri cu numiri sinonime ; d. ex: :Paris-: 

    

   

   

  

   

  

= Formulacul „No. 176: so va coripleeta, ast fel: duvă cuvântul : „en. soiultraneo, 
se va adăosa: " 

Pour cause de refuz ;— Pour cuuse de: non ete uit ş— le destinatăire! ctant îhcon- 

   

  

- Ru le destinalaire etern mort ;—le «destinataine dtujit en "lat de fuillite; j—le destinataire 
4 „€tant porti, _ . | E 2 ur 
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Est,: Paris Icole de medicine, Wien:!A4 No.- 6, Berlin“ NW. No. 6, ete. A- 
cestă 'adresă va fi.ast-tel formulată : „Bureau deposte ă. .:. . .“, iar în col- 
țul'intferior din-stângu se va scrie: „Service de poste. No... .t,  .  - 

1) De lu datu expedierii avisului, coletele râmân în instanţă un termene 
de:dou&'luni ;; ducă: în acest timp nu se va primi'nici un r&spuns din partea 
expeditorului, coletele se vor. înapoia la" origină ; acest termen se prelunuesce- 

la 6-lunt în schimb cu Rusia şi tările extra-europene afară de Fgeypt și biu- 
rourile: austriace şi: germane din Orient, - . Ma ai 

“h) In: tot timpul cât. coletele poştale -căzule în rebut se conservă în iu- 
- stantă, pot fi liberate destinatorilor,; dacă: aceștia le-reclamă, fără a se mal 
adăsta disposiţia expeditorilor ; iar dacă avisul de sosirea colstelor, nu-a pu- 
tut-fi-remis destinatorilur, fie că.aceştia erati absenţi, necuncscuți la adresa 
indicată pe buletine sani plecaţi, şi în urma avisării Ja origină, sau căpătat. 
indicii cari ar facilita remiterea acestui avis, se va repeta uvisarea imediat. 
Numai peutru casurile când destinatorii sunt mori sai în stare de faliment: 
se va adăsta avisul expeditorilor. 

B) Disposițiunile e.eperlilorilor. 

Expeditorit coletelor poştale căzute în rebut pot da numal dispositiunile 
următore de modul cum urmeză a se trata trimiterile pentru car ai fost a- 
visaţI de oficiile de. destinaţie: o. 

+a) Ca:destinatorul să fie reavisat ; 
I): Coletele să fie considerate ca abandonate ; 

-r) Coletele să fie înapoiate la origină ; . a 
+41) Coletele să fie predate unur alt destinator sai să fie reexpediate la o 

altă: destinatie spre a fi remise destinatorului primitiv sai une! alte persone. 
“Dispositiunile: de mal sus se vor executa în modul următor : | 
10) Ducă expeditorul va cere ca, destinatorul. coletelor în chestiune să 

fie: reavisat, se va forma un noii avis-identic cu primul avis, şi se va remite 
destinatorului notându-se data. noc! . avisări, iar coletele su. vor conserva.la 
disposiţia sa, termenul prevăzut ma! sus la lit. g, socotit dela data avisăril;.- 
dacă înrucest interval, coletele nu vor fi ridicate, se vor înapoia la origină 
fără-a» se hal cere expeditorului. noi instrucțiuni. In casul însă, când expe- 
ditorul -ar îi adăogat pe lângă prima disposiţie şi alte dispositiuni ulterivre 
cari:să prevadă casul, când destinatorul avisat din noă,.ar relusa primirea : 
sati'dupe un tetmen precisat, cât să se conserve coletele în. instanță (care nu. | 
pote-fi cel mar “mare de cât acel prevăzut în- convențiune), coletele sar găsi 
din noii în suferință, se va satisface acâstă cerere după regulile stabilite. 

»„%) 'Expeditori coletelor poştale pot cere ca trimiterile să fie conside- 
rate: ca abandonate; în acest cas se va observa” dacă coletele sunt operate de 
biurourile de comisiune și expediţie, saii asignate asupra biroului vamal din. 
localitate. : -. A . A 

„iu primul cas, coletele se vor trimite binroului de expediție care a în-- 
deplinit -formnalităţile de import, prin oficiul poştal de. care depinde . biuroul - 
de comisiune şi expediţie și care va proceda la vânzarea lor sati a le.dis-.. 
truge, după cum, aceste trimiteri vor avea sait.nu vro valore comercială. A- 
ceste trimiteri se înscrii în facturi cu tâte taxele cu -carl Se găsesc încărcate... . 
tără însă.a se mul adăoga portul pentru noul parcurs. :In cusul însă; când - 
coletele se găsesc în depositul biuroului vamal din localitate se va cere u-: 
cestuia a le-scote in vânzare şi a remite oficiului postal din excedentul ce va . 
resulta, după acoperirea drepturilor vamale de import, numar taxele poştale: 
cu cari trimiterile sunt încărcate. . a 

> Dacă din vânzarea acestor trimiteri n'ar ,resulta nici un excedent sait 
că, conţinutul acestor colete a fost distrus, se vă cere Direcţiunel prin refe- 
rat,autorisarea de scăderea acestor taxe. 

„45%. Dacă expeditorir vor cere ca coletele .să. fic.înapoiate la origină, se: ) I p gină, * 

po. 

va observa de asemenea dacă coletele ati fost operate de biurourile de comi:



| ! 
i 

  

“ale Americei de Nord. -  î 

“to 

Cererile de retragerea coletelor și” de schimbarea adreselor sunt supuse 
-xegulelor și formalităţilor prevădute: lu art. XNIX al'regulanientuluri pentru 
„aplicarea: convenţiunei poştale universale”: - i: pa 

“Pentru cererile: de retragere sau de modificare de adrese, -se întrebuin- 

+6ză formularul No. 52 care se înaintâză, complectat în regulă; "Direcţiunel 
generale, afară de următorele țări pentru cari trebue ca asemenea cereri să 

fe adresate direct: biurourilor. destinatare:: - Germania '-cu --protectoratele” ci, 
Austro-Ungaria cu Diurourile austriace din' Levant, - Danemarca. (fără Feroe, 

Tslanda şi Groenlanda), Antilele daneze, biuirourile -franceze stabilite:-în “Lur- 
cia, Maroc, China, şi Zanzibar, coloniile franceze, Italia, :Luxemburg,” Mute- 

negru, IHoTanda, India holandeză, Portugalia, 'Elveţia şi. Tunis. :- ti ae 

| Retragerea şi modificarea adresei la colete nu este admisă în schimb cu: 
Britania coloniile” britaniec, Bolivia, Cânada, Columbia; Republica “:Domini- 
cană, Fidji, Haiti, Hawaii India britanică, Japonia, Spania și Statele-Uiite 

.. ; 

ed 

te ui 

  

i „_. Awis de primire; 

Expeditorul -unui colet poştal, voind a avea: siguranța predărel, coletului 
săi la destiune, pâte cere un avis de primire, plătind o taxă de 25 banr,în. 

timbre postale, cană se aplică chiar pe avis. a 
Când pentru un colet poștal, se cere un avis de primire, oficiul de ori- 

gină înserie cu mâna pe acest colet, în mod vizibil, mentiunea „Iris de rc- 
ceplion“, sati aplică ştampila cu inițialele „A. Is. | | 

“Avisele de primire se 'formeză în limba -tranceză de cătr& oficiul de vri- 

uină pe 'torm. No. 216, ataşâidu-le pe 'Jângă buletinele de expediție: :.respec- 

tive ; dacă avisul nu sosesce la 'biuroul de destinaţiune,. “atunicr: acesta: dre- 

__xeză din” oficii” un noii 'avis” de primire, lără a se! percepe vre-o nouă taxă. 
Oficiul 'de destinațiune, după ce coniplecteză 'avisul (şi “cu: semnătura 

“ „destinatorului) îl înapoiâză ca oficial biuroului de origină''spre a fi “remis :0X- 

peditorului 'coletulur.. RE i 
_ Câbd expeditorul cere un avis de primire pentru un colet ce a fostideja 

expediat; oficiul de oriizină reproduce pe formularul No. 216 tote indicaţiunile 
“necesare ca : numele oliciulul de origină, data: depuneri, nuimtrul "de înre- 
gistrare a] coletului, adresa, data şi: No. de ordine al facturei în care:s'a'ex- 

pediat coletul bitiroului de schimb extern ; acest uvis se îinaintezăcu' relerat 

Direcţiunel generale care face transmiterea lut mai departe. „a d 

"Dacă un avis de primire, cerut în regulă de expeditor în: momentul de- 

punerei. coletului, nu a parvenit la oficiul de origină în termenele” obicrnuite, 

se 'formeză un non avis la care în locul reservat pentru lipirea timbrului de 

25 bany se serie menţiunea ,,heclamation de Yavis de rcception, ete. 7 î 

„Nu sunt admise avisele de primirea coletelor în schimb cu Statele-U- 

nite ale Americer-de-Nord şi cu. coloniile britanice (afară de India Britanică, 

care adnite) ; în schimbul cu Britania-Mare şi Irlanda se admit avise de pri- 
mire numai la coletele cu valâre declarată“. 

Reclamaţiuni pentru neparvenirea coletelor la destinaţie. 

Reclamaţiunile se fac prin petiție. timbrată adresată oficiului de presen- 

tare care complecttză în limba franceză o fe de reclamațiune form. No. 2l-a 

ce se înainteză Direcţiunei generale suii se trimite direct biurourilor de des- 

tinațiune întoemut ca la schimbarea aviselor pentru coletele în suferință (vezi 

Dag. - ! - . ” ” 

Când oficiul de destinaţie primesce o reclamaţiune sosită din străinătate, 

“pate da ştiinţe complecte de remiterea coletului, atunci înapoicză veelamati- 

“unea biuroului de origină cu tote lămuririle cerute de cas, iar dacă coletul 

mu este sosit atunci o înaintâză Dirceţiuner generale spre a fi trimisă ma)
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departe. „Orr-ce reclamatiune nu sc admite de cât în, termen de un an, de li 

depunerea: coletului «ia poştă ;.după trecerea .acesțul termen, . reclamantul nu 

mai are drept Ja nic o despăgubire. ce, | a 

„ui. Administrațiunea: poștelor: încetezăde a fi responsabilă de coletele poştale 

ce. stan predat celor în «drept și pentru -cari în momentul predărei nu sa tăcut 

nicl :o obiectiune. ÎI II a a d 

"Im schimb eu Mexic nu se acordă. nici o despăgubire în cas «e perderea, 

spoliațiune san.stricarea unul cole pe teritoriul. mexican de ore ce legisla- 

unea acestei ţări nu's ia nici o responsabilitate. | i i 

:..": Pentru coletele fără valore „leclarată urmetorele ţări nu'si iai. nici O. 

responsabilitate în cas de pierdere saii stricăciune: coloniile australiene (afară 

„de. Australia de sud), Bermudele, Guiana britanică, Canada, Africa britanică 

centrală și orientală, colonia Capului, teritoriile britanice din Africa de sud, 

“ Indiile britanice (pe via Eugliterci), Natal, Zelanda nou&, proiectoratele de 

la costa Nigerului, insulele Cook, Saramwak și Straits-Settlements. 

„|î = IşI ian responsabilitatea şi în cas de forță majoră: vaporele Lloxdului 

(când se uchită taxa de asigurare de 30 banr la 300 leI), vaporele romine 

1 dintre Constanţa şi Constantinopole, biurourile austriace din Levant, Egiptul 

(când se pereepe taxa de asigurare de 5 bani de fic-care 300 ler pentru par- 

cursul tentorial şi LU DauY de 300 let pentru! parearsul xle la “Mediterana până, - 

: "Ta mărea Rozic), Rusia. . . e : 

  
  

Operaţiuni vamale. 

i: - Coletele ee.sosesc, din străinătate sunt supuse, în. ceca-ce privesce for- 

ii malitățile şi taxele de. vămuire, disposițiunilor prevădute. de regulamentul 

pentru aplicarea legei tel-post. (art. 19908) i „o : 

2. Lua coletele originare din România și destinate pentru străinătate, în cas 

de: abandonare, înapoiere lu. origină sai reexpediere într'o altă țară, taxele. 

samale sunt în.general anulate. pi E 

. Se excepteză de la acestă regulă coletele ce aii fost «destinate „pentru 

. Spania, Statele-Unite ale Americel de.Nord, tote coloniile  francese, biurourile 

“austriace din:Orient,. biurourile otomane, germane. sait franceze din “Turcia 

sati Maroc, Italia (nu anuleză amenzile. pentru contravenţiuni) şi Portugalia 

_cusAzore şi Madere (încarcă' taxe de. export). In acest cas dacă destinatorul 

mutachită taxele respective, aceste taxe. cad în.sarcina expeditorului, şi deci, 

Ja coletele destinate ţărilor, de mat sus, trebue să se câră expeditorilor. (chiar 

"|: la presentarea coletelor) o declaratiune asigurătâre. că în casurile de înapoierea 

  
sai abandonarea ' coletelor, vor achita .tote,taxele pretinse; aceste. declarațiuni 

se.vor păstra Ja oficia şi pot fi-girate chiar de o a doua persenă dacă expe- 

ditorul este necunoscut sai nu presintă destule garanţii că va achita, acele taxe. 

       



        

  

  

TARIFA COLETE 
Taxele pentru ramburs se percep câte 20 bani: 

21. ȚARA DE DESTINAȚIUNE- BALEA DE TRANSMITERE 
si ” N | - | 

Esi i e Da o 2 PN A = DP 

1] 2 a -   

  

VIN Anvgentina (4). 

2 | Austro-Ui utăria (7). 
2a! Bosnia= Nerzegovina a (î). 
3 Belgia. ....., . 
4 | Bolivia (7) . 

ă 5 i Brasilia GG): 
G | Britania Mare și Irlanda (. 

7] Colonit și posesiuni englese: 

„1. In Fuvopa 

a) Gibraltar eee 

W Malta (insulă) 

DB. In Africa 

2
3
 
D
D
 

sa 
i
e
 

a 
a 

a) Africa occidentală, britanică: 
Colonia Căstei de aur (+), Gam- 
bia (Bathurst),: Lagos cu pose-l 
siunile englese de la gurile Ni- 
arului ; teritoriul Nigerului, 
Coast Company (Nigeria) (+) ; 
Sierra Leone. . 

aa) Alrica centrală Britania (:-) 

b) Atrica orientală britanică (+) 

& 

c) Insulele Ascension şi S-ta 
elena... cc cc.         j = 

*) După ediţia oficială a Direcţiunei. 

1) Germania (via Hamburg sait Bromen) 

:1) Germania (via Iamburg saii Bremen) 
şi Englitora . 

"9) Germania, Belgia sai Olanda şi En- 

i)ltalia ... .. 
2) Germania, (via lamburg) . .. 
3) Germania și-Belgia saii Francia . 
4) Elveţia și Francia ....... 
Direct .., e. . 
Austro-L ngaria-. 
Germania ... .-.- 
1) Germania (via Hamburg) 
2) Germania şi Bolgia [Î. |... 
3) Germania saii Italia saii Elveţia și 
Francia -. (a. 

Goa imania: (via tiamVurg) a. 
1) Germania (ia Hamburg) . PR 
2) Germania și belgia sail Olanda .. ,   
1) Germania (vin Hamburg saii Bremen) 
și Enolitera ..... .. 

pi 

2) Germania, Belgia saii Olanda şi In- 
Mitera n 

Talia a 

n
o
 
=
 

o 
I
I
 

, 

și Emgiitora e i. a. 

2) Germania, Belsia saii Olanda și Engli- 
tera ec... 

1) Germania, (via Hamburg saii Bremen) 
şi Ehglitera . 0. >... 

2) Germania, Belgia, saii i “Olanda şi En- 
glitora e 

N 

î Î [ [ . . . . . . . .. 

litera e e 

1) Germania (via Hamburg sait Bremen) 
“Și Englitera . . cc...   

+) Yezi lapaz. .. a i v nomenclatura bi urourilor, e cari fac serv, de colete poştale.



    

LOR POŞTALE *) 
„de fie care 2) lei saii fracțiune de 20 lei. 

  

: Lâmita 
[i maximă a _ colete ordinare! Cal, voluminâse _ 

    

    

TANA PE GREUTATE __ Taxa pe 

  

p. fie-care 300]. 
sati fr. de 300 |. 
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TE aasa | Danii | TASA | bonii-| TASAienia- | 2 E |- OBSERVATIUNI. 
Zi = ue ea carea ideper-| carea |de per-i carea.|] 2 & . 

3 4 Z | ceput Vexternă| ceput externă] ceput |externăj - = . 

o! 7 Z [os e sp > 2 

E) 5 |E|i [Bere | per. ct] B. | ct | £ 

TIT Is 9 iu |] 1 

- pp! 
şi lola i ai os) ll d A 
Si 0 5[301, 475] ll = 4 

şi ojăo 5 Bl] a 2 3 
3 650) Bi ii a 

3! nevimit (500| 41| 25] —. 50]. 73; —l 3] 10| o 1 
5i “soojsool 73 7 2 aao ud 5 0 2 
5) 500lx) 2) 25]. 1 50| 3] 25; 2125] 20 15 1 

3 6035 550 aa DZ 2 2 4 
3, —|—| 675: 6: — E —| — — — t 

ţ u ! i 

gl 75] G.— — = _ = — — +0 "Via Germaniei 1 

4 ZI 2 20 4 7ă| 6:63: 5] 65|: 35| 20 4 n. 

5500, —| ai 2 iii 5 2 3 
- i psd: pis : ap 9 : 

o 500 .—].3 25| 2.50 —i = i = E) 2) 3 

   



  

  

    

  

  

      

13% 

_ | I | 
a i 
3 E i 
5 ȚARA DE DESTINAȚIUNE i CALEA DE TRANSMITERE 
o , 

, 

Ss | : 
4 | f 

Ă [ 
| 2) Germania, Belgia saii Olanda şi En- 
pa mlitera e ec... 

l 

- d) Colonia Capului cu Iechua- | 1) Germania (via Hamburg saii iremon), 
nalani (Colonie). ..... ji şi Enelitera, cc... ii 

E a 
| ;2) Germania, Belyia saii : Olanda şi En- 
dit a 
i 

| «D Natal (cu Echowe e şi Zoulou- E a | 
DI - land)... . E) Talia 

e) Mauritius (insulă) . d ovi eee. . 
+2) Germania saii r Iv oția. [a . 

D_Rhodesia de Nord-Est. și i: - ii 
Nord-West (-).. - d) Talia... ! 

4) Rhodesia de Sud: și bechua- i. 1) Germania (via tambur sui liremen) 
naland (protectorat) ($). și Englitera . Pa 

- 2) Germania, Belgiu saii Olanda şi Iin- 
: slitera.. aa 

Dep 
h) Sexehelle ţinsule) . : | - : 

” + (2) Germania, Elveţia saii Italia. .. 

i (i. Iu „lmericu : ” 

A i - ” Ă E. 4 Bahama (=L.ueayes. insule). : 1) Germania (via Iamburye: suii lremen) 
E ; Și Emplitera, <a. 

a | " 2) Germania, Bela saii Olanda şi [i N d tea e 

: W Bermude ţinsule).. ...., i 1) Germania (via Ilamburg.saii Bromen) 
Eta i | îsi nolitera, ac... 
ij | 
IRI i 2) Germania, Delia saii Olanda şi Hi n= - 

„| litera ea 
€) Canada (inclusiv Now-Brun- E : 

> ai e Scoţia, sula : 1 iermarăa (via Hamburg saii Bremen) 
Prince - Edward, provinciile : ȘI ENSlieTae e e cc... .. 
Quebec, Ontario, "Manitoba, te- î 
ritoriile de Nota Columbia, : 2) fiermana, Belgia sait Olanda şi fn 
britanică şi ins, Vancouver), : ii Pe. n. . 

«D Falkland (insule)... . 1) Germania (via Mamba s saii Broien) 
” | şi Enolitera, . ...., e . - , , (o ir) . . | 

E , it ! '2) Germania, Belgia saii Olanda ; și In n= . | | litera, e 
! -V eză îm pas. 2407, nomenclatura viurouritor cari fac service iul de colete poştale,  
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  | Limita |__TANA PE GREUTATE | Taxa pe valăre 
a === e ze = | pr fie-care 300 1. 

_ maxim ă Colete ordinare |; Colele volunin0s6 sală fe. da 300 1. 
    

  

  

      

  

  

1.9 

=== = ame = ==] 2 £ 
2 3 | ASA oniti- e (PASA | Bonirie [TAXA |uoniti-] 3 > |  OBSERVATIUNI 
31 "3 3 [de por-j carca |,de per-|. carea, de p2r-, carea | 2 53 , 

| e |= _Feput | externă, ceput | externă ceput Jexternă 33 
35| 5 [za perie i nieryet| B. | ct | £ 

dj e] [| | 

LG zoo ao 23 el A 95 a. 
„da 300; —[. 4 75, 4. — — i | 43 :, 

5 500 ui ăi 4535 a 

az i 3 
alea |] a 
3 —| Îsi ih a — 3 

A — 0 —| oa] = 3 

2 ar =] = 5 
Aa 301] — = 3 
26 găo al i) a — 3 

Si = — 3 
pe 10 25, 920. — ! —| 5 
52 [5 — ! Îi s 

i ț ţ 

5 —| —| 3 5, 7! 80. — | —i — 3 

5 34 5 4 — y 45; 35 *2]| * Via Gormuniei d 

5 su] — 475 ai Sa 
1 : iN ţ ! N 

3. —|— 5 si 8 0! — | a a 4| (e. 467, 03). 

1 6 5 —, | — 3 

32 i 5, — : — RI 

Za ai | | — 3 
1 —[— 7 3; 630, — = 3 

e —| = 2%, | 50 — ji | = RI) 

gt Do = — 3 
: 300) —| 475, 4 — — | 5 3% 2] (e. 407.03). 

|: , „” 

5, 850| —] ai 4 4. 55 20| | * Via Germanioi 4 

  

S
a
i
 

00
       

        

| doo — 3,2 ip IE! MII 
30| 403 i 3 50 4 

3 3% — E PCEiăI 5 —: =, | i 5370) A 

ȘI 00 aia oii D043 4 
500| da —i—, 50) 4 4 

5 zouj— 6— 8 %'—, | 505 4 
50 3,20 A 4 3 
3 300| —j 40 a i | 15 4) 5 

săpa zimi ia 
oo oii 40 3 
3 of az ai i aa 
3 ol 653 i pa 
az li a la 
3 —|= 6 3,23 =, i — a. 

Sai za — i | 2 

A == 3,30, — | —i 3 
3 —|— 6: 5 > = —, i —! “a 

SI ZI 8 25 mia — = 3 | | 
Al S3U| —] i, 2 230, — i A 14u 3| * Valorea declarată 

3 2300 0 AD. | 43 4U “| nu este admisă de 

3 23u0| —| 3, 15) sai A] 740 | cât până la Stanley. 

(Il ou —j 50 2,75, = i a 5 . 
1 SOUL A: 
ăi „2500 — Să 15] Sati | 4, 5 2 

5 zoo la 25 —, 5 35 3 
 



  

No
. 

cu
re
nt
 

  

  

ȚARA DE DESTINAȚIUNE 

  

e) Guyana britanică... .. .. 

[ Honduras britanie (Belize) . 

g) Indiilo occidentale brita- 
nice (+)... 

1) New Fundland (Terre-Neuvo) 

D. In Asia: 

a) Aden eu Berbora şi Zeila, . 

b) Birmania veză No. 26 lit. b. 
c) Borneo 6 Nord britanic (%) 

d Coylon.. ......- . “e   
>) Vezi la pag. 2 

  
> | 

| Colovibo (in Ceşilon) - 
i e) China (bir, enulrse): 
i ONO 10 lit. dşi fi 
If Cypru (a 

vezi 

  

i -Austro- Ungâria direct . a . 

0) Ep...   
i ) Hongkong ARIDE Ri 

210 e nomenelatura, biurourilor cari fac serviciul 

. 2) Germania, (via INambirg 

; 9) Germania, Belgia saii Olanda. şi En-: 

3) Germania, Belgia saii Olanda și E no 

Sept i. ii 

  

1) Italia sati Elveţia şi Franţa. ....,, 

saii Bremen) 
și Epglitera, <a... 

3) Germania, Belzia saii Olanda și E n. 
glitera, ... ÎI ea. fe î... 

1) Gormania (via Iâmbur saii Jremon) 
şi Englitera . ee. . . . . . 

e 

9) Germania, Delia saii Olanda şi In- 
slitera. . ae ee o... |... 

1) Germania (via mb sali bremen) 
şi Enslitera, PR 

. ... . . «litera. . „. - 

1) Germania (via Iamburs saii- irenen) : 
și Englitera. î [ee eo o Te. ri 

2) Germania, Belgia saii Olanda, și En 
glitera. 

1) Austro-Ungaria direct £ ANR 
2) Italia. 

DEmpt... 
II: 

2) Germania (via Mambirg s saii Bremen) . 
şi Englitera, . i i! 

.. 1... |. |. În...“ |... 

men. 

glitera . . . 

1) Germania, (via Hamburg) . 
2) Italia, ,. îm ace. a .. 

3) Germania wvia Bremen sati Hamburg), 
ŞI Englitera . 

4) Germania, Belgia saii Olanda şi E 
glitora , RR    

2) Italia şi Earpt. DD 
'3) Germania saii |: leii şi Francia . 
:1) Austro-Unsaria direct,   

de “colvte -
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„poştale. | 

    

  

  

    
        

      

        

  

  No
. 

de
el

ar
aţ

i-
 

un
il

or
 
v
a
m
a
l
a
 

OBSERVATIUNI 

  

  

    

“Limita TANA PE GREUTATE | Taxa pe valsre 
ao Pe E ie mezi | p. fie-care 300 |. 

„„ MAXU: & | Golete ordinare || Colete, voluminose | saă re. de 500%. 
=] „3 | TAXA |; Boniti- || TAXA i Donifi- | TAXA |] Poifi- 
3 *3 ji de per- | carea |lde per-:; carca de per-| carea 
= 5 2 _coput  extornă, ceput i externă ceput externă 
3 = 2 RR = = Ei 

5| 5 lE|Li pereti Li pirrlct| B. | ct. 
: E i Oi Ani a IAR Ii 

Id ad sd 4 13: — a a 2 
1| 300; —[ 3725] 9] 50: = — | 45 40 
3i- 300, —| 41 30| 3173 —— || 4340 
5500 —| 373) 5] — ii 4340 

1 (i 300, —| 3150] 2ză — = 45% 
“| 33300, —[ 475] 4 — ii] Bă 

1 (al 300 | ol ala — [| 45, 3% 
4, —| —| aj 95| 250 — a — 
ga 450) a iz 

(3 = — 523| 5 = — 
== ajao] 2]z]—i 7 | - 

| E = | a 5) ai = 
| 6 sai ii zi — 

4 (| 300, —| aj o5| oo —i li 451 40 
| aa 300, —| 430| 3 15; — —] — 435!.* 40 
| (3,300: —| 33] azi A 45| 40 
| (4) 30u. —[ 3] 50] 275 — —l— | 48:35 
| da 500 —[ 413 4] —i — = 45| 3 
| (37500; =] 6] —! 5|25 — = 45: 35 
4 (A 500 —[ 3| 23| 2] 50| — —l—i —] 45, 40 

3 ::-500, —] 4] 30| 31 75 —— 45 40 
7 (5 300 —| 5173] 3] — —| —| 45| 40 

Î (1 300 —| 31.50; 2175 —— 00745 
3 500 —| a[73l 4|— | 

| (5500 —| 6 — 5] 25 — | 45.3 
! | ! " , "1 
N E | | | | i j 
| 3,300. —| 2 ză! 2] —i 2| 25| - 35: 15 
4 5: 5300 —| 41301 | 73 —| —| 3 3] 
pă 8 i î| 20, — | = 
d! N, MR: - 
| ti” 300, —| al 23! 2/50! —| —| 53; 50 

ji 300, —| 4] 50! â] 75 — —| 25 50 
Ta, 300! —| ă[75: ă— = | 255. 50 
„| (aj. 500 —| a[.30! „29| ză! —| —| 3048 
|” 300 —| 4P73l "41 —|—| 50: 45 

| 300 —| 6i—i 523 —— 30.45 
2] 3. 300, —] 5] —u Ai 25 — | 95 
i 58 300, —| 5130; 4| 75 —|— A 40 
2! (15 800, —| 3 231 „2: 50, == 8:40 

dai 500 = 73 — | 45, 40 
| (ăi 500, — = i 4540 
| ([300, — 73 aa 5 
„| Iul - 500, — — —| 25 
:1 (3 300! — 23 i | 4035 

„| (| 300! — 30! i 585 
„Îi 00! — 25 [43 

11 bi 500 — = DZ 
di 300 — — 4| 23, 395| 33 15 
„| Iu 

- t = zi il ai i — 

DZ 30, - ZII 2 2 
3 ai 95! —] = —| 2 
5 300 — — 03 alo] 95 15 

*)Coletele trebuesc ri- 
dic. de Ja aen. Lloyd. 
austriac din Aden. 

(e. 467,03). 

Coletele trebuese ri- 
die. de la agen. Lloyd. 
austriac din Colombo.   *Via Germaniei 4. 

3 Coletelo trebuese ri-  



-.
 

ua
 

BB
 

  

  

NO
. 

cu
ro
nt
 

h) Indiile orientale 
vezi No. 

: î Labuan.. 

z 

FE. lu 

  

  
N Aa -   
  

ȚARA DE DESTINAȚIUNE 

1;) Sarawak (orneo) - . 

1) Straits-Settlements (e). 

„uestalia e. 

lritanice : 
26 lit.a șil, 

Sinsapore, Ponan (Str. Settl.) 

a) Australia meridională . . . 

w) Australia occidentală. ... 

. 

      
+) Veză la pas, 240 c nomenclatura 

“Austro- Unsaria direct . DD 

3) Germania, Holia 

1) Germania (via Bremen). ...... 

2) Germania (via lambur=). 

3) Ep a... RA 
ă 1 

m Italia, . 

5) Germania şi Enplitora, a. 

6) Germania. lol a sait Olanita şi D n- 
elita, a. . 

D Epic... .. 

2) Germania via llamburs saii Bremen) 
și Englitera, o... .. a 

3) Gormania, Bolrin sai. Olanda şi „En 
litera, e... . . 

Ă 4 

1) Germania (via (li umburs saii Iremen) 
Şi Enplitera ce. “* , + 

“+ 

2) Germania; Belgia sai Olanda şi En 
OD i 

Germania (via lamei ea. 

9) tiermania şi enelitera. Îi ea. 

3) ttormanite Belsria sai “Olanda şi E n- 
litera, eee... . 

9 Ecvpt. . DE A : 

d) Italia... îi ee. d 

1) Germania (via Bremen), fe 

2) Germania (via ramine sai uitemeu) 
și Ensliteri. ca eee ne o. 

sai Olanda şi leu 
litera. a... ... 

4) Earp, eee ee ee. 

2) Germania (via llamburz saii Bremen) 
și Enulitera. cc... i   

biurourilor cari fac servisiul de colete
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poştale. 

-- Limita 

maximă a 

ț | ! 
“ 
D
a
m
b
u
r
s
u
-
 

| 

=! 
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=! 9 Zi 3 
=| 3 
2 a 
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| __TASA PE GI 

  

  TAXA | Boniti- 
carea ide per-! carea de per=! carea 

externă] ceput .| externă 

TI nleret| î 
Îi 

| 

  

  

  

1EUTATE | Taxa po valsre 
REUT ATE p. fie-care 300 |. 

saii fr. de 300.1. 
  

TAXA * Bonifi- 

ceput 'externă 
    

JI 

  

  

  

a -|= 

= = 

A22 
Di i — 
— _ — 

Di 24 — 
—| — — 

= 2 
Zi Zi 2 
ZI 2 

—) ZI 2 
i i 2 

ZIZIZ 
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i = — 
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—! —! — 

23! A! 95 a 
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OBSERVATIUNI 
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die. de la azen, Lloyd. 
austr. din Iongkong. 
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Da
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Coletele trebuesc ridicate 
de la agenţia Lloydului A- 
ustriac din localitatea de 

destinațiune. 

   



140) - 

  

      

  

  

        

e) Cook (insuli) (biuroii la ha- 
ratonsza) : 

«DD Fidji (insule)...   
i
e
 

a 

e) Noua Galie de Sud (şi insu- 
lele Norfolk şi Lcrd ilowe) 

.
.
—
 

. 

p Noile Hobride. insulele Bank: 
şi insula st. Cruz. + .. 

q) Noua Zelandă . a. 

Il) Qucenstad și Noua, Guinee 
britanică . - îi] 

105) Rep i   

3) Germania, Belin saii Olanda şi tu 

STAR DE DESTINAȚIUNE CALEA DE TRANSMITERE . 
3 | i ". .. - . . - . . 

Z | _ 

| 
| elibera 

] 
“| 

1) Germania (via Iei bine sait Bremen) 
şi Enylitera. eee eh 

; 

%) Laypt. . co... . . | ÎL... .. 

9) Germania, Bolsa sani Olanda şi E n- 
litera i 

1) Egypt e... a. EI 

9) Germania (via iambure sait liremopi 
si Englitera, o... 

31 Germania, Boliia” saii Olanda, şi ni 
mitera ee ee ăi 

1) Germania (via Bremen). . 2... 

2) Rupe e... . 

3) Germania (via A Hambuse stil iiremen) 
„Şi Enolitera, e ce e 

4) Germania, Belzia sai Olanda si tn ” 
mitera, ee ee 

Ep eee 
2) Germania (via Hamburg Sail liremcin) : 

şi Enelitera, cc... .. 

  

3) Germania, Belgia Sai i Vanda Şi ji n- 
„plite ee e se ae 

1) Germani (via Iambur suia liromon) 
şi Enghtera Ce ai 

2) Germania, Delia saii Olanda . zi i 
glitera. . eee oa... 

3) Ei evpt. a. a 

1) Germania ia lremen) . . .. 

9) Gormania (via Hâmburie sait tiromon 
şi Euglitera . . i 
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At = = 75 

dz — 12: 23, — 1 — 
= los] 13:30, — — — 
  > i Il:
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Limita |__TANA PE GEEUTATE___| Taxa pe salere] + & i aximă « n E PS == | p. fie-care 200 1. | 32 4 

„Mimi a__| Colete ordinare |colete volaminose | sati rr. de 300 1. Ș£ i 
=] 2 [rasa Etaniti- Iraxa ? nonifi: [7AxA | toni | S E.| oua var: 
i: 3 | 2 «le pere. carea de per. PA aAA | teniti 5 z ii OBSERVĂȚIUNI 
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ȚARA DE DESTINAȚIUNE 

î) Tasmania, o... . 

1) Victoria .. , 

Bulgaria (cc. 
Chili (par. 

C hina 
«) Kiautsehou wvosesituno wer- 

mană) (+)... ac. 

W Shanghai, 
€) Biurourile poştale zormane 

din China ti). e. . 

«) Shanghai (biuroii. britanie). 

e) Shanshai (biuroii. frances), . 

p AMNOY, Canton, Hoinow, Ma- 
lao, Ningpo, Swatow şi 10- 
calitățile din interiorul Chi- 

„mei admise la serviciul de 
colet poştale (--) 

„
S
e
 

IN) 

  

    

CAUEA DE TRANSMITERE 

4) termania, Delia - sii Olanda şi Eno 
Era ee... . 

1) Germania (via Dromen) + o... | 

2) Gormaniu (via Heim buree sii Bremen) 
și Englitera, o... 

3) Germania, helia sait Olanda şi En- 
litera e 

Pip Da Ă 

1) Germania (via bramen) + | 

2) Germania (vin Iamburiz saii Bremen 
“ȘI Enalitera s. în. . 

3) ciermnania, Belin saii Olanda și n- 
litera o... 

A Ep 

Direct, . „- fc. 
1) Germania “via ambii) ... 
21 Germania şi Belgia... 
3) Germania, italia saii E ivătia şi Franei ia 

1) Gormania (via Maonburi) + .. 
9) [Eoypt.. îi re ee e 
„Austro- Ungaria direct . î e . . 
la Germania (via Iamburi, 
2 EVD 

ED... Aa 

2) Germania, şi tnglitera, ut 

“
A
 _
 

—
 

.“
. 
3
 

' 3) Germania, Belcia saii Olanda € 
witera, î.. 

Eoypt. .. Î.. ... 
1) Gormania “(via Ilamburze) î. 

9) Ep) e... . . 
3) Italia? Pee 

4) Germania și Englitera . 

5) derinania, Bolsia sii” Olanda și Ene 
PUETa e ee eo... 

Veză la paz smuue. e, el, e, nomenclatura bi irouz ilor, cari fac serviciul de co- 
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La) 500. —| 4] —i 3,2 — = Zi ZA 8 2|Shanshai. 

05| 500 2] az ci == ZI ZI al - 2 

| 1| 500: 2 a'.95| 2 30| ai — E Bi 5 2 
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5 300 ol 578 si = Zi ZI. î0 î 
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1] 500! 1 325| e z0 Zi ZI 2 19 10 3] *) Numai pentru A- 

3] -- 500| D221 a zi N: — i 45 35 "2Imoy, Canton, Iloihow, 

5 500 Zi iza e —| — B 5 2|Ninzpo şi Swatow. 

3 300 — 28 tza az 3 ++) Valorea declara” 
2 s3co ZI 23 35] a! în: Di 2 — i 10 a|tă este admisă nu- 

3] ++300| ZI 450 a: 33 Zi Ti 15, 40 3lmai pentru  Amoy, 

3 +a300| ZI 375] 5: i Da = 2 10, 40 3ICanton, Iloihow, Nin- 

1] +00] ZI 3! sol 2: 75: 2 2 = i 40|. ape și Swatow, 

1 seo) DI 0 zi AZ 15, ti II RI 

00) 7 40| i AZ gl 
-1ete poştale.  
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ȚARA DE DESTINAȚIUNE 

  

No
. 

cu
re

ni
, 

, Honskonu (vei No. 7. D. 4) * : 
11 Columbia Pi Italia (via Genua). î î .te 

* 2) Germania tia Hamburie) - î. . .î, 
: 3) Germania saii Elveţia, saii lItalia:şi 

- - e - i Franeia. . Ce atei 
PR "12 || Congo îstat independent) (+). - | Germania şi Bolyia ee e a. |. 
i 131 CostacRica, (7) e cr Dalia. i a. 

| 2 Germania (via lamuri o. tc. 
1 4) Germania saii Elveţia şi Francia, . ? 

14 || Danemarea en Feroe, Grin- ; i 
landa şi Islaanda). |Rambur- . 
sul e admis numai pentru - Gormania. . . a... 

; Danomarea şi Feroe] (+) ! 
Antilele danese (4)... .... i 1) Germania, , 

2) Germania saii Elveția saii Italia şi 
4 Francia, eee e eee... 

, 15 Republiea Dominicană Mee... 
16 || Egypt (cu Sudanul euypt.) (%) î 1 Direct (via Constanţ). . ... 

1 2) Austro-Uug. (via Triest). 
17| Elveţia, sc... i Austro= -Unizaria direct . .,.. 
18 Eqnador (î) eee a) Germania suii Elveţia, saii Italia şi 

” Francia ... .. ta 
RE | b) Germania (via Hamburg) î. [te 

19 ||. Franeia (eu Monaco) (+). . . Germania, saii Elv., 'saii Italia. , 
“| Insula Corsica (+)... . 0. . 1 1) Germania sii Blvoţia. .. . 

  

! , 9) Dalia... 
] 20 || Coloniile franceze: “ : ” 

i 
a) Algeria (i i... . Germania, Saii i Ela sai Italia, 
L) Anham,'€ anvodze, Cochin- i : 

china, Tonchin ($). .... i bEmpt. .. ” | 
4 9) Germania. saii i Italia saii “E lv eția. . 

: | - c) Conso franees, Costa de Ivo- 
- riii, Dahomey şi dependinte, ; . . - 

- Guinea. francesă (n). Gormauia, snii Elv., saii Italia. . 
d) Stabilimentele, din Grande- i ” : i , 

| Comoroţi din Afjotan. Insula îi * 2 Da E Na 
| Madagascar, : -Mayotte, Nossi- | - 

  

  

i B6.(). . Ep o ! 
e) Guadelupa şi” "Martinica (%) Germania, sali Ev. sai lialia şi Francia 

p Guvyaua franeasă (6). o. s = i Germania, saii El saii Italia și Francia 
: : m India francesă (4)... . i Eapt. 
PNI : 4 9) Walia. vedi No. 26 lit. v. 
: ap. h) Maroc (biurouri francose). .. Vedi No. 12 liţ. b. : 

i) Noua Caledonie (*).... Feayvpt Ceea. 
: k) Somalis (Costa francesă) (5 i Eevpt . . . . . . |... 
: D Râunion (3). .... ED ete. . 
Hi m) St. Pierre şi Miquelon. . . 

n 
a
a
a
 

at   
1) Germania (via Tamburg sa îi irenei) ȘI 

DE : - şi Englitera cc... | 
în: ” _ .. . “| 

i 2 Gormania, Belgia sali Olanda şi En-" 
; > litera pe ee a at ma ea 

0) Sânal şi Sudanul fran. (4 i Geriiania, saii. Elv., saii Italia şi Francia 
1 0) Shanghai (biuroii [eances), „i VediNO 101. .. 

p) Tahiti (4) ee Eaypt; ee ee. 

        . 

  

(+) Vezi la | pas, 240 nomenelatura biurourilor cari face serv: teiul de colete, „PO
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Limita. | TANA PE GREUTATE |'Taxa pe.valăre| +2 
! . IP a De ie p:fie:căre 3001. za % 
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| 2| 5 IL BIR Tolericel Bta |zE is E la LA BFrict.| Li Br. ct] Bf ct. |4 5] i 

| | tu] 
Si Po ul ŞI —|—] 4 3% —— — = — 3 

si 304 s-o A 3 
5 — — 5, 50 4! 73, —| — | — — — 1] %) Via Germaniei 5. 

3 —| —| 425] aro — [= | - 
3 —[—| 30580) si-l 2 2 

sa 3 | aia iso —, —] = — 3 
! sl za a o — 
| i | i 
; | | 2 o - ale za ek 
i 5 500500] 2195] 1 % 3, 2 i 25 25 13]... 531%) Via Germaniei 4. 

Lai 
5i -. 500 —| %*125| 3 5, G: 52! 5] 39 25 3I.*» 

A, , , i ! - | i | ii 

5 0, — | îl % _ | Vi: — 35 30 +3] 2) Via Germaniei 4. 
. | i i « . . — —| =] = ij — = 

5| - 500, —| 2i 30 ZE, zica 2 
3 500500] 250| 175) 3:95! 2i25| uă] 20 2 
5| _500500| 1j75|-1 — 2] 30, 1; 50 33! 10 2 

îi ji IL | x _. o 

5 _ —| 6'30i 5, 13) | = = -- — +1] *) Via Germaniei 5. 
pi = os 4 50! A A i | 1 | 
2 —i.—| 31 29| 2 90, —l — — 4 | uh 

3, - 590,500 2 235| -1i 5; 3-25. 2400 i 15 22| *) Via uermaniei î.j. 

5| - 500500] 2; 15: 2 —i aa —! „A 5 921%) Via Germaniei 2: 

5 300 500 27| 2 —| ze 2 2 . 

i li | a oi val 
5! : 500509 1% | —i 7 i 25 su =3| %) Via Gormanici d]: 

| i] : - . 
i da 4175 doi _ _ p- Sai 

i d — = 3) 51 — === — — =3] 5) Via Germaniei 4. 

. NIRRRS | o 
|, 5 | 475| a — — 0 53.2) Via Germaniei 4]! 

: ! oi ” BEI - : : 
Dj i E A ai 
ij | | i: .€ - 

i pi Ț 

şi 500, —| az] sii — 2 . SE 
3|..2.3004 —| 115| +4 —| = — —| — 95| - -a9|- - FA %) Via Germaniei 4]: 

3i "000, —| 4[ 73| al ——|— | 801 30] = 19| 9) Via Germanici 4. 
3 az ai = 2). 

| a aa |. E N IE E 
2 —|—| ăi dia == —: — 2 
5, -|— 315| 3. —] — i i 2 

la i ai aia a 
i e | 5 azi 3 
43 3150; 4 23 [ii = ii 
bl — 6) —! 3, 25| —|— —l — —! — 3 

AC 20| 820 aro ol — sI 
3 ali ai = A 
(5 _—|—| 623 sie [ii 3 , N 

di sool =] 375 3) —i -—| — —| ai: po] 23| €)-Via Germanioi 4: 

il II pp Ț ă 
| | zii 7 __ o la 
“tale.” : 

|  



  

; 

i. 

i 
i. 

1 

) 

i 
j! 

    

  

No
. 

'c
ur
ou
t 

9 - 

ty
 

[t
z 

= 
“0 

26 

  
  

i 
i i 

22 . 

T
a
i
 

! 

| 
! ; 
! 

| 
1 

| 
Po aa 

ȚARA DE DESTINAȚIUNE 

i «) Zanzibar (biuroii francez). . 
Germania (o . ... 
Prolectorate și biniouri ger 
mane în străinătate: 

«) Africa orientală (5)... 

Ip Atrica de S-v. 

c) Camerun 6). 
«) Maroe (binrourile gormano) 
«) Noua Guenee gormană (+) . 

f) Riautehou .. .. 

j Biurourile germ. din China 
i) Samoa (4)... .. 

1:) Too (teritoriii) (4)... 
D Insulele Caroline și Palaost) : 
in) Insulele Mariane (* i .. 
") Insulele Marshal ti .. 
Grecia: | 
«) Hinrouri grecesei (4),. .. 

b) Biurouri austriace (+) . 

Guatemala (3) .. 

Houduras (Republică) , 
Indiile orientale ? 
«) Bombay, Calcuta, Currachee 

şi Madras... . | 
1) India britanică orientală (2%) 

Birmania : 
Pososiunile francese (Chander- 

nagor, Karikal Male şi Ya- 
naon): 

sermană (+) : 

îi 

A 

4 2) Austro-Unu   
i
 
n
a
t
a
t
i
e
 

M
i
n
e
a
 
e
 

Posesiunile porturese (Dama, - 
Diu şi Goa): 

Runder-Abbas, lushire, 
Lina (Persia) : 

Bahroin (golful persic) : 

Jask şi 

RBasdad şi RBassoral (în Turcia =! 
dle Asia) : . 

Mascat (Muscat) in Arabia : 
Guadur (Belutsehistan). 

21 | Italia (cu ropublica San-Ma-. 
rino). op ame 

Ă în a 

  

CALEA DE TRANSMITE -E 

Vei No. 88... . 
Austro-Unsaria, direct | 

1 ltalia . .. . 
2) Germania (via Uamburz). . 
3 Eppt. „. 
1) Gormania (via “Hamburie . 
2) Gormania şi Enylitora, . 
Germania (via Hambure), 
Vedi No. 82 lit. a. 
Î) Germania (via Mambur). . 
> Empt.,. . . | 
Vedi No. 10 lit, a. 

> „10, 

1) Gormania (via Bremen) 
Opt e... .. 
Germania (via Bremen) ... 
Germania (via lHambur). . 
Germania (via Hambur), 
Germania (via Iamburg) - .. 

1) Direct (visu.Constinţaj. . . 
, (Via Triest] .. 

dltala . . 
î) Direct (via Constanţa) - .. 
2) Austro-Unz, ivia Triest). . 
D) Germania (via Mambure). 

2 Germania (via Hamburg saii . Bremen) 
şi Englitera: . 

i) Germania, heleia saii “Olanda și lzu- 
litera 

Germania (via Iamburg) . 

Austro-I ngaria direct . 

talia cc... 

Austro- -Unsaria direcj 

| 

| 
| | 

| 
| 

(și Veză la past. 240 nomenclatura bhiurourilor cari tac service iul de rolete „Po:



  
| 
G
r
e
u
t
ă
ţ
i
l
 

5 

  * 
e
z
e
d
i
z
r
z
 

e 
Ce
 

ce
 
L
i
e
 

ze
 

A
s
 

v
e
i
 

m 
t
a
m
 

ur
 

_     
  

  

tale.     

|| Limita 
maximă a „Colete ordinare  Colete vol 

TAXA * Boniti-; TANA |] lonifi- 
de per- careu dle per-! carca 
ceput : externă reput - externă 
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Taxa pe valdre 
p. lic-care 300 L. 

vit fr. de 300 |. 

"TANA ! Bonifi- 
de per-! varea 
ceput externă 
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OBSERVATIUNI - 

Colet. irebuesc ridicate de 
la ag. Llovăulul Austri- 

ac din localitatea de dest,   
* Valorea declarată este ad- 

misă uumai pentru India 
Britanică, Birmania și 
Inâia Franceză (Chander- 
„Dazor) - Karikal, Mahe 
şi Yanona.   10 19
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pi. . 

Z ȚARA DE DESTINAȚIUNE : : - - : CALEA DE.TRANSMITERE 
> Ii i - , . . a. . . 

! Ș ” i! 
| 7 : 

23 || -Col. italiană Ery threa (i n. Italia, . e. 

29 || Japonia ţeu Formosa (- i. 1) Germania (via Hamburg) - RI 
2) ED e 

e -_3) Germania, şi Englitera - a. 

'4) Cermania, Belin sati Olanta, Emi 

. i tera şi Canada anii 

Yokohama și kobe ..... Austro- -Unsaria direct, d 

„30| Liberia (republică) (4). .-. . |. Germania ţvia Ham buri) Ce 
0 Luxemburg î. . . .... GETMADĂR e e 

32 || Maroc: E - AR - 
«) Biurouri sprmane (i SR .. Germania (via llambure, . e. cc. 

„Germania saii Elvoţiu saii Italia și” 

; (b Biurouri rpneese (i ... Francia, e... .. .. 

pr 3 Mexie (%). ee e 11) Germania (via Hamburg) - , 
i 72) Germania, suit Elveţia saii Italia, Franc, 

II - 34 li Muntenegru t) „eee sh Austro-Ungaria direct. e e o... 
i 35 || Nicaragua (3)... L 1) Germania (via Hambura) . 

i i . i 2) Germania și Francia ... . cc... 

i 36 1 Norvegia (cc... ; 1) Germania tvia Hambura . ... A 

| : ; 2) Germânia şi Suedia (via Sassnitz) - 

: : 3) Germania şi Danemarca (via Frode- 
i __ * rikshawn), . .. 

' A 44) Germania, Danomarca și Suedia. . . 
37 || Olanda (î). cc... |] Germania, + PRI 
38 i Coloniiile olandese : : | . 

«) Indiile orientale olandese (4) 1) Germania (vi ia Hamburg) . .. a. 
, ip ei 

, _ | 3) Italia ..... Dai . 
. 4) Germania, și Olanda saii Francia . IE 

| 1) Antilele olandese (+), .:.., 1 1) Germania, (via Hamburg) Î. 
„1 '9) Gerinania şi Olanda saii Francia, ARE 

| e) Guyana olandesă 8. „|: Germania şi Olanda DR 
39 i Paraguay eee Dalia o. d 

i . : 2) Germania (via tambur) 5. Pisi 
40 | Persia: - - , . 

“ a) Biurouri persane-(+) ... [i Italia, şi India britanică . în . .. 
' b) Biuroură ânglo- indione (3) „| Vedi No. 36 lit. b, - i 

4 Peru (7). ie e... 1) Germania (via Hamburg) . Î. . 

- 2) Italia, saii Elv. şi Francia! emir     

  

: i 3) Germania și Beleia . i 
42| Portugalia (5). 1... 5 1) Italia via 'Genua) E 

"E 2) Germania (Via Hambure) - ri 
i 3) Germania, saii Italia, sait Elv., Fran- 
| ciaşi Spania. . .. a 
| 4) Germania şi Beleia, . . oi 

i 5) Germania, saii Italia saii Elveţia şi 

„i _* Francia (Bordeaux) . Ai 

   
“43 Coloniele portugese: 

a) Daman, Diu şi Goa .... îi Voi N N. 26 lit, b. : 
V) Madere, (insule) (%) .... 1) Italia (via Genua) și bortugalia, e 

i po : 2) Germania (via Hamburg) . i 

NE ' a _Î 3) Germania și Portugalia... «.: - ni: 
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£ ȚARA DE DESTINAȚIUNE CALEA DE TRANSMITERE 
5 ” y 

-S 
Za | 

i 
; ; 4) Germania, şi Bolyia . 
i ! 5) Germania, sati “Elveţia, sai ltalia, 

Francia și Spania . . . 

; c) Acore (insule) (î) . 1) Italia (va Genua) și Portugalia 
| + 2) Germania şi Portugalia. . . .... 
i 3) Germania și Belgia . 
| : 4) Germania, saii Ev oţia, saii ăia P ran- 

| cia și Spania. cc cc... .. 

| d) Coloniile şi posesiunile por- 
!“4ugese din Africa occidentală: i 

1) Provinciile Capului Verde și | 

Guinea (+). .. 4) Talia (via Genua) și Portugzalii, . 
| 2) Germania şi Portugalia a. 

[ 3) Germania, Belszia şi Portuizaliă | 

! 4) Germania, saii Ttalii, saii E Iveţia, Fran- 
l ceia şi Portusralia, „i 

5) Germania, Francia Spania ș și " portu- 

AR ali a... a... 
| 2) „Provinciile St. Thomas & | i, 
Principe și Angola (3), .. i 1) Italia (via Gienua) și Portusalii 
| , - 2) Germania şi Portusalia . . 
; | 3) Germania, heluia și Portuuzatia, . 

i ; 4) Germania, saii Italia, saii Elveţia, Fran- 
: ceia şi Portugalia . . . 

! 1.3) Germania, Francie Spania și Portu- 

“ vali... . . . 

Mozamhie e. : Gerlmania. . E 
e) Macao Mozambic i Vodi No. 10 tf 

44 || Rusia de Europa cu Finlanda | 
şi Caucasul (*) , , Direct ec. 

Finlanda (Numai pentru cole- | 
tele încărcate cu ramburs saii : 1) Gormania (via Sassnitz s saii „iibock) 
voluninose) (î) . şi Suedia. ... .. 

. : ” + 2) Germania, Danemarca și Suădia Pi 

45 | Salvador (Ș). c.c. ... 1) Germania (via Hamburg) . 
” 2) Germania, săii Elveţia, sati Italia și 

Pană ei 

40 | Sandwich (insule) [lila wai] * 1) Germania (via Hamburg saii Bremen) 
| (Schimbul suspendat) „şi Englitera a... .. 

1 " 

, ; 2) Germania, Beluia, șaii olanda, și E n r 
LOT ee 

&i || Nerbia (i). ae h ANStrO- Un:zaria direct... ... 
48| Sia (e)... TEmpt . ea 

i | î 2) Germania (via Hamburg) ? . 
49 || Spania cu insulele Baleare și [ termania, saii Elveţia, săii Italia și 
_ Canare (*). „ÎL Francia. III SE 
30| Statele-Unite din America de | ' ! 

"ji "NOTA, n Ra 
|. «) Pentru orașele: | - 

| Br 
- : i A 

"eoSou preiei Bâle, Ilavre şi “New-York eee 
VW - . . . 
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= ȚARA DE DESTINAȚIUNE CALEA DE TRANSKITERE zi 

Ș ” h i Z | i 
. : ! E) 

b) Pentru tâto cele-alte locali- A A 
tăţi din Statele-Unite (Alaska Bâle, Ilavre şi New-York, . . . , i: 
până la Seattle). ..... 

c) Pentru districtul Alaska | 
(numai pentru Juneau, Sia * Bâle, Havre şi New-York. . ..... 

| şi Aransle) ! 
51! Suedia (4). ea... 1) Germania, (numai vara) ... 

, 2) Germania şi Danemarka . . .... 
52 | Transvaal și i Ormepativer 

| (Shimbul suspendat) : 

| 1) Germania (via Hamburg saii Bremen), 
| şi Englitora . cc. cc... 

i ” ! : i 
: - 2) Germania, Beluia sai Olanda și En- 

i elitora e e. 

53 | Tripolitauia: ia | a 
||“Tripoli (biuroii italian). . . 3 Vitalia. ... fo. 

"Tripoli (biuroii francez) ! Germania, saii Elveţia și F rancia, î 
Benghazi (biuroii italian) . Italia, . . a. .- 

54 Tunis (4 ese i ltalia ; . 
ă 1 2) Germania, saii Elveţia, şi Francia. . 

"55| Tuvcia: i ] 
a) Constantinople $ şi Andrinople i 

i (Biurouri poştale austriace | E: 
i sati germane) .. 1) Direct (via Constanţa) . Ea 
: ” 2) Austro-Ung. (via, Triest) : . . 
i W Cele alte biurouri ostalo î 
1 austriace din Turcia (+) . 1) Direct (via Constanţa) . .. .. 
| 2) Austro-Ung. (via Triest) . . .. 
4 b) Agenţiile Lioydului aus- i - 
ptriae (pe cc. 1) Direct (via Constanţa) . FIRE: 
i : 2) Austro-Ung. (via, Triest) Î. . .. 

; e) Biurourile otomane d din a Ture, Dea 
| _cia europeană (+) . „| 1) Direct (via, Constanţa) . | 
t 2) Austro-Ung. şi Serbia, . . . 
: d) Biurourile otomane din Tur- |i e: 
| _cia, extraeuropână, (% |. 4) Direct (via Constanţa) . . ... . 
: ; 2) Austro-Ung, şi Serbia . . . . ... 

e) Baudad și Bassorah (Turcia ! o 
de Asia), 'Bahrein (golful per- |; , 

i sie) și Mascate (Muscate) în | . 
i Arabia: „ Vedi No. 26 lit, b. : 

56| Uruguay (5)... 1) Italia, . . 
” : 2) Germania (via iainbarg) - . . 

: 3) Germania şi Bolgia . . .... 
! 4) Elveţia şi Francia. .. Li . 

57! Venezuela ($)'........ Altalia. , A 
pr. a - 2) Germania (via Hamburg) : .. 

- 3) Elveţia şi Francia. . . - 
i 1] 4) Germania. şi Franţa saii Olanda, - .. 

58 | Zauzibar (biuroii francez) . ... . DEE e 
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MODUL FUNCTIONAREI 
Biurourilor poştale ambulante. 

Dome: 

DBiuroul postal ambulant I.. Bucuresci-Burilujeni.— Acest biuroti este ata- 

at la trenul No. 17, pornind din Bucuresci la ora 10 şi 15 m. sâra și sosind 

ja BurdujenY lu ora 10 şi 38 m. dimincţa; trece prin urimătorele localităţi mal 

principale : . 

Ploesci, Buzăii, R,-Sărat, Focşani, Mărăşeşti, Adjud, Bacăă, Roman şi 

»ascani. 
Biuroul poştal ambulant II, Burdujeni-Bueuresci.—Este ataşat la tre- 

nul No. 18 pornind din Burdujeni la ora 65 și 25 scra și sosind la Bucuresci 

la ora 7 dimincța : trece prin aceleaşi localităţi ca şi biuroul amb. I, însă în 

sens invers. ! 
Diuvoul poștal ambulant III, Ducuresei-V ereiorova.—Este ataşat la tre- 

nul No: 3, porneşte din Bucuresci la ora 5 şi 55 sera şi soseşte în Vâreio- 

rova la ora 3 noptea, trecând prin următorele localități mat principale : Titu, 

Piteşti, Costeşti, Slatina, Piatra-Olt, Balş, Craiova, Filiaşi și T.- severin. |. 

Biuroul poştal ambulaut IV, Y creiorova-Bucuresci.— Este ataşat la tre- 

nul No.., porneşte din Verciorova la, ora 3 şi 2 minute n6ptea și sosesce în 

Bucurescă la ora 11 si 40 minute dimincta, străbătând invers aceleaşi locali- 

tătă ca biuroal postal ambulant, III. 
Biuroul poştal ambulant V, Pucuresci-Burdujeni.—Este ataşat la trenul 

No. 121, de la Bucureser până li Mărăşesci, la trenul No. 147 de la Mără- 

sesci până la Burdujeni, pornesce din Bucuresei la ori 7 şi d minute dimi- 

neta si sosesce în Burdujeni la ora 10 şi 53 minute sera, străbătând aceleași 

localităţi ca şi biuroul poştal ambulant I. 
Biuroul postal ambulant VI, Rurdujeni-Bucuresci. — Este ataşat de la 

Burdujeni până la Mărășesel, la trenul No. 1148 şi de la Mărăşesci până la 

Bucuresci, la trenul No: 122. Pornesce din Burdujeni la ora 6 şi 8 minute 

dimineța și sosesce în Bucuresci la ora 10 şi 25 minute sera, trecând prin a- 

celeașI localităţi ca și biuroul postal ambulânt II. 
Biuroul poşta! ambulant VII, Rucuresci-Verciorova. — Este ataşat la 

trenul No. 125, pornesce din Bucuresci la ora 7 și 50 minute dimintta şi so- 

sesce în Vârciorova la ora 3 şi 10 minute s6ra trecând prin aceleaşi localităţi 

ca și biuroul poştal ambulant III. 
Biuroul poștal ambulant VIII, Văreiorova-Bucuresci. — Este ataşat la 

trenul No. 126, pornesce din Vereiorova la ora 7 dimincţa şi” sosesce in Bu- 

curescl la ora S și 40 minute sâra, trecând prin aceleaşi localități ca şi biu- 

roul poştal ambulant IV. - | “ 

Biuroul postal ambulant IX, Bucuresci-Iaşi —Este ataşat la trenul No. 

1, porneşte din Bucuresci la ora $ şi 10 minute scra şi sosesce în Iaşi la ora 
7



De 3. şi d minute dimineţa, : trecând prin surmătorele . localități mar, principale : : 
Di „Ploesei, Buztă, Rimnicu- Sărat, Focsani, Mărășesci, “Tecuci, “Bârlad, Crasna şi 

i. Vaslui. Iaşi la 8 şi ă minute dimindta. 
Biuroul poştal ambulant X, Iaşi- Bucuresti, -Este ataşat la trenul N 

» pornosce din Iași la ora 9 şi d minute Scră şi sosesce în “Bucuresel la ori 
s şi 4 minute dimincta, trecând prin aceleaşi localități ca şi biuroul poştal 
ambulant LX, însă în sens invers. 

Piuroul poştal ambulant XI, Ducuresci- Predeal. Este ati Ia! trenul 
No. 13,: pornesce din Bucurescl la ora: 8 şi 5 minute dimincta şi sosesce în 
Pred6l la ora 1 și 17 minute după amiază, trecând prin urmâtorele localităţi 
mal princip: ale : Ploesei, Băicoiii, Câmpina Comarnic, „Sinaia, Buşteni şi A- 

, zuga. Predcl ora 12 şi 55 minute p. m. ! 
i Biuroul poştal ambulaut XII, Predeal- Bucuresci.—lste atașat la trenul 
AR „No. 14, pornesce din Predcl lu ora 5 şi 58"minute după amiază și sosesce în, 
i “ Bucuresci lu ora'9 şi 40 minute sâra; trecând prin aceleași localităţi ca şi 

biuroul poştal ambulant XI, însă în sens invers. . 
Biuroul poştal ambulant XIII, . Bucuresei- Constanţa. p— Este ataşat la 

trenul No. 199, pornesce din Bucures” la ora G şi 55 minute dimincţa şi so-. 
sesce în Constanţa la ora 1 şi 25 m. după amiază, trecend prin: urmetorele 
localităţi mat importante : Brănesci,: Lehliu, 'Fetesci, Cerna-Vodă şi Medjidie. 

Biuroul poştal ambulant XIV, Constanţa- Bucuresci. Este ataşat la tre- 
- nul No, 140, pornesce din Const: ința la ora 2 şi 10, după amiază și sosesce în 

Sa Bucuresci la ora 9 şi 55 minute scra, trecend prin aceleaşi Localități ca şi 
îm biuroul poştal ambulant XIII însă în sens invers. 

! ” Biuroul poştal ambulant XV, Bueuresti- Vereiorova. ste ataşat la 
trenul No. 163, pornește din Bucuresei li ora Il și 40 ininute scra.și sosesce 
în Vârciorova, la ora Îl şi fă minute dimin6ța, trecând prin aceleași localităţi 
ca şi biurourile poştale ambulante III şi VII. 

Biuroul poştal ambulant XVI, Vereiorova- Bueuresci. — ste atașat. la 
trenul No. 1G4, pornesce din Vâreiorova la ora 4 şi 50 minute SGTa. şi sosesce 
în Bucuresci la ora ă şi 40 minute dimincta, trecând prin -aceleaș). localități 
ca şi biurourile poştale ambulante IV şi VIII, 

Biuroul poştal ambulant XVII, Iiueuresei- Burdujeni. = Este ataşat la 
trenul No. 5, pornesce din Bucursel la ora S şi 29 dimincta şi sosesce la 
Burdujeni la ora 5:şi 10 minute sera, trecend prin aceleași: loralități ca şi hiu- 
rourile ambulante 1 și V.. “i tiu 

iuroul.poştul ambiant xv III, Burdujeni- Bucuresei. = Este. atașat. la 
trenul No. 6, pornesce din Burdujeni la. ora 11 şi: 30 minute dimincța și, so- 
sesce în Bucuresci la ora S şi 25 minute stra, trecând prin aceleași.lo: alităţi 
ca şi biurourile poștale ambulante II și VI. 
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Instrucţiuni“ pentru serviciul interior al biurourilor poștale ambulante 

Numirea biurourilor şi personalul ce le însoţeace. 

    

PLECARE . SOSIRE e 

10 și 15p.m, Ducuresei-Burdujeni .. 1 : 10şi:Sa, m. 
6 dd „. Burdujenr-Bucuresel  IL.. Tu TE Da 

pe ds ds aa = Bucuresel-Vâreiorova II . d —n„ 
5 02 a.m, Verciorova-Bucuresei IV 11, 40, 
70, „ Bucuresel-Burdujeni VO 10, pe me 

„Gu OS Burdujenr-Bucuresei VI 10, 7 
TD „Bucuresei-Vâreiorova VII Sub» 
Tin» Verciorova-Bucuresci VIII  ...7,,10, n 

ca d l0p.m. .. -Bucuresel-laşi « IN 3, 0oa. m. 
Din lași-Ducuresci N An Otis n 
it So Oda. m. Bucuresci-Predel NI 1, lepem, 
td B8pe me. Predeul-Bucuresci NIL. Do a, 
„6 0 an, Bucuresci-Constanţa XIII: , 1, bu 

„9.4, 40.pim. .  Constanţa-Bucuresci XIV 9, 
ma 40, Bucuresci- Vereiorora AV 1 d 

14,5 Verciorova-Bucuresel AVI . ;5,,10a.m, DU 3 

zi ta ” 

„+“ Biurourile ambulante I, II, IIL'si IV sunt 
“. 

însoțite de doul aploiati, un 
“conductor şi un om de serviciii,: 

Biurourile ambulante V, VI, VII, XV si XIV sunt însotite de un am- 
ploiat, un conductor și un om de servicii. : a o 
„i -- Biurourile ambulate, IX, X, AT, XII, XII, XIV, sunt însoţite de un. 

- amploiat și un conductor. 

Na * î* Plecarea la drum, | | 

..  Amploiaţir cum și tactorii, vor intra în vagon cu o oră -înainte de por- 
nirea trenului spre a lucra expedițiunile deja sosite, a'şi controla dacă sunt 
în ființă obiectele, ca mobilierul şi materialul de care are nevoe. LR 

: Conducioril vor: sosi în gară cu expedițiunea cu o jumătate de oră înainte 
de :pornirea trenului. 

, DESPRE ATRIBUȚIUNI ȘI RESPONSABILITĂȚI 

Amploiatul de la corespondenţa simplă, şef al biuroului în care circulă. 

Acesta are obligațiunea a face să se deschidă saci! în presența sa, după ce 
mal întâl a verificat eticheta, seâte scrisorile recomandate și le predă am- 
“ploiatului respectiv, le numeră, pe'cât posibil, împreună și constată lipsurile 
eventuale, cum şi dacă inchiderea plicuzilor dă bănuială de violare, în care 
cas dreseză trel procese verbale subzerise de întregul personal din vagon. 
„EI are tablourile de cartare în- curent, nomenclaturile, copil de pe or- 

dinele de servicii, și dirigcză saci! şi post-pachetele pe răspunderea sa ; con- 
„troleză intregul servicii și ia imesuri în casuri anormale, comunicând telegra- 

fic Dirigintelur. 
4 "Introduce însuşi în “saci corespondenţa simplă şi recomandată ce expe- 

i6ză. - ! - 
Supraveglitză închiderea, care trebue să' se facă în ast-fel de condițiuni 

în cât un sac să nu pâtă fi deschis în cale lără alterarea sigiliului sait a bu- 
linului. . . 

Pentru acest scop, când închiderea se tace prin buline, se aplică stam-
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- pila de qi pe două din marginile lui, ust-tel ca să se reproducă jumâtate pe 

“bulin şi jumătate pe etichută, ” 
Controleză împreună cu colegul de la recomandate, dacă sunt sosite ex- 

pediţiunile cuvenite cursei în cari (unctioneză, notând la raport pe cele lipsă. 

EI destină sacii cari urmâză să fie expediaţi cu corespondenta . diferite- 

lor ofiicil, alegând din vreme sera dupe cantitatea corespondenței şi căutând 

a înapoia fie-care sac la origină. 
Aviscză telegrafic din primu gară pe inspectorul biurourilor ambulante 

şi pe Diriginte în casurile următore : nesosirea poştei externe, arătând causa, 

lipsa de obiecte recomandate, întreruperea comunicațiunel şi ora posibilă a 

restabilirel, accidentele căel ferate, perderea coincidențer la frontieră cu tre- 

nuvile străine şi orl-ce alt cas urgent. 

Amploiatul de la serviciul obiectelor recomandate. 

Are r&spunderea obiectelor recomandate, pentru care este supus li dos- 

păgubiri în cas de perderi. A 
Prepară înainte de plecare la drum : facturile, raportul şi etichetele. 

Tine raportul cursei în care ambil :unploiaţi noteză neregularitățile şi 

pedicile ivite în serviciul fie-căruia. E 
Inregistreză imediat după primire scrisorile recomandate în facturile res- 

pective spre a îi tot-d'auna gata în cas de schimbare a vagonului, pentru care 

scop nu le este permis a ţine nelegată nici corespondența. simplă, nici cea 
recomandată. 

* Notâză în facturile ce lormeză : rambursul scrisorilor, cum și avisele de 

primire, dresând trei procese-verbale pentru lipsa faturel sati vre-unuia din 

„hiectele înscrise, car! procese trebuesc subscrise și de cel-alt personal. -. 

Amploiatul de la recomandate va nota, în dreptul unde u înregistrat va- 

_lisa legaţiunel franceze la Viena, cuvintele : 
„La bonification comprise dans la teuille de mesageries Gare du Nord 

„pour Orsova, en date du... . „(data va fi de a doua di dilel în care a por- 

nit ambul. III), - " 
EL ține situaţia sacilor, notând, la rubricele respective din ruport, atât 

numărul cât şi origina celor găsiți în vagon, primiti, expediaţi şi rămaşi în 

vagon la capătul cursei. Inscrie în fatură sacul ce expedicză fie-cărul oficiii şi 

controleză numărul celui primit. e 

E EI are tablourile de cartare în curent, nomenclaturile corectate şi cae- 

tul cu ordinele de'servitii pentru măsuri provisoril. - i 

. 

Omul de servicii 

Tine curăţenia vagonului în parcurs, are grija lămpilor şi a focului, 

stampilâză corespondenţele depuse la cutia vagonului, notând lângă stampilă 

gara în cure sait depus serisorile; acesta numal când amploiatul respectiv 

este ocupat. ! i RR a A 

Ajută în timpul parcursului pe arploiaţi la legatul și împachetatul' co- 

„respondențelor pe cari nu le va pune însuși nici o dată în saci. Acestă ope- 

rațiune trebue să se facă de amploiatul care rămâne singur responsabil. . 

In timpul oprirel în gări el este exclusiv la disposiţia conductorului peni- 

«tru încărcatul şi descărcatul expedițiunilor. _-. a 
Esto' obligat asemenea ca în gara de Nord şi la extremitatea liniel- să 

încarce. și 'desearee expediţiuneii cursei ce însoţesce. 
- Păzesce zestrea vagonului la extremitatea liniel (frontieră). a 

, Conducterul. . ! 

:.:* Ihdeplinâsce atribuţiunea omului de servicii în ambulanțele car! circulă 

fără.acesta,. E ” Ea . ! 
: Efâctudză primirea şi predarea expediţiunilor în gări şi la frontiere pe 

răspunderea să ; consultă pe amplâiaţii pentru post-puchetele a căror .cale va- 
xiază după ano-timpuri, . ” Aa ! 

a 

“
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Ingrijesce ca semnalele să se pună la usa vagonului atunci când preda»: 

rea ar necesita mal mult timp de cât cel de oprire. , | , „ 

.Observă starea sacilor şi post-pachetelor. ce primesce, si, în cas când ai. 

“urme de violare, semnaleză "amploiaților spre a se dresa imediat procesul- 
verbal, luându-se şi iscălitura conductorului predător. E 

Nu" este permis u refusa expediţiunI sosite în rea stare, cl va procedas. 

împreună cu amploiații, la verificarea corespondențelor, reambalând şi dresând 

procese verbale pentru post-pachetele transit din care un exemplar se va a-: 

tașa lu fatură, | i 

Cere amploiaților instrucţiuni de procedare, în casuri anormale, pe r&s- 

punderea acestora. - 

Disposiţiuni generale, 

Mandatele poştale externe, recuvrementele și scrisorile cu ramburs, cu 

destinațiune pentru gările şi agenţiile postale, se vor carta la oficiul cel mal 
apropiat, gările şi agențiile ne fiind autorisate a manipula asemenea Servicii. 

Mandatele poştale interne, dostinate pentru comunele pendinte de ugen- 
ţiile poştale speciale, se vor carta la gările sati oficiile prin cari agențiile "șI 

primesc corespondența. . 
Avisele de primire ce se înapoiază în străinătate, cari vor sosi în am- 

. bulanțe neînchise în plie, se vor înapoia la oficiul de unde se primesc spre a 

se împlini acestă formalitate preserisă de convenția universală. | , 

Scrisorile recomandate sosite fără taxa aplicată în timbre se vor expedia 

la destinație, dresându-se două. procese-verbale, care se atașeză la raportul de 
cursă, şi în care se va face cuvenita mențiune. , a , 

-- Amploiaţir sunt datori a face menţiune în raportul de cursă și în urine- 

târele casuri : | , 
-1. Când primesc expedițiuni de la vre-un oficii sai biuroii ambulant 

care nu este coprias în tablourile de cartare;  - | 

2. Când lipsesce expediţia de la vre-un oficii sait biuroii ambulant care: 

sunt .coprinse în tablourile 'de cartare, notând în acest cas. și motivele, dacă 

: sunt cunoscute ; . , - 

„3, Când primesc două expediţiuni de la vre-un oficiii sait hiuroii am- 
bulant ; . a. a 

4. Când primese şi deschid expeditţiuni adresate. unul alt biuroii ambu-: 

lant român:de cât ucela în care el tunctioneză.,, Aa Si 
In cele două din urmă ceasuri vor nota şi datele faturilor. 
Pentru lipsa verr-unet expediţiuni, care este incărcată în tabloul expe-- 

flițiunilor sosite (litera K), se vor dresa trei procese verbale. 
„2. Legăturile etichetate (eoresp. directă), formate deun oficii pentru altul. 

Jin fară, se vor controla numai când timpul permite ; când însă sunt desti- 
nate pentru străinătate, ultima ambulanţă prin care trec este obligată a con- 

-trola aceste legături; asemenea şi legăturile directe din streinătate pentru- 
oficiile din ţară se verifică de prima ambulanţă care le primesce. ; 

" _Numerile scrisorilor recomandate, car! nu sunt trecute în fatura biurou- 

lui de origină, fie din. scăpare de vedere, fie din obiceiii cum sunt cele fran 
cese, se vor nota de amploiaţii din ambulante. . , 

„.. Când la deschiderea unui post-pachet se constată că obiectele recomuan-: 

date nu sunt însoţite de tatura respectivă, se va forma o fatură din oficiă, în 

_care se vor înregistra obiectele recomandate găsite; dresându-se în acelaşi timp: 

“si un proces-verbal. - ” , 
Liste absolut interzis a călători prin vagânele poştale, persone streine de” 

corp, iar amploiaţii vor circula numai în basa unei. autorisaţiuni înscrise a 

Direcţiunei sat a dirigintelur. Si , 

Asemenea: se. interdice transportarea de.baguge saii veri-ce alte obiecte: 

streine, cum și contrabande. —- | a 
**  DoniX amploiaţi vor verifica cuferile şi coşurile personalulu! interior spre 

a se asigura că cele nu conţin obiecte supuse taxelor vamale şi comunale. 
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Revisia personalului din 'agonele ambulantelor se va face numai în tim- 
"pul oprire! în gări şi tot-d'auna de către două persone : şeful de tren, însoțit 
„fie de controlor, fie. de şeful gărel. 

D-nil amploiați vor presenta, în acest cas, raportul de cursă unde se 
“trece întregul personal din vagon chiar la pornirea trenului din gara de la 
capătul curse). 

In casuri de întrerupţie a liniilor ferate, personalul pote lua cărbuni din 
_gări, liberând chitanţe pentru cantitatea strict necesară, notând la raportul 
cursel cantitatea şi gura de unde sai primit cărbunil. 

Faturile şi etichetele se scrii cu cernclă ; este interzis a se întrebuința 
ereionul. 

Pentru oficiuri se lormeză zilnic fatur, iar pentru gări numa! când sunt 
obiecte recomandate, mandate poştale și avise de primire, -plicuri :oficiale, şi 
acesta numar: pentru gările cari manipuldză serviciul „poştal (vezi nomen- 

“elatura). . 
Pentru gările cari nu sunt, autorizate ă face serviciul poştal se va , carta 

“Ja ofleiul indicat-îu, nomenclatură... 
De la gări asemenea nu se vor primi faturi de cât când acestea vor avea 

de expediat :obicete recomandate, mandate poştale, avise de primire și plicuri 
oficiale. 

” D-nil amploiaţi vor citi, când plecă în cursă, condica ordinelor de: ser- 
vicii unde sub-semnâză «le vedere, iar la înapoiere vor observa condica por- 
nirilor la drum ; acel cari, din veri-o împrejurare, nu vor fi trecuţi, se: vor 
-presenta, dirigintelur pentru instructiuni. 

- Corâspotidenţele” adresate” Direcţiuuel C. F. R. şi personalulul din Gaita 
de Nord se vor carta la oficiul Gara de Nord spre. se .putea distribui itără 
"intârdiere. ! 

D-nir amploiati vor fi atenți asupra mersului regulat al trenurilor, pen- 
tru ca, în casuri de întârdiere, să calculeze la ce gură trebuesc predate post- 
pachetele. cuvenite ambulanțelor cu cari se întâlnesc, pentru ca aceste ambu- 

“Janţe să le pstă primi. 
Sacil ce se închid pentru 'streinătate nu pot [i mai grel de 10 kgr. Dacă 

„este mal multă expediţie se lormâză al douilea sac, notând: pe etichetă : „Sans 
'0bj. recom,'“ 
„La frontieră se va' controla imediat sacil externi sosiți, după tabloul de 

cartare, şi se va semnala chiar atunci erorile. , 
“Mandatele poştale pentru : Bosnia și Herzegovina se vor dirija de toti 

biurourile ambulante române la biuroul  Bucureser-Vârciorova III, spre a se 
"expedia de acest biuroii în post-pachetul' ce adreseză zilnie pentru biuroul 
“Bosniac : Bosnich-Brood. Numerile mandatelor se vor. înscri în capul faturel 
sub cuvintele : annexes' mandats de-poste, ce seva. adăoga-cu condeiul. Man- 
“datele poştale în neregulă, cum de exemplu: lipsa numărului, a sigiliului -saii 
semnătura dirigintelur, se vor înapoia - la origină pentru, complectare. a: i 

Biletele, listele sai anunciurile de Jotăril, deschise sai închise în pli- 
cură, fiind interzise de lege, se vor înainta Dirigintelul spre a se preda par- 
-chetului. tii 

Ambulanţele cari posed mărci vor primi: de la: şefii de gări serisorile 
porto cădute în rebut şi vor libera în schimb mărcile cuvenite. 

Amploiaţiy ajunşi "la extremitatea cursei urmeză să aibă în raport sein- 
-pătura conductorilor -pentru post pachetele expediate. Cu 
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TABLOU. 
Leşile,. vogulamentele, instrucţiunile in-vis6re în busa că- 
„YOra Sc “conduce serviciul de saloon, telegr at si postă 

(29 - pr ilie st. 2. 1903). 
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1) SERVICIUL, POSTAT. 

a) Intern o 

Logea de oxplotare poștală uin 1900. 

Legea pentru organisarea serviciului postul-ruruls : 
Regulamentul de aplicare. al legei pr. oru. ser o | 

postal-vur al, 

În balet, Ho. 19 dia 1902. 
Regulamentul de aplicare “a legei de explotare! n 3 1900. 

poștală din' 1900. 1, ta Sapl, la bul, IC Sa! 
» 

Jen 
7 

Regulamentul pentru fixarea raporturilor de saz-! În, balet, 1891, pag.481 
viciii între diferite organe pendinto_ de Direc-, 
țiunea, Genorală a Tolezratolor şi Poştelor şi] - 
Direcţiunea. Căilor Ferate Române privitore lat 

“ îndeplinirea serviciului de poştă şi telezr. print, 
stațiunile de. C.F, ei | 

a). Diferite legi şi regulamente cari sunt în «i re-, 
cave legături cu serviciul postal și telegr aie. 

Legea lotăriilor ...,. a ea sl 
Lozea Casei de Heonomie, eee eee] 

- pentru sorviciul Casoi de Economic: FE 
Legea asupra comptabilităţei publice , . . 
„a Dentru incurajarea industriei naţionala . | , 

» * Organisarea înaltei Curți de > eompturi, 

generală a pensiunilor [ee 
5! Regulamentul lee pensiunilor i 

Legoa pentru fixarea unui, noii sistem, monetar 
şi fabrica de monede. 

b) Internaţional 

n timbrulur şi inregistrărel, ... cc. | Monitorul 0. 0, 264/1900 o: 

Convenţia poştală universală de la W' ashinston în broșură       din 1898. o... . îi 
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! = Leea, regulamentul saii aranjamentul, ete. Undea apărut şi ; otet, 11 

“| în vizore | cînd ? Ţ 
e 

i 

2 | 
18 Regulamentul convenției poştelor universale de! l 

la Washineton din 1893 . -.. . | 

19 Convenţia poştală, între România şi ulszaria - „ă : 

20 „ pen-i 

i: Ip tru” modificarea unor articole alo convenției, 

E | precedente, .... .. 

i 21 Regulamentul acestei convenţiuni 

i 22 Ar anju mentul special do poştă între România și: i   

  

Austria, . a GA SU, la Jul. 6 din 1908, 

| 23 Regulamentul procedontului aranjament i. i en | 

24 Aranjamentul special de poştă intre România şi: | 

Ungaria . . i liem „i 

25 Regulamentul precoi dentului aranjament - ... ln .. i ] 

26 Aranjamentul poştal între România şi Rusia (e u i ţ 

' Finlanda) . Ji î dle 4 din 1899 po. 175 : 
27 hezulamentul precedentului aranjament . . P -1699 pe, 119; | 

28 Couvenţiunea de la Bucurosci 18 Murtie 874 în- 

- i eheiată cu societatea Austro-Ungariă de navi- 
Ma i gațiune po Dunăre pentru transportul poştei 

4 + române prin vaporele sociotățe. . . - 
29 Convenţiunea din 1/4 1899 cu C.E.h. pontri, 

| transportul poştei între Constanţa-Constanti- | 

| nopole .... „no publicat 
30 Convenţiunea, de căi "ferate și "telozrato- -postală! . | 

inchoiată între homânia și Gormania, - 1/3 dinu ] 
AS. a | În 901.7, P.1800, 0, A 
:! 381 Convenţiunea pentru înființarea "de "tronuri cu! 

! ; poştă directă şi fire direeto cu Germania. . . +: buletinul 1900 Ja. m 

“32 Convenţiunea privitore la schimbul coletolor L 
| postale . NR 
iRevisuirea de la W ashinieton din "1893 . 

33 Rezulamentul convenţiunei precedente . . 
3 Aranjamentul pentru lichidarea rcmlnursurilor co-. 

i „eoler şi objectelor de mesagerii în sehimb cu: “Supl: la bul. 13 din 100: 

. : 3 Aranjamentul relativ | a sehianbul "de colete încă 00921909 

: "i cale cu vumburs între Serbiu și Domânia . » „nn "n 
6 Aranjament pentru lichidarea, peubirsuviloi cu-, 

| Zelelo» poștale în sehimb cu Murele ducat Lui | 6 ---1903 

a rembury. . .. „bn n. 
37; Aranjamentul pentru schimbul" scrisorilor şi cu-! 

tiilor cu valore declarată revisuit la W ashing-! 
| ton din 189%... 
38 Regulamentul aranj. preco odent la W asiintton, 3 

din 1898. . : 
39 Aranjamentul la serv . mandatelor poştale inter- - . 

național revisuirea de la Washineton din: 1898. a î 

40, Rogulamentul precedentului aranjament . cc i i . ii 

ii MI Convenţiune pentru schimbul mandatelor postale! i 

NR |. | întze Britania Mare şi România .... | ! 

Pe :| 42 Partea adițională la corivenţia precedentă pen-l 
tru mandatele telegrafice în schimb cu Aneliau) Cirenlara X0. mn, 

43 Aranjament intre Grecia şi România pentru schim-j 

i bul de mandate poştale' internaționale . . . „1 Dal, 1900, pag. 18și 7) 
4 Aranjament privitor la schimbul reconvremonte-l . i 

i lor revisuirea de la Washington din 189% . .| ; 
: 45, Regulamentul precedentului aranjament . . . E: [i 

pa 48: Aranjamentul privitor la  intervenirea poştei ini l 

| abonamente la ZÂaro. şi publicaţiunt poriodicoi - 
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în vizore 

| Lezoa, regulamentul saii aranjamentul, ete. 

i 
| 

4 

i Regulamentul araujamontului prevadent . + 

a
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de identitate în traficul poştal internațional 

i rezulament), e ec îi... d. 

U8a Aranjament relativ la lichidarea prin mandate 

| poştale a rambursurilor cu cari 

1 - “coletele schimbate în Jiomânie si Norvegiu. 

Sh Aranjament rolativ la lichidarea prin mandate   | postale a rambursarilor cu cari sunt încărcate i ! 

î coletele schimbate între ftomazeiu și Molanda - san. la ul. 11 din 1903 + 
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JI) SERVICIUL PELEGRA FLO 

| a) Luleru 

i sal Lomen telesratică [la un loc cu cea poştală și te- 

+ lelonică. e... Ch.
 

'Resulamontul lozei precedente, idem. . . e... 

  

'49a Rerulamentul pentru infiintarea de biurouri te- 

loerafice de autorităţile judeţene și comunale .' 

50 Legea suporților pentru telesrat și telelone .     

    

NOSrĂ, ea 

51! Convonţiunea pentru construcțiunea şi întreţine- 

„telor şi Poştelor şi Direcţia C.F... . 

52 Convenţia de la 30 Martie 1875 îneheiată cu so- 

„_cietaten Austro-Unrari de navizaţiune pe Du- 

măre pentru înființarea de biurouri telegrafice 

a debarea ere. ec ee... 

34 Rezulamontul precedente convenții. . 

| i Rogulament pentru fixarea ruporturilor de ser- 

! 

| vea, de linii telegrafice intre Direcţia, Telegra- 

( 

. 

! b) Serviciul internaționul . 

34 Convenţiunea telegrafic internaţională din St. 

Petersburg, a... Ara 

rea, de la budapesta 
56 Declaraţiunea tolegrafică între Nomânia și lusia, 
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PERAŢIUNI  .. 
la pornirea şi sosirea expediţiunilor în oficiela poştale şi distribuirea : 

E corespondenţelor la domicilii 

Pi a a ! 

Disposiţiunele privitore lu pornirea şi sosirea expedițiunelor, în oficiele 
poștale cum şi distribuirea corespondențelor la domiciliii sunt coprinse în art. 
113 până la 119 inclusiv din regulamentul telegrato-poştal, şi cari se dai: în 
extenso, act mal Jos: i i 

„Milut de procedure 
“.. 

Ridicarea corespondențelor din cutiile de. scrisori se face prin îngrijirea 

funcționarilor serviciului poştal la orele fixate pentru acâsta, astelel. ca tot- 
d'a-una, cu o oră înainte de pornirea unei curse poştale, obicetele. să fie a- 
duse la oficii ; ” a g e 

Indată după strângerea corespondențtelor de prin. cutii, funcţionarul de 
serviciu este obligat a le verifica prin pipăire, dacă nu 'conţini ' valort sati, o- 
bicete aparținând serviciului de mesagerii, dacă 'pe cele frâncate, sunt apli- 

cate timbre: suficiente, dacă timbrele aplicate nu' sunt retrase din' circulație - 
sait n'aii mal fost usate ; el va oblitera timbrele aplicate pe dânsele, va ştam- 

pila corespondențele cu ştampila 'de di a oficiului, pe partea adreser, în mod 
de a se putea citi bine numele oficiului şi data presentărei ; va aplica stam- 

ila cu' inseriptiunea „după plecare““ pe acele corespondențe destinate pentru 

ocolităţile a căror cursă vu îi fost .pornită înainte de presentarea lor ; el. v: 
separa pe cele francate de cele nefrancate sai insuficient irancate, “si le va 
clasa dupt locul destinaţiei lor, prin ochiurile ralturilor respective. 

„Atât oficiul expeditor, cât şi cel destinator, sunt obligate a şterge depe 

scrisorile nefrancate ori-ce inseripțiune saii notițe cari nu ar tace parte din 

„adresă, ast-tel în cât să nu se mal potă -descitra. 
Corespondenţele găsite prin cutii, fără adresă saii fără indicatiunea lo- 

cului de destinațiune, fie lraneate sait: nelrancate, se vor trata cu obiecte că-. 

dute în rebut. ! e 

Carluvea cuorespeonulen [elor 

Expedierea corespondenţelor se va etectua începând prin înscrierea lor -- 

în facturile speciale destinate pentru oficiul corespondent, şi anume : 
a) Obiectele recomandate private, corespondenţele oficiale ale legațiu- 

nilor şi consulatelor. străine între dânsele şi depeşile poştale oficiale se în- 
scriii în facturele tormular No. 70; - e . 

“i: U) Scrisorile (plicurile) oficiale în facturele formular No. 68. 
Tote obiectele recomandate, notate sub lit. a, la alin. |, se înseriii, atât 

30
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după numerul lor total, cât şi individual, orl-ce destinațiune ar avea, după numărul de presentare, locul de origină, adresa si locul de destinațiune, no- tându-se tot-o-dată, în colâna de observațiun! indicațiunile eventuale pentru avisele de primire, ramburs, valori de încasat, etc. 
Obiectele de sub litera a, se vor împacheta la un loc cu facturile res- -pective şi pachetul se va eticheta cu mențiunea „recomandate“: ; cele de sub: litera, V se vor împacheta împreună cu facturile lor separat de cele recoman- date, şi pachetului se dă un număr curent care sc reproduce pe partea ex- teridră, impreună cu menţiunea „oficiale“. 
Facturile corespondențelor vor fi investite cu numele oficiului expeditor şi al celui destinator, data expediărei pentru care se va aplica stampila de di, numărul cursei, numărul total al recomandatelor și semnătura funcţiona- rulut manipulant, pusă sub totalisarea obiectelor.. 
In josul factureY de recomandate la origină se va înscrie în nod abre- viat factura plicurilor oficiale No... (F. O. N.), iar la înapoiarea: el, 'ofi- ciul destinator o va înscrie în factura de recomandate pentru oficiul cores- pondent, tot în mod abreviat (F. O. R. No.. . ), adică factura oficială ro- tur No... . 

Oficiul expeditor este obligat a forma tacturi de obicete recomandate în fie- care di de expediţie şi în parte pentru fie-care oficiti corespondent cu cure el este pus în directă cartare, chiar când nu ar avea nici un obiect de expediat, * Plicurile' oficiale se expediâză cu facturi directe oficiilor cărora sunt des- tinate. - 
. Facturile plicurilor oficiale na se formeză de cât numai când sunt pli- cură de expediat. - . | Corespondențele recomandate cu ramburs vor fi trecute tot în factura scrisorilor recomandate, (formular No- 10), notându-se însă, la observaţiuni, indicaţiunea „ramburs“, SI ! | a "- Corespondenţele ce se carteză Ja biurourile ambulante, oficiile cary le expedicză, le aleg pe destinaţiuni şi le pun în legături separate cu eticheta oficiului pentru care sunt destinate.; pe aceste etichete (formular No. 60) se va aplica Stampila de di a oficiului expeditor. 

Corespondenţa tutală, destinată unul oficiti corespondent, adică pachetul cu corespondenţele recomandate, pachetul cu plicurile oficiale, corespondentele or- dinare francate și netrancate, se împachetâză la un loc, în hârtie solidă şi formând post:pachet, care se legă cruciș, cu sfâră fără noduri ;. peste nodul storel care lormeză legttura, se aplică sigiliul de ccră, cu inscripția oficiulur expeditor, saii etichete gomate, (formular No. 119), pe care se aplică stampila de di a oficiului, iar pe recto post-pachetulur se va lipi o etichetă (tormular No. 60), cu inscripția oficiului de origină (cu litere mic!) şi a celui destinator (cu Ii- tere mari) de exemplu : din Bucuresci la IAȘI, pe care se aplică și stampila de di a oficiului expeditor. - | | Dacă corespondența adresată unu! oficii este prea mare, ca pote îi for- mată în două sati mar multe post-pachete, sai se închide în saci speciali, sa- blonaţi cu inscripţiunile necesare ca şi post-pachetele de scrisori, carl se legă în partea de sus.cu sfâră tare, fără noduri după ce sa răsucit bine gura sa- cului, formând un gât; sub stâră se introduce o hârtie-carton, pe care se si- gileză nodul de legătură al: sforey şi se aplică stampila de dia oficiului. Dacă Saci! nu sunt şablonati, trebue ca de gura sacului să se lege o tăbliță de lemn, pe care se lipesce o etichetă purtând inscripția oficiului expeditor. şi a celui destinator. 

Predarea la conductovi 

__ Pentru constatarea expediere! post-pachetelor si sacilor cu corespondenţă, fie-care oficiă va ţine câte un registru, (formular Ao. 96), în care, în fie-care di, după ce se va trece numirea curse, după numele oficiilor de la punctele
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extreme, de exemplu: Bucuresci-Vârciorova sait vice-versa; data, ora şi nu- 

mele conductorului de serviciii ce primesce expedițiunea de la oliciii, se va 

înscrie fie-care post-pachet sati sac ce este de expediat, după numele oficiului 

de origină şi al celui de destinatiune. i 
Conductorul, primind expediția, este responsabil de densa din momentul 

- primire! până în acela al predărei e, de aceea el este obligat a observa dacă 

sacil sa post-pachetele cu corespondenţă snnt în bună stare şi dacă sunt în 

numărul şi după înscrierea făcută în registrul de expediere. 

Terminând verificarea,, el este obligat. de a adeveri primirea, în litere 

după-numtrul bucăților primite, subseriindu-și numele întreg. ” 

Pentru adeverirea primire expediţiunei de către diferitele oficii inter- 

mediare pe distanța cursei, oficiul extrem de Ja punctul de pornire al curse, 

a libera conductorului acelei curse o fâie generală de încărcare (marș-rut, 

formular No. 74), care va coprinde numirea cursei, data (cu ştampila de di 

„a oficiului), ora pornire! şi numele conductorului. 
. In acâstă foie conductorul înscrie tote expedițiile ce a primit, atât de 

Ja oficiul de orisină, cât şi de la cele intermediare. 

Prâniveu «dle lu conductor 

- Tmdată după sosirea cursel, funcţionarul de serviciii procede la primirea 

„expediţiunei,, cerend may înteiii de "la conductor foia generală de încărcare, 

îm care “noteză data şi ora sosire, apor primesce pe rând post-pachetele saă 

sacir: cu * corespondenţă, ce ": sunt cartaţi sai destinaţi, și după verificare, 

asigurându-se că sunt în stare bună şi contor cu încărcările din Idia generală, 

adeveresce, în urmă primirea dupe numărul bucăţilor, în litere, subscriind 

în presenţa conductorului. - 

„Lipsa orl-cărul past-pachet saă sac cu corespondențe se constată prin încheiere 

“de proces-verbal, în triplu exemplar, semnat de functionarul primitor, conductor 

şi alti martori, de vor fi; un exemplar se trimite oficiului expediitor de schimb 

saă de origină, după cas, unul direcțiuner generale şi unul r&mâne în archiva 

oficiului primitor. Mai 
“Oficiul primitor, terminând “primirea, va procede şi 'densul la predarea 

corespondențe! pentru oficiile din restul cursei ce are îi mal face conduetoruul, 

_cu păzirea regulelor arătate mal sus. 
"După terminarea primirel şi -predăre, funcţionarul manipulant înscrie în 

registrul de primirea expediţiunet, cursa sosită, data, ora, numele conductorului 

şi apo! post-pachetele saii sacil, cu arătarea numelui oficiului. de origină şi 

de destinatie. - 
Deschiderea post-pachetelor se începe cu acela primit- de la oficiul cel mal 

apropiat şi pe rend, iar nu tote de a-dată, făcându-se verificarea conţinutului 

post pachetului dupe înscrierile din facturi, începându-se cu obiectele reco- 

mandate, apot cu plicurile oficiale, ete.ș- apol observă : - ” , 

«) Dacă obiectele recomandate sunt tote și dacă sunt francate suficient 

după greutatea lor; * - 

Ă b) Dacă plicurile oficiale sunt complecte după înscrierea din factură ; 

c) Dacă obiectele timbrate sunt suficient trancate ; , 

d) Dacă obiectele nu presintă urne de spoliere şi dacă timbrele aplicate 

nu sunt false, dintr'o emisiune scosă din circulaţie, sai carl ati may servit o-dată 

la francare, saii emise de ţări streine; PE 

e) In timpul verificărel se vor stampila, tot-d'o-dată, obiectele în genere, 

pe verso lor, cu stampila de di a oficiului primitor. NS 

Stampilarea corespondenţelor se va face cu cea mal mare îngrijire spre a 

se putea citi cu înlesnire numele oficiului și data. , 

Cărţile postale, atât. cele ordinare, cât și „cele ilustrate, se vor stampila la 

sosire numai pe partea adresei ca să hu se deterioreze ilustrațiile, san lace 

ilisibilă corespondenta. . | , . 
Perminându-se verificarea obiectelor recomandate, la cele destinate pentru
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oficiul primitor se vor da numere curente pe partea stângă a iacturelor. res- 
pective, cari se noteză alături de cele de ordine ale facturelor, iar.în' dreptul 
celor de transit, în loc de număr curent, se va pune semnul --, şi Ja partea 
dreptă a facturei, în-colâna de observaţii, se va nota data şi numele oficiului - 
căruia s'a reexpediat. Fie-care număr. curent, dat pe. factură, se reproduce 
şi pe obiectul la care se raportă. a a 
“Lipsa orl-cărui obiect recomandat, saă plic oficial coprins în facturi, tran- 

carea insuficientă a obiectelor, saă lipsa totală de -timbre pe obiectele reco- 
mandate, precum şi spoliarea obiectelor sai a timbrelor de pe obiecte, se va 
constata prin dresare de proces-verbal, în triplu exemplar, din cari unul se 
trimite oficiului de origină, .unul direcţiunei generale, însoţit. de plicul obiec-. 
tului, dacă destinatarul consimpte a ?] da, şi unul se anexâză la factura 
respectivă. Sa - Da 

Alterarea sigilielor sai deteriorarea eventuală a obiectelor daii loc ase 
menea la dresare de proces-verbal, în triplu exemplar, întocmai ca lu alin. 7 
de mal sus. 

După numerotare, se formeză pentru fie-care scrisore recomandată simplă 
saii cu ramburs, destinată pentru oiiciul primitor, câte o recipisă de predare 
(form. No. 92), care urmneză să fie semnată de către destinatar şi în care se 
înscrie numărul curent, dat .pe fâctură, numărul de presintare al obiectului, 
ambele formând termenii unui: număr fracţionar, stampila cu data dilei în 
care a sosit, numele oficiului de origină şi de predare. Pentru cele cu ram- 
burs, suma rambursului. Pentru cele ce vor avea. pe densele adnotatia cu 
avis de-primire, oficiul primitor este obligat să înapoieze acel avis, subscris 
de către destinatar, oficiului de origină-al serisorel, cu prima cursă, ca reco- 
mandat din oficii. i ai 

Pentru 'obiectele presintate chiar în circumscripţia oficiului ce are a face: 
distribuirea, se vor forma facturi sub denumirea de facturi locale. 

Pe obiectele nefraneate -saii insuficient francate, constatându-se griu- 
tatea fie-căruia în parte, se va aplica pe verso timbre taxa de plată suficiente, 
cari se. vor oblitera ca şi cele pentru îrancare. 

-- Sacix de scrisori gor se vor înapoia oficiului expeditor cu prima cur 
înscrişi în facturi ea obiecte recomandate, cu menţiunea : „,sticul gol, seria...... 
NO. sii e 

Facturele oficiale, după verilicarea plicurilor, se "vor semna de către: 
amploiatul” primitor, aplicându-se şi stampila de di, apol, cu prima cursă, 
vor fi: înapoiate oficiului de origină înscrise în factura obiectelor recoman- 
date în mod abreviat (F.O.R. N.........) aa 

Corespondenţele sosite, atât din țeră, cât şi din străinătate, fie deschise, ” 
fie închise, car! ar fi-bănuite că ar conține prospecte sai bilete de loteril 
neautorisate de către Statul român, se vor înainta formal parchetelor din : 
localitate, iar oficiile, în localitatea cărora nu vor fi existând parchete, vor: 
înainta corespondențele parchetului tribunalului din județul în care este: 
situat oficiul. ” Ea 

a 

? 
. 
. 

   

  

Predarea la destinaţie 

'Ttă corespondența adresată oficiului destinatar, fiind regulată, se predă 

factorilor, clasificându-se, pe cât e posibil, după stradele orașului. .. ..., 
Dirigintele oficiului va avea, pentru fie-care din factorii săl,. un registru. 

special pe partide, în care se vor înseri, după data de sosire, obiectele reco- ;. 

mandate simple, după numărul curent şi numele. destinatarului, iar cele cu 

porto. după suma, taxelor de . perces. Factorii, după .ce-vor - subscrie în acest 

registru de primirea obiectelor ce li sai încredinţat, -vor porni imediat. spre, 

a le distribui. o o a De 

Funcţionarul respectiv, după -ce va termina operaţiunea manipulărei 

corespondenţelor sosite, va proceda imediat :la distribuirea şi înscrierea prin 

LIPSA 
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facturi a obiectelor. de transit, regulând reexpedierea lor cu prima cursă, 
întocmai ca şi pentruobiectele propri! ale acelui oficii, 
ș =. Int oficiile unde primirea şi pornirea expediţiunilor se face de către 
functionari deosebiți, predarea și primirea corespondențelor: recomandate și 
oficiale de transit între dânșii, se adeveresce prin subseriere în facturile res- 
pective de către cel primitor. 

"--* Pentru scrisorile încărcate cu ramburs în localităţile unde achitarea 
mandatelor postale se face la domiciliul destinatarilor, oficiile vor preda -ase- 
meni scrisori conductorilor curi fac servicii de achitarou mandatelor, pentru 
a le preda destinatarilor şi a incasa rambursul cu care sunt încărcate ; iar 
acolo unde achitarea mandatelor se face la oficii, oficiile vor'trimite prin 
factori un avis destinatarului care va trebui să se presinte singur la oficii 
ca să achite rambursul şi să ridice scrisorea. ' 

Distribuirea corexpondentelor 

Corespondenţele de orl-ce natură pot fi adresate fie la domiciliă, fie 
post-restante. e 

Obiectele duse la domicilii pot fi încredințate, în lipsa destinatarului, 
membrilor adulți a! familie sale, impiegaţilor sai chiriaşilor săi, porta- 
vului casei sai hotelului în care domicilicză sai în cutiile de scrisori ale 
destinatarilor, afară dacă destinatarul ar fi cerut în scris să se încredinteze 
unui.delegat special sui dacă obicetul va purta menţiunea „personală“, * 

Corespondenţele recomandate nu se pot preda de cât în mâna destina- 
tarilor sai a imputerniciţilor lor ; corespondențele recomandate adresate pasat 
gerilor, se pot libera comptabililor saii. directorilor de hoteluri. 

Dacă în termen de 24 ore obiectul nu va fi predat, factorul va raporta 
dirigintelur. împrejurările cari se opun la predare, notând pe verso obiectului 
motivul nepredărel. ÎI - 

Destinatarul unu! obiect, dând intormaţiuni. despre schimbarea domici- 
Jiului stă în altă localitate din interiorul țărer saii chiar factorul luând use- 
nea informațiuni, obiectele .se vor rcexpedia, după dânsul, la noua destinație. 

Motivul nepredărei saii reexpedierei obiectelor recomandate simple și 
cu ramburs se va nota pe recepisa de predare în locul semnăturel destinatarului, 

_-. Obiectele poste-restante trebuese au fi reclamate de către cor în drept 
de la oficiul respectiv, liberându-se numa! după a.lor cerere sai a împuter- 
niciților lor, cari sunt ţinuţi aşi justifica identitatea, afară de cele adresate 
sub iniţiale saii citre care se pot libera după simpla cerere. 
,.... Pentru obiectele poste-restante sait pentru acelea aY căror destinatari 

aii abonate căsuțe postale, nu se admite nici o reclamaţiune pentru întârdiere 
în predarea lor, de dre-ce destinatari! trebue să îngrijâscă. ridicarea lor de la 
poştă. | | . A 

Corespondenţele recomandate şi cele cu porto, adresate persânelor carl 
aii abonament Ja o căsuţă postală, se vor tine de amploiaţii respectivi cari 
vor pune în căsuţa abonatului pentru scisorile recomandate, recepisa de pre- 
dare a acelel scrisori, iar' pentru cele nefrancate, un avis, în care se va indica 
scrisorile şi suma de plată. 
”:" Obiectele poste-restante, cari în termen de două luni nu se vor fi reclamat 

de către cel în drept, precum şi obiectele cari, din diferite împrejurări, n'aii 
putut fi predate destinatarilor, se vor înapoia oficiului de origină, aplicându-se 
etichetele cuvenite (form. No. 63). 
La scrisorile sosite netrancate, încărcate cu timbre taxa de plată, cari 

„urmeză să fie reexpediate după cererea destinatarilor în străinătate, oficiile 
Y6r cere autorisarea direcţiuner generale ca să se scadă din comptul timbrelor + 

cu valdrea celor aplicate pe acele scrisori. 

Predarea lu udresă u covespundenţelor oficiule 

Depeşile poştale se tratâză ca scrisorile recomandate și oficiile de desti-
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nație vor preda asemenea depeşi la adresă cu recipisă (form. No. 93), pe care 
va trebui să semneze seful autorităţei respective saii delegatul stii. 

"Vote cele-alte plicuri oficiale se vor primi de cei în drept numai de Ja 
biurourile poştale, oficiile vor înscrie în registre fcrm. No. 95), plicurile ofi- 
ciale sosite, pentru fie-care autoritate în parte. 

Fic-care autoritate este obligată a face cunoscut oficiului postul. prin 
adresă formală, numele şi calitatea persnei pe care o autorisă a primi pli- 
curile ec-i sunt adresate. 

Delegatul autorităței se va presenta singur la oficiit şi va primi cores- 
pondentele, pentru care va semna în registrul în care ele sunt trecute. 

Oficiile vor forma un dosar special pentru delegaţiunile ce se dai per- 
sonelor împuternicite de autorități pentru primirea corespondențelor oficiale. 

Aceste delegațiuni se vor trece, după autoritatea de la care emană, 
numărul lor de intrare şi numele delegatului, într'o condică specială.
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PARTEA IV. 

„ORGANELE DE CONTROL 
——— 

1) Impărțirea serviciului poştal, telegrafic şi telefonio din 
punctul de vedere al controlei. 

Serviciul de telegraf, poștă şi teleton din punctual de vedere al Con- __trolei, în urma decisiuner No. 37033 din 14/27 Aprilie 1901, s'a împărțit în urmiătorele patru circomseripțiuny: 
"  Civconscripția I, cu reşedinţa în Bucuresci, coprindea județele : Me- hedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Muscel, Dâmboviţa, Prahova, Buztă şi biurou- zile poştale ambulante. | 

Circouscripția IL, cu reședința în Bucuresci, coprindea judetele: Dolj, . Romanați, Olt, “Teleorman, Vlaşea, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa. . o Circouscripție II, cu reședința în Brăila, "coprindea județele: Brăila, Covurlui, Tecuci, Tutova, R.-Sărai, Putna şi 'Pulcea, o Circonscripția LV, cu reședinta în Iaşi, coprindea județele : Dorohoii, Botosani, Iaşi, Roman, Vasluii, Fălciu, Suceava; Neamţu şi Bacăi. Prin legea de organisare, însă, a corpului. telegrafo-poştal din 1892, se prevedea î circonseripțiuni teritoriale și una circonscripție a biurourilor postale ambulante, însă față de reducerile făcute prin legea budgetară din 1901 sa redus Nr. lor la 4 teritoriale, cum am spus mal sus. Iată dar cum prin legea din 189 județele erati împărțite în 5 circons- cripții şi anume: | | i Circonseripţia 1 cu reședința la Craiova, coprindend judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj, Romanați, Olt, Vâlcea Şi Argeş. 
Circonseripţia Il cu reședinta în Bucuresci, coprindend județele : Ilfov, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Viaşea, Teleorman și Muscel, Circonseripţia III, cu reședința în Focşani, coprindând judetele: Buztă, R.-Sărat, Putna, 'Tecucă, Tutova, Bacău și Neamţu. 
Cireonseripția 1V, cu reşedinta în Iaşi, coprindând județele : Iaşi, Do- zohoi, Botoşani, Suceava Roman, VasluY și Fălciă. 
Circonseripţia V, reședința 'Tulcea, de fapt la Brăila, Brăila, Covurlui, Constanţa şi 'Tulcea. . ” ! Circouseripția, Biurourilor Poştelor ambulante cu reşedinta în Bucuresci. lar cu începere de la 1 Ianuarie 190, prin decisia înregistrată la. No. 2235491 din S/1 1902 sta împărțit în 3 circonseripții, ast-tel: Circonscripţia 1, cu reședința în Bucuresel, coprinde judeţele : Mehedinţi, . Gorj, Vâlcea, Doli, Romarati, Olt, Teleorman, Vlașca, Ilfov, Ialomiţa, Cons- - tanța, Oficiul poştal Central Bucuresci, Oficiile telegrato-postale independente din Bucurescă, poșta ambulanțelor si biurourile de Comisiune și Expediţiune, vamale Bucuresct,



Circonseripția II, cu reşedinta în PBucuresci, coprindcuil judetele Argeş, 
Muscel, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila, Covurlui, Tulcea, Tecuci, Putna, 
R.-Sărat precum şi Oficiile Telegratie, 'Telefonic Centrul cu sucursalele din 
Capitală și serviciul Atelierelor. Da 

Circonseripţia III cu reşedinţa în Iași, coprindend județele Dorohor, 
Botosani, laşi, Roman, Vaslui, Fălciă, Suceava, Neamtu, Bacăit şi Tutova, 
iar actualinente, în urma decisiunei No. 2771 din 28/79, 1903; 

Impărțirea serviciului 'Telesraro-Poştal s'a făcut iarăși în £ circonserip- 
fiunt şi anume : 

Circonseripţia I, cu resedința în Bucuresci, . condusă de un inspector, 
2 controlori, 3 delegați, coprindând judeţele: Mehedinţi, Gorj, Dolj,. Vâlcea, 
Romanati, Olt şi oliciul Gura de Nord cu ambulanţele. 

Circonseripţia II, cu reşedinţa în Bucuresci,. condusă de un inspector, 
un sub-inspector, un controlor, 3 delegaţi şi un ataşat technie, coprindend 
județele: Argeş, Muşcel, Dâmboviţa, Vlasca, "Teleorman, lalomita (afară de 
oficiul Urziceni), Constanţa și Illov cu oficiele: independente din Iucurescl 
(atară de oficiul Gara de Nord, oficiul 'Telegrafie central Bucuresci, oficiul 
Telefonie central Bucuresci, atelierele și oficiile sucursale din Bucuresci). 

Circonseripţia III, cu rezedința în Bucuresci, condusă de un inspector, 
un sub-inspector, un controlor, 3 delegati şi un ataşat technie, coprindend 
județele; Prahova, Buzău, Brăila, 'Tulcea, Covurlui, 'Vecuci, Putna, R.-Sărat 
și oficiile Urziceni, 'Telesrat central, Bucuresci, 'Teleton central Bucuresei, 
atelierele precum şi oficiele sucursale din Bucuresci. 

Circongeripția 1V, cu reședința la Iasi, condusă de un inspector, un 
controlor, doui delegaţi, coprindend judeţele : Dorohoi, Botosani, lasi, Roman, 
Vaslui, Făleiă, Suceava, Neamţu, Bacăii şi 'Putova. 

Atribuţiunile personalului de control. 

- Art, 60, — Inspectorul de cireonscripţie are sub ordinele sale imediate, 
pe .Diriginţi de oficiuri și pe tot personalul din cireonseripția sa şi corespunde 
în marginele atribuţiunilor sule, cu dileritele autorităţi. " 
„Art. 61. — EI supraveghiază ca mersul serviciului în general să se exe- 

cuțe după ordinele şi instrucţiunile superiore. 
Art. 62. — El.inspecteză- construcţiunile şi întreținerea liniilor telegra- 

fice; el.controleză transmisiunea telegramelor în sencrul şi electuarea cur- 
selor poştale de către ofiicii şi conductori, observând u nu se întroduce în 
vagonele poștale obiecte şi persone streine serviciului; el observă dacă per- 
ceperea taxelor şi manipularea corespondenţilor şi obiectelor de messagerii se 
fac contorm .taritelor şi în regulă; el se asigură de starea casei şi a orl ce 
operațiuni bănesci, a archivei, condicilor, localului, magasiei şi mal ales a în- 
choierer şi înaintărei regulate a compturilor în weneral şi la epocile deteriii- 
nate ; întrun cuvint la tot ce e relativ la-serviciul unui oficiit. - 

Art. 05. — El propune resilierea contractelor localurilor cari mar cores- 
punde exigenţelor serviciului, şi la expirarea termenilor îngrijesce din vreme 
pentru găsirea altor localuri proprii serviciului, propunându-le Directiunel cu 
referat detaliat. - 

Art. 64, — EI inspecteză instalațiunile şi depositele de materiale şi re- 
telele telegrafice şi telefonice date în îngrijirea şefilor de lucrări technice; ve- 
uhează ca aceştia să'şi execute îndatoririle ce rees din atribuţiunile lor şi 
raporteză Direcţiunei orl-ce neregularități ar constata în acestă privință. 

Art. 65. — In cas de întrerupere a liniilor, el ia măsurile necesarii pentru 
restabilirea, comunicaţiunilor și pote autoriza da dreptul cheltuelile necesaril 
entru restabiliri până la maximum de 200 lel, referind cazul într'un raport 

detaliat . Directorului. General. 
„Art. 66. — Ele cu deosebire ţinut să constate: = 

: 2.4 a) Dacă serviciul e organisat în mod'da usigura publicului tote înles-, 
nirile posibile ;
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b) Dăcă localul este ţinut curat şi dacă mobilierul, materialul de pile, 
cel de linil și obiectele poştale: sunt bine întreţinute şi dacă nu sunt suscep- 

c) Dacă legile: regulamentele; decisiunile și ordinele în general sunt bine: 
interpretate şi executate in totă întinderea lor; . 

d) Dacă personalul în general este în curent iînstrucțiilor relative la 
felul serviciului co este încredinţat și dacă Diriginţii se contormă art. 92 de 
mal jos, asigurându-se de progresul ce face funcționari! şi dacă aceştia, în re- 
laţiunile lor_cu publicul, se conduce cu prevenienţă şi spirit de couciliaţiune. 

art. G. — EI este ţinut să viziteze necontenit tâte biurourile din cir- 
conscripția su, | 
- „Art, 65. — EI face tote anchetele şi tote urmăririle relative la serviciul 
în circonscripțiu sa. a : 

art. 69. — EI e asemenea ţinut să stăruiască mal mult timp la un oficii 
când “1 inspecteză spre a se asigura de modul. cum se execută serviciul în 
tâte amănuntele lui. 
„Art. 70, — La fie care biuroii inspectat el dreseză pe loc un proces ver: 

bal în triplu exemplar, din care unul *] înainteză imediat Directiunel Gene- 
vale, umul' "1 păstreză în arhiva circonseripţiei, iar al treilea rămâne la oficiul 
inspectat, - a 
„Dacă dirigintele sai vre unul din funcționarir biuroulul inspectat ai de 

obiectat contra celor expuse prin procesul verbal, pote face întâmpinări prin- 
trun raport sait suplică, care se va înainta de către Inspector o dată cu pro- 
cesul verbal. | 

Art. 11, — Inspectorul are deplină privighicre asupra serviciului poste- 
lor rurale din judeţele din circonseripția sa; el reguleză itinerariul factorilor 
rurall, fixând zilele de pornire şi inapoiare a curselor; modifică circonserip- 
țiile poştale rurale; aplică factorilor rurali și agenților poştali amenzile pre- 
vezute de lege, reterând Direcţiunor măsurile şi amenzile aplicate; semna- 
Ieză. Direcțiuner lacunele acestul servicii şi propune îmbunătățiri pe carI ex- 
perienţa le a dovedit necesare ; cere depărtarea factorilor şi recomandă alți! 
spre înlocuirea celor netolositorI serviciului şi neglijenti ; în fine, ia tote m&- 
surile în limitele sumelor alocate în budget pentru a asigura regulatul mers 
al acestul servicii, pentru care are tâtă răspunderea. 

Art, 12: — Pentru ori ce lucrări de ini! “telegrafice şi telefonice, con 
strucțiI și reconstrucții, adăogiri de fire, schimbare de fire și trasei, îmbu- 
nătătari sai modificări de tot felul, relative la serviciii, el e tinut, pe lângă 
iniţiativa sa proprie, să facă ca șeful de lucrări technice respootiv să înain- 
teze. un deviz de acele lucrări, care trebue să porte şi avisul ins pectorului, 

„Art, 78. — EI pote aplica, ca pedepse disciplinare, funcţionarilor din cir- 
conscripția sa amenda cu salariul de la una până la cinci zile, comunicând 
inediat Direcțiunel. e 
„rt, 74. — EI pâte încă, în ceasuri grave, să suspende din funcţiune pe 

orl-eare. luncţionar sar constata vinovat de fapte cari ar atrage după sine 
darea în judecată a acelui funcționar saii destituirea Iul. 

Art. 75. — Inspectorul, cu ocaziunoa inspecţiunilor sale, primesce de la 
functionari orl-ce fel de reclamaţiuni vizate de şeful săi respectiv şi le îna- 
inteză Directorului General ; el face propuneri după circumstanțe pentru avan- 
sarea, transterarea, suspendarea, destituirea, punerea în disponibilitate, chiă- 
marea în activitate, demisiunea sait retragerea la pensie a funcţionarilor din 
circumscripţia sa, aflați în vre-una din aceste posițiuni.. | 

.... „In,casuri extra-ordinare, inspectorul pâte disloca provisoriii funcţionarir 
de la un oficii la altul din circumscripția sa, după ttrebuința serviciului, re- 
ferind imediat Direcţiunei Generale: o o 

Art, 16. — Inspectorul va înainta Direcţiunei cu un raport detaliat şi 
motivat, la începutul fie-cărul an, un tabioii indicând numerul personalului 
de orl-ce categorie ce necesităţile serviciului exige să aibă la fie-care oficit - din circonscripţia sa,
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Inspectorul servloiului biurourilor poştale ambulante. 
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Art. 77. — Inspectorul acestui servicii are supraveghiarea întregului s sâr- 
viciii al poştelor ambulante şi al officiului Gara. de Nord. 

Art: 18. — El inspecteză tâte biurourile ambulante și pe cel din Gara de 
Nord, îngrijesce ca cursele să se efectueze regulat de către personalul hotărât 
mat dinainte de. Dirigintele, respectiv. 

Observă ca cartările interne și externe să se facă conform tablourilor 
stabilite și fără erorl saii întârzieri; formâză tablourile cartărilor pentru ori 
care localitate şi are grija a se ţine în curent cu modificările aduse în mersul 
trenurilor interne şi externe; îngrijesce ca, aceste tablouri să se tipărescă Ii 
timp şi să se distribue funcționarilor manipulanţi; propune Direcţiunel trans- 
ferarea funcţionarilor cari nu sunt apți pentru acest serviciă observă ca per. 
sonalul biurourilor ambulante să aibă o conduită cuviincidsă în tot parcursul 
şi. supravegheză ca în vagânele poștale în general să nu se întroducă obiecte, 
Oră persone streine serviciului ; el aplică pedepse disciplinare, conform art. 7: 
de mai sus, ca și cer-alti inspectori. E 

E] are dreptul de control asupra: tutulor conducțorilor. cart fac cursele 
poştale ambulante, :cât şi a celor-alti de pe alte. inut cari ar sosi în nere: 
gulă în gara Tord.. 

Art. 179. — Inspectorul primesce de la funcționari! biurourilor ambulant 
orl-ce_reclamaţiuni şi le înainteză Direcţiunel cu uvisul săi. - iaEE 
. El face propuneri: după circumstante pentru avansarea, transferarea 
suspendarea, destituirea, punerea în disponibilitate, chiemarea în activitate. 
demisiune sati retragere la pensie a funcționarilor din circonseripția” poşteloi 
ambulante aflați în una din aceste posițiun!. - 

Art. 80. — EL este ținut să inspecteze necontenit ambulanţele în ființă 
atit de zi cât şi cele de nopte şi, pentru ca controlul ucestuy servicii să fic 

  

„ât de des, inspectorul se ajută în aceste inspecțiuni când cu Dirigintele ser- 
viciului Gara de Nord, şi când cu Controlorul respectiv. 

Art. SI. — Resultatul acestor îns ecţiuni,: Inspectorul ”] comunică Direc: 
țiunei Generale printr'un -relerat detailat: “după fie-care inspecțiune. - = 

Dirigintele şi Controlorul "șI fac reterutele inspectorului, care apol le 
comunică “Direcţiunel. - 

Art. 82, — Plecarea de o dată a inspectorului, a dirigintelur şi a Con 
tvolorului serviciului de .ambulanțe nu este admisă, atară de casuri "urgente 
când se comunică Direcţiunei asemenea plecări. art 

Art. 85. — Plecarea şi sosirea trenurilor în general dar mar ales a celo: 
cu vagone de ambulanță la Bucuresc, este obligatorii a se face în presenţ: 
inspectorului sai a dirigintelui, ori controlorului” respectiv. : 

Art. 84. — Inspectorul serviciului ambulanţelor. face tote anchetele. pe 
la gări şi dă tote.explicațiunile personalului gărilor pentru executarea ser. 
viciuluy "poştal. sati 

E],-în ce privesce aceste” explic: atiuni, se pote servi or! când atât d 
Dirigintele oficiului gara de Nord cât și de Controlorul, ajutorul stii. (urmeză 
decisia registrată la No. 40.197 din 17; 5/900) (v. circ, 93, 10,900) : 
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"Având în vedere ” dispositiunile de, la art. 60—76 inclusiv din "regulă. 
mentul de apheaţiune al Legel de organisare al corpului telegralo- -poştal,) prin 
care s'aii fixat atributiuni, după cary trebue să se conducă Domni! „Inspector: 
de Circonseripţiune în administrarea serviciului telegrato- -poştal uin circon 
scriptiile respective ; 

„Având în vedere că “parte din acele atribuţiuni, care sunt” de o inare U- 
iilitate pentru economia generală a serviciului sunt "lăsate în neluerare ; 

Având în vedere că disposiţiunile art. 72 şi 76 mai fost. încă executate 
și trebuiă de mult modificate ; ; ,
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Având în. vedere că de la 1892 până -astădi serviciul a luat o mare des: 
xoltare şi se simpte absolută necesitate, nu numai de aplicarea întocma! de 
către Domni! Inspectori a obligaţiunilor prescrise prin menţionutele articole 
din' regulament, 'dar chiar a li se spori cadrul atribuţiunilor. 

„i i NOI. SE 
Directorul General al Telegrafelor şi Poştelor _ . : : 

) e a] Decidem; 

:„ „Se delegă Domnilor Inspectori următorele drepturi și îndatoriri : - . 
+1) A aproba concedii, personalului superior. şi interior până la 15 dile 

inclusiv, lăsându-le tâtă libertatea de apreciere în asemenea aprobări, îngri- 
jind ca ele să nu se transforme întrun iel de licenţă prejudiciabilă serviriu- 
ul, în. care cas rămân responsabili. Cererile -de concedii mal mari de 15 dile 

se; vor.adresa în ordine, ierarchică tot. Domnilor Inspectori cari, dupt ce le 
vor aprecia, vor pune pe ele avisul în scris şi le vor înainta Direcţiunel în 
original fără alt raport. Coacediile: până la 1: dile le vor aproba prin reso- 
luţit pe rapârtele respective şi le vor" trimite interesaţilor în original cu o- 
bligaţie pentru Diriginte a le înapoia lu expirarea concediului cu roterat serie 
pe raportul de concediă.chiar, prin care să se arate data. punerel în uplicare 
şi îinapoerel la post.: -:-. - Sa e ” 

«. «Pentru concediile ce vor aproba; . Domni! Inspectori vor ţine lunar un 

ef 

"tabloi. în care va înscrie :. 
2-a) Numele. şi pronumele amploiatului, 

LV) Oficii unde face servicii, - 
:.: :0). Gradul, . -. Aaa 

-4) Numărul dilelor aprobate, . 
e) Data de când a pornit în concedii, ID a 

f) Data înapoerei din concedii, : aa 
„+;*9) Zilele. absentate peste concediii, - 

h) De cine-a fost înlocuit în serviciit pe timpul concediului.. 
“Pentru 'casul -de la litera .g. vor arăta la observații, dacă absentarea 

peste concediii a fost motivată de un cas de bolă bine constatat sati de forţă 
majoră şi. dacă acea ubsentare a fost sait nu aprobată: 

::Acest tabloii -îl vor înainta Direcţiunei la. finele lunci cu raport -se-! 
parat. ae ca . 

“+  Concediile mai” mark de 15 dile aprobate de Direcţiune se vor comunica: 
şi Domnilor Inspectori. : :.: : : 0: CN ” - 

La aprobarea concediilor se va ţine compt de concediile. aprobate în: 
cursul: unul-an, socotit de-la punerea în. aplicare a -primului concedii din a- 
celași an: şi imediat; ce se "vor împlini 60 dile de concediii pentru cas de bolă 
amploiatul respectiv va fi pus în disponibilitate. ” 

i» Ork-ce. di de absentare de la servicii, peste 18:ore ce pâte acorda . Diri- 

_gintele conform art. 1$6 din' regulâment pentru cas de bâlă al unui amploiat, 
Dirigintele respectiv este obligat a le raporta Inspectorului respectiv, care le 
va înscrie în tabloul lunar de concedil. 

2) In dilele onomastice și sărbători. mari pentru chemările peste rând, 
Domnii Diriginţi vor raporta Domnilor Inspectori şi aceştia vor aproba che- 
marea peste rând a amploiaţilor strict necesari pentru.trebuintele serviciului. 
“Pentru asemenea aprobări se va. forma un tabloii, în care se va înscrie 

personalul pe oficii şi indemnisatia cuvenită conform art. 28 din lege.. Che-. | 
mările “peste rând trebue să fie cel puţin de 6 ore de serviciă pentru au se u-... 
corda indemnisația. i ” a 

Acel tabloă se va înainta Direcţiunei, care dispune ordonanțarea pen- 
tru plati indemnisatiel. i " 

  

3) Ori-ce cerere de detașări de personal. superior 'saii inferior, Domnil 
| Diriginţi de Oficil o vor adresa Domnilor Inspectori, care găsind-o justificată
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„isposează satisfacerea cu personalul de la un ofliciii din circonscripţia de 

unde ar fi posibilă o detaşare provisorie. i 
| Când asemenea cereri sunt motivate de interese personale ale unul am- 

ploiat, ramplasarea prin detaşare se face pe, comptul amploiatului, care a 

provotat-o, afară de casul când la un oificiă nu este de cât manipulantul 

Singur. | 

Pentru ambele casuri Domni! Inspector ver refera detailat Direcţiunei 

Generale la finele fie-căref lun! indicând și numărul dilelor de detaşare, spre 

a se mandata plata diurnei, contorm art. 2S din Lege, dacă este cas. 
+) Domnii Inspectori vor suspenda imediat din serviciă sub reserva a- 

probărer -Direcţiunei Generale, pe ori care amploiat: din circonseripție care sar 

ace vinovat : 
De o lipsă de bani din casa oficiului sat objeete de valore încredințate 

poştei, cum şi pentru casurile prevălute la art. +1 din legea de organizare a 

corpului telegrate-poştal, - 
5) Vor face Direcțiuner Generale propunerile pentru distribuirea perso- 

nalului din circonseripiie după trebuințele reale ale fio-cărul oficii și vor 

semnala Direcţiunei prisosurile, cum şi orl-ce alte lipsurr bine motivate. 

„La 1 Septembrie ule fie-cărul an vor înainta Direcţiunei un tabloi pe 

ofici! coprindător pe personalul nccesar fie-cărul oficii, în care va indica se- 

parat sporurile de orl-ce natură ar inal trebui, pentru a se avea în vedere la 
alcătuirea budgetului. 

6) Orl-ce cereri pentru înființări de linil telegrafice. saă telefonice, pen- 

tru reparaţiuni, modificări saă schimbări de trasee; Domnii Diriginţi le vor 

adresa Domnilor Inspectori şi aceştia după ce le vor studia şi constata utili- 

tatea lor, vor cere aprobarea Direcţiunei, cu care ocasic vor trimite schitele 

„de plan, devisele:de materiale şi de, cheltueli 
7) Ori-ee cereri pentru reparaţiuni de localuri, mobilier sau pentru a- 

dause de: mobilier, aparate ete. Domnil Diriginţi le. vor adresa Domnilor In- 

speetori, care încredinţându-se de utilitatea cererel vor pune pe ele avisul în- 

seris și le vor înainta în original Direcţiunel. a 

S$) Domni! Inspectori vor fix cantitățile de leume necesare oiticiulul 

pentru timpul ernci, socotită de la 1 Octombrie până la 1 Aprilie şi .vor în- 

nainta Dirccţiunel cel mult la 1 Maiii în fie-care an, un tablou în cure! se va 

indica cantitățile de lemne în ster sati stânjeni, pentru fie-care oficii, cu ară- 

area prețului, notându-se separat şi costul tăiatului, numărul de sobe în- 

trebuințate pentru servicii, având în vedere prețurile. obişnuite în localitate. 

La ofticiile unde încălditul se face cu. cărbuni, se va indica cantitatea de căr- 

buni necesară și costul. | | : | 

Pentru iarna anului viitor acel tablori ni se va înainta cel mult până la 

15 lunie. n : . 

9) Amendile aplicate de Inspectori pe busa art.75 din regulament se va 

comunica Directiunel lu finele fie-cărer luni întrun tablou detailat. Amendile 

aplicate de Diriginte pe basa aceluiaşi articol se vor comuniea Domnilor In- 

spectori, care le vor înscrie în tabloul lunar. . 
Diriginţii vor comunica Inspectoratuliut respectiv numărul jurnalului:sub 

care sta încasat amenda, sati numărul referatului şi data cu care ati trimso 

Direcţiunei, pentru casa de dotaţie a corpului. 
“Pabioul va coprinde urmiătorele coline: 
d) Oiticiul unde este atașat amploiatul amendat, - 
I) Gradul, . 
c) Suma amendel, . A 

d) Numărul diarului casei sub care sta încasat ca venit extra-ordinar. 

- e) Numărul referatului cu eare sta înuintat. amenda Direcţiuner dacă se 

„cuvine casel de dotatie. 
[) De cine este aplicată amenda, 
47) Causa care a motivat amenda, 
h) Observaţiunile, i
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, 10) La 1 Octombrie a fie-cărur an Domni! Inspectori: vor ma! înainta Di- 

recțiunei următorele tablouri : Na . Sa 

| «) Un tabloii care va coprinde cantităţile de :stâlpr cu dimensiunile lor 

necesare construcțiilor sait reparațiilor de linir din campania de lueru a a- 

nului următor. : 
- 5) Un tubloti care va coprinde cantitățile de stâlpi. cu dimensiunile lor 

buni de întrebuințat, aflati în depositul fie-cărul oficii, în care tabloii se vor 

înserie și stâlpir cu dimensiile lor, car nr putea servi ca .proptele. 

e) Un tablon care va coprinde tâte reparațiunile şi felul lor sait cou- 

strucțiile de linir necesare a se efectua în campania anului următor, , 

11) Decisiunea de laţă se va comunica Domnilor Inspectori şi Domnilor 

Dirigiuţi şi se va publica prin Buletinul Telegrato-poştal. . 

- “pote rale-Talte decisiuni şi ordine anteridre relative la chestiunile care 

fac obiectul decisiunel de [aţă se revocă. a ” 

- 12) Domnil. Seti ar Divisiilor, Administrativă, “Technică şi de Comptabi- 

litate sunt însărcinaţi: cu aducerea la îndeplinire a acestel Decisiuni, 

Divectar Generul, ss. Ghica, 

Atribuţiunile controlorilor de circonsoripţii. 

Art. S5.—Controlorir ajută în îndeplinirea serviciului lor pe inspectoril 

de circonseripțiuni și înlocuesc în tâte atribuțiunile lor în ceasuri de absenţă. 

Controlorul.'şi are: sediul la reședința inspectoriei de cure depandă. 

EI se'ocupă în. special cu studierea convențiunilor, legilor, regulamen- 

telor și instrucţiunel și face să lie înțelese și bine aplicate de către tot per- 

sonalul. Oficielor din circonseripţie. ” 

EI este mar ales dator să observe ca manipularea serviciului în general: 

îneheiarea compturilor lunare, trimestriale și anuale și înaintarea lor lu Di- 

recțiune să se facă în mod uniform şi la timp. 

"După autorisarea Dirccţiunel sait a inspectorului, Controlorul” înlocuesce 

provisoriti pe 'diriginți în casuri de necesitate. - a | 

EI este dator a se transporta la or-celocalitate din cireonseripție “1 sar 

desemna şi a îndeplini însărcinările ce se dait în afaceri de servicii (le către 

Inspector. 1 E E 

“Controlorul de circonseriptic pote fi delegat de către Direcţiune sai In- 

spector, când acesta ar fi împedieat de alte alaceri de servicii, să lacă an- 

chete la orl-ce Oificiu şi să asiste, în cas de transferarea unui Diriginte, la 

predarea Officiului înlocuitorului sei. Dă | 

EI pote asista pe Inspector la anchete si inspecțiuni când trebuința 

ar. cere. - a - CE . 

“EI ţine cancelaria Inspectoriei și îndeplinesce. or-ce alte. lucrări 1 sar 

"desemna de Inspector. - a . o | 

„EI nu pste corespunde direct nic eu Directiunea, nici cu .Oficiurile din 

circonscriptiune de: cât. numai prin sai în numele Inspectorului, afară de ca- 

surile 'când Inspectorul este ubsent. a A | 

Art. 86.—Controlorul circonseripției biurourilor: poştale ambulante, pe 

lângă atributiunile celor-alţi controlori enumerate mal sus, însoțesce la cursă 

tot-d'a-una, pe functionarii noul în serviciii, pentru a! instrui. - -. 

EI face când însoţesee biurourile ambulante, să se execute disposiţiunile 

| privitâre la serviciul acestor biurouri. 

” Atribuţiunile controlorilor de ambulanţe 

, A se vedea articolele de la atribuţiunile Inspectorilor de la Nr. 77—8t% 

inclusiv. Pagina 476 din acest tratat. | Sa . 

Contrglorii în ceea-ce privesce inspectarea serviciului poştal rural de și 

are în sarcina lor numa! un singur jude, cum prevede ordinu circ. 19$91/95 
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însă” fiind-că mersul regulat al acestui servicii cum. și mărirea circonseripții- 

lor "1 impună supravegherea şi a judetelor ce:sa dat de Inspector delegaților 

și ca din când în.când să inspecteze din nou parte din ele și mal ales pe 

ale acelora, pe. cari X crede mai slabi, spre a se convinge de modul cum şi-a 

făcut datoria de ore-ce controlorii. la rândul lor sunt responsabili faţă de 

inspectori. de tote neregularităţile constatate în judetele din circonseripție, şi 

mai cu sâmă în acelea date în sâma delegaților. . 

Atribuţiunile delegaților. 

Atribuţiunile Delegaţilor sunt: 
1) Inspectarea tutulor factorilor ruralr din județele ee le sunt desienate, 

adică acelor car pornesc de la Oficir, de la agenții speciale, din gări, precum 

și u celor secundari; dar de preferența mar des pe acel cari pornesc din gări 

„şi pe cei secundari. 
2) Inspeetarea agenţilor poştali şi agenților speciali, din acele :udețe. 

3) imstruirea agenţilor speciali, factorilor rurali şi agenţilor poştal; 

4) Anchetarea neregularităţilor şi a diferitelor casuri pentru care vor 

fi autorisaţi de Inspectorul respectiv. a 
5) Inspectarea oficiilor dirigiate de amploiaţi mai mică sai egal în grad 

cu dânşii, cum şi a oficiilor (Biurouri) autorisate şi agenţii speciale com- 

plecte. Delegații sunt datori a instala în serviciu pe agenții speciali din noi 

numiti, a asista Ja predarea și priinirea între dor agenți speciali, precum ȘI. 

la înființarea unel agenţii speciale. a 

Aceste atribuţiuni se pot îndeplini și de către agentul special ataşat la 

șerviciul poştelor rurale din Direcţiune, care pe. lângă aceste servici! mat 

pâte fi utilisat și în casul când se acordă congediu unul agent special mcare 

face tâte serviciile, adică unde sunt agenți! speciale compleete cu telegraf, 

mesageril etc. 
- Delegaţir vor sta, de va fi nevoe, două saii tel zile, numal la acele a- 

gentii, unde agentul special nu posedă toate cunosecințele necesare pentru 

conducerea şi executarea serviciului, căutând a da instrucțiunile cele. maă 

complecte. , - e 

“Cu ocasiunea inspecțiunel factorilor rural, delegații sunt datori ca, -pe 

cel. ce nu ait cunoscihţe depline de serviciu, să instruiască, explicându-le 

instrucțiile şi arătându-le în mud practic, cum trebue să mânuiască prin re- 

gistrele şi imprimatele de care se servesc. 
Delegații sunt asemenea datori, ca cu ocasiunea inspectărex agentilor 

poştali, să dea acestora explicaţiunile de cari ar avea nevoec. în privința ser- 

viciulul poştal. 'Tot de odată sunt autorisaţă a libera certificate la acei agenţi 

cari nu posedă, cari cunosc bine serviciul, în care cas vor anunţa pe oficiul 

respectiv pentru a nu-i mal chema la instrucţii. Sa 

“La oficiile pe care delegaţii nu ai dreptul a le inspecta, dânşii vor cere 

numa! foile de drum și scriptele de manipularea serviciului poştal rural, pen- 

tru a le controla, fără să dreseze vre-un act, ci vor lua notă de neregulari- 

tăță pe care le vor supune la cunoscinta inspectorului. Inspectorul apreciind 

importanța casului va putea însărcina pe delegatul respectiv a face cuveni- 

tele cercetări al căror resultat se vor comunica Direcţiunei. (Circe. Nr. 19591 

din .6/5/895). , , 

Derogări de la regulile generale asupra atribuţiunilor organelor de control 

Controlorii şi delegaţii nu pot să inspecteze un oficiu al cărui diriginte 

ar fi mal mare în grad de cât dânşii, „totuşi se pote deroga de la acestă, re- 

gulă însă numal în următorea împrejurare, adică atunci când inspectorul ti- 

falar ar fi bolnav şi va da o delegaţiune specială; însă chiar și în acest caz; 

trebuo să se aducă la cunoscinta direcțiunei, cerându-se aprobarea, care este 

singura în măsură să aprecieze. In. atari cazuri delegatului special. 1.se vă. 

da autorizaţiunea înscris. (Vezi circ. No. 41126 din 3/12/1592), 

,
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Bi Ce trebue-să ia cu sine un organ de.control când plecă în inspecţiuni. | 
* 

„„ Spre a se putea exercita un eontrol asupra “distribuirey corespondentel 

în comune, organele. de control pot cere'de la-amploiații biurourilor ambu- 

lante adresele câtor-va scrisori destinate pentru comunele în cari se duc a le 

inspecta și vor căuta a se convinge în urmă; dacă acele scrisori uii 'sosit la 

destinație şi saă predat lu timp. A [n Ia 

L.a plecarea în inspecţiune, orgi nul de control este dator să aibă cu sine: 

1) Registrul în care se consemneză procesele-verbale de inspecțiune. Fie- 

care organ va avea pe lângă registrul cu care se servă la inspecţiuni, încă 

un asemenea registru de reservă, de care să se servescă în timpul când cel- 

alt este cerut de Direcţiune. pentru . verificare. Registrele să lie cartonate, 

hârtia din ele să fie liniată și la înce but .să aibă un formular de  proces- 

verbal pentru inspectia a genților-poştalt speciali unul. pentru. inspecția agen- 

țiilor poştale, un model de tabloii pentru inspecția factorilor rural și un ta- 

ploi: de costul registrelor şi objectelor poştale ce: trebue să aibă.cu dânşi 1) 

(circ. No. 19891 din 6/5 15%). - i i 

: +2) Carnetul în care se noteză în ce comune depune scrisorile de încer- 

care prin cari să se convingă dacă ridicarea se face regulat, precum şi adre- 

'sele scrisorilor pe care are să le urmărească dacă sai. predat la, destinaţie. 

3) Hărțile judeţelor ce i sunt designate tinute în cureut cu modifică- 

rile circon. ete. - . i , a 

4) Tablourile de circonscripțiune, itinerariul și  orariul fiecărui actor 

vural. . E 

„1 5) O colectiune de broşurile din jurnalul, form. 126 şi registre de chi- 

tanţe form. 1583, din cari să împlinească lipsurile ce va constata pe la agen- 

țir primind costul lor precum şi O colectie de fot de drum lorm. 215, din cari 

sa lucă model la factorii ce îl va găsi cu for în neregulă, avisând de aceasta 

şi pe oficiul respectiv. | _ i 

Când delegatul dă din depositul săi un registru de chitanțe . form. 15$ 

„unul factor rural sai agent poştal, va avea grijă să se. convingă dacă acel 

“vechii -este în adevăr complectamente întrebuințat, ŞI. va verifica singur nu: 

merile curente pe recipise, atât în matcă cât şi în cele cari se 'libereză. pu- 

plicului. (Tote aceste registre trebue numerotate de. la Direcţiune). - | 

:i- - Când constată că un registru de chitanțe u fost perdut fără si fie com- 

" pleet întrebuințat, atunci se va conlorma instructiunilor, făcând menţiune în 

registru și Procesu-Verbal de inspectiuni, spre a se putea lua „măsurile ne- 

cesare ; comunicând și Oficiilor perderea unor ast-fel de registre spre a ur- 

-mări dacă nu 'le întrebuinţeză alte persone, semnalând cazul şi Direcţiunel ; 

iar officiile la rindul lor vor. afișa la Primării penalităţile la care se expun 

cer. Care le ar întrebuința, liberând chitanțe dintr'insele. o 
AS 

6) O cutie de diterite tipe de stampile, greutăţi. de cumpănă, „din câre 

“sa va complecta pe cele ce lipsesc la. agenții, incusând costu de: lă agentul 

care le va fi perdut, .. Ie a Ia 

7) Una ştampilă mecanică, pentru a o arăta Primarilor saii agenţilor 

“cari ar dori să înlocuiască pe cele actuale cu tipe, explicându-le avantagiul, 

că la cele mecanice nu se pot: perde tipele. . | | 

:::" Assemenea o mică trusă cu tote objectele necesare aparatelor teletonice. 

S) Un deposit de timbre şi cărți poştale în valore de 100 ler, cu care va 

fi „creditat de Ia oficiul de reședință inspectoriei și din care se va complecta 

depositele de timbre atât ale” factorilor: rurală, cât şi ale agenților speciali şi 

-postali, în schimbul numerariului ce va găsi la deşi. 

9) 0 copie după tablourile de inventare aflate la oficiile din judetele cet 

-sunt designate, pentru a sei ce obiecte figureză asupra agenţilor speciali, a- 

gentilor poştall şi factorilor rural! din aceste județe. | “ 

” 210) Organele vor lua, autorizaţiuni scrise de la Inspectorat, pe care'la 

  

1) A so vedeala partea La tratatului (pag. 37) tabloul de costul obiectelor, 

” ! 31



  

      

nevoe le pot arăta notarilor, -cari nu cunosc, sau cari sar îndoi de persona 
care se dă drept organ de, control. — (cire. No. 34106 din 17 Iulie 96). 

11) Organele de control se vor asiguri dacă notarul cure se presintă 
„este in adevăr titularul, ivând tabloii de numele notarilor unde merge, se 
“facă inspecţiune ete. . 

Inspeocţiunea serviciului exterior. 

e 
Mal înainte de a ajunge la oficiul, gară, sii agenția unde are intenţi-. 

unea să facă inspecțiunea, organul de control să caute a se asigura de modul 
cum se execută serviciul exterior, observând şi notând neregulile ce ar con- 
stata, “și să le semnaleze cu raport separat Direcţiunel, e 

1) Să observe lu trecerea prin gărl dulapurile de post-restunt, de.se ţin 
în regulă şi dacă corespondenţa pusă în dulap este pentru acea wură, Ohsers | 
vând, după dată, dacă na trecut termenul de 2 luni cât se ține o coresponr 
denţă post-restant, după care urmeză a se înapoia la origina ct, unde trebue 
să cadă în rebut. IE | 

2) La dare jos din vagon, să se ducă imediat la vagonul poștal spre.a 
se asigura : 

a) Dacă predarea. şi primirea corespondențer se tace în mod regulat, 
atât între conductori cu şefii gărilor, or cu factorir ruralt, cât şi conductori! 
poştali între dinşir. 

b) Să observe dacă corespondenţa pe care conductorul u adunat'o de la 
cutii, după pornirea” sa de lo. officii şi care o predă :'la-tren, este NUMETOSĂ ; 
căci, sa văzut adesea ori sute de scrisori în inâinele conductorilor luate din : 
cutii, la porriirea lor în cursă, spre a le preda la alte trenuri ambulante. si 
acesta nu se datoresee de cât faptului că cartarea -la: oficii în loc să se facă. 
în ultima oră, se face cu mult na! nainte, ast-fel că corespondlenţele puse de 
public în cutiile din oraş sui cliiar în'cutia de la offieiă se predă în bloc. 
conductorului, care trebue să lică singur cartarea în mers şi după cum se 
pricepe saii sileşte publicul a veni la gară: ceea ce denotă că ridicarea din 
cutil nu se face regulat or prea de vreme. De aci resultă multiple reclumu- 
țiuni că scrisorile depuse la oficii cu puţin înainte de-pornirea conductorului 
saii cele predate da dreptul în gări, n'a ajuns la destinaţiune, sai a ajuns 
prea târziii, E A E A 

€) Dacă timpul cât stă trenul în stațiune este suficient pentru schimbul 
corespondenței ; ori din causa insuficienţei de timp şi neconformărel persona - 
lului nostru de a pune fanionul sai stegul la uşa vagonului, indicând ast-fel 
personalului gărei că poşta nu este gata, predările şi primirile messageriilor 
se fac pripite neindeplinindu-se nici chiar, cea mal esențială condițiune, alică : 
aceia de a se asigura primitorii de starea închiderey messageriilor, în care le 
primesc, dând ast-fel nuscere mal în urmă la neajunsuri destul de regretahile 
și costisitore pentru Administrația nostră. î. 

d) Dacă gânta în câre conductorul trebuc să țină valorile până ce le 
predă la oficiă, este in bună stare, observând Ssisuranţa încuetorilor. (Pentru 
conductoril ambulanțelor se va consulta cupitolu respectiv). ” 

Să se mal observe cu atenţiune, dacă în gentă se găsesc valori sosite 
de lu oficii, caul valori ar urina să se predeu la un alt tren, iar până la pre- 
durea lor, conductorul este silit să le pârte cu dinsul de la un tren la altul 
şi chiar înapol la oficii și acâsta numa! pentru că cel însărcinaţi cu serviciul 
de mesagerie-ca, să nu mar fie deranjaţi, încarcă pe conductor cu tâte valo- 
rile ce trebuese predate la diferite trenuri, în loc să le predea, conform in- 
strucțiunilor, cu o oră mai înainte-de pornire 'şi să nu rămână la conductor 
de câț o oră după sosirea lor la oficii. e 

"e) Dacă conductorul este unitormat, dacă are asupru sa creditul de tim- 
bre și cheia de la cutia pentru scrisori, din gară şi dacă a ridicat din cutie 
şi--predat corespondența depusă... - „. , 

:£) Dacă este ajutat la transportarea poştel de lu cariolă la vagon şi re-:
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tour de vre un om de serviciă ; ori nu este necesitate de un asemenea ajutor 
Să se observe dacă acest om de serviciu este unitormat, 
2) Dacă cariola cu care 'se face transportarea poştei de la oticiii la gară 

şi retour, este în bună stare, cu ce colâre este vopsită, dacă încuetorile sunt 
sigure şi dacă interiorul este destul de sulicient pentru a încăpea pachetele: 
si corespondenta spre a îi asigurate contra intemperiilor, 

h) In privinta liniilor aeriâne vor observa şi semnala: 
1) Dacă stilpil telegrafici orl teletonici a posițiunea verticală, dacă sunt 

numerotaţi, dacă aă aceiaşi înălțime dacă cel cari sunt la curbe, întorsături, 
aii ancore sati proptele necesare. A 
2) Dacă isolatorii sunt sparţi, notând numerul stilpilor unde lipsesc. 
„..9) Dacă firele sunt degujute de corpuri care le ar pune în comunicațiuni 

cu pămîntul sati alte părți cari conduce la pămînt spre ex : învelişurile ca- 
selor, 'burlunelor, podurilor de fier, arbori stori şi cozi de smeii ete., şi în 
fine să observe cu atenţiune dacă în locurile unde se [ae încrucișeri cu firele 
tramwaiurilor electrice, orl cu firele luminel electrice sunt prevăzute cu plă- 
sile preservative. a 

4) Dacă fleşile sunt prea vuari ca să producă atingere între fire în timp 
de tmrtuni sai poleiuri, ete, 

Reguli generale de urmat de către organele de control, cu ocasiunea 

inspecţiunilor. : 

In dreptul neregulilor constatate în ork-ce fel de seripte, să facă o men- 
țiune subserisă de cel ce o constată, descriind în ce anume constă acele ne- 
regulr; eând nu sunt nereguli prin seripte, atunci pe lângă viza ce trebue 
pusă,. să se facă şi mențiunea „Nicl o neregulă“, acesta se recomandă căci 
s'aii întîmplat casuri că. organele de control, găsind diferite nereguli pentru. 
care; Direcțiunea cerând compt, ofliciele aă trimis actele în original, din care . 
nu Stă constatat nici o neregularitate, ceia ce probâză că actele cu nereguli 
stnă înlocuit eu altele. în regulă, — (circ. No. 416975 din 30 Sept. 1595). 

“Inspecţiunea serviciului interior. 

Modul cum trebue șă se fucă iuspecțiunea agențiilor speciale. 

Agenţiile speciale .trebuese inspectate cel puţin o dată la două luni, 
» Pentru înspectarea agenţiilor speciale, delegatul se va servi de un re- 

gistru alb. care va axea. un formular de proces-verbal ca cel următor : !) 

Proces-verbal. 

„De inspecția agenţiei speciale . . . . . din judeţul... ... . pendinte 
de oficiul ...... . care este autorizată a îndeplini servicii de... . 

1) Data inspecțiunel. 
2) Data inspecțiunei anterivre. 

  

1) Do acest formular de proces verbal se va servi în casul când” agenția spe- 
cialii este autorisată a face serviciul de: l-a categorie le ag. speciali poșta ușoră; 

„colete poştale rurale, primesce: mandate.interne, până ta 100 Joi, nu faco însă şi 
achitări, l-a catecorie de ag. spec. care po lânză cele alte servicii ale catozoriei 

l-a posedă și: un post telefonie, și este autorisatii a, fica serviciul de telegraf şi te- 

lefon întocmai ca un post telefonice judeţian: şi în fine pentru a Il catoxorie de ag, 

speciale, cari pe lânsă serviciile arătate mai sus, posediind o instalaţie .teleura fică, - 

face serviciul de telegraf şi telefon întozmai ca un oficii. a 

Pentru agenţiile din a IV categorie, cari pe lângă serviciul de post soră, 

colete poştale rurale, telegrat şi telefon sunt autorisate a primi Și achita un a e 

interne până la 300 lei (Cum esto az. sp. hăleesei. si Băltesci) cum şi pentru
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3) Situaţia timbrelor. -, a 
Agenţia este acreditată cu “timbre” în valdre, de, opera. 
Valorea timbrelor aflate în nătură pa aaa. 
“Numerariul ăftăt în schimbul căruia Sta dat de organ de control “timbre; 
Deficitul constatat... . ce ra ee... 

   

pu 

  

„ Total i... 
Juștificarea adusă de agentul special pentru deficit... e 

„ 4) Starea obiectelor poştale şi a, mobilierului ; 43) .- 
Stampila de zi cu tipe. .(u se consulta nota 1 Vis de Ja. foriulăril de 

proc.. verbal de inspecția, agenţilor poştal) 
„Stampila recomandat'! 

  

Da. , 

di 
eee ee eee a a £ 

Cumpăna eu greutăţi (a se consulta nota 2 bis de la formularul de pro 
ces verbal de: inspecția ag. poşt). : 

Cutia, de'serisori a se consulta. nota 3 de la tormularul de. proces, verbal 
de inspecția ag. poştal. . 

„__ Broşurile de instrucțiuni. (adică aceia pentru instruirea factorilor și, aceia. 
entru instruirea agenților postal şi ag. post. Spec-, s să sc observe dacă saii 

introdus tote curecturile). . 
- Buletinul telegrato- -poştal. (în ce. stare e a “inut ; dacă este cusut, “Aro- 

pilierul în ce stare, este şi dacă:este suficient și. marca ut. cu fierul Direcțiuner, 
5) Agentul special "manipulcză prin . registre serviciul (9)... „i. i (0) 
Facturile și recipisele pe luna. curentă de predarea recomandatelor: le 

ține la zi iar:cele pe lunile precedente sunt formate -dosure şi stati. sigilat ? 
(să se dea cea: mal-mure atențiune recipiselor de predarea scrisorilor recoiman- 
date observându-se dacă sunt. semnate în regulă. de adresanți, şi dacă . sunt 
tâte până la zi) iar pe. verso dacă sunt. contrasemnate de cei. cari. le-a remis 
destinatorilor Hirtiile intrate şi eşite ... ....:. . . sunt resolvate: formate 
dosare, şi trecute în registrele respective. Dee e e ee e ag ae atei e 

In archivă:se găsesc acte mar. vechi de 5 ant cari trebuesc. înaintate 
„oficiului de care depinde ag. sp.? 

6) Factorii rurali pornesc la cursă în zilele și orele fixate prin tabloti? 
7) De la ultima inspecție din registral chitanţier formular No. 158, con- 

form autorisațiunel ce ure de a primi mandate până la 100 ler (vezi ord. circ. 
No. 30065 din 11 Iulie 1903) se constată că a primit... ....... ..mandate 
presentate direct la agenţie cu suma de Lei. . . . B..... şi . mandate aduse 
„de factori de prin comune în sumă de La e Be 

    

    

„cele din a Va. categorie, cară po lângă aceste servicii manipuleză şi serviciul de 
messagerii interne ţeum este Mereni) se va face us de formularele de „procese ver- 
“bale pentru inspecția unui oficiii. sucursal (a se face verificare şi la „ÎNSp. ag. spec.) 

2) De poștă uşoră coletele poştale rurale, primesce. mandate până la 100 lei nu 
face şi achitări, serviciul de teleton şi telegraf intocmai ca un post judeţian trans- 
mițând telegramele prin telefon, ori dacă posedă instalaţie telografică se. va zice 
telogramele se transmit prin aparatele telegrafice. _— 

-3) Dacă, mobilierul. şi obiectele ' poştale sunt tâte în ființă, se.-pote constata 
„după copia de inventar aflate la Inspectorat pe caro fie care: organ: de eonirol esto 
obligat a o avea la sine. - i 

4) De modul cum manipuleză as. sp. prin registro i îşi i pote forma convinizorea, 
organul dă control, verificând următârele scripte: i: i. | 

a) Condica scrisorilor recomandate presentate: +: o a a 
b) Registru de chitanţe, formular 138. : ! i 
c) Condica, pentru predarea și primirea p. aachoielor form. No. TI. ba fu 
d) Condica, foilor de reelamaţiuni torm. 237:2. „+ 
e) Condica de predarea plicurilor oficiale la autorităţi form No. 76. 
fy Condica de predarea expefiţiunilor la factorii. rarali form. 427,
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'Tote aceste mandate saii expediat cu prima cursă !) oficiului . . . prin 
care agenția îşi schimă corespondența, atară. de mandatele No. ... din... 
în sumă de Lel......B.... . pentru care sa găsit numerar în casă de: 
Ter... B,... Deficit, . . 

: 1: Schimbul de ban! intre mandatele poştale se fac între luctori sai prin 
intermediul agentului special? ; ..... SE a 

Agentul special predă cu prima "cursă bani primiți de la un factor 
pentru altul? 
- * Cum manipuleză coletele poştale rurale? . , cr... 
- =: Din cercetarea faturilor, de scrisori recomanilate se constată că: 

“ Mandatele poştale cui destinație pentru.comunele ce ţin de âgenţie (până 
la suma de 110 lei) date de la oficii “împreună 'cu bani spre achitare, le la 
ultima  irispeetiune stai achitat la timp celor în drept, afară de mandatele 
No. .,....din.... presentat la ot; ,. în sumă del... DB... 
cari Sait dat azi factorilor spre achitare și.de măndatele No. * din... 
presentate Ja. oticiă .. : . . în sumă. de-ler. 1... DB... cari Sati găsit 
împreună cu ban! în casă ugențiel ? 
„as Pachetele cu ramburs ce stu trimis de Oliciu spre predare (atât -ale scri- 
sorilor recomandate cât și ule pachetelar până la 5 Jei rumburs) se. constată 
'că stai predat destinatorilor iar valorea- rambursurilor sait trimis.la Oficiu, - 
Atară de pachete sati scrisori Nr. . . .- pres. la Ol, i... care-nu sai” 
predat încă şi afară de ramburs pachet sai ser, Nr... pres... la 

- Ofz 1 care de şi sa încasat urmeză-a se trimite cu- prima. cursă Ofi- 
ciulul .....,. valorea ramb. Sa găsit în. numerar... --: - , 
8) Agenţia este instalată în localul sub-pretecturei, Primării sau la 
locuinţa agentului. Dacă Agenţii este instalată în: centrul comunei în: care 
'functhoneză sati ar trebui mutată într'alt. local ori în-altă comună unde ar 
-aduce'fol6se reale. : A II N 
s- "Tabla cu inscripțiunea agenţiei este pusă lu vederea publicului. 
„+ La cas când posedă post teletonie să se observe tubla dacă: conține cu- 
vintele ;,Telegrat. și Teleion“. o - SI i 
„tu. Avisul cu orele de servicii este pus la-uşe? n 
“tsi. De cine se distribue corespondenţa îi comună? (sciut fiind:că cu dis- 

  

"tribuirea este obligat. agentul poştal,. notarul). - 
:in3s: Sunt corespondente întîrziate în deposit ? şi din ce cuusă? N 

Agentul special are cunoscințe complecte de manipularea serviciului? 
Mare 

   

  

pr. . | .'. |. . . |. . . ... . . . 1. |. . . | . . . . |. | |. | |. |. |... 

2 “Diurna i se achită regulat de Oliciui de care depinde? 
** Dar diurnile factorilorirurali cari aparțin de ugentic? 

* Im casul când agenţia-ar poseda un post telefonie inspooţiunea se va 
continua întoema! ca la un .post telefonic județean, consultând în acest scop, 
articolele 7 până la 14 inclusiv de la formularul de proces-verbal care servă 

„la inspectia uney agenţii poştale, iar în casul când posedă o instalaţie telc- 
grafică, ast-tel că telegramele se'dai prin aparat să se' consulte în acestă 
„privinţă partea din procesul-verbal. de inspectia. unul Oficii sucursal relativă 

„Ja: serviciul de telegrat și teleton. Ia e 

    

y „«..,0 In acest scop să se verifice dacă pe verso cotorului în dreptul fie-cirui man- 

dit este anexată recipisa pe. care factorul. rural, care a primit miuulatele spre a.le 

duce la oticiii, i-a dat'o în schimb cum şi condica de prertarea expediţiunilor la fac- 

„torii rurali (form. No. 127). , Ș a a 

3) De dorit ar fi:ca pentru uşurarea, controlei fie-care atenţie specială să 1or- 
“meze '0 situațiune de mandatele ee li saii presentat fie direct fie aduse de factori, 
“în cate să trâcă numărul mandatului îlata peimirai data, exnelizret cum şi unul din 

“mandatele care le a primit de'a, ofieiii împreuiă eu bani spre achitare € 

  
 



    

„dovadă că voesc a se devota serviciului, acestea se vor comunici pri 

  
„_s Yeehi la depositul de la oficiul poştal central. (Yozi ordinul cireular. Nr. 39190 din 3» 
2 Septembrie 04. . a 

  

& = 

Obligaţiuni impuse agentului special. , i 
Li 

După ce organele de control va consemna în registrul sti titlul proce- 

sului-verbal şi datele de sub art. 1, 2, 3 şi 7 iar în casul când face şi tele- 

graf şi telelon se vor consemna şi art. $, 11, ă prevedute la procesul-verbal 
de inspecția unui post județean, pentru 'cele-alte articole va consemna numai 
numărul articolului şi neregularităţile constatate, iar când nu va constata 

„.„nici -o neregularitate, după ce a. congemnat articalile de mar sus va face men- 

țiuneu. ;,serviciul găsit. în. regulă“ cunoscând că respunderea îl privesce în 

cas când sar dovedi că aii fost nereguli, dar nu le-aii consemnat în registru. 
După ultimul articol procesul-verbal se va subseri de organul de con- 

trol şi de agentul special şi se va aplica ştampila de di a agentie ast-tel: 
„Inspectoria circonscriptici. - e . 
_Controlor sai delegut. .. cc... ... 
Agentul special. . cc... .. 

ştampila 
de di. 

Toate neregularitățile constatate precum şi obligațiunile puse agentului 
special, organul. de control le va consemna şi în registrul de inspecțiuni atlat 
la. agenţie spre a se avea în vedere Ja viitoarea inspecțiune. _, 

Organele de control să se convingă “dacă agenţii speciali. ai purtarea 
corectă îi societate, sai sunt preduminaţi de veni un vicii. şi dacă dai 

1 refe- 

ratele cu carI se inainteză procesul-verbal de inspecțiune. | 

IV 

"Modul cum trebue să se facă inspecţiunea agenţilor postali. -- 

„Pentru  inspectarea agenţilor poştali organul de control se va servi de 
acelaşi: registru de care se servea la inspectarea agenţiilor speciale, -dresând 
un proces-verbal conform formularului cel va avea în registru, după modelul 

„următor. 

Proces Verbalili” 

pa pendinte de oficiul . 
1) data inspectiuner . 
2) Data inspecțiunel anteridre. . .,.. . . 

3) Serviciul poştal situaţia timbrelor aa 

De inspecția agenţiei postale din comuna . ..- .. 4 judeţul... 

Lei Bani -- : 
Creditul este de; . 

“Timbre aflate în natură în valore de. . . . 
Numerariul, în schimbul căruia sa dat timbre ... cc. cc pi 
„Deficitul constatat, -. . o cc... De 

- . ... . .'. 

"Total. iii 
“1 

  

a. IRI a PNR „e ca 
„In casul când nu găsese pe avenţii poştali saii inloeuitorii lor la reşedinţă 
se noteze atât. în condică cât şi în reteratulce se înnintâză Direcțiunoi, daca iv să 

-diua inspecţiunci era saii-nu qi. de cursă, cum şi la co oră s'a găsit agenţia închis: 
2) Când în depositul agenţilor poştali se găsesc timbre şi cărți poştale din ve 

ehea emisiune să, se preschimbe . cu altele din noua „omisiune și să se trimită ceb 

j
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Justificarea adusă de agent în privința dificituluL. . 

1... 4) Starea obiectelor. poştale şi a registrelor: . .. . 
o Ntampila de di cu tipe, a CL. bis) 
4 - Cumpăna și greutățile . ” 
A Cutia de scrisorii) .. E . 
a Instrucția- form, Nr. 1584) | , 

2 “Jurnalul torm. Nr, 196, i Aa a AR 
1-5) Obiectele recomandate, telegrumele, convertele - Oticiale şi . coletele 
poștale rurale sunt predate la timp lactorilor ? 5). - Sa 

i “-u Paetorii subsemnăză de primirea corespondențel conforin instrucțiu 
Comuna se deservesce regulat de factorul respectiv. ? 

nilor ? 

Corespondența se distribue destinutorilor la timp. “) 

Sunt fixate întâlniri de factori în comună şi cum se fac aceste întâlniri ? 

6) Agentul cunosce instrucţiunile ? ?) 

  

! bis) Dacă ştampila este stricată saii îi lipseşte tipe să ia un model şi să'l înainteze, 
„prin Inspoctorie Oficiul respeetiv impreună cu costul spre a rezula contecţionarea 

2 sniu să înlocuiască typa, în schimbul costului, cu din typele ce Controlorii saii dele- 
“aţi! sunt: ţinuţi a avea la D-lor. i 

i. Dacă din causa îmbâeselei cu tuşi stampila nu se-imprimă bine saii a:relet în- 
treţineri să se dea instrucțiuni ea ştampila să se pună la.. intervale de 20—30 m. în 
petroleii. Petroleul să nu acopere de cât numai partea mecanică a stampilei, ţinân- 
du-se in potroloii 6—10 ore (vezi ord. cireular Nr. 185/50274 din 12 Octombrie 1900.) 
Tuşul ce se întrebuinţeză la ştampilare să fio din cel pe care Direeţiunea ?1 procură 
sratuit, avenţilor. : - 

2 DR 2 hix) Dacă găsesce că lipsesc preutăţi dela cumpiina do.scrisori săi oblige po a- 
genții poştali la plata lor, dându-le in 'senimb «reutăţi din cele ce controlorii sati 

* Delegații sunt ţinuţi a avea la D-lor. 
- 2 “2 Daea cutia do scrisori este riii aşezată si se în măsuri -a se plasa chiar în 
presenţa: sa la uşa Primiriei saii azenţiui, iar - daca este stricată saii cheile ; lipsă să 
oblize pe factorii respectivi la facerea lor incunoseiințâud prin -Inspectorat pe Ofi- 
ciul respectiv, ” ” 

+) Daca se găsnsce că a perdut instrucţiunna Delezatul saii Controlorul sii dea 
o alta din depositul ce va uvea la D-lor iar costul să'l inaintezn spre a se face venit 
extra-ordinar. ” - 

"= Să se observe daca in quitanţier a inceput la 1 Aprilie cu numărul do ordine, 
>) Să se semnaleze în caz, când aceste predărr sar face neregulat în ce constă 

aceste neregularități, explicând azentului poştal, taxarea recomandărei şi a tele- 
«ratmelor, IN ” : 

6) In casul când sar șăsi corespondenţa neprodată şi izentul ar motiva că nu 
a avut vătăşel la dispoziţiune, organul ide control:să noteze” în procesul verbal mo- 
tivul invocat do avent, cerând Primăriei, a pune la dispozițiune un vătăşe! conform 
dispoziţiunilor circularelor către D-nii Prefecţi cu Nr, 874% din 25 Februarie 189; 
Nr,. 43516 din 11 Septembrie 1890 şi 43992 din 14 Septembrie 1896, .. 

"î) Să nu se mărzinescă numai a se nota <Acentul poştal nu cunosce manipularea» 
saii «nu a citit instruețiunilo» șnii <cunâsen puţin serviciul poştal rural», ci în con- 
sideraţiune” că acest personal nu face parte din administraţiunea nostră și cum drep- 
tarile ce avem asupra jor sunt forte limitate sk se caute mai mult ai ademeni către 
"serviciul nostru cu -blândeţe de cât a căuta să li se impună prin amenințări, căci 
cum aceşti funcţionari în mare parte sunt cu puţină cultură, aglomerață de lucrările 
“comunei şi rii plătiți se tace un neajuns serviciului poşta rurale daca organele nos- 
tre nu se șilesc a" căștira și convinse cu blânde» ciicloste în interesul lor daca "Şi 

idaii ostencla a înţelese instrucţiunile pontru cari vor fi bine notaţi la Prefectură iar 
"Direcţiunea, Poştelor- va recompensa pe e81- mai activi cari-se vor dovota acestui ser- 
viciii arătându-le' şi avantagele ce ai cum de oxemplu scutirea de manevre, şi exer- 
riții militare, CI e A E Și 

„+ - Prin urmare să se caute ale :explica manipularea serviciului : poştal şi pe cât 
posibil să se facă o oră, două saii trei exerciţii “in :şcolă cu ei şi numai pe acei cari 
vor ințelege mai grecii săi oblize a mai merge la Oficii respectiv a'și -complecta-in- 
strucțiunea. 
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„* Posedă Certiticat ? : e MR 

.. 
ERE 

   
   

Are tormat dosar special al hârtiilor relative la serviciul postal? . 

In casul când la agenţia poştală se află instalat şi un post teletonic ju 

dețean, dat în explotare, procesul: verbal de inspecţiune se va complecta ct. 

următârele constatări : a 

- 7) Agentia posedă un post telefonic. . ... + = (1) dat în explotare câ 

depinde de Oficiul . . cc... ae 
Verificând seriptele de manipulurea serviciului telegrafic şi telefonic, un 

constatat: : d 

Serviciul telegraflo şi telefonic Ma e 2 | , 

3) Din condica cu matcă: de încasarea taxelor telegrafice constat că vei 

nitul telegrafic:de la T și-până aqi.. . . . . . inclusiv a.-c, este de... 

ee DE Dee | LREă 

“Am găsit numerar. „Le... .B... : 

- Deticit (9) 
Total, pt. E. : . . şg . . ” 

Din condica cu inatcă din încasarea taxelor ordinare teletonice, se con 

stată că venitul teletonic de la 1 şi până adr... . . inclusiv este de... . ! 

eee Îl e Bi. E i 

Am găsit numerar. e... Lo Bi " . 

Deficit (2 

Totul ep. Ea 

Compturile și veniturile pe luna precedentă... . . . . Sau trimis Ofi- 

ciulur de care depinde postul.....(2)... -intârziere, cu referatul - Nr. e e o. e 

din ...., iar factorul semneză regulat de primirea venitului în, jurnalul 

form. Nr. 126. Aa , e i îi 

9) Din controla ce am tăcut originalelor telegramelor, tonogramelor şi + 

viselor de chemare la teleton, presentate cum. şi a convorbirilor . provocate 

constat că : 
'Taxarea repartisarea taxelor prin rubrici şi inregistrarea „se fac: în re- 

gulă şi se tree în protocolul de casă formular Nr. 30, , , 

ixpedierea prin 'teleton a telegramelor fonogramelor şi aviselor teleto- 

nice cum și ţinerea convorbirilor teletonice sc tace.....(1) cu întârziere... e eee 

(5), . . . .î.. . . . co  .. „: ee. . . . 

'Telegramele şi tonogramele Oficiale, după ce se expediază prin teleton 

se trimit ca prima cursă Oficiului de cure depandă postul. 
Convorbirile telefonice Oficiale provocate de acest post........ se trec re- 

gulat în registrul formular Nr. 313 ținându-se compt...... regulat de ele. 

, 10) 'Telegramele, lonogramele și avisele de chemare la teleton (sosite), 

e care agentul le primesce prin telefon. . . . . se trec regulat în protocolul 

e sosire formular Nr. 7 şi din controla adeverintelor de predare formular 

Nr. 1 constat că se predaii ... . (6). . întârziere adresantilor, chiar când 

adresanţii domiciliaziă în cătunele ce apartin comunei ... (Th... 

(5) de eee ae ne 
. 

  

£) Obiectele vechi date de Direcţiune cum ştampila, cutii do scrisori ete. și ne- 

trebuineiose săsito la comuni se. vor forma o sinuriă «rupă, căruia i se va pune o 

atichetă (spre a se sci cărâi comune aparţine). și so vor înainta prin Oficiul de cari 

depinde agenţia, Dirceţiunei Generale, specificând în procesul verbal de inspecţie, fie- 

care obicet în parte, urmând ca Oificielo să se scadi cu ele din inventar. 

" 1) saii care riu s'a dat în explâtaro. 2) să se arate motivole ce invâcă agentul 

pentru deficitul găsit, 5) cu saii fără întârziore.:4) cu saii fârii, 3) loe reservat pentru 

„6xpunerea causelor cari daii nascere la întârzioră cum şi a măsurilor luate pentru 

îndreptare, €.Cu saii fără întârziere. î) loc reservat.pentru consemnarea causelor cari 

se opuu reguiatei predări şi măsurilor |nate pentru indreptare. Ie
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Coavorbirile telefonice provocate «le alte posturi, şi lu cari icest post a 
luat parte cu chemat .. .. . se trec regulat în registru anume format (din 
formular Nr. 315), Si E e 

i. 11) Aparatele telefonice compuse din... me sees e ee Pancţio- 
nEză e e Și. .sunt. i; instalate sistematic şi... . între- 
ținute bine. A 

"-* Bateria telefonică compusă din . .: . . elemente . ... . montate în. 
e... Și întreținute bine. NR 

i Liniile le am găsit în stare... . iar revisia -lor.şi a aparatelor se 
face de cantonieri. . .(3)..... de... pe lună. Sa 

12) Adeverinţele “de: predarea telegramelor, tonogramelor și aviselor de 
chemare la telelon pe curenta lună ...... le am găsit tâte aranjate după 
număr şi dată ; iar cele pe lunile precedente . . . le-am găsit, în arhivă,.---- 
formate acte lunare şi... . sigilate, 

Telegramele și: tonogramele -cari dintditerite. împrejurări . nu sait putut 

preda destinatorilor. . ;.. . le-um găsit în deposit și constat că i! 
Sai avisat expeditori! despre motivul nepredărei. , i 

Scriptele cari ai servit deja li manipularea serviciului ca : “Protocslele 

de sosire (form. 7) Protocslele de casă (form. 30), registrul (formular 312) în 

care s'aii trecut convorbirile telefonice Oficiale provocate de acest post şi cel 

(form. tot:313) în care staii trecut convorbirile telefonice la. care acest post. a 

luat parte ca fiind chemat, după ce sai întrebuințat până la fine......; sunt 

ținute în arhivă.. .... aranjate dupt date (1). 
Iârtiele intrate și eşite relative la serviciul telegrafic şi teletonic . . . 

sunt formate dosare împreună cu cele ale serviciului poştal, constat că Ofi- 

ciu], ..... de care depinde postul comunică ....... regulat Agentului 

ordinele cireulări cari privesc pe posturile telefonice județene. a 
12) De postul județean sunt legate .., ..... . posturi teletonice in- 

terurbaune al D-lur abonat... . cart-plătess abonamentele la Oficiul . . . 

de car! depinde postul teletonie. i 
„După cum ne declară Agentul şi Primarul comunei în localitate.. ..... 

există posturi telelonice particulare. a căror. instalare este contrarie dispozi- 

țiunilor monopolului telegrafic şi telefonic ș.a ie 

. . .. .. 

"* 14) Constat că postul telefonic . .. . . este bine aprovisionat.cu tote 

imprimatele hecesuriy și că iinprimatele se intrebuinteză numai pentru ser- 

viciul căruia sunt destinate. i . - 

ă 15) Agentul cunâsce manipularea serviciului telefonic și teleurafic. 

16) Obligatiuni puse agentului poştal : 

Delegatul sai Controlorul inspectoriei circonscripției ... . . - .. 

- Agent poştal, 

St A stampila 
* “de di 

Ca şi la inspeetarea agențiilor speciale, organul de control va consemna 

în registrul san titlul procesului verbal și datele de sub art. 1,2, 5, si6 
(daca posedă și post telefonic şi cele de sub datele $, 11, și 15,) iar pentru 

-cele-Talte articole va consemna numar numărul articolului şi neregularitățile 

constatate, cunoscând ci rămâne responsabil când star dovedi că at fost ne- 

'regularităti, dar nu le-ai consemnat în procesul verbul. 

5) Da către cantonierii judeţelor suii a! Direcţiunei nostre în casul când Direc- 

țiunea şi-ar fi luat asupra Și înteetinerea, 4) Daca în arhivă Ss pilsese acte de ma- 

-nipulatie mai vechi de 5 ani să se disposeze “trimiterea lor Oficiului de cari de- 

pinde Ţostul. „i



        

  

“în registrul să. 
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Când la un articol va găsi totul în regulă, nu va face nici o menţiune 

“Tote -neregularităţile constatăte, precum şi obligațiunile puse agentului 
poştal, organul de. control Je va consemna şi în registrul special de inspec- 
țiuni aflat la primării fie-cărel. comune, spre a se avea în vedere lu viitârele 
inspecțiuni când să se constate ducă uceste nereguli su adus la îndeplinire 
cum şi-spre a avea cunoscinţă de ele D-nil Subpretecţi cu ocaziunca inspec- 
ţiunei administrative (vedI circ. Nr. 25,150 din d Iunie 1895, către D-nil Pre- 
-lectI). ii IN - ! . 

"+ “Organele de Control mar sunt datore asemenea a se informa de la pro- 
ietari, arenda, preoti, învăţători şi alte persâne mal însemnate din comune, 

dacă factorii rurali, agenţii spceialr și agenţii poștali se achită în mod con- 
sciincios de îndatoririle lor ; daca ridicarea scrisorilor din cutil se face în 
mod regulat de către factorii rural ;.pentru acesta vor mul face şi încercări, 
depunând în cutiile. din comune scrisori adresate persânelor de lu Oficiul 
unde'și are Inspectoria reședința, și având grijă a nota pe plicuri comuna şi 
data depunerel, - E i : 

„Aceste încercări le vor însemna întrun carnet special ce vor uvea cu: 
" denşi, şi vor urmări dacă scrisorile de încercure aii sosit lu timp la destina- 
“ tie, raportând inspectorier orr-ce întârziere vor fi constatat în acestă privință, 
„Spre a'lua măsuri de îndreptare. 

___ Când din aceste încercări se va fi constatat că corespondenta . se perde 
sau 'se sustrage, ațunui să se ia cele mat urgente măsuri pentru descoperirea 
cul pabilului. ” 

Sa “Modul cim trebue să se facă inspectarea factorilor rurali. 

„ Pentru inspectarea Iactorilor rural-organele de Control se vor. servi de 
tablouri, conform modelului de la pg. 491 pe care :] vor avea în registrul lor 
şi care este identic cu modelul existent, cu mici exceptiuni. |. | 

„. Bxaminarea factorilor nu se va face când er vor fi întâlniți în cale, ci 
numai la Oficir,: sări şi agenţii speciale ; cu tote acestea, când organele de 
«control 'l întâlnesc în cale, trebue să se convingă daca a asupra, lor gârna, 
genta,. instrucția, registrele, .foca de drum, timbrele şi cium .este înregistrată: 

N ă N - - corespondenţa. 
2: Cu-ocasiunea inspecţiunilor organele de control sunt datore să studieze 

cum se execută cursele pe teren : daca lactoril rurali -pot' parcurge cireon- 
scripţiile lor în dilele“si“ orele fixate prin-tabloii, sati daca "veri o circonserip- 
ţiune, fiind prea mare'ar trebui modilicată, și în ce mod. 
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Inspecţiunea serviciului poştal rural de la gări. 

„.. In ceea-ce privesce inspecţiunea serviciului poştal rural. de la gări, orgu- 
„mele noastre.de: control se vor .mărgini: numai la controla . toilor de drum ale 
factorilor rurali şi a registrului lormular. Nr. 127 peicari . Şefil de. gară au 

" oxdin de'a: Direcţia C. F. R. a le pune la dispoziţia : organelor de control. 
„: * De :neregulile constatate se vor lua numai notă, fără a se. încheia veri 

un: act, şi: cari. se vor aduce prin inspectorat la cunoscinţa Direcţiunei Poz- 
telor spre a. se interveni la Direcţiunea Căilor Ferate, singură în drept a oh- 
serva pe -Şefir de staţiune, | e | 

“Sub nică un motiv nu.le este,permis organelor noastre de control a îace 
observaţiune sefilor de gară. (Vedi circ. Nr. 52645 din 28 Octombrie 1895 şi. 
1989 din 6/5/95). ea 

. In ceea-ce privesce inspectiunea factorilor rural pendinţi de gări, se va: 
urma întocmay. ca şi la inspecţiunea factorilor rural: pendinţi de Oficir. ... - 

Factorii -cci:pendirrţi“de-" gări; vor: trobui “să "aibă certificate” de capaci- 
tate ; .cef ce uu posed, în urma examenului Satisfăector să li se libereze cer- 
tificate de către organele de control. . . i e 

Inspectarea oficiilor independente. 

Pentru inspectarea Oficiiror' se: vor servi de ucelaş formulur de progese- 
verbale de care se servă D-nil Inspectori şi Controlori. RE 
-„ “La-oficiile la care organele. de control. nu. ai drept de a le inspecta, 
precum. şi la-gări, se.repetă că'eY vor. controla numai oile de drum, regis- 
trul forinular. 12%, registrele de chitanțe şi jurnalele formular 126 ale. facto: 
rilor..rurali, semnînd toate aceste cripte. ca controlate de el, fără însă, să 
dreseze veri un act, ci numa! luînd notă de neregulile constatate, spre a le 
raporta „inspectoratului. a NR 

„* Observaţiuni generale: ce sunt indispensabile organelor de control...... 
i . La şi Diriginţilor de Oficii. . .. . iz 

"Mar înainte de a se incepe. inspecturea -unul Oficii independent, orga- 
nele de control vor avea grije ca să noteze şi să ceară cu. ocusiunea consem-: 
nărilor făcute în procesele-verbale (form... Nr. 342/9p1) următorele sciințe: 

La ari:-d. Vor căuta să se asigure mul înainte de a începe inspecţiunea, 
întrebând prin notă Oficiile sucursale, agenţiile speciale pendintţi dacă a 

". inaintat Dani pentru cumpărare de: timbre și în schimbul cărora n'aii: primit 
„„ încă timbrele comandate, semnalând constatarea Ja inele art. 5 din procesul- 

verbal. -- o A SE 
“La-art. Sal. î. Va avea grije să observe dacă: între mandatele poştale 

aguitate se-găsese mandate -poștale: locale (emise'de Oficii” la adresa une" 
persone din Jocalitute și necesitatea ce o silea pe acea persoană să recurgă 
la asemenea mandate) şi în cas afirmativ. să se cerceteze acele persoane dacă 
în adever ani primit banii saă aceste mandate. sunt cu 'nume fictive şi in' ce 
scop sui plănuit, - aie DE | 

La finele uliniatului al G-lea de sub art. 8 va căuta să cerceteze'când a 
înaintat excedentele din depunerile mandatelor poştale, începend de la ultima * 
inspecţiune, şi în casul când sar constata că excedentele se înainteză cu în- 
târziere, să se consemneze ucâsta îni proces, verificând dacă data raportului prin 
care” comunică direct înaintarea excedentului coincide cu 'data vărsărel banilor 
Ja câsieria Centrală, co 

La art. '0 al. 2:să se cerceteze şi constate dacă în cursul lunilor neins- 
pectate a: primit de lă Casieria Centrală a-Direcţiunei fonduri pentru achitare 
de mandate poştale şi dacă a liquidat aceste fonduri şi în-ce mod, contrarii 
să se' consemneze în proces-verbal dacă la inspecţie s'a găsit în casa Oliciului,. 
sumele ce nu sat liquidat. a pate 

se 

i
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La art. 45 al. c. Cu ocasiunea inspecţiunei să se examineze personalul 
însărcinat cu uistribuirea : corespondenţei: telegrato-postală, asupra. modului 

cum” se-predă la domitiliu, dacă 'cunosee bine. instrucțiunile şi dară arc o 

instrucţiune serisă proprie actorilor urbaul. i 
i... “La art. 47. Să se observe şi consemneze în procesul-verbal dară Oliciile 
țin o condică anume. în: care se trec reținerile pentru - cariole şi garanţiile 
personalului poştal rural şi dacă tabloul itinerariilor curselor poştale. ale 
factorilor rural sunt ţinute în curent de Oficii cu modificările făcute.. 

La art. 50 să se constate și consemneze în procesul-verbal dacă se ține 
lu acel Oficii un' registru în cure se trece după lie-care cursă .neregularitățile 

constatate din raportul foilor de drum, semnalate “de factorul rural și. agenți! 

speciali. . ai 

7 La art. 51 să se observe dacă inventariul -și tabloul de zestrea comu- 

nelor este ținută în conformitate cu ord. circ. Nr, -+1225 din .2/11/71898. 

"La art, 55 să se observe dupe inspecțiune, dacă notele factorilor rurall 

sunt ţinute în regulă și trecute'la partidele lur, în cas când i sar părea în 

neregulă să caute a le veritica cu cele de lu inspectorat, asemeni «dacă are 

registru de aspiranți pentru posturile rurale. 

Anchetarea diferitelor neregularități şi abateri ale personalului 

| . , poştal rural. aa A 

__ Organele de control vor tace acele anchete cari le vor fi: date de ins- 

pectoratul respectiv, cu autorisaţiune specială; dacă “însă sar întâmpla ca, 

pe când se află în inspecțiunl sai anchete, să primească veclamațiuni contră: 

personalului poştal. rural pentru tapte cari atrag după sine pedepse mary, cun. 

sunt de exemplu : spolieri de timbre, violări de corespondențe, încasări de 

taxe pentru scrisori nelrancate pe cari nu Stati aplicat timbre taxa de plată, 

sustrageri de bani destinaţI pentru mandate poştale, sustrageri de taxe, etc. 

e! sunt datori să procedeze imediat la anchetarea casurilor, dresând procese- 

verbale -în regulă, în cure vor consemna decluraţiunile:-persnelor: ascultate 

si punendu-le să subscrie în josul declaraţiunilor ce vor face, așa de exemplu : 

1) Când fac anchete pentru disparițiuni de scrisori recomandate, cari - 

privesc pe agenţii poştal sau ajutorele;lor, să câră tot-da-una asistența Pri- 

marului și a: altor .functionarrfdih comună, precizând responsabilitatea si dia 

“a cul neglijenţă s'a perdut scrisorea căutând use lua declaraţii si dres pro- 

cese-verbale în regulă, unde este posibilă asistenţa sub-prefectului sat revi: 

zorului comunal. să le câră asistența. . -. a . a 
-::.*: 2) Când ancheteză violări de scrisori să caute a stabili cine e adeveratul 

culpabil şi indicându-se: ori deducând--l din investigaţiunile ce ace, să: cer- 

ceteze antecedentele sale, dacă violarea corespondențelor o are din, obijnuinţa. 

'xepetată, orr..din imprudenţă, curiositate. sai să'șr.rtsbune pe cinc-va prin 

'atlarea secretelor să stabilescă. ce raporte există între „xiolatorul: pi destinu- 

“torul. sati presentatorul corespondențelor în causă. Pentru tote cele constatate 

“:să sia: declarații 'serise şi semnate în asistenţa orgunelur comunale să le nece- . 

'sitate şi a organelor administrative. a a a 
3) Când urmăresce sustrageri de timbre, de pe scrisorile presentate cum 

„Şi violări de scrisori cu scopul de a li se spoha conținutul, să procedeze la 

-perchezițiuni domiciliare însă numal lu personalul nostru poștal, inclusiv a- 

genţi! poştal (notari!) la aceştia din urmă cerind tot- Vauni asistența Prima- 

rului or! a sub-prelectului sati revizorului comunal, La persone streine..per- 

cheziția nu se pote lace fără încuviințarea parchetului, când trebue. să asiste 

un organ auxiliar al ministerului public, La asemenea perchezitiuni trebue 

urmat cu mult tact, spre a nu. se.stirbi. inviolabilitatea domiciliului. 

.4) Când se ancheteză o neregularitate. ca cele menţionate mai sus. săvir- 

'şită în serviciul unul șef de gară, urmeză tot-dauna să se ccră ancheta mixtă, - 

în care cas Direcţiunea intervine la. C. F. R.. care desemneză persona ȘI fi- 

x6ză (iua. | i 

Ori de câte ori are loc o ast-tel de anchetă, organele nsstre de control
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va căuta să stabilescă r&spunderile prin interogaturiul seris la care vor su- 
; pune mai întâiii pe factorul local si apol pe setul gărel, cătând cu vorbe 
„ blânde, a smulge adevărul prin. întrebări” judicioase -şi punându-l să. semneze 

după fie-care, râspunsul seris ce a dat, după aceia se face procesul-verbal în 
i dublu exemplar în care semueză tote varțile, iar cu raportul cu care se înain- 

: teză, să se preciscze culpabilitatea şi să opineze asupra mesurel de luat. . i: 
5) Când. se_uncheteză denunţuri anonime 'saii semnate. chiar, contra. per : 

sonalului postal rural se va constata dacă acele denunţuri sunt sai nu fon- 
| date, şi în acest din urmă caz să se dreseze ucte - şi încheia procese-verbale 

j în unire cu autoritățile comunale sai administrative pentru a se da în jude- 
cată acel 'denunțători ca calomniatori ; - 

6) Când se anchetâză plângeri sai denunțărI anonime contra agenţilor 
poştală, se caute mar întâiii a afla cu cine trăesce în dusmânie notarul, până se con- 
vinge de culpabilitatea notarului să aibă tote prevenienţele câtre el şi să fie: 
cu tâtă blândețea, să nu se uite, că notarul ne face un servicii gratuit (de, 
şi este obligat legalmente a ni'l face) şi mu în tote cazurile să se conducă 
şi după antecedentele ce ure acel notar. . 

7) Când i se denunță de particulari ori se semnaleză de către unul din. 
organele care concură la îndrumarea corespondenţelor poştale; că timbrele 
poștale franco orl porto aplicate pe v serisore sai ultă trimetere poştală, ai 
mal fost întrebuințate, urmeză să se noteze pe acea scrisore, cu să se ceră 

anvelopa de lu destinator cum şi numele expeditorului a se face cercetări, și 
numa! după remiterea serisorei binuită, că este truncată cu timbre usate, se 
va începe cercetările, şi adică a cui e serisorea, cine a aplicat timbrele, în 

ce cutie de scrisori a fost pusă şi de către cine, la ce oficii, sară, agenţie 

specială, saii comună, a fost stampilată, de către ce unume personă. Cu a- 
ceste preliminări chiar dacă war avea prins pe lăptuitor, totuşt va avea in- 
dicil si. urmărindu-l pe viitor ?] va prinde. | | 

Tâte oficiile, fără expedițiune vor semnala organelor de control când sunt 
i Ja oficii, orl-ce fel de reclamaţiuni și neregularități relative la serviciul. poş- 

tal rural, trecându-le în registrul săă chiar diriginții, cari trebuesc să subscrie 
această semnalare, , , - 

Dacă nu vor fi reclamaţiuni de semnalat organelor de control diriginţii 
vor certifica în registru că nu ai nimic de semnalat. 

Ort-ce unchetă se va ordona de Directiune în casuri de conflicte între 

agentii administrativi si cel ul telegrafelor şi Poştelor se vor face în unire cu 
un delegat ul prefecturei respective. Prin urmare în asemenea casură să se 
ceră prin adresă formală Prelecturel să -numescă un delegat ul stă, fixând şi 
diua aneheter care în unire cu delegatul nostru să încheie actele necesare. 

Asemenea când se ordonă o anchetă la o gară, relativă la serviciul poş- 
tal sau telegrafic, în care unchetă ur trebui să figureze veri un funcționar al 
C.F. R. se va cere Directiune! C.F. R.ai se desizna un delegat al sc 
(cire. No. 29654 din 26 lunie 1595). 

i Când se înaintâză raportele cu resultatul anchetelor să nu se mărgi- 
: nâscă a se arăta în acele rapârte numa! numerul anexelor ce se înuintâză ; 

ci să se facă în referat o dare de semă prescurtată asupra celor coprinse în 

Să acele anexe, dându-se părerea unde necesitatea va cere, asupra modulul cum 
ar trebui resolvată afacerea (vezi cire, 2964/95). ” 

        

Formalităţile ce urmeză a se îndeplini cu actele dresate la inspeoţiuni, după 

"sosirea, la reşedinţa inspectoratului. 

  

"Tablourile de înspeetarea factorilor se vor înainta Pirecţiunel cu rete- 
rat separat, | 

După procesele verbale de inspectarea agențiilor poştale şi agențiilor . 
speciale se va scote extras care si va trece în tabloul imprimat pe contra 
pagina raportului cu care se inainteză aceste tablouri Direcţiunel (vei im- 
primat form. No. 346). « i ” 

1 

i y 

1 
'
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. Procesele verbale de inspecţiunea, oficiilor independente (cari se dreseză 
în triplu exemplar) după. ce se vor semna de inspectorii și li se.va da No. 
de. înregistrare, se- va trimite : i A e | 

Primul exemplar Direcțiunete 
Al douilea oficiului căruia sa făcut inspecţie, şi al treilea exemplar va 

remnâne în arhiva inspectoratului; iar al treilea din exemplarele de provese-verbale 
de inspecţiunea. oficiilor sucursale (cari se dreseză în d exemplare, și în cinci 
când oficiul ar depinde.cu serviciul postal. de un oficiii poştal independent, 
iar cu cel telegrafic de un: oficii telegrafice independent, cum sunt de exemplu 
oficiile sucursale din Capitală, din Brăila, ete. se va trimite câte unul şi ofi- 

ciilor independente de care depind. _ | 33 
Conform ordinelor. circulare No. 40973 din 28/8495 ; MII şi No. 

33579 din 11 Septembrie 1595 la fie-care. inspecțiune se vor tsece notele azen- 

ților poştali, asemenea se ţin şi nişte. registre pentru agențiile speciale şi 

înctoril rural! în cari se vor trece, după fie-care inspecţiune, notele agenţilor 

speciali şi ale factorilor-rurali. 

Diurnele delegaților şi timpul cât trebue să întrebuinţeze pentru inspecţiuni 

Ca cheltueli de dislocare şi transport delegaţii vor primi o diurnă lu: 

nară de 192 +) ler; deosebit de acesta. el vor avea bilete de liber parcurs pe 

căile ferate, vor 'avea dreptul a călători gratuit cu deligentele, cu cariolele . 

car) fac cursele între unele oficir şi gările cele maY apropiate, iar în zilele de 

curse și cu cariolele factorilor rural. i 

Tiste cu totul oprit delegatilor a cere factorilor rurall ca, în zilele li- 

bere, să-l transporte cu cariolele Jor în comune. 
k. - x 

Delegații sunt obligați ca, pe fie-care lună, să facă minimum Îă zile. 

inspecțiuni în judetele carl. je sunt disignate de inspector, iar restul zilelor: 

trebue să lucreze în cancelaria inspectoratului. | N a 

; O dată cu statul de diurnă pentru achitarea delegaților se înainteză şi 

[4 câte un un tabloă de activitate pentru fie-care delegat în care să se arate 

numerul zilelor în care el a fost în inspecţiuni. aa 

Acest tabloii care se va forma conform modelului de mar Jos se va 

înainta împreună cu statul la 1/14'ale fie-cărel luni. 1 :   
i     

pc 
Ci 

i 

Inainte de Leca hudzetară din 1900, delegaţii eraii plătiţi cu o diurnă de 200 

lei lunar. ! i ,
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pa - *MODEL-BE-TABLOU -- 
De zilele in care a fost in inspecțiune Delegatul. . ... .. . dela circ. 

  

  

  

  

i i Tara RO aa i gi | a: „YA inspeetat oficiul] R9. i data O aa i | & Data și ora plecărei : Data și ora inapoe- : agenţie speciale, ! FOleTât: cu | i : 15 de la reședința tei la reşedinţa comunale şi fac-. ună îi 0- Observ. i isi inspectorat, : inspectorat,  jtorii rurală ai cire. , Cab In- ” 
iz i i de maă jos, SPectiile la, | IE MI : : ” » Direcținun i i - — —— 3 i 

| |stil v.Istil n.! ora fu vstil n. ora | a i i 
.. . - ” i | : a | i Pol 

|: 4 A] ! 
a i - Si i | 

PI a: : | d . | | ! i : | | î 
i | ! | i ' : | ! : iu | ! î ! | | | | i . | i . . i ' ' 

    
Când se întâmplă ca un delegat să plece în ultimele dile dintro lună 

(pe stil vechii) și să se înapoeze în primele: zile din luna următore, aceste 
dile se vor. nota în tablouri pe ambele lunr. 

„Activitatea organelor de control 

Pentru ca direcţiunea să-potă fi în mesură a cunoste cât timp delega- 
ți! sai controlorii a fost în. inspecţiune şi cât a stat lu reședință, se vor 

“înainta, odată cu raportul de mersul serviciului poştal rural, câte un tabloi 
contorm modelului de mar jos. | i   
Me o | o „de | | 
Numărul zilelor cât. d-uii Delegaţi ai Inspectoriei Circ. . .. , . aii stat la re- 

DE şedinţa Inspectoriei precum şi «de zilele cit a fost în inspecția comunelorde la 
Does Shu până la de... sta, 
  

  

    

  

  

| i | zei . a. | - le sl i No. roferat, | 
Numele şi pronu-! tii cât: zilele tăcutelE Si. = țeucaresal|i 5 

mele d-na Te- | în inspee. |3S 5| & : înaintatre- | Observâţii 
“|. Delegat ||. Sedinta || comunelor! Sl $ i sultatul mata 

„inspeetorie) | e = „2 |inspeeţiu ne)! 
| i ! i i 

| | 127.8 stels;46,9ete. | 18| | 
: șl a ! i ! 
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Instrucţiuni pentru examinarea aspiranţilor, de, conductori 

"Când se cere de la Direcţiune-a se exaniina aspiranţii pentru postul de 

conductor şi factori. urbant,. organele de“control se vor contorma în „totul, dis- 

osițiunilor din decisiunele No. 20508 şi 20509 din 12/4 1593 publicate în 

buletin. “p, P.'No. 3 si. din 1892 şi cari decisiuni sa: comunicat .oficjilor. cu 

ord. circ. No. 13021 din 15/74 1893, urmeză deciziunile. aa 

Copie do e deeisiunea, înregistrată la No. 20.558 din 12 Aprilie 1893. 

„7 Având în vedere că condiţiunile “de admisibilitate pentru: personalul-in- 

ferior unu sunt stabilite încă ; , NE 

Noi, director general al telegrafelor şi postelor. : ” 

Decidem : - 

Art. 1. — Condiţiunile ce trebue să îndeplinescă aspiranții cari solicită 

postul de conductor sunt: | . 
«) Să fie român. sai împămîntenit ; 
V) Să aibă etatea de la 21—35 ani împliniţi ; 

„_c) Să presinte certificat de absolvirea studiilor a cel puţin patru clase 

prunare ; - ” 

d) Să probeze că a satisfăcut legea de recrutare a armatei ; 

e) Să probeze că are purtare bună în societate şi în serviciul ce a avut, 

- dacă a mar ocupat veri-un alt post; 

: cerea la îndeplinire a decisiunci de. faţă. 

" efecte garantate de Stat, care se va depune la direcţiune ; 

_Î) Să probeze cu certificat medical, liberat din partea medicului primar 

“al oraşului sai judeţului, că nu este utins de veri-o infirmitate corporală care 

l-ar făce improprii serviciului. Pentru cel din Bucuresci certificatul trebue 

să fie liberat de medicul direcţiunel ; _ 

4) Să depună garanţie în numerar sati efecte” garantate de. Stat egală 

“cu salariul pe un an; 
h) Să depună un examen satisfăcător, în presenţa dirigintelur' respectiv, 

"de cunoscintele celor + operațiuni şi a citirel şi scrierei lisibil sub" dictando. 

2 Notele ce se vor da vor fi de la | —10 şi nu vor fi admişi de cât acel ce 

vor obţine nota minimă 6. Cer cu studiii superior celorit clase primare şi foştii 

sergenți sau sub-oficeri în armată vor fi preteraţi celor-lalţi cu note egale lor. 

Art. 2. — Condiţiunile pentru admiterea factorilor, pe lângă-cele pre- 

v&dute la literile e, d, d, f, de la art. 1 sunt urmetorele: - | 

a) Să aibă un certifieat. de moralitate și bună conduită de lu o personă 

cunoscută şi bine reputată din localitate sait de la- primăria locală; 

l) Să scie a seri şi a citi;  . 0 | 

c) Să depună un examen, păstrându-se aceiași normă ca şi la conductori 

„asupra scrierel și citirel, precum şi a cunoscințel stradelor din comuna unde 

doresce a fi contirmat factor. 
Foştii militari vor fi preferiți ; ” 

d) Să depue la intrarea în serviciă garanţie de 100 ler: a 

Art. 3. — Condiţiunile de admitere u cantonierilor şi a omenilor de ser- 

. viciu sunt cele prevăzute la 'aliniatele «,b, d, e, f, de la art. | din-acâstă de- 

: cisiune; acel cu stiință de carte vor fi preteriți. 

Art. 4. — Domnul şef ul diviziel administrative este însărcinat cu adu- 

. N e “1? « AR 

Făcută la Bucuresci, în 12 Aprile 1894. , 

- Director general, D. Cesiantt 

Copie de pe docisiunea înregistrată la No. 20.509 din 12 Aprilie 1893, 

Pentru a se putea despăgubi Statul de la factori! poştal, în cas de pere 

deri de serisori recomandate saii alte cazuri. 

“Nor director general al telegrafelor şi poştelor, 

Decidem : | | , 

[.— Factori! . vor trebui să 
+ 

aibă 6 garanţie de 20) ler. în numerar sai 

82
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II. — La admiterea în servici orl-ce factor trebue să depună un acompto 
din acâstă garanţie de cel puţin de 100 lei ; restul până la complectarea su-. 

i mei de lei 300 se va reţine în fie-care lună câte 10 din I6tă. 
i - III. — Acestă reţinere se va face numal factorilor cart aiă 16fă de cel:pu- 

i tin 70 lei. : Sa o - 

a Acelora cu 16fă de 60 lei nu li se va face nici o reţinere. * 
i IV. — Factorilor deja în funcțiune cu lctă de la 70 le! în sus se va face 

de asemenea reţineri de 1/0, începînd din luna Aprilie a. c., pînă la com- 
plectarea garanţiei de 300 lei. e 

V, — Aceste reţineri se vor face direct de către diriginţii de oficiuri 
"şi se vor înainta direcțiunel la fie-care sfirşit de lună, împreună cu un ta-, 
blo în care se va indica numele factorului şi suma reținută. 

VI. — Reţinerile se vor trece la partida respectivă a fie-cărul factor în- 
tun registru care se va ține de biuroul de personal, şi se vor consemna la: 
casa de depuneri. | 

Făcută la 31 Martie (1 Aprilie) 1893. SE 
Director general, D. Cesianu 

, Copie după procesul verbal al Comisiunei 'Consultative din 4/17 și 7/20 lanua- 
rie 1901 relativ la stabilirea instrucţiunilor pontru mânuirea banilor şi valorilor de 
către Dirigintole Comptabil şi Casier Central al Direcţiunei, 

  

PROCES-VERBAL 

Sub-semnaţil membri comisiunel consultative întrunindu-ne în sedintele 
de la 4/16 şi 7/20 Ianuarie 1901, sub preşedenţia d-lui Director General, și 
luând, în desbatere proiectul pe instrucțiuni depus de D. T. Ionescu Şetul 
Diviziel administrative, cu raportul înregistrat la No: 107104, din 25 Decem- 
brie 1900, relativ la mânuirea banilor şi valorilor de către Dirigintele Comp- 
tabil şi Casier al Direcţiunel ; o EI 

Am introdus mici modificări în acel proiect şi opinăm a se aproba pre- 
i cum. se vede intocmit mai jos: i. Si 

Instrucţiuni relative la Mănuirea Banilor şi Valorilor de către Dirigintele 
Comptabil şi Casier Central al Direoţiunei. e 

Art. 1.—Casieria, Direcţiunei Generale a Telegrafelor şi Poştelor se gi- 
reză de către dirigintele Comptabil, personal .răspunzător de tote serviciile 

: şi care este luat dintre oficianţii superiori gr. I, care vor îndeplini condițiu- 
îi nile prevăzute la art..22 din legea telegrato-poştală din anul 1892. Casierul 

Diriginte Comptabil are atribuţiunile de Şet al Serviciului E, după noul re- 
! gulament al organisărel corpului din 1900. DN 

3 Art, 2. — Casierul Diriginte Comptabil. de și răspundător de tote ope- 

  

-rațiunile serviciilor sale, este ajutat de următorul personal : : 
a) Un sub-casier asimilat cu cel puţin gr. Il de oficiant superior, care 

este şi Setul biuroului I cu două ajutore asimilați cu gr. III de oficiant su- 
| perior. . | | 

ui V) "Un sub-easier conservator al depositului diferitelor timbre poştale şi 
i expedierea lor oficiilor din ţară, care este şetul biuroului IT şi care pote fi 

luat dintre oficianţii superiori de gr II cu 1 conductor poştal, necesar la 
împachelarea timbrelor şi trimis cu vărsări la diferite autorități. 

€) Un sub-casier conservator al timbrelor poștale, scâse din uz și ţiitorul 
. albumurilor Direcţiuner Generale în curent cu timbrele din tote țările” Uniu- 

i nei poştale, care este şi şeful biurouluy III condus de un oficiant superior de 
gradul II. Aa rii 

Art. 3. — Atribuțiunile Casieriei Centrale sunt.-: 
Se încaseze veniturile zilnic. de la' Diriginţii oficiilor : "poştal, telegrafie 

Lo și telefonic central ' - 

N
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A conserva bani! adunați din mandatele poştale şi telegrafice, trimise 
"la Direcţiune de câtre tote oficiile din țară, 

Se 'conserve recipisele pentru garanţiiile personalului telegrafo-poştal, 

şi ale tutulor antreprenorilor ce aii obligatiuni cu Direcţiunea să depună ga- 

rantii. 
A încasa și a tace plăţile pe comptul Directiuner, cun! resultă din ope- 

rațiunile compturilor internaţionale sai din furnituri de materiale, făcând o- 

perațiunea londurilor de circulaţiune după ordinele Direeţiunel. 

„A tace operațiunile cu Casa de Depuneri precum și ale Casei de dotaţie 

și economie. 

Incasări 

„Art. 4. — Nici o încasare nu se va putea face de cât în virtutea unei 

declarațiun! indicând natura vărsămintului şi felul monedelor. . 

Primirea banilor și a valorilor se face de către Casierul Comptabil, care 

_.p atestă pe declarațiune, și. care distribue alorile la biurourile Casieriei după 

patura lor. Declaraţiunea saii ordinele respective se însoriii de către Casier 

întrun registru special, în care se specitică numele amploiotului sai. al Di- 

xigintelui, care face vărsarea, suma încasată şi telul monedelor (aur, argint 

hârtie). | II E 
Pentru sumele primite direct de la dirigințit oficiilor : telegrafic din Bu- 

curescă Şi telefonic central precum şi de la Comptabilir ghişeurilor din Poşta 

centrală, se va semna un borderoii. saii condica respectivă, iar pentru cele 

de la cele-lalte oficil se va nota pe raporte şi semna recipisele ce însoțesc 

gropurile. Ori mandatele, oficiale. , , 

1 pete sumele primite în cursul dilei, (care nici întrun cas nu va avea 

Jo de cât maximum până la ora + p. m.), se vor aditiona și supune spre viză 

Casierului comptabil, cure după ce se încredințeză de existenta sumelor, le ia 

în primire în casul cână suma este ina mare de 5000 lel; iar când este infe- 

rioră acestei sume, rămâne în păstrarea Sub-Casierului sait ajutorului şi se 

închid în lada de fer a acestora. , | _ 

Art. 5. — Dacă la deschiderea. gropurilori: pachetelor, convertelor cu 

xalori, sub-casierul saii ajutorele sale -vor .bănui vre:o lipsă comunică imediat 

casierului comptabil, care împreună cu un set de biroi din serviciul stă şi 

omul de servicii constată lipsa încheind proces verbal. , 

Procesul-verbal se va înainta în copie oficiului sait amploiatului, de la 

care sa primit suma lipsă. 3 o 

Ambalagiul ori anvelopa în cari sa primit sumele dovedite lipsă, se 

„păstreză de acel în drept până la recunoscereu lipse! semnalate. 

Art, 6. — Incasarea ordonanțelor de plată, pentru lefile şi diurnile per- 

sonalului precum şi de diferite alte cheltuehi ce sunt emise pe numele Casie- 

rului Comptabil se vor face numay de către acesta, care după primirea banilor, 

îl liberâză celor în drept în baza actelor justificative (unde casul exige acestă 

formalitate) pe care le anexeză la mandat sai înainteză Direcţiunel dupt cum 

îx este indicat prin ordinul cu care i sa înaintat ordonanța de plată. 

Art. 7, — Nici o ordonanță de plată neinsoțită de actele justificative 

indicate întriiusa nu se va plăti; cât pentru mandatele postale oficiale ele se 

încasâză de Casierul Comptabil, îndată ce sosesce referatul cu care se înaln- 

teză banil. | 
, , , 

Art. 8. — Casierul Comptabil va ţine următorele registre şi seripte: 

a) registrul general de prima înscriere, tinut în purte de casier sai 

ajutor si care se supune spre viză în fie-care seră Casierului Comptabil. 

Iu acest registru se trec în general tâte sumele saii valorile de, ork-ce 

natură. intrate dilnic, totalisându-se în fie-care seră după care se face vizarea. 

)) Un juraal de tot ce primesce Casierul „Comptabil mumal de la oficil 

din denunerile de mandate interne şi externe, ținut de Dirigintele Comptabil 

şi în lipsă-ă în concedii, de către sub-casier. 
| 

  
 



  

  

0). Un.xregistru pentru desvoltaxea cheltuelilor ţinut de cusicrul Comp- 
tabil şi în care se trec -tâte sumele eșite şi liberate pentru diverse cheltueli 
care nu pot fi făcute de cât numal prin dirigintele comptabil şi pe baza unur 
ordin al Direcţiunel. a Ă Ia 

„..». d) Registru de portotoliă şi de primirile în deposit de sumele provisoril 
trimise în păstrarea casierier până la alte disposiţiunt. a: 

| €) Un registru borderoii pentru înscrierea dilnică a sumelor ce trebuese 
scâse din boltă. (v. art. 15 următor) saii băgate în boltă. a 

Art. 9. — Casierul Comptabil are grije ca în fie-care sră să semnaleze 
în scris Directorului General suma totală a intrărilor şi eșirilor din fic:câre 
categorie, adică din încasarea mandatelor poştale interne, externe, din venitul 
telegrafic, telefonic din instalaţiuni telefonice. particulare, din amendr şi alte 
diverse venituri şi depuneri, cum şi de cheltuelile ce ai fost plătite pe baza 
ordinelor primite, ” ! 

Pentru acest scop se va întocmi un lormular cu tote indicațiunile,: r&- 
mânend numa! a se complecta cu cilre golurile în dreptul fie-cărer prove- 
niențe. . .,. a Pa 
„Art. 10. — Compturile dilnice se vor întruni lunar întrun sigur jurnal 

de partidi, la care sc vor anexa tote actele justificative snuruite, numerotate 
şi sigilate, vizate de Dirigintele Comptabil, se vor înainta Direcţiuner cu ra- 
port separat. Ma : Ea 

Controlul Casieriei. 

seră în bolta Direcţiunei Generale; destinată pentru acest scop. 
Bolta va fi însă cu două chel diferite, din care una se păstreză pentru 

Casierul Diriginte Comptabil, iar . cea-laltă -de Dirigintele Administrativ al 
oficiului Poştal Central, rămânând amândol solidar. responsabilt de situaţiunea. 
casei, adică de exactitatea şi existenţa sumelor depuse în boltă şi trecute în 
carnetul casel. . | . E . 

Art. 12. — Bolta este împărțită în două părți; întruna se păstreză nu- 
merariii şi electele de care nu este nevoe în fie-care di, iar în cea-laltă se 

Art. 11. — Soldul Casierie Centrale a Direcţiunel se depune în tle-care 

păstreză -valorile dilnic necesare. . 
»- Art, 18. — Numerariiă metalic este aşezat în pungi sigilate de Casierul 

“Comptabil saii ajutorele sale, care vor fi făcut numărătorea şi cântărite, sem- 
nând alături. de sigilii pe eticheta fixată de pungă, pe care se va indica con- 
ținutul valorei, felul monedelor. ailate într'însa şi greutatea. a: 

Se vu păstra ordine în ceea-ce privesce hârtia monedă, spre a fi aşezate 
în pachete legate cu o bandă în curmeziş pe care se va indica suma închisă 
sub bandă şi semnătura numărătorului. 

Art. 14. — Pentru numerariul în aur, şi pachetele de hârtie monedă, 
se vor lua tâte măsurile spre a nu fi distruse în cas de incendii. 

Efectele depuse, fie pentru garanţii provisorii, de diferiţi antreprenori, 
fie în comptul garanţiilor personalului: superior și inferior, se vor înainta 
Casei de lepuneri spre consemnare, iar recipisele după ce se noteză într'un 
carnet se vor păstra în boltă la un loc cu. hârtia monetă şi aurul, . . - 

- Art, 15. — In fie-care di la orele 10 dimineta Casierul Diriginte Comp- 
tabil împreună cu : Dirigintele administrativ al Oficiului Postal Central des- 
chid bolta şi scot numerarii necesar pentru acea di precum şi actele ce sunt” 
a se trimite diteritelor autorități pentru satisfacerea cererilor din. diua. pre- 
cedentă. -. . pa | 

Scâterea; banilor saii a valorilor din bolfă se justifică prin ordin formal 
vizat: de cel dour păstrători aY cheilor, care ordine sai cereri se trec într'un 
registru borderoi, ce se va înființa, iar copiu după acest registru se va 
înainta dilnic Direcţiunei Generale prin serviciul comptâbilităței. „i 
„_* "In acest registru seva indica: data motivul cererei şi suma ce trebue 
scosă din boltă. , - 

Art. 16. —- La orele t p. m. ambil diriginţi varsă în tesaur soldul casei 

x. 

p 
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din acea di, urmând pentru facerea  borderoului de vărsare în registrul res- 

pectiv, regulele stabilite la ordinul pentru scoterea din casă. 

„1... După vărsarea. soldului ambii Diriginți se asigură de presenta fondu- 

rilor în boltă, conforin cu înserierile făcute în 'carnetul'casel pe carel încue 

apoi împreună cu fondurile. : i 

Art, VI, — Se varsă lu boltă: | ” 

«) "Toti banil de orr-ce provenienţă ce.s'ar încasa de Casier și ajute: 

rele sale,  -. Ia i - i e 

Ă l;) Erectele de garanţii atât ale personalului superior, interior şi antre- 

prenori,. precum şi ork-ce garanţii bănescl şi efecte ce star depune. Tot6 aceste 

“garanţii se pun în plicuri pentru fie-care personă si vor fi înscrise întrun 

carnet de casă, special pentru garanţil. Ă ” , 

Art, 18. — Valorile care nu se varsă la boltă, ci se păstreză în' casa 

de ter a Casierulul Diriginte sunt: | | 

a) Gropurile şi scrisorile de valore care nu sai putut deschide în diua 

primire! din diterite împrejurări. | 

0) Valorile în numerar saii bonuri: ce sunt de păstrat provisoriii până, 

la primirea ordinului saii releratului la. care se xaportă. ! a 

„_c) Recipisele Casei de Depunere, pentru consemnarea numerariului sa. - 

altor valori, efectuată pe baza ordinelor Direetiunei. 5 

, 1 N. Constantinescu, D. Rrătescu,. Tache  Lonescu, AM. Gordian, G. Qa- 

,rieleseut. 
Se aprobă, AL. Ghica. 

Resolvarea proceselor-verbale. 

__ Resolvarea proceselor-verbale de inspecţiuni, de către diteritele servicii 

din Direcţiunea Generală s'a stabilit prin urmtârea Decisiune : 

_DEOISIUNE. 

;.... Observând că controlarea și resolvarea proceselor-verbale de inspecti- 

unile oficiilor se tace într'un mod necomplect şi cu întârziere, aşa că de multe 

ori măsurile luate sunt tardive şi nu ati eficacitatea cerută 'de împrejurări, 

pentru aceste motive : 

NOI ! 

Directorul general al telegrafelor şi poştelor. 

. ip e DECIDEM: 

_ Art. 1. — De la Registratura Generală, procesele-verbale de inspecţi- 

““unile officiilor vor fi trecute pe 'rind Ja registraturile. Sectiunilor ;  Adminis- 

“trativă, Exploatare și Technică, car! vor avea grijă a le du imediat la ser- 

viciile din Secţiunea respectivă în ordinea stabilită de sub-şelii de Secţiune ș . 

“ordine, cure sub nici un motiv, nu va putea fi schimbată. 

Art. II. — Şefii de servicii sait eventuali şefii de Biurouri însărcinați cu 

acesta primind procesele-verbale le vor controla imediat şi dacă chestiunile 

iprivitore la serviciul respectiv nu exige o prealabilă aprobare, va lua imediat 

notă, şi copie după procesul-verbal lucrarea ce: trebue să facă ; va pune data 
A 

şi semna şi va trece.. procesul: verbal-la servicinl următor, -remânând ca lu- 

“Crarea după care a luat notă să o facă în- urmă; iar dacă cestiunea exige a 

sas 
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neapărată resolvare superidră seful de serviciă o va supune imediat setului 
de Secţiune care după cas o va resolva singur sati o va present Sub-Direc- 
torului ori Directorului General. 

o Art. III. — Sub-Şetir de Secţiuni vor stabili o dată pentru  tot-dauna 
ordinea în care procesele-verbale de inspecţiunile oficiilor vor fi trecute prin 
serviciile respective, dând instrucţiuni în acestă privinţă archivarilor respec- 
tivi de la servicii, iar la stabilirea acestei ordine, va avea în vedere impor- 
tanța serviciilor preterând pe cele care se ocupă cu cestiun! bănesel, ” 

In nici întrun cas un Proces-verbal nu va rămâne într'o Sectiune mat 
mult de trer zile. 

-Făcută la Bucuresci la 12/25 lanuarie 1901. 

Director General, 

(ss) M. Ghica. 

Na. 11/4155 din 25 Ianuarie, 1901. 

       



  

    

    

TABLOU 

DE 

Numărul Controlorilor şi Delegaţilor, diurnele ce aă, Nr. dilelor cât sunt 

obligaţi a fi în circ. şi câte la reşedinţă şi Nr. ord, care stabilesce 

acestă normă. i 
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LEMNUL 

In reţelele ndstre telegrafice aerlane 

(Consideraţiuni Technice) 

Generalităţi. —Valorea technică a unui lemn depinde de proprietăţile 
sale fisice şi mecanice. Proprietăţi fisice sunt: compucitatea şi densitatea. 
Proprietăţi mecanice sunt : elusticitatea, duritatea și tenucitater. 

In general, structuru, exercită, asupra calităților mecanice a lemmnelor, 
o acţiune preponderentă. | | 

Fără a intra în detalir anatomice privitore la elementele constitutive ce 
compun țesătura lemnosă u ştejarului, este necesar a se şti că acestă „esență 
forestieră“ întrunesce tote calitățile de mal sus. | 

Experiența a dovedit că stejarul nu este nici cel mal dens (grecii), nici 
cel mat dur, nici cel mai nervos, nici cel mai elastic; dar, în schimb, el re- 
unesce t6te aceste calităţi în aşa măsură ; el presintă ușa durată, întrebuin- 
țat fiind în.aer liber, sai în apă ; în cât fără discuţiure, este cel mal bun 
pentru serviciul nostru. El constitue adevărata bogăţie a pădurilor nostre, 
acolo unde prosperă şi unde atinge dimensiuni însemnate. i 

Cu tote astea, calităţile stejaruluy se modifică în mod simțitor după ;.spe- 
cil“ şi după mediul în care a crescut. | 
| _E necesar să examinăm, în scurt, aceste considerațiuni, şi să ţinem so- 
cotelă de ele în alegerea pieselor pentru usul nostru, a 

Alegerea lenmului. În genul Stejar (Quercus) se deosibese + specil indi- 
gene : Stejarul propriii zis (Quercus-pedonculata), Gârniţe (Quercus conferta), 
Gorunul (Quercus robur) şi Cerul (Quercus ccris). . , 

Pentru serviciul nostru cel mal bun este Stejarul pedonealaant, apor (dr- 
uita. si în urmă Gorunul ; cât despre cer urmâză să fie refusat. Prima specie 
ubundă în pădurile de câmp, cele-talte două în. pădurile de coline și podao- 
rie înaltă... Structura lor fiind identică, în servielii, este aprope imposibil de 
a. distinge o specie de alta ; ele însă se deosebese uşor după coje (ritidom) şi 
ma) uşor, după frunziş când sunt încă în piciore. Prin comparaţie şi puţină 
-obişnuinţă, ajungem să le deosebim, după coje, cu multă înlesnire. 

Speciile ce ne interesâză dobândese, am spus'o, calități speciale, după 
„mediul în care sait desvoltat ; 

Crescut isolat în câmpie, într'un Sol bogat şi o climă temperată, steja- 
rul cresce repede şi capătă uu lemn nervos cu calităţi excelente ; dar în stare 
isolată sc găsesce rar şi este forte căutat pentru construcțiuni navale și hy- 
draulice. | E 

Crescut la podgorie în masiv strâns, pe un teren sărac şi sub o climă 
mal, asmă, se desroltă cu anevoinţă şi capătă un lemn fraged şi poros. 

„_- În regiunea colinelor pe terenuri de fertilitate mijlocie, se găsesc por- 
ţiuni de pădure mar rare (ririste) precum şi păduri întregi în care explota- 
rea se fice cu reserve (Crâng Compus) adică se lasă în piciore, de fie-care 
hectar, un număr 6re-care de stejari, cari continuă a vegeta ca și isolati. 
Stejarii din rărişte şi may ales cel reservati dobândesc calități suficiente pen- 
tru serviciul nostru. | e ” a 

Din recapitulareu acestor considerațiuni, putem extrage următorul în- 
văţăment practic : ea a 

In alegerea stâlpilor să căutăm, pe cât posibil, stejarul pedonculat şi 
să dăm preterință celor extrași din Răriştele sai. reserva pădurilor. de câmp 
şi coline, | ? - - 

| Alterațiuui şi durata. Ori-ce lemn tăiat, urmeză legea comună substan- 
telor organisate cari uii încetat, de a vieţui; cu timpul se dilormâză, se de- 
gradeză şi se descompune. E a 

Aceste alterațiuni se produe mat mult sait ma! puţin repede, după struc- 
tura lemnului şi după întrebuinţarea ce i se.dă. 

î e
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Ditormarea este un fenomen fisic care modifică forma lemnului fără at 
altera substanta. | 

Pentru degradare și descompunere însă intervin : - 
1) Organisme inferdre, (ermenţi sau ciuperci, cară pricinuesc alteraţiunt 

chimice, în genere cunoscute sub numele de ,,putregaiii“, 
2) Inseeto cari trăesc în detrimentul substanței lemnose şi o degradăză 

complect, " 
Lemnul stejarului uscat este esenţial format din celulosă lignină şi ma: 

teri! minerale, prin urmare e puţin alterabil. 
Totuşi după tăere ma! conţine încă, sub formă de reservă alimentară, 

compuşi hydrocarburăţi şi ăzotaţi cari prin fermentare pricinuesc alterarea țe- 
săturilor. Pe lângă fermenţi natura posedă un auxiliar energic în ciuperci 
(Merulius acrymans). a 

Pe dată ce un leinn a lost expus la aer, aceste vegetale, ale căror ger- 

men! uu lipsesc din acer se instaleză pe: țesătura lui şi încep procesul de des- 
compunere. Ele lucreză ca şi fermenţii ; absorb azotul şi provâcă degajarea 

oxigenului și hydrogenului, aşa că părţile atinse se compun din carbon şi res- 
turi minerale, carl la urmă se reduc în pulbere (putregaiii). 

__ VrăşmaşI ar lemnului, expus la aer liber sunt şi insectele.- Ele pătrund 
în lemn und “Şi supă galerii în care trăesc, fie în stare de larvă, fie în stare 

de insectă periectă. - 
Presenţa lor este tot-d'aura semnalată prin mici găuri ce se văd lasu- 

prafața lemnului şi prin o pulbere uscată alburie ce se observă la orificiul 

"galeriilor. Acâstă pulbere este formată din rumegătură de lemn amestecată 

cu excrementele lor. O piesă de lemn atinsă de asemenea insecte sylophage, 

este serios depreciată. ! a 
Durata lemnului depinde de calităţile lur, de mediul în care se intre- 

buințeză şi de sezonul în care s'a făcut explotarea. Da 
> “"Tăiat iarna el 'e ma! durabil de cât acel tăiat în timpul verer. 

“Influenţa alternativă a agenţilor atmosterici modifică acestă durată. 

“ Fixat în pământ durata lemnului depinde de natura terenului. Ast-iel, 
el se conservă bine în solurile argilbse, cur sunt'reci şi nu se usucă nicl o- 
dată complect ; și vice-versa în solurile siliciose saă pletroste, cari se usucă 

complect, lemnul se conservă iarăşi bine ; de aceea traversele de drum de fier 

se aşează în balast. i 
"In solurile calcare lemnul dureză mal puţin din causa alternativelor de 

căldură şi umiditate şi din cuusă că calcarul jăcă un rol chimic care activeză 

descompunerea. - | 
In general când o piesă lemnbsă este parţial îngropată, ea se depradeză 

toi-d'auna ma! întâiii la suprafaţa solului, căci în acest punct escesele de căl- 

dură şi umiditate sunt mai sensibile şi tot acolo germeni! parasitelor se “de- 
pun în mal mare cantitate. : a 

E greii de stabilit un coeficient de.durață al. diferitelor. speci! lemnose. 

Pentru aceaşi specie, resistența la descompunere, sub influența agenților ex- 

tenori, pote varia de la simplu la quadruplu ; după vârsta arborilor, starea 

- lor de vegetaţie, masivul păduros din care ai fost extraşi, solul care ia nu- 

trit și clima Sub care ai vegetat. E 

| In privinţa duratei, tot ce se-pâte afirma este că : dintre speciile nos+ 
tre lemnâse, stejarul pedonculat, ţine primul rang. ie i 

In alegerea stâlpilor să căutăm, pe cât posibil să ne ferim de piesele 

cari au urmetorele două vicii: a 
a) Crăpături (Gelivures) radiale şi profunde, ce parnesc de lu periferie 

către măduva lemnului. In ele pătrund și stagneză apele pluviale, alterând 

„lemnul. Acest viciii îl contractâză arborul în timpul vegetatiei, prin acţiunea 

_gerurilor mari; şi ca probă evidentă, în pădurile nostre seculare, asemenea 

crăpături corespund ma! ales anilor 1877—188 (în timpul resboiului) când 

_am avut iernele cele mal aspre şi frigul cel mai întins. 
b) Excavațiuni şi răni! profunde pe trunchiul piesel ; ele sunt focare de 

putrefacțiune, care grăbesc alterarea ţesăturilor. 
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„Presereaveu lemnului. Pentru a se augmenta durata lemnului, se între- 
buinţeză, urmâtorele 3 metode: * -..::: | 

-1) Carbonisare superficială a porţiunei de trunchiii ce se, fixcză în,pă- 
mânt ; pentru acesta se expune direct la acţiunea unei flăcări. suprafaţa ce 

„voim să carhonisăm,. a . | ” 
E suficient ca acâstă carbonisare să nu depăşescă stratul superficial; 

căci actiunea preservatrice a flăcărei este datorită nu numa! peliculei carbo- 
- nisată care acoperă lemnul, dar încă presenţei produselor distilațiunei ce se 
opereză Ja suprafața arsă ; aceste. produse, precum benzină, gudron şi creozot, 
sunt antiseptice eficace; ele se liquefiază şi pătrund în țesătura lemnului. 
ApoY, carbonisarea superficială. are avantajiul de a distruge radical germeni! 
parasitelor vegetale sai animale. i 
“Sa imaginat mai multe aparate pentru a înlesni carbonisarea traver- 
selor şi stâlpilor de telegrat. Unul din cele mai întrebuințate se compune 
intrun cilindru metalic găunos în care se procedeză, cu ajutorul unui su- 
“Hător, 'o flacără de gaz aeriform ; se întroduce piesa în interiorul cilindrulut 
şi se întorce uşor ast-lel' ca flacăra să prelingă întrega suprafaţă ce voim-:să 
carbonisăm. E ae 
„Sa calculat că, cu acest sistem, “cheltuiala pe metru pătrat nu trece 

„peste 01,28. In acestă evaluare metrul cub de gaz, sta socotit pe preţ de 01,3%, 
lar ora de lucru 01,25 ; un lucrător pote carbonisa d m. p. pe oră. 

2) Ungerea lemnului cu substanţe, gudronbse de obicciii cu catran. 
Acestă substanţă insolubilă şi imputrescibilă preservă partea fixată în pă- 
mânt ; însă ucest procedeii e mar. costisitor şi se întrebuinţeză cu succes nu- 
mal atunci când piesele sunt suficient uscate. * ae 

3) Imjectarea stâlpilor cu liquide antiseptice. In acest cas acțiunea pre- 
-servatrice se întinde în totă țesătura lemnului. 3 

„ Pentru acesta s'a inventat, două aparate ; unul al D-rulur Boucherie 
şi altul al-D-lor Lege şi Fleury-Pironnet. Ca substanțe -antiseptice se între- 
buinţâză, sulfat de cupru pentru stâlpi telegrufici ; creozot:și coeltar pentru 
traverse de drum de fier. - - 

Acest sistem nu ne intereseză întru cât el nu se aplică de cât esenţelor 
forestiere rcşindse precum : Molitt, brad, pin Sylvestru și Pin maritim;si 
acolo unde stejarul este rar și scump. plătit.. IN .. 
„In Franţa se întrebuințeză stâlpi din Speciile de mal sus. In atelierele 

“sale din depurtamentele Landes şi Gironde, C-nia drumurilor. de fier. de sud, 
iasoneză o mare cantitate de stâlpi de Piz maritim. EX sunt injcctaţi cu.sul- 
“tat de cupru prin procedeul în vase închise. | 

Cele 4 tipuri de stâlpi (poteaux) întrebuințaţi de Ad-ţiu francesă ai di: 
mensiunile următore : 

L.unsime Diametru Preţul mijlociii pe unitate 
la 1 im. de la basă la vire - 4predaţi în deposit) 

1) 6.50. 0.14 0.09 . 565 
2) 8.00 0.18 0.10 s.s5 
3) 10.00 0.22 0.10 . 13 .70 
1) 12.00 a 0.26 0.10 „20.15 

Distanţa medie între stâlpi este de 75 m. în aliniere drepta ; er sunt 
mal apropiaţi în curbe, după diametrul acestora” și adesea orY împerechiați ; 

„se socotesce în medii 16 stâlpi la Kilometru.. --. * 
In România (faţă la 1 Aprilie 1905) sunt următorele linii şi fire ueriane 

telegrafice şi telefonice : | a 
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sri ci RR 
Lungimea liniilor. „Jaungimea tirelor 

1) Liniile telegrafice GG Rm 18194 hm. 
2) 5; . telegrafice județene - 106010 18.888 
A). > inter. urb, part. LC ,, 215, 

1) » - 3 EL) de stat SI 1 Ă 1.9ă5 2 

a) n ă EX Ă urbane - 140, - n DO o 

AN Total D660 AI, 
ț 

.... Pentru întretinerea liniilor telegrafice se întrebuinţeză anual în medie 
66—1.000 bucăţi stilpr. | _ 

„+ Pentru întreținerea liniilor telegrafice de stat şi urbane se intrebuinţeză 
i anual între 1500—2000 bucăti-stilpi. a a , 

= :. Pentru întrebuințarea liniilor teletonice județene şi interuibune parti- 

culare nu sepâte cunâsce de dre-ce liniile fiind no nu li s'a făcut încă reparațiunt 

însă 'socotindu-se în raport cu lungime făcându-se o comparație cu cele tele- 

legrafice se vu consuma anual între 6—7000 bucăţi stilpl. , 

Durata unut stilp este între 5—6 ani fără a fi retezat şi S—10 ani şi chiar 

până la 15 ani cu retezarea (acesta pentru stilpr de stejar). Na 

Durata medie a stâlpilor este de 10—15 ani; iar pentru întreţinerea 

liniilor se consumă anual peste 5000 stâlpi... a 
„, „: Purnitura lor se obţine. pe'cale de.adjudecare publică. - . | 

ui; „.-Dacă durata obținută cu acest procedei, nu întrece pe a stejarului, ca 

este însă aprope egală cu a lui. DI A a LL 

:E probabil că mal tirziii vom recurge şi nol la usul esențelor_ reşinose” 

! preparate în felul arătat mal sus ; din causă că explotările, lipsite de sistem, 

ce .se-practică, ma! vârtos în pădurile particulare, tind fatalmente, la împu- 

ținarea stejarului, sait în casul cel mul bun îl dă în negot, în mici dimensiuni, 

"cară nu ne trebuesc. a - a , 

| E drept că statul îl ocrotesce prin exploatări mal sistematice, “dar din 

causa, raritătel, va căpăta o valore însemnată și atunci, tortamente, vom căuta - 

alte. asenţe, abandonând stejarul întrebuințărel și industriilor ina! rentabile. 

In munti! noştri avem esențe reşinose excelente, dar, din causa lipsei 

" drumurilor de exploatare, nu putem extrage piese de dimensiuni convenabile, 

în: ceasul când ar Mipsi stejarul şi până să se croiăscă asemenea drumuri ; eu 

„cred că Pinul austriac antiseptizat, ar respunde eventual exigențelor nostre. 1) 
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„1 Aceste seiinţe sunt luate de la d-nu ot. sup. [. Niculescu atașatu technic 

circ. II T. p. 
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. INSTRUCTIUNE 
„Relativă Ja executarea serviciului poștal pe vapârele $, ÎL. R. 

A. Disposiţiuni generale. 

Art. 1. — În virtutea convenţiunei încheiată la ...... . 1597 între 

Direcţiunea generală a 'Telegratelor şi poştelor şi Direcţiunea generală a Căilor 

Ferate Române, serviciul poştal pe vaporele Serviciului Maritim Român (linia 

Constanţa-Constantinopole) se îndeplinesce de către oficerir hordului, desem- 

nati anume de Direcţiunea S. M. R. şi car! luneţioneză sub controlul direct 

al Setilor agenţiilor şi a comandanților vaselor în. condiţiunile de interven- 

jiune şi priveghere specificate lu art. 10 şi 12 al ucesfel instrucțiuny. 
Pe fie-care vapor, un oficer va [i însărcinat cu serviciul poștal 
Art. 9. — Oticerul însărcinat cu serviciul poştal este rtspundător pentru 

buna pază şi îngrijire precum şi pentru manipularea și reimniterea exactă şi 

complectă a tutulor pachetelor, coletelor postale şi obiectelor de mesageri! ce 

îi sunt încredințate, din momentul luărei lor în primire de către dânsul până 

Ja predarea către cel în drept. e 
EL ţine cu acuratete şi exactitate seriptele specificate în acestă instruc- 

ţiune şi suportă tote consecinţele la care ar putea, da loc manipulărel greşite, 
vătăciră, lipsuri, sustrageri din conţinutul. obiectelor transportate, etc., intru 

cât se va constata că neujunsul s'a ivit în timpul cât obiectul respectiv a stat 
sub privigherea oficerului. 

Art. 3. — Obiectele poştale care se transportă de vapăre se împart în 

ret categorii : , 

d). Serisori şi jurnale. 
b) Colete poştale. 
c) Obiecte de mesageril. 
Scrisorile şi jurualele sunt închise în pachet» sai saci. Fio-care pachet 

sati sac este sigilat cu vignetă de hârtie cu cdră suii cu plumb de către biu- 

roul expeditor şi părtă o etichetă pe care este scris numele Diuroului expe- 

ditor şi a celui de destinaţiune. - 
Coletele poştale sunt pâchete cu mărturi care nu aii greutate mat mare 

de 3 klg. nici o vulâre superidră de 500 ler. . N 

Ele. se expudiază în coşuri sait în saci închişi în acel6și condițiuni ca şi 

„sacii cu scrisori şi jurnale, iar când din diferite împrejurări vre-unul din co- 

letele poştale nu se pâte închide la un loc cu'cele-lalte, se lasă liber pe 
din afară să fie însoțit de vre-o factură saii scrisore. Si 

Obiecte de mescajerii sunt gropuri cu bani, pachete cu sai fără valore 

declarată, scrisori eu valore declarată şi cutii cu valore declarată. Numai 

obiectele de mesageri trebue să fie însoţite de facturT adresate binroulut de 
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destinaţie, în care sunt trecute bucată cu bucată. Aceste ucturi se formeză 

de biuroul expeditor către biuroul destinator şi trebue să pârte ştampila cu 
data biuroului expeditor precum şi iscălitura împiegatului manipulant. 

B; Predarea şi primirea poştei în portul de plecare şi manipulaţiunile în 
timpul parcursului vasului. 

Art 4. — 'Tote obiectele poştale ce se predaii vaporelor trebue să fie 

în bune condițiuni de impachetare, adică să aibă sigiliile intacte şi anvelopa 
în bună stare. Ma 

Art, 5.— Predarea şi remiterea expedițiunilor poştale se face atât la 

Constanta cât şi la Constantinopole numa! pe bordul vaporului, excepţiuni 

nu sunt admise de cât în casurile iîndicăte la art. 19.  - 
Art. 6. — Predarea expedițiunilor la vapor atât în Constanta cât și la 

Constantinopole nu se va putea face de cât numal în diua plecărei vasului. 
Aceste operaţiuni vor începe cu o oră înainte şi se vor termina cu un 

sfert. de oră înainte de plecarea vasului conform itinerariului. Exceptiune 
de la acâstă regulă se va face numa! pentru cxpedițiunile sosite cu ultimul 

tren, care se pot primi până la cel din urmă moment al pornirei vaporului. 
Art. 7. — In Constanta predarea poştei către oficerul vaporului se va 

face de conductorul oficiului poştal. din Constanţa şi de conductorul poştal 
care sosesce cu trenul, formând fie-care conductor câte un tabloi în care se 

vor trece tote expeditiunile poştale. Nu este permis ca să presante acelaş 

conductor poștal ma! mult de cât un tabloii pentru expedițiunea ce predă la 
vapor. 

In Constantinopole poşta se va preda la vapor de către delegaţii dite- 
ritelor biurouri poştale de acolo și anume: 

„De al postei ottomane, 
op ăustriace, 

> 3039 OCTIMULC, 
15 o a. Îranceze. 

993 » engleze. i . 

” Art. S:—Impiegatul poştal însărcinat cu predarea expeditiunilor presintă 

oficerului vaporului un tabloi în dublu exemplar, conform modelului aci anexat, 

în care sunt înscrise tote postpuchetele (pachete cu scrisori şi jurnale) saci! cu scri- 

sori și jurnale, cuferile și sacii cu colete poştale, coletele,poştale care ar fi trebuit 

închise în aceste cufere sai sacii însă care, din causa volumului lor, ai fost. 

lăsate pe din atară, facturele de mesageri! şi numărul bucăţilor trecute în ele. 

_î Olicerul examineză mal întel bucată cu bucată şi observă dacă înscrierea 

ește bine făcută în tabloii și dacă vre-unul din obiecte nu presintă vre-o urmă 

de vătămare saă violare adică dacă anvelopa nu este ruptă, sait sigiliile nu 

„sunt stricate. Găsind totul in regulă, oficerul opresce tabloul iscălit de agentul 

care îl face predarea iar pe al doilea, după ce mal înt€i repreduce în litere 

numărul bucăţilor înserise în fie-care colână, îl iscălesce și îl predă agentului 

postal cu chitanţa pentru primirea complectă şi exactă a expeditiunei. . 

Art. 9.—In caz când vre-un obiect ar avea anvelopa deteriorată, sigi- 

liul stricat sai vre-o urmă care ar da bănuială că conţinutul ar fi atins, o- 

ficerul însărcinat cu serviciul poștal va refusa primirea Iul. , 
In asemenea împrejurare, Impiegatul poştal va lua înapol acel obiect 

certificând despre acesta sub iseălitura sa, în tablourile de predarea si pri- 

mirea expedițiunilor pentru obiectele care nu sunt înregistrate în facturi, iar 

pentru obiectele de mesagerii iscăleşte atât în factura respectivă la colâna de 

„ observaţiuni în dreptul unde se găseşte înregistrat obiectul cât și în tablou- 

rile de predare și primire. E 
Art. 10.—Operațiunile de predare şi luare în primire a expeditiunei pos- 

tale se fac, pe bordul vasului, fof-rPa-una în presenta setului Agentiei 5. M. Il." 

(Agentul principal) care este cbligat a asista în personă la aceste manipu- 

„laţiună. . 
Numai în cas de absenţă legală sait bine justificată, şetul agențiel pote 

fi înlocuit de sub agentul de servicii.
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Indată după terminarea . operațiunilor de predare si primire şi tot. în 

-presența şetului agenției, oficerul primitor închide tote obiectele de mesagerii 

şi de val6re primite, în casa de ban! instalată pentru acest scop pe bordul 

fie-cărul vapor, iar şeful agenţiei aplică “case! un plumb al calei ferate, com- 
“primat prin cleştele de plumbuit ai agenţiei, ast-iel că o parte a plumbului 

arată numele agentiei iar cea-laltă diua şi luna -aplicărel. | 
Faptul aplicărer plumbului se constată printr'o mențiune ce se va face 

în exemplarul tabloului de primirea expediţiunei care rămâne pe bord în păs- 

trarea oficerului, Acestă menţiune se subsemneză atât de şelul agenţiei: cât 

şi de oficerul primitor, indicându-se Nr, de control şi data plumbului. ---- 
Cheia rasei de bani se păstrâză de către oficerul primitor. i 

: Art. 11.—Pe bordul vaporului obiectele poştale de orl-ce natură se păs- 

treză în tot-d'a-una în localul anume destinat pentru: acest scop pe fie-care 

vas, neputându-se în nici un cas transportau în altă parte a vasului, .nici 

schimba acel local fără prealabila, autorisațiune a Directiunei S. M. R: fără 

numai, bine înţeles, în casuri de accidente şi de torţă majoră, cârd coman- 

dantul vasului trebue să facă o menţiune în jurnalul de bord. 
Localul va fi ținut în cea mal mare curățenie, obiectele vor fi păzite 

de umezdlă şi puse la adăpostul orl-căror pricini de deteriorâre: şi va îi tot- 

a-una închis, oficerul însărcinat cu serviciul poştal păstrând cheia localului 

Sub.a sa răspundere., -. | ” N 

Art. 12.—]n cursul călătoriei Coinandantul vasului are privigherea de 

aprope a tutulor măsurilor cure privesc serviciul poştal, la bord. EI este v- 

Pligut să se asiuure ca tote oblisaţiunile prescrise de instrucțiunea de faţă 

oficerului însărcinat cu serviciul poştal să îndeplinescă cu conştiinţă. | 
Asemenea, comandantul inspecteză localul destinat poştei, se încrediu- 

teză dacă obiectele sunt bine aşezate dacă oficerul face la timp scriptele: ce- 

rute. (Art. 13) dacă casa de bani este bine închisă şi plumbuită etc.:: - 
În resumat, comandantul are întrega respundere morală pentru stricăciuni 

îndeplinirea serviciului poştal în timpul parcursului vaporului şi pote chiar fi 

tras la o răspundere pecuniară dovedindu-se că controlul săi nu a tost -în 

destul de sever şi că, în casuri de vătămare, perdere saii de sustragere a o- 

_biectelor poştale, neajunsul s'ar [i putut înlătura, dacă privigherea sa, ar fi 

Iost mat rigurosă. a | i 
Art. 18.—In cursul călătoriei, oticerul însărcinat cu. serviciul poştal în- 

_tocmeşte pe formularul anume destinat pentru acest scop, tablourile de pre- 

dare pentru remiterea, expedițiunei în portu de destinațiune' al vaporului. 
Tablourile de predare se întocinese în dublu exemplar din care unul-is- 

călit de oficer se predă împiegatului poştal în portul de destinaţiune iar cel 

de al doilea prevădut cu semnătura acestui impiegat rămâne în păstrarea. o- 

ficerului drept chitanţă pentru reiniterea complectă şi exactă a expedițiunel 

poştale, păstrându-se aceleaşi regule ca la primirea expediţiunilor de ]a;; a- 

genții poştali. _ aa 
Art. 14.—Pentru poşta expedictă din Constanţa..la Constantinopole, o- 

ficerul întocmeşte un tabloii de predare separat țin două exemplare) pentru 

fie-care din oficiile poştale de destinaţie care figureză în tabloul de predare 

“ce a primit de la agenţii poştali la Constanţa. Suma totală a postpachetelor, 

sacii cu scrisori, cufere, colete poştale, ete. ce 'resultă din adunarea col6ne- 

- lor respective a tablourilor parţiale, trebue. să corespundă cu suma totală a 

. tabloului primit din Constanta. - : Ia ic 

Când sunt de predat numai păchete. şi sacil cu scrisori şi jurnale, se va 

întrebuința tabloul «1. a Să DIE 

Dacă afară de acestea mal sunt-şi colete poştale saii numai colete poş- 

„tale fără pachete şi saci cu scrisori, se va întrebuința tabloul B. o 
lar când vor fi de-predat şi imdsagerii sati numa! mesagerii fără alt-fel 

de expedițiuni, atunci predarea se va face 'cu tabloul C. m 

Pentru poşta expediată din -Constantinopole oficerul întocmeşte un ta- 

blo de predare (modelul ])) pentru expedițiunea destinată oficiulul . poştal 

“ din Constanţa şi un altul pentru: restul expediţiunel orl-care ar fi destinată, 

7, 
a my - ,
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bine înteles că aceste. tablouri vor fi tăcute în dublu exemplar din care unul, 

- isealit de 'oficer, se ia -de, impiegatul poştal iar ul doilea iscălit de cel din 

„urmă pentru primirea, expedițiunei se ia de olicer. - i 

Numtrul obiectelor din tablourile cu care, olicerul 'a* primit: expediţiune 

poştală, trebue să corespundă cu numărul obiectelor ce a predat. 

C. Remiterea poştei în portul ăe destinaţiune. 

cz Art. 15, — In portul Constantinopole remiterea obiectelor poştale se luce 

„pe bord de către oficerul vasului în primirea persânelor: autorisate pentru 

acest scop şi care se vor desemna de însu-și șeiul agenţie S. M. R, pe baz”. 

Jegitimatiunilor ce sunt îndatoriţi să posede oficerul însărcinat cu serviciul poş- 

"tal române personal res undător pentru tote consecințele dacă s'âr. face remi- 

ierea expediţiunei poştale, în primirea unor alte persone de cât. celei indicate 

“de șetul agenţiei. In portul Constanța remiterea obiectelor oştale se facă în 

“primirea impiegatului oficiului poştal local şi al conductorului poştal: ce por- 

nesee cu trenul în âcelea-și 'condiţiuni ca şi la Constantinopole, a. 

| Art. 16. — Remiterea poştei în portul de destinaţiune şi deschiderea casel 

de buni aflate la bord se face în presența şefului agenţiei, care pentru acest 

stirşit este obligat a se transporta la bord imediat după sosirea fie cărul va- 

i por poştal pentru a asista la ridicarea plumbului aplicat caser de bani în 

! portul. de plecare, după ce va fi încredințat că acest plumb este nevătămat 

|| --şi că citra de control şi data corespunde cu menţiunea respectivă făcută în . 

“tabloul de predare. 
E , 

pp Art 17, — Dacă vre unul din obiectele' poştale care urmeză să se vemită 

1 ar fi refusat de către impiegatul poştal primitor, entru motivul ca sigiliile : 

1 sunt stricate sai anvelopa ar fi deteriorată, oficerul vasului, agentul S.M.R. 

și delegatul biuroului poştal respectiv vor procede pe bordul vaporului la 

“deschiderea obiectului în chestiune dresând proces verbal în triplu exemplar 

de greutatea exactă şi de cenţinutul lui. Unul din procesele verbale împreună 

cu Gbicetele se va lua de delegatul biuroului poştal, un altul se va, inainta 

de agenţie Direcţiunei S. M. R. şi cel deal d-lea va rămâne în arhiva agen- 

„ție care le-a dresat. o 

N IE In nici un cas nu se va permite ca agentul poştal primitor să tacă men- 

ŞI ţiunea în tabloul de primirea expedițiunei cum că vre un obiect i s'a predat 

în: neregulă fără ca să se fi îndeplinit tormalităţile de mat sus. 

„Art, 18. — Dacă în casurile specificate în Art. 1? obiectul vătămat şi 

„A contestat de impiegatul primitor al oficiului poştal a fost închis în timpul 

parcursului vaporului, în casa de bani, şi dacă la sosirea în portul de desti- 

“nație s'a constatat lipsă sai violarea plumbului aplicat se dreseză un proces 

|. xerbal deosebit, în dublu exemplar semnat de şetul agenţiei S. M. R. coman- 

- dantul vaporului şi oficerul însărcinat cu serviciul poştal şi din care un exem- 

-plar se înainteză, impreună cu acel menționat în Art. 17 şi cu un xaport 

detaliat al şetului agenţiei, tot Direcţiunei S. M. R., iar cel de al doilea se 

. păstreză de agenţia unde a fost dresat. 

      

  

atei D. Disposiţiuni Adiţionale. 

us Art, 19.—In casul excepţional când dintro împrejurare 6re-care nu sar 

putea face primirea sati predarea, poştei pe bord, comandantul vasului în în- 

telegere cu șelul agenției va îngriji ca o barcă, fica vasului, fie a agentiei să 

: fie pusă la disposiţiunea oficerului însărcinat cu serviciul poștal pentru ca a- 

cesta să ia în primire sau să predea pe uscat obiectele “poștale. In nici un 

cas.nu se va putea face vre o derogaţiune de la dispositiunile art. 10 privi- 

- târe la închiderea sati deschiderea casei, pentru care scop, şeful agenției să 

se transporte cu. barca, la bord, plumbuind casa de ban! sai asistând la ridi- 

dicarea plumbului de la casa vaporului sosit: o , 

Art. 20.—In cas de bolă subită a oficerului- destinat pentru serviciul 

“postal saii de împiedicarea provenind din forţă majoră, comandantul vasului 

E 
33    
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desemneză sub u sa răspundere un alt oficer care să îndeplinescă în mod pro- 
visoriii acel servicii. Ai 

Prelungindu-se bâla saii împiedicarea, comandantul raporteză Directiu- 
nel, care va desemna un alt oficer, ” 

Art. 21.—După fie-care cursă oficerul însărcinat cu serviciul poştal predă: 
tâte tablourile ce a primit de la împiegaţii oficiilor poștale precum si tote 
tablourile de predare întocmite de el, agentiei portului Constanta care-este o- 
bligată de a le verifica şi ]a fie-care finit de lună să le înainteze cu .un ra- 
port deosebit Directiunel $. M. R. 

Ori-ce nepotrivire în tablourile de primire cu acele 
comunica imediat Direcţiunei $. M.R. 

Tablourile trebuesc ast-fel aranjate în cât să se potă vedea yestiunea 
fie-cărei curse de vapor în parte punându-se fie-care serie de documente de 
însoţire într'o bandă de hârtie, pe care se înscrie numele vaporului si Nr 
călătorie! (Principesa Maria Nr. 28, Meteor Nr. 17, etc.) ” 

de predare se ra. 

Bucuresci, în Iunie 1897. 

Direcțiunea Generală. 
a 
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PARTEA V. 

COLECTIUNE 

| BOIU, CONVENȚIUNILE, REGULAMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE 
| PRIVITOARE LA 

- SERVICIUL POBTELOR, TELEGRAFELOR ŞI TELEFOANELOR 

INTERNE ŞI EXTERNE o 

Doo a a 
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LEGE 
' . , PENTRU 

ORGANISAREA CORPULUI TELEGRA FO-POŞTAT 

Simeon ri prin Ducretul roșal No. 157% 
nitorul oficial .No. 

din 28 Aprilie 1892 şi publicată prin Mo- * 

24 din 1 Maiti IN92, 

  

Administraţia centrală şi serviciul activ 

Art, [. Administraţia telesrafelor și poş- 

telor este dependinte de Ministerul de în- 

terue. 
Art, 2. Funcţionarii telegrato-poştali se 

împart în cinci clase eu „gradele lor. 

Clasele sunt: . 
l-a. Director şi sub-direetor general ; 

2-a. Inspectorii ; ” 
3-a, Oficianţii superiori de sradul [, II şi 

Vl ș - 

4-a Oicianţii inferiori de uradul 1, II şi 
Il ! 
"3-a Elevii de uradul 1. 1 si Il. 

Acest, personal se divide în : 
«; Personal de alministraţiune centrală: 

UV) Personal al serviciului de execuţiune. 

"Art, 3. Corpul telegrafo-poştal se -com- 
pune din personalul următor : 

Administeațic centrală 

A Director general : 
1 Sub-Direetor zoneral : 
3 Sefi de divisie; , 
1 Desenator: . | 

4 Cazier central şi lirisinte-comptabil. - 

Povsonalul serviciului ereculie 

4 Inspectorii: 
14 Oficianţă superiori gradul 1: 

» 13 > 2 II: 

SI Si >: 
„102 3 interiori > 1: femee 

437 . E > N:60 > 

205 Uficianţi interiori gradullil': 22 femel. 
216 Elevi şi elove eradul 1: 
-180 » „ > .. IL: 

162 EL) .. .. . IL : 
8 Imp. aux. a 11% | - 

15 2 95, . 

159 . TI. , 

66 Aspir. 48, 
2 Seti Br. Comis. pr. Il. 
3 declar. er, |. 
9 declar. „, II. ” 

Art. 4. Personalul, atât din serviciul de 

excenţiune cât şi cei asimilați, incepend de 

la oficianţii inferiori uradul L inelusiv în 

jos, se pote adina prin  lezea budgetară 
după trebuințele serviciului. ” 

Art, 3, lerarehia corpului telesrafo-poştal 
esţe cea urmitore : 

Directer veneral : 
Sub-Direetor seneral: - 
Inspector : 
Oficiant superior uradul 12: 

s .. . IL: 

„ - ” 7 NL : 

* inferior. l: 

” - - IL: 
- pp 

Elev gradul [3 
"n „ l ; 

-. s Il 3 
Art. 6. Postul de şef de divizie și casier 

central se asimileză cu otficiantul superior 

uradlul”l : , | | 
Acel de desenator cu oficiantul interior 

«vadul II.   Art, 7. [n lipsa Directorului seneral de la 

* 
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post, stib- Diroctăril. senerul ÎL inlocuesco 
în tota atribuţiunile sale. : 
„Art, 8 Exceptându- se Directorul general, 

desemnatorul saii translatorul, cari pot fi 
luâţi și din afară'de corp, nimeni nu pote 
fi admis în corpul” tele; zrato-poştal de ci ât 
că olev de gradul III. 
„_S6 exceptâziă ș, : 
“u) Tinerii” cari vor” vosoda diploma do ba= 
calaureat vor îi admiși în corp ca elevi de 
sradul 1; 

b) Acei cari Yor poseda, diploma, în re- 
sulă de ingineri electriciani sati diplome de 
absolvirea, studiilor dintr'o şcolă superioră 
specială do telegrafie, ori do poduri şi şo- 
sele din țarii, saii din străinătate, pot îi ad- 
“mişă în corp ca, oficianţi inferiori de uTa- 
dul 1.: 

Art. 9. Personalul telesrafo-poştal, pină 
la gradul de oficiant inferior: uradul' LI în- 
clusiv, se numesce do Rese după recoman- 
dăţiunea Ministrului de interne, 
“Funcţionarul de ori-c6 caterorie, cu un 

salariii mai mic 'de: "200 lei, se numesee de 
- Ministru. 

“Art. "10, In timp de Feshel se va detașa, 
“din corpul tolerrafo- -poştal personalul ne- 
„Cesar pentru a face serviciii de telegrat! şi 
“poştă în campanie. 

Tot personalul aflat în zona de operație 
a armatelor va fi supus legilor militare cu 
"drepturile și oblig gațiunilo ca decurg din a- 
cele legi. * - 

Sorviciul:de campanie oste obligatorii 
| „pentrn personalul. telegrafo-poştal. - 

In timp -de- resbel, tot personalul tele- 
grato-poștal esto: susceptibil de a, fi mobili- 
Sat ca, telegrafiști în campanie. - 

Diu "momentul ce se va da ordin de Mo- 
“-bilisaey- nici o' demisiune dată de veri-un 
funcționar “televrafo-poştal. nu pote' fi pri- 
mită “de cât de Ministrul de zoshol. ” 

In timp do pace, personalul “ELeşerato- 
oştal. aflat în posiţiune de reservist, va 
scutit do ori-ce concentrare şi exerciţii 

militare, 
Art, 11. Se institue pe lâng i Directorul go- 

neral-o comisiune consultativă compusă, din 
sub- Directorul general, de inspectorul cu re- 

„şedinţa, în' Bucuresci şi de șefii de divisiune. 
Acestă comisiune va fi- prosidată, de către 

Directorul general, şi; în” lipsă-ă i, de către 
sub- Director. 

Accstă comisiune îşi dă avisul asupra, : : 
1) Formăroi bugetului ; ; 
2) Reparaţiunei creditului alocat pentru 

material ; 
3) Asupra licitaţiilor şi contractelor : 

; 4) Suspensiunei şi destituirea impiezaţi- 
or; .. - 

5) Şi, în general, asupra tutulor afaceri- 
lor. ce: 1 se diter de cătro:Ministru saii: Di- 
rectorul eneral. 
Art. 12, Serviciul tilesrafo- -poştal se îm: 

  

«rafo-poștale: de la: sările căilor. ferate, biu- 
rouri de 'oxpediţiuni rurale şi o circumserip- 
țiune de ambulanță poştală, tote. „depen- 
dinte de Direcţiunea centrală.” . 

In capul fie-cărei circumseripțiuni esto 
un inspector. 

Reședinţele circumscripțiunilor se ast Eză; 
„ Bucuresci ; . i 

2, Buceurescă ; Da 
3, Bucuresci ; a ai 
4. laşi, - 
Art. 13. In timp do zosbol, inspectorul do 

circumscripție, delegat de Direct torul. &enc- 
ral, dirig6 serviciul tolegrafo-poştal- in Zona, 
de: operaţiune a armatelor şi îndeplinesea 
po lângă generalii comanila iţi de armată 
funcţii analâge cu ale Directorului seneral. 
Modul de fâineţionare a diteritelor ramuri 

de serviciii telegrato-postal în campanie se 
va determina printr'un regulament. special. 

Art, 14. In eapul fie-cărui oficiii este câte 
un diriginte numit de Directorul veneral. 
“La oficiile din capitalele judeţelor, diri- 

ginţii vor fi numiţi dintre oficianţii 'supe- 
Tiori : la cale-alte oficiuri se vor putea. 
numi şi dintre oficianţii inferiori de sradul 
I în condiţiunile art. 22 diu lege. 

Oficiurile judeţiano se vor dirige de tunc- 
tionarii detaşaţi din corp do cătro Direc- 
țiune sub denumirea de manipulanți. 

Art. 15, Porsonalul detașaţ din corp pen- 
tru a îndeplini fanețiunea. de manipulanți 
la, oficiile juieţiane nu “şi pord nici unul . 
din drepturile celor-alţi colegi ai lor... 

Timpul cât funcţionarii telegrato- -poştali 
vor funcţiona ca manipulanți la oficiile ju- 
deţelor se va lua in consideraţie la con- 
statarea drepturilor la pensiune, pentru care 
se vor face salariilor acelor funcţionari: ra- 
ținerile legale, cari se vor vărsa la casa 
pensiunilor Statului. 

Art, 10. Pentru a fi primit în corpul te- 
lezrafo-poştal ca elev de uradul III, trebue 
să îndeplinescă condiţiunilo următore : 

«) Să fie român saii naturalisat : 
V) Să aibă etate de 18—25 ani împliniţi; 
c) Să nosâdiă certificat do absolvirea, stu- 

diilor a 4 elaso» gimnasiale saii a unei se6le 
de comerciii saii rurale.  : ns 

d) A fi scutit de ori-ce: infirmităță „de 
constituţie : . 

e) A. depune examenul provădut in pro- 
gramul special. 

Art. 17, Inaintarea, personalului tolo:rafo- 
poştal se face în mod ierarchic, din'-urad 
în rad după merit şi vechime, alternind 
înaintarea: între merit şi vechime. - *: 

Ingintările -din clasă în elasă so vor:taca 
prin concurs tot în mod icrarhie;: ti 

Meritul la clevi se va constata numai 

  

D
e
 

“prin examene, 
' 1 

parte în 4 cireumseripţiuni, „sub-impărțite . 
în oficiuri teleurafo-poştale. staţiuni tele- 

    

Inaintarea la clasa de sub- Director ene- 
ral şi de inspector se face dupe alegere şi 
tot în mod ierarehie. 

Art. AB. Pentru a avea dreptul ni în: ain- 
“ 
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tare,. personalul telograto-postul trebuie să 
aibă stagiul următor : , a. 

„Pentru elevi -şeso luni: CN 
Pentru oficianţii inferiori doui ani :. ,. . 

=. Pentru oficianţii superiori, sub-Directorul 
general şi inspectori, trei ani. .- .. - 

„ Concursul,:examenul, formarea tablouri- 
lor de înaintare, proeramul! de concurs şi 
examene se vor stabili prin regulamontul de 
aplicare a acestei legi. a 

Art, 19. Femeile din serviciul toleyrafo- 
- postal sunt considerate ca personal auxiliar, 

. Elo se bucură de tote drepturile bărba- 
ților prevăduţi prin presenta. l6ze, şi pot 

„înainta între ele numai până la, zralul de 
„oăciant inferior gradul | inclusiv. 
-„Cortitieatul de absolvirea unei şeole se- 

„cundare de fete va ţine loc pentru dinsele 
de certificate do studii provădute la art. 16 
din prassnta lose. , 
Art, 20, Invătămintul. profesional al per- 
sonalului telo:rafo-nostal se va face după 
un anumo regulament special. EL este obli- 

. gatoriii pentru elevi. 

  

Onoraviile personalului. . 

„- Arte 21, Onorariile personalului sunt ur- 
mătorele : 

Lefă . Diurnă 
„Lol DB. Let B. 

“Director general ... .... 8090—  409— 
Sub-director goneral. . . . . 610— 320— 
Inspector de circumseripție . 56)—  240— 
. Oticiant superior gradul |. . 465— 
ua > > „. 800— 
ma, > a II e 380—. 

- Oficiant inferior raul 1. . 272—. 
ia Da 3 BT 

> > > ML 202— 
„Blev gradul 1... cc i4i— 
> aL ace e 44 

> >. . 95— 

Gurantiu, 
le Îi . . 

„i. Art, 22, Casiorul. contral va depuna O :ta- 
ranţie echivalentă cu lefa po 3 ant Olicianţii 

; snpiriori do tote uradele, precum şi ei "n- 
teriori. însărcinaţi cu dirigiaraa unui ofiriii 
„de Stat, judeţian saii comunal, vor depune 
asomenea o garanţie echivalentă cu salariul 

„peun an. 
iu drt, 23. Pentru formarea nrințiiler ne- 

;. cesara fia-cărui funcţionar, pentru șradul 
de oficiant supsrior saii diriginte, so va ro- 
„ine de la tote gradele, începând de la ofi- 
cianţi inferiori de gradul [II în sus, câte 50/0. 
„din salariul mensual al fiz-cărui faneţionar 
caro n'ăâro aranţio. 
-„Aeaste rețineri, împreună cu procentele 

„lor. se vor. eapitalisa la Casa de depuneri. 
Și ccusemnațiuni po comptul fis-cărui tune- 
tionar în parte, . 

Funcţionarul inaintat la gradul de ofici- 

  

ant superior, saii chemat la diriviarea unui 

olleiii, neavând garănţia, completă, i.se va, 

roţine 1073 din salariii pentru acest, scop. 
Art. 24, Garanţiile şi reţinorile providuțe . 

maă sus nu se pot, ceda, nici urmări, în tim- 
pul cât impiegatul face parte din corp de 
cât numai pentru despăgubiri către Stat, 

De asemenea aceste garanţii şi roţineri 

nu so pot restitui amploiaţilor, nici in total, 

nici în parte, de cât. numai după retragerea, 

lor din serviciii şi după verificarea sestiunei 
lor de către Curtea de compturi. 

Indemnisuţie de locuinţă şi transport... 

Art. 25. Imspectorii, şotii de divisie. pre- 
cum şi diriințăi de oficiuri, cari, din aus, 

insuficienţei localului, nu vor putea avea 

locuinţa la oficiul co "i diriz. vor primi o 

indemnisaţie de câte doui lei po di. 
Impieiaţii de ori-co «rad, afară de diri- 

«inte, ataşnţi eu serviciul. la oficiile Con- 

Stanța şi Sulina, vor primi asemenea ca in- 
demnisaţie de locuinţă câte 40 lei mensual. 

Art. 26. funcţionarul teleurafo = postal, 
transferat în interesul serviciului, are drep- 

tul la transportul săii, al soţiei şi copiilor 

sti în comptul. Statului “cu calea ferată: 

pentru inspector şi oficiant superior în 

clasa I: ofleiantul inferior şi elevul în 

elasa II. i m 

El are dreptul şi la transportul eratuit 

al bagasiului şi mobilierului s%ii. 

Transportul acestor bazaue şi mobilier se 

va faca cu trenul de mărfuri. A 
Art, 27.. In. direcțiunile unde nu există 

cale ferată saii bastimentn.de apă, precum 

şi po drumurile uni dn şi ar circula deli-     

  

euţe. dar în lipsă de locuri suficiente pen- 

ten familie, baraze și mobilier, personalul 

tulnurafo-postal aro dreptul la o indemni- 

suie în bani, care sa fixezi pe kilometri 

după cum. urmeză : a a 

Pentru personalul transferat în interesul 

serviciului: - i 

Lei 4 bani 59, pentru inspectorul, ofici- 

antul şi elevul ciisătorit : , 

L.că î pentru inspectorul, oficiantul şi ele- . 

vul necăsătorit. , A 
Pentru personalul ce călătoresee în in- 

specțiuno sati misiuni .pe căi pe unde nu 

este drum ao far saii snrviciii do transpor- 

turi regulate pe apă sanii usent:. 

Lo | pentru funeţionnrii de ori-ce urad 

Dislocuţiuni provisorii. 

Art, 23. Personalul dislocat provisoriii, pe 

lângă indemnisaţia de transport, are dreptul 

la 0 diurnă cirn s: flxâză la şeso lei pedi 

pentru oticiantul superior, patru lei pe di 

pentru . oficiantul interior şi trei lei pe di 

pentru elev. - : 

- Funcţionarii chemaţi peste rind în ser- 

viciii aii dreptul la o indomnisare ezală cu 
înmătate leta sradului lor pe o ri. 
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'diu oticiiL, pe funcţionarul aflat în: dispo- 

“tot timpul aflat în disvonibilitata, nu are 
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Dreptul lu pensie. 

Ari, 29. Pentru regularea dreptului la 
pensie, funcționarii telearafo- -postali se bu- 
cură de tote disporițiunile legei asupra pen- 
siilor militare. 

Posiliu personalului. 

Art. 30, Poziţia personalului telesrato- 
postal este activitatea, disponibilitatea, re- 
tragerea la pensie, demisiunea şi destituirea, 

Art. 31, Activitatea, este positiunea fune- 
ționarului care se găsesco indeplininil vort- 
una din “funcțiunile serviciului tolera tv- 
postal. 

Disponibilitatea este posițiunea funcțio- 
narului caro inceteză timporal a tace parte 
din serviciul activ. 

Retraserea la pensie esto posițiunea tune- 
tionar ului care, indeplinind anii «le serviciii 
prevădluţi de lego, se bucură de plata unei 
pensiuni, 

Demisiunea este posiţiunea tancționarului 
care. incoteză de a tace parte din corpul te- 
legrato- -postal, dar susceptibil de a reveni 
în corp. 

Destituirea, esto posițiuneca funcţionarului 
scos definitiv din corpul teleeato-postal, 
fără drept de a mai reveni. 

Art. 32. Funeţionarul care are virsta pre-   
vădută de lege şi timpul de serviciii nece- 
sar pentru dobindirea pensiunei compleete, | 
se va putea pune la retraszere din oficiii în 
interesul serviciului. 

Despr e disponibilitute, 

Art. 33. Funcţionarul telegrato- postal in 
activitate na pote fi pus. din oficii sait eh- 
tine disponibilitatea, de cât în urma con-| 
iractărei unor infirmităţi curabile, şi acesta 
pe timp maximum de şese luni. 

Art: 3%, Disponibilitatea nu se pote acorda 
de cât supă ce funeţionarul a implinit un 
con;ediii de bolă do două luni şi în urma 
unui certifiest, al unei comișiuni medicale, 
constatânil starea iufirmităţe, 

Art. 35. Funeţionarul allat în disponibili- 
tate pentru intirmităță timporale so bucură, 
pe timpul atlzt în acesti positiune, «de tote 
drepturile ccoalato personalului telegralo- 
pcstal, 

Att. 35. Dire torul seneral poto supune, 

nibilitate la examinarea unei comisiuni mo- 
dicale. şi găsind valid, îl. va ehema în 
serv ivit, 

Art. 37..[ uncţionarul telearafo-poştal: pe 

dreptul. de câ la jumitatea salariului gra- 
dului șăii, 

Despme demisiune 

Art. 38, Funcţionarul telegrafo-poştai "și 
pâte da sinvur emisiunea șaii i se pote!   
  

narri telezrato-poştali: sunt supuşi! 

retrave funcțiunea din oticiii de cătro Di- 
recţiune, consiterându:se astfel demisionat, * 
, Art, 39. Demisiumle colective nu sunt 
admise. | 

Art. 40. Funcţionarul cure demisioneză 
nu pote” fi reprimit în corp do cât cu un 
«raul mai jos, de acel co a ocupat, şi trece, 
cel din urmă la rând. pentru înaintării. 

Pentru cas de bălă insă, bino constatat, 
se pote reprimi cu gradul cu caro a eşit 
din corp, dacă absenta, lui a fost mai scurtă 
de cât dot ani. 

După trecerea de doi ani de la demisig- 
nare, funcţionarul nu pote îi reprimit în 
corp de cât cu un raul mai jos de cât a= 
cela care La avut, la esire, şi in urma unui. 
CXRMEN ASUPTA, cunoscințelor corespurulti-, 

|tore acestui eraul. - 

Despa e «destitui e 

Art, 41, Funcţionarul teleurafo-poştal iu 
activitate și disponibilitate nu poe îi des-, 
tituit «de cât pentru unu! din urme &torelo. 
casuri : . 

I, Lipsa totală a cunoscinţolor sorvieiu- 
lui telesrafo- -poştal. | 

II. Ca măsură «lisciplinară : 
«) Pentru. purtarza rea prov oniti din vi 

tiuri ; 
I) Pentru greşeli «rave cari aulue deşere= 

ditarea serviciului : 
'c) Pentru greşeli contra enorei sa tuneţio- 

nat și om, și cari greşeli ar s săpa previ- 
siunilor codului” “penal : 

d) Pentru eră "condimuaţi ln înehisore 
prin hotărire jilecătores că definirivă pen- 
tru fapte intamante. 

Destituirea. 's: va pronunt de Ministru, 
după propunerea, Directorului senerul, 

Mai înninte “de a propune dostituirea 
unui funcţionar teleurato- -poştal, Direeto- 
rul «enoral este dator să ien avisul consi- 
hului de disciplină care iși va formula pă- 
rereiu inscris, - , 

Consiliul de disciplină. - 

Art, 42. Se institue pe lânsă direcţiunea 
ienerală un consilii de disciplină compiuis 
din : sub- director, un şef de divizio tras la. 
sorți din cei trei, unat din dirivinţii oficiu= 
lu central tra: la sorţi; doui funcţionari 
în agelaşi grad cu ineuipatul, desemnaţi de 
«linsul din administrația contrală. 

Pedepsele «disci dinar e L i . 

Art. 43, Pentrii abateri de la rozulamen-:! + 
tul de executie. serviciului zilnice, tunețio- 

la ur- 
mătdrele Pedepse după gravitatea casiului- 

u) Avertisment: IE 
i) Amenda care nu va putea covirşt: ju ” 

mătata salariului pe o lună: . 
c) Transfeza rea po comptul tuneţionaru- 

lui : Ă 

 



  

| . - . 
i 4) Suspendarea din funcţiune, cu potde- 
rea salariului pe termen maximum de două 
luni; - 
e) Destituirca, după ce so va lua şi avi- 

art. 42, 
„ Art, 44, In regulamentul desvoltător al 
acestei lei so va prevede modul de apli- 
care al acestor pedepse. i 

Congead iuvile 

Art, 45. Congediurile funcţionarilor tele- 
«rato-poștali se acordă de ciitro Directorul 
general : nu se pot acorda congedii mai 
mari «de 15 dile de 
feat medical. 

Cusu «le dotuție 

Art..46..So institue o casă do dotaţie a 
corpului -telesrafo-poştal care se va ali- 
menta din amendile disciplinare aplicate 
personalului teleurafo-pcştal, suporior şi 
interior, afară de factori, din donațiuni be-   

CAPITOLUI, |. 

Disposiţiuni Generale 

Art, 1. Alministeaţiunoa trlasratelor şi 
poşteler dopinde de miuistarul de interne 
și sn administreză de un directcr seneral, 
responsabil de tâte actalo adlministraţiu- 
nei sale. , 

Art, %, Admin'strațiunea senerală a tele- 
uratelor şi poştelor se împarte, în: admi- 
nistraţia centrală şi serviciul de coxreuţi- 
une. ” 

Art. 3. In administraţiunea centrală func- 
tionează o comisiun»- consultativă, com- 
pusă din: 
Sub-lirector «eneral : ” 
Sefii de seeţiuni (inspectori de cireum- 

scripție cu reşndinţa în Bucuresc)): 
Sub-gef1 de secţiuni (sefii de divisie) : 
Şefii de servicii se vor convoca, ori de 

  

D Leest, 

sul consiliului de disciplină prevădut la 

cât pe basa unui corti- 

nevole, din vacanțele personalului angajat 

REGULAMENT? 
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ten diurnă şi din bonilicarea procentelor u- 

cestui toni. , 
Art, 47. Fondul şi procentele acestei cuse 

sunt destinate a veni în ajutorul funcţio- 
narilor do ori-ce rad şi a familiilor celor 
căduți în înfirmități şi (iră drept, de pen- 
siune. . 
“Art, 48. Un reuulament special va deter-: 
mina modul de funcționare a acestei case 

Duval 

Art. 49, La intrarea în funcţiune, fune-: 

ţionarul telesrafo-poştal depun” următorul: 

jurămiut: . - 
„Jurămint.e . - 
„Jur, pe onâre şi conseiinţă, cii voi -in-: 

„deplini datoriile mele cu. credință şi că 
„voi respecta cu sfinţenie lezilo și Consti-- 

tuţia Patriei mole. *- . ! 
„Jur că nu voiii împărtăşi nimănui co- 

„prinderea corespondenţelor, „x 

“dur credinţă Resoini Caroll şi DinastioP 
„Salve. . ” RI . 

„Aga să-mi ajute Dumnerdeii“.: 

IL 

Aplicarea, legei de onganisare a corpului telegrafo-poștal 

"câte uri vor fi cestiuni privitore lu ser- 
„i viciile lor, - 

I Acestă comisiune este presidată' do dirâc- 

torul seneral snii în lipsă de sub-director.. 
Art,:4. Asemenea [uneţiorieză și. un .con- 

'siliu de disciplină, comnus conform art 17 

din lore, | i i E i 

Art. 5. Administraţiunea eontrală se îm- 

parte, în ce privesc» resolvareii lueriirilor” 

și somnătura, în trei secțiuni: - 

a) Secţiunea administrativă : 

i UV) Secţiunea de exnloatare: 
c) Seeţiunea technică. 

Secţiunea administrativă, este condusă :le 

: către sub-director seneral. Steţinnoi «do ex- 

iploatare şi Secţiunea technică sunt “ondluse 

| de cei două inspectori cu reşedinţa în Bucu- 

res, dupe cum so va determina de direc- 

j torul general. 

resulament sa sancţionat prin înaltul decret regal No. 2501 din 2% 

Maiii 1900 pubheat eu snpliment în Bul. 1. Poștal No. 16/90.   
 



[d
i 24 

  

-GĂPITOLULIL 

Atribuţiuni. 

Di vectorul genesal,. * 

„_ Art.-t, Directorul general! exercită, tote 
" atribuţiunile ca romportă direcţiunea su- 
perioră pentru conducerea, desvoltarea şi 
explotarea întrecului serviciii al tolesrate- 
lor, poştelor. şi telofonelor. o 

Art. 7. Directorul uenera! lucreză direct 
u ministrul..roresnunde cu tote autorită- 
ile şi administraţiile din ţâră şi străine, 
in tot co privesea serviciul tolegrafo-poştal. 

EL prescrie tote misurile pentru mersul 
“vezulat al serviciului şi faca a se aplica 
legile, rexulamentelo şi înstrucţiile date, 
observând ca tot, personalul să'şi indepli- 
nescă oblicaţiunile ces i incumbă, pentru 
«a tote lucrările să se efectuez la timp, 
«u învrijire și regularitate. 

Art. 8. Directorul ceneral presintă minis- 
“rului tote lucrările reservatr aprobărei şi 
decisiunei sale, și care prin natura lor, ar 
angaja responsabilitatea ministrului şi con- 
+casenneză corespondenţa ministrului, ro- 
ativă la serviciul telesrafo-poştal. 

Art, 9. Sunt roservate aprobărei minis- 
„irului: | ” - 

_14) Proectele de lozi și revulamonte asu- 
pra diverselor ramuri de serviciii 2: 

_ 2 Propunerile pentru “îmbunătățiri şi 
_ moditietrile e» star reclama da diferit” îm- 
-prejurări ; 

3) Numirile, înaintările, destituirile, sus- 
pendările cari trec peste troi-deci ile, pu- | 

- nerea funcţionarilor în disponibilitate, re- 
+vagerea funeţiunilor și demisiunile : 

4) Tâta chestiunile cari aii un interes ge-, 
neral pentru serviciti, şi 

5) Proiecte de buieto' anuale: - 
Art. 10. Directorul general, după dele:ta- 

ia ministrului, pote numi şi destitui per- 
sonalul plătit cu diurne, precum şi perso- 
nalul inferior. Amploiaţii din cadre şi im- 
piesaţii auxiliari s2 numese şi destitue prin 
decisie ministerială până la salariul de 200 
lei : iar prin decret regal pentru funcţiu- 
mile retribuito cu mai mult de 200 lei. 

Art, Il. Directorul General presidă lici-! 
“taţiunile relative la serviciul stii, decide 
detinitiv asupra acelora de o valora până 
la 4.000 lei după delevația speciali a mi- 
nistrului, şi pr'sintă aprobiirei ministrului 
pe cele de o valâze snperioră. 

Art. 12. Directorul veneral comite şi subh- 

acrie în num?la ministrului ordonanțele 
pentru plata Infilor, de material şi cri-ce 
alte choltueli relative la serviciul săii în 
limitele sumelor alocate pr'n budet şi nu- 
nai dupe delegaţia specială a ministrului, 

   

Art, 13, EL aprobă cheltueli până la suma 
"de 4.000 Iei. dar tot după delejaţiunea spe- 
„sinlă 2 ministrului, , 

Art, 14, EL pote incheia contracte şi pen- 

tru cheltueli superiore acestei „sume; în 
urma aprobărei ministrului. : 

“Art. 15: EL liberâză după delegaţia. mi- 
nistrului certificate de călătorie :cu - calea 
ferată, pontru personalul corpului şi numai 
în interes de serviciii, a ,   

  

  „e Sub-director general, . - o, 

Art, 16, Sub-direetorut general asistă po di- 
rectorul veneral şi "| înlocuesce “de drept 
în tote aţribuţiunile sale, ori când acesta 
lipsosco de la post. Iaca 

- Art, 17. 'Sub-direetorul general ajuti “pe 
directorul general în tote însăreinările şi, 
deosebit. ol are controlul serviciului în «e- 
neral atât in administraţia centrală cât şi 
în serviciul executiv, A | 
Art. 18. EL resolvă în special raportele şi 

procesete-verbale de inspecţiuni al inspec- 
torilor dn circumseripţiuni și ale biurourilor” 
poştale ambulante, supunând resultatul la 
cunoscința directornlui srenoral, şi indepen- 
dent de tote însărciniirile sale, ol fuce şi 
inspecțiuni generale, ori când crede de cu- 
viință, sâii ori când aceste inspecţiuni sunt 
roclamate ide serviciii, atât în administraţia 
centrală cât şi în serviciul d execuţiune, 
pentru care va cere în tot-d'a-una şi apro- 
barea directorului seneral, căruia la întor- 
cere îi va retera. - 

Art, 19. Când sub-directorul szeneral lip- 
snsce' de la post, el este înlceuiit cu unul 
din inspectorii aflaţi cu reşedinţa in Bu- 
curesci, ” 

  
Copie dupe decisiunea înregistrată luu. 

$2574/2U04 din G Octombrie 19i0)   
DECISIUNE .. -- 

„1. Pentru .resolvarea, şi semnarea corespon- 
: dențelor şi lucrărilor Administraţiunei Cen- 
„trale conform cu regulamentul sancţionat 
prin Inaltul Decret No. 2301900. . 

-. 

! NOI. E 

| Directorul General al Poştelor şi Te- 
legrafelor aj 

” 

| Dec idem - Rs 

| Art. 1. Sub-Directorul (ieneral; Şetil sec- 
"țiunoi Administrative coxte autorisat a re- 
'solva şi semna urmiătorelo lucrări : = 
„4 hesolvă tot» lucrările privitore pe see- 
"țiunea Aadministrativă cu excepție de cele 
*zefaritore la personalul superior. pentru : 

!nwmniri, înnintări, transferării, suspendării, 
: destituiri, demisiuni, amendi ca tree peste 
“salariul cuvenit no 8 dile, fiind aceste lu- 
crăr) rezervate Directorului General. | 

2 Verifică şi resolvă cererile” de. plata 
"eheltuetilor ce vor fi fost aprobate de către 
Directorul General saii ile către şefii secţi- 

„unilor de Explotare şi Teehnică (no basa



ae
 2 

autorisărei co li se dă priu docisiunea de 

faţă). II , 

-: 3)* Semneză pentru Directorul (ieneral, 

“corespondenţele- pentru. diferite Autorităţi 

din ţară și străinătate atât cele emanate de 

la Secţiunea Administrativă cât şi cele e- 
manate li secţiunea do Explotare şi Tech- 

nică afară de lucrările de o deosebiti im- 
„portintă precum cele relative la: conven- 
„țiuni, liberalităţă, donaţiuni, ce se supun. la 

“somniitura Directorului General şi: afară de 
corespondenţele 'cu străiniitatea reservato 

„şefilor secţiunilor Explotărol şi: Teehnicei 

după cum so specifică, la articolele privi- 
„tere po. aceste secţiuni. 
4) Somneză ca şef al secţiunei tote ordi- 
nele co se daii oficiilor emanate de la Sec- 

„țiunea Adminiştrativă atară de: numirilo, 

“inaintările, transterările, suspendările, des- 
tivnirile, și demisiunile personalului supe- 
rior, lucrări ce se. semnâză do Dircetorul 

General. | o | 

"Arte Il. Pe'lârigă delogaţiunea de mai sus 
“Sab:Directorul Goneral este autorisat a re- 
“solva, şi semna toțe lucrările pentru Direc- 
„torul General când'acesta lipseşte de la. 
„postul stii. m pr 
"Art. III, Şetul. secţiunei Explotărei se in- 
sărcin6ză cu următorele Lucrări : : 
“'4) Resolvă tote lucrările curente relative 
la Explotare. reservând resoluţiunei Diroc- 
torului General pe cele privitore la con- 
venţiună şi aranjamente interne şi interna- 
ţionale precum Şi instriicţiunile de; servi-   

    

a 

ci relative ln interpretarea: legilor; rozu- 
lamentelor şi convenţiunilor, 

2) Aprobă eheltue până, la suma do 200 
lei pentru urgenta efectuare a transportu- 
rilor expadiţiunilor poştale în cas de intre- 
ruperi de comunicațiuni. . 
3) Semnâză ordinile către oficii şi cores- 
“mondenţele emanate de.la secţiunea Ex- 

-- plătărei: afară de cele reservate . Dir>cto- 
-rului General privitore la convenţiui şi a- 
ranja mentă interne și internaționale. 

4) Semneză corespondenţele cu striină- 
tatea relative la compturile poştale, 1ele- 

-urafico şi telefonice şi urmăriri de mainlate 
şi colete poştale internaţionale: 
„Art, LV. Seful secţiuriei Technice este au- 
torisat a resolva şi semna urmiătorele lu- 
crâri: : - A 

=»: 1) Resoivă,.şi semneză lucrările curente 
"privitore pe Secţiunea Technică, afară de 

acelea a. căror: executare ar da loc la. choi- 
-tueli precum :. construcţii, reparări, mutări 

:"doilinii, cumpărări de diferite aparate şi 
- materiale telegratice, telefonice și. poştale 

- ee'se vor supune .la resolvarea şi semnă- 
“tura. Directorului General. . 

„:2) Aprobă, următorele cheltueli mirunte 
co nu tree peste suma: de 200 lei. - 

“4: a):Pentru executarea lucrărilor urgente 

“de teparări şi restabiliri de.linii, angajări 

"de căruţe şi luerătoră cu ziua, transporturi 
. UV * 

* “de Diferito materiale. - : „o     

5 

  

:-vy'Pentru mici reparaţiuini şi întreținert- 
de lovaluri, aparate şi diferite obiecte poş-- 

tale. a . 

e) Cumpărări de materiale mărunte, us-- 

tensile, substanţe chimice, necesare insta-. 

laţiunilor toleurafice, telefonice, luminei c- 

lectrice, apoi, căldurei atelierelor veritică— 

rilor de turnituri, srajdurilor „Direcţiunei. 

d) Diurne cuvenite personalului de linii 

dotaşat la lucrări, Aa 

6) Abouamento la publicațiuni şi reviste: 

ştiinţifice pentru bibliotecă, după aproba- 

rea Directorului General, . i 
3) Semneză ca şef al Soecţiunei corespon- 

denţelo pentru autorităţile și "particularii 

din. ţară, relative la stabiliri de devise pen- 

tru înstalaţiuni telegrafice și telefonice, a-— 

dovoriri de primirea sumelor inaintate Di- 

recţiunei de autorităţă şi particulară pentru. 

înfiinţăr: şi întreţineră de 'reţele și posturi 

telesratice şi telefonice. I n 

4) Semneză comandelo pentzu dilerite 

turnituri în străinătate şi ară precum - şi. 

corespondenţelo relative la vânzări do ma- 

teriale usato numai după ce tote aceste lu- 

erări vor fi obţinut aprobarea Directorilui. 
General, a 

Art, V, In ceia co privește 'trimeterile de 

maţeriăle, impzimate, înapoierea adeverin-- 

țelor de primirea pentru materialele și o- 

biectele înaintate depositului Cantal ” ait- 

torisarea, de scădere din inventar a mate- 
rialelor constatate prin procese-verbalo ca 
întrebuințate la Magasio pentru” impâche- 

tări, ordinele de încăreare în inventar de . 

către magaziner "a furniturilor aprovisio-: 

nate, cum și colo cumpărate 'do: oliciură în. 
basa aprobărilor date: coresponilenţa con-: 

trotei irivontarelor oficiilor :se vor rezolva 

şi iscăli do sub-şetul soecţiunei pentru seful. 

sceţiunei. ” ” 
Ficută in 

1900. 
Bucnireşti la 6 Octombrie st.n.- 

„Director Gondral (35). M. Ghica. 

Inspeelovii. şefi de secţiuni. 

Art. 20, Inspectorii . sefi de secţiuni “vor” 

face şi înspecţiuni în, totă ţera, relative la 

serviciile secţiunei lor, ori când ver crede 

necesar cu autorisarea, directorului general. 

putând a lua cu denşii pentru ai ajuta la 

lucrările de inspecţiuni şi .control un" am-- 

ploiat speeial din serviciile lor... 

” Directorul. general. delegi, pentru resol- 

varea şi somnarea lucrărilor Și a corespon- 

denţelor po sub-directorul general şi pe cel. 

doui inspectori cari rămân responsabili de: 

tăte lucrările privitore la secţiunile lor. — 

Deleiaţiunilo pentri semnătură se dait. 

şefilor de. secţiuni în martinile "ce se vor” 

stabili de directorul general pentru fie-care,- 

In nici 'un cas însă şefii de secțiuni nu 
vor putea, lua nicio disposiţiuno, care direct. 

sati indirâct'ar ocasioha cheltueli, angajări e 

numiri, destituiri de personal, contracte de. -  



lucrări saii ori-ce alte oblivațiuni pentru 
- direeţiunea generală. o 

Asomonea în nici un cas nu vor putea 
*rosolva, nici semna lucrări relative la con- 
venţiuni chiar s«ratuite, liberalitiăiţă saii do- 
naţiuni faţă cu terţe persone sanii alminis- 
“raţiuni străine, acestea fiind tote res-rvate 
directorului general, 

sefii de secţiuni sunt riapumlători de 
„executarea, lucrărilor în: secțiunile lor şi de 
„aplicarea tutulor disposiţiunilor reglemen- 
Aare de căfra sub-sefii de secţiuni şi sefii 
do serviciii. 

sefii de secţiune pot aplica personalului, 

-ee depinde direct de denșii şi pentru aba- 

+eri privitore la sorviciul lor, următorele 
pedepse: 

Reprimanda verbulă. 

Reprimanda în scris, 

Amenda cu salariul de la una până li 8 
dilo. raportânid directorului sensral pedo- 

„psela ce 16 aplică, precum și cele aplicate 
„de sub-șefii de secțiuni. a 

Pentru a so asizura unitatea de direcţiuneo 
si armonia între lucrările tutulor secţiuni- 
lor. car? adesea ori urmărese atingerea unui 
acelaşi scov. şefii de secțiuni vor [îi întru-. 
niţi en puţin de două ori pe stiptimâni de 
“directorul «oneral pentru ași face raport. 
Raportul consistă în presentarea do citro 
Ne-care şsf do secţiune al listei Incrărilor | 
efectuate do secţiunea sa, atu de afacerile 
curente, care nu presintă nici un interes 
pentru direcţiunea enerală., 

Pe lângă presontarea acelei liste de tu- 
crări, sefii de secţiuni adaosă fie-care şi pe 
rând în audul celor-alţi tote relațiunile 
verbale ce crede necesar pentru a pune la 
curent pe directorul seneral, care la rin-. 

“ dul sii provocă oxulieațiunite trebuinciosa. 
La raportul directorului soneral acesta dă 
ordinele cuvenite pentru îndrumarea lucră- 
rilor în sensul ce crede folositor serviciului, 

Ordinele directorului general. precum și 
explicaţiunilo sale verbale sunt notate ile 

" sefii de secţiuni <aii do sub-şerii de secţiuni 
cari asistă şi ci la raport. 

Acoste note se inii în carnete sneciale 
“ xizate do şelul de, secţiune, şi numite <car- 
„nete da raporta. , 

Secrotarul directorului seneral asistă la 
- raport și "i prezintă după terminarea rapor- 
- ului procesul-verbal incheint de dânsul 
“după notele ce le va lui. 

Directorul generul pote deteza pe sub- 
director” pentru primirea raportului, proce-. 

- Qându-s în acest cas întocmi duvă cum 
"Sa explicat mai sus, Se soecificăi că pe 

lângă atribhuțiunile aci expuse pnntru setii. 
de secţiuni, snb-direetorul zeneral păstreză 

- tote atribuţiunile acestei din urm“ tunc- 
“ţiuni, EL faco adeseori inspecțiuui şi în 
serviciile secţiuniler Il şi IL. 
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Livibuţiunile şefilor de divisiune suii sul- 

sefii de seeliuue. 

Art, 21. Pe lâuză fie-care şot'de secţi- 
un funcţioneză cn sradul de şef de divi- 
siune un sub-şetde secţiune. care este aju- 
torul şefului de secţiune şi”! inlocuesce îu 
tote atribuțiunile sale în cas de absenţă. 
„Sub-zefii de secţiune primesc de la regis- 

tratura genorală coresvondenţa relativă lu 
secțiunea lor şi o împart intre servici), în- 
semnând cu cernclă roşie inițiala serviciu 
lui. Ei eontroleză ca binrourile în difori- 
telo servicii să executa. into?nii lubrările 
ce cad în cercul “lor «de atribuţiune, obli- 
sând pe şefii de servicii a conduce cu'se- 
veritate şi activitate lucrările de biuroă şi 
a studia porsonal şi de aprope tote cestiu- 
nile de resortul serviviului lor, ast-lel că 
nici una du ramurile multiple ale acelor 
servicii să nu fie neslijată. ” 

Sub-şefii de secţiune se încredinţeză că 
intregul personal din secţiunea lor se con- 
formă proramului de servicii dilnic, Tae 
portânil şefului de secţiune ori-ce abateri 
şi ori-ce uerezuli. Ei inspecteză adese-ori 
şi în detaliii registrele de intrare şi eşie, 
arhiva şi totu actele la diferitele serțicii 
rispundend de buna ordine şi le conser- 
rare actelor, Asemenea iuspeereză în de- 

taliii depositelo de materiale de ori-ce tel 
ce ar depinde de secţiunea lor, controlând 
rezistrele şi inventariele cel puţin odată 
pe trimestru şi raportând înscris şefului . 
de secţiune, 

Sub-şetii de secțiuni sunt răspundători de 
păstrarea şi buna întreținere a localului o- 
cupat de serviciile lor şi a obiectelor şi 
mobitiezului întrebuințate în biurourite a- 
color servicii, . 

In acest scop unul din sefii do biuroii în 
fie-care secţiune va fi insăreinat a ţine, 
sub controlul sub-sefului de secţiune. în- 
ventariile necesari, Fie-care şef de biuroii 
răspunde de vite ob'cetele și localul ce lo 
are în primire pentru usul biuroului stii, 

Uri-ce pariere suii stricăciune de nică 
importanţă so vor împuta de sub-soful de 
secțiune vinovatului saii celui rispundâtor 
și se vor înlocui îndată prin propria în- 
«ijire a sub-şefului de secțiune dn către 
porsonalul sti de serviciii. Pentru casnrile 
unda unu sar săsi mijloce de îndreptare 
direct de sub-şoful de secţiune, acosta va 
raporta inscris sub-directorului general, care 
va, lua măsuri de îndreptare. 

Pe lânsii totn aceste atribuţiuni, sub-şafii 
de secţiuni, inii? tote măsurile e5 vor rn- 
sulta din instrucţiunile de sorviciii ce la 
vor primi de la, şefii d3 secţiuni. , 

Sub-gefii de secţiuni sunt autorizaţi a p- 
depsi pe toţi funcţionarii din secţiunea lor 
eu avertisment însoţit ie obsirvaţiuni ver- 
hale saii înscris, precum şi cu amondă = 
cală cu lâfa, de la 1 la aile,referind şe- 

- fului da soeţiune.



      

* peetivă numtrul -biuroului, în formă de 

_xiventă ca fie-care şet de liuroii si lucreze 
" tâte cestinnilo ea “i sunt încredințate, fără 
“nici o îutârdiere, dându-i tote instructiu- 
“ pile şi explicaţiunile necesare, fârăi însă a 
_Imera în locul şefului de biuroii. 

"cercul atribuţiunilor serviciului „8 diri;ze, 
"fiind dator a provoca la timp, prin relerato 

_.țiune necesare pentru a. asizura bunul mers 

“ “crările” biurourilor lor, iar şefii de biuroii 

„după ordinele şi instrucţiunile sotului do 
servicii. In principiii'ei copiază singuri lu-, 

- erările lor, şi, numai pentru lucrările prea 

„povărat, se antorisă dă so insăreina un co- 
__pist cu transcrierea. In ăcest cas, seful de 
serviciu pote sineur incredința lucrarea 

„mai bine executată când o copiatii de auto- 
.Tulei. ” 

" 4arele relative la biurourile lor. 

-*. tionâză nn biurou dercopişti, sub direcţiu- 
"nea, unui surveillant, Acesta primesce lu- 
""“crările de copiat de la şefii de servicii. lo 

- tatea copierei şi de actele ce sunt încre- 
:: dințate copiştilor. Nici un copist nu pote 

fi întrebuințat direct de diferitele biurouri, 

“alţi copişti de cât cei din biuroni special 
“al secţiunei. | 
-* Art, 25. Ori-eo lucrare, ce intră în direc- 

: sale, esto înreristrată la registratura gene- 
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In cas de lipsă, sub-şolii de secțiune sunt 
înlocuiţi de un şet do serviciii, ce se va | 

- desemna de directorul general, 
„Art, 22. Şefii de servicii conduce în exe- | fie-care serviciii aro registratura, sa, 
-eutaroa serviciului Dbiurourile co compun 

la reuistraturile de secţiuni şi primesce de 
la acastea, Lucrările ce trebue expediate. 

In fine, afară de registraturile de secţiuni 

Pe lâncă fie-care servicii, este o arehivă 

serviciile lor, şefii de servicii aii sub con-! cara va-ţine în dosare clasate pentru fie- 

trolul lor direct registratura şi archiva ser- ! 
- vicrului, răspundend luă cu sub-şofii de | 
“secţiune de buna ordine şi de conservare: 

- actelor. | | 
Ei primese corespondenţa destinati ser- . 

viciului lor de la sub-şeful do secțiune. 0 
studiază, prasintă pentru rezolvare şelului 
de secțiune afacerile ce aii trebuinţă de a. 
_fistudiato de acosta şi repartiseză luerările 
între biurouri, însemnând pe hârtia ros- 

“fracțiune, sub inițiala, serviciului săii, pusă 
de sub-şeful “de secţiune. 

Vosheză cu cea mai mare atanțiuno şi c- 

„“Stuăicză personal tote afacerile ce cad în 

menmncrii şi propuneri verbale din partea 
şefului de secţiune tote miisurile de oxecu- 

şi prosresul neincetat al administrațiunei. 
- Safii de serviciii contra-samnâză tote lu- 

vor contra-semna conceptele; în cas de 
lipsă, şefii de servicii sunt înlocuiţi de un 
şef de Viuroii co so va desemna prin ordin 
înseris de şeful de secţiune. . 
" Art, 23, Sefii de biuroii luereză personal 

lungi =aii în cas când serviciul'6 prea îm- 

biuroului de copizti. O luerare e tot-d'auna 

Sefii de biuroii ţin tote rezistrele şi inven- 

Art,.9t. Pe lângă fie-care secţiune fune- 

distribus copiztilor şi răspunde de exacti- 

nu pote exista în administraţiunea centrală 

ţiunea, generală .saii iese din cancelariile   rală. Acesta impart corespondența sosită 

care biuroii în parte arehiva serviciului. 

CAPITOLUI, II . 

Organisârea serviciilor 

„Art, 26. Secţiunea administrativă se îm- 
parto în serviciile urmitore : 

I, Serviciul de personal cu patru biurori ; 
II. Serviciul . * contoneios cu dou biu- 

rouri : : - 

MI. Serviciul de ordonanțare cu cinci biu- 
Your : : 

IV. Serviciul de lichidare, soldârea comp- 
| turilor și eontralisarea veniturilor cu patru 
biurouri 2 , 

V* Serviciul easierici centrale cu trei 
biurouri : ” : , . 

VI. Sarviciul seeretariatului directorului 
seneral cu dou biurouri : , 

VII. Serviciul resistraturei senerale ; 
VII. Biuroul copiştilor. 

Art, 27. Secţiunea de explotare s* îm- 
parte în serviciile urmitore : Ti 

[ Serviciul de explotare poştală cu pa- 
tru biurouri : DR 

Il. Serviciul de exlotare telegratică şi io- 
lefonică cu troi biurouri :- | 

IL. Serviciul poştelor rurale cu şese biu- 
rouri ; . . 

IV. Serviciul controlei mandatelor poş- 
tale întarne şi internaţionale cu nout biut- 
rouri : A . 

V, Serviciul controlei do mesagerii in- 
terne şi internaţionale cu şâse biurouri : 

VI. Serviciul controlei telegrafice şi telo- 
fonice interne. şi internaţionale cu şepte 
biurouri ; 

“VII. Serviciul statistie cu două biurouri ; 
VIU. Biuroul copiştilor. 
Art, 28, Secţiunea technică se împarte 

în serviciile următore : 
|, Serviciul rețelelor şi instalaţiunilor 

telegrafien şi telefonieo eu patru biurouri; 
II, Serviciul studiilor, verificiirilor, labo- 

ratoriilor, bibliotecei şi museului cu trei 
biurouri : | A 

III. Serviciul 'ateliorelor cu patru Diu- 
rouri ;- " ae 

1Y, Serviciul - construcțiunilor de clădiri 
şi întreţinerea lor cu.trei -biuroură ; 
 Y, Serviciul de -economat cu trei biu- 
rouri, - Ie 

VI. Biuzoul cop'stilor.
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ea OAPITOLUL-IV ei 
-. 

Atribuţiunile serviciilor şi biurourilor 

„Art, 29, Secţiunea administrativă . 

A.- Serviciul personalului - 

Biuvoul L, — Studiul: actelor .presentate, 
relative la reerutarea - personalului su- 
perior, redactarea de raporte, decrete, 'or- 
dine: de numiri. transterări,  congedii, pe- 
depse, suspendări demisiuni şi destituiri, 

Piuvoul Î[, — Studiul actelor presentate 
" xelative la recrutarea personalului inferior, 
redactarea de rapârte, decrete ordine “de 
numiri, transferării concedii, peilepse sus- 
pendări, demisiuni şi destituiri. * 

Biuvoul III. — inerea în curent a Sta-: 
tului personalului telegraielor, poştelor și 
teletonelor în diferitele lui mişcări, numiri, 
transferări, pedepse șuspendări, ete, şi ca- 
sierul amploiaţilor: superiori şi interiori. |: 
Facerea statelor de presenţa amploiaţilor, 

Biuvoul [V,1)—Tinerea registrelor. de ga- 
ranţii alo personalului superior. şi inferior 
a -roținerilor făcute din satariii și diurne 
pentru formarea -garanţiilor. 

" B. Serviciul contencios, 

Biuroul J.-- Primirea lucrărilor prerăti- 
tore, caiete de sarcini, proivete ve licita- 
țiuni de la serviciile . respective. Prepară 
publicaţiuni de licitaţiuni cari nu se pot 
face do cât după vizarea şefului de servi- 
ciii. contencios. A | 
Ia eunoscinţă.de ori-ca proiect do con- 

tract saii convenţiuni ori de care serviciii 
ar fi propas şi referă, asupra cendițiunilor 
de drept și de procedură inainte de a se 
semna do directorul general. | 

Reteră asupra mijlocelor do apărare ce 
trebue să le ia administraţiunea relativ la, 
garantarea drepturilor sale față cu cei-ce 
aii contractat. obligaţiuni. ce sar călca, 
luând “în acestă privinţă înţelegere cn ad- 
vocaţii Statului ce sunt însărcinați cu afa- 
corilo administraţiunei. televrafelor, poşte- 
lor şi telefonelor. II RR 

Ia măsuri pentru înfăţişarea administra- 
țiunei inaintea instanţelor judecitoresei în 
procesele ce le are.. ! - , 

Tine registrul de procese ale adminis- 
trațiunei, cu dosarele respective, i 

Presintă, ori-ce acte necesare pentru so- 
maţiuni, urmărirea sait exercitarea ori-că- 
ror pretenţiuni ale administraţiunei. - 

Biwvoul I1. ---Primesce de la tite servi- 
  

  

biurouri. 

No. 24 din Decombrie 1900 pas. 421—492, 

  

- ciile 'exemjlarele orisinale” ale contracte- 
lor de tot felul. incheiate de direcţiunea 
senerală şi orivinalele de declaraţiuni sai 
obligaţiuni. acceptate de - direcţiune, serri- 
ciile respective; avind dreptul a păstra nu- 
mai copii de pe acele acte orizinate cu a- 
nexele lor. 
_Niei o cauţiune, nici o garanţie. nu pote, 
nici în totul, nici în parte să se restitue 
proprietarilor fiiră 'certifiearea serviciului 
de contenc:'os, că nu'este nici o eausă, pro- 
pritoro asupra acelei sume. 

Serviciul contencios păstrâză tote actele 
originate saii convenţiuni incheiate între 
direcțiunea venorală şi diferitele adminis- 
trațiuni str&ine. MR i 

Copiile lor se păstreză "16 serviciile in- 
teresate sait: dacă n'ait copii se inii copii 
de la arhiva contencios. . E 

Acestă regulă esto “renerată poutru tote 
aetela orivinale. . A 

C. Serviciul de ordonanţare a 

Biroul .J,--Prepararea budeotului «de vo- 
nituri şi cheltuoli, ţinerea registrului, cre- 
ditele acordate prin budeet, saii speciale, 
ținerea registrului pentru cheltueli auga- 
jate la hforita servicii. Verificarea şi, ro- 
solvarea cererilor pentru emiterea ordo- 
nanțelor de plată. . 

Tinorea registrului pentru plata subven- 
ţiilor, pentru plata chiriilor, pentru chel- 
iueli «dle cancotarie, pentru încăllitul loca- 
lurilor, pentru îndemnisaţiile de Locuinţă 
şi pentru sechestrele aplicate po salariile 
funcţionarilor. -. RE 

" “DBiwvoul [[. — hedactarea ordonanțelor de 
plată a diferitelor cheltueli şi a salariilor. 
Facerea aviselor de plată.! - : 

Pinroul [1[. — Redactarea ordonanţelor 
do plată pentru plata diurnelor personalu- 
lui poștal rural şi a altor cehoitueli și fa- 
cerea avisolor de plată. a. 

Diuroul IV. — Ţinerea registrelor po ar- 
ticole de sumele ortonanțate, ţinerea regis- 
trelor de partidi pe oficii, încheerea rosis- 
trelor pe articole la finele fie-cărei luni. 
Facerea situaţiunilor pe sumele ordonauţate 
lunar, expedierea ordonanţelor de plată. -, 

52) Ordonanţele de plată emise de seryi- 
ciul ordonânţărei al'Direcţiunei senerale a 
Teleuratelor și postelor, so vor contra-Semna 
de câtre 'sub-șeful secţiunei administrative 
al acelei Direcţiuni, şi-în lipsa acestuia, de 
cătro sub-șetul secţiunoi de explotare.. . -. 

Biroul V, — Comandarea timbreler. ne- 
cesăre de-la fabrică, resolvarea cererilor 
pentri aprovisionări! de timbre la oficii, 
ţinerea registrelor şi a comptabilitățe). pe 
oficii, pentru timbrele acordate. Redactarea 

1) Prin decisiunea No. 36731 din 13/26 Aprilie 901, publicată în Bulet. T.P. No.9 

din 1 Mai 1901 pg. 249; acest biuroii sa transformat, în: Serviolul garanţiilor cu trei 

=) Intzedus pri înaltul decret egal No. 4241 din 1900 publicat în Bulet. T. P.
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. cozesponilentei şi trimiterea timbrelor la 
oficii... . i . 

Veriliearea compturilor de întrebuinţarea 
timbrelor poştale -şi. bonuri telorafiee. 

» -D. Serviciul de lichidare, soldarea 
„„compturilor şi centralisarea veni- 

-. ___ turilor, BELA i 

„ Nirvul IL. — Supravorherea operaţiunilor 
casierint centrale, ținerea registrelor și a 
comptabilităţei pentru operaţiunile de man- 
date. poştale interne şi pentru fonduri și 
operațiuni de mandate poştale internaţio- 
nale, precum şi a celor telegrafice în par- 
tidă dublă şi pe oficii. Soldarea decomptu- 
rilor din toto ramurile de serviciii cu străi- 
nătatea (mandate, mesagarii, colete poştale 
scrisori ue valore, drepturi do transit. te- 
lezrame, telofone, ete.),precum şi decemp- 
turite particulare cu miniştrii plonipoten- 
țiari pentru telozramalo şi scrisorile ere- 
ditato, decompturile societăței do navizaţio, 
a direcțiunei căilcr forate, ale societiţoi 
do aşigurare şi ale ministerelor pentru! te- 
legramele şi convorbirile telefonice oficialo. 
Ţineroa comptabilităţei en Casade depuneri 

„Şi Banca națională pentru sumele depuse 
spre conservare rlin fondul mandatelor poş- 
tale internaționale. pentru efectuarea plii- 
ţilor în străinătate, ţinerea comptabilitătei 
pentru” încasarea sumelor provenite ilin di- 
terenţa de curs la mandatelo poştale şi te- 
"learatieo internaţionale şi achitarea cheltu- 
clilor cu DBanea naţională. : Ă 

" 'Ținerea registrelor şi comptabilităței pon= 
iru fondul do instalațiuni telefonice private 
şi judeţene. 

Hiuvoul 1[, — Coustatarea și contralisarea, 
veniturilor interne şi internaţionale : din 
poştii, teloarat şi telefon, precum și din 
venituri” oxtra-orilinare ; controlarea inca- 
sărei veniturilor ordinare şi extra-ordinare 
de la oficiile teleszrafiee, telefonice şi poş- 
tala ; primirea şi constatarea recipiselor 
de virsarea veniturilor, ţinerea registrului 
Casei. de dotaţie a corpului pentru înregis- 
trarea şi încasarea amendilor şi formarea 

- borderoului “pentru Curtea do compturi, 
înaintarea la înalta Curta de compturi, a 
compturilor de manipulaţie, a oficiilor şi a 
comptului zeneral. de - gestiune, do venitu- 
rile direcțiunei : ţine corespondenţă cu Cur- 

„tea de compturi și oficiile din ţeră, privi- 
„tore-la hotăririle date de Curte, pentru 
gostiunile diriginţilor, şi inaiptâză Curţei” 
dovedile de primire. Ţinerea registrului 
pentru publicarea, obiectelor de mesagerii 
cădute in rebut. , ” “ 

Diuroul III — Formarea borderoului lu- 
nar de venituri pe oficii şi judeţe, și înnin- 
tarea lor la ministerul de finance: ţinerea 
rasistrului de partide pentru oficiile din 

țeră, ținerea rogistrului recapitulativ ge- 
neral po tote categoriile de venituri, ţine- 
nerea registrului pentru constatarea veni- 
turilor,-ţinerea registrului compt generat 
de gostiune de veniturile oficiilor din ţeră, 
inrogistraroa--mancurilor, amendilor şi a 
veniturilor extra-ordinaro ; urmărirea şi 
constatarea. încasărilor, controlarea scriso- 

rilor, obicetelor şi a mandatelor cădute în 
robut; Ţineroa registrelor pentru veniturile 
oficiilor sucursale. N e 

Biuvoul IV.— Primirea de la oficii şi con- 
servarea, actelor do'manipulaţiune tolegro- 
fice, telefonice şi poştale. Verilicarea cores- 
pondențeolor şi a actelor -vechi, co urmeză 
a se: distruge saii a so: vinde. ae 

E; Serviciul casierlei centrale. - 

Riwvoul IL. — ineasarea silnică a venitu- 
rilor de la oficiul poştal, telegrafic şi. tele- 
fonic -contral.: Conservarea banilor adunați 
din mandate poştalo-şi telegrafice,. primiţi 
ln, direcţiuno do po-la tote oficiile din țerii. 
Conservarea recipiselor pentru -saranţiile 
porsonalului telegrafo-poştal din totă. era 
și alo tutulor antreprenorilor «do lucrări, 
furnituri, antroprise poştale, cete. Incasarea 
şi facorea. plăţilor po comptul direcțiunei. 
resultând-din operațiunile compturilor in- 
ternaţionale saii din (urnituri do materiale 
și faco operațiunea, fondurilor «dle circulaţie 
după ordinele! direcţiunei, precum şi -ope- 
rațiunile Casei de dotaţie. Casierul central. 
în special are calitatea şi de diriginte comp- 
tabil al oficiului poştal central. pentru 
care-i sunt atribuite și celo-atte insăreinări 
provădute pentru diriginţii -de oficii în go- 
more. . e - 

“ Biuvoul I[. — Conservarea depositului di- 
recțiunei de timbre poştale, ciirţi poştale, 
mandate şi bonuri. ixpediorea timbrelor 
poştale după ordinolo divovţiunei la oficiile 
din ţeră. . a 

Diuvoul IL. — Studiul. pentru formarea 
şi modificarea. elişeurilor de timbre poştale. 
Conservarea timbrelor scâse din cirenlație 
și. a timbrelor „primite din străinttate. Ti- 
nerea albumurilor dirocţiunei gonerald în 
curent eu tote timbrele din lume, 

F. Serviciul: seoretariatului directo- 

-_ vului general. ” 

Biuvoul JI, —- Corespondenţe directorului 
«eneral.. Distribuirea lucrărilor primite de 
directorul general la diferitele servicii. 

Țiuvoul-11. — Primirea reetamaţiunilor de. 
tot felul şi distribuirea lor la diferitele 
servicii, - A - a  
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G, Servlciul registraturei generale. 

Art. 39. Socţiunea de exploatare. 

A.) Serviciul de exploatare pogtală.?) 

Diuyoul I. — Studiul pentru înfiinţarea și 

- organisareu oficiilor, fixarea, orelor de ser- 

viciii şi a ofectivului nocosar de personal, 

pentru asirurarea serviciilor în interiorul 

oficiilor, Inchirieri de localuri, clasarea o- 

ficiilor după importanţa Lor, stabilirea chel- 

uelilor pentru furnituri de cancelarie, sta- 

bilirea combustibilului necesar pentru în- 

călqitul oficiilor. 
Luarea de măsuri pentru asigurarea ser- 

viciului la oficii în împrejuriri excepționale 

(localităţi de Dăi, concentrări, manevre mi- 

litare). 
Studiul legilor şi rogulamentelor interne 

poștale, formarea, instrucţiunilor şi tarifelor 

poştale interne, executarea şi aplicarea lor. 

Biuvoul IL. — Prepararea, interpretarea și 

oxecutarea convenţiunilor şi regulamente- 

lor internaţionale poştale. Resolvarea co- 

respondenţei cu -biuroul uniunci poștale 
- nniversale din Borna şi cu Statele străine. 

Formarea: instrucțiunilor şi tarifelor poş- 
tate 'internaţionale. Supravegherea execu- 

- tăroi lor. Afaceri vamale. Ataceri relative 

la congresele poştale. . , Ă 

". Biuvoul II1.— Organisarea transporturilor 
- de dopeşi poştale și cartarea coresponden- 

țolor. Formarea tablourilor de cartare. Or- 
anisaroa biurourilor poştale ambulante. 

Organisărea curselor poştale și itinerarii. 

Costiuni diverse. relative la crearea saii su- 
primarea de dopeşi poştale. Corespondenţa 

şi regularoa cartărei expedițiunilor în : 
schimb cu străinătatea, cu serviciile de na- 

- vigaţiune şi căi ferato. Transporturile poş- 
tale în regio. 

Diuvoul ÎI V.— Cercetări, anchete şi co- 
xespondenţe relative la reclamaţiunile sor- 
„viciilor poştale interne şi internaționale. 

_ Avisarea, coletelor poştale cădute în rebut, 

„ B. Serviciul de exploatare telegrafică 
| - . şi telefonică, 

Diuvoul I. — Studiul legilor şi rosula- 
mentelor telegrafice şi telefonice, formarea : 
instrucţiunilor şi tarifelor telegrafice şi tele- 

- tonice interne, executarea şi aplicarea lor. 
Diuvoul II. — Prepararea, interpretarra 

şi executarea convenţiunilor, și rogulamen- 
tolor telegrafice şi telefonice internaţionale. 
Resolvarea corespondenței cu biuroul uniu- 
-nei teleurafice din Berna şi cu Statele 
străine. Formarea. instrucțiunilor şi tarife- 

„lor telegrafice şi telotonice internaţionale. 
„Supravegherea executărei lor. Afaceri rola- 

  

tive la conferințele telegrafice, 
Diusoul IL. — Examinarea Şi: iustruirea” 

reclamaţiunilor relative la perderi, întâr- 

zieri sait alterațiuni de telexrume saii con- 

vorbiri telefonice în serviciul intern și in- 

ternaţional. - | . Ă 

C. Serviciul poştelor rurale. 

Diuvvul [.--Propară lucrările necesare pen- 

iru budeote, ține în curent mişcarea per- 

sonalului (numiri, domisionări, destituiri 

transferări), supravegh6ză ținerea rogistre- 

lor în general a acestui personal, “ 

Resolvă procesele-verbale de îinspecțiu- 

nea, personalului poștal rural, precum şi 

raportele lunare do -morsul serviciuliui în 

întrega ţeră, , 

Controlezi actele aspiranţilor . propuşi 

pont-u serviciul poştal rural (factori, a- 

genţi speciali, conductori, conductori-tae- 

tori), referind dacă sunt conform instrue- 
țiunilor, | 

Studiază propunerile relative la modificiiri 

de circumscripţii poştale rurale şi a itinera- 

viilor factorilor rurali, factorilor-contductori 

şi factori-antreprenori, făcute de inspecto- 

rat şi oficii. Studiază în mod general por- 
a. - 

nirile şi inapoeriie factorilor rural! din in- 

trâga, ţeră, pentru a fi în coincidență cu 

sosirea şi expedierea corespondonțelor. prin 

cate ferată, diligenţe,. vapore, cte., propu- 

nând șefului şecțiunei mă&surilo co ar urma 

să so ia pentru imhunătăţiroa servisiului. 

- Diuvoul [1 — Studiază corerilo aspiran- 

ţilor, pentru u, li se da conducerea” biuro- 

urilor autorisate, venito prin inspectorate, 

oficii saii direct de la aspiranți. _, . 
Studiază actele și le complectză, propil- 

nând, pe acolea co le crede complocte, cou- 

; form cu regulamentul şi instrucţiunile, spre 

'a fi aprobate, . E 
| Tine rogistre in regulă de garanţii și de 

  
-condiţiunile şi remisa sub caro sa dat au- 

torisarea, cum şi statistică în rozulă . pen- 

tru vindarea timbrelor poştale şi a celor 

alte. venituri. e . Ma 

; Tine caziero în regulă de personalul -su 

- perior şi inferior do la biurourile autorisate 

Propune ori-co misuri po cari le crede 

bune de luat în interosul desvoltărei aces 

tni serriciii, având răspunderea, întrză 

"acestui biuroii. d 

"* DBiuvoul III. -- Tino registrele do garanţi 

ate întrouului personal poştal rural, fac 

tori, agenţi speciali, conduetori-factori ote 

* Etăctueză întrega, corespondenţi cu Cas 

do depuneri şi dirigintelo zomptabil rela 

tiv la depuneri, cumpărări de ofecto, libo 

“vrări de garanţii, cupone. A 
În. 

. 

i . : i i 

___+1) Prin decisiunea No. 46053 din 7 Maiit 1991 publicată în B. T. P. No. 12 din 
„45 Aunie 1901 pag. 320 s'a format din acest serviciu un nou serviciu cu denumirea 

„08. serviciul de 'explotare poştal Al-Gare resolvă lucriirilo : antreprise do transporturi, 

“-inchirieri de localuri, inființări şi dosființări de ofleil. 
Ă 2) Prin decisiunea No. 102930/7417 din 14 Decembrie 4900. publicată în Bulet, 

T. P. No. 22/23 din 1900, pag. 415, sa adăogat la acest serviciu încă un biurou care 

so ocupi cu serviciul transporturilor în regie şi grajdurilor Direcţiunoi din Capitală.



    

  
  

pe 
p
m
 
a
   

531 
  

Ţina ştatil pantru plati personalului 

postal. rural, vorifică şi controlezi ştate 

primite do la oficii pentru ordonanțarea 

leilor. . | 

Ţine razistrul special do tote racapis3le 

individuale, sub care $3 găsesc consomnats 

garanţiile personalului poştal rural. 
+ 

Diunvoul IV. — Face - comanila ca s3 c2T0 

de oficii pentru ' personalul poştal rural şi 

urban citre antrepranorul uniformelor, 

după ce verifică ştatul de garanţii, spre a se 

asiuura că ec ea comandă a li s2 fae3 haine 

aii «aranţie suficientă. 
Tina comptul, cum şi totă corespondența 

cu antrapranorul uniformelor şi al şepeilor. 

Tine racistrul da roţineri lunar pentru 

platan uniformelor a personalului poştal 

rural Qin totă ţara. 
“Pacea lucrările pontri recopția unifor- 

melor. a 

“Vorifică postavul şi diferitele stole, ne- 

eosari confecţionărei uniformelor, daci esto 

aeoecaşi calitate ca probale sigilate, aflate 

la direcţiune. 

Tine “corespondența şi comptul cu tâte 

oficiile, îngcijind predarea la poştă a uni- 

formelor pontru expediere către oficii,. cu 

formele cerute, cântărirea post-pachetolor 

tract, ete. . | | 

Diuvoul 1, — Primesea şi notezi întrun 

rauistru special tote plângerile și reclama- 

țiunile netimbrate, primite la direcţiune 

contra. sorviciului saii personalului. tele- 

grato-poştal : faco urmăriri din oficii; su- 

pune resultatui inspectorului şefal exploa- 

tărei, trecând apoi resumatul lucrărei şi 
- 

măsurilor luate și i 

Teac întrun registru tote reclamaţiunile 

găciale; adresate direcţiunei şi venite prin |- 

inspectorat saii prin dirlzinți, atât la pri- 

mire, cum şi dupi ce so ia măsurile de | 

îndreptare şi de pedepsire celor dovediti 

culpabili, deschiendu-se rubrici speciale, 

în cari să s» noteze obisetul reelamaţiunei, 

dacă cra fondată saii nofondată contra sar- 

vieiului sai contra personalului superior 
ori inferior. 
” “Aceste sciinţe, la finele anului financiar, 

| 16 resumeză întrun tabloii statistic, servind 

pentru dara de semă anuală. 
Diuvoul VI, — Culege tote seiinţele de la 

"oficii. relative la nwnărul diferitelor cores- 
“pondenţe, mişcarea personalului (destituiri, 

'demistonări, confirmări, ete.), vindarea tim- 

“- brelor poştale, colet> poştate, mandate poș- 
"ialo şi altele. - 

Acâst serviciii se condue> separat în 
vaza decisiunai No. 66353 din 22 August 199), 
caro s3 reproduce aci: 

- DECISIUNE 

Avînd în vedera că sarviciul poştelor 

rurale, încă din anul 189 a fost condus 

„independent, d5 Divizia administrativă, de 

n râsistrul respectiv în |: 

'card Sa îuregistrat hârtia la intrare. 

care cra pandinte, dugă cum rezultă diu 
Daeisiunile Nr. 03359 din . 18394, 8£173 diu 
1895, 1026831 din 1893 şi 89797 din 1899. 
Având în vedere că acest sorviciii a luat 

o desvoltare din ce îni co mai maro; - 
Având în vedere căi în timpul din urmă 

sta, dat în sarcina acostui servicii şi ope- - 
rațiunile privitor la confecţionatea de 
haine pentru personalul superior ; 
Avâni în vedero că de la 1 lulia 1903 

po lânză ac2l servicii sa înfiinţat şi Casa 
de ajutor a personalului poştal rural, şi 

Considerând că numărul lucrărilor îngrou- 
neză prea mult Divisiunea exploatărei ; 

Noi, . ME 

Directorul general al telegrafolor, poştelor 
și telefonelor, 

Decidem : E 
1) Până la crearea unei Diviziuni a poş- 

tolor rurale, lucru rocunoscut de maă multe 
ori şi da predecesorii noştri, acost serviciii 

să fio saparat de Divisia do exploatare şi 
condus de către d. Oficiant superior Minescu 

Const, UI, eare va avea sub ordinele sale di- 

recete” personalul ce i so. va. da de către 

Direcţiune, va resolva lucrările de compe- 
tința şofului Divisioă oxploatărei şi va 
somna : ordinele emanata de acel serviciii 

pentru seful Divisici. | 

2) D. Sef al Divisiei de exploatare vă 

aduca la indeplinire .decisiunea do. faţă, - 

caro s3 va publica prin Buletinul Telegrafe- 
poştal. i 

p.. Director General, (55) D. Iu vlescu. 

D, — Serviclul controlei mandatelor 

„poştale interne şi internaţionale. ... 

Biuroul I. — Controlarea şi consta- 

tarea sumelor depuse prin mandate poș- 

talectelegrafice interne. Verilicarea re- 

gistrelor.cu matcă a mandatelor poştale 

şi telegrafice. Observarea neregularită- 

tilor de manipulare în seripte., Emiterea 

uplicatelor pentru mandatele perdute 

şi vidarea mandatelor perimate, Darea 

ordinelor pentru incasarea lipsurilor 

constatate. . - a 

Biuvoul II. — Controlarea şi consta- 

tarea mandatelor. poştale şi telegrafice 

achitate, interne. Verificarea situațiu- 

nilor stabilite pentru sumele plătite, 

controtarea mandatelor cu situaţiunca. 

Biroul IL[.  Controlarea operati- 

umilor de mandate postale efectuate de 

statiunile de cale ferală. Verificarea ram-   bursurilor. 
„Diuroul IV. Primirea compturilor 

de mandate poştale de la oficil, alegerea -   lor pe oficii şi conservarea lor.



  

  

Biuoul V. - Controlarea şi consta; 
tarea 'suinelor ' depuse prin mandatele | 
poştale şi telegrafice internaţionale. Ve: 
rificarea registrelor cu matcă, alegerea şi 
clasificarea. mandatelor.pe Stute. l'orma- 
rea decompturilor pentru Statele străine 
de sumele ce datoresce administraţia 
nostră. Redactarea ordinelor de obser- 
vaţiuui: și incasarea lipsurilor. Emite- 
rea duplicatelor pentru mandatele per- 
dute și 'vidarea mandatelor: perimate. 

Biuvoul VI. — Controlarea comptu- 
rilor şi mandatelor sosite din străină- 
tate, Constatarea sumelor ce datoreză 
administrația nâstră şi a sumelor ce are 

a Are . . ... 
a lua, stabilirea balantei şi trimiterea 
recunoscerilor despre sumele ce are de 
plată administraţia n6stră. Controlarea 
mandatelor plătite în străinătate în com- 
ptul administrațiunei n6stre în condi- 
cele cu matcă. Ă 
Biroul. VII. —'Verificarea sumelor 

coprinse în mandatele poştale plătite de 
administraţiunile străine în privința con- 
vertirei sumelor în diferite monete stră- 
ine. Verificarea rambursurilor şi a. re- 
tribuțiunilor. cuvenite din efectele :de 
comerciii internaţionale. Verificarea di- 
ferenţelor de curs. percepute de oficiile: 
din ţeră. Verificarea adunărilor din re- 
sistre și situaţiuni. 

Biuvoul VIII. — Formarea situaţiu- 
nilor în acte, împachetarea- mandatelor. 
postale achitate, plasarea lor pe oficil. 
si.conservarea.lor. ...  : i. 

Biuroul IX. — Cercetări, anchete şi. 
corespondențe relative la reclamaţiunile 
de mandate poştale interne şi interna- 
ționale. . ÎN ia 

E, — Serviolul controlei poştale de me- 
sagerii interne şi internaţionale. 

Biuroul I..— Controlurea registrelor de 
mesageri! presentate, a jurnalelor de 
mesagerir. Verificarea obiectelor de me- 
sageril expediate nelrancate, incasarea 

„lipsurilor constatate şi observarea nere- 
gularităților constatate. 

Biuroul II. —— Controlarea abonamen- 
telor la jurnale și a căsuţelor poştale, 
verificarea operaţiunilor de mesagerii 
efectuate -de către staţiunile de cale 
ferată, o. ” 

Biuvoul III. — Controlarea şi stabili- 
rea decompturilor generale pentru tran- 
situl corespondențelor poştale de scri- 
sori. Controlarea şi stabilirea decomp- 
turilor cu Germania pentru schimbul 

l expeditiune.: - i 

coletelor poştale cu România, preciun 
şi pentru. transitul coletelor poştale pen: 
tru Orient şi vice-versa. Controlarea și 
stabilirea decompturilor lunare cu ser- 
viciul maritim român, cu societatea. de 
asigurare ,,Dacia-Româniati, cu. socie- 
tatea internaţională de trenuri expres, 
stabilirea: decompturilor pentru -cheltu- 
elile transportului expediţier poştale cu 
Bulgaria (între punctele Giurgiu-lus- 
ciuk, Calafat-Vidin, Măgurele-Samovitz 
şi Silistra Călăraşi-Ostrov).. Formare 
şi dresarea statelor de diferență pentru 
lipsurile constatate la controlarea dite- 
ritelor servicii, încasarea lipsurilor con- 
statate. Lia 

Biuvoul IV: — Controlarea facturilor 
de obiectele de mesageril : sosite și. ex- 
pediate în schimb cu Austria, Ungaria; 
Bulgaria şi Rusia. Stabilirea decomp- 

| turilor lunare cu aceste - State, :veriti-: 
carea taxelor cuvenite Românici după: 
registrele de sosire, stabilite de oficiile 
ndstre poştale şi după bonificările.: fă- 
cute. în :faturi. în schimb. cu Statele 
străine. Urmărirea declaraţiunilor va- 
male nelichidate la timp de. către ofi- 
ciile şi. statiunile de cale ferată. „+... 

Biitvoul V. — Verificarea comptulul 
trimis de direcțiunea căilor. ferate, pen; 
tru plata biletelor de călătorie, liberate 
personalului. Verificarea "cererilor am- 
ploiaților pentru cheltuelile făcute “ci 
ocasia transferărilor sai detaşărilor.! 
Formârea . şi. stabilirea decompturilor 
pentru plata timbrelor poştale credi-: 
tate: ministerului de externe, -: Moizilo= 
rului Oficial si legaţiunel sârbe. 
" Biuroul VI.—Controlarea . compturi- 
lor de la'biuroul de comisiurie şi ex- 
edițiune. Explotarea : acelor: biurourl, 

Hareă tutulor instrucţiunilor necesare 
pentru a sc asigura aplicaţiunca regle” 
mentelor. Propuneri de îmbunătățini;: 
de modificări: saii instructiuni relative 
la serviciul biurourilor de comisiune și, 

.     

F.— Servleiul controlei telegrafice şi! 

telefonice, interne şi internaţionale. - 

Biuvoul [. — Controlarea registrelor 
cu matcă; a. telegramelor presentate 
pentru țcră și străinătate ; constatarea 
taxelor percepute ; liberare de copil de 
telegrame ; corespondența relativă “la - 
încasarea. lipsurilor şi observarea * nc- 
regularităților. -: i i 

Biivoul 11.— Verificarea deconptului-  



  

  

  

stabilit de direcțiunea căilor ferate pen- 
tru taxele cuvenite administraţiunel din 
telegramele. presentate la staţiunile de 
cale ferată ; controlarea registrelor cu 
mâteă ale staţiunilor de cale ferată, o- 
riginalele telegramelor, încasarea lip- 
surilor constatate. a 
„Biroul IIL.—Controlarea telegrame: 

lor şi borderourilor stabilite de. ofici! 
pentru  telegramele oficiale, . stabilirea 
decompturilor lunare cu tâte ministe- 
rele- pentru taxele datorate administra- 
țiunei .nâstre din! telegramele oficiale 
presintate. 
„: Biuroul IV.—Controlarea taxelor -te- 
legrafice incasate de oficiile n6stre pen- 
tru telegramele expediate în străinătate. 
Verificarea compturilor de debite şi ere- 
dite telegrafice, stabilite de oficil cu o- 
rizinalele telegramelor preschimbate cu 
Germania, Rusia, Austria, Ungaria, Ser- 
Dia şi “Bulgaria. - - 

" Bonificarea taxelor relative. Consta- 
tarea și incasarea lipsurilor la taxare 
saă.la dirigerea eronată a telegrame- 
lor. : AR 
.Biuroul V.--Dresarea de comptură men- 
suale şi trimestriale pentru Statele stră- 
ine. 
Verificarea taxelor bonificate prin comp- 
tură de către Statele străine pentru te- 
legromele destinate sai transitate în 
omânia ; adiţionarea compturilor te- 
legrafice transmise și sosite pentru și 
din, străinătate, verificarea tuxelor la 
fie-care telegramă sosită din străinctate 
sait transitată pentru constatarea drep- 
turilor cuvenite României ; * stabilirea 
decompturilor pentru telegramele cre- 
ditate legaţiunilor din ţeră ; corespon- 
denţa cu Statele străine, relativă. la 
observatiuni şi. replice asupra coinptu- 
rilor internaționale. . i 
- Biuvoul VI.—Controlarea registrelor 

ci înatcă pentru constatarea taxelor te- 
Jefonice percepute ; verificarea. situaţi- 
unilor pentru convorbirile efectuate ; 
controlarea condicilâr cu matcă, pentru 
constatarea taxelor percepute -pentru a- 
bonamente şi instalaţiuni la posturile 
telefonice: controlarea registrelor cu 

- matcă a telegramelor presentate la ofi- 
cile telefonice şi constatarea taxelor 

încasate. Se Si 
„Biroul VII.—Verificarea registrelor 

cu matcă şi a situațiunilor pentru con- 

statarea taxelor telefonice încasate de 
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oficiile telefonice judeţene, formarea de- 
compturilor pentru sumele ce datoresc 
ministerele administraţiunei nstre' din 
convorbirile telefonice oficiale, ” 

G. Servioiul statistic: 

- Biuroul I1.—Studiul pentru ameliora: 
ţiunile ce sar putea introduce în ser- 
vicii. Afaceri reservate. Cestiunr ce nu 
aparțin la nief unul din cele-lalte biu- 
rouri. Publicarea buletinului telegrato- 
poştal. . - a 3 
"Biuvoul I1.—'Ținerea unei . statistice 

generale pentru tâte ramurile . de ser- 
viciă, precum și pentru tot personalul 
și obiectele administratiunel -telegrafo- 
poștale. Raportul anuul despre mersul 
serviciului, 

Art. 31. Seeţiunea teehnică,: 

A.— Serviciul construoţiunilor şi în- 
treţinerei liniilor telegrafice gi tele- 
fonice, al inatalaţiunilor telegrafice 

” şi telefonice - | 

Biuroul 1.— Construcţiile şi înlreți- 
nerea liniilor telegrafice. | 

Să 'eluboreze procctele de instrucți- 
uni pentru lucrări de linii ” telegrafice, 
să perfecționeze mijlâcele pentru con: 
strucţii de linir, materiale, unelte, pro-. 
cedeuri, instrucția personalului de linii, * 
etc., să examineze devisele şi diferitele 
propuneri pentru lucrări de linil; să 
se ocupe cu utilisarea personalului sub- 
altern de linii după necesităţile servi- 
ciului, să propue, la necesitate, detașă- 
rile ce trebuese făcut» pentru lucrările 
de _linir. : i 

Să stabilescă tablourile cuvenite la 
sfârşitul fie-cărer lucrări pentru persa- . 
nalul detaşat, 'să controleze revisiile de 
linir făcute de personalul subaltern; să 
ia măsuri pentru ca restabilirea liniilor, 
în casuri de deranjamente, să se .potă 
face cu promptitudine. i. 

Propune pedepse disciplinare pentru . 
personalul de linii subaltern constatat 
vinovat. - N E 

Să verifice compturile şi tablourile 
lucrărilor de linii înaintate direcţiunel; - 
să țină în curent registrul pentru sta- 
tul liniilor, acela pentru lucrări efec- 
tuate în cursul fie-cărui trimestru. 

Registrul deranjumentelor, studiază 
causele care le-ai provocat, şi . în spe- 
cial pe cele ocasionate de descărcări at- 
mosferice. a a 

Să ţină asemenea în curent registrul  
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în care să înscrie resultatul măsurăto- 
rilor electrice de linii. - 

Să elaboreze proiectele de instruc- 
tiuni pentru veriticări de linil, 'consta- 
tări de deranjamente și întrebuinţarea 
aparatelor la asemenea ceasuri. 

- Să ţină în curent harta-reţelet și no- 
menclatura firelor telegrafice. 

Să presinte lu începutul fie-cărei luni 
un raport sumar de tote lucrările pro- 
puse, cele aprobate, cele etectuate,. cele 
în curs de executare şi cele ncîncepute. 

rile ce-trebuesc  [ăcute pentru lucrări 
de linii, să stabilâscă tablourile cuve- 
nite la firzitul fie-cărel lucrări pentru 
personalul detaşat; să controleze revi- 
siile de linit, făcute de personalul șub- 
altern ; să ia: măsuri pentru ca resta- 
ilirea liniilor, în casurl de deranjamente 
să se potă lace cu promptitudine. Pro- 
pune pedepse disciplinare pentru. per- 
“sonalul de linii subaltern, constatat 
vinovat. . E 

- Să verifice compturile şi tabiourile 
Să stabilâscă condițiunile de adniitere. lucrărilor de linil înaintate dircctiuncy, 

în cădrul personalului subaltern de lim. 
Să elaboreze proiectele de programele 

de studit pentru cursul de construcţie 
si întreţinere de linil telegrafice. 

'să țină în ! 
“statul liniilor, acela pentru lucrările 
lefectuate în cursul fie-czrui irimestru.: 

| Registrul deranianentelor, siudiază cau- 

curent registru pentru 

Să țină conferinţe asupra -vhestiuni- | sele care le-a provocat şi în special pe 
lor importante de construcţii şi între-i cele ocasionate de : descărcări utmoste- 
ţinere care intereseză corpul. 

Să propună achisiţiunea publicațiuni- 
nilox ce se ocupă cu studiul construc- 
țiunilor și întretinerel liniilor telegra- 
ice și al aparatelor de verificări de linii, 
de materiale și de aparate. 

Să elaboreze proiectele cuietelor de 
sarcini pentru achisiţiuni de materiale 
şi utilagiă, necesare construcţiunilor şi 
întreținerel liniilor telegrafice ; să pre- 
sătescă tote lucrările pentru furnitu- 
rile necesare lucrărilor de linit, să ţină 
un duplicat de inventarii de tâte ma- 
terialele şi utilagiă ce sunt trebuin- 
ciose 

Să îngrijască ca materiulele şi utila- 
giul pentru linit să lie aprovisionat în 

„conditiunile cele mal bune şi la timpul 
oportun, pentru ca lucrările de linii să 
nu încerce nick-odată veri-o întârziere 
din causa veri-unel lipse. 

Să iîngrijască de ţinerea regulată a 
statisticilor de deranjamente a reţelei 
telegralice și lucrări efectuate. 

Să fucă totă corespondența relativă 
la atribuţiunile sale indicate mar sus 
şi va-executa ordinele şefului săi. 

Biuvoul II. Construcţiile şi întreținerea 
- liniilor telefonice. 

-Să elaboreze proiectele de instrucţiuni 
pentru lucrări de linii telefonice să per- 
“tecțioreze mijlâcele pentru construcţii 
de.liniy, materiale, -unelte, procedeur”, 
instructia personalului de linie, etc., 
să examineze devisele şi diferitele pro- 
puneri pentru lucrări de linii; să se 
ocupe cu utilisarea personalului . sul- 
altern: de linii, după necesităţile servi- 

“zice... | 
| Să țină în curent registrul în care 
ise înscrie resultatele măsurătorilor c=: 
lectrice şi de linit: 

Să celuboreze proiectele de instruc- 
țiunr pentru veriticări de linif, consta- 
tări de deraniamienie şi întrebuințarea 
aparatelor la asemenea casuri. ” 

„Să țină în curent harta reţelei şi no- 
menclatura firelor teletonice. - 
"Să presinte la începutul fic-cărel luni 
un raport sumar de tâte lucrările :pru- 
puse, cele aprobate, cele etectuate, cele 
în curs de executare şi cele ncincepute. 

Să stabilescă condițiunile “de admi-" 
tere în cadrul personalului: subaltern 
de linit. A : a 

Să elaboreze proiectele de progra- 
mele de studii “pentru cursul de con- 
struct: și întrețineri de liriil teletonite. + 
Să fină conterințe asupra. ecstiuni-or 
importante de constructii și întrețineză 
cari intereseză corpul. 0. 

Să propună 'achisitiunca publicațiu- 
nilor ce se ocupă cu. studiul construc- 
iilor şi întreţinerile liniilor tectonice 
şi al aparatelor de verificări de linil, 
de materiale şi aparate... E 

Să elaboreze proiectele: chietelor „de 

sarcini pentru achisiţiune de materiale 

și utilagiii necesare construcţiunilor şi 

întreţinerilor liniilor telefonice, să pre- . 

gătescă tote lucrările pentru turniti:-. 
rile necesare lucrărilor de linik,-să țină 

un duplicat de inventariii de tote ma- 

terialele și utilagiii ce 11 sunt trebuin-. 
ciose. o „e 

I-. Să îngrijescă ca materialele şi utila- 

giul pentru linil să fie aprovisionat în   ciului, să propue la necesitate detașă- !condiţiunile cele ma! bune şi la tim-
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pul oportun, pentru ca lucrările de Li- |instulaţiunile oficiilor, clasându-le după 
nil Să nu încerce nicl-odată veri-o în-! natura şi data lor. 
târdiere din causa verr-unci lipse. 
"Să țină în curent registru-jurnal pen- 

tru aprobările date şi cheltuelile făcute 
“pentru fie-care linie, precum de aseme- 
nea pentru fie-care turnitură, transport, 
sumă şialte cheltuelr. : 
Să îngrijescă de ţinerea regulată a 

"! statisticelor de deranjamente a retelei 
telefonice si lucrări efectuate. 

Să fucă totă corespondenta relativă 
sale indicate mal sus 

şi. va executa tote ordinele şefului s&ii. 

Piuroul ILL. Iustalațiunile telegrafice 

Va ţine în curent. registrul de par- 
tidr de aparatele aflate în functiune şi 
cele în reservă la fie-care oficii, ser- 
vicii sau ședlă de instructiuni. 

„Să, ţină în curent inventariul apara- 
- telor. ajlate în depositul central ulară 

de cele speciale, laborator şi studir. 
Să. consemneze întrun registru „,mMe- 

moriii!?, specilicările fic-cărul fel de a- 
parut, însemnând numărul de ordine ce 
trebue să porte ori-ce aparat, 

Să verifice orl-ce fel de aparat tele- 
grafic ce intră sait iese din deposit, in- 
tră sati iese din ateliere ; înregistrând 
tote resultatele. verificărilor, | 

Să stabilescă planurile de instalațiuni 
„telegrafice, fixând numerul elementelor 
„ce. comportă și a Je trimite lormal ofi- 
ciilur respective. Să eluboroze instruc- 
țiunile necesare pentru executarea in- 
stalațiunilor de apurate telegrafice, a 
generatorilor electrici, utilisarea şi în- 
tretinerea lor în bune. condițiuni. 
„Să facă imstrucţia personalului de li- 

„ni! telegrafice, asupra instalutiunilor si 
întretinerea aparatelor, bateriilor şi ac- 

“ cesoriilor.. , 
„-Să fină în curent statul aparatelor 

“ec figureză în înventariii. 
Să ţină în curent albumul planuri- 
lor de instalatiuni telegrafice cu dia- 
"eramele aparatelor și bateriilor, elabo- 

: rind toxtul descripţiv ul aparatelor si 
” generatorilor în uz. . | 
-: Să înregistreze tote deranjamentele 
produse în instalaţiunile oficiilor, stu- 
diind causele care le-a provocat şi în 
“special pe cele produse de, descărcările 

- atmosferice, propunând tot de odată 
mijlocele pentru prevenirea lor. 

Să formeze statistic ; trimestriale și 
'“anuale-de deranjamentele produse în 

Să întoemescă tinându-le în curent 
pstatisticele anuale pe oficil pentru cle- 
„mentele și aparatele aflate în functiune 
„pentru cele întrebuințate, schimbate saii 
'adăogate în. cursul anului, pentru. de-. 
|ranjamentele suferite, după natura lor 
şi telul aparatelor. a 

| Si facă totă corespondenta ce incumbă 
serviciul .ce conduce. IE 

Va tace la începutul anului o dare 
de sâmă motivată şi amănunţită despre 
lucrările 's&virşite de personalul servi- 
ciului, de personalul de linii şi cel me- 
canie, despre ameliorările realisate, des- 
pre deranjamente, despre lacunele şi 
mijlocele de a le înlătura; despre mij- 
locele ce ar fi necesare pentru i asigura 
regularitatea și progresul lucrărilor, 
pentru perfecţionarea construcțiilor de 
aparate şi al instalaţiunilor, precum și 
al instrucţiunilor profesionale al perso- 
nalului mecanic. 

Piuroul IV. Instalaţiunile telefonice. 

_YVa ține în curent registrul de par- 
țidr de aparatele aflate în funcţiune şi 
cele în reservă la fie-care oficiti, serviciul 
sait şeolă de instructiune. 
“Să țină în curent inventariul apara- 
telor aflate în depositul central afară 
de cele speciale, luboratoriii. și: studil. 

Să consemneze într'un registru „me- 

morii“ specificările fie-cărut fel de a» 
parai, însemnând numărul de ordine 

ce trebue să porte orl-ce aparat. 

“Să verifice orm-ce fel de. uparat tele- 

fonic cc intră sati ese 'din deposit, intră 
sati ese din ateliere, înregistrând tote 

resultatele verificărilor. , 
Să stabilescă planurile de instala- 

tiunt teletonice fixând numărul elemen- 

telor ce comportă şi u le trimite formal 

oficiilor respective. Să elaboreze instruc- 

țiunile necesare pentru executarea ins- 

talatiunilor de aparate telefonice, a 

generatorilor electrici, utilisarea $i în- 

tretinerea lor în bune condițiuni. 

Să facă instrucţia personalului de 

linit telefonice, asupra instalațiunilor şi 

întreținerei aparatelor, bateriilor şi ac- 

cesoriilor. * Se 

“Să tină în curent statul aparatelor 

ce figuicză în inventariii. 
Să tină în curent albumul planurilor 

de instalatiuni telefonice cu diagramele - 

aparatelor şi bateriilor, elaborând. textul.  
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deseriptiv al aparatelor şi generatorilor 
în uz. a 

- Să înregistreze tote deranjamentele 
produse în instalațiunile oficiilor, stu- 
diind causele cart le-ai provocat şi în 
special pe cele produse de descărcările 
atinosterice, propunând tot-d'o-dată mij- 
l6cele pentru prevenirea lor. : :.::*, 

Să. formeze statistice” trimestriale. -și 
anuale, de deranjamentele: produse “în: 
instalaţiunile: oficiilor, clasându-le după 
natura şi data: lor. a te 

- Să întoemescă, ţinendu le în curent, 
statisticele anuale pe oficir: pentru ele- 
mente]e: şi aparatele. aflate -în funcțio- 
nare, pentru cele întrebuințate, schim- 
bate sati adăogate în cursul anului, 
pentru deranjamentele suferite după 
natura lor și telul aparatelor. 

- Să facă totă corespondenţa ce incumbă 
serviciul ce conduce. | 

- Va face la începutul anulur o dare de 
scmă motivată şi amănunţită despre 
lucrările s&virşite de personalul servi- 
ciului, de personalul de linii și cel me- 
canic, “despre ameliorările  realisate, 
despre deranjamente, despre lacunele 
şi Inijl6cele “de a le înlătura; despre 
mijlâcele ce ar fi necesare pentru a asi- 
gura regularitatea 'și progresul lucră- 
rilor, pentru perfecționarea construc- 
țiilor de aparate şi al instulațiunilor, 
precum şi âl instructiunilor profesio- » . 

B. Serviciul'studiilor şi laboratoriilor, 
” al “verificărilor bibliotacei 
” Şi museului, i 

Biroul IL. Studii și laboratorii. 

"Va. face experiențe, studiind şi . pro- 
punând introducerea de nout sisteme 
de aparate, gencratorii, instalaţiuni 
constatate. avantagiose. : 

- Să țină conferințe asupra. chestiuni. 
„lor ce interesâză personalul de carieră. 

- Să „propună achisiţiunea aparatelor 
şi adaptarea metodelor ce crede . mal 
avantagidse . pentru verificări şi .orl-co |. 
alte experiente, asupra, utilisărer acos- 
tor. aparate şi metâde, 
„Să propună achisițiunea publicaţiu- 

nilor necesare .serviciului. - 
Să facă totă corespondenţa ce incumbă 

serviciul ce conduce. 
Va face la începutul anului o dare 

de scină motivată şi amănunțită despre . 

îi .-, 
  

Să ingrijescă : de ţinerea “în curenta 
inventariilor Jaboratoriului. e 

Să îngrijescă și să: întrețină în bună 
sture instalaţiunile Juborutorului de m&- 
suri, de experienţe şi de verificări. 
"Să studieze şi să experimenteze tot: 

ce pote interesa telegrafia și telefonia,” 
lumina - electrică: şi orl-ce aplicațiunr” : 
ale clectricitătel. : E 

In ce privesce buletinul telegrulo- 
poştal, acest biuroii va avea să studieze 
Și să propună inijlocele prin cari bule- 
tinul pote deveni interesant pentru am-. 
ploiaţir corpului, cât şi pentru alte pro-" 
fesiunt, să citescă tote publicațiunile ce 
se primesc la bibliotecă şi atrăgend a-i 
tentia setului săi asupra -serierilor. de'! 
ralore cari ar putea [i utilisute cu avan=. 
taj în serviciul nostru, să propună tră-"! 
ducerea şi publicarea. prin. buletin a 
ublicațiunilor ce întereseză corpul te-": 
egrufo-poştal şi: alte profesiuni, să exa-: 
mineze articolele manuscrise. primite: 
spre “publicare şi să motiveze publici=- 
rea sait nepublicarea lor. Să țină con- 
terinţe asupra subiectelor - tratate pri -- 
publicaţiunl, saii a orr-cărul studii făcut” 
asupra chestiunilor ce intereseză tele: 
grafia sai telelonia. . ie 

Să ia măsuri a se publica: tote con: 
ferințele profesionale ținute de: tun": 

  

„ționariY telegrato-poştall și chiar de 
alte profesiuni, când conferințele ai 'un 
caracter seiințifie saii de exploatație si 
profitabil corpului. . i 

Să presinte selului. săi, la începutul;:, 
| fic-cărei luni, un raport cireumstanţial 
de tâtă activitatea serviciului, lahora- ... 
torului de ni&suri. de :experiente, de 
studu în cursul lunci expirate.. 

- Să facă la finele anului o dare de, 
sâmă însoțită de statisticile cuvenite, 
prin care să se motiveze tâte lucrările si 
săvirşite, folosele ce ai. resultat, pro-;, 
gresele făcute, situatia . laboratorului... 
Şi altor instalațiuni de studiu sait ex-; + 

  

periențe. poti, 
a 

Diuroul” IL. Yerificăii. 

  

Veritică materialele, : aparatele- și: e, 
orl-ce 'furnituri aprovisionate de direc= 
țiune, cele primite'de la olicii sai tri- ». 
mise acestora, precum şi ork-ce. mate-.-.-. 
rial, „aparute si instrumente, privind... 
serviciul rețelelor si instalațiunilor te-_. 
legratice şi telefonice. SE 
"* Consemneză în registre-memoril ope ..: 

"| raţiunile veriticărilor. Raportâză resul:,«: ,
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taiul verificărilor şi consemneză in re- 
gistrele-memorii rcsultatul verificărel. 
„Studiază, pertecţioneză și propune 
mijlocele cele mat proprii veriticărilor, 
după metodele cele mar noui și mul 
avantagivse, întreţine. în pertectă bună 
stare tote aparatele și utilagiul pentru 
verificări ; ține o statistică de tâte ve-. 
vificările executate, 

- Face critica materialelor şi orl-cărel 
(urnituri care în cursul verificăre! nu 
ai presintat anomalil. Conservă cchan- 
tilonele din probele făcute, etichetâu- 
du-le, catalogându-le şi conservându-le 
(dându-le numărul şi pagina din regis- 
trul-memortii unde sa consemnat resul- 
tatul veriticărilor). 
„Elaboreză. instrucţiunile asupra veri- 

ticărilor de executat în luboratoriă. 
La finele fie-cărul trimestru, presintă 

o relațiune circumstanțială de. verifi-. 
cările erecutate în cursul trimestrului:; 
iar: la finele anuluY face o expunere de- 
tailată însoțind'o de statisticile. lucră- 
rilor. efectuate în cursul întregului an 
arătând în acelasi timp tote umelioră- 
rile realisate,. precum şi cele: ce may 
sunt necesare. Propune achisițiunea pu-- 
blicaţiunilor necesare serviciului săi, 
face, totă corespondența cer incumbă 
iuroulul de verificări. . 

Biuroul. II. Pilioteca şi museul.. 

Să propună achisiţiunea” publicațiu- 
nilor- necesare serviciulul. ! 

Să facă totă corespondenţa ce incumbă 
serviciul, ce conduce, | 

de semă motivată şi amănunţită des- 
pre lucrările s&virşite, NI 

Şă îngrijască de ţinerea în curent a 
inventariilor. şi catalâze'or -bibliotecel 
şi a museului, reductand însuşi! câte o 
notiță descriptivă în dreptul fie-câruy 
fel de aparate, de material şi ori-ce alt 
obiect inscris în catalozele respective. 

Să ia dispositiunt pentru conservarea 
în bune. condițiuni a zestrei bibliotecei, 
a- museului, a.-aparatelor. și ultor ac- 
cesoril ce îl sunt. încredințate, propu- 
nând îmbunătățirile ce sar crede no- 
“cesare. Să presinte șefuluY seu, la înce- 
putul fie-cărei luni, un raport” cireums- 

1) Acest serviciii în 'urmn decistunei 

'tantial de totă 
:bibliotecer. N de 
i Să facă la. finele anulul o:dare :de 
;scmă, însoţită de statisticele civenite;: 
;prin care să-se motiveze tote lucrările. 
„săvirșite,-folosele- ce aii resultat, pro: 
gresele: lăcute, situaţia Libliotecei și. a” 
muscului. ia Da a 

Să. se conforme disposiţiunilor prevă- 
dute în: regulamentul. adutis de comisia 
consultativă, îmegistrată la: No. 13.22: 
din 1895, relativ 
“și laboratorii. : 

activitatea . serviciulul 

   

  

la ! ibliotecă,. nuseit: 

C. Serviciul atelierelor LI MR 

Biuvoni 1. Maşinele. şi utilajele. 

Să, dirijeze atelierul mecanic de upa- 
rate cu anexele sule de. galvanoplastie, . 
de ferărie, turnătorie, tâmplărie,şi de. 
autografie ; să elaboreze proiectele de . 
regulamente pentru serviciul interior. 
al atelierelor, îngrijind ca ordinea şi 
disciplina: să domnescă în ateliere; va 
propune pedepse . disciplinare :pentru: 
personalul atelicrelor.. - .- a 

- Să. verifice carnetele lucrătorilor. în. 
curs de execuție şi va lua măsuri pen- 
tru a fi ținute .în regulă de către lu-. 
crătoril respectivt. - | 

Să elaboreze caietele de sarcini pen- : 
jtru materialele și utilagiul necesar ate- 
Țlierulur. i 

Să ţină un registru inventarii de 
totă zestrea atelierului, -de-tote furni- 
turile aprovisionate pentru . lucrările 
„atelierului, precum şi de tote întrebuin- 
  

- "țările. 
Va face -la începutul anulut o dare! „„Să verifice tote materialele și utila- 

giul aprovisionat .pentru lucrările ate: 
lierului, precum şi orl-ce furnituri apro- 

„Vizionate pentru serviciul sti. * : 
Să ţină un registru-memoriă -pentru. 

înscrierea preţurilor acestor furnituri, 
"verificând compturile şi tâte actele: re- 
lative la furniturile serviciului: | 

Să îngrijască a se da” personalului 
mecanic o instrucţiune profesională mal 
desvoltată, mai temeinică, obligând pe! 
şeful atelierului a se.interesa mar de: 
îprâpe în orele de lucru, prin ținere 
de conferinţe ma! apropiate, asupra di-. 
feritelor părţi privitore la electro-tech-: 
nică, prin învățătura desemnului şi altor 

No. 83503 din 5 Octombrio"1991 publicată” 
în BUT. P.No. 19, par. 42% Dormizi un sazviciii exterior ssparat, făcând parte din . 
ctre; inspeet Il 
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elemente corespundetâre specialităţel. 
Să urmărescă progresele clectro-tech- 

nice, propunând perfecţionări în cons- 
truetia aparatelor în uz. 
_Să propună achisițiunea publicaţiu- 
nilor necesare serviciului. 

Să facă tâtă corespondenţa ce incumbă 
serviciul ce conduce. 

Va face la începutul anului o dare 
de semă motivată şi amănunțită despre 
lucrăsile stvirşite de personalul servi- 
ciulul mecanic, despre ameliorări rea- 
lisate, despre deranjamente, despre la- 
cunele şi mijlocele de a le înlătura, 
despre mijlocele ce ar fi necesare pentru 
a asigura regularitatea şi progresul lu- 
crărilor, pentru perlecţionarea construc- 
țiilor de aparate şi al instalaţiunilor, 
precum şi ul instrucţiunei prolesionale 
al personalului mecanic. 

DBiuvoul II, Tacrările de construcții şi 
reparații de aparate și instrumente 

de tot felul: 

Să îngrijască a se aduce în bună 
stare tote aparatele şi orl-ce obiect uti- 
lisabil în serviciul telegrafic şi telefonic 
aflate în deposit, precum și acele ce se 
-primese de la alte servicii ale direc- 
ţiunei; | 

- Să consemne întrun registruanemo- 
rii specificările fie-cărul fel de aparate, 
insemnârid numărul de ordine ce trebue 
să porte ori-ce aparat. 

___Să verifice orl-ce tel de aparate intră 
suit eso «lin ateliere, - înregistrând tote 
resultutele verificărilor. IE 
"Să elaboreze caietele de sarcinl pen- 

tru aparatele trebuincidse, pregătind la 
timp lucri rile pentru aprovisionarea lor, 
în cantităţile sai condiţiunile cerute de 
exigenţele serviciului.  - 

  

cu preţurile lor unitare, retribuţiunea 
lucrătorilor cari cooperează, precum şi 
timpul în care sta efectuat, stabilind a-: 
pol costul fic-cârul obiect lucrat în a- 
telier. 

Să urmărescă proaresele electro-tech- 
nice, propunind  perlecționări în con- 
strueția uparaielor în uz. - . 

Să propună achisițiunea publicațiu- 
nilor necesare serviciului. Să facă totă 
corespondența ce incumbă serviciul ce 
conduce. 

Va face la începutul anului o dare de 
seamă şi amănunţită despre lucrările 
săvârșite de personalul serviciului, des- 
pre ameliorărt realisate, despre deran- 
Jamente, despre lacune, și mijlâcele de 
a le înlătura, despre mijlocele ce ar fi 
necesare pentru a asigura regularitatea 
și progresul lucrărilor, pentru pexrlec- 
fionarea construcţiilor de aparate şi al 
instalaţiunilor, precum și al instrucți- 
unel profesionale al personalului me- 
canic. 

Biuvoul. II[. Lucrări galranoplastice 

Intocmesce tote instrucţiile relative: 
la lucrările “de galvanoplastie, prescrie 
lucrările ce trebuese executate, luând 
măsuri ca cele să se facă în condiţiunile 
cerute, îngrijesee ca instalaţiunea cu u-" 
tilagiu să lie întreţinute în cea mal bună 
stare de funcționare; îngrijesce şi ține 
în curent instrucția personalului subal- 
tern ce conduce. E 

Să consemne întrun registru „„Inenmno- 
rii“ specificările -fie-cărui- fel de apa- 

..
 

rate, însemnând numărul de ordine ce: 
trebue să părte orl-:ce aparat. 

Să stabileseă materialele şi utilagiul 
ce trebuese date atelierului pentru e- 
xccuturea lucrărilor ce-l privese. 

Să ţină un registru în care se spe- 
Să propună aparatele ce trebuese con- | cifică : obicetele ce se dau în lucrul a- 

struite, reconstruite saii reparate și orr- ! telierului și materialele pentru acestea 
ce lucrări 's'ar cere să fie executate în |cu preţurile unitare; retribuţia lucră- 
atelier, dând instrucţiuni şi stabilind | torilor, precum şi timpul în care sa e-" 

„uneltelor, elementeler galvanice saii a 
altor. obiccte date în lucru atelierului, ; 
„Să stabilească materialul şi utilagiul 

ce trebuese date atelierului pentru e- 
xecutarea lucrărilor ce i se prescrie. 

Să țină un registru în care se spe-_ 
- cifică : obiectele ce se dai în lucru a- 
telierului şi materialele pentru iceste 

pentru construirea pieselor aparatelor, ! obiect lucrat în atelier. 
Să urmărâscă progresele electro-tech- 

nice, propunând pertecţionări. 
Să propină achisiţiunea publicaţiu- 

nilor necesare serviciului, să facă totă 
corespondența ce incumbă serviciului 
ce conduce. 
Ya face Ia începutul anului o dare de 
sâmă și emEnuntită despre lucrările 

schițele şi planurile cu cotele necesare | fectuat, stabilind apoi costul fie-cărui 
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„ parat.. 

„„xecutarea. lucrărilor ce-l privesce, 
-- Să țină un registru în care se spe-:niturile necesare serviciului s6i.. | 

- săvârşite de personalul serviciului; des- ! inceputul fie-cărul an laice o dare 
ri odului .func-. 
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săvârşite de personalul serviciului, des- |, -: D.— Serviciul construoţiunilor de 
“ pre ameliorări realisate, despre deran- clădiri cu instalăţiunile şi întreţine- 
Jamente, despre lacune.-si mijlâcele de rea lor. 
a le înlătura, despre mijlscele ce ar fi| - : 
necesare pentru a asigura regularitatea | Biroul I.—Coustrucțiuni şi întreținerii: 
şi progresul lucrărilor şi al instalaţiu-! .. de localuri 
nilor, precum şi ul instrucțiuner pro- , : 
fesionale a personalului. . Dirijează şi supravegheză serviciul 
IN „ SR interior al palatului telegrato-poştal, cu 
Biuroul IV.—Jucrările de ferărie, tutr= | dependinţele sale, din Bucuresci. Stu- 

nătorie, de autografie și tâmpliirie.  - * diază şi îşi dă avisul asupra proiecte-! 
“lor de constructiuni,. reconstrucţiuni şi 

. Face să se execute tote lucrările ce-reparațiuni de localuri; îngri:esce de 
rute de diteritele servicir ale secţiune 'aprovisionarea și conservarea mobilie- 
technice. “rului necesar diteritelor servicii insta- 

Intocmesce instrucţiunile relative la: late în palatul telegrato-poştal. 
"executarea lucrărilor. 

Reguleză tinerea în curent şi exact! piureul 14.—Iustalaţiunile electrice, a- 
a 'caruetelor de lucru ale lucrătorilor. | “fară de ecle telegrafice şi telefonice. 

Ingrijesce ca instalațiunea cu tot u-; o ” 
u ă fie întreti j : PE . x 2 : tilagiul lor să fie întreținute in cea; Dirijeză şi supraveghiază instalatiu- 

mal bună stare, preserie lucrările ce; . ÎN cp ădirea palatului 
- : : inile de lumină din clădirea palatului. 

trehuesc executate, luând măsuri ca ele. teleerato-nostal, înerijesce de întreti- 
să fie executate lu timp si în condiți-! “<S poştal,  IMNSIIJC: unetionat: unile cerute : : imerea lor în bună stare-de functionat; 

e a , „propune materialele, aparatele și uti- 
Ingrijesce și ţine în curent instrucția : jaoiul nec i ! 

ersonalului subaltern ce conduce. - + ASI NECeSarI, af îns y ) k : . ! 3 În a - iavărY.î iS- pe on: CI CE Comte -: Studiază și propune ameliorări; în SIS 
. Consemnează întrun registru-memo-': aL icitato : stu- SEE ps op itemul de iluminat cu electricitate . 

viu specilicările iie-cărut lel de aparat,! -: : “ iustalatiunl cu : pe : z«p] tdiază proiectele pentru iustalatiu 
piese saii obiect, însemnând uumărul curenti forti si orl-ce alte aplicațiuni 
de ordine ce trebue să porte orr-ce a-: tape na “cele ni ane ce treoue Să | “” “ale electricitățer, propunend pe cele mal 
i ERIE AIR javantagidse, dupe cas ; tine, în curen 

-„ Stabilesee materialele şi utilagiul ce! si în ordine. plinurile: de instalaţiuni 
trebuese date acelui biuroii pentru e-! cu curenți forţă, catalogându-le ; elabo- 

râză caietele de sarcini relative la fur- 

. 

cifică ; obiectele. ce se dati în. lucru a-l. Ingrijesce ca aprovisionările să se 
telicrului şi materialele, pentru acestea ; facă la timp. 

„cu prețurile unitare; retribuţia lucră- ; Tine un memoriă-jurnal, în . care se 
torilor, precum. şi timpul în care sa e- i notâză pe ordine tote deranjâmentele 
fectuat, stabilind apoi costul fie-cărul; şi. causele carle le-ai provocat... Elabo-. 
ohieet lucrat în atelier. 'reză instructiunile necesare pentru per- 
„Urmăresce progresele electro-tech-'!' sonalul subaltern. Ingrijesce de instruc- - 

nice, propunând pertecţionări. , jția acestui personal. Propune achisi- - 

Propune achisițiunea publicațiunilor, ţiunea publicaţiunilor necesare servi-- 

necesare serviciului. iciuluy; întoemesee, ţinându-le în cu- 

Face tâtă corespondenţa ce incumbă rent, statisticile pentru deranjamentele 
serviciul ce conduce. “ce sai constatat în cursul fie-cărul trl-- 

: : cr ian ă. Face la începutul anului o dare de |mestru ia măsuri ca deranjamentele s: 
zii . , . : anlă 1 a seamă şi amănunţită despre lucrările [fie cu promptitudine înlăturate, 1ar a 

pre ameliorări realisate, despre deran- | scmă amănunțită asupra m Mu 
jamente, despre lacune şi mijlâcele ce |ţionărer instalaţiunilor, amelorii 

ar fi necesare pentru a asigura regula- | realisate, mijlâcele ce ar fi necesare. 

ritatea și.progresul lucrărilor și al in- pentru a asigura regularitatea servicii 

stalațiunilor, precum şi-al instraeţiu- | ui; face corespondența relativă la 

ne! profesionale ale personalului. viciul ce incumbă biuroului. 

 



  

    
  

  

Biroul JI.— Instalațiunile -de .căl- 

dură, -de az şi de apă: B aaa 

'Dirijeză și supraveghiază instalațiu-: 
nile de căldură, de gaz şi de apă; în- 
arijesce de întreţinerea lor în bună stare 
de funcţionat; propune materialele, a- 
parate și utilagiul necesar ; studiază 'şi 
propune ameliorările sistemelor; ţine 
în curent și în ordine planurile de in- 
stalațiuni ; cluboreză caietele de sar- 
cin! relative la furniturile necesare ser- 
viciului s&ă ; îngrijesce ca aprovisionă- 
rile să se facă la timpul oportun ; ține 
in curent un memoriti-jurnal, în care 
se noteză tote deranjamentele și cau- 

- sele cari le-a provocat, precum şi stri- 
căciunile ce saii causat. 

Elaboreză instrucțiunile necesare pen- 
-tru personalul subaltern ; îngrijesce de 
instrucția ucestul personal ; propune u- 
chisițiuneu publicaţiunilor necesure scr- 
viciului ; întoemesce, ţinendu-le în cu- 
rent, statisticile pentru deranjamentele 
ce S'aii constatat în cursul fie-cărui tri- 
mesiru ; ia măsuri ca deranjamentele 
să îie cu proniptitudine înlăturate ; iar 
la începutul fie-cărul an face o dare de 
semă amănunţită asupra modului func- 
ționărei “ instalațiuni!or, ameliorărilor 
realisate ; mijlocele ce ar fi necesare: 
pentru 'a asigura regularitatea servi- 
ciului, Face corespondența 'relativă la 
serviciul c& incuinbă biuroului. 

“ B.—Servloiul economatului 

Binvoul IL.  Purniturvile, 

Prepară lucrările pentru cumptrare 
de materiul, obiecte poştale, mobilier 
și tot felul de turnituri ncecsare servi- 
ciulut telcarafic, telefonic şi poştul.; 
tace comandele formularelor şi impri- 
matelor necesare serviciului telegrafic, 
telefonic şi poştal ; verifică tote actele 
de cheltueli pentru furnituri ; prepară 
lucrările pentru licitaţie ; reguleză pri- 
mircea, păstrarea şi liberareu la timp a 
cauţiunilor. depuse de antreprenorii de 
lucrări şi furnituri ; îngrijesce de exc- 

" cutarea ordinelor date depositului cen- 
tral pentru înmagazinarea, conservarea 

“şi distribuirea materialelor, aparatelor, 
obiectelor de tot felul, telegrafice, te: 
Jefonice şi poştale, precum și a. împri-. 
matelor. o. o 
- Imgrijesce.ca furniturile să se verifice   

și recepţioneze. de cel. indrituiţi.: Ingri- 
"țJesce ca procesele-verbale de recepțiuni 

să „fie trecute într'un - registru de: tur- 
hituri: Da mie 

Ţine în curent pe alfabet, pe catego-: 
rie şi pe ordine nomenclatura prețuri- 
lor pentru tâte furniturile, notâză * în- 
tr'o condică ad-hoc, tâte ofertele pri-! 
mite la direcțiune, ţine în curent re- 
gistrul contractelor şi comandelor pen- 
tru [urnituri dupe normele stabilite.: 

Face tâtă corespondenţa relativă. la 
furnituri:;: ține? înseurent--jurnalul-ine- 
moriii de adresele furnisorilor -si ofer- 
tatorilor, pe altabet şi pe specialitate, 
la finele anului face o dare de sâmă a-: 
supra preţurilor'și condițiunilor cu cari 
Stil electuat furniturile în cursul anti- 
lu! în comparaţie cu aniY precedenti, a-. 
rătând motivele vuriaţiunei preţurilor. 
Propune mijlocele prin cari furniturile: 
se pot obţine în condițiuni mat avan- 
tagtose, 

Biuvoul II.— Incentariite. 

Inventuriază, tote furniturile imediat” 
dupe recepţia lor de către indrituiți ; 
inventariază tote materialele, aparatele, 
uneltele şi orl-ce alte obiecte “primite” 
de la oficil și inspectorate sai cumpă- 
rate de aceștia pe basa aprobărilor date - 
de 'direcțiunea generală. e 

Tine în curent inventariul general și . 
inventariile de partid cu tâte serviciile 
direcţiuner pentru tote obiectele intrate 
şi- eşite, - în -şi-din -magazia centrală. . 
Controleză inventariile magazie! cen- 
trale ale oficiilor şi posturilor telegra- 
fice, teletoniceşi poştale, precum şi ale 
diferitelor servici! dependinte de dircc- , 
ţiune ; face încheerea operațiunilor in- 
ventaricescă la finele fie-cărui trimestru, 
face -compturile de gestiuni. ale maga- 
ziei centrale, precum și statisticele pen-.; 
tru diversele materiale intrate şi eșite; 
cumpărate sai intrate; întrebuințate 
sali usate ; în fine, de totă miscarea | 
materialelor, maşinelor, aparatelor, u- 
neltelor saii instrumentelor și orr-ce 
alt obiect. a aa 

Controlâză procesele-verbale de .in- 
specţiune şi-cele de predarea și pri-... 
mirea oficiilor şi dileritelor servicii de-, 
pendinte de direcţiune, face :corespon- . 
denţa relativă la ; ţinerea” în „regulă. a. 
inventariilor. -. 
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„-Biuvoul IMI. — Magazia, 

a) Pentru furniturile plătite din fon- 
durile alocate prin budgetul direcți- 
unei ; . E a i 

.b) Pentru furniturile plătite din fon- 
durile provenite din instalaţiunile par- 
ticulare, NE ăi 

'Ține un jurnal pentru fie-care din a-. 
ceste magazi!, în care se înscriu obiec-. 
tele „intrate şi eşite. Ingrijesce a se în- 
scrie în inventariile magaziei tote or- 
dinele de. încărcare și scădere a ori- 
căru! obiect cumpărat sati primit de la 
ofici! sai alte servicii ale direcțiunel, 
precum şi cele ce se trimit. acestora. 
Controlcză şi vizeză tote ordinele de 
încărcare, precum şi tote adeverințele. 
de primirea obiectelor trimise oficiilor 
saii altor servicii. | a 

In fie-care di verifică intrările şi e-. 
şirele operate pe basa ordinelor direc- 
tiunei. i . 

Imediat dupe sosirea sati depunerea 
furniturilor avizeză pe sub-şelul secți- 
unei technice. o 

Ingrijesce lu timp de seoterea de la 
vamă a.diteritelor furnituri : sosite din 
străinătate pe adresa dircețiunel, pre- 
cum. și. de sutistacerea la timp a -dite- 
ritelor ordine. - EI ae 

..- Comisia cousultatiră. 

Art, 92 (vechii 49),.Comisiunca con- 
sultativă este “compusă în modul pre- 
vădut- Ja art. 3 din acest regulament. ! 

Art, 33 (vechii 50). Ac6stă comisiune | 
este chemată ași da avisul asupra: | 

1) Formărel budgetulur ; - 
2) Proiectelor de legi; | “ 
3) Repartiţiunei creditului alocat pen-   tru material; | | _ 
1) Asupra resultatului licitaţiunilor 

5) tormărei proiectelor de regulimentă 
telegrato-poştale, precum și a modifi-: 
cărilor ce sar aduce celor cxi: ! 
-6) Convenţiunilor telegrato-poştale in- 

ternationăle ; îi ii 
2) Invăţămintuluy profesional ; 
S) Pentru formarea : tablourilor” de 

înaintare a personalului ; o 
9) Suspendărilor din servicii cari trec 

peste o jună, punerea în disponibilitate 
sait retragerea funcţiunci, reprimirilor 
şi destituirilor: și, în general, asupra 
tutulor afacerilor ce i se defer de către 
ministru sa directorul general. 

şi contractelor în general ; . 

existente. i: 

o. 
„Art, Bt (vechiit 51);. Comisiunea con- 

sultiilivă*pâte chemă în siriul, săit-când se 
trateză despre - cestiuni sciințifice, şi 
unul saii doui dintre profesorir de sciința 
ce este a se trata; asemenea pentru 
cestiuny. de specialităţi diferite ea pote 
chema, spre a. le consulta, persone. spe-. 

leiale de. profesiune. 
Art. 35 (vechii 52). Protesori! che- 

maţi a'și da avizul în comisiunea con 
sultativă vor. primi o îndemnitate. de. 
20 le! de şedinţă, iar. pentru cer-l'alţi 
specialişti de profesiune li se va acord: 
o indemnitate care. va varia după im- 
portanța obiectului asupra căruia "I-ai 
dat avisul. .: cea 
„Art. 96 (vechii 55). Avisele comisiu- 
nci consultative. se consemneză în. pro- 
cose-verbale subscrise . de toţi membrii 

[cari iai parte la deliberare. 
Art. 3 (vechiă 34). Comisiunea .con- 

sultativă nu. pote lucra. de cât fiind 
presenţi cel puţin patru din membrii 
cari o compun; decisiunile” cr se ini. 
cu majoritate. de voturi a meinbrilor.. 
preseuți. ” , Da 

Art. 38" (vechii 55): Furniturile în. 
general ale serviciului tele ralo-poştal: 
se primese de o comisiune «de primire, 
compusă din inspectorul cirecomscrip- - 
tie IL sai al ambulanţelor, din şelul 
diviziei teclimiee, .. din casicrul .central 

“işi. din diriginţii oficiilor centrale. _*-., 
'|** Pentru furniturile a se primi în. dife- 

ritele localități din ţeră, cum sunt stâl- 
pi de telegraf şi alt asemenea material, 
se va numi în tot-d'a-una o comisiune 
ad hoc. IE 

CAPITOLUL, Y 

Serviciul ao | execuţiune. 

| Circumseripţiile . 

Art. 39 (eccliiti 36): Serviciul: telo- 
gralo-poştal de execuţiune “se împarte 
în cinci circumseripținni. teritoriale: şi... 

--una a .biurourilor "postale ambulante, 
tâte dependinte: de udministrațiunea-: 
centrală. dă 

„Art. 40 (vechii '57).: Cele cinci cir-: 
cuniscripțiuni se subimpart. și ele în.- 
oficiuri telegrato-poştale, : stițiunr tele- - 
“grato-poştale de a gările! căilor ferate 
și biurouri de expediţie rurală. 

" Im :circomseriptiunca biurcunilor am= 
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bulante întră şi oficiul telegrafo-poştal 
gara de Nord. 

Compunerea cireuiuscripțiilor 

Ari. 41 (vechiu 5$).. Cireumseripţiile 
telegrafo-poztale sunt ast-iel compuse: 

Circumseripția I coprinde judeţele : 
Mehedinţi, Dolj. Gorj, Romanati, Vâl- 
cea, .Olt şi Argeş şi "ȘI are. resedinta 
în Craiova. | 

Circumseripția II coprinde judeţele : 
Ilfov, Dâmboviţa; Prahova, Ialomiţa, 
Vlaşea Telcorman și Muscel, cu reze- 
dința în Bucuresei. 

Circumseripția III coprinde judeţele: 
_Buzăi, Râmnicu-Sărat, Putna, 'Te- 
cuciă, "Tutova, Bacău şi Neamţu, cu 
reşedinţa în Focşani. - 
Circumseripţia IV coprinde județele : 

Iasi, Doroholii, Botosani, . Suceva, Ro- 
man, Vasluii și Fălcii, cu reşedinţa 
în laşi. o 

Cireumseripţia Y coprinde judetele: 
Brăila, Covurluiu, Constanta și Tulcea 
cu reşedinţa în “Tulcea. 

Circumseripţia biurourilor poștale am- 
bulante își are: reşedinţa în Bucuresc). 

Art. 42 (vechii 59). In capul fie-cărei 
circumscripții este un inspector, asistat 
de un controlor. 

Inspectori:. 

Atributiunile lor. 

Inspectorul serviciului biurourilor 
poştale ambulante. - 

Atribuțiunile sale 

Controlorii de circonseripţiuni. 

Atribuțiile lor. 

A se vedea articolele privitore la a- 
tribuţiunile acestora la pag. 474 — 450 
din acest tratat. 

Diriginţii 

Atvibuţiuni 

Art. 70 (vechiu S7). In ca 
„oficiii este un diriginte. 

Art, sl (vechii 88). Dirigintele: se 
„numesce de către directorul general, 
contorm art. 14 din lege: | 

c) La oficiile din capitalele judeţelor 
„numai dintre oficianţii superiori ; 

pul fie-cărui   
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D) La cele-alte oficiuri întreţinute de 
Stat se pot numi şi dintre oficianţirin- 
feriorI gradul I; | - 

ec) La oficiile judeţiane dintre elevir 
jsati elevele gradul I, precum şi dintre 
oficiant interiori ' san oficiante : gradul 
III, sub denumirea de manipulant. 
„Art. 72 (vechii S9). Dirigintele: sai 

manipulantul este obligat a'şi avea lo- 
cuinţa la oficii acolo unde sunt încă- 
peri pentru locuinţa sa. 

Art. 13 (vechii 90). Dirigintele și 
manipulantul execută orcinile directo- 
rului general şi inspectorului circum- 
scripțiel respective. m. 

E este direct răspundător de întrega 
manipulaţiune a serviciului, de archivă, 
de material şi de starea liniilor tele- 
grafice și telefonied dependinte de _ofi- 
ciul ce dirige ; el e dator să ia parte 
activă la manipularea serviciului ori- 
când sar simte necesitate, în. special 
manipularea mesageriilor este în sar- 
cina dirigintelui, dacă nu va avea: ca 
ajutor un oficiant superior saii unulin- 
ferior de gradul |. - 

Art. 7 (vechii 91). El corespunde 
direct cu direcţia generală, cu inspec: 
torul circumseripțiunei, cu inspectorii 
celor alte circomseripţiuni, cu dirigin- 
țiI, precum și cu orl-care” alte autori- 
tăti în „diferitele cestiuni ce sar putea 
ivi în relatiunile zilnice de servicii. 

Art. 75 (vechiu 92). Dirigintele are 
sub ordinile sale directe pe tot perso- 
nalul oficiului ce îl este încredinţat. 

EL execută și fuce a se executa tote 
legile, convenţiunile, regulamentele și 
instructiunile emanate de la direcțiune 
şi de la inspectorul de circumscripție; 
cl veghiază ca. toti subalterni! să-și în- 
deplinescă regulat obligațiunile lor de 
servicii, fiind dator să le dea tite ex- 
plicaţiunile de cari ar avea nevoc, pen- 
tru ca toţi să potă aplica instrucțiunile 
cu exactitate. 

In oraşele unde va functiona o şeolă 
de telegrafic, dirigintele oficiului tele- 
grafie din acea localitate va îi obligat. 
să predea în şc6lă regulat cursul de ex- 
ploatare telegrafo-poştală ; el.nu va pu- 
tea fi dispensat de acestă obligaţiune 
de cât atuncer când. dircețiunea va găsi 
de cuviinţă să însăreineze un funcţio- 
nar special cu predarea acelui curs. 

Este de datoria dirigintelut, care are 
misiunea de a dirize și a supraveghia 
pe subalternii săi, să caute cu o soli-
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citudine deosebită a desvolta instruc- | visoriii din funcţiune pe ori-care func- 
iunea lor profesională. 

In practică va regula ca la fie-care 
trei luni a alterna funcționarii între 
dânşi la diteritele ramuri de serviciii 
de telegrafic şi poştă, pentru ca toti 
functionarii să dobândescă cunoscinte 
practice de mecanismul întregului ser- 
vicii, 
Art. 76 (vechii 95). Dirigintele pote 
“propune direcțiunci instrucțiuni noul şi 
moditicarea celor în vigore, orI de câte 
ori crede util în interesul serviciului 
“local. 

TI pote lua și aplica chiar din pro- 
pria sa inițiativă disposițiuni locale de 
natură a facilita mersul regulat al ser- 
viciului, reterând tote acestea atât in- 
“spectorulul cât şi mat ales direețiunei 
generale: 

Art. 77 (vechii . 91). Dirigintele fi- 
xeză orele de lucru şi îndatoririle de 
servicii ale fio-cărul functionar, con- 
“form instrucțiunilor direcției. 

Art. 78 (vechii 95). Dirigintele adre- 
seză cererile de material direcţiunei ge- 
“nerale și trece in inventariu materialul 
primit contorm instrucțiunilor : respec- 
tite. . . 

Art. 79 (vechii 96). Dirigintele este 
responsabil de conservarea. aparatelor, 
a materialului de ori ce natură şi de 
„întrebuinţarea lor, cl observă. ca apa- 
ratele să fie bine și curat ținute, și ca 
materialul să fie bine întrebuințat de 
către agentii puşi sub ordinile sale. 

Dirigintele este obligat a îngriji ca 
depositul oficiului să fie aprovisionat 
la timp cu material de tot felul, cu im- 
primate şi alte necesare. 

Art. 50 (vechii. 9).. Dirigintele este 
dator să verifice în. fie-care zi tote re- 
gistrele pentru perceperea taxelor, usi- 

- aurându-se de exactitatea lor și a adi- 
țiune) sumelor totale, să strângă bani! 
incasaţi, trecându-i în ziarele respec- 
tive de venit chiar în momentul esirey 
din serviciu a amploiaiilor. 

Art. 81 (vechii 98). Dirigintele este 
-autorisat să: aplice pedepse disciplinare 
„tuncţionarilor puşi sub ordinile sale. 
“Aceste pedepse constati în: 

a) Avertisment însoţit de observaţi- 
_unt verbale sa înscris. 

D) Amendă egală cu leata de la. una 
până la trei zile, referind direcţiunei 
spre aprobare. , , 

Dirigintele pote chiar suspenda pro-   

iționar asupra căruia ar fi bănueli grave 
de comiterea unor fapte cari ar atrage 
după sine darea în judecată saii desti- 
tuirea ; în asemenea cas, el esto dator 

„a refera imediat directorului general 
împrejurările, înaintând şi justificarea 
produsă de functionarul în causă.. 

Art. 82 (vechiu 99). Dirigintele este 
dator să înlesnescă, prin tote mijlocele 
de cari dispune, tâte investigațiunile 
functionarilor delegaţi de  direcţiune 
pentru a inspecta şi controla serviciile 
active și gestiunile de comptabilitate. 

Art. Să (vechii 100). Orr ce gravă 
neregularitate, rea credință în mânuire 
de valori saii înscricre în actele de 
comptabilitate, orl ce deficit din vasa: 
oficiului, precum și orl-ce furt saii fal- 
şiticare de acte în cestiune de compta- 
bilitate, de venituri sati scripte, comise 
de către funcţionari unut oficii, fac o- 
bicctul unei anchete, la care procedeză 
imediat dirigintele, La asemenea an- 
chete functionarul în causă trebue să 
asiste sati cel puţin să tacă a îi repre- 
sintat dacă se găsesce necesar; în ase- 
menca cas .dirigintele constată faptul 
prin dresare de proces-verbal şi sem- 
naleză casul imediat atât inspectorului 
respectiv cât şi direcţiunel generale. 

Art. St (vechii 101). Ori de câte ori 
e cestiune de lapte cart, prin natura 
lor, umneză să fie urmărite de justiţie . 
saii implică o pedepsă gravă adminis- 
trativă, deposiţiunile trebuese stabilite 
prin întrebări şi răspunsuri, cari se a- 
nexeză, fie la procesul-verbal, fie la ra- 
portul complimentar. 

Funcţionarii manipulanţi 

Atributii . 

Art. S5 (vechiii 102). Un oficiant de 
biuroii nu pote fl atasat ca manipulant 
de cât pe lângă un oficii dirigiat de un 
oficiant de un grad cel puţin egal cu 
al stii. 

Art. SG (vechii 103). Toţi funcţiona- 
ril din serviciul de execuţiune sunt da- 
tori a sc conforina ordinelor şi instruc- 
tiunilor dirigintelui Jor respectiv, de 
a"ȘI îndeplini cu zel: şi exactitate tote 
obligatiunile lor, de a fi prevenienţi în 
relaţiunile lor cu publicul, de a executa 
ork-ce lucrare suplimentară ce li sar 
impune de dirigintele oficiului în inte: 
xesul serviciului. | 

Art. S7 (vechii 104). Manipulanţii de 
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ori ce grad sunt direct și mar . ânteiii 
responsabili către dirigintele respectiv. 

Art. SS (vechii 105). Toţi luncţionarii 
de ori-ce crad sui categorie din întreg 
serviciul telegrato-postal, sunt respon- 
sabilr fie-care, în limitele atribuțiunilor 
lor, de verr-ca neglivență, deturnări,! 
lurturi, deficite, falsul în acte, ete., | 
când star constata că privesc, fie din 
lipsă de suţraveghiare, de . prevedere 
sai iniţiativă, fie din neexecutarea re- 
&wamentelor, ordmelor şi instrucțiu- 
nilor în vigore. 

Art. 89 (vechiii 106). Orr-ce tapt grav, 
orl-ce eveniment putând să intereseze: 
autoritatea superidră şi care ar motiva 
din partea sa măsuri excepționale sai 
preventive, trebue supus imediat, prin 
telegraf, la cunoscința directorului ge- 
neral, prin dirigintele stă. 

Art. 90 (veehiii 107). In tâte împre- 
giurări!e unde interesul serviciului re- 
clamă, funcționarii în general trebue 
săși, dea concursul unul altuia prin 
mijlcele de acţiune de cari dispun. 

Art, 91 (vechii 108). Ovr-ce subiect 
de plângere nepedepsit sati nesemnalat 
direețiunel, generale, este imputabil a- 
celuia care avea datoria u'l face să. se 
evite; în asemenea cas luneționarul cul- 
pabil suportă tote consecințele negli- 
gentei sati inacțiunei sale. 

Art. 92 (vechii 109) Funcţionarii în- 
.săreinaţi cu un servicii de execuțiune 
sai de supraveghiare, cât și diriginţir, 
sunt ținuți : 

«) De a pedepsi sai de a cere pe- 
depsa negligențer, abusurilor şi necon- 
formărei la regulamente, ctc.; 
h) De a îngriji ca nic un funcţionar; 

de orl-ce grad saii categorie, să nu fie 
întrebuințat la alte: ocupațiuni de cât 
ale serviciului, şi ca nici unul să nu 
fie ncocupat sait. necomplect utilisat 
pentru servicii, 

- Despre culmuisilililate în corpul telegrafo- 
postul 

Art. 95 (vechii 110). Nimeni nu pâte 
fi admis în corpul telegrafo-poştal, afară 
de casurile prevădute la art. S din lege, 
de cât numai ca elev gradul III. 

Art. 94 (vechii 111). Pentru a fi ad- 
mis în corpul telegrato-poştal ca elev 
de gradul III. trehue să indeplinescă 

"condițiunile următore : 
«) Să fie român saii naturalisat:   

_
 

  

b) Să aibă cetatea de la 15—25 ani 
împlinită ; Se Si 

c) Să posede certificat de absolvirea 
studielor a + cluse gimnasiale, sat a 7 
unei şeule de comerciti uri reale; 

d) Să fie scutit de orl-ce infirmităţi 
de constituţie; i 

e) Să depună examenul prevădut în 
:programul special de admitere, care se 
va publica prin Monitorul Oficiul. 

„Art, 95 (vechiu 112). Direcţiunea ge- 
nerală va publica tot-d'a-una și cel pu- 
țin cu 30 dile înainte, prin „Monitorail 
Oficial, diua ţinerei concursului de ad- 
mitere în corp; în acea publicățiune 
se va indica numărul locurilor vacante, 
condiţiunile de admisibilitate și locali: 
tățile unde se va ţine concursul. 

Art. 96 (vechii 119). Juriul exami: 
nator sc compune cel putin din trecă 
membri numiţi ad-hoc de direcţiune. 

Art. 97 (vechiu 114). In diuu fixată 
pentru ţinerea concursului de admitere, 
juriul examinator cerceteză actele con- 
curenților și admite la concurs pe ccl' 
ale căror acte vor fi în regulă. E 

Art. 9S (vechiii 115). Juriul va fi asis- 
tat de un medic desemnat de direcțiu- 
nea serviciului sanitar, după cererea, 
direcţiuner telegratelor şi poştelor și 
care examineză pe fie-care concurent în' 
parte,. pronunțându-se pe loc asupra 
constituţiunel fisice a candidatului. 

Acel găsiţi în condițiuni nesatisfăce-! 
tore vor fi respinși.. 

Decisiunea medicului se va da înscris 
chiar pe suplica candidatului. A 

Art. 99 (vechiii 116). Concursul va fi: 
în Scris și oral. . - ” - 

Art. 100 (vechiu 117). Notele ce se! 
vor da de către juriul examinator vor 
fi exprimate prin ciire arabice, înce- 
pend de la 0—10; zero (0) represintă. 
nota cea mar rea, dece (10) cea mat” 
bună. | 
Art. 101 (vechii 118). Nu vor fi ad-. 

mişI în corp de cât concurenţii cari vor 
ti obținut nota minimum şese (6) la 
fie-care materie în parte. 

Concurentul care cade la examenul 
în scris nu mal este admis la acel oral. 
"Art. -102 (vechiu 119). Juriul exami- 
nator, după. terminarea concursului în 
scris şi oral, .va face clasilicarea dupt 
nota medie cc” va obține fie-care con-- 
curent ; concurentul care a obţinut nota 
mai mare va lua la clasificare locul de 

- Iprioritate.
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Art. 105 (vechiit 120). Indată după 
terminarea concursului şi a clasifică- 
rilor, juriul dreseză un proces-verbal 
de tote operatiunile concursului, desig- 
nând printr'ensul numele concurentilor. 
ce pot fi admisi după clasificaţia lor; 
procesul-verbal se înaintâză direcţiunei 
generale, . Pa 
„Art, 104 (wvechiit 121). Comisiunea 
consultativă cerceteză dacă tote opera- 
țiunile concursului aă fost făcute în 
regulă şi face clasificarea generală după 
procesele-verbale ale juriilor examina- 
tore şi din cele-alte oraşe. o 

Art, 1035 (vechiit :122). In locurile va- 
cante se vor admite concurenții după 
clasificația lor, începend cu cel care a 
-obtinut nota mal .mare. | 

Dacă numărul concurenţilor cari. ati 
obținut nota. cerută pentru admitere 
este mai mare de cât numărul locurilor | 
vacante, acel pentru cari nu mai sunt 
locuri vor fi admiși în cele dintiii lo- 
curi vacante după clasificarea lor. 

Aceştia -pot chiar să remână în corp, 
dacă voiesc, ca elevi supra-numerari, 
până la vacanță. . a 
„Art. 106 (vechii 193). Bacalaureații 

sunt admişi în virtutea titlurilor lor; 
când sunt anal mulți candidaţi de cât 
locurile vacante, se'vor preferi acel cark 
au obținut diploma 'cu note mai mari. 

Art. 107 (vechiii 124). Femeile nu pot 
fi admise în corpul telegrafo-poştal de 
cât în locurile lăsate vacante tot de 

- femel, . 
„Art. 108 (vechii 125). Spre a fi ad- 

mise ca eleve gradul III, ele vor trebui 
să depună concurs, care se va ţine în- 
tocinai condițiunilor prevădute pentru 
concursurile tinerilor aspiraţi la gradul 
al III do elev. 

Art. 109 (vechii 126). 'Tote cele-alte 
condițiuni de admisibilitate prevădute la]. 
art. 111 de mar sus sunt obligatorii şi 
pentru femei, cu singura excepţiune că 
-pentru densele certificatul de absolvirea 
une! secole secondare ţine loc, conform 
art. 10 din lege, de certificatele de studii 
ce 'se cer tinerilor aspiranti la gradul 

„III de elevi. - îi 
Pentru femei, certificatele medicilor 

primari ţin loc de constatarea medicală 
prevedută la art. 115. A 

: Axt: 110 (vechii 127). Femeile sunt 

considerate ca demisionate din momen- 
_tul'ce sau măritat, afară. numal .dacă 

„soțul er rar fi însuşi -luncţionar tele- 
grufo-postal. 

  

Art. L1L (vechi: 128), Sub punctul de 
vedere administrativ şi cele-alte condi- 
ţiuni, disciplinare. : erori, rea credinţă, 
congediuri, demisiuni, suspendări, cte., 
cle sunt supuse la aceleași reguli ca şi 
funcționarii telegrafo-postalr bărbaţi. - 

Dicintărea personalului telegrafo-postăl. 

Art, 112 (vechii. 129). Inaintările în 
ordine ierarhică la cari ai dreptul tunc- 
ționari! telegralo-postali sunt : ” 
“Elevul gradul III; 

» » I ; Ra , 

"19 n ; 

Oficiuntul inferior gradul III; 
» » pp II 3 

» vu EL: Il , 
superior UI; 

2. . » II FR “Ti 
» ” „n , 

Inspectorul de circumseripție ; 
Sub-directorul general. 
Art. 113 (vechii 130). Nimeni nu pote 

fi înaintat la grade ma! supericie - de 
cât având, pe lângă cele-alte conditiuni, 
şi un stagii anumit! în fie-care grad, 
precum urmeză: . i 

€) Elevii în genere, 6 luni; ... 
b) Oficianții interiori, 2 an; ! :: 
c) Oficianţii superiori şi. inspectorii, 

3'anl. a A Sa 
Art. 114 (vechii 131). Lui. înaintare 

nu se va avea în vedere altă vechinwe 
de cât a gradului. ÎN _ 

Vechimea în grad se socotesce de la 
data ultimului decret de numire, îna- 
intare saii reprimire. Aa 

Când data numirei, inaintărel sai re- 
primirei este aceeaşi la duoi: sati mai 
mulți funcţionari de :același: grad; ve: 
chimea în asemenea cas se. consideră 
dupe data intrărel în corp. i 

Art. 115 (vechii 132). Inaintările între 
diversele grade de elevi se fac numa! 
prin examen. : e 

Inaintările la clasa de oficiant inte-: 
rior grudul III și de la oficiant inferior 
gradul I la clasa de oficiant superior 

gradul III se fac prin concurs. _ 
Art. 116. (vechii 133). Numirea sai . 

înaintarea femeilor în diferite grade se 

va face în limitele legel şi dupe aceleaşi 
reguli stabilite pentru bărbați ; ele însă 

nu pot depune examene saă-concursuri 

de eleve și oficiante de cât între dân- 

sele şi .numal pentru locurile vacante - 

tot de femei, cari se vor determina prin 

budgetul fie-căruf an. i
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Axt, 117 (vechii 134). La examenele 
cerute pentru a se lăce înaintări de 
elevY, sait. la. concursurile pentru ofici- 
anţi interiori şi superiori gradul III, se |: 
vor chiăma din.gradul imediat inferior 
locului vacant câte dece candidati pen- 
tru fie-care loc vacant... . - 

Art. 118 (vechii 135). Ziua fixată pen- 
tru ținerea concursurilor şi examenelor 
se va anunţa cel puțin cu o lună înainte. 

Art. 119 (vechii 126). Funcţionarul 
chiămat la examen sait concurs este da- 
tor, în termen de cinci dile de la pri- 
mirea notificărei, să răspundă dacă vine 
sai nu, Neprimirea unul asemenea r&s- 
puns se consideră ca un răspuns negativ 
din partea sa, o 

Art. 120 (vechii 137). Functioharul 
care a dat un răspuns afirmativ este 
dator să vină la examen Saii concurs, 
afară de: cas de forță majoră; în casul 
contrarii perde dreptul de a ma! de- 
pune examen sait concurs la chiămarea 
ce, va urma. 
Art, 121 (vechiă 138). Funcţionarul 

telegrafo-postal, care. în cursul unul an 
a fost supus de 5 ori .la veri una din 
pedepsele disciplinare prevădute la art. 
43 din lege, afară de suspendare, perde 
dreptul de înaintare pe timp de un an, 
socotit de Ja data aplicărei ultimei pe- 
depse; iar acela care va Ii suferit pe- 
dâpsa suspendărei, perde dreptul li îna 
intare pe timp de duol ani. 

Art. 122 (vechiit:139). Examenul pen- 
tru înaintarea la gradul Il şi gradul ] 
de clev va [i oral şi se “va face de in- 

„spectori o dată pe an saii de două ori 
de va fi necesitate, după progiamul sta- 
bilit de direeţiune. 
„Art. 123 (vechiă 140). Concursul pen- 

"tru gradul III de oficiant inferior şi 
gradul JI] de oficiant : superior - se va 
înce cu teze înscris şi examen orul: 

Art. 121 (vechii 141) Materiile asu- 
pra cărora se va ține concursurile se 
vor prevedea întrun program stabilit 
de către comisiunea 'consultativă ; a- 
cest program va fi publicat în _buleti- 
nul telegrafo-poştal cu şease luni cel 
puțin înainte de tinerea concursului și 
a fi susceptibil de modificări din duor 

în duoi ani în sensul progresului: 
Art. 125 (vechii 142). Concursurile 

înscris se vor face la reşedintele in- 
spectoratelor de circomseripţiuni în pre- 
sența “inspectorului. şi a delegatului di- 
recțiunel ; iar examenul oral se va face   

hoc de .către directorul general ;.sub-, 
directorul general este de drept. prese-: 
dintele acestul juriii. i 

Art. 126 (vechii 143). La ţinerea con-. 
cursului se .vor observa următorele re- 
sul: . | a 

«) Doul membrii aleşi din comisiu-, 
nea, consultativă vor stabili, în unire 
cu directorul general, subiectele usu-, 
pra cărora candidaţii vor trebui să facă, 
teze în scris ; RR 

V) Aceste subiecte se vor pune în pli- 
curi sigilate şi se vor trimite prin un 
delegat insţectoritor la resedința  că- 
rora se va ţine concursul, ast-fel ca la 
tâte reședințele să se concure la uceiași. 
oră ; A 

c) Inspectorul va deschide aceste pli-. 
curi la ora hotărită, cînd începe con-. 
cursul, în presentța candidatilor, „cari 
vor putea observa că plicul este sigi- 
lat, intact, şi va dicta candidaţilor su- 
biectele de tratat. Se acordă patru.ore 
candidaților pentru concursul înseris ; 
după trecerea acestui timp concursul 
se închide ; se stringe dela concurenţi 
tezele scrise, semnate de denşi), apol se 
semnâză de inspector şi de delegati și 
se pun tote într'un.plic sigilat şi sem- 
nat de inspectori şi de diverşi candi- 
dati şi sc înainteză ast-tel dirccțiunel 
generale ; NE 

d) Juriul cercetâză aceste teze şi. dă 
notele cuvenite, înaintând tezele și re- 
sultatul concursului direcţiunei gene- 
xale spre confirmare ; tă 

e) Notele de apreciere le vor indica 
prin citire arabice, de la 1 — 10 in- 
clusiv ; DE 

--P) Acel carl vorobtine la teza înscris 
media mai mică de 7 vor fi respinși ; 

4) In timpul concursului: în scris 
orl-ce comunicaţie între concurenti saii 
cu alte persone, - precum și întrebuin- 
tarea de cărți, note, ctc., care ar. vicia 
imparțialitatea concursului, este inter: 
disă şi atrage după sine excluderea can- 
didatului ; i 

h) Juriul concursului, după cercetă- 
rea tezelor în scris, si după confirma- 
rea direcțiunei asupra resultatului con- 
cursului 'seris, .procedeză la examinarea 
orală a candidaţilor: cari aii reușit: Ja 
concursul. îuseris, dindu-le note de la 
1 — 10 pentru fie-care. materie :asupra 
căreia ai fost examinati, face media 
acestor note, şi acestă medie unită cu 

Ja Bucurescr de către juriul numit ad-: aceia de la concursul. inscris formeză
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media generală, după care. se! face ta: 
blou! de casificare al concurenţilor ; - . 

i) La clasilicare se va avea în vedere 
nota medie generală cea mal mare ; cînd 
însă doursaii mat multi concurenţi sunt 
de aceiași forță, clasificarea se tace 
după ordinea vechime; 
') Candidaţii cari aii media generală 

mal mică ca șepte sai la veri-o mate- 
rie' la examenul oral mal puţin: de sese 
sunt de drept eliminati ; 

1) După terminarea operaţiunilor, 
juriul încheie un proces-verbal în care 
va înscrie, . în ordinea clasilicărey, pe 
toţi cundidaţil. Acest proces-verbal va 
fi înaintat direcţiuner. 

„dirt. 127 (vechii 114). Comisiunea - 
consultativă, presidată de directorul ge- 
neral, fixeză dilele pentru ţinerea con- 
cursului, decide asupra chemărilor, a- 
supra regularitățel țineref concursului, 
asupra casărel lor în total sait în parte, 
asupra formărei tablourilor de înain- 
tare şi asupra climinărilor din acel ta- 
bloii. - 
Eliminările se [ac pentru greşeli grave 

Suit rea purtare și sunt valabile şâse 
JunY printr'o decisiune a direcţiunei ge- 
nerale, dată în urma părerei motivată 
a 'comisiunel consultative. 

- "Toâte aceste operațiuni se vor constata 
Prin proces-verbal motivat şi decisiu- 
nile vor fi luate cu majoritate de vo- 
tur. i 

In- cas de puritate, votul preşedinte- 
lur este preponderent. 
" “Tablourile formate ast-iel de comi- 
siunea 'consultativă vor fi valabile pe 
timp de şcse. luni. . . 

" "Tablourile de înaintarea elevilor reu- 
şiti la examenele date înaintea inspec-. 
torilor, conform art..122:, -vor-fi vala- 
bile timp de un an. 
„Art: 128 (vechiii 145). Inaintările se 

vor tace după ordinea înscrierei în ta- 
blourile definitive, cari se vor publica 
prin Buletinul Telegrafo Poştal. 

Din aceste tablouri se vor sterge fune- 
ţionaril cari se vor găsi în casurile pre- 
văzute la“ art... 120 de mai sus. | 
Art, 129 “(vechii 146).: Inaintările în 

cele-alte grade de oficiant. inferiori și 
superiori se vor ace după merit și ve- 
chimc,- luându-se alternativ unul la me- 
rit. şi altul la vechime. . .. . 

. Art, 190 (vechii 147). Meritul se de- 
termină dupe recomandaţiile inspectori- 
lor și după-notele uflate în registrele 

ținute la-direcţiune, :: -- -.- 
Art. 131 “(vechiu 148). Tabloul de fun- 

cţionaril propuși a fi avansaţii 'se for- 
meză de comisiunea : consultativă, care 
la tormarea lut va avea în vedere și 
recomandatţiile inspectorilor si notele 
din registrele direcţiunel. 

Gavanţiile. . 
Art, 132 (vechii 119); Olicianţir.su- 

periori de tote gradele „și oficianţii in- 
teriori (aceşti din urmă numai cel cani 
vor [i însărcinați cu dirigiarea veri unui 
oticiii al Statului), vor depune o garan- 
ție echivalentă cu salariul. pe un an. 

Casierul central va depune o garanție 
echivalentă cu lela pe trei. ani. 
„Diriginţii de oficiuri judeţiane : vor 

depune-o garanţie echivalentă cu sala- 
riul pe un an. 

Art. 135 (vechii 150).: Aceste garan- 
ţil nu pot fi de cât în numerar saii e- 
fecte garantate de Stat. 

Art. 131 (vechiu 151). Pentru ca toţi 
funcţionari! telegrato-poştali să potă 
avea, la înaintarea lor la'grade de ofi- 
ciunt superior. sait. la numire de diri- 
ginte, garanţia prevădută de lege, .se 
va face reţineri de câte 5% din sala- 
riul tutulor gradelor, începând de Ia o- 
ficianții interiori gradul III inclusiv în 
sus. . . a 

Art. 135 (vechii 152). Aceste reţi- 
neri se vor depune la casa de depuneri, 
consemnațiun! şi economil. , 

Ant, 196 (vechiu 1553). Când retine- 
rile făcute unul funcţionar ating suma 
necesară pentru cumpărarea unui efect 
din-cele garantate de Stat. în valdre de 
500 ler, se ridică acei bani, se cumptră 
asemenea efect, continuându-se cu re- 
ținerile înainte până. la complectarea 
garanţiei cuvenită. e 

Art. 137 (vechii 131). Reţinerile. în- 
ceteză de la «radele interidre când ating 
suma egală cu. garanţia cerută unul 0- 

ficiant superior gradul III, sati. când 
funcţionarul respectiv depune o use- 
menea valore,. .. , 

Art, 138 (vechiă 155). Şetul biuroului 
de personal din divisia administrativă 
ține un: registru special şi pe partid! 
în care trece roţinerile făcute fie-cărul 
funcționar în pârte, precum ȘI orl-ce o- 

peraiunI se fac cu aceste reţineri. - . 
Art.+139 (vechii 156). Garanţiile per- 

sonalului telegrato-poştal fiind destinate 
a-acoperi pe Stat de deficitele ce sar   constata asupra funcţionarilor respec- 

 



  

  dicală. 

tivi, ele nu se pot ceda nici urmări, în 
timpul cât funcţionarul face parte din 
corp, de cât numai pentru despăgubiri 
către Stat. aa 
“Art, 140 (vechii 157). Garanţiile nu 

se pot restitui funcţionarilor de cât nu- 
mai când ei înceteză de a mai face parte 
din corp şi numai în condiţiunile ur- 
mătore: . 

Diriginţilor de oficiuri se libereză dupe 
verificarea gestiunel lor de către curtea 
de compturi şi în nicl un cas mai îna- 
inte de espirarea unul an de la eşirea 
din corp. " 

- Dislocăvi protisorii 

Art. 141 (vechii 158). Personalul te- 
Jegrato-poştal dislocat provisoriii în in- 
teresul serviciului, pe lângă transpor- 
il: gratuit, are dreptul la diurna pre- 
vădută la art..28 din lege. 

Art. 142 (vechii 159). Diurna se plă- 
-tesce funcţionarului pentru numărul di: 
lelor cât a servit la oficiul unde a fost 
trimis, plus două dile, adică una îna- 
inte dea intra și alta dupe ce a tost 
Jiberat din serviciul oficiului.la care-a. 
fost detaşat. | 

| „Positia personalului 

Art. 143 (vechii 160). Posiţia perso- 
nalului telegrato-poştal este conform 
art. 30 din lege : 

Activitatea, disponibilitatea, retra- 
gerea la pensie, demisiunea şi destitu- 
irea. 

„ Despre disponibilitate 

Art, 144 (vechii 161). Disponibilita- 
tea nu se pote obţine saii declara din 
oficiti de cât în casurile determinate de 
ege. 
Art. 145 (vechiii 162). Dupe un con- 

gediii de dou& luni pentru cas de bâlă, 
constatat prin certificat medical, dacă 
funcţionarul nu'și pote reîncepe servi- 
ciul, el pâte să'și câră punerea în dis- 
ponibilitate, care "i se pote declara de 
„asemenea şi din oficiii pe basa unu! 
certificat eliberat de o comisiune me- 

Art. 146 (vechii 163). Comisiunea me- 
dicală care va elibera asemenea certi- 
ficate trebue să fie compusă din tre! 
medici, din cari unul trebue să fie me- 
dicul primar al judetului. Ă 

Art. 147 (vechii 164). Disponibilita- 
tea nu se pote acorda de cât pentru 6 

  

luni şi, dacă dupe expirarea acestui ter- 
men funcţionarul nu va putea reintra | 
în servicii, se va considera ca demi: 
sionat, punându-se în posiţie de retra- 
gere pentru infirmităţi incurabile cu. 
dreptul ce "X acordă legea pentru anit 
de servicii. . o a 

Art. 118 (vechiă 165). Disponibilitatea 
se acordă de ministru după raportul 
directorului general bazat pe constata- 
rea medicală. o 

Art. 149 (vechiu 106). Punerea în re- 
tragere pentru intirmități incurabile se 
face prin decret regal. - 

Art. 150 (vechiu 167). Locurile tunc- 
ționarilor puşi în disponibilitate se vor 
ține neocupate până la expirarea ter- 
menului de disponibilitate, spre a se 
reocupa de acelaşi funcționar. 
“Art, 151 (vechii 168). Pe timpul aflat 

în disponibilitate, Iuncţionarul tele- 
grato-poştal primesce numa! jumetatea 
salariului stii, restul se varsă la casa 
„pensiunilor. 

Despre demisiune SA 

- Art. 152 (vechii 169). Funcţionarul. 
telegrato-poştal își pote da singur de: 
misiunea. Se pote retrage şi din oficii 
de către direcțiune funcțiunea, consi: 
derându-se ast-fel demisionat, când el 
are vârsta prevădută de lege şi anit de 
servicii. complecţi pentru a putea do- 
bendi pensiunea salariului întreg. 

Art, 153 (vechii 170). Demisiunile se 
prumese de ministru. : A 

! Art, 154 (vechii 171). Funcţionarul 
icure ' demisionâză pentru cas de bslă, 
spre a putea. reintra în cel dintâi ani 
de la demisionare cu gradul ce 'l-u avut, 
trebue o dată cu demisiunea, să presinte 
şi un certificat “din partea medicului 
primar al judeţului saii oraşului cons- 
tatător de maladia de care suteră. 

Directiunea generală a telegrafelor 
şi poştelor va putea numi şi de la sine, 
mai înainte de a se primi demisiunea, 
o comisiune de medici ca să. constate 
starea sănătăței funcţionarului care de- 
misioneză“cu certilicat medical. 

In asemenea cas, constatarea  comi- 
siunei medicăle numită de direcţiune 
se va lua de buză spre a se decide pen- 
tru primirea sait respingerea demisiel. 
“ Art, 155. (vechiă 112). Dacă comisiu- 
nea medicală numită de direcțiunea te- 
legratelor şi poştelor va da un avis 
contrariii celui din certificatul presintat  
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de. funcţionar și dacă acesta persistă 
in demisiunc, i se primesce, dar el nu 

“se va putea bucura de dreptul prevădut 
prin art. 40 din lege, acordat functio- 
narilor care demisionâză pentru cas de 
bolă. - 

„Despre destiluire 

Arte 156 (vechii 179), Functionarul 
telegrato-postal nu pote fi destituit de 
cât pentru casurile prevedute la art. 
41. din lege. 

Art. 157 (vechii 174). Nici o desti- 
"mire nu pote fi pronunțată mal înainte 
de u se fi luat și -avisul în scris al 
consiliului de disciplină. 

- Consiliul de disciplină 

“Art. 158 (vechii 175). Consiliul de 
disciplină se compune din : sub-directo- 
rul general, unul din cel 3 şefi de divie 
sie tras la sori, unul din diriginţii ofi- 
ciurilor centrale tras la sorti, doui 
funcţionari în acelaşi grad cu inculpa- 
tul, desemnati de densul din adminis- 

- traţia centrală, 
Inspectorul de circumseripţie care a 

instruit afacerea este obligat a lua 
parte la ședințele consiliului de disci- 

-- plină spre a du explicaţiunile necesare. 
“El însă nu pote lua parte lu vot. 

Art. 159 (vechii 16). Consiliul de 
* disciplină nu va putea, lua nici o de- 

cisiune dacă nu vor fi presenti toţi 
+. membri din car! este compus. 

" In cas de absenta vert-unul membru, 
consiliul se va complecta trăgendu-se 
la sorţi sai desemnnându-se un altul 

- după cas. | 
„Art. 160 (vechii 177). Decisiunile con- 

siliulul de disciplină se iai cu majo- 
ritate de. voturi. - 
„Aceste decisiuni se consemneză în- 
“run proces-verbal încheiat imediat 
_<lupe închiderea deliberațiunilor şi care 

va [i semnat de toți membrii presenti. 
_ Art. 161 (vechii 178). Decisiuneu con- 
siliuluY de disciplină se supune de că- 

„tre directorul general ministrului. 

Pedepse disciplinare 

49 

ciplinare ce se pot aplica personalului 
telegrafo-postal pentru abateri de la 
reglementul de execuțiune al serviciului 
dilnie sunt următârele :- - —- 

0) Avertismentul ; - 
b) Amenda care nu va putea covârşi 

jumătatea salariului pe o lună; 
c) Transterarea pe comptul funcţio- 

marului; - - . i 
() Suspendarea din funcţiune cu per- 

derea, salariului pe termen maximum de 
două luni; 

ec) Destituirea. 
Art. 163 (vechiu 180). Aceste pedepse 

se vor pronunta gradat şi dupe gruvi- 
tatea casului. - 

Art. 161 (vechii 181). Pedepsele pre- 
vădute la alin. a, d, c, d, e, de la art. 
165, se aplică de directorul general. 

Art. 165 (vechiit 182). Inspectorii şi 
diriginţit 'de oficiuri pot şi «i aplica pe- 
depse în. marginile determinate prin a- 
cest regulament. . 

Art. 166 (vechii 183). Suspendarea pe 
un timp mai mare de 50 dile şi desti- 
tuirea se vor pronunta numai de mi- 
nistru, în urma raportului directorului 
general dat în urma unul avis consul- 
tativ al consiliului de disciplină. 

„ Despre congediuri 

Art. 167 (vechiii 184). Congediurile 
funcţionarilor telegrato-poştali se acord:. 
de către directorul general. Nu se pote 
acorda congediii mal mare de 15 dile 
de cât pe basa unul certificat medical. 

Art. 168 (vechii 185). Inspectorii pot, 
în casuri grave, acorda funcţionarilor 
din circumsrripţia lor permisiune până 
la cinci dile, referând imediat directo- 
rului general. , 

Art. 169 (echii 186). De asemenea şi 
diriginţi! în casuri analoge pot şi el u- 
corda permisiune funcţionarilor până Ja 
48 ore, referând casul direcţiunel. 

Disposiţiuni trunsitorii 

| „Art. 170 (vechiu. 187). Veri-ce dispo- 

| 

  
sițiun! contrarii acestui regulament, 

sunt şi r&mân abrogate de la punerea 
162 (vechii 179). Pedepsele dis- lui în aplicare. 
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" Tablou de-venituri și eheltueli pe. anu 15S$5—1902 

  

  
  

  

            

. : E E MRCIR at RI ji 
Ra . ” Ă | i | ENOCEDENTUL 

ANII. 4 Venituri | Cheltueti | 

„i - | = = jj Neniturilor | Cheltuelilor . 
: | | i 

- i |: : 1 
-1887—1883 | | 3.049.218) 83 3.750.502 53 1.292.056 35|- 
1883—1889 I 1.893.519. 74 3.923.022 52|  . 969,597] 22 
;'1889—1800 3.200.206) 65, 4.015.180 19 1.185.110, 46, 
1899 - 1891 5,994,574, 98 4.245.055 121 . 1.089.519 86 
"1891—1392 6.044.733, 73 4.555.827 78| . 1.488.905 95| 
[1892—1803 |: 6.149.012, 47] 6.002.014 44| 147.031! 03 

1 4993—1894 7,2178.593 77) 7.266.2:1 70| 12.356 07]. 
1894—1895 i 7.809 492, 3 7.860.899 10; —| —. 60.406] 87 
1893—1896 |: 8.490.503 82 8.180.675 10, 300.827, 62 

„ A890— 1897 | 8.481.146 43) 7.994.980 8); 480.165, 68 
2 4997 —1898 „9014.10 92 2.075.506 —, 138.598, U2 

1898—1899 i 9.947.309 17, 3.278.270 —| 1.009.039, 17, 
1800—1900 | 9.289.515 02, 3.295.896 85, 993.618, 77, 

2, 1900— 190] 9.300.663 Q4l.. 8.221.058 i 118,706, 59 
Î. A4901—1902 || 9.572.000 —lj O 7.000.352 —! 2505048 Ă 
Pa j i a | | 

ia EXTRACT 
„Din raportul asupra proiectului de Iudget pentru cheltuelile ALinisterilui: de 

  

  

  

  
    

Si Interne cu Direcț. Gen. T. P. şi Telef. pe exercițiul 1902—1903. 

a: 1 | L az Br 9 
| | lentul ISZE 258 E PĂARILE 5 Venituri * ! Cheltueli Exeo sn ! Isa 38 

m i n - | - veniturilor . |9 82:53 
SI : “ul i: o Poe Ros 
i . ” 4 E) : 2 2 ae 

a : - ! . [| | - 
Delia 2241408813 ul 18.176368) 08| 10.057.245 03! . 86| 042 

: Unvarin, 1 45.506.N79 19| 32713315: 10| 12.798.564 09| 27| 0,28 
Rominin,. 0. DĂUOGU5 04|. 7.006.452, —| 2554318 04 16] 027 

Francia ..... i 2506.040.269 GO| 1188.510.606, 91|  68.402.602.60 72| 027 
Anglia... 97.587.242 —| 2440202340! 30|  93;507901 20|. 151| Oil 

“Olanda. | 19817.889, 45! 15.205.055! GI| O 44012.833 84| 77| 0,28) 
"|: Austria... .-. | 1042783403 —l  89,921,705 —1 14.351.308 —1” 69| 0413: Germania . . . „| 529.300.797i 73] 4063.610.489, 59| 60.600.308: 14| 95| 0,41] 
Suedia... : | 15.875.212 76| 14.677.348, 85] O 1.197.803, 91| . 35| 0/08, Elveţia . . “| 48.977.310. 46, 31.188.870) 91, 2.788.439, 55| 122| ' 0.08) 
_Norvesia ....] 6.606.753 17| O“ GA5T084 14 330.009,03 36| 0403, 
„Halia . ll 58.000.363 9ai 35.007.668] Gl O2,182.0051 35| 34 0.03, 
“Danemarca. . -] 10.964.244 19 10.855.329] 59) 108715 2 î 0,009   
„Din tabloul de ma! sus se vede că, în privința părțel din venitul: ser- 

viciului teJegrafo-poștal, care rămâne ca beneficii net, România ocupă locul 
„alf-lea, cu 27 cf), după Belgia'cu 420%, și. Ungaria cu 280% şi alături de 
“Francia. şi Anglia, tot cu 97 0/0. — Este, însă, de observat că, în tote aceste 
țări, activitatea corespondeuţel.e mai mare de cât la noi, după cum se pote 
vedea: din colonu' privitore la numărul corespondențelor de tot felul, - socotit 

„ Pe-cap de locuitor. ! - E 2 
Ciira totală a cheltuelilor pentru această direcţie a fost fixată la 6.952.588 ler. 
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Directorii generali ce s'aii succedat la serviciul poştal 

şi telegrafic de la 1864 sunt: 

Librecht C de Ja 
Costiescu Ailt o» 
lon Nenici : AIR 
I6n Fălcoianu > 
Alex. Cociu . 
fisu-Alexandru |. 1. 
Zisu Alexandru n 
Peride Epaminonda i 
Lahovari George i 
Tălcoianu S$. PR 
Pilat Constantin . 2 
Nobescu E. C. » 
Lipoianu Alex: a 
Pastia Michail - . 
Sutzu C. Michail : A 
Cesianu S$. D. i 
Sutzu C. Michail A 
Gorjan August  » 
Sturdza Ernest în 
Cesianu $. D, . 
Riru C. . 2 
Ghica M. PR 
Balaban Em. . 

- 1583 
„1881 Septembrie 

1865 lanuazie 
1£66 Februarie 
1866 Iulie 
1S67 Martie 
1858 Decembrie 
1810 Martie 
1831 Martie 
1870 Decembrie 
1871 Noembrie 
1876 Maiii 

„1817 Maiit 
1877 August 

Aprilie 

188S Martie 
1889 Aprilie 
1889 Noembrie 
1891 Februarie 
1892 Februarie 
1892 Octombrie 
1595 Noembrie 
1599 Aprilie 15 
1901: Februarie, 28 

până la 1866 Februarie 
2 1866 Iulie 
3 1867 
> e 1868 Decembrie 
> 3, 1870 Martie 
3 3» 1510 Decembrie 
a 1Sîl Octombrie 

3 op 181 Martie 
> 3 1876 Martie 
1 1837 Aprilie 
> ÎSTe Julie 
3 1885 Aprilie 
x 18 Se ptembrie 
> 3 1888 Martie 
a, 1889 Aprilie 
> 3» 1889 Noembrie 
35 1891 Februarie 
> 3, 1592 Februarie 
1,3» 1892 Octombrie 
3 1895 Noembrie, 
o, 1899 Aprilie 
3, 1901: Februarie 
a 1903 August 15 

Numele inspectorilor generali şi sub-directorilor generali 

ce aii urmat de la 1871 în serviciul poştal şi telegrafic 

până la anul 1903. 

Şoimescu N. N. de 
Floru Dimitrie 2 
Herişescu Michail > 
Iliescu Nicolae 

la 1871 Iulie . . 
IS i Masi 

2 Decembrie 
la Januarie 

până ] la 1577 Mai 
1 1582 Decembrie 
* 1889 August 
n 1892 Mai 

Sub-directori generali. - 

Iliescu Nicolae de 
Chiriţescu Ştelan A 
Dumitrescu St. - 
Manu I. C. Ni 
Berlescu D. - 

la 

3). 

3; 

) “- 

», 

1892 Maiă 
1893 Ianuarie 25 
1897 Octombrie 1 
100 Aprilie 1 
1903 Ianuarie 1 

ână | la 15% Ianuarie 
1, ap 1897 Octombrie | 
» "1900 Aprilie 
> 1902 Decembrie 30
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„PENTRU ORGANISAREA. SERVICIULUI POSTAL-RURAL 

- (Saneţionată prin: înaltul decret vequl 

No. 2469 din 13 Iulie 1892-şi publicuti prin Monitorul Oficiul No. 58. 
de lu 22 Iulie 1892). 

  

ua . . : 3 ă . . 

: , | E i Modul ciim trebue interpretată. legea din 

Lezan din 1802. ! 11892 soro a fi în concordanță cu actuali- 
„tatea şi cu art, 10 şi 11 din leșea, din 900 

Art. 1.—Serviciul poştal rural se va macel art, 1.— Xe modificat. 
da impiegaţi ai statului numiţi de Minis- I E 

tarul âo' Interne şi puşi sub ordinele Di-! - 

recţiunel Generale a Televrafelor și Poş-! 

telor. . a: 
Art. 2.—Serviciul va fi ast-fal orvanicat,ii. Art, 2.— Ne modificat. 

în cât comunele ruralo să primâscă și să! 
expedieze cel puţin de trei ori pe săptă- i 
mână corespondențela lor: iar între Pre- “ 
tecturi şi sub-Prefecturi schimbul să so facă , 
în tote zilole, afară de Duminici. l 

Art. 3.—Personalul serviciului poştal ru- Art, 3.— Personalul serviciului poştal ru- 

( _ ral se compune din: . 

a) Agenţi roştali: . i n) Acenţii poştali, 
)) Factorii rurali. i b) Factori rurală. 

- E | : e) Agenţii speciali. 

Art. 4. — Atribuţiunile acenţilor poștali: Art. 4.— Ne modifient.. 

constă, în a primi și transmite” ori co fel. 
de expediţiuni nrovâzute prin legea tele-: 

„rafo-poştală, după cum se va regula de: 

Direcţiunea, Generală -a-Telegrafolor şi Poş- : 

ta lor. 
Dânşil vor mai putea fi obligați şi cu dis- 

tribuirea, la destinație a obiectelor, i 
Arţ, 3.—Factorii rurali vor face, po ies, | Art. 5.— Ne modificat, 

călare saii eu trăsura, cursele ca li se vor | 

fixa de Direcţia tionerală a Teleyrafelor și | 

Poşt. lor, calul şi trăsura fiind proprietatea ! 

or. i 
Atribuţiunila lor constă, în a aduce și 

distribui singuri obiectele cn vor area pen-: 

ru comunele din circonseripția lor, dupe | * 

instrucțiunile ce li se vor da, precum şi de. 

a primi de la public numai expeaiţiile pen- ! 

ru cari vor fi autorizaţi de Direcţia Gene- : 

  

rală a Televrafelcr şi Peştelor | 

Art, d bis.— "Art, 5 bis.— Atribufiunile agenţilor spe- 

- o : ciali constă, în a face acela-şi serriciii de 
" A teleurat, poştă şi telefon, ca şi oficiile Te- 

: learafo-poştale propriii zise, după impor- 

tanța localitiiţei unde funeţioneză şi se im- 
„parte în: , | 
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Legea din- 1892 - 

  

a) Asentţii simple, cari (ae numat ser- 
viciul de telefon, telegraf şi poştă ; şi 

b) Acenţii comptecte, cari. înc tote 
“serviciile ca ori-cari oficiii telearato poş- 

DI . : ital. inclusiv mosangeriile, " 
Art. G.— In comunele unde nu va ti biu-j| Art. 6.— In comunele undo nu va fi ofi- 

roii postal saii agenţie poştală, notarii sunt ciu poştal saii atronţie specială, azenţii poş- 
oblisați să faci, serviciul poştal dupe îns-jtali (notari) sunt oblivaţi a face serviciul 
trucțiunile ce li se vor idla | poştal teletonic şi. teleczafie (dacă va fi 

“ i 

  4 
1 

  

most telefonie judeţean) dupe instrucţiunile 
. 2 "eo li so vor da de Direcţiunea Poştelor. 

Art, 7.— Cireonseripţiile poştale pracum | Art, 7.— Circonseripţiile poştale . rurale 
și reşedinţa agenţilor poştali şi a thetori-'precum și reședințele: factorilor rurali sc 
lor rurali se vor fixa de Ministrul de In-fixâză de către Direcţiunea Pcştelor iar 
terne, E : reședințele aenţilor poştali ireşedinţa co- 

| " - | munelor) so fixeză de Ministerul de Interne. 
Art. 8.— Sumele. necesare pentru plata! Art. 8.— Sumele necesare pentru între- 

personalului va fi în sarcina județelor că- |ţinerea, serviciului poştal rural, so va su- 
rora le va -voni Statul in ajutor cu câtolporta de o potrivă de judeţe şi stat, în pro- 
10.000 lei pe an pentru fie-care. jurleţ. „eesti porție de 50 la sută (conform art. 11 dir 

y 
' 
4 4 

“a treca în budeetele lor, .în fie-care an, su- 

"terne ; iar în cas contrariii, ministerul de 

"țin 5 lei pe lună, și retribuţiunile agenţi- 
* lor şi a factorilor rural se.vor fixa de mi- 

me 
m
o
m
 a
e 

  

ajutor se va putea mări pr'n levca bud-! 
getară, când serviciul: va lua, o desroltare, 
care să ceră cheltueli mai mark. 

Art. 9,.— Cheltucli de instalare, precum! 
şi acelea necesare la complectarea și în- 
treţinerea în bună sfaro a obiectelor 1re- 
huineiose serviciului vor [i plătito do judeţ. 

Art. 10.— Consiliile judeţene sunt datore 

mele necesare» pentru acest serviciu, dupe 
cum vor îi stabilita de ministerul do iîn- 

interne, le: va înseri din oficiu. 
Art, 11.—- Notarii cari vor face snrviciui 

postal vor primi o inlemnisațio de cel pu- 

nisterul do. Interne. . 

Art, 12.— Aconţii poştali şi factorii ru- 
rali vor fi oblivaţi la o garanție «de 300 lei, 
care se va putea forma şi prin rațineri lu- 
sare din sălariilo lcr. , 

legea Telegrafo-Poştali. din 1902). 

Art. 9.— Cheltuelile de întreţinere, rela- 
„tive la obiectele necesare: gente, gorne 
ipentru înlocuirea saii repararea lor, cade 
'in sarcina judeţelor, care scr avea urijă a 
linseri anual în budietele lor un fond de 
rezervă “ude la 300—50U lei, și care fenil ne 
întrebuințându-se în cursul - anului va ră- 
mâne în profitul judeţului reportându-se 
in burlgetul viitor. IP 

- Art, 19,.— Ne moditicate, 

Art. 11.— Notarii ver face sarviciul' de 
poştă sratuit (contorm lezei budzetare din 
1900 când Li saii redus diurna de ă lei lu- 
nar) totuşi, po viitor acelora cari Direcţiu- 
nea: Poştelor va căsi, că aii un serviciii 
prea. groii,. va, dispune a li se dea o remisă 
mai ales acolo unde funeţioneză posturila 
tetelonice şi ara -un venit aprecialil, | 

Diurnelo agenţilor speciali şi facto::lor 
rural li se vor fixa de Direcţiun-a,. Poşte- 
or. A - Ne 
Art, 12.— As" nţii speciali şi ftetorii ru- 

rali vor fi obligaţi a dopune o garanţie de 
500 le), 2) în cazul când nu o pote depune 
complectă şi în lipsă de aspiranţi, se pote   Când se va găsi necesar şi so va însăr- 

* 
cina agenţii poştali saii factorii rurală și; 

:cu alte îndatoriri din serviciul telearafo- : 
"poştal, alari do acel al corespondenţelor, 
„garanția lor pote fi mărită până la 0 sumă , 
cel mult egal: 
an. 

i cu 1âf ce primese întun: 
- 1 NO, 1811838. 

admite să se complecteze prin roţineri lu- 
nare roclomentare, 

Când s* va croilo noezsar a se însărcina 

  

1) Vezi decizia din Circe. No. 19307, B. T.P



  

  

    
  

”: trucţiuni, ministorul-do interne pot» aplica 
" notarilor amenda până la 5 lei într'o lună, 

„ii 

„ "i conseripţiilor poştale, regularea salarielor, 

„= Art,'18.— Ori-ea legi şi rosulamente re- 

    

Leea din: 1892 

"Art, 13.— Garanţiile agenţilor poştali, ale: 
"factorilor .rurali, nu vor putoa fi urmărite 
saii instrăinato, ci vor servi exelusiv nu- 
mai pentru despăsubirea Statului, 
"Asemenea nu se va putea pune nic! un 

: tal de seduestru pe trăsurile, caii şi hamu- 

“rile împiegaţilor poştali rurali, care se vor; 

- considera tot ca garanţii pentru serviciul: 

__ce îndeplinesc, 

Art. 141.— Disposiţiunile din legea tele- 
«rafe-poştală privitore la despăzubiri sunt 
aplicabile asanţilor, factorilor şi notarilor 

” însărcinați en serviciul poştal rural. * 

Art, 15.— In cas de abateri do la ius-! 

“iar agenţilor şi factorilor rurali: le va a- 
** pliea amonzile prevăzute prin lezea tele- 

«rafo-poştală. - 

Art. 16.— Pentru serviciul militar, agen- 
ţii şi factorii rurali sunt consideraţi ea făi- 
când parte din corpul telegrafo-poştal şi, 
prin urmare, vor fi supuşi la acelea-și legi 
și reeulamonte ca şi eci-l'alţi impiezaţi te- 

" degrafo-poştali. ” Sa 

i Art. 17.— Un resulament va prevedea 
modul executărei serviciului, fixarea cir- 

obligaţiunile și drepturile impiegaţilor. .» 

:lative la acest serviciii sunt și rămân _a- 
”. brouato.: . a . 

Modul cum trobuo interpretată legea din 
1392 spro a fi în concordanţă cu actuali- 
tatea şi cu art. 10 şi 11 din legea din 900 

asenții speciali saii factorii rurali şi cu 
alte indatoriri din serviciul telegrafo-poş- 
tal, afară do cel al corespondenţelor sim- 
iple, garanţia lor pote fi mărită, până la o 
sumă cel mult egală cu lea ce primesce 
intrun an. Pe 

Art. 13.-- Garanţiile agenţilor speciali şi 
ale factorilor -rurali nu vor putea fi urmă- 
rito sequestrate saii cedate în total saii în 
parte nimănui, servind exclusiv numai pen- 
tru despăgubirea Statului. 

Asemenea, nu se va putea pune nici un 
fel de soquestru pe diurna, 1) caii, trăsura 
şi hamurile - impiegaţiler poştali, cari se 
vor consirlera tot ca garanţii pentru servi- 
ciii co îndeplinesc, ne putând. fi urmărite 
de cât după co se retraze din corp, nu le 
va putea însă afecta nici ca garanții. pen- 
tru împrumuturi la croditul agricol sait 
alte societăţi, ori particulari. 

Art, 14.— Disposiţiunile din loea tole- 
rafo-postalii privitore la despăgubiri sunt 
aplicabilo aenţilor speciali, ” factorilor ru- 
rală și asenţilor .poştali. (notarilor) saii a- 
jutorelor lor saii ori-căror alţi însărcinați 
cu serviciul poştal - 

Art. 15.— In cas do abateri de la ius- 
truețiuni Direeţiunea poştelor pâte aplica 
notarilor co sunt încă plătiţi, o amonili 
până la jumătate diurna saii remisa ce uit, 
ine tnetorilor rurală și azenţilor speciali le 
vor aplica pedepsele prevăzute prin lexea 
tolesrafo-poştală. - - 
„Art, 10.— Pentru serviciul militar ; con- 

contrări şi exerciţiile militare de ori-ce 
natură, azenţii speciali, factorii rural și 
âsenţii voştali (notari) cum şi ajutorele a- 
cestor din urmă cari vor fi numiţă. do con- 
siliile comunale şi confirmaţi „de Prefec- 
tură 2) sunt considoriţi ca fâcând parte din 
corpul telesralo-poștal şi prin urmare vor 
fi supuşi la aceleaşi leri şi regulamente 
ea și cnă-lalţi impieraţi.. telegrato-poștali, 
(Art. 10, al. 5 din legea de orsanisarea cor- 
pulu: telesrafo-poştal din 1892), 

Art. 17.— Ne modificat, 

Art, -18.— Ne: modificat. 

IX. ). 2457/9î. E . 
.2 A.se.vedea măsurile luate de Direcţi- 

une, V. 3. 130/902. Dos. P. Rurale, Ko. 33/902       
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- serisori, imprimate, probe de mărfuri hârtii 

Duminică, 
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„REGULAMENT 
DE: 

APIACARE A LEGEI PENTRU ORGANISAREA SERVICIULUI POŞTELOR 
RURALE 

(Saneționut prin îucltul Decret Regal No. 2470 din 13 Iulie 1892, şi pu- 
blicat prin Monitorul Oficiul No.. SS din 22 Iulie 1892). * 

Pus în acord cu disposiţiile din instrucţiuni și decisiuni date ulterior cum 
şi cu legeu din 1900 uşa cum se aplică de fap'%) Ă 

  

Disposiţiuni generale 

Ari, 1.— Serviciul poştelor rurale este 5) Să fi satisfăcut -lezei de recrutare. 
pus sub Administraţiunea Ministerului do| Art. 7.—. La numirea factorilor rurall se 
interne. “ i vor preferi militarii liberaţi din servicii. 

Art, 2.— Prin poşta rurală se desnrvose| Art. 8.— Factorii rurali sunt subordonată . 
numai corespondenţele propriii zise, aulică | diriginț lor oficiilor tolografo-poştale şi Şe- 

filor de gări do cari aparţin cireomserip- 
„0 afaceri, incenulate poştate rurale de lu 1-100 i ţiilo pe cari lo deservese. - „a 
lei şi colete poştale cu valive declarată şi] Art. 9— Ei vor purta în sorviciii unifor= 
ramburs de la 1--50 lei şi făvci valve «decla- | ma factorilor poștali. 
rată de l—5 hiloyrame cu tote acestea, Direc-!. Art. 10.—Factorii rurali vor avea domi- 
țiunea generală a telografolor şi poştelor, ciliii la punctul de pornire al cursei sait 
câul va găși necosar va putea; intinde acest | în comina ceă mai apropiată de acel punct, 
sorviciii şi la alte ramuri ale serviciului| Art. 11.—Fie-care factor rural va deservi 
"poştal. : . câte o cireonserinţio poştală compusă ' «din 

Art. 3.—Primirea şi distribuirea cores-! una sait mai multe comune rurale. 
pondențelor în comunele rurale se va făca| Art. 12.—Ei vor face câte trai saii mul 
cel puţin de trei ori pe săptămână, iar în !multe curse pe săptămână prin comunele 
comunele unde sunt: reședințe de-sul-prefec- | din circonseripţiunile -lor,.după itinerariul 
buri şi în alte centre în tote zilele ufură de! stabilit de Direeţiune. . 

, Art. 13.—Curselo so vor face după cum.se 
Art. 4.—Organele chemate a concura lalvor stabili de Direcţiunea generală a te- 

ofectuarea, acestui servieiii în comunele ru-, legrafelor și poştelor, po jos, călare sati cur 
rale sunt: - o trăsură de pe. modelul dat do Direcţiune. 

Factori vuraii, agenți speciali şi agenţi] Art. 14.—Caii și trăsurile cu caro vor face 
poştuli (notar), : cursele sunt proprietatea a factorilor. ru- 

ay rali. aaa 
Factorii rurali) ; Art, 15— Factorii rurali nu pot între 

Art, 5.—Faetorii rurali so numese de Diree- | prindo nici un “fel de comerciii. 
torul General al. televrafelor și poștelor| : Art. 16.—Factorul rural nu se. pote re- 

  
după delegaţiunea Ministerului de Interne. trage saii domisiona din. funcțiunea sa de 
"Art. 6. — Condiţiunile de admișibilitate cât numai anunțând demisiunca cel puțin 
pontru: factorii rurală sunt : leu trei luni, înainte, afară numai dacă se va 

1) Să fie român snii naturalisat : „găsi un înloenitor înainte de acest termen, 
2) Să scie a sori și ciți: . , în care cas 6l pote demisiona imodiat.—In 

" 3) Să aibă etatea de la 25—40 ani; cas de urmare contrarie, Direcţiunea va 
4) Să aibă o bună purtare ; „7. angaja eu ori-ce preţ, 6meni în comptul 

*) Tote cuvintele din acest rezulament seriso' cu litere italice sunt introduse 
de autor în text spre a'l pune în acord cu cireulările, decisiunile şi legea din 1900 

| e



  

si. recunoscuţi ca ale de Direcţiunea Poş- 

telor, e! A a 
ea 

vublic tot, felul de corespondențe şi distri- 

- fixată şi primesce expediţiunile ce sunt des- 

EL subserie în condica de partizi a tac- 

„precum şi pentru suma co reprezintă va- 

„corespondenţele nefrancate saii insuficient 

mina cu deamănuntui modul inchiderei lor 

“si a. arăta amploiatului ce-i le predă ori-ce 

defect ar observa, Din momentul primirei 

„expediţiunei. el rămâne responsabil do dânsa 

„la, oficiii sati uară, lactorul rural este dator 

“să pornescă imediat la drum, fără să se 
mai abată pe acasă. ” 

garanţiei factorului rural respectiv ca să 

facă servicii, până la uăsirea unui alt faze 

tor rural. 

Agenţii poştali 

Art. 17, — In comunele rurale unde nu 

este un oficiii poștal, serviciul de asent 

poştal se va indeplini de notarul comunei ; 

cu tâte acestea, în comunele rurale unde 

serviciul poştal esto prea desroitat, saii 

unde se întâinese mai mulţi factori rurali, 

în cât notarul să nu potă indeplini saii 

controla cu eficacitate regulatul mers al 

serviciului, se va putea numi un agent poş- 

tal special, plătindu-i-se o diurnă care se 

va, determina în budeotul fio-cărut an. 

Art, 18.—Notarii cari îndeplinesc sorvi- 
ciul de asent poştal, trobuo a se găsi în, 
tot-d'auna la primărio la sosirea factoru-: 
lui rural în comună, pentru ca să potă pro: 

coda imediat la operaţiunea schimbului co- 

  
respondonţelor cu factozul rural şi a nu se | 
întârdia plecarea acestuia la altă comună, : 

„rul rural lo iasă agentului poştal. 

i Obiectele recomandate le va, înscrie pe 
Art, 49, — Când notarii care indeplinesc 

serviciul do agent poştal, lipses: din c9- 

mună din causa serviciului lor propriii saii 

alte împrejurări, primarul saii ajutorul «da 

primar va înlocui po notar în afributiunile 
sale de agent” poștal, eventual vo. puleu [i 

inlocuiți şi de ajutârcle de notari cânul u- 

ceste ajutăre vor fi: numiți de consiliele jude- 

“țene ale comunelor confirmati de Prefectură 

Atribuţiunile factorilor ruzali, modul 

de proocedare pentru îndeplinirea 
serviciului, 

Art. 20, — Factorii rurali primesc «le la 

bue destinatorilor corespondenţele co li se 

daii de către oficiile poştale. saii gările de 

care aparţin. | | ” 

Art, 21.—In dilele do cursă, factorul ru- 

ral se presintă la oficiii saii gară lu ora 

tinate pontru comunele din circonseripția sa. 

torilor de primirea scrisorilor recomandate, 

lorea timbrelor «taxa de plată» aplicate pe 

francate ce'i se daii, încărcându-se şi prin 
carnete cu aceste corespondențe. 
„Art, 22.—La primirea, corespondenţelor do 

la, oficiii, factorul rural este ținut a exa- 

până-când o liborză la destinație. 

Arte 33.—Odată co a primit expodiţia do 

DI 

Art. 24.—Factorul rural este dator a trece 

prin tote comunele din circomscripţia sa, 
după itinerarii, 

Art, 25.—Pactorul rural va purta la sine 

un corn de metal, po care "ii va procura 

Direcţia poştelor, rămânând responsabil 

factorul rural de buna conservare a acestui 

corn. a 
Art, 26. — Sosind într'o: comună, va da 

semnalul ori de câte ori trebuința va core: 

spre a, vesti sosirea sa în localitate. 
Art, 27.—Atât pe drum cât şi în mergerea 

prin comune, factorii poştali rurali sunt 

obligaţi a so abate spre a distribui ci în- 

suşi corespondențele ce vor avea și numai 

când din diferitele împrejurări aii tost puşi - 

în imposibilitate de a putea distribui totă 

corespondența, numai atunci va lăsa agen- 

tului po acea rămasă, 
Art. 28.—In fie-care comună factorul Tru- 

ral se va opri la agentul poştal timpul ne- 

cesar pentru sehimbarea expodiţiunei. 
Art, 29.—Corespondenţele cari nu se vor 

fi putut distribui în timpul oprirei, facto- 

„jurnalul 51/16 'și lo va preda, impreună cu 

recipisele -lor, arentului poştal care iscă- 

lesca în carnet de primirea lor, şi când a- 

gentul poştal va “înapoia factorului rurale 

la intoreerea acestuia, : recipisole acestor 

objecte iscălite de destinator şi contra sem- 

nat» do dânsul, stii dacă va inapoia chiar 

obiectele co nu 'sar-fi putut preda -dosti- 

natorilor, se va descărca. cu densele- men- 

țiânând în carnetul factorului rura, numă- 

rut recipiselor şi scrisorile recomandate ce 

înapoiază. De asemenea şi pentru corespon- 

denţele nefrancate, agentul poştal, va iscăli. 

de primire în carnet ia pentru Suma Co 

reprezintă valorea timbrelor «taxa do plată» 

aplicate po scrisorile ce i se dă, Libercză 

timbre din' depositul scă, scrisorile cele ue 

venise le vestilue, descărcându-se cu dânsele 

şi notând în jurnal pe cele emise molivule, 

primind timbre tazu de plată, cât crai apli- 

cate po : scrisorile nofraneatv co înapo- 

inză, - - 
Art, 30. — Corespondenţele simple fran- 

cate și nofraneate, precum şi tolesramole 

pct fi date de fictorii -rurali direct desti- 

natorilor sati unui membru din familia lor: 

iar corespondenţele recomandate nu se vor 

putea da, de cât în mâna destinatorilor sait 

deplin împuterniciților lor, caro vor iscăli 

de. primire pe recipisa anexată la serisore, 

Acestă procure si urincză şi pentru tele- 

grumele cu indlicuțiuni speciale, coluționată 

cu adevevire de primire, urgentă cle. 

“ Art, 34.—Pe lângă îscălitura destinatori- 

lor aceste rocipise se vor iscăli și de fac- 

torul rural, dacă el a predat serisorea, ca 

dovadă că serisorea s'a predat adevăratului 

destinatar. 
Arţ. 32.—Cânud factorul rural nu cunosee   personale pentru cari aro scrisori recoman- 
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date, va coru agentului poştal să cortifice 
identitatea destinatorului, somnând şi a- 
xentul pe recipisa de predare. . 
“Art, 33.—La plecare din comună, facto- 

rul rural va ridica tâte scrisorile Și obiec- 
tele ce găseseo în cutia de serisori din co- 
mună. - . Ea 
“Art,. 34.— Cheia .de la “cutia de scrisori se 

va păstra, do citra: factorul rural 'care va 
avea, grijo ca 'cutia şi brosca, să fie tot=t'a- 
una în bună stare şi ori-co defect va con- 
stata 71 va face cunoscut când se întoreo 
din cursa. oficiului saii gărei de care de- 
pinde. Ja cas: «le perdereu unei chei se vu u- 
visa Dirceliunea să 'se schimbe cutia. 
„Art, 25.—Serisorile co factorii rurală vor 

săsi în cutie; le vor ştampila pe faţă cu 
ştampila comunei ; ștampilarea se va face 
aţă: eu'agentul poştal, obliterând] “timbrele 
ru şicaii ului: - 

Art: 36»— Factorul rural în nici un cas 
mu va putea, restitui veri-o scrisoro când i 
sar cere” (personolor care ar declara că 
este, trimițătorul serisorei), ducă nu o cu- 
seci i - - 

Art, 37.—Din comunele unde rămân ndp- 
tea pentru -a so întoree a doua di prin a- 
coleaşi comune saii prin altele, după cum 
este-stabilit itinerariul la oficii, gară saii 
comuna de unde a plecat, factorul rural va 
pleca dis de dimincţă şi dacă, după itine- 
rariit, trebue a se întorce prin aceleaşi co- 
mune, el sn va opri în fie-care comună. la 
axentul poştal," va lăsa spre distribuire 
ccraspondențele cn va mai fi avend, dacă 
nu le va putea distribui singur” ca.și la 
morgzere şi va .enro de. la dinsul rocipisele 
srrisorilor recomandate, precum şi bani pen 
tru scrisorile -nefrancate ea "1 le-a predat. 

Art, 33.—Pentru .cireomseripținnile unde 
factorul rural nu se intoree - prin aceleași 
comung inapoi, recipisele de predarea seri- 
sorilor recomandate predate spre distribuire 
atentului, factorul rural le cere în cursa 
următore. Serisorile cari nu s'aii putut preda 
la adresă din causă că destinatorii lipsese, 
pentru un scurt timp, din comună, se vor 

-ovri de agentul poștal ca să lo prodea| 
când'.so întore destinatorii. „câtă deți- 
neie nu va pulec dura: inci mult de o săp- 
tămănăe A . 

Art, 39.— Factorul rural va core asentu- 
lui poştal să: noteze pe dosul-tutulor seri- 
sorilor ee "i iînapoiază, causa pentru care. 
scrisorea nu s'a putut preda la destinaţie, 

Art.-40. — Factorul rural va primi do la 
agentul poştal, ori de câte ori trece prin 
comnuele din cireonseripţia sn; corespon- | 
“denţelo recomandatu ca azenții poştali ai 
primit de la publi», precum şi couvertelo. 
oficiale cn li-saii dupus «le autorităţi <Sub- 
scriind do primiraa lor în condizale res- 
pective în care sunt tracuto acele scrisori 
recomandate şi convertela oficiale. . 

art 41.—Spro dovadă - că aii trecut, prin 
tâte comunele din ciroonserinţia sa. facto- 

rul rural atât în ducore cât şi la întoreere 
va cero acentului poştal a aplica po car-> 
netul - săi ştampila fte-cărei comune prin: 
caro trece, ora, şi somnând. ..: i 

Art, 42.—Factorul rural,” în drumul stii: 
este oblizat a primi do la publice scrisori. 
simplo şi recomandata precum şi. converta 
oficiale do la antoritiiţilo cari i lo dă. .. 

Art. 41—Spro acost sfirșir, factorii rurală 
Vor avea. la "dânşii .0 condică cu matcă 
Form. No, 93/1355, în care se înserio seriso=: 
rile recomandate ce. primesc de-la public; 
precum şi un deposit de timbre «le tite ca- 
tegoriile franco şi cărţi poştale en cari vor 
fi ereditaţi de oficiul de care aparţin, - 

Art. 44.—Factorii rurali vor fi aprovisio-. 
nați şi cu timbre «taxa do plată», ne cari. 
lo vor aplica numai pe obiectele netrancato 
saii ncind“stulător francate, destinate pen- 
tru lccalitățile e2 trebuo să parcureă, anu- 
lând timurele cu ştampila; agontului poş- 
tal din comuna unde le-a săsit: iar po . 
eorespondenţele nefrancate saii insuficient. 
francatn, care urmeză să le “predea oficiu- 
Ină sait gărci de cari aparţin,. pentru a fi: 
oxpeliate mai departe, nu vor aplica tim= 
bre «taxa de plata». „lecsta fiind în sureinu 
ucelo» oficii, Ă , Ra 

art, 45.—Esto interzis factorilor rurală, 
sub coa ma! aspri, pedepsă, de a pred la 
adresă, corespondeonţele nefraneate, firă să, 
aplice po ele timbrul: <tuxa de platii» în- 
casind banii în profitul săii, snii să per- 
cepă de la destinatori tixo - mai mari le. 
cât valârea timbralor. de po sorisori, saii 
să intrebuinţeze timbre cari ati mai sorvit 
odată. Contravenienţii - vor fi: destituiţi şi 
oventual daţi “în judecată, . - i 
„” Art. -46, — Scrisorile recomandate co fac: 
torul rural 16 va primi în drum: de la pu- 
blie, după co le va aplica timbrele franco 
cuvenite, le va trece în registrul cu matcă 
form. No. 95/15S ca vor avea pentru acesta, 
şi va libera presentatorului o recipisă care 
va purta data și numărul sub. care s'a tre-. 
cut serisoroa în condieă en matei: acel nu- 
măr so va serie şi po serisore. a 

art. 47.—Serisorile simple e3 i se va da 
de public, factorul rural le va franca: sin- 
ur, aplicând pe dânsale chiar în faţa ner= 
sonei caro i le-a. dat, timbru do valorea 
sumei ce primnse» pontru Tiancaro. - iza 

Art. 4$. — Serisorilo ! simple şi recoman= 
dat eo primesea dn la public, factorul ru= 
ral. te stampileză cu stampila, celei : dintâi   comune in caro, merge și în prensenţa: a 
gentului peştali: - te 
"Art, 49.—Factorul rural va refuza: să pri- 

mâscă je la public” orice. fol de scrisore, 
caro har fi.hino” inchisă - sati. ar avea po | 
plic urme că-a - fost deschisă. Când facto- 
rul rural” uăsesce în:-eutiilo poștale,.-pe 
carele desehide,-serisori eu siciliul. rupt, 
saii alte defecte de inchidere, notâzi pe 
dinselo snb-semnătura sa şi a agenţului 
poştal din comună starea în care a zăsit'o 
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“Ari,:5). — Factorul ruzal va păstra în Ozi-c3 comunicaţie ar.avea acest din 
genta eo i se dă do direcţiune tote cores- urmă factor rural să : tacă oficiului „poştal 
pondenţele ces are, fiind eu totul interiis a | sai gărei do'la; care vine factorul. cu cara. 
lo expune la utătură -saii a le aduca în sn.întâlnosce 0 va înscrie în jurnalal-pe 
mână neinvelite, ori a le purta în buzu- ! caro *1 dă acestui . factor care merue la 0- 
narele hainelor, rămânând rispunditor de . ficiii saii gară. . E 
tote obiectele ca:i s> încredințeză atât în Factorul rural care n'are legătură cu 0- 
«ca ce privesc: dotăriorarea, cit şi per- ficiul se aprovizioneză cu timbre de tot telul 
dorea, - !și cărți poştale de la . cel'alt factor rural, 
„Art, 51.—Factorul rural primesco și to- 

lesrame de la public, care "i plitesce tot 
atunci şi taxa cuvenită. : 

căruia. "i plăteseo și bani rosultați din vân= 
zare. _ Se 

Art. 37.—Factorii rural! sunt obligați a 
Art, 52.—Presentatorul dacii voesce, îu- ss aproviziona tot-l'auna la timp cu tim- 

serie singur în jurnalul factorului rural te-" bro-de tot felul şi cărţi poştale și-a nu 
lexrama ce dii şi taxa ce plătesce și numai le lipsi nici-o dată asemenea timbre, pen- 
(că dinsul nu va sei esrte se va nota do tru a. putea satislace cererile publicului, 
dusnşi factorul în jurnalul sii. ; căruia le va Vinde pe valorea lor nominală. 

Tolegramele ce i s5 vor da închise le va: Pentru ori-ce urmare contrarie, factorii 
aduce ast-tel la ofieiii. rurali vor fi pedepsiţi: cu-amendă,: -:.- 

Art, 53.—Tote telezramele co le: va avea! Art 33. — În cas când factorul rural al 
asupra sa, 10 va purta în ceontă împreună cireonscripției, care naro. legătură cu -ofi- 
cu scrisorile şi va fi dator a păstra se-' ciul poştal saii cară, dintro causă nepre-: 
eretul. lor telegrafic, -: : - văzută mar sosi la timp pentru. a schimba 

Art, 54, — Telegramele primite se vor: corespondențele en factorul rural .ce vine 
duce de factorul rural la cel dintii oficii; do ia olictii saii gară, saii când acssta n'ar 

  

  

telegrafic saii gară co va avoa în drum, 
- Dacă oficiul saii gara ar găsi că depeșile 

sunt nosuficiont plătite nu le va da cursși 
le va înapoia împreună cu banii prin fac- 
tor, personoi de la care le-a primit ; acesta 
numai în casul când factorul rural nu ar 
asisura acoperirea sumei co-i lipsagece. 

tecipisa ee va libera oficiul telearafie 
saii gara pentru primirea teleeramci se va 
da do factor la cea d'intăi cursă presenta- 
torului luându-i pe ceu primitivă, * 
„Art, 55, — Plicurile oficiale adresate prin 

- comunele rurale se vor lăsa agentului poş- 
tal din comuna, respectivi care le va trece 
în condica specială unde va .iscăli cal în 
drept do primirea lor. Agentul poștal va 
subscrie în jurnalul factorului rural de pri- 
mirea convertelor oficiale ce i se dă. Pli- 
curile oficiale ce factorul rural primesce 
de la comune pentru alte comune le va, 
troco în carnotul sii form. Nr. 31/136 şi lo 
va da la comuna respectivă saii la oficii 
cri sări în modul arătat mai sus. 

Art. 35. — Când un factor rural nu esto 
in legătură cu un oficiii poștal va.inserie 
întrun junal al săii deosibit coresponden- 
țelo recomandate, telesramele, plicurile: o- 

„ficiale; recipisele de predapea obiectelor, ! 
recomandate distribuite, corespomlențele 
recomandate co nu s'aii putut înmâna des- 
tinatorilor şi lo va preda pe tote împre- 
ună cu jurnalele factorului rural, cu care 
se. întâlnesce la punctul şi ora fixată de 
Direcţiunea, generală sait oficiul postal rus- 
pectiv spre a le duca la oficiii. Tot ast-fel 

“şi- factorul ce vine do la oficiu va preda 
factorului care n'are lecătură cu oficiul 
jurnalele şi corespondenţele de ulistribuit 
în distanţa acestuia. - : 
"Corespondenţele ordinare franeaite nu se 

"vor înscrie în juvnul: " 

isozi la timp şi pentru ca mei un factor 
rural să nu perlă timpul. adăstând, va, 
preda azontului poştal din localitate jur- 
nalul şi corespondenţelo pentru actorul 
rural întârziat. , AI 

Art, 59, — Sb nici un cuvint şi în nici 
un cas nu este permis factorului rural de: 

"a asista. la inchiderea :şi deschiderea de: 
scrisori simple saii recomandate -.de către 
particulari, nici a: da.veri o: mărturie.ver- 
bală saii în scris în.acâstă privinţă, ori a 
roctifica adresele după ori-co fel de obiect, 
“Art, GU, — Factorul rural nu. va -per- 

mite a so deschide obiectele .recomandate 
do dest'natori mai inainte ca-aceştia să fi 
iscălit recipisa, nici a deschida: scrisorile 
incăveate cu tusru d: plată mai înainte. - de 

„a acliita taxa. N : 
Art, 61. — Imdată co factorul rural şi-a, 

terminat cursa, se va duco da dreptul. la 
oficiul poştal saii sara de - care depinde şi 
va, depune juvnulut cu tâte obiectele ce a 
primit în cursă, CCI 

Art, 62, — Factorul rural este oblizat să 
«ducă lu oficiă sait gură serisori -incăreute 
cu tusa «le plută şi nevemise din cuusă că 
destinatoriă. lipsese sait - sunt! necunoseuți, 
certificânru-le. şi. predăndu-le: sefului săi 
vespeeliv primind în sehimbul valerilor titu- 
le luxu de plută.: - : [e 

! Art, 63.—Oficiul sati gara respectivă sunt 
oblivate a siubserie în jurnalul. factorului. 
rural de primirea corespondenţeler Pecu- 
sandute și simple, ce primesc do la factorii 
rurali, a ar 

“Art. 64, —" Factorul rural.nu: are-voe a 
spune unei alte persone desprejobiectele ca! 
îi-sunt încredinţate.— Cel'ce:va contraveni 
acestei disposițiuni va [i pedepșit, conform. 
legei, 'pontru «livulgare. de secret. . 
"Art, 63, —.Aceşti facteri cari pareure l0- 
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curi pe cari sunt, aşezate linii tele:ratice,! 
sunt oblisiiţi a obsurva starea, lor şi a ra-| 
porta celui d'intţiiii 'oficiii defectele ce ar 
observa, a 

Art. 66.—In cas de bolă bine. constatată, 
factorut rural este dator a însărcina cu fa- 
cerea serviciului în timpul cât va fi bol- 
nat, po a sa răspundere, pe o altă personă 
do prelerenţă, pe un membru din familia 
sa, aveind facultatea, Dirigintele saii Şeful 
de gară să refuze pe acele persone streine 
cari ar da banuială că ar compromite ser- 
viciul, a 

Art, 67. — Este interzis factorulni rural 
sub cea mai aspră pedepsă, do a preda la 
adreșă coresşpondenţele nefrancate, fără să 
aplice pe elo timbre «taxa de plată», a în- 
casa bani în profitul stii, a percepe de la 
destinatori taxe mai mari de cât valorea 
timbrelor de pe scrisori, saii a întrobuinţa 
timbre care aii mai servit odată, ori a 
scote timbre de pe scrisori. , 
„Asemenea fapte atrag după sine nu nu- 

maj depărtarea din sorviciii, dar şi darea 
în judecată. ; . 

Art. 68.—Fadtorii rurali sunt datori a so 
purta cuviincios cu publicul căruia va da 
tote explicaţiunile do cari. va avea nevoie 
în privinţa serviciului poștal. 

Art. 69.—Faetorii rurali sunt responsabili 
şi vor fi urmăriți pentru plata despăaubi- 
rilor previdute de lege în cas.de pierderi 
de „obiecte pentru cari legea, acordă des- 
păsubiri, de aceia asemenea covesponlente 
mu le predă de cât după ce li se senneiză 
chitanta când le predă «direct, şi în jurnalul 
fenim. 5i/ya când le lasă agenților poștali, - 

  

Atribuţiunile agenţilor poştali şi 
modul de procedare pentru 
îndeplinirea serviciului 

Art. 70, — Agenţii poştali iaîi parte im- 
preună cu factorii rurali în condiţiunile 
determinate prin acest regulament, la în- 
deplinirea serviciului poştal în comunele 
rurale, - - . 

Art, 71, — Agentul poştal este dator să 
primescă de la factorul rural coresponden- 
tele pe care acosta nu le va putea preda 
destinatorilor în timpul oprirei sale în co- 
mună. EL va: primi şi corespondenţele a- 
duse de către conductorii curselor poştale 
cari trec prin comună, şi lu necesitate. « eși 
chiu în drumul deligeuțelor. 

Art. 72.—Agentul poştal va primi de la 
public scrisori recomandate pe care le va 
“trece într'o condică cu matcă, for, 93/1538 
liberând presintatorului din acea condică 
o recipisă care va purta numărul sub care 
sa trecut, serisorea în condică ie complec- 
teză cele alte indicațiuni: din recipisă, acel 
numtr va fi notat şi pe scrisore. 

Art, 73.—Agentul poştal. nu va primi de 
la public scrisori simple ele pot fi predato 

-d'a dreptul do publie factoruiui rural, saji   

  

tepuse în cutia de scrisori din comuna de 
wide vor îi ridicate la trecerea prin comună. 
de factorul rural; pentru asemenea, scri-, 
sori simple nu s9 va libera nici un (el do 
recipise, nici se va iînregistaa undo-va: 

Art. 74.—Timbrele . aplicate pe scrisorile 
recomandate se vor strica cu ştampila co- 
munei unde sa presintat, - ” 

Art. 75.—La trecerea factorului prin co- 
mună, agentul poştal “i va preda scrisorile 
recomandate ce are, încărcându-l în jurnal 
cu numărul lor, şi cerând factorului rural 
să iscălescă, și dânsul de primirea acestor 
scrisori în quitanțievul seu cu matcă foiin, 
95/15S în caro sunt trecute. 

Art, 76.—Pentru fie-care serisore roco- 
mandată în parte, suie alte obiecte vecon -u- 
«dute, aduse de factorul rural, asentul pos- 
tal va subscrie de primirea lor în jurnalul 
factorului rural sait al conductorului de la 
cursa poştală care i le dă, iar pentru seri- 
sovile cu porto va libera timbre tuxa de plate 
în schimbul lo» de aceiași vulire. - 

Art. 77.—Tote corespondenţele co i so dă 
de către factorii rurali saii conductorii poş- 
tali, agentul poştal le va distribui la desti- 
nație prin mijlocele de care va dispune 
comuna, căutând a le iumâna celor în drept 
fără, cea mai mică întârziere pentru ca si 
potă restitui factorului rural saii conducto- 
rului poştal, la cea dintii trecoro prin co- 
mună recipisele de predarea scrisorilor reco- 
mandate şi valorea porturilor după serisori- 
lo nefrancate ce'i le lăsase spre a le distribui. 

Intârdiorile nejustificate în distribuirea 
corespondenţelor atrave după sine pedep- 
sinea agentului poştal. i 

Art. 78.—Corespondenţele simple francate 
şi nefrancate se vor preda. destinatorilor 
lor, saii la veri-un membru din familia lor 
fără nici o altă formălitate, achitând taxele 
"pentru cele cu porto; acele recomandate însă 
nu se pot'preda de cât personelor cărora, 
sunt adresate sai deplin împuterniciţilor 
lor, cari vor subscrie recipisele anexate la 
ele. Aceste. recipise se vor iscăli şi do a- 
gentul poştal ca dovadă că scrisorea s'a 
predat adevăratului adresant, spre ase pu- 
tea, cunosee în cas do reclamaţiune de cine 
sa făcut predarea. Corespondenţele oficiale 
se vor inregistra de agentul poştal într'o 
condică specială (form. No. . . .) în care 
cei în drept vor semna de primire. 

Tot în acea condică se va trece şi eores- 
pondenţele oficiaie co se vor depune spre 
expediare de cătro diversele autoritiţi, 
caro nu pot da d'a dreptul acele corespon- 
denţe factorului rural. 
Acâstă condică se păstrezi, de agentul 

poștal şi - într'insa „subscrie factorul rural 
de primirea convertelor oficiale ce *i le dă 
spre expodiare. Ia 
- Art, 79.—Pe corespondenţele pe care din 
diferite împrejurări „nu saii putui preda 
la adresă nici de -agentul poştal, acesta 
va nota în dosul lor motivul nepredărei,.



  

    
imtătuese le punctele [irate şi ovele cudicate 
“in itinevarii, vor. fuce menilinie de acesta 
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Aceste corespondențe împreună cu re-. 
cepiselo scrisorilor recomandate predate şi 
cu banii încasați după cele cu porto, se 
vor preda la întorcerea factorului rural saii 
conductorului curselor poștale de la care 
le-a primit, descărcându-se 'de elo îi -jur- 
nalul factorilor unde va nota menţionând 
în jurnal numărul recipiselor și scrisorilor 
recomaniiate, precum.şi suma ce predă din 
incasarea porturilor. i - . 

Art. 80, — Corespondenţele ai căror des- 
tinatori ar lipsi din comună numai pentru 
un scurt timp, nu se vor inapoia,ci sevorl: 
cpri do agentul poştal spre a le preda când 
destinatorii se vor iîntorce. 

Art. 81. — Agenţii poştali din comunele 
unde se intâlnesce factorii rurali a două 
sati mal multe circonseripțiuni mai aii o- 
blipațiunea să facă schimbul expediţiunilor 
între aceşti factori rurali saii intre factori 
rurali şi conductorii poştali, primind co- 
respondenţele do la unii şi predându-le 
celor-l'alţi, acesta însă numai când dintr'o 
causă neprevădută, unii din factorii rurală 
ar întârzia sosirea lor, iar alt-fel asemenea 
schimbări se vor faca direct de la factori 
la factori. — leclorii vuvuii când au se 

in raportul [viei «dle drum. : 
„Aceste operațiuni. se face do agentul poş- 

tal prin iscălitură în jurnalul factorului 
rural de primirea corespondențelor și a   jurnalului ce i se va lăsa pentru cel-l'alt 
factor ;- iar predarea acestor corespondențe 
şi a juraulului către - factorul . rural, care 
trebue să facă distribuirea, so va face tre- 
cându-lo în registru” pentru prodaroa pli- 
curilor oficiale unde va iscăli factorul rura 
făcând adnotaţia următoro: - 

. Primit jurnalul .. , . (Oficiului gărci saii 
factorului rural al circonseripţici . . . . .) 
şi corespondenţa înscrisă în'cl pe diua 
de. . . .în resulă. , 

Art, 82. —. Pentrii fancarea coresponden- 
ţelor recomandate co i se prosintă, precum 
și pentru a putea satisface pe particularii, 
cară ar avea nevoo do timbre, agenții poş- 
tali vor. fi tot-d'a-una aprovisionaţi de tim- 
bre poştale franco şi tazu de plată pentru 
suma de lei 16; spre acest sfârşit Oficiul 
poştal respectiv în prima linie, când se în- 
cepe acest serviciii, va credita pe agenţii 
posştali din circumscripția sa cu asemenea 
timbre de valore de 16 lei, in schinabul unei 
chitanţe semnate atât de Prima» şi notar 
puetând şi sigiliul comunei rănânend cu pe 
mâsură ce se vinde săi aprovizioneze cu 
naumevrariă încusal alle timbre ile la Oficiul 
postal aviginară,_ cu cari sunt în relație, 
sai de la factorii vuruli, ast-lel ca, să nu 
rămână nici odată fără timbre, 

Ori-ce urmare contrarie acestei dispozi- 
ţiuni. din partea agenţilor poştali. atraze 
după sine pedepsirea și chiar amendarea 
acestora. ,   

“Art. 83, — Agenţii poştali rămân r6spon- 
sabili şi vor îi: urmăriţi „pentru plata des- 
păzubirei prevădută de loge, în cas de pier- 
deri do obiecte pontri câri legeâ acordă, 
despăsubiri, aceiaşi” răspundoro aii și înlo= 
cuitoril. lor legali. ” | 

Art. 81. — In casuri'de accidente surve- 
nite factorilor rurală, acenţii poștali' sunt 
oblizaţi a le da tot concursul și la.nece: 
sitate, a cere și ajutorul autorităţilor res- 
pective, _! 

' Formarea oirconsoripţiunilor 

Art. 85.— La organisarea serviciului poş- 
tal rural în judeţe, circumscripţiunilo poş- 
tale. rurale se stabilesc de inspectorul te- 
teerafo-poştal în unire cu prefectul jude- 
“tului respectiv, caro vor dresa un proces- 
verbal de cele hotărito. , 

Art. 86, — La stabilirea circumseripţiu- 
nilor poştale se va avea în vedere că fac- 
torii rurală cari vor face serviciii cu ca- 
lul să'nu aibă a parcurge 'do cât maximun 
40 kilometri po di; exceptându-se Duminica, . 
când e di de repaus, se'pile devoga' de lu 
acestă regulă când coincirlentele o ce. 

Art. 87.— Modilicările cireumseripțiunilor . 
şi mai. ales acelora cari ar provoca alaose 
de choltueli trebue a se face iarăşi în'mo- 
dul prevădut la art. 85, asemenea se vu 
pin și când urincză ca o agenţie specială 
să so mute dintr'o comună intr'alta:: : 

Salariul factorilor rurală 

Art. 85. = Odată cu stabilirea  cireuni- 
seripțiunilor -poştale : rurale sc: va fixa şi 
salariul factorilor rurali, co vor avea a le 
deservi,. tot de inspectorul telearafo-poştal 
în unire cu prefectul, caro do asemenea, 
vor dresa un .proces-verhal, Ra 

Art, 89, — Sporirea saii diminuarea, sa- 
lariilor factorilor rurali se va decide de 
Direcţiunea generală a tolegrafolor şi poş= 
telor, care însă va luu şi avisul Prefectu- 
lui respectiv. - MR 

Art. 90, — Sporirile do salarii nu se pot, 
“face «e cât numai dacă budeetul permite 
asemenea sporuri, afară numai dacă județul 
primesce a da sumele ce necesită atari a- 
daose ; în. casul contrariii, cele se fac pen- 
tru anul următor, pentru care Direcţiunea 
senorală a telegratelor și poştelor va pre- 
vedea şi aceste sporuri, între sumele co va 
arăta judeţului respectiv a înscrie în bud- 
gotul săii pentru poştele rurale, 

Penteu sporurile de circumscripțiuni sat 
înmulțirea numărului curselor aţlăogite din 
noii judeţele vor» înscrie sumng aparte de. . 
analogia de 3090 dati pentru intre(inerea | 
poştelor vurale, ordonanțând'o dieei pe nu= 
mele Direcţiunei puşielor, nevărsâi du-se însă 
la Administraţia financiară. | 
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Cheltuelile pentru întreţinerea ser- 
vioiului pogtal rural 

Art, 91, — Chettuelile de întreţinerea ser- 
viciului poştal rural vor fi conform legei, 
în sarcina judeţelor și Statului 'in"projoiie 
de 5090 conform art. Îl din legea din 1900 
publicată în Monitorul Oficial “No. 26 din 
1 Mavlie 1900. | 

Art. 92, — Consiliile judeţeane vor ins- 
„crio în budgetele lor, în fie-care an, chel- 
“uelile necesare pentru acest serviciii, după 
cum se va stabili de ciitre Direcţiunea ge- 
nerală a telegrafelor “și poştolor; care Io 
“va “comunica, la timp tie-cărui județ spre a 
le scrie în budaet!]). -: A 

Art. 93, — Plata, personaluiui serviciului 
postelor rurale avend a se -face de Stat, 
judeţele vor fi debitate către Ministerul de 
Fiiance cu-sumele ee ai a vărsa adminis- 
traţiunei financiare care vor uwmări jude- 
țele pentru sumele cu cât vai debitat de Mi- 
nistebul de Interne. : : 

Pentru cheltuelile de cari ar fi necesitate 
în 'cursul anului pentru poştele rurale, ju- 
doţele vor 'provedea în budeetul .lor-un 
deosibit fond, caro se va libera Direcţiunei 
numai întru cât va fi necesitate; iar res- 
tul” fondului. ce nu se.va întrebuința în 
asemenea, cheltueli va rămâne economie 
judeţului. - - e: o. 

Garanţiile personalului poştelor 
„. rurale 

Art, 94. — Factorii rurali şi agenţii spe- 
“ciali vor trebui să depună o garanţie în 
numerariii saii efecte garantate de Stat, în 
valore de 500 lei. 2). 

Art, 95. — Acâstă garanţie se va putea 
forma, şi prin .reţineri lunare de câte 10/0 
asupra salariilor factorilor rurali' şi. agen- 
ţilor poştali speciali. când nu.ar putea să 
depună asemenea garanţie la numirea lor. 

Art, 96. — Garanţiiie factorilor rurali şi 
_agenţilor speciali servind exclusiv pentru 
acoperirea Statului de xeri-ce pasube sar 
aduce de către aceşti împiegaţi conform 
legei nu se pot nici ceda, nici urmări, de 
cât după retragerea. lor din funcțiuni şi 

  

- 4) Comunicarea judetelor se va face în Octombre 
a fie-cărui an. - : ” ai 
„2 Garantiile factorilor rurali şi agenţilor speciali 
sai ridicat de la 300 lei îu basa decisiunel Nr. 1997 
Aprile 1895,   

  

trecerea termenului . de reclamaţiune con- 
form legei. 

Art, 97, — Garanţiile factorilor rurali şi 
agenţilor. speciali nu se pot libora do cât 
numai după. trecerea „unui an de când per- 
sâna :pentiu careia fost:depusă, a încotat. 
de'a mai face serviciii şi atunci numai. 
întru cât statul nu va avea veri-o. proteu- 
țiune de despăgubire. , 

Art, 98.—Garanţiile se pot libera şi mai 
înainte de acest. tormen dacă Dirisiutele 
respectiv va asigura pe a sa răspundere 
că asupra factorului eşit din serviciii nu 
esto nici o împrejurare care va împiedica, 
Jiberarea, cauţiune. ! 

Despre penalităţi 

  

Art. 99. — Penalităţile ce se pot. aplic 
personalului poştelor-ruralo sunt: 

4. Notarilor cari fac'serviciul. de asenţi ; 
poştali pentru neregularități în serbiciul 
postal numai amenda. caro nu poto fi mai. 
mare de 5 lei în cursul unei. lunit.iar 
pentru violarea corespondenţoi, sustrazerei. 
de taxe li se vor core pedepsirea prin Pre-- 
fectură să fie destituiţi şi ovontual darea 
în judecată. . | IE 

2. Agenţilor speciali şi factorilor rurati 
a) AYertismentul de amendare ; . Isi 
b) Amenda ; pi 
c) Destituirea. : EI 
Art. 100.—Amenzilo previdute la aliuia-, 

tul d, de lu articolul precedent nu vor pu=. 
tea, fi mai mari în cursul unei luni do jii-" 
mătate diurnă, diu care însă pentru facto- 
rii rurali cari fac serviciul cu calul, tre- 
bue a se scădea 30 lei pentru întreținerea 
calului şi numai asupra restului diurnei 
trebue a se aplica amenda vorbită inai sus. 

Art. 101.—Destiiuirile, factorilor rurali şi: 
agenţilor poştali se pronunţă de Directo- 
rul general .al telegrafelor şi poştelor, — 
pe base Deleyaţiunci Alinistevrului de Interne, 

  

   

   

  

  

Dospre. concedii 

„Art. 102.—Factorii rurali : şi agentii spe». 
ciali nu pot obţine concediii do cât numai 
punând inlocuitor care să” facă serviciul:pe 
răspunderea lor. - pă 

  

Art. 103.—0ri-ce disposiţii contrarii: ră: 
sulămentului de faţă sunt și rimin abrogate, 

 



  

    
« amplciat detin 
; poştal, „o 

; ținni. generale asupra ţărilor străine. 

i xamenul de admitere vor fi numiţi indată 
: la locurile vaeante de impiegaţi auxiliari, ind ră 

serviciului, îimpiegatul auxiliar are dzeptul 
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- ORGANISAREA IM 

“Sancţionată prin Decretul:No. 1.559 din (i Apr. 1894 
.. 

PIEGĂŢILOR AUXILIARĂ Al CORPULUI 
TELEGRAFO-POȘTAL : 

PENTRU 

  

Disposițiunile generale 

Art. 1, Se admite în serviciul tolezrafo- 
pozial un personal, bărbaţi saii femei, sub 
denumirea de : „impiegali auziliariă, 

„Art. 2. Numărul impiegaţitor. auxiliari se 
: AIs6ză prin budget în fie-care an, sporin- 
. du-se saii redu G, « cendu-se după: trebuințele 
serviciului, . . Ie 1 

Art. 3. Impiegaţii auxiliari îndeplinesc! 
- serviciile de tolovraf, poştă uşoră şi pachete 
fără valore. +. 
Art. 4, Ei vor putea fi numiţi ş 

serviciul do mesaserii, afară de mandate 
„poştale, pe cari, ca diriginţi, le pote ma-: 
nipula. Lu oficiile unde ar îl diriginte un. 
impiegat auxiliar nu se va putea ataşa un 

itiv “din corpul telegrafo- 

„... Condițiuni de admisibilitate” 
pd . - 

„Art.,5, Pentru a îi admis ea impiâat au- 
xiliar, candidatul trobue să 
dițiunile următore: . | 

„1),Să tie român sait naturalisat. 
2) Să aibă etatea de la 16—23 ani: 
3) Să posedă certitleat, de studiul a 

puțin 4 clase primare ; 
4) Să aibă o bună conduită : 
5) Să fie lipsit de ori-ce îinfirmitate; 
6) Să satisfacă examenul de aptitudine, 

caro este cel următor: 

„col 
a   

:* a). Cunoscinţa, pertectă de transmiterea și? 
primirea telegramelor cu aparatul Morse; ! 

b) O scriere lesne de citit: .. -- 
c) Aritmetica elementară şi noţiuni de 

sistemul metric, | 
«) Geoarafia detailată a României şi no- 

„La admiterea impiegaților auxiliari so va, 
da preterinţă foștilor militari cari vor avea 
cunoseinţele mai sus enumerate. 
Art. 6. Un rezulament va determina lo- 

ealitiiţile unde se vor ţine examenele de ad- 
mitere și modul de examinare. 

Art. 7. Cundidaţii cari aii satisfăcut la e-   după ordinea elasificărei lor, 

| i diriginţi. 
la oficiilo de mică importanţă cari nu fac 

întrunesc con-!- 

Art. 8 Acei cari.nu aii cunoscință. de 
transmiterea şi primirea telecramelor cu 
aparatul Morse, îndeplinind cele-alte con- 
diţiuni, pot fi admişi la examenul de apti- 
tudine şi, reuşind la examon vor fi. primiţi 
ca supranumerari până co vor învăţa bine 
manipularea acestui aparat, când vor fi nu- 
miți în: personalul impiegaţilor auxiliari, 
„Numirea în locurile vacante dintre supra- 
numerarii cari satisfac, examenele de apă- 
ratul Morse se face după alegere, prefoerin- 
du-se acei.cari aii obţinut note mai bune; 
între cei cu note evale se preferă cel mai 
"vechii. . i 

Art, 9. In. cea ce privesce efectuarea ser- 
viciului, impiegaţii auxiliari sunt supuşi 
la accleași reguli ce se prevăd în legile: 
şi regulamentele telegrafo-poştale, intru cât 
nu sunt contrarii disposiţiunilor legei de 
faţă. . ” . : i 

Art. 110. Xumirile şi înaintărilo. impioga- 
țitor auxiliari se fac do ministru ; transfe- 
rările se fac de Directorul general. 

Tratamentul impiegalilor auziliari 

"Art, 11, Impiegaţil auxiliari vor fi admişi . 
la încopiit eu un salnriii de 80.1ei pe lună 
(960 anuale). , 

Acest salariii xe va putea spori: troptat 
fie-cărui împiegat-- eu câte--20-l0i-pe - lună 
până la maximum do 200 lei mensual; dreț.- 
tul acestui spor va fi dat cu avisul comi- 
siuuei consultative. a corpului telovrafce 
oştal. i 
“Spcrut de salariii nu se pote faco de cât 

având stagiul în acelaşi silariii de cel pu- 
țin uu an. , , 

At, 12. Amendile aplicate impiegaţiicr 
auxiliari sn vor vărsa la casa de dotaţia a 

corpului telegrafo-poştăl. - 

Indeimunisații 

Art. 13. Impizgatul auxiliar, când est= nu- 

mit dirizinta la un oficiii. are dreptul la 
locuinţa sratuită în lcealul oficiului : la 0- 
ficiurile undo nu ar fi încăperi $uficiente 
pentru locuinţă. î se va plăti o (indemrii- 
saţie d: un leiipo di. 

Art. 14. Când este transterat în interesul
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la transportul gratuit al sâii şi al familiei 
sale, impreună cu bagagele, | 

Transportul bagagelor la calea, ferată se 
va face cu trenul de marfă. 

Art. 15. Pe drumurile unde nu este cale 
ferată se va plăti după cheltuiala făcută 
cu transportul, justificată cu acte în re- 
zulă. | 

Art, 16. Când va fi transferat în mod pro- 
visoriii în interesul serviciului, la. un ofi- 
ciii, impiegatul auxiliar are dreptul la o în- 
demnisaţie de 2 lei pe qi. ” 

Transferarea provisorie nu va putea fi 
tăcută pentru un timp mai mare de 2 luni. 

Art, 17. Transferarea făcută după cererea 
impiegatului nu dă drept la nici un fel de 
indemnisaţie. 

Garanţie 

Art. 18. Impiegaţii auxiliari chemaţi a di- 
rize un oficiii trebue să depună o garanţie, 
în numerar saii efecte garantate de Stat, 
echivalentă cu diurna pe un an. 

Art. 19, Acestă garanţie se pâte forma şi 
prin reţineri lunare de 10% asupra sala- 
riului, ” . 

Art, 20. Garanţiile impiegaţilor auxiliari 
nu se pot nici ceda nici urmări în timpul 
cât- ei fac parte din corp. i 
„Art. 21. Elo nu so pot libera. nici.în to- 
tal nici în parte în timpul serviciului, şi 
nu se pot restitui celor în drept de cât la 
un an după eşirea din servicii şi după ce 
sestiunea se va verifica: de curtea do comp- 
tură. i 

LEGE. 
ASUPRA LOTERIELOR | 

  1 grafo-poştal. 

Congedii 

Art, 22. Impiezaţii auxiliari nu aii dreţ 
tul la un congediii mai mare de 13 dile d 
cât în basa unui certificat medical. 

Art. 23, Maximum consediului co se pot 
acorda cu csrtificat medical este de dou 
luni, După expirarea acestui congediii, in 
piegatul auxiliar va fi considerat ca demi 
sionat, dacă nu 'şi va relua serviciul. 

Art. 24. Impicgatul demisionat pote fi re 
primit în serviciii, dacă n'a fost afară di 
corp mai mult de doui ani, cu un rad d 
salariii mai mic de cât acela care l'a avu 
la demisionarea sa. 

" Pedepse 

Art, 25. Pedepsele ce se pot aplica in 
piegaţilor auxiliari sunt aceleaşi prevădut 
pentru cel-alt personel de'legea de orga 
nisare a corpului telegrafo-poştal. E 

Art. 26, Pentru suspendarea cu perdere 
salariului pe un timp mai mare de 15 di! 
şi destituirea, se va lua avisul comisiune 
consultative, fără a mai fi dat cel vinova 
în judecata consiliului de disciplină. -: 

“ Art. 27. Amploiatul destituit nu se ma 
pote reprimi în serviciii. 

o Turămînt 

"Art. 28, Impiegaţii auxiliari, la admite 
rea în serviciii, depun jnrămintul prevădu 
de legea pentru organisarea corpului tele 

(Sancţionată prin Inaltul Decret Regal No. 181 din 18 Tanuarie 4883). 

  

Art. 1. Lotoeriele de ori-ce fel sunt oprite. 
Guvernul însă pote autorisa, după formele 
hotărite prin un regulament votat în Con- 
îliul de miniştri, loterii de obiecte: mobile, 
numaă pentru scopuri do bine-facere sait 
numai în vedere de a încuragia artele. 

Art, 2. Se socotesc loterii şi ca atari sunt 
înterqise : vinţările prin tragere la sorţi 
de imobile, de mobile saii de mărfuri ; vin- 
qările cari oferă: şi prime saii beneficii da- 

„torite norocului, şi în genere ori-ce opera- 
țiuni presentate publicului şi cari Lâr: face 
-să spere în un câştig datorit norocului. 

Art, 8: Ori-es contravenţiune la cele pro- 
hibite prin articolele do mai sus se va pe-   

depsi cu pedepsele pravidute în art. 35 
din codul penal, Cât însă pentru loteriil 
de imobile, confiscările prevădute prin, ace 
articol se vor înlocui, pentru proprietaru 
imobilului pus în loteria, prin o amenid: 
care. se va. putea ridica până la valorea | 
care s8-va prețui imobilul. o 

- Art, 4.-Se vor, pedepsi cu: acoloaşi pe 
depse din art.:350 din codul penal, autori 
întreprinqătorii saii agenţii de. loterii. -ro 
mâno ori străine, saii «lo operaţiuni co sun 
asemânate cu loteriile. . . . e: 

Art. 5. Se pedepsesce cu aceleaşi pedeps 
provădute in art. 350 din codul penal: 

«) Acei cari vor nerocia, distribui saii în 
[a] .
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autorisate din țară saii din străinătate ; 
b) Acei cari vor anunța prin diare, prin 

ființa saii folosele vro-unei loterii neauto- 
risate din țară ori din străinătate; 

. 

"Art. 1, Autorisarea unei loterii nu se pote 
acorda de cât daca ea este organisată în 
scop de binetaceri saii pentru încurajarea, 
artelor, NE 

" Câştisurile pot consta, fie în obiecte mo- 
bile anume determinate, fie în sume de 
bani. 
„Art. 2, Scopuri de bino-facero se socotese 
acele cari ai în vedere uşurarea miserie- 
lor saii nenorocirilor, cari aii un caracter 
general, cari rosultă dintr'un desastru! şi 
cari apasă asupra unei localităţi. 

Se consideră asemenea ca scopuri de bine- 
facere și acele cari 'și propun întreprinde= 
rea a ori-co lucrare folositore, destinată să 
serve spre utilitatea publică. 

Incurajarea artelor se numeseo aceoa care 
are de obiect să, producă la artiştii lipsiţi 
do mijloce o omutaţiune şi un zel, care ar 
putoa să se intorcă spre profitul artelor, 
saii scăpându-i - de: miserie, - sai facilitân- 
du-le studiete, sait procurând, după mârtea 
lor, ajutore văduvelor saii copiilor lor. 

Art. 3. Cererile de autorisare pentru în- 
fiinţare de loterii, prevădute în art. 1 din 
legea din 18 ianuarie 1883, vor f adresate 
ministerului de interne. 

Ele vor artta lămurit : 
«) Seopul loteriei ; 
W) Suma până la concurenţa căreia se cere 

a so emite bilete; 
-e) Numărul biletelor de emis şi valârea 

“fio-căruia ; . 
d) Numele şi pronumele, profesiunea și 

“domiciliul acelora cari 'și propun a organisa 
“loteria, saii dacă ea . se întreprinde, de o 
societate de bine-facere constituită, numele 
şi pronumele preşedintelui societiţei şi al 
casierului însărcinat cu primirea banilor; 

Atât particularii cât şi societăţile cari ar 
cere asemenca autorisaţiuni, trebue. să-şi 
aibă domiciliul în ţeră : 

e) Localitatea unde loteria va avea să     

prăştia în publie, prin ori-co mijloce, bi-' 
leto saii liste ori anunciuri de loterii ne- 

afişe saii vor vesti în public, în ori-co mod, 

n ————— 
| . 5 

e) Acei cari vor introduce în tară bilete, 
liste saii anuneiuri de loterii din străinătate. 

Art 6. Dirigintele ori-cărui oficiii poştal 
va opri ori-ce bilete, anunciuri sai liste 
de loterii ncautorisate, sub bandă, ori pli- 
curi deschise, şi lo va înainta, procurorului 
respectiv. N ! 

  

“REGULAMENT DE APLICĂȚIUNE 
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Saneţionat prin Inaltul Deeret Regal Ne. 573 din 2+ Fehruarie 1883), 

  

fio oranisată și unde se va efectua trave- 
rea ; : 

f) Angajiamentul formal luat, sub a lor 
semnătură; de. tote -personele - de mai sus,. 
că vor fi personal răspundătoro do intre- 
buinţarea banilor la scopul pentru cari ei 
s'aii adunat, şi pentru caro s'a autozitat lo- 
teria : ” ” 

y) Listă do obiectele puse la loteria, saii 
de sumele cari vor constitui câştigurile. - 

Art. 4. Ministorul de interne primind cere- 
rea de care mai sus se vorbesce, o va trămițe 
unei comisiuni cumpusă din prefectul ju- 
doţului, din primarul oraşului şi din pro- 
curocul tribunalului locului. undo loteria 
aro să so orraniseze, spre a examina opâr- 
tunitatea acelei cereri şi a-și da avisul dacă 
autorisaţiunea se pote saii nu acorda, 

In oraşul Bucureşti, prefectul de poliţie 
va, faco parte din comisiuni în locul pre- 
fectului de judeţ. 

Art. 5. Comisiunea se va întocmi în urma 
adresei ministorului de interne către pre- 
fectul local. Ea sa va întruni în cel mai 
scurt timp, va lua informaţiunile cele mai 
sizure asupra scopului şi necesităţei lote-   rici, asupra moralităţei şi solvabilităţei a- 
celora. cari voese să o organiseze, asupra 
posiţiunei lor în societate, asupra identi- 
tăţei semnăturilor lor cu cele din cerere. 

Ea va referi ministerului de interne des- 
pre tote acestea în timp cel mult de.15 
dile, dându-și şi avisul asupra incuviinţă- 
rei cererci, 

Ministerul de interne luând cunoscinţă 

misiunei, va acorda saii va refusa autori 
saţiunoa cerută. : . pu 

Art. 6. In cas când autorisaţiunea ar fi 

a
 

e
 

țiunile în cari loteria va avealsă se. efec- 
tueze, spre a se asigura sinceritatea opera- 
țiunei şi corectitudinea. procedurei. 

[ 

  

de informaţiunile primite şi de avisul co-. 

acordată, comisiunea va determina condi- !! 
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Aceste condițiuni vor fi îndată publicate, | 
i, 

ţa celui co a obţinut autorisa= prin. stăruin 
tiunea, prin Monitorul oficiul, printr'un diar,, sinta, 

56 

Art 41, Indată ce proprietarul numtru 
lui sait numeritor câştiritora se va Pre 

membrii comisiunei vor verifica. bi 

din localitate şi printraltul din Capitală, | letul saii biletele înfăţişate, lo vor con 

=ub pedepsă de a i se retrage autorisaţiu- 
nea acordată. . 
“Art. 7, Comisiunea va oblia po  organi- 

_satorul loterici să, presinto rovistre - cet 
matcă, din cari so vor detaşa biletele:-de 

"toterie și.cari vor fi: visate --pe -tâto -pari- 
„nite-de -unul .din membrii comisiunoi. 

Fie-care bilet va conţine, imprimat pe 
dânsul, afară de numtrul stii de ordine, nu- 
mărul total al biletelor do pus în cireu- 

„laţiune. , - 
„Art, 8. Comisiunea va fixa, încă localul 

unde tracore urmâză să so efectueze și 
diua când acea tragere va trebui să aibă 

„loc, : : 
Tracaroa unoi loterii autorisate va tre- 

hui să so efectueze neuroşit întrun. oraş 
alin ţeră, care să, fie în acelaşi timp și ca- 
pitală de judeţ. - - 

_. Diua tragerei se va fixa pentru 0: epocă 
„care va trehui să eaă cel mult şâse luni 

«lupă acordărea autorisirei, Ea va fi adusă 
la cunoscința publicului prin tote midlo- 
cele de publicitate posibile. 
„Cu tote acestea, dacă va fi absolută, no- 
cesitato, comisiunea va putea acorda o pre-. 
lungire de termon pentru plasarea bilete- 
Lor, fării a putea însă trece peste alto şâso 
uni. 

- După împlinirea -aczstui noii termen, lo- 
teria, va trebui neapărat să fio trasă. 

Inainte de a se proceda la tragere, orga- 
nisatorii loterioi .vor fi datori să depună 
la primărio tâte mateale biletelor puso în 
circulațiune. [i vor fi datori să depună a- 
colo şi sumele de bani sanii. obioctele pro- 
mise ca câştirr. . „: - 

. Art. 9, In diua tracerei, membrii comi- 
„siunei, suii unul din ci delozat de esi-lalţi, 
se vor aduna în localul hotărit pentru tra- 
core, se vor ineredinţa prin ei înşişi că 
tote numerile ai fost puse în urnă, vor a- 
sista la tragere şi vor voghia -ca casă so 
facă în condițiuni de o absolută corectitu- 
ine. : 

„- Proces-verbal se va incheia despre tote 
acestea. : . 
Numărul saii numorile câştigătâre vor fi 

îndată publicate prin Monitorul oficial, prin- 
trun diar din localitate şi printraltul din 
„Capitală, o 
- Art, 10, Proprietarul numărului sati nu- 
morilor. câşt,rătore va fi dator să so pre- 
sinte spre a-şi reclama câştigul în termen 
de .şâse uni cel mult, socotite din diua, tra- 
«erei, sub pedâpsă de-a nu mai fi primit 
ini urmă. - , 

Dacă în timp de şese luni nimeni nu se 
- prosintă, sumele do bani se vor da; şi o- 
biectelo câştigate se vor vinde prin lici- 
tațiune în profitul bine-facerei pentru caro 
loteria a fost orgzanisată,. : 

!trunata cu măteile lor, și, bune 

| lo vor viza încă o-dată și vor da ordin si 

a. Art, 12, In timp 

găsindu-le bune 

se liboreze sumele saii obicetele câştigat 

.- Biletele ast-fel vizate, vor fi conservat 

în timp de şâse luni, dupe care timp s 
vor arde. DE IIe , 

do trei luni cel mult dup 

traserea, loteriei. acoi cari aii obținut au 
torisaţiunea să o organisezn, vor fi dator 

să presinte cumisiunei 'acto justificative 
priu carl sii dovedâscă că banii prinşi di 

vindarea biletelor aii fost întrebuințaţi i 
scopul pontru caro loteria a tost. autori 

sată. a 
Dacă scopul bine-facerei va consista i 

Iuerări a căror exeeuţiune reclamă mai mu! 
do trei luni pentru a se efectua, organis: 

torii loteriei vor'fi oblivați să justifice c 

le-ati depus la casa de consemnațiuni. sa 

la casieria județului. i 
„Art. 12: Mombrii comisiunei vor examin 

actele justificative presintate do organisă 
torii lotoriei, vor lua tote ' informaţiunil 
co vor crede de cuviință pontru a se cor 
vinge de exactitudinea color eoprinso îr 

trinsele, şi găsindu-le în regulă, vor il 
cheia proces-verbal constatător că scop! 

lotăriei a, fost intoemai împlinit. şi vor d 
certificat despre acâsta celor în drept, 

In cas contrarii, însă, vor însciința pa! 
chetul tribunalului, care va urmări po de 
licuenţi ca abusatori de incredere. 

Art. 14. Tomboleis vor fi supuse acele 
rași regule, numai în ce se atinze de ol! 
ţinerea autorisaţiunei şi de justificarea În 
trebuinţărei banilor prinşi din vindarea b 
letelor. Ele vor fi scutite de celo-talte foi 
malități. Cu tâto acestea, unul din men 
brii comisiunei va asista la tote operaţii 

nile tombolei, şi după efectuarea ei, Y 

constata, chiar în seră aceea, prin proce 
verbal, co sumo sali adunat din vindare 
biletelor. ÎN i 

  

  

Domnule procuror, 

Legea asupra loteriolcr, promulgată | 

18 Ianuarie 1883, prin art. 5 determină d 
nalităţi contra acelora cari vor neuocia, di 

tribui saii împrăștia in public bilete, lisi 
ori anunciuri da loterii neautorisate di 

ţerii saii „din străinătate : cari vor anuui 
folsele unei loterii, saii vari vor introdu 
în ţâră bilete, liste saii anunciuri de lot 

rii din străinătate. Ea prescrio _ asemene 
prin art. 6, că dirigintele ori-cărui ofici 
poștal să oprâscă ori-ce bilete, anunclii 

saii liste de loterii ncautorisate, sub band 
ori plicuri deschise, şi să le înainteze pri   | eurorului respectiv. 
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::"daţ loc la ore-cari nedomiriri, am On0ro a, 
„= ":uă preserie, prin ac6ste- instrucţiuni; : linia 
"de purtare ce aveţi. să ţineţi în asemenea 

""* împrejurări, . E . 
“In privinţa negociărilor, distribuţiunilor 
** “sati imprăștierilor de bilete, liste ori anun- 
““"ciuri do loterii nonutorisate, nu se pot ivi 

"*"niei o dificultate. D-vostră aveţi să urmă- 
“. Tiță pe acei cari sar face culpabili do ase- 

menea fapte, după modul cum prescrie le- 
gea, 

* Dificultate nu sar presenta de cât când 
"ar fi vorba a se sci cum trebne să se pro- 
„cedeze în privința acelora cari ar intro- 

'* dueo în ţeră bilete, liste saii anunciuri de 
" “1oterii din străinătate. .;. 

- * Trei ipoteze se pot: presinta : .. 
1) Listele, biletele saii anunciurile aii fost 

“+rănvse destinatorilor,-sub bandă ; 

   

m ehiseş , 
+8) Ele, le-ali fost trămise în plicuri în- 

„ehise.  . . 
In cele două Mintâiii casuri, diricintele 

ie Bai .. 

   
    "Art. 1, Se adoptă sistemul monetar 

“decimal metric ust-tel precum există în 
Francia, Italia, Belgia şi Elveţii. Cincl 
grame argint din car 835. din 1.000 a- 
liagiu compun unitatea monetară a Ro- 
mâniei sub numire de lei. 

Art. 2. Leul se împarte în una 
părți denumite bani. 

Art. 5. Monetele române sunt: 

sută 

    

  

i a) Iu cur: 

;.: Bucata de 20 le ;, 
Pia 10 p » »? 

6) Tu arginti 

de d lol; 
:) 
- », 

1 lei; 
1/2 sai 30 bani. 

Bucata 
3. 3 

33 92 

29 o.   

Fiind-că aceste disposiţiuni alo lesei, aii; 
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neautorisate și să vi le înainteze D-vostră, 
spro a putea: să vă exercităţi dreptul de 
supraveghiare asupra pârsonelor cari pri- 
mese asemenea acte și “şi fac' o meserie cu 
împrăştiarea lor în public. 

In casul al treilea, dacă nimic nu indici 
cu siguranță ce conţine scrisârea, ea trebue 
să. fie. romisă destinatorului! ei, firă a se 
căuta, să ise violeze secretul, Dacă, din con- 
tră, ore-cari indicii exteridre trădâză, con- 

“tinutul ei, cum ar fi, de exemplu: ştam- 
;pila unei case. de lotării pusi pe plic, a- 
tunci dirigintole oficiului poştal va opri 
serisorea şi o' va transmite d-vostră. Veţi   

2) Ele, le-ati. fost -trămise în plicuri dos- - 

"biletele, anunciurite saii listele de loterii și altele, 

Din 22 Aprilie 1867 şi moditicată prin legea promulgată şi 

  

choma pe destinator înaintea d-vostră, şi 
în presenţa lui, veţi deschide serisorea. 
Dacă ea n'ar conţine nimic din ccea-de se 
bănuia, că: se găsesce într'insa, o veţi da 
imediat celui în drept, fără a căuta să-i 
citiți conţinutul. Dacă ea ar conţine liste - 
sati anunciuri de lotării, o veţi opri pen- 
tru a vă folosi de stensa, ca în preceden- 
tele două casuri. , 

„ Tot asemenea se va urma şi cu diarele 
cari se ocupă oxclusiv cu lotăriele pre- 

"oricărui oficii poştal este dator să oprescă. cum î Le Chance Univevsele, Le Mercur, 

  

LEGE 
a "PENTRU: E Ă 

  

3 INPIINŢAREA UNUL NOU SISTEM MONETAR 
_. a - - i ” - ȘI .. | . . . - E 

Bis) | | a 

da PENTRU FABRICAREA MONETELOR NAŢIONALE 

publicată prin „„Mo- 
nitorul Oticial“* No. 2c5 din 17 Martie 189... 

€) Ti aramă : | 
Bucata de 10 bant; a 

9 933. 2 

Din | a 
 lban. .- Ia 

„Art, +.. Monetele de aur coprind ti- 
tlul de nouă părţi din dece aur fin și 

- 3. , 

“lo parte din dece aliagiu avend urmă- 
torea. greutate şi dimensiune. . . 

Bucata de 20 ler,. G+2/oop grame în 
greutate şi 21 milimetre de diametru. 

Bucata "de 10 lei, 3/0 grame în 
-greutate şi 19 milimetre în diametru. 
.. Toleranţa titlului şi a greutăței este 
-de 3 milimetre 3/0 în mar mult şi mal 

puţin a titlului şi a greutăței exacte. 
intemplătorele diferinţi în ma! putin 

- trebuesc a fi compensate prin diferintele 
"în mal multe 1
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„Art. 5. Monetele de argint :coprind 
titlul de 855 părţi de 'mie argint fin și 
165 părti din mie aliagiii.. . 

Greutatea și' dimensiunea lor “este| 
următorea : 

Bucata de 5 ler: greutate 
dimensiunea 35 milimetri, 

Bucata de 2? Iei, 10 grame; 27 mili- 

25 grame, 

metre diametru. | 
“ Bucata de 1 leii, 5 grame, >) mili-: 

metre diametru. 
„Bucata «dle :/ leă 2i/2 grame, 1$S mili- 

metre dianetru.  : i 
Toleranţa titlului este de 4 milianie 

3how» în mal mult şi în mal puţin a ti- 
tlului exact. - 

Toleranța greutăţii. este pentru'bu- 
cata de 5 ler 3 miliame 3, po. 

Toleranţa greutățel este pentru bu- 
cata de ? şi de 1 leu de 5 miliame shop; 
iar piesele de !/ sai 50 bani de 7 mi- 
liame 7/1 în mar mult și în inal puţin 
a-greutătei exacte, 

Art. 6, Monetele de aramă se compun 
din %/99 6 'uramă, 4/49 de cositor, 1/9 
de zinc, cu o tolerantă de 7 miliame 
în mal mult şi mul puţin; greutatea şi 
dimensiunile lor este cea următore : 

Bucata de 10 bani, 10 grame, 30 mi- 
limetre diametru. 
Bucata de.5 bani, 5 grame, 25 milime- 
tre diametru. 

Bucata de 2 bani, 2 grame, 20 mili- 
metre diametru. 

Bucata de 1 ban, 
metre diametru. 

Toleranţa grcutățer este de cinci: 
spre-dece miliame în mal mult si în 
mai puțin. 
„Art, €. După întâia emisiune a: mo- 

netey de aramă, tâte compturile Statului 
nu se vor mal fine în ler vechi şi pa- 
rale, ci în lei noul şi bani. Asemenea 
sunt datore tâte stabilimentele publice, 
toţi bancherii, comercianții și indus- 
trialir a ține registrele şi comptabili- 
tatea lor în le și bani, conform noului 

l gram, 15 mili- 

sistem monetar. 
Art. 8; Pentru regularea compturilor 

şi calculelor leilor vechi şi paralelor în. 
lei noul şi bani şi vice-versa, se alătura: 
tabela litera A. După care se vor face 
calculele de transferarea tuturor comp-. 
turilor, obligațiunilor, bonurilor, poli- 
țelor, tratatelor, zapiselor, contractelor 
şi a ork-căror efecte emise înaintea a-. 
plicărei.legei de faţă -. 

Tâte datoriile contractate înaintea le-   gel de faţă în lex vechi si parale a că-! 

. 

ror răfuire se face în urmă se vor li- 
chida conlorm cu acestă tabelă de tras- 
ferare. Pa 

Art. 9. Se. va fabrica "şi cnnite anak 
întâiu moncta de aramă de a căreia 
circulaţiune se simte mal imediată ne- 
cesitate. Monetele de argint şi apol de 
aur se vor fabrica și pune în circula- 
țiune îndată ce mijlocele financiare vor 
permite. | , 

Pentru început se va fabrica 1monets 
de aramă în urmnătorea câtime : 

3.000.000 hucă!i «le 40 bani în valere de tei 240.000, 
23.000.000» » dir» pe 3 14,240 CCO 
10400.00 pa do 29 9 200 
„3.000.0.1 > Za 90 09 

6900000 o op x pi 9 11.44%).00 

Art. 10. Moneta va avea pe de o parta 
armele ţărei și pe de alta indicațiunea 
salorel nominale şi anul, 
Art. 11. Monetele streine de argint, 

aramă şi nike] de ork-ce specie, nu vor 
avea curs în România. 

Art. 12. Afară de monete naționale 
fabricate şi puse în circulaţie până la 
promuluarea legel de fată nu sc vor 
putea fabrica alte moncte de cât în 
virtutea une! legi speciale. 

Art, 13. Monetele naționale usate se 
vor strânge, topi şi se vor înlocui prin 
altele noul. 

Art. 14. Acestă lege vu intra în vigore 
numai, în urma aplicaţiunel legel pentru 
transforinarea monetel de argint,de 5 
leY, iar diua termenului de punere în 
aplicare se va fixa printr'un Decret Re- 
gal (Decretul No. 2531 din 9 Octombre 
1890, -publicat în „Monitorul Oficial“ 
No. 15î din 153 Octombre 1890 a ordonat 
punerea în aplicare a lege de faţă cu 
începere de la 15 Octombre 1890. 

Art. 15. Tote disposițiunile legilor 
contrarii legei de faţă sunt şi remân . 
abrogate. i 

Dispositittni trausitorii 

Art. 16. Posesorii monetelor de ar-" 
gint de 5 ler vor avea dreptul să ceră 
preschimbarea lor cu moncta de aur în 
termen de un an de la punerea în a- 
plicare a lege de faţă. După trecerea 
acestui termen de un an tote nonctele 
de argint de 5 ler, cari se vor mal afla. 
în circulațiune se vor consideri ca mo- -. 
nete divisionare şi conform art. 8 din - 

Țlegea de faţă nu ma! vor putea fi pri- 
mite obligatorii în plăţi de cât pentru 
suma de 50 ler.:
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Art. 1 Cursul monetelor de aur, 
streine. fixat prin legea din 16 Apnlic 
1556 se modifică precum urmeză : 

€) Monele germane. 

- Bucata de 20 mărci... ler 2470 

» » 10 » ....... . 1. 12,0 

d) Monete cugleze, 

1 suveran sai livră sterlingă ]ey 25,2 
Jumetate suveran, .. sa L2,6L! 

c) Monete lurcesci. 

Bucata de 5 lire. .... „ lei 113,50 
- fo lire... 50,70 

liră... 92,10 
» mo liră a. 135 

(1) Alonete rusesci bătute de la 1830 încoce: 

Da 
ph) 

Bucata de 5 ruble (imperial) ler 20,60 
"d 2 

» pp ae e e 

LEGEA 
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INCURAGIAREA INDUSTRIEI NAȚIONALE . 
  

Sancţionată prin Decretul Regal No. 1270 din 21 Aprilie 1887 şi publicată prin . 
! „Monitorul Oficial!“ No. 22 din 1887 

“ Disposiţiile privitâre la poştă 
  

Taxele poştale pentru transportul fa-. 
bricatelor, aşedămintelor industriale, 
în interiorul ţărer nu vor fi în nici un 
cas superidre taxelor stabilite de uniu- 

nea poştală internatională, întru cât 
expeditorii se vor contorma, pentru 
greutatea şi volumul coletelor poştale, 
convențiunilor aceste) uniuni. 

LEGE 
| PENTRU 

CASA DE ECONOMIE 

Sancţionată prin Inaltul Decret Domnesc No. 2503 din 21 Octombre 1880. . 
  

TITLUL 1 
„Scopul şi administrațiunea casei 

„Art, 1. Se înființâză pentru România 
o casă de economic ca institut de Stat. 
„Art. 2. Casa de economie oteră, sub 
garanţia Statului, mijlocul cel ma! si- 
gur pentru a provoca, a păstra, u face 
producătâre şi pentru a strânge econo- 

„miile cele mai neînsemnate ale claselor 
muncitâre. 

Art. 3. Fote fondurile Caser de cco- 
nomie se varsă lu Casa de depuneri şi |. 
consemnațiuni care le administreză prin   

consiliul de administraţiune şi prin Di- 
rectorul el, conlorm unui regulament 
special. ME 

Art. 4. Consiliul de. administraţiune 
al Caser de depuneri şi consemnaţiuni 
hotărăsce asupra tuturor cestiunilor ce 
intereseză casa de economie şi o repre- 
sintă în justiție prin Directorul săă. 

Acest consilii face în fie-care an bud- 
getul Casei, examineză şi aprobă comp- 
turile ex. Ia ia 

EL ţine procesele-verbală separate de 
tote deliberările şi decisiuhile sale. 

( 

  
ne rea, Dita Ț
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„= după amiadI,. 

Consiliul de ădministraţie presintă 
ministerului de finance în fie care un o 

-. dare de s6mă. amenuntă:după, gestiunea 
Casei care se iînainteză Corpurilor lu- 
giuitore. -- : Ie - 
Art, 5. Directorul va executa -hotă- 

"» xirile consiliului, va priveghia diferitele 
ramuri ale serviciului şi va expedia a: 

ra: pregăti şi su- 
“pune consiliului procctele de budget, 
_compturile generale si - compturile cu- 
rente și va. propune tote măsurile şi 

"îmbunătățirile ce va crede necesari în 
interesul instituțiunei. 

- Directorul represintă pe consilii în 
„tâte raporturile sale cu personele pri- 
“vate, cu agenții casei și cu ory-ce alte 
"autorități şi instituţiuni. 

Art. 6. 'Loţi casierii Statului, şefi de 
oficiuri telegrafo-poştali, perceptorii, di- 

„»: rectorii de gimnasil, Iycce, institutori 
“Și institutore, învățătorii sătesci,. pre- 
“euin Şi dircctorele de şeole de fete şi 

"” învețătorele, sunt agenţii principali sai 
secundari -al casei de economie, fie-care 
în cercul atribuțiunilor lor, determinate 

“- prin regulamentul cause! . de economic. 
>.» “Spre acest sfârşit, funcționarii din ra- 
mura înveţămentului public sunt puşi 
în' relatiune cu Casa de depuneri, con-. 
semnatiuni şi economie. Ei sunt în- 
datorati a se conforma cu' regulamen- 
tele şi instrucţiunile speciale ce se vor 
face în materie. , 
Regulamentul va prevedea modul ve- 

rificărei compturilor. . 
Art. 7. Din diua punere în lucrare 

"a legel de faţă, casa de depuneri şi con- 
semnaţiuni va purta denumirta de ,,Casă 

„* de depuneri, * conseninaţiuni «și de eco- 
„nomie.“* i ” - 

TIPLUL II | 

Despre depunerea economiilor: 

„Art. 8. Orrce locuitor al ţărei, fără 
deosebire de naţionalitate, de sex și de 
etate, pote, vărsa economiele sale în 
„localitățile desemnate, în mânile agen- 
“ţilor autorisaţi de casa centrală... .! 

Depunerile se pot face în tâte dilele, 
de la orele 10 dimincţa până:la orele 4 

Art. 9.. Depunerile iu pot fi mar mici 
de un leii noă,:nici mal mari de 309 let 

„ „pentru o singură dată, 
„Sume mamici de un lei nu se pri- 
„Mese, . - . i 

  
  

- 570 

Maximum depositelor succesive ce se 
pot face:de un singur  depunător este 
de..9.090 ler.: * a 

Art. 10. -Depunătorul la casa de eco- 
nomie primesce, lu cel întâii vărsă- 
mint ce-face un libret, în care se în- 
serie numele, vîrsta, calitatea. şi domi- 
ciliul personal, în numele căreia se. face 
depositul, precum şi suma  vărsămiîn- 
tului şi data lu. 

Acesti libret servesce pentru înscrie. 
rea tuturor vărsămintelor ulteridre, tă- 
cute în numele aceleiaşi persone. Văr- 
sămintele se trec în libret. la rindul şi 
cu data lor, şi se certitică prin semnă- 
tura și sigiliul agentului casei, care a 
primit depositul. | 

Tot în acest libret se înscriit și do- 
bândile datorite sai capitalisate, pre- 
cum şi sumele plătite sai înapoiaie de- 
punttorului. - 

Art, 11.. Modelul libretelor, torma şi 
arătările ce trebue să coprindă, se ho- 
tărăsc de consiliul de administraţie. 

Ele trebue să fie numerotate și pa- 
ginate, să porte sigiliul Casei de depu- 
nery, de consemnațiuni şi de economie, 
şi să tie subscrise de directorul casei 
şi contra-semnate de primul comptabil 
şi: de agentul sucursal local, care a li- 
berat. libretul. El coprinde în întreg 
textul legel şi regulamentul de aplicare, 
precum şi o notiţă despre bine-tacerile 
produse de cconomiu sistemutisată și 
trecută în obiceiurile traiului . dilnic. 
Libretul ma! coprizde încă și o tabelă, 
în care se vede cum un capital de lil 
până la 300 ler cresce prin interese 
compuse în timp de 10 ani. 

Pentru lie-care libret se deschide în 
registrele casierie! generale a fie-cărul 
județ un compt special, purtând acelaşi 
număr şi reproducend tote arătările şi 
mențiunile:tăcute în libret. | 

Art. 12. Niment-nu pote avea mal 
mult de un libret, luat de la un singur 
agent sait de la diferiţi! agenti al casel. 

Acela care sar abate de la acestă 
disposițiune, i se va restitui îndată de- 
positul fără nici o bonificare, şi: va fi 
esclus pentru tot-d'a-una de Ju casa de 
economit. ... bă : 

Posesorul unu! libret pâte cere a fi 
mutat de la un agent al casei la altul, 
modul acestei ţransterări se va deter- 
mina în regulamentul casei, . . , 

Intăţizarea libretului constitue un ti- 
tlu suficient pentru ca asupra lui să se 

. 
2 

: 3 
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potă face orr-ce plăţi. -.- - î : 
Art. 13: Personele car! ar: perde li- 

bretele lor, sunt dutâre a-face declara- 
" ţiune: înscrisă despre;acesta la agentul. 
"cel mul apropiat și în termenul cel. mal 

" scurt. Agentul aviseză îndată direcţi- 
„unea, case], care! însciințeză -pe toti a- 
” penţii să. Orl-ce plată -asupra libretu: 

“lut perdut şi denunțat, precum s'a ară- 
tat aci, se suspendă în: termen deo 

: lună. In acest timp se fac, cu spesele 
„ btularului, publicaţiuni în Jonilor, a- 
“nunțând perderea lbretului şi anularea 
luY la expirarea. termenului. - : 
„Dacă în acest timp, libretul nicr sta 
găsit, nici s'a întătisat, Direcţiunea '] 
anuleză achitând suma și liberâză în los 
un noii libret. 
Art, 14. Agenţii cari primesc depo- 
sitele sunt datori a libera şi pentru fie- 
care versămint o recepisă din registrul 
cu matcă ce 1 va fi încredințat de Di: 
rectiune. Suma din recepisă va fi tre- 
cută şi în libret, recepisa netrecută și 

* neînsoțită de libret: nu are valgre. 
"Consiliul de administraţie va fixa în: 
fie-care an printr'o -disposițiune speci- 
ală remunerarea agenţilor. a 
“Art. 15: Toţi profesori! şi profesorele 

sunt agenți secundari ar Casel de eco- 
"nomie. .- ” 

* -- In tote şedlele va fi afişat în fie-care 
clasă un prospect care va explica avan- 

” tagiile casel de economie şi va: conține 
" legea şi regulamentul er... -- 

Art, 16. Scolari pot :vărsa în orl-e 
"di în mâna Directorului saii a profesoru- 
“lut o sumă care pâte fi însă mar mare 
de cină ler. aa 

* “Art, 17. Aceste deposite sunt :con- 
semnate în registrul de economie scolar 

"în jurnal, şi în f6ia volantă u scolarului. 
In fie-care lună profesorul varsă su- 

mele. depuse la unul -din. agenţii prin- 
” cipali al Casei de economie. . 

- „Art, 18. Orl-ce scolar: care.a depus 
“un leii are dreptul la un . libret. per- 
sonal. , 

"Casa de economie e obligată a libera 

- 

  

” .- școlarilor librete personale şi riu 'I este 
“îngăduit, a da librete colective de școlă 

„ Sumele lunare mai mici de un leii 
„ remân la profesorul școler pentru a le 
versa când cresce la un lei prin adă- 

„ogiri neînsemnate succesiv. Da 
Art. 19. Directorul fic-cărei scol! pote 

iuni pentru fondul Casei de 
„economie scolare. , o ” 

Aceste donatiuni se întrebuinteză 

N
 

pentru a. face bonuri de economie. Ele 
se vor împărți între şcolari după pune 
tele .lor,. sporind suniele” depuse: de fie 
care. din el la Casa: de economie. 

Art. 20. Sumele depuse la Casa de 
economie încep. a. produce;dobindă de 
lu întâia di: a lunel-a doua ce: vine dupi 
depunere, şi se socotese numa! .pe Ic: 
întregi. Dobânda nu paste fi mat mare 
de-ă la sută nici mal mică de 3 la sut: 
şi se va decide de consiliul de .admi- 
nistrație atât pentru depositele deja fă- 
cute cât şi pentru cele viitore..hedu. 
cerea insă nu se va putea aplica de cit 
de la începutul anului ce urmeză dupi 
publicarea hotărârei în ]/onitor. 

Până la o nouă hotărâre a coasiliu- 
lut: de administraţie dobânda se fixezi 
de ă la sută pe an. , 

Art. 21 Indată ce sumele depuse a: 
supra uriul singur libret ajung în ca- 
ital- şi dobândi la maximul de 3.004 
cl casu, de economie cumpără pe comp: 

tul depunătorului, fonduri de ale Sta- 
tului, - pe cari le păstreză şi Je. admi: 
streză separat, | a 

Art, 22. Modul de capitalisarea, pro: 
centelor. se va: prevedea. în regulament. 
Dobândile se pun în compt numar pe 

30 ani. Cele neridicate în acest .termnen 
nu mai produc.interese. .. .. .. 
„Art. 23. Libretele nu se pot ceda şi 

nu pot fl urmărite de. creditori.. .. 

„TITLUL UI i: 

Despre restituirii : 

. Art. '24. Regulamentul -ya prevedea 
modul--restituirel. ... EI II 

Art. 25. Peâtru restituirea dobândi- 
lor şi.a suimelur, depuse sau -capitali- 
sate, Casa de depuneri, consemnațiuni 
şi economie ure drept să. beneficieze de 
termenile -următore : de o.lună. de dile 
de la cererea pentru sume cur! nu trec 
peste:o sută lei, de 2 luni de dile pen- 
tru sume cari nu trec peste 500 lei; şi 
de 3 luni de dile pentru sume carl-trec 
peste 500 ler. o 

Art. 26. Pentru sumele restituite se 
plătesce dobânda numai până la întăia 
di a-lunei, în care s'a cerut restituirea, 
iar pentru sumele a cărpr restituire sa 
cerut după termen dp două luni sati 
mal puțin de la depuiiure, nu se .plă- 
tesce mici o dobindă. aia 

Art. 27. Ori-ce plăţi, fie de dobândi, 
fie de capitale, trebuese justificate prin 
recepise ale primitorului şi prin înseri-  
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ere în colonu specială a libretului cer- 
tificată- prin semnătura și sigiliul agen- 
tului, care a făcut plata. 

Art. 28. Suimnele nereclamate în timp 
de 30 ani se prescriu în folosul casel. 

| TITLUL 1V 

Despre întrebiințarea fondurilor 

Art. 29. Fondurile strânse din su- 
mele depuse la Cusa de economie sai 
din ori-ce alte venituri ale acesteia, se 
administreză ” deosebit de' orl-ce alte 
fonduri şise întrebuinţeză conform ho- 
tărârel consiliului de udministraţiune ; , 

» . 

sel de economie. 

TITLUL v. | 

Despre bugete și comypluri 

Art, 32. Budgetul de cheltueli al Ca- 
sei de economie se va, vota. în, fie-care 
an, în acela-și timp cu budgetul Casei 
de depuneri, şi va. forma. una din di- 
visiunilc” acestuia. EI va fi aprobat și 
promulgat în acelea-ş'conditiuni. 

Art, 333. Compturile anuale generale 
ale Casei de economie se vor cerceta 
de consiliu la finele fie-cărui trimestru 

tiuni si cu 'regulamentul special ul Ca- 

  
a) În cumpărarea de bonuri de te-| împreună «u compturile de depuneri şi 

saur sati alte efecte ale Statului ; 
b) In cumpărarea de etecte ale cre-l 

„ ditelor funciare, urbane şi rurale ; 
c) In afacerea de” împrumuturi. ga- 

vantate prin efectele indicate la alinia- 
tul a şi /, care se vor primi în depo- 
sit: pentru dou: treimi din valorea ce 
xor avea pe piaţă în diua când se va 
împrumutarea,. 

Art. 80, — Imprumuturile prevădute 
la aliniatul c al articolului precedent, 
ze vor face cel mult pe termen de ă 
lună. o 

'Termenile pot fi prelungite la expi- 
are, dacă consiliul de administraţiune 
va afla de cuviintă. 
Dobânda acestor împrumuturi se va 

plăti dinainte în diua efectuărei îm- 
prumutului. Ea se va fixa de consiliul 

"de administraţiune în fie-care lună pen- 
tru lunu următore. Pe lângă dobândă 
se va lua o provisiune de 0,230, adică 
1/;0/o pentru fie-care trei luni, destinată 
a acoperi cheltuelile de administraţiune. 

Casa va fi în drept a vinde fără so- 
maţiune şi [ără cerere de judecată, 
după trecerea. de opt dile de la data 
termenului de plată şi după cursul di- 
lei, efectele depuse pentru a se îndes- 
“4ula cu sumele ce-l datorese. 

Art. 31. Fondurile casei, etectele şi 
depositele se păstreză în acelea-și con- 
dițiuni şi cu acelea-şi regule, ca şi cele 
alte fonduri depuse sait consemnate la 
Casa de depuneri, conforin _stipulaţiu- 
ilor legel şi regulamentelor actuale 
ale Casei de depuneri şi de consemna- 

consemnațiuni, cu cari se vor înainta 
în verificarea definitivă a înaltei Curți 
de compturi, şi se vor publica în A/o- 
nitor. 

Art. 51. Beneficiile realisate din o- 
peraţiunile casel se vor întrebuința ma! 
întăi în plata cheltuelelor şi îndem- 
nisărilor prevăzute în budget, şi apoi 
în formarea unul fond de rezervă care 
va constitui averea 'specială a Casei de 
economie şi nu va putea fi întrebuin- 
țat în alte fondusi «le cât în electe ale 
statului și în scrisuri fonciare. 

TITLUL VI. 

-Disposițiuni generale . 

Art, 95. Acestă lege nu 2duce nici o 
atingere caselor de economie private 
ce există astă-ză, sati cari se vor fonda 
în România. 

tat de consiliul de administraţiune, al 
casei şi promulgat în forma şi condiți- 
unile regulamentelor generale de ad: 
ministrațiune, va regula tte amănun- 
tele oplicărei legci de faţă. | 

Art. 37. Tâte actele privitore la de- 
punerile făcute la casa de economie, la 
cerere de dobândă şi restituire de capi- 
tale, sunt scutite de impositul de timn- 
bru și înregistrare. Aesstă scutire nu 
se aplică însă la împrumuturile făcute 
de particulari de la Cusa de depuneri, 
consemnaţiuni şi economie, conform art. 
25, ele rămân supuse disposițiunilor ge- 
nerale 'ale legei timbrului. - 

-. |. 

  
Art. 86. Un regulament special, vo- . 
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REGULAMENT. 
PENTRU 

SERVICIUL CASEI DE 

73 

E: 

ECONOMIE 
Saneţionat cu Inaltul decret domnese No. 2.593 din 21 Octomb. 1880. 

  

I. Disposiţiuni generale 

Arţ.. 1. Economiile se primesc şi se 
retrag în tote zilele, în orele de ser- 
vicii, ziua : 

a) In Bucuvesci ; 

1) La Casa de depuneri, de consem- 
națiuni şi de economie, calea Victoriei 
No. 3; . . ! 

2) La, perceptorii fie-cărel culori ; 
3) La, oficiurile telegrafo-poştale ; 

1 4) La casieria generală a districtului 
tov. 

'b) In reşedinţa fie-cărui județ : 

1) La casieria generală a județului; 
2). La oficiul. telegrafo-poştal ; 
3) La perceptorul comuner. 

c) In tote cele-ulte conune urbane şi 
şi rurale. 

1) La perceptorul comunei ; 
2) La Sfeiul telegrafo-poştal. 

: Art. 2. Pe uşa fie-căruia, din- agenţi! 
însărcinaţi cu primirea şi restituirea 
economiilor, : vor fi scrise cuvintele: 
„Casa de economie. , 

Art. 3. Operațiunile tăcute pe sema 
Casei de economie sunt secrete. Este 
cu totul oprit agentilor de-a răspunde, 
fără a avea o autorisare scrisă a di- 
recțiunel, la cestiunile ce li sar face 
asupra persânelor şi sumele depuse saii 
retrase. | 

Art, 4. Tote operațiunile se fac în 
lei şi bani, fără a se tine compt de îe- 
lul monedelor cari au curs legal în 
țeră. 
Monedele şterse şi pătrunse sunt re- 

fusate. ! 
Acele falşe se tae în două; şi seîna- 

poiază aceluia, care le-a dat. 
Art. 5. Toţi agenții Casel, pe cât le 

permite celeritatea ocupaţiunilor, sunt 
datori a da publicului veri-ce lămuriri 
le va cere asupra aplicărei disposiţiu- 
nilor acestui regulament şi al legei 
Casei de economie. ” 

Art, 6. Agentir-sunt datori a tace, a   

semna şi a tăia recipisa do la matca 
cY, care se va seri deodatăcu recipisa 
pentru ori şi ce sumă li se remite chiar 
în presenţa depunătorului. - e 

Ari 7. Publicul este dator a se în- 
credința îndată după ce i se dă libre- 
tul şi recipisa, dacă înscrierile în 'cle 
sunt exacte și în cas contrariii să ccră 
la moment îndreptarea erorel sai a 'o- 
misiunel. | 

Art. 8. Erorile se îndrepteză prin a- 
daose saii scăderi, ast-fel ca să 'potă 
verifica, cum a fost. , 

Cuvintele scrise pe -saiă d'asupra unei 
răsături sait ștersături ast-fel în cât să 
nu pâtă verifica cum a fost, nu seţine 
în semă şi se consideră ca şi când nu 
ar fi. a 
“Art. 9. In cas de erori şi omisiuni 

bine constatate atât agenții Casel cât 
şi titularii libretelor sunt datori a ţine 
compt de ele, adică a plăti diferența. 

Art. Administraţiunea Casei de eco- 
nomie r&spunde numa! pentru depune- 
rile făcute regulat, adică pentru acele 
făcute în localul chiar al oficiurilor şi 
în orele în cari sunt deschise sub prl- 

mire de. recipisă tăiată dintr'un „regi: 

stru cu matcă în faţa depunătorului şi 

transerisă în dată în - libret sub sem- 

nătura agentului, primitor. |. 

Art. 1l. Sumele trecute în libret fără 

să se fi emis retipisă fără să, se fi tre: 

cut în libret nu se pot retrage de câi 

în urma une! constatări perlecte tă în 

adevăr a fost încasat şi sunt neresti- 

tuite. In cas de a nu se putea face a- 

cestă constatare din ori şi ce motive 

depunătorul nu are absolut nicl un 

drept asupra Casei a căreia Direcţiune 

nu rămâne datore de cât a căuta şi a 

pedepsi pe.culpabil. _ 

„Art, 12. Acel cari vor falşifica,. sai 

altera valorea, data sa numele din re 

cipise saii libret precum şi acel care sc 

vor servi cu librete sai recipise falşe; 

sai apartinând alto persone, se voi 

da judecăţei, pentru &.se pedepsi, con 

form lege! penale. Lo 
Art. 13. Verr-ce reclamaţiune în con- 

TI a e ma aaa
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tra agenţilor trebue tăcută lu superio- 
rul lor imediat, şi în cas d'a nu obţine! 
deplină satisfacere, să se adreseze di- 
rectorului Casei de depuneri,.. de con- 
semnațiuni şi de economie. 

fie redigiate în amănunt, arătând însă 
numay faptul fără calificări, - aprecieri: 
şi deducții. 

pronumele, profesiunea şi domiciliul 
veclamantului pentru a'% se putea da 
răspuns, în cas de a fi luat în consi- 
deraţie. 

Art. 5; Depunătorii sunt datori a avea: 
tot-d'a;una însemnat numărul libretului 
ce aii, pentru ca, în cas de perdere, să'l 
potă indica, cu să se „potă găsi şi con- 
stata fără greutate şi înterdiere "comp: 
tul săi în cartea mare, 

II Despre depunere. 

naţionalitate, de sex și de etate, pote 
de une economiele la oficiurile indicate 

art. 4, fie în persână sai prin alții, 
fie pentru” dinşii sai pentru. ulii. 

Art, 17. Depuneri condiţionale nu se 
primesc. 

Casa recunosce tote drepturile depu- 
mătorului. 

Casa recunâsce tote  deepturile titu- 
„darului libretului fie ele'cela care a de- 
pus, fie.ucela pentru care s'a făcut de- 
punerea, . - 

Art. 18. Prima depunere se face prin | 
complectarea şi Sub-semnarea unei ce- 
xeră de libret (formular. No. 1). 

“Toţi agenţii casel. sunt datori a avea 
în tot-d'a- -una un numer suficient de 
“atari formulare şi a da imediat gratuit 
orl-cul va cere. 

Art. 19, Când depunătorul » nu. scie 
saii nu. pote seri şi semna trebue să fie 
însotit de. o persână în care are încre- 
dere ca să-y complecteze cererea şi să-l 
sub-semneze numele şi pronumele” sem- 

- nând şi dinsul sub observaţiune că titu- 
larul nu scie sai nu. pâte sci şi semna. 
Art, 20. Dacă. depunătorul are grila 

saii sigiliul săi este liber a-l: pune, pe 
cerere. 

:Il pote. menţiona în cerere să Se n0- 
"teze în libret ca: restituirea să nu se 
facă de cât sub adeverirea gritel saii a 

“sigiliului. 
“Aceste îndicaţiunk. se. reproduc pe pri- |. 

ma pagină a libretului și agenții Casei 1 

  

!sunt datori a ţine riguros compt de ele. E 
- Modificarea “lor. nu se -pote face de. 

cât prin preschimbarea libretului. : 
; Art. 21. Impreună cu cererea de li: 

” ibret se remite agentului casci şi prima E 
Art. 14, Reclamaţiunile trebuese să: miză. 

Agentul. citesce..  depunătorului cele, 
conţinute în cererea sa, și dacă nu le -: 
contestă emite şi 1 remite o. recepisă, .. 

Ele trebuese să 'coprindă clar numele, (formular No. 2), pentru suma primită, : 
indicându'! diua în, care. să, sc .presinte. .. 

(forniular No. 3). . 
Art, 22. Dacă depunătorul - se pre. 

sintă în diua indicată şi nu i se remite ... 
libret, el este dator 
art. 14, din opt în opt. dile,. până: pri- 
mesce libretul. = 

Art. 23. Când depunătorul . osedă li 
bretul, depunerile sc fac verba prin re- 
miterea sumei și a libretului în mâi-, 

| -nile agentului casel. 

Art. 16. Or- -cine, fără deosebire de 
Agentul emite recepisa și.0o romite - 

depunătonilai î împreună cu libretul după; 
co trece în el No. recepisei, data, suma . 
în litere și în cifre, sub a sa semnătură. .. 
şi sigiliul oficiului. 

Art. 24. Or şi cine ar face depune- 
rea, recipisa nu se va putea emite de 
cât pe numele personel căreia aparţine :. 
libretul, în care se cere a. îi trecută, 
suma depusii. _ 
„Este oprit a se ace. mențiune. în re- 

- cepisă: și libret. de. pertâna. prin cara 
se face depunerea. 

Art, 55, Depuneri mal, Mici “de un n: 
lei nu se primesc, nică fracțiuni de leu... 

Asemenea nu se primesc depuneri. 
mai mari de trei sute. lei, fie de.o dată, 
fie în. ma! multe.rînduri în curs de opt 
dile libere. 

Art. 56. Când suma coprinsă într un. 
libret a ajuns la trei mil el, capital. 
şi procente nu se mal pot primi vărsă- 
minte asupra, lu. 
Azt. 27. 'Titularul libretului ul cărur 

sold a ajuns: la trei. mil.lei, dacă voesce 
a continua cu -depunerile, e dator ul 
remite agentului, împreună cu: recipi- 
sele achitate . de” dânsul sub primirea 
unul. buletin de depunere: (florin. No. 5). 

Art. 28. Dacă soldarea' se cere.a se 
face în numerariii. se complectâză „şi se 
semneză tormularul No; 8, dacă se-cere. 
a. se face prin cumpărare de electe, se 
complecteză şi se semnâză formularul 
No. $.. 

Art, 29, “ Posesorul unui libret pote 
face depunerile la. ork-cari din agenţii   

  

cu recepisa "pentru 'a'șI primi: libretul. 

a reclama, contorin...
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casei de -:economie cu: reşedinţa în ju-' nile directorului pot fi cât:de mică; chiar -.- 
deţul în care este liberat și înscris ]i- 
bretul săi. i. 

Nu se pot face vărsări la agentii din al- 
te judeţe de cât prin schimbul libretului. 

Art. 80. Când titularul unui libret 
voesce a sc muta în alt judeţ, el este 
datora remite libretul împreună cu 
recipişele, achitate. şi o cerere de tran- 
sferare (Formular No. 6), în mâinile a- 
centului, sub primirea unui buletin de 
depunere (Formular No. 5). 

Art. 31. 'Pransferarea se face prin 
soldarea definitivă -a, libretului, remis 
şi prin liberarea unul alt libret în ju- 
detul în care se cere. 

În noul libret se reportă, sub libera- 
rea unei singure recipise, întrega sumă, 
capital şi procente. 

Art. 32. Când'un libret este termni- 
nat,-adică când nu“mal are loc pentru 
a se trece operațiunile într'ensul, titu- 
larul "I remite agentului, împreună cu 
tâte rccipiselă achitate :şi cu o. cerere 
de: preschimbare “(formular No. 7), sub 
primirea unul buletin de depunerea li- 
bretului (tormular. No. 5). e 

Arts 83. Preschimbarea se face prin 
soldarea definitivă “a libretului. termi- 
nat şi prin liberarea unui alt libret în 
care se reportă, sub emiterea une! sin- 
gure recepise, într'o singură sumă, ca- 
pitalul şi procentele. a : 

Art. 84; La cas. când din operațiunile 
“prescrise la art. 31 şi 33 va resulta în 
total fracțiuni de leii, ele rămân în.fo- 
losul casei, 'de 6re-ce ma! puțin de un 
lei: nu se primesc, după art. 9 din lege. 

Art." 35. Libretele soldate, după art, 
27, BU şi: 83, se. trec întrun deosebit 
registru de casieria care le-a liberat, 
și în urmă însoţite de un borderoii. se 
trâmit directiunei care le arde. 
„Art. 36. Scolarii depun economiile lor 

în dimincța fie-cărei (ile în mâinile di- 
rectorului şeoler.. .- 

„Art d7.: Directorul şi directârea fie- 
cărl şcoli sunt. datori “ca în diminâta 
fic-cărei dile, înainte -de. a începe cur- 
sul, să mergă în fie-care clasă să expue 
colarilor binefacerile economici, să pri- 
mescă sumele ce Ji se. vor remite şi să 
Je înscrie imediat în presenta lor: 

1) “In -registrul casci de economie șco- 
“lar (formular “No. 9), la comptul fie 

cărui depunător ; 
>) Induplecarea “ fie-căru! compt indi- 

" vidual; câre se conservă de şcolar. : 
: Art: 38. Depunierile şcolarilor în mâi-   

de un ban ;:ele nu pot îi însă mal mari 
de 5 lei, de odată sai -în mai. multe 
rînduri în curs de opt dile libere... 

IMI. Despre retragere. 

Art. 39, Până la,suma de 20 lei in- 
clusiv. capitalul depus cu procentele cu-- i 
venite, în curs de opt dile libere, res- 
tituirea se face. imediat, la cerere, -de 
către ori-care din agenţit case! din ju-. 
dețul în care este dat libretul. . 

Art. 40. Pentru a se electua restitu- 
irea, titularul.presintă agentului libre- 
tul împreună cu recipisele depunerilor 
ce voesce a retrage, achitate în dosul lor. 

Art, 41. Agentul, dacă nu este.noti- 
ficată oficial.. nici o oposiţiune asupra 
libretului presentat, se asigură dacă. 
presentatorul este titularul libretului 
sati procuratorul săi şi înscrie recipi- 
sele în libret sub a sa semnătură şi 
ştampila oficiului, e 
"Art. 42. Recepisele achitate se rețin  - 
de agent, iur libretul împreună cu suma 
retrasă se remite titularului saii pro- 
curatorului săi. - | 

Art. £3. Când star cere sume mat mari 
de 20 lei în curs de opt dile libere, re-" 
tragerea se face prin complectarea și 
semnarea unci cereri (formular No: $), 
care se remite agentului” prin care să 
se facă restituirea. e 

Art. 44. Agenţii cari primese atari 
cereri le înainteză imediat „casierului. 
Casierul le contruntă cu declarațiunea 
de. înscriere (formular No. 1) şi dacă se 
asigură de concordanța indicatiunilor 
le inapoiază agentului, cu adnotare pe 
cl6 de diua în care să facă restituirea. 

Art, 15. Casierii afară de casuri ex-. 
cepționale şi urgente certificate, înscris 
de cel puţin trei persone nu pot auto- 
risa atari restituiri mai înainte de a 
trece cel puțin trei dile libere de la 
presentarea.: cererel. e 

EI nu le pot da nici un ternien' mal 
lung afară de casul' când Directia le-ar 
notifica ca să beneficieze de art 25 din 
lege, adică de o lună până la 100 lei), 
două luni până la 500 lei şi trol luni 
pentru retrageri mal mari. E 

Art. 4G.-Cererea de retragere se ală- 
tură la, recipisele. achitate pentru su- 
mele restituite. (>. 4 

Art. 47. Dacă retragerea nu se face 
în” termen de 10 dile libere după qiua 
fixată de - casier pentru - etectuareu el,



  

  

a
r
m
 

A
 
e
 

D
a
 

D
a
 
a
 

e
 
a
 i

 
ma

 m
m
 

c
a
m
a
s
a
 

m 
e
m
 

a 
a
a
a
 

a 

[i 
Îi 
[i 

  

  

      

5 

cererea se anulcză şi restituirea uu se 
mal pote face decât prin o nouă cerere. 

Art. 48. Când suma ce se retrage esie 
mal nică de -cât valorea- recipisel. sati 
a recipiselor achitate pentru diferenţă 
se emite o nouă recepisă și se trece în 
libret. ca şi. o nouă depunere. 

Art. 49. După ultimul aliniat al art. 
12 din legea acestui regulament, înfă- 
tișarea libretului şi a recepiselor con- 
stitue un titlu suficient pentru ca asu- 
pra “lut 'să se pâtă face orr-ce "plăţi. 
„Agenţii Casei aii cu tote acestea în- 

dutorirea a exige, pe cât posibil să Ii 
se probeze prin martori cunoscuti de 
dânșir saă prin presentare de acte 1den- 
titatea titularului libretului sati a pro- 
curatorul săi. 

Art. 50 Agenţii casei nu sunt ţinuţi 
a seri dacă titularul libretului este mi- 
mor saii dacă femeia este măritată. 

Ori-ce restituire este considerată fă- 
cută de bună 'credinţă în 'mânile pur- 
tătorului libretului, când nu este nici 
o notificare în bună formă de oposițiune 

"asupra lui. 
Art, 51. In cas de morte a titularului 

se pote face cu uutorisarea Casierului 
în primirea eredilor sait a succesorului. 

Art, 52. Depunttorilor cari nu sciti 
saii nu pot scri şi semna restituirile,; 

li se fac sub-semnătura personei de în- 
credere ce titularul libretului e dator 
a împuternici prin o procură imprimată 
(formular No. 10). . 

Art. 53. Procurele sunt valabile dacă 
sunt legalisate în comunele rurale de 
către primar şi în comunele urbane de 
notabilul suburbiei şi de un agent po- 
liţienesc saii municipal care să cunâscă 

-atât pe titularul libretului cât şi pe 
procurator. - SE 

Art, 54. Procurele cerute de art. 32 
și-09, sunt scutite de taxa timbruluY 
prin urt. 37 din legea acestui regula- 
ment, promulgată prin „Monitorul No. 
12, din 16 Ianuarie 1880. Ele rămân în 
mâinile agenţilor. cari ai tăcut resti- 
tuirea pentru a le alătura la recepisele 
achitate. 

Art, 55, Prin excepţiune la disposi- 
țiunile. art. 52, tată], mama şi tutorul 
pot tără procură să retragă depunerile 
copiilor, când sunt însoțiți de dânşii 
saii aduc mărturii că sunt bolnavi şi 
nu se pot presenta sai că nu sciii sai 

“nu pot seri saii semna. 
Art. 56. Când se retrage întregul 

- sold, libretul se reţine de agent care'l 

70 

„trimite casierului judeţului spre anu- 
"lare chiar dacă titularul ar exprima 
dorința să reîncepă depunerile, cuca-ee, 
nu va putea face de cât prin o nou& 
cerere de libret, 

IV. Despre dobânzi 

Art. 37. Veri-ce.depunere se restitue 
cu dobânda cuvenită, socotită de la în- 
tâia di a lunci a dou ce vine după 
depunere, până la întâia di a lunel in 
care se fuce retragerea (art. 20 şi 26 din 
lege). i . 

Art. 58. Dobânda se plătesce după 
tabela ce este coprinsă în fie-care li- 
bret socotită. pe î la sută dobândă sim- 
plă împărțită pe luni întregi în pri- 
mul an și dobânda compusă în anil ur- 
mâ&tori. .... IE ” 

Art, 5), In casde scăderea dobânder, 
se soldeză şi se preschimbă tote libre- 
tele 5 la sută, în altele avînd tabela 
dobândelr ce se va fixa. Aa 
„Art. 60.. La retragerile cari nu ai? 

cel puţin G0 dile libere dela depunere 
nu li se plătesc nici o dobândă. 

- Art. GL. Fracțiunile de leii co ar re- 
sulta din dobândi se plătesc depunăto- 
ruluy. Ele nu se pot însă capitalisa ca 
nouă depunere. . | - , 

Art. 62. Dobânda. nu se pâte plăti 
de cât împreună cu capitalul, pe care 
depunătorul este liber a'l redepune ime- 
diat sab o nouă recipisă şi se consi- 
deră ca o nouă depunere. - : 

V. Despre perderea libretului şi u ve- 
cipiselor. E a 

Art, 63. Perderea libretului și u re- : 
cepiselor, se notifică în scris casieriei 
județului în - care a fost liberat libre- 
tul (formular No. 11). . 

Art. G1. Casierul județului, în diua . 
în care primesce notificarea de perde-.., 
rea unul libret, o notâză imediat la 
partida titularului și o transmite tu-:: 
turor agenţilor din. judeţul săi, prin. 
(formularul No. 12). e 

Art. 65. Fic-care agent este datora .: 
avea în tot-d'a-una, sub ochi, pe biu--: 
roul săi, un tabloi în care să trecă -: 
numărul Jibretelor perdute, împreună 
cu numele 'şi pronumele titularului, a- 
semenea şi al acelor librete a- căror 
plată este oprită din alte împrejurări 
legale (formular No. 13).   Art. 66. După notificarea perderci li- 
bretului titularul, -cu spesele.sale, pu- -



  

  
“gal, 

„lulur. 08. 

„blică prin Monitorul Oficiul, anularea 
lut şiarecepiselor. o. 

Art. 67. Publicaţiunea de perdere tre- 
bue să coprindă exact numerul libre- 
tului, judeţul în care sa liberat, nu- 
mele, pronumele şi profesiunea titula- 
rulul. e Ma 
"Art, 68 După o lună de la îndepli- 
nirea formalităţilor prescrise de arti- 

- colul precedent, titularul pote cere sol- 
darea libretului perdut, prin preschim- 
bare (formular No. 7). El alătură la ce- 
ereu sa, în locul libretului perdut, un 

- exemplar al Monitorului -în care a a- 
părut publicaţiunea, şi în locul recepi- 
selor o chitantță manuserisă prin care 
certifică că, a primit suma coprinsă în 
Jibretul perdut şi promite pe onore că 

"1 va căuta continui, şi în cas de url 
„găsi, “1 va depune la unul din agentii 
_Caser, 

Acestă chitanţă pentru ori ce sumă, 
urmeză a fi legalisată, contorm art 5). 

Art. 69. Dacă a trecut o lună de la 
aparițiunea publicației prin Afonilor, 
fără ca casierul să primească veri o o- 
punere asupra libretului declarat per- 
dut şi negăsit, se soldează comptul ti- 
tularului în cartea mare, şi se liboreză 
un noi libret, în care se reportă soldul 
sub o singură recipisă contorm art. 21. 

Art. 70. La cas de a se presinta veri 
- upuia din agenţi un libret notificat per- 

dut, este dator a-l reţine şi a încunoş- 
tiinta imediat. pe agentul politienese 
din apropiere, pentru a. veni să con- 

- state faptul prin încheere de proces- 
verbal şi să înainteze pe culpabil par- 
chetuluy. 

Art. 71. Notificarea de perderea . li-. 
bretului, al cărui titular este minor, 

- mu se primesce de cât adeverită de pă- 
-zinte sait de alt-represintant al săi le- 

Art..72.. Dacă se perd numai recepi-. 
- sele şi se posedă libretul, nu este ne- 
cesară publicarea perderel. In aseme- 
“nea cas titularul libretului este dator. 
a da pentru vulorea lor o chitanţă ma- 
nuserisă și legalisată, conform. artico- 

VI. Despre oposițiuni 

Art, 73. După -art. 23 din legea a- 
-“cestul regulament, sumele depuse la 
casa de economie şi trecute în libret, 
neputându-se ceda, și neputându-se ur- 

„mări de creditori, ork-ce atari notificări 

  

de opunere; se -consideră. ca .nule. si 
neavenite,..şi ast-tel se înapoiază. - : - 

Art.+74. Oposiţiunile, în orl-ce- alte 
casuri, pentru a se primi şi-a se ţine 
în scmă urmeză neapărat a fi ordonate 
prin o sentință judecătorâscă. rămasă 
definitivă şi învestită cu titlul exe- 
culor. | î i 

Art. î5.- Orl-ce notificare de opunere 
trebue să fie certificată conform art.'53, 
şi se remite casierului județului în care 
sa Jiberat libretul „. 

Art..76.- Notificările trebue să co- 
prindă esact numărul libretului, nuinele 
şi pronumele titularului, locul și data 
nascerel sale. . , aa 

Art. 77. Când verl-una din indicaţiu- 
nile cerute de art. 70. va fi omisă sati 
greşită, notificarea se consideră. nulă şi 
ncavenită şi ca ast-fel se iînapoiază. 

Art. 78. Când notificarea este în tâjă 
forma se noteză de casier numărul. şi 
data ei, la tolio partidei libretului, a 
căruia plată este oprită şi o transmite 
tuturor agentilor din județul săi, prin 
tormularul No. 12, | . 
“Art, '19.; Agenţii cari primese notifi- 

cări de oprire, le trec în tabloii formu- 
lar No. 13 și, în urmă, le înapoiază ca- 
sicrului, semnate de dinşii, pentru exe- 
cutare. - 

- Casierul, reprimindu-le,, le conservă 
în cartone. aranjate după: numărul de. 
ordine a. libretelor. Ra o 

„Art, 80. Retragerea sumelor -asupra 
cărora restituirea este notificată,. oprită, 
nu se pote face de cât în virtutea unei 
sentințe definitive, învestită cu titlul 
executor. ... 

Art. Sl. Orl-ce notificare în bună 
formă. nu- pote fi retrasă nici .anulată. 
de cât prin îndeplinirea tutulor. torina- 
lităţilor, prin“ care sa făcut. a, 

Sa 
ia 

“e 

VII. Despre întrebuințarea fondurilor 

Art. 82. Sumele r&mase * disponibile 
în cursul ore:căreia s&ptămâni expirate, 
atât din depunerile pe sâma casei de 
economie, cât şi din produsul stockului 

“lei, se vor. întrebuința 'în diua de Vi- 
neri a săptemânel ce urmeză, în modul 
ce se va indica în fie-carelună de con- 
siliul: de administratiune. — . 

„Art, 83: Etectele al cărei curs a tre- 
cut peste al pari, se'vor înlocui, pe cât   posibil prin alte, electe tot de ale Sta-: 

tului saii garantate de dinsul, prelerin- 
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'du:se. acele carlaii'o deosebire ral mare | 
între cursul lor şi valorea nominălă. “ 

Art. 84. Suma ce seva opri ase îm- 
“prumuta 'particularilor, când nu se va 
putea da, din lipsă de amatori, se va 
întrebuința tot în cumpărare de efecte, 
în Vinerea, săptămânei viitore. 
"Art. 85. Cumpărarea efectelor 'se face 

„prin licitațiune publică, prin oferte si- 
“gilăte, în diua de Vineri a fie-cărei săp- 
"tămâni, şi în cas de sărbătore. în ajun 
sait a doua di, la ora 1 după amiadi, fix. 

Art. 80. Licităţiunea se va ţine în lo- 
calul casei de depuneri,,de consemna- 
tiuni şi de economie, calea Victoriel 
No. 3, în cabinetul directorului, în pre- 

“senţa sa, sub privegherea -membrului 
'de servicii al consiliului de adminis- 
trațiune. 
„Art. 87. Directorul este dator ca, în 

ajunul dilei de licitaţie, să facă cunos- 
cut, prin un avis placardat la uşa mare 
a intrărel de afară, felul efectelor şi 
suma, pentru care se cumpără, din fie- 
care, precum şi în ce anume monetă se 
va:face plata lor. - - - . 

Art. S8. Resultatul fie-cărel licitaţiunl 
- se constată prin proces-verbal, care se 
“ semnâză de membrul consiliului de ad- 
“ministrațiune, de director şi de ofer- 
tantă. - 

Art. 89. Ofertele presentate după or 
1, precum şi supra-oferte nu'se primesc. 

Art. 90. Directorul : este dator a se 
pronunta, imediat după: încheierea pro- 
cesului-verbal, dacă aprobă sati nu re- 
sultatul Jicitaţiunet. E 
Art, 91. Când resultatul licitaţiunel 
este aprobat, adjudecatarul depune ime- 
diat efectele vindute și "șI primesce pre- 
tul lor. - A 

Art. 92. Dacă adjudecatarul nu pote 
- depune imediat efectele vindute, depune 

o garunţie de 5 la sută din valorea lor, 
cu îndatorire ca în 21 ore se depue e- 
fectele. . a 

„Art. 98. Adjudecatarul care până a 
doua di,-la ora:8 fix, nu va depune e- 

- fectele vindute; perde garantia de 5 la 
sută, în folosul casei, fără a i se putea lua 
"în consideraţiune nicrun fel de justifi- 

care, orl-câre ar fi prețul oferit la a doua 
Jicitatiune. _ 

Art. 91. Adjudecatarul care nu va 
_-depune nici efectele oferite, nick garan: 

- tia de 5 la sută, în diua licitaţiei, cel 

“chiar de a asista la licitaţie. 
dr 

  

Art: 95. Când resultatul licitaţiei nu 
este aprobat, precum şi în casurile pre- 
vădute de art. 93 şi 91, se ține a doua 
licitaţie, a treia di, adică Lunea, și în 
cas de strbătore, .Marţea, tot la ora 
1 fix. : a 

* Art. 96. Cândnicta doua licitaţie nu 
este aprobată, suma destinată .. pentru 
cumpărare .de efecte, se unesce cu acea 
de Vineri, când se tine licitatiune pen- 
tru întregă sumă. , 

Art. 9î. Procesul-verbal asupra re- 
sultatului licitaţiunci se alătură, spre 
justificare, la ordonanța pentru plata e- 
fectelor cumpărate. „i 

Art. 98. Etectele se cumpără tot-d'a- 
una cu cupânele lor neexigibile. Vin- 
dătorul este dator a le remite casieru- 
lui, aşedate după numărul lor de: or- 
din şi însotite de un .borderoi achitat, 
datat şi semnat de dinsul. 

Borderoul va coprinde : numărul şi 
valrea nominală a fie-cărui titlu, nu- 

mărul cupânelor neexigibile. şi preţul 
pe care sa vindut.. : .. 
“Art, 99. Efectele cumpărate nu se ma! 

pot vinde de cât în urma une! decisiuni 
motivate,-a consiliului de administra- 
tie aprobată de ministerul financelor. 

Vinderea se face tot cu licitaţiune 
publică prin oferte sigilate cu aceleaşi 
formalităţi ca. şi cumptrarea.. . 

Art. 100. In timpuri de crisă când 
valorea efectelor -ce.poscdă casa sunt 
mai scădute de cursul pe care sa cum- 
ărat, consiliul de administrație în loc 

de a le vinde, dacă găsesce mal în a 
vantagiul casei pote să le depue garan- 
ţie şi să iea cu împrumut suma ce ”% 
este indispensabilă. - 

Acestă operatiune nu se pote face de 
cât cu aprobarea ministrului financelor. 
Art. 101. Efectele ce se cer.de _titu- 

Jari libretelor pentru executarea art, 
21 din lege se-cumpără tot. prin înde- 
plinirea formalităţilor ce preced. cu deo- 
sebire că se depune prin osebită decla; 
rațiune însoţită de osebit borderoii -pe 
numele titularului fie-cărui libret. 
„Art. 102. Imprumuturi particulariloi 

se fac pe basa :uncl cererl scrisă pe 
hârtie, purtând timbru de 25 bani ş 
coprindend numele, . pronumele, profe 
siunea şi domiciliul solicitatorului, na 
tura cfectelor ce depune garanţie, va 
lârea lor şi suma.ce voesce a se îm 
prumuta. i 

- Art, 105. Suma ce se cere.cu împru   mut nu pote fima! mică de una-mie lei
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Termenul este invariabil de trei luni, 
:cu. facultatea pentru. debitor să achite 
creanţa înainte, fără drept însă a cere 

-xestituirea procentelor pentru .timpul 
xr&mas până la scadență. 

Art. 104. Directorul, în limitele sumei 
-ce are disponibilă, satisface cererile de 
împrumuturi după ordinea înregistră- 

-"- zel, preferând pururea pe cele mal mici. 
SI Art, 105. Ori-ce împrumut se face prin 

semnarea unui act de împrumut pe hâr- 
. tie purtând timbru proporțional, pentru 
valdrea împrumutului. 

Hârtia se aduce de. împrumutat. 
Art. 106. Garanţia depusă de impru- 

- mutat se consideră a sa proprie ; casa 
“nu recunâsce nimenul altuia nici un tel 

de drept asupra el. 
- Art.:107, Pe basa actului de impru- 
mut, și a recipisel constatând depunerea 

garanţiei, directorele emite o ordonanţă 
pe numele debitorului şi asupra casie- 

» viel ce dinsul va cere a-l respunde suma 
împrumutată. : .... 

Art. 108. Din suma copriasă la .or- 
donanța de împrumut, casierul. reţine 
rocentele şi provisonul fix de 1/; la 0, sub 

PE - liberare de recipisă, pe-care o remite 
" “împreună cu restul. sumei împrumuta- 
» “tului, sub a sa semnătură pe ordo- 

nanță. . ” 
Art. 109. Actul. de împrumut r&mâne 

în archiva direcțiunei, iar recipisa, con- 
statând depunerea garanţiei şi aceia 

-“ 7. pentru plata procentelor şi a provisio- 
nului, se. ia de imprumutat. 

„Art, 110. Pentru plata creanţei, de- 
bitorul prin o declaraţiune purtând tim- 
bru -de 25 bani, varsă la casă, sub luare 
de reeipisă, suma împrumutată. , 

Art. 111. Pe basa. recipisei consta-. 
2. = tând plata sumei datorită şi a aceleia 
„i sub care sa depus gâranţia, directorul 

ordonanţeză restituirea ei. Aceste ga- 
xanții sunt scutite de taxa conservărei. 

". Ambele recepise se alătură la ordo- 
- manţă, după ce se notâză- numărul şi 

data lor pe actul de împrumut, care, 
si “sast-fel anulat, se inapoiază debitorului. 

Art. 112. Când debitorul nu "şi a- 
i» + chită datoria la scadenţa a opta di, di- 

: xecţiunea va trămite a se publica. prin 
- Monitor, vinderea prin licitaţie a efec- 
telor depuse garanție. 
.- Licitaţiunea se va ţine în diua de 

-- Vineri a septemânel următore, în mo- 
"dul indicat de la art. 85 până la 95, 

Art. 113. Dacă suma obţinută. din 
vîndarea efectelor este mar mare de cât 

suma datorită se emit două recipise, 
una pe..sâma casei, pentru suma datu- 
rită, şi una pe numele debitorului, pen- 
tru rest. E . : 

Art. 1l+. La. cas ca debitorul să-şi 
achite creanța după expirarea termenu- 
lui, însă înainte de ctectuarea  vindă- 
rel garantiei, el este dator a plăti pro- 
cente până inclusiv diua achitărei şi 
ler. dece cheltueli de urmărire. 
„Art. 115: Prelungirea termenului de 
plată se pote acorda de director când 
permit tondurile casei, însă prin pres- 
chimbarea actului de împrumut sub u- 
ceiaşI garanție. A 

Art. 116.. Este oprit a se face, împru- 
turi, fie dircet, fie indirect, membrilor 
consiliului ce administraţiune, directo- 
rului, sub-directorului, şefului-compta- 
bil, casierului şi adjuncţilor săi. 

Art. 117, Când se va înfiinţa şi vă 
funcţiona o bursă legală în Itomânia, 
tâte cumpărările şi vinderile de efecte 
se vor face prin unul sai may mulți a- 
genţi de schimb, agreati, de consiliul 
de administraţiune al Casel de depuneri, 
de consemnațiuni şi de economie, 

Art. 118. Din veniturile brute ale 

ierea comptului anual să se scadă : 
. 1) Procentele plătite ;. 
2) Perderile eventuale : a 
3) Cheltuelile de administraţie. 

“ Suma ce va rămânea să se raporte 
ca excedent bănesc din an în an, pen- 
tru a constitui fondul de reservă al 
casei, e 

Art. 119. Fondul de reservă se între- 
buințeză în cumpărare de efecte de ale 
Statuluy şi înscrisuri funciare. rurâle şi 
urbane. semenea, şi valârea a celor e- 
şite la sorți şi a cupânelor lor, îme- 

iat după achitare. 
Art. 120. In cas când veniturile brute 

să nu fie suficiente pentru . acoperirea 
rocentelor, a perderilor şi a ceheltue- 
ilor de administratie, diferința se uco- 
peră din fondul de reșervă şi în lipsă 
se iea cu împrumut din stockul depu- 
nerilor. şi consemnărilor. 

VIII. Despre consiliul de administra- 
„Pine. ” 

Art. 121. Consiliul de administraţie 
al casei de depunere şi consemnaţiuni 
în sedință obhgatorid ce ţine în „prima 
Sâmbătă a. fie-căria Luni : după ce ter- 
mină lucrările relative la depuneti şi   
  

stockului Casei de economie, la înche- - 
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corisemnări se ocupă cu acele ale .ser- 
viciului Casei de economie. . 
“Art, 122. Când serviciul Casel de e- 
conomie va exige, consiliul se va aduna 
în şedinţa extra-ordinară : după decisi- 
unea, luată de dinsul saii după convo- 
carea Directorului. | 
Pentru aceste şedinţe. indemnisarea 

acordată fie-cârui membru prin art. 21 
din legea Casei de depuneri şi consem- 

- naţiuni se va plăti din fondurile Case! 
de economie, | 

Art. 128. Dispositiunile art. 72, 74, 
13, 70, 77, 78, 87 şi S8 din regulamen- 
tul legel Casei de depuneri şi consem- 
națiuni decretate prin Monitorul No. 967 
din 30 Noembrie 1876, sunt aplicabile 
consiliului de administrațiune al aces- 
tul servicii în ceea, ce privesce lucră- 
rile sale relative la Casa de economie. 

Art. 124. Lucrările consiliului de ad- 
ministrațiune piivitore la serviciul Ca- 
sei. de economie - se constată prin  în- 

”. clieiere de. procese-verbale separate de 
acele pentru . serviciul depunerilor şi 
consemnărilor. 

„ZĂ, Despre serviciul central 

Art. 125. Indatoririle Directorului și 
ale. sub-Directorului se vor îndeplini 
după cum se preserie de lu art. 80 până 
la art. 9 inclusiv din regulamentul le- 
gei Casei de depuneri şi consemnațiuni. 

Art.. 196. Tote operaţiunile pe sema 
Casel de economie se trec în deosebi 
într'un inadins jurnal și o' carte-mare. 

Art, 127. Cartea-mare coprinde în 
deosebi comptul fie-cărui casier de ju- 
deţ şi pe natură de operaţiuni urmă- 
torele compturi:. 

1) Depuneri, 
2) Procente, MR 
3) Cheltueli de administraţie, - 
4) Perderi și profite,. " 
5) Efecte, __. 
6) Imprumuturi, 
7) Fondul de reservă. 
Art. 128. Operațiunile înscrise în jur- 

nalul şi în cartea-mare în resumat se 
vor desvolta, în amănuntul lor, în re- 
gistrele auxiliare următâre : | 
„1) Registrul scadenţelor împrumutu- 

„rilor, 
2) Registrul efectelor în care se va 
ține câte un osebit compt pentru fic- 
care natură de obligaţiuni, . 

3) Registrul cheltuelilor de adminis- 
traţie în cere se va trcee pe articole   

creditele deschise, drepturile constatate 
şi plăţile efectuate. . Pe 
„Art. 129. Setul comptabil contra-sem- 

nează tote ordonanţele de răspunderi 
doebani. PI 

El.este responsabil de esactitatea su-. . 
melor ce conţin. . o 

Art. 130. Şeful comptabil cu-adjune- 
ţi săi verifică compturile tuturor -ă- 
genţilor, le înregistrează şi le supune 
aprobărei provisorii a directorului, cu 
observaţiunile ce crede că trebuesc fă- 
cute asupra lor... . . a 

Art, 151. In a doua lună a fic-cărut 
trimestru, «dupe cartea mare, . șelul- 
comptabil estrage într'un borderoi tri- 
mestrial, pe comptabiliy, in deosebi, 
toate operaţiunile efectuate în cursul 
trimestrulut expirat, 

Art. 132. Din totalurile generale ale 
fie-căria naturi de operaţiuni, şelul- 
comptabil face, închee, contra-semneză 
comptul trimestrial și-l. supune direc- 
torului. | Pa 

“Art. 133. Fie-care compt trimestrial 
-Icoprinde atât operaţiunile ultiinului tri- 
mestru expirat, cât şi acele ale trimes- 
trelor. precedente de la începutul exer- 
citiului, ast-fel ca, comptul. trimestru- 
lui al patrulea să coprindă operaţiunile 
întregului exerciţii, _ i 

Art. 134. Fie-care compt trimestrial 
se face în ref exemplare. Ele se supun 
de directorul consiliului de adminis- 
trațiune, împreună cu. registrele din 
cari s'aii extras.. După ce consiliul con- 
stată şi certifică concordanța cifrelor, 
un exemplar se înainteză înaltei curți 
de compturi, împreună cu borderourile 
şi cu tote actele justificative, un exem- 
plar se trimite redacțiuaei J/onitorului 
spre publicare, şi al treilea exemplar 
se conservă în archiva direcțiunei.. 

Art. 183. Comptul ultimului trimes- 
tru al fie-cărui exercițiă închis, trebue 
să fie însoţit de compturile desvoltă- 
tore următâre : E 

1). Comptul cheltuelilor de aministra- 
ție. în care să se arate pe articole:: 

a) Credite deschise;. . . 
b) Drepturile constatate ; . 
€) Plăţile efectuate ; , 
d) Sumele rămase de plată... 
2) Cornpt de perderi şi profite, în cari. 

să se arate în amănunt din ce se com- 
pune; . SE _ 

3) Comptul electelor în care să se a- 
rate numirea lor, valârea nominală și 
valorea. reală în deosebi, după cursul
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pe care sa cumpărat şi după cursul ul- 
timel qi a exercitiului închis ;: 
4) Comptul imprumuturilor care să 
coprindă suma aflată cu împrumut la 
începutul exerciţiului, suma împrumu- 
tată în cursul anului, suma rambursată 
şi sunia r&masă la închiderea exercițiu- 

uY ; Ia ” 
-5) Comptul fondului -de reservă care 

să coprindă în ani&nunt din ce se com- 
pune. - ? Ă 

Art. 196. Şetul-comptabil constată în- 
suşi în fie-care di scadenţele diler ur- 
mătore, atât a sumelor date cu împru- 
mut, cât şi a bonurilor de tesaur şi a 
cupânelor tutulor efectelor ce compun 
stockul Casei de ccononiie. ' ” 
- EL face lucrările necesaril pentru în- 
casarea lor şi a: valorel efectelor eşite 
la sorti. e 

Art. 15. Seful-comptubil urmăresee 
primirea 'situațiunilor hebdomadare ale 
tutulor casierilor, le centralisă într'un 
borderoii şi resultatul general *] supune 
directorului, în fie-care Joul, cu lucră- 
rile pentru plasarea sume! r&masă dis- 
ponibilă lu finele s&ptămânei, contorimn 
articolelor 82—87. 

Art. 198. -Şeful-comptabil centralisă 
tote cererile depunătorilor de a li cum- 
păra efecte din depunerile ajunse :ma- 
ximum de 3.000 ler (art. 27 și 28). 

- Cere anularea și ordonanţarea val6- 
rel recepiselor primite şi coprinde suma 
totală sub oscbit articol în borderoul 
prevălut de art. 187. „- 
"EL observă decluraţiunile de încasareu 

efectelor cumpărate pentru a fi conforme 
cu indicațiunile din cereri (formular 
No. 4), şi urmăresce trimiterea recepi- 
seci casierulul, prin care s'a primit. | 

Art, 139. Setul-comptabil ţine un cont 
separat de tot, materialul serviciului 
casci de economic. ! 
"EL urmăresce modul întrebuințărei 
ul, mai cu osebire al libretelor și re- 
-gistrelor cu ' recepise. Contra-semneză 
atât libretele cât şi ultima pagină a tu- 
tulor registrelor numerotate, snuruite 
şi parafate. Ss 

Art, 140. In prima lună a fie-căruia 
exercițiii, şelul-comptabil' face un bor- 
deroi recapitulativ de tote libretele sol- 
date şi anulate, în cursul 'exercițiului 
expirat şi privegheză la arderea lor. 

A. Despre serviciul exterior 

"Art: 141. Primirea, retragerea, prima   

verificare şi înregistrare a depunerilor, 
pe scma casci de econoinie, este: încre- 
ințată, casierului general al  fie-cărul 

judeţ şi casierulur direcțiuner centrale. 
„EI sunt responșabili şi justiţiabill la 

înalta curte de compturi pentru tâte o- 
perațiunile lor. i 

Art. 142. Fie-care casier general de 
judeţ; şi casierul  direcţiunei vor avea 
câte un agent direct pentru. serviciul 
casei de economie şi osebit de agenţii 
secundari prevăduţi de art. 1. 

Art. 143. Indemnisarea Casierilor şi 
a agenţilor se va fixa prin budgctul 
fie căruia an în proporție cu cătimea 
operațiunilor din ultimul exerciţii în- 
chis. i 

Art. 114. Casieril recomandă pe a lor 
răspundere  Direcţiunei pe agenţii di- 
recti pentru serviciul Casei de econo- 
mie. n Ea 

Directorul dacă nu are nici un motiv 
legal de opunere 1 confirmă şi % pu- 
blică în Alonitor. Distituirea acestor a- 
genţi nu se va putea face de cât de 
către consiliul de administraţie pe basa 
unul referat motivat. Casierul pote însă 
să "1 amendeze şi chiar să X suspende 
din serviciu. . 

Art. 115. Agenţii direcți af casierilor 
sunt datori a fi la casierii întote di- 
lele de lucru cel mar -târdii la .orele 
10 dimincța şi a sta în perinanenţă la 
disposiţiunea publicului până la orele + 
după amiadY. ” e 
"Art. 146, EI sunt: datori a ţine _ur- 

mătorele registre : i 
1) Registrul libretelor liberate; (tor- 

mular No. 14); ma 

2) Registrul libretelor anulate ;. (for- | 
Imular No. 15); : i 

3) Registrul cu recipise' (formular 
No. 2); a 

4) Registrul jurnal, (formular No. 16); 
5) Registrul de partid! (cartea. mare), 

(formular No. 17); „e 
6) Registrul de remitere (formular 

No. 18). - Mea 
Art. 147. Tâte registrele vor fi. nu- 

merotate prin stampilă şi certificate sub 
sigiliul Direcţiunei centrale şi semnă- 
tura primului câmptăbil al Câsel de e- 
conomie. - a 
Art. 148,- In registrul jurnal şi în re- 

gistrul de partid se trecatât operaţiu- 
nile făcute de agenţii [lirecti cât şi: a- 
cele făcute de agenții secundari după 

"| borderourile transmise de dinşir. 
"Art. 149; Agenţii direcți. sent _Tes- 
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ponsabil! atât de registre cât şi de Ii- 
bretele şi formularele ce primesc și 
pentru car sunt datori a fine osebit 

- „compt, ! 
„Art. 150. Agenţii directi liberâză li- 
bretele atât după cererile ce se . remit 

„direct de publice cât şi după acele ce li 
se trimet prin intermediul agenţilorse- 

2 2 

atât la primiri cât şi la răspunderi, şi 
totalurile să le trecă în registrul jurnal ; 
5): Să se constate soldul diler. | 
Art. 157. Soldul în numerar, îm- 

preună cu recipisele achitate, după ce 
se constată valorea lor de casier, se 
închid, sub sigiliul agentului, în lada 
-de fier a 'serviciului Casei de economie, 

cundari. “de la care dou& che! se tin de casier 
EI primesc şi restitue depunerile, le =si unu de agentul sti direct. 

înscrie în scripte, închee si daii cont.” Art. 158. În sera fie-cărer Sâmbete 

de ele în sera fie-cărel dile casierului și în cas de sărbătore în ajun, casierul - , 
către care este responsabil. | "este dator să verifice operaţiunile tre- 

Art, 151.. Dacă permite celeritatea cute în registrul jurnal, după borderou- 
serviciului agentul trece imediat ce pri-; șile dilnice. a 

mesce cererile de librete în registru, | Art. 159. Pentru întrega sumă a pri-: 
ia libretele, înscrie în ele indicaţiunile: mirilor efectuate în cursul săptămânel, 
din cereri şi prima misă şi le remite ti-|casierul va emite o singură recipisă cu: 
tularilor sai representanţilor "lor con- talon, a căreia valore o va primi de la.:: 
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"fectuate, atât . direct de dânşii, cât şi 

form art, 18 și 21. 4 
Art. 152. Pentru cererile făcute prin” 

agenţi secundari, libretele se trimit a! 
doua di dimineţa, prin trecerea lor în! 
registrul de remitere în care agentul; 
secundar semneză de primire, | 

Art. 153. Dacă aglomerarea publicului 
nu permite liberarea imediată a libre-i: 
tului, agentul remite depunttorului nu: 
mal recipisa, constatând priinirea pri- 
mel mize, cu rugăminte a se presinta 
a doua di cu densa, pentru ași primi 
libretul. . - | 

Art. 154. Agentii direcţi sunt datori 
a sta în serviciii cât timp va fi necesar, 
ca să satisfacă tote cererile ce ai pri- 
mite în fie-care di, pentru liberarea de 
noul librete şi pentru a înscrie în re- 
gistre tote depunerile şi .retragerile 'e- 

prin agenţii secundari. . 
Art..159. Atât recepisele emise, cât 

și acele achitate, se trec de agent ime- 
diat întrun borderoi (formular No. 19), 
la primiri, după şi la restituiri înainte 
de efectuarea operatiunel. 

Axt. 156. In fie-care di, la orele 4, 
agentul este dator a invita pe. casier 
Ja biurou] săi, şi împreună: 

1) Să adiţioneze în registru sumele 
din măteile recipiselor liberate ; 

2) Să verifice borderoul de primirt, 
contruntându-l cu mătcile recipiselor 
emise, şi borderoul de răspunderi, con- 
fruntându-l cu recipisele achitate; 

3) Să trecă în registrul de partidi: 
după borderouri,' la fie-care compt in-. 
dividual, sumele depuse şi retrase; 

4) Să aditioneze sumele din borderoi, 

  
N „a 

agent în numerar aflat în casa sa și în. 
recipisele achitate, însoțite de borderoii." 

Art, 160. Cu întrega sumă a primi- 
rilor pentru care a emis recipisă cu 
talon, casierul se încarcă în jurnalul *. 
stii gencral şi în registrul depurerilor! 
şi consemnărilor. în colona Case de: .. 
economie în care se descarcă la răs-:- 
punderi cu valrea recepiselor achitate 
trecând suma lor în total după borde-? 
roii, în care sunt trecute în parte. “ 

Art. 161. Recepisele cu talon emise: 
de casier, se primesc de. agent şi se. 
lipesc de dânsul cu gomi pe dosul ul-: .: 
timer pagine a registrului sti cu rece-. 
pise, pe care va nota numărul, data şi 
valdrea lor. 

Art. 162. Aditiunea 

Luni a fie-cărel săptămâni şi .se încheie : 
în diua de Sâmbătă sera; sub totalul 
săptămâner se udaogă totalul de la L 
Aprilie până în penultima Sâmbătă, 
şi se adună ambele sume pentru a avea .. 
totalul general. . 
“Art. 163. Totalul general din regis- 

trul jurnal ținut de agent, atât la pri- 
miri cât şi la răspunderi, trebue să fie 
egal cu totalul din colâna Casei de eco- 
nomie a registrului depunerilor şi con-: 
semnărilor ținute de casier. 
„In cas de nepotrivire, casierul îm-. 

preună cu agentul sunt datori a căuta,., 
a găsi şi a rectifica erdrea. 

Art. 164. Totalul 
tămânei după jurnal, împreună cu nu- 
mărul libretelor liberate şi al acelor 
anulate în cursul săptămânel, se repro- 
duce în situaţiunea (formular No. 20), 

Pa 

înscrierilor din!" 
registrul jurnal, începe din diua de. 

operațiunilor săp- 

e
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care se trimite direcţiunel în scra fie- 
cărel Sâmbete. .. | 

Art, 165. In primele dece ile ale 
fie-cărel luni, agentul direct verifică, 
prepară și remite casierului pentru a 
înainta direcţiunel, împreună cu comp- 
turile de; depuneri și consemnatiuni : 

1) Registrele terminate cu matcele 
recepiselor, liberate în cursul luncl ex- 
pirate, atât de agentul direct cât şi de 
agenţii secundari. Pe ultima pagină a 
acestor mătei urmeză u fi lipite recipi- 
sele casierioi, sub care sta încasat va- 
lorea lor; | E | 

2) Borderourile depunerilor, aşedate 
dupe datele lor; i 

3) Borderourile retragerilor, asedate 
după datele lor; | 

4) Recepisele achitate, aşedate după 
cum sunt trecute în borderourr. 

Art. 166. După expirarea fie-cărul 
trimestru agentul direct aditioneză și 
trece într'un borderoii recapitulativ (for- 
mular No. 21), totalurile fie-căruia compi 
individual din cartea mare. 
„Când tote operaţiunile sunt exact 

înserise, asemenea şi aditiunea lor, to- 
talul general din borderoi, atât la dare 
cât și la aere, trebue să fie egal cu 
acel din registrul jurnal şi. cu acel din 
colonele Casci de economic, din regis- 
trul depunerilor și consemnărilor ce 
ţine casierul. 

Dacă totalurile nu concordă, casierul 
împreună cu agentul verifică până gă- 
sesce și rectilică crorea. - 

Art. 167. Dupt borderoii recapitulativ, 
agentul lace situatiunea trimestrială a 
serviciului Casel de economie (formular 
No. 22). ” E 

Art. 108. Situaţiunea trimestrială va 
cuprinde câtimea libretelor si soldul 
depunerilor la finele ultimului trimestru 
expirat, împărțind depunttoril în septe 
clase, și anume: 

1) Militar ; 
2) Impiegat; 
3) Comerciant; 
4) Lucrător; 
5) Servitor; 
6) Diterite protesiuni; 
1) Minori. 
Fie-care din aceste clase va îi împăr- 

țită pe. câtimea capitalului ce ati fie- 
care din ele, în modul următor: 

1) Până la 200 lei; . 
2) De la 201 -până la 500 ler; 
3) 501, 1.000 ,, 
4) 1, 1.001. 2.000, ,, 

5) De la 2.001 până la 3.000 ler. 
Art. 169. Când agentul direct .pri-. 

mesce cererea (formular No. 4), de'a 
se.cumptra efecte pentru depunerile a- 
junse la maximum de 3.000 lei, el sol-. 
dză libretul și comptul titularului în 
cartea mare șI varsă soldul la casierie, 
pe sema depunerilor, sub luare de re- 
cepisă, pe. care o înainteză direcţiune! 
împreună cu cererea pentru satistace:. 
rea el. | | a o 

La înapoiarea cererej, agentul remite 
titularului recepisa casieriel direcţiunei 
sub care sa depus efectele cumpărate, 

noi libret. 
Art. 170. Libretele soldate, după ce 

reproduce soldul lor şi se inchid con- 
titularului din cartea mare, se trec în 
registrul libretelor anulate, şi se con- 
servă de casier până la finele anului, 
când se trimit direcţiunel : însoţite de. 
un borderoi, pentru a le arde, conform 
art. 140. 

AI. Despre agenții secundari 
Art. 171. Agenţii! secundari, prevă- 

duță la art. Î, şi anume:  . | 
Şefil 'oficiurilor telegrato-poştali şi 

perceptoril comunali, primesc şi resti- 
tue depunerile, conform prescripțiunilor, 
legei şi ale acestui regulament. 

Ei sunt responsabili “către casierul 
județului, pentru erori şi omisiuni. 

* Art. 172. Cererile de librete, de re- 
trageri şi orl-curi altele ce se vor re- 
mite în mâinele agenților secundari, se 
transmit de dânşii chiar în diua primi- 

înserierea lor în registrul de remitere, 
în' care se semnâză de a lor primire. 

Art. 179. Agenţii secundari pentru 
serviciul CascI de economie, primesc de 

tură, în registrul de remiteri: 
1) Două registre cu recepise (formular 

N Ă 9 . _ . . 

2) Ji registru de remitere (formular 
No. 28); . . i o 

3) Borderouri de primiri și retrageri ; 
4) Cereri imprimate pentru a le da. 

publicului. ” Sa : 
Art. 174.. Când unul din cele. două 

registre cu recepise sta terminat, agen- . 

tul secundar certifică pe ultima pagină 
totalul sumelor. încasate ditarătarea nu- 
mărului şi datei recepiselor casieriel .   generale. sub care a făcut vărsările. 

7 

( 

  

la casierul județului, sub a lor semnă-. 

şi pentru rest, de va fi, îi liberâză un - 

Tek, casierului județului saă agentului - 
săii direct, fără ăltă formalitate de cât, 

  
 



  

  

e
e
 

ai
 

- 
z 

ca
te
i 

  

       
  

58% 

  

„Cu acestă certificare și împreună cu 
recipisele lipite pe ulțima pagină îl re- 
mite casierului care e dator u-i da un 
alțul ast-fel ca agenții secundari să 
aibă tot-Vauna un. registru cu rece- 
pise în lucrare şi unul în reservă. 
„Art, 175. Agenţii secundari şi agen- 
ţii trec recepisele .cinise şi acele 'achi- 
tate imediat în borderoi la primire 
după şi la răspundere înainte de cfec- 
tuurea operatiunel. 

Art. 176. In fie-care Sâmbătă şi în 
cas de sărbătoare în ajun precum şi 
când se termină un registru cu rece- 
pisele, agenţii secundari sunt datori a 
remite cusierului judetului. 

" 1) Borderoul primirilor, 
"- 2) Borderoul răspunderilor, 

3) Recepisele achitate, 
4) Sold în numerar. 

» Art. 117, Casierul județului emite și 
remite agentului secundar o recipisă cu 
talon pentru întrâgă sumă din borde- 
roul primirilor contorm art. 159. 

Art. 178. Agenţii sunt autorisati a 
achita cu oră şi ce fonduri publice vor 
avea recepisele casei de economie, și 
casierii gencrali sunt datori a le primi 
drept numerar în vărsări, sai a le răs- 
punde val6rea lor imediat de ori şi ce 
fonduri, la cas de anu avea pe scama 
casei de economie. Aa 

Art. 179. Când. un agent nu dispune 
de nici un fond public, trămite pe re- 
clamant la casicrul județului pentru a-i 
răspunde suma ce cere. Casierul. ur- 
inează după art. 158 şi 199 din regn- 
lamentul lege casei de depuneri şi con- 
semnațiuni, dacă nici dânsul nu are 
fonduri. 

Art. 150. Şelir oliciurilor telegrafo- 
poştuli cu serviciul permanent, însăr- 
cin€ză pe impiegatul în serviciu cu pri- 
mirea, şi restituirea cconomielor, pre- 
cum ȘI cu trecerea lor în borderouri. * 
„În scara fie-cărei zile, şetul oficiului 

verifică operaţiunile şi încaseză soldul 
prin semnarea mătcel ultimei recepise 
iberate. 
„Art. 1S1. Prin excepţiune, percepto- 

Il din comunele rurale până se vor 
înmulți operatiunile lor pe sema casei 
de economie, pentru oxY-ce depuneri li 
se vor face, vor libera recepisa din re- 
pistrul de chitanțe cu matcă No. 1, ce 
aii pentru perceperea contribuţiunilor.! 
„In acest registiu ci scrii în capul ul- 

timel colâne! a“măteci, și pe ultimul 
xînd' liber al recepisci; cuvintele : „,Casa 

de economiei, .. i 
Art, 152. Pentru fie-care. depunere pe 

Seama casei de economic, perceptorii 
comunelor rurale sunt datori a /libera 
osebită recipisă. a. ' , 

Le este cu totul oprit a trece în a- 
ceeași recepisă - sumele. percepute din 
alte dări, înpreună cu depuneri pe sema 
casei de economie. “ A 3 

rurale varsă la casieria” judeţului .. su: 
mele depuse în mâinile lor pe scma ca- 
sei de economic, recepisele achitate: de 
dînşii de o-dată cu sumele percepute 
din contributiuni, însă sub osebita: de- 
claratiune, şi i se recmite de casier o- 
sebită recepisă cu talon. | 

Declaraţiunile vor fi însoţite de bor- 
derourile de primiri şi de răspunderi, 
certificate de perceptori. 

Ari. 184. Directoril si directorele de 
şcole, în primele tre! dile ale fie-căre! 
luni încheie compturile fic-cărui şcolar 
pe. luna expirată. 

Dacă totalul este mat mic de un lei 
îl reportă în colâna lunci ce urmeză 
dacă este mal mare de un lei, reportă 
nuimnal fracțiunea de leit dacă arc, iar 
suma leilor întregi o reproduce în bor- 
deroul formular No. 25. 

nilor prescrise de articolul precedent, 
directorii şi directorelor scot copil după 
borderoii, şi împreună cu totalul depu- 
nerilor în Îcr întregi şi cu libretele, le 
remit agentului celui mai în apropiere 
de şeolă, pentru a libera recipise șia: 
le trece în librete. 

sintă le agenți împreună cu şcolarii, și 
. 

cererilor prescrise de art. 1$. 

tul individual din registru şcolar. 

„AZI: Disposițiuni disciplinave -: 

din serviciu, și se va da judecăţel : 

a libera recipisă, sati va libera recipisă   cât cel lucrător ; 
manuscrisă, sai dintr'un alt registru de: 

Art. 183. Perceptorii din: comunele. 

Art. 185. După terminarea operațiu: 

Art. 186. Pentru şcolarii cară n'a li-. 
brete, directorii și directorele se pre-! 

usistă la complecturea şi subsemnarea 

Art. 18. Când un școlar va înceta, 
de a mal merge la aceiași scolă, din: 
ori şi ce motiv, remitorea libretului și. 
a fracțiunel se lace de director sau di-” 
rectore, în primirea şcolarului, în pre-, 
sența părintelui sapă representantului' 
săi legal, sub a lorsemnătură în comp-, 

Art, 158, Se va pedepsi cu depărtarea ! 

I)-Accl'eare va primi depuneri fără: 

>
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2) Acel care nu va vărsa la casierie 
depunerile primite, sub luare. de rece- 
pise cu talon ; 
„ 3) Acel care se va dovedi cău dat 
vre-o indicațiune, [ie verbală sau scrisă, 
asupra numelui 'porsonelor saii a sume- 
lor ce uit depus sait retras, lără ca să 
posctdă o uuiorisare scrisă a direcțiunei; 
„.4) Acel care va falşifica cifrele, da- 
tele suii cuvintele în recipise, scripte, 
librete saii declaratiuni, fie în “interesul 
stii propiă, fie în al altora. 
„"Art. 159, Se va pedepsi cu amendă 

"46.10 ler pentru prima ră, de 20 lei 
pentru a doua 6ră, şi cu depărtarea din 
servicii pentru a treia oră, ori cine va 

LE 

„contraveni la vre-una diu îndatoririle. 
impuse prin acest regulament. “ -, 

" Art. 190. 'Fote aimendile se vor îii- 
casa de' casier pe s6ma depunerilor, sub 
osebită recipisă care se va trimite 'di- 
!recţiunei. DD 

“Art. 191. Inspectorii financiari, al ser- 
viciulu! telegrafo-poştal şi al instrucţi- 
unei publice în revisiele ce tac 'sunt da- 

scma Casei de economie se fiice în con: 
diţiunile legel şi ale acestui regulament. 

* Pentru orl-ce contravențiuni el surit 
datori a încheia proces:verbal, şi a:l 
înainta direcţiunel Casei de depuneri. 
de consemnaţiuni şi de economie. 
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- ORGANISAREA INALTEI CURȚI DE CONTURI. 

* Sancţionati prin asezaul NI. 223 din 28 Ianuarie 1895 şi publicată prin Monitorul 
oficial No. 238/95. 

  

CAP. I. - 

Despre orgenisarea Curţei de conturi. 

Art. 1. Pentru tâtă România este o 
singură înaltă Curte de conturi. 

” Curtea de conturi-iea rindul imediat 
după Curtea de casaţie şi se bucură de 
aceleaș prerogative. 

Art, 2, Curtea de conturi se compune 
din un preşedinte, 6 consiliezT, 6 refe- 
rendari de clasa I, 8 relerendari de 
clasa Il şi 10 veferendari de clasa III. 

Parchetul curtel este represintat prin- 
txun procuror şi un substituit, 
“Grela Curţei se conduce, sub autori- 

tatea preşedintelui, de un grefier, asis- 
tat de ajutâre şi de personalul necesar 
pentru archivă, registratură şi lucrările 
de cancelarie. a 
"Art. 3. Numărul membrilor și al re- 

ferendarilor nu se pote adăuga, nici 
xerr-uih alt servicii sati verI-o functiune 
nu se. pote: înfiinţa la înalta Curte de 
conturi, fără o lege specială. 

:- Personalul parchetului şi al grefei se 
stabilesc, după .trebuinţă, prin legea 
budgotară. 
Tot prin budgetul fie cărui an se fi- 

|seză și personalul de serviciii, care se 
Iva alege mat cu scmă din foştii militari, 
lcari vor fi făcut serviciul activ în ar- 
mată, cu bune purtări. e 
„Art. 4. Preşedintele şi consilierii Cur- 
lțer de conturi sunt inamovibili; 'ci.se 
!numesc prin decret regal, după reco- 
| mandaţia ministrului financelor. . - 

Preşedintele Curţei se numesce din- 
tre consilieri, E 

Art. 5. Nu vor putea fi numiti con- 
isilieri la înalta Curte de conturi de cât 
acei 
|diţiuni : 

c) Să fie români sat naturalisaţi ro- 
mânii, bucurându-se în întregimea lor 

ide tote dreptutile civile şi politice; 
V) Să aibă virsta de 35|ani împliniţă; 

!: e) Să posedă. un titlu “academic de 
„de doctor sait licențiat în drept saii în 

( 

tori a se asigura şi dacă” serviciul pe' 

cari vor întruni. următorele con-: 
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matematici, saii un titlu echivalent în 
sciințele politice, financiare și adminis- 
trative do la o universitate de-Stat din 
teră sati din străinătate, recunoscută de 
Statul român; o 

d) Să fi ocupat cel puţin 5 ani tune- 
țiunile de secretar general al ministe- 
rului de finance, director în adminis- 
trațiunea centrală a financelor, inspec- 
tor financiar, director general al servi- 
cielor speciale făcând parte din admi- 
nistraţiunea generală a financelor, mem- 
bru la o curte de apel, prelect de judet, 
procuror la Curtea de conturi și refe- 
rendar la acestă Curte. ” 
“Pentru relerendari, după un servicii de 
10 ani în acestă calitate. 

Se mal pot numi consilieri la Curtea 
de conturi, cu dispensa condițiunilor 
enumerate la alin. c, ingineri! titrat), 
făcend parte din corpul teenic al Sta- 
tului, cari vor fi ajuns la gradul de 
ingineri şeiă, precum și intendeniil si 
sub-intendenţii (coloneir și locot.-colo- 
nell) din administraţia militară, după 
un serviciă, pentru unii și pentru alții, 
de cel.puţin trei ani în gradele respec- 
tive, 

Art. 6. In termen de 10 any de la pu- 
nerea în aplicaţie a leger de față se vor 
putea numi consilieri:și fără; titluri a- 
cademice acel prevăduți la aliniatul d, 
de la articolul precedent, car vor fi ser- 
vit 10 ani în administrâţiunea generală 
a finanțelor, din care-cel puțin 5 an! în 
funcțiunile. enumerate la acel aliniat, 
precum” și referendarii Curţei aflaţi în 
servicii la promulgarea acestei legi a: 
vând un stagii de 10 ani ca reterendari 
de clasa I.. o 

Art. 7. Guvernul va pune în' retra- 
gerea din oficii, prin decret regal, pe 
magistraţii Curţer de conturi cari aă îm- 
plinit cetatea de G8 ani. Asemenea va 
pune în retragere, după avisul conlorm 
al Curţei pe consilierii caii, din causa 
unei infirmităti valabil constatată, nu 
vor mal fi în stare a îndeplini îudato- 
ririle lor în Curte. . 

Consilierii Curte de conturi puși în 
retragere “ŞI vor exercita imediat drep- 

tul lor Ja pensiune. 
Art. 8. Consilierii Curtei de conturi 

nu. pot (i rude saii afin! între dinşii până 
la a patra spiță inclusiv. O... 

Funcțiunea lor este incompatibilă cu 
calitatea de deputat sau senator, pre- 
cum şi cu ork-ce altă funcțiune retri- 
buită de Stat, de judeţ, de comună și 

de stabilimentele de bine-facere sai in- 

guvernului. 

legați în verr-una din administraţiunile 

publice ale căror lucrări sunt “supuse: - 
controlului Curţet. NI . NE 
"De asemenea nu pot fi interesati nict: 
direct nici indirect, nică figura ca man-. 
datary în veri-o atacere supusă contro--::: 

stitutele de credit, puse sub controlul: 

Er nu pot lua parte nici pot fi 'dele= - 

lulu Curţei nici lua parte lu cerceta--- 
rea veri-unel asemenea afaceri în care 

va fi fost interesat sait ar [i interesaţi 
'0 rudă a sa suii un afin până la a'patra 
spiţă inclusiv. N [| 

Recusarea unul consilier se pote in- 
voca de către el însusi sait cere de pro-: 
curor saii de contabil și se decide” de 

4 

7 
i 

ru 

Curte în secțiuni unite cu majoritate de . 
voturi. , 

Axt. 9. Consilierii Curţel de conturi - 

precum și procurorul ei sunt justitiabilt” 
de înalta Curte de casatţie. o 

Art. 10. Procurorul și substitutul 

Curţei sunt numiţi prin decret regal 
după recomandaţia ministrului, finan- 
celor și sunt revocabili. 

- Pentru a îi numit procuror se cor a- 

celeasi condițiuni ca și pentru consili- 
eri cu deosebirea că pote să aibă virsta, 
numal.de 30 ani impliniți. 
Substitutul va trebui să 

xendari. , 

Gurţei de conturi. 

daţia Curţel prin "mijlocirea! ministrului” 
financelor. 

din dor consilieri delegaţi de curte şi. 
din procurorul Curţei, saii substitutul. 
ca delegat al ministerului finanțelor. 

Pentru a fi admiși la .concurs, . cin- 
didaţii vor trebui să fie românt sati na- 

* 

puțin 25 ani, să fi îndeplinit serviciul . 

drept oii în -sciințele matematice, sait 

tele financiare, politice -şi . administra . 
tive, orl comerciale. .   

de art. 8 sunt aplicabile şi parchetului .. 

Se vor putea primi lă concurs şi fără :. 
titluri, pentru funcțiunile de reteren-..:.: 

însuşescă 
condițiunile mar jos fixate pentru refe- 

Art. 11. Incompatibilităţile prevădute! i 

Art. 12. Numirea .referendarilor se. 

face prin Decret Regal după recoman-_; 
E] 

Numirile . se fac numal în virtutea „». 

unul concurs. Concursul se va ţine la .. 

Curtea de conturi, juriul se va compune, <- 

fo 

   je 
turalisaţi români, să aibă etatea de cel... . 

militar şi să fie doctori saă licentiaţi în . - 

să. poscdă un titlu echivalent în sciin-:: .
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dari, 5ub-inspectoril financiari, sub-di- 
rectoril din. ministerul de finance, --sefii 
de contabilitatea al diferitelor mihister€ 
casierii generali de judeţe precum şi 
adjuncții clasa I (malori) din adminis- 
traţie militară, având un stagiii de trel 
ani în funcțiunile respective. 

- Un regulament de administrațiune pu- 
blică va determina modul fineret con- 
cursului şi 
candidaţii vor avea să fie examinat. . 

Art. 13. Grefierul Curţei de, conturi 
se numesce în același condițiuni ca și 
referendarir. ” | 

Art. 14. Disposiţiunile lege din 27 
. Martie. 1$93 pentru organisarea admi- 
nistraţiunei generale a financelor, cari 
sunt relutive.la personal și cari regu- 
lează, sub titlul ÎI, capitolul II—VI, 
condițiunile de capacitate şi. incompa- 
tibilităţile compunerea - cadrelor,. con- 
dițiunile de admisibilitate și. înaintare, 
numirile și măsurile de ordine și dis- 
ciplină, sunt aplicabile atât consilieri- 
lor. cât şi întregului personal al Curte 
de conturi, afară de. deosebirele anume 
prevăzute prin legea de laţă. 

- Art, 15. Funcţionarii Curţei de com- 
pturi, precuni si 'referendaril şi substi- 
tutul, aii dreptul să fie trecuţi într'o 
funcțiune echivalentă în administraţia 
generală a linancelor, conform art 26 
din legea de organisare mal sus citată 
după cum se vor putea trece în servi- 
ciul gretei şi "parchetului * Curţei din 
impiegaţir celor-alte servicii financiare. 

- Art, 16. Numirea funcționarilor gre- 
lei şi parchetului,  înaintările de la o 
clasă la alta în genere. precum și sus- 
pendările, revocările şi destituirile se 
propun ministrului financelor de către 
Curte; numirea copiştilor şi oamenilor 
de serviciii se face du-dreptul de pre- 
şedintele Curţei. . ” 

- Art, 17. Funcţionarii Curţei, precum 
și referendaril ailaţi în serviciii în mo- 
mental punerei în aplicaţiune a legei, 
vor putea fi- numiti d'a-dreptul la clasa 
1] sai I, conform art. 62 din legea 
pentru organisarea administraţiunel ge- 
nerale a financelor. 
-Art, 18. Preşedintele . şi consilierii 

“ Curter- de compturi, procurorul şi sub- 
stitutul, referendarii, grefierul şi toţi 
cer-alți impiegați al grefei şi al parche- 
tului sunt ţinuţi înainte de a.intra în 
exercițiul luncțiunei lor, de a depune 
următorul jurământ: 

materiele asupra cărora. 

7 

clar: pe ondre şi consciinţă că voii păs- 
tra credinţă Regelui şi Constituţiunel““. 

" „Voitt-aplica cu nepărtinire legile şi 
voii îndeplini cu sfinţenie datoriile (unc- 
țiunel ce mi sta încredinţat“. 

„Aşa să "mil ajute Dumnezeii', 
" „Art, 19. Președintele Curter depune 
jurământul înaintea M. S. Regelui, con- 
silicrii vor depune jurământul înaintea 

față și procurorul; procurorul şi sub- 
stitutul înaintea ministrului financelor 
iar toti cel alţi impiegati înaintea pre- 
şedintelu! Curte. | 

Art. 20. Curtea de conturi se împarte 
în două secțiuni, compusă lie-care din 
câte trei consilieri, presidată de cel] mal 
vechii, după rândul numirel. Preşe- 
dintele Curţei. pote presida orr-care dir 
secţiuni, când este nevoe saii când va 
voi. 

deosebite, nici permanente. 
Decisiunile unei secţiuni nu pot fi 

date de cât fiind faţă trei consilieri. 
Lipsind uu consilier, sectiunea se com- 
plecteză sait prin preşedinte, saă prin- 
tr'un consilier dir cea. altă sectiune, 
delegat de către" preşedinte. 

nesc, orl de câte ori trebuinţa va cere. 

fie după invitaţia preşedintelui, fie după 
acea a procurorului. | „ 

Ele însă nu pot lucra cu mat putiiz 
de 5 consilieri. : 

. Art.'92. 'Tâte decisiunile curte, tote 
declaraţiunile şi tote încheierile el se 
pronunță cu majoritate absolută a mem- 
rilor “presenți. | 

părerea sa motivată. 

CAPITOLUL II. 

de control. 

de conturi este însărcinată cu cerceta: 

rca, judecarea şi statuarea în primă $L 

ultimă instanţă 

presintate de « „ce! 
rului 'public şi de casierii 
judete, precum şi | 
adininistraţiunilor însărcinaţi cu per-   „Jur în numele lui Dumnezei şi de- ceperea veniturilor şi efectuarea c 1el- 

( 

RNRaRuto iai matii e m ae e 

Curţer întrunită în secţiuni-unite, fiind 

- Atribuţiunile secţiunilur nu sunt nick 

Art. 21. Cele două sectiuni se întru-. 

: Minoritatea este 'datore și ea a-şi da 

Despre abribaaţiunile şi competința Cuaţei: 

Art. 23: Inalta Curte de conturi are 

atribuțiuni judecătoresci şi atribuţi unt 

Art. 24. Ca corp judecătoresc, Curtea . 

a tuturor conturilor de . 

venituri și cheltuely publice. ce îi sunt : 

; de casierul centralal tesau-. 
xenerall 'de . 

de către toti agenţi. 
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tuelilor Statului, potrivit legilor spe- 
„iale, e a 

“De asemenea ca cercetează, judecă 
si statuează asupra conturilor ce i se 
or. presenta de casierul casel de depu- 
neră și consemnaţiuni, de casierul ca- 
seI de economie, de casierul . casci de 
slotaţie a,0stel, de casierii caselor de 
pensiuni, de -casieril târgurilor de vite, 
«e. casiorii Etorici spitalelor civile.din 
Bucuresol şi al eforie! Si. Spiridon din 

“Jaşi, do căsierii comunelor urbane re- 
ședințe de judet, precum și de casierir 
.orl-căror alte. stabilimente puse, prin 
legi speciale, sub” juridicțiunea Curţei 
«le conturi. 

Conturile de materii sunt şi ele su- 
puse controlului curței de conturi. 
„. Curtea de conturi va cerceta, judeca 

xi statua asupra gestiunilor corpurilor 
„le trupă şi serviciilor armatei, cari 
mânuese bani şi materiale publice, pre- 
<um şi asupra gestiunilor de fapta tu- 
turor acelora cari, cu saii fără autori- 
sațiune legulă, se vor fi amestecat în 
mânuirea banilor publici, valori! sati 
materii şi cari ast-iel, sait constituit 
casieri contabili. . e 

In fine, în casurile prevăzute de le- 
gea pentru constatarea şi perceperea 
contribuțiunilor directe, curtea va pro- 
nunta decisiuni speciale, pentru dela- 
pidiirile săvârşite de perceptorii fiscali 
luând de basă procesele-verbale de con- 
statare a acelor delapidări. 

Art; 25. Tot ca corp judecătoresc, 
“Curtea de conturi cerceteză, judecă și 
decide în ultimă instanţă. ” 

1) Asupra apelurilor ec i se vor a- 
„Iresa de către primarii, consilierii și 
perceptorii comunali din comunele ru- 
vale şi urbane, nereşedințe de, judete, 
în contra încheierilor autorităților în- 
sărcinate de lege cu verificarea, contu- 
xilorlor. - 

Aceste încheieri sunt definitive și fără 
drept de apel-la Curtea de conturi, când 
suma totală la care sunt condamnaţi 
perceptorii saii: primarii nu trece peste 
suma de 300 lei... a | 

2) Asupra apelurilor ce se vor adresa 
de către perceptorii fiscali, cari se ju- 
decă în prima instanţă de către casie-, 
vii general. Aceste apeluri încetează, 
de la data. aplicărei legei de față a se 
mal judeca de către tribunalele ordi- 
nare de prima instanţă, după. cum se 
„lispunea de legea de constatare şiper- 

. 

88 

5). Asupra. apelurilor ce i se. vor, a- 
dresa, de către epitropiile bisericeşti din 
comunele urbane, reşedinţe. de judete, 
contra încheierilor consiliilor comunale 
abrogându-se ast-lel, de la data aplică- 
rel Jegei de faţă, disposiţiunile coprinse 
în art. 128 din legea comunală de, la 
31 Iulie 1894, de a se face recurs. în a: 
semenea casuri la ministerul de interne. 

4) Asupra apelurilor. ce se vor adresa 
de către contabili sait perceptorii dite- 
ritelor administrațiuni, cari după! le- 
gile speciale, nu vor fi supuși jaridic- 
tiunei Curţel în contra încheierilor saii 
decisiunilor administrațiunilor respec- 
tive (camere de comercii, credite agri- 
cole, etc...) E 

__ In tâte aceste casuri termenul de a- 
pel este de ? luni de la comunicarea 
încheierel. a 

Art. 96. Curtea de conturi,.. ca -corp 
de control, constată și certifică, dupe 
relevatul conturilor individuale cerce- 
tate de dânsa, exactitatea. conturilor 
generale încheiate de ministrul finan- 
celor şi de cel alți miniştri în parte,... 

Tot ca corp de control, Curtea de 
conturi cerceteză conturile de adminis- 
txațiune ale diferitelor servicii însărci- 
natie cu administrațiunea şi strângerea 
unui venit al Statului, prin agenti su- 
puşi direct juridicţiunel Curţel de con- 
tuzi, cum: administrațiunea vămilor, 
a timbrului şi înregistrărei, a regiei 
monopolurilor Statului, a telegrafelor 
şi poștelor, a căilor terate, a monetă- 
rici Statului și a fabricel de timbru, ete; 

De asemenea cerceteză conturile de 
administraţiune ale Casei de depuneri, 
consemnaţiuni şi economie, ale . case! 
de dotaţie a ostel, ale Caselor de pen- 
siuni, ale etoriilor spitalelor civile din 
Bucuresci şi Iași, ale târgurilor de vite; 
ale consilielor judeţiane, ale consilielor 
comunale .urbane, reședințe de judeţ, 
și, în fine, ale ori-cărei alte adminis: 
trațiuni ce. se va pune, prin . lege, sub 
controlul Curţei de conturi: i 
„Art. 27. Curtea de conturi mal..are. 

în atribuţiunile sale constatarea anilor 
de.serviciti af diferiților impiegati. a 
Statului;.conform legilor şi regulamen- 
telor pensiunilor civile şi militare, pro-. 
nunțarea asupra degagiărilor totale saii 
parțiale:a garanțiilor depuse de diferiţi 
„contabili şi alte.lucrări ce i sar. atri- 
bui prin legi speciale. e i 

Art. 2$. Sunt justiţiabili. directi. de 
Curtea de conturi toţi mânuitorii :de'  
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bant publici, de valori şi de materii, 
brute. sati confecționate şi de consuma- 

” ţie, prevăzuţi la articolul 24 de mal sus. 
“: May sunt Justiţiabilr de Curtea de con- 
turi toți economii de internate; de spi- 
tale, aşezăminte de bine-tacere, piose 
și religiâse, întreţinute de Stat,. judeţe 
sai comune, precum şi orl:care tuncți- 
onăât administrativ, întru cât nu ati jus- 
tificat sumele de bani ce li se vor fia- 
vansat pentru îndeplinirea serviciilor 

"cu cari vor îi fost însărcinaţi. 
-In fine sunt justiţiabili direcţi către 

Curtea de conturi, însă numul în ce 
privesce întârziarea în depunerile con- 
turilor saii neregularitățile: ce se vor 
constata în ele, directorul contabilită- 
tel generale a Statului, şefii contabili- 

„„ tăților diferitelor ministere, precum și 
„toți contabilil administratiunilor “pre- 
văzute de art. 26 de mal sus. 

Art. 29, Orl-ce agent contabil, pus 
sub juridicțiunea Curţer de contuni, este 
dator a depune la grefa curței, cel mult 
trei luni după finitul anului financiar 
sai de la încetarea sa' din funcțiune, 

„contul gestiunel sale. 
“Tot în termen de trei luint de la îi- 

„nitul anului financiar sc va, trămite 
Curţei de conturi şi conturile diterite- 
lor administratiuni prevăzute la art. 
926demal sus... e. : 
“Art. 80. Atât contabilii justițiabili 
ar Curţei de conturi, cât şi contabili! 
diferitelor administraţiuni, cari nu vor 

„“trămite Curtei, lu-termenele prevăzute 
"de articolul precedent, conturile lor res- 
pective, se: vor chiema, după rechisi- 
toriul procurorului sâii direct de către 
preşedinte spre înfăţişare înaintea Curţel 

1 în termenul cel-mai scurt. Curtea as- 
cultând justificările lor şi găsindu-le 

. tondate poate a le acorda un termen; 
la cas contrariu îl va condamna la o 
amendă egală cu retribuțiunea lor de 
la-trel-la G luni. 
“-In căs de a nu se presenta, Curtea 

îi cheamă pentru a doua si ultima 6ră 
si“'dacă nici atunci nu se presintă, 
Curtea va 'decide în lipsă-le, condam- 
nându-i și la dublă amendă. , 

Curtea va denunța faptul și guver- 
nului care îi va suspenda sai destitui 
dacă va găsi de cuviință. . 
“Pentru contabili cari nu 

în funcțiune. Curtea va putea ordona 
scchestrarea, şi încasarea la tesaur a 'o 
parte sai chiar a întregel garanţii. 
'Decisiunile Curţei în asemenea inate- 

mal sunt:   

ri, se execută prin administrățiunile 
:de cari depind contabilil. 

Art. 21. Atară de conturile de ges- 
tiune prevăzute la art. 29, contabilir 
mal: sunt datori a înainta conturile lor 
lunare împreună cu actele justificative 
administraţiunilor superioare cari la 
rândul lor sunt “ţinute a le trămite 
Curţer: de conturi împreună: cu avisele 
provisoril de “aprobare şi cu orl-ce alte 
observaţiuni ce s'aii făcut asupra veri: 
ficăreX lor şi acesta pe lie-care- trimes- 
tru după două luni de la expirarea lul: 

CAPITOLUL III : 

Despre atribuţiunile procurorului | 

Art, '32,- Procurorul Curţei do conturi ţine 
un registru genera! de toţi contabilii din 
ţară cari sunt; indatoraţi, după logi şi re- 
gulamente; să presinte curţei conturile” lor. 
do gestiune, . : a 
“EL trebuosce să-i urmărâscă,. spre a se 

neredinţa dacă aceşti contabili depun re- 
gulat și la termenele fixate prin legi şi re- 
gulamente conturilo lor la Curte şi cere - 
de la Curte aplicarea penalităţilor pontra 
acelora cart, firăi motiv valabil, sunt în în- 
târdiere. ei 
„Art, 33. Toţi contabilii justiţiabilă -ai 

Curţei de conturi sunt datori, spre acest 
sfârşit, să înainteze parchotului'Curţei, la 
numirea lor în funcţiune urmiătârele acte : 
1) Copie lesalisati do po ordinul do nu: 

mire : - Ra 
2) Copio legalisată de pe actul do depu- 

nereu, jurământului ș , a 
3). Declaraţiunea- administraţiunei compe- 

tinte despre depunerei garanţioi ; 
4) Copio logalisată de pe procesul-verbal 

de instalare. , | 
Contabilit cari, în termen. de 30 dile de 

la instalarea lor, nu se vor conforma aces- 
tei disposiţiuni, vor fi amendaţi de Curte 
cu l€fa pe 15 qile, după cererea procuro- 
rului, - 

Art, 34. Procurorul este dator a so în- 
credinţa dacă decisiunile Curţei s'aii exe- 

cutat în terminile fixate și a comunica pe 
fe-caro trimestru preşedintelui resultatele. 

arătâud motivele pentru cari nu S'aii exe- 
cutat. o i 

In acest scop, procurorul corespunde di- 
rect cu miniştri şi cu tote cele:alte auto- - 

rităță, cerând și luând informaţiuni asupra 
executărei decisiunilor Curţei. e 

Art, 35. Procurorul privegheză oxacta. îm- 

plinire a. serviciului Curţei şi dacă refe- 

rondarii, grof şi eot-alţi împiesaţi îşi în- 

deplinese cu exactitate „sorțigiul lor ; în 
cas de a constata neglijenţă, din partea e 

veri-unuia, adresezi c2rârea inscris preşe- . 
dintolui, sprâ-a lua măsuri: de' indreptare, 

Art. 35. Procurorul -as'sti la şedinţele  
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„Curţei fie în secţiuni-unite fie în secţiuni, 
si iea conclusiuni când socotasce do tre- 
buinţă. 

Tâte cererile de restituire saii reduceri 
» de garanţie trebuese comunicate procuro- | 
--zului mai înainte -de a se pronunța Curtea, 
” şi asupra lor conelusiunile parchetului se 

. cer de rigore. 
- Art, 37, EL. adresâză „ministerelor. şi ad- 
ministrațiunilor respective copii de pe tote 

- decisiunile Curţei şi urmăresce înaintea oi 
instrucţiunea şi judecarea: cererilor de re- 

» visuire pentru erori, omisiuni, îndoite saii 
false, înscrieri constatate în sarcina Sta- 
ului, a judeţelor, ' a comunelor și a stabi- 
limentelor publice saii de Lino-tacere. 

Art. 38. Când în ecrcetarea unui cont se 
vor. ridica veri-o bănuială. de fals în seripte 

„saii delapidare. in contra unui contabil, 
procurorul va fi ascultat în conclusiunile 
sale mai inainte de a, se statua ceva. - 

In asemenea 'casuri Curtea va, înseiinţa 
” îndată despre acesta pe miniștri de finance 

şi de justiţie, cari vor facesă se urmărâscă 
sulpabilii înaintea tribunalelor ordinare. 

Art. 39. Procurorul pote lua, dacă va 
“erede de cuviință, cunoseinţă, de tote con- 
„urile trimise în cercetarea Curţei. Curtea 
“pote de asemenea să ordone din oficiii ca 
” procurorul să ien cunoscinţă de dinsele, 

__ Art. 40, Substitiitul ajută pă procuror în 
îndeplinirea atribuțiunilor sale ; el.pâte 
“ma conelusiuni într'una din secțiuni, când 
procurorul este ocupat în cea-altă sectiune. 

In lipsa procurorului, tote atribuțiunile 
"Ami se indeplinesc de către substitut. 

CAP, IV 

De atribuțiile. grefierului 

Art. 41, Grefierul asistă la secțiunile- 
unite A Curţei, redactâză și contrasemneză 

„ procesele-verbale de şedinţă. 
EL este însărcinat cu păstrarea origina- 

| 1elor, închoieri, cu expediarea copiilor saii 
oxtractelor de decisiuni la cei în drept, cu 

"păstrarea actelor ce "i sunt încredințate și 
u înapoiarea lor. când nu mai sunt tre-|! 
buincise, autorităţilor respective. 

EL ține diferitele registre, mai ales ace- 
* lea în care se trec încheierile, decisiunile 

Şi deelaraţiunile Curţei. 
“Inregistreză după ordine de numere şi de 

dată conturile depuse de către contabilii 
în ziua în caro aii fost presintate. - 

“Art, 42, Grefierul, după cererile părţilor 
“iuteresate și în urma aprobăroi _preşedin- 
telui, liboreză copil, certificate sati extracte 

“de pe-actele omanate de ia Curte saii a- 
late în archive şi în deposite,. 

EI contrasemneză corespondenţa cu con- 
tabilii. 

Art. 43. Decisiunile definitive ale curţai 
se daii in următorea rodacţiuno :   

«NOI CAROL |, 

«Cu imila lui Damuedeii şi voința naţio- 
«nală, Rege al Românie), : i 

«Lu toţi de faţă și viitori, sănătule : 

«Curtea, de conturi a dat următoraa de- 
cislune: 
(Urmeză copia deciunei).- 

«Facom cunozeuit şi ordonăm la toţi azen- 
«ţii competinţi do a pune în executare 
«acesti docisiune şi: la toţi comandanții și 
<oficerii poliţienesci de a da concursul lor 
«când va fi loual cerut. 

«Spre încredințare, decisiunea - de față 
s'a subscris de președintele Curţei şi de 
arefior.> 

Art, 44, In absenţa greficrului, un ajutor 
ține locul său, 

Art, 45. Greta Curţei este deschisă în tote 
qilele, afară de Dumineci și sărbătorile pre- 
vădute în legea de faţă, de la orele il a.m. 
până la orele 5p.n, Ă 

CAP, V, 

Despre forma verificărei conturilor, 

Art. 4, Preşedintele Curţei primind con- 
turile; lo distribue între roferendari. 
> Art. 47, Referendarii nu sunt special ata- 
şață la nici o secţiune. 

Ei nu pot fi însărcinaţi de: două ori a a- 
rindul cu verificarea, conturilor aceluiaşi 
contabil. : 

Totuşi insă partea a doua-a contului de 
gestiune al. casierilor do jndeţo şi al casie. 
rului central, caro coprinde operaţiunile 
primului an al exerciţiului şi prima parte 
a centului gestiunoi următâre, coprindend 
operaţiunile complimentare ale aceluiaşi 
exerciţii, sunt verificate - de acelaşi refe- 
rondar. 

Art. 48, Referendarii sunt ţinuţi a veri- 
fica prin ei înşişi toto conturile ce li suni 
date spre verificare. 

Asupra fie-cărui cont oi vor redacta un 
raport, motivat, conținend observaţiuni de 
trei naturi: 

1) Cele privitore la încărcările saii scă- 
dimintele ce li so vor fi părut că presinti 
diferitele posturi şi articole ale" contului 

2) Cele privitore la conformitatea primi. 
rilor, cu legile și regulamentele financiare 
şi a cheltuelilor en “budgotele și „creditele 
deschise ; ; 

3) Cele privitore la apreciarea validităţe 
actelor justificative presintate. 

. Art, 49, Referendarri pot asculta pe con- 
tabili sait pe insăreinaţiă lor pentru iîn- 
struceţia conturilor. 

Totă corespondența este pregătită de din: 
şii şi supusă preşedintelui Curtei, căruia ” 
esto adresat raportul.
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Art, 50. Când verificarea unui cont. va 

- «ore concursul mai multor referendari, pre- 

sedintele delesă un reterendar clasa L, care 

este însărcinat a presitla acestă lucrare, a 

„stringe obsorvaţiunile fie-cărui referendar 

„si a face raportul siii. - 
„Art: 51. Referendarul sanii referendarii 

cari aii verificat, saii cari ai luat parte la 

„verificarea unui cont, asiștă la şedinţele, 

secţiunei în care se discută raportul, ci 

„. însă nu aii vot deliberativ. 

“Art, 52, Preşedintele seețiuneă, primind 
::-xaportul referenaarului, 1 îueredințeză u- 

' nuia din consilieri, care este ţinut: 

" Copiile se expediazi sub somnătura pre- 
şedintele Curţei şi a grefierului. 

Art, 57. Dacă în cursul cercetării unui 
cont, Curtea găsesce, că esto nevoe de 6re- 
cari desluşiri complimentare! saii -de pre- 
sontara de noui acte justificative, ca va 
încheia un jurnal provisoriii în caro se vor 
indica cerințele Curţei şi se va comunica 
-contibilului interesat en indatorire: ca: în 
termen de maximum 3 luni să presinte 
Curţei actele şi sciinţele cerute. 

La expirarea acestui termen Curtea va 
statua prin decisiune definitivă, dacă con- 
tabilii sunt achitaţi ori dacă datorese vro   1) Să verifice dacă reforendarul -a fâcut, 

singur lucrarea şi dacă defectuositățile con-. 

statate prin raportul săii sunt fonrate ; 
2) Să examineze singur actele relative la 

„câteva articole ale contului, spre a so a- 

sigura dacă referendarul a verificat eu în- 
“ prijire tâte părţile contului. | 

Art, 53. Dacă consilierul însărcinat cu 

verificarea. unui cont va avea trebuinţa de 
 Tămuriri, sati prin înfățisare de acte, saii 

prin înfăţişarea contabilului, işi va face. 
„aportul săii - desluşit către preşedintele 
" Curţoi şi acesta va cere actele sanii va 
chiema pe contabil. 

Chiemarea se va 
- tăune. . 

Art,:54. Un consilier nu pâto fi numit de 

două ori d'arândul raportor al conturilor 
aceluia-şi contabil. .  .. a 

.- Totuşi însii acala-și consilier este însăr- 
-cinat cu raportul celor două părţi ale exer- 
ciţiului, în co privesea veriticarea contu- 
zilor de gestiune ale casierilor generali de 

faca cu o singură cita-. 

âudeţe şi al casierului central al tesauru- 
lui, | . 

CAPITOLUL VI 

Despre forma judecăvei conturilor 

„Art. 55. Consilierul-raportor presintă sec- 
tiunei raportul referendarului, întocmit 
conform art. 48, împreună cu opiniunea sa 

.. motivată asupra tuturor observaţiunilor 
-referendarului. | : 

Referendarul-raportor îşi dă avisul săi, 
„care nu este de cât consultativ, apoi con- 

. silierul-raportor oprinâză, se ascultă con- 
clusiunile parchetului şi în urmă sein 
opiniunea (votul) fie-cărui consilier după 
vindul numiroi, începând cu cel mal noii 
numit. Se încheie un proces-verbal al șo- 
ainței, iscălit do membrii cari aii luat parte 

- şi de referendarul-raportor, după care pre- 
ședintele pronunţă decisiunea. _ 

Art, 56. Decisiunoa se redacteză de rele- 
“ xendarul-raportor și se semnezi de dinsul 

și de consilierii, cari aii luat parte la ju- 
decată impreună cu contul şi cu raportul 
ca se remite apoi greficrului. care după 
ce îngrijesce de facerea şi expedierea co- 
piilor trebuineiose o depune în arehivă. 

o sumă. _ | Sa 

In cel dântăi cas ca pronunţă desciirea- 

“rea lor definitivă şi dacă funcțiunile lor 
aii incetat, Curtea ordoni tot deodată res- 
tituirea garanţiilor. 

In al doitoa cas Curtea ii condamnă a 
plăti datoria constatată asupra lor în ter- 
men col mult de 3 luni do laprimirea de- 
cisiunei. | | 
Sumele datorito se 'plătese cu dobânda, 

locală socotită de la data când urma a se 
etectua vărsământul. IN 

Ari, 58. Dee:siunile Curţei de conturi 
sunt executorii ; ele aii autoritatea decisi- 
unilor judecitoresci şi se adune la îndepli- 

nire în termenul prescris de către acenţii 

fiscali prin aplicarea, legei "de urmărire. 
Curtea în declaraţiunea sa, generală va 

faca menţiune dospre resultatele execută- 
rei decisiunei sale... | 

“ “Art, 39, Copii de pe decisiunile Curţei se 

vor da părților interesata şi garanţilor lor. 

Curtea este datore a libera copie legali- 
sată şi chiar după încheierile ce nu so vor 

da în forma de decisiune tutulor părţilor 
interesate cari le va cere. e: 

Decisiunile Curţei se vor scâto cel mult 

în 39 zile de la pronunţarea lor. . 
Art, 60. în ce priveseo verificarea contu- 

rilor de administrațiune, prevădută la art. 

26 din legea de faţă, Curtea va procede în 
acelaşi med .ea şi pentru conturile mânui- 
torilor de bani! publică și de materie cu 

deosebire numai că asupra lor Curtea nu 
pronunţă decisiuni şi dcelaraţiuni. 
Art, 61. Detectele unor asemenea conturi 
privese pe contabilii administraţiunilor 
când conturile, nu so vor găsi incheiate 

după rogulă, când nu se vor afla coprinse 

întinsele partn din” veniturile ce că aii în- 
casat sait ai trebuit să incaseze (in casul 
când asemene contabili ar incasa şi bani, 

“cum şi cupone garanții şi altele), saii când 
iumele din cheltuelile trecute în cont nu 
!xor fi sprijinite cu dovedi indestulătora 
'precum şi pentru ori-ca alte lipsuri, 

Defectele conturilor privesc pe adminis- 

itratori și pe ordonatori, când ci aii eşit 

' din limitele legitor și bulgetele respective 

  
"când prin îngăduințe acordate ilegal deli- * 
' torilor Statului sai administraţiunilor res- 
pective aii provocat pazube saii când ati 
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ordonanţat cheltueli ilogale şi peste limi- 
"_telo creditelor 'budaetaro când n'ati obser- 

vat prescripțiunite .legei de comptabilitate 
pentru. vineri, arendări, contractări de 

construcţii. de reparaţiuni şi do aprovisio- 
nări. i 
„Art, 02. In casul când găsesco vinovat pe 

contabil Curtea va denunța faptul guver- 
nului care va putea să'l tragă la râspun- 
dero po cale penală pentru talşuri în acte 

- publico iar "când contabilul va fi mânuit 
şi bani publici Curtea va urma ca şi pen- 
tru coi-alţi contabili mânuitori de bani dând 
o docisiune "prin care se va lămuri dacă 

“ contabilul” este: achitat sai dacă rămâne 
dator şi în acest din urmă cas va decido 

" măsurile de executare şi de îndepiinire pre- 
cum şi termenul: în care trebue a se îm- 

“ plini banii. 
Art. 63. Când defectele conturilor vor 

privi po administratori şi pe ordonatori; 
Curtea prin declaraţia sa, constată şi sta- 
bilesco călcările de legi şi le notifică mi- 
niştrilor respectiv», cari sunt datori a lua 

" măsuri de asigurare asupra averei vinova- 
ților pentru despăgubirea fiscului saii a ad- 
ministraţiunilor respective. . | 

Când ordonatorul vinovat va: fi chiar un 
- ministru saii secretarul săii general, Curtea, 
inainteză declaraţiunea ministerului finan- 
celor, caro va fi dator a o supune Adunăroi 
deputaților o-dată cu presintarea conturilor. 

Aceste declaraţiuni Curtea lo anexeză po 
lângă 'oxpunerea “sa anuală către Cameră. 

Art. 64. Curtea nu va putea, în nici-un 
cas, întinde juridicțiunea: sa asupra ordo- 

“ natorilor, nici a retusa, contabililor sumele 
cari le vor fiplătit în basa unei ordonanţe 

. în regulă și insoţită atât: de chitanţa, por- 
sonelor în drept, cât şi do actelo.-justifica- 
tivo.pe cari ordonatorul lo va. fi recunos- 
cut. că sunt necesare pentru achitarea ace- 

„lei ordonanțe. 

CAP. VII 

Despre vevisuivea decisiunilor şi declurațiu- 
nilor Curţei de conturi și despre vecuvsul 

„în Casaţie " 

Art::65, Decisiunilo Curţei' do conturi, 
“date asupra conturilor casierilor mânuitori 

“de Dani publici şi de materie, precum și 
declaraţiunile pronunțate asupra conturilor 
de administrațiune, sunt supuse revisuirei 

„și recursului în Casaţie, 
Decisiunile dato asupra apelurilor sunt 

“supuse numai recursului în Casaţie. 
Art, 60. Curtea de conturi va putea re- 

visui un cont asupra căruia vafi dat o de- 
cisiune definitivă saii va fi pronunţat o de- 
clarâţiune, saii după cererea contabilului, 
sati a garantului stii, basată pe acte justifi- 
cativo pe cari Curtea nu le-a avut în ve- 
dere la pronunţaroa decisiunoi, saii din 0- 
ficiii; din propria inițiativă “a Curţoi, sati   

după cererea procurorului pentru _oz0ri. 0- 
misiuni, îndoite saii falşe înscrieri recunos- 
cute în urmă saii cu ocasia verilicărat altor 
conturi. - - ” 

Art. 67. Dreptul cerere do rovisuire s2 
prescrie dnpă trecere de 6 luni de la pri- 
mirea decisiunei do către părţile interesate. 
„Art. 68, Cererea de revisuiro nu mai are 
loc când partea interesată a făcut recurs 
în casaţie şi Curtea de casaţio s'a pronui- 
țat asupra decisiunei pentru care se putea, 
cero rovisuirea, - 

Art. 09. Cererea dle revisuire nu se pote 
face de partea interesată do cât o sineută 
dată ; o cerere de revisuiro asupra decisiu= 
nei prin care sa tranşat revisuiroa este 
inadmisibilă. Aceste decisiuni sunt supuse 
numai recursului în Casaţie. i 

Art. 70, Rovisuirea nu so poto cere pentru 
o erdre materială de redacțiuno asupra nu- 
melui sait calităţei contabitului, nică pentru 
o orore de calcul saii do scris în disposi- 
tivul decisiunei. Asemenea erori se indrep- 
teză în urma uncă simple cereri, în mar- 
ginea saii în josul copici- şi originalului 
decisiunei. - 
„Art. 71. Asupra cererilor de rovisuire, 

Curtea pronunţă don «decisiuui deosebite, 
statuând una asupra admiterei revisuirei: 
și cea-Laltă asupra fondului; ămbele se 
notifică părţilor interesate, cară pot şi fi: 
citato la bara Curţoi, daci, Curtea va săsi 
de trobuinţă. : 

Art. 72. Contabilii sati saranții lor pot: 
face recurs la Curtea de casaţie contra de- - 
cisiunilor Curţoi do, conturi, pentru violare 
a legoi saii pentru călcare de formă. Acest 
recurs nu pote împodica exccutarea deci- 
siunei Curţei de conturi. 
„Fiscul sati administraţiuuile publice pot: 
încă recurge în Casaţie, adresând recursul 
lor procurorului genoral al Curţei de ca- 
saţie. i . 
Termenul do recurs la Curtea de casaţio: 

pentru toto decisiunile sale esto de trei 
luni, socotit din diua, când s'a dat copia de 
pe decisiunea Curţei de conturi în primirea 
părților interesate. - 

Art, 73. In tote ceasurile do recurs la Curtea, 
de casaţie, procurorul de pe lână acea: 
Curte înfăţişeză şi sprijină interosole fiseu- 
lui saii ale administraţiunilor publice, ea . 
representant al lor legal, afară de casurile. 
când acestea: vor găsi de cuviinţă a fi re-: 
presintate printr'un delegat special, i 

Art, 74, Când Curtea de casaţie va casa 
0 decisiuno' a Curţei:de conturi, afacerea 
se va înapoia, în tote casurile, în cercsta- 
rea, aceleiaşi Curți de conturi, care, în ter- 
men cel mult de trei luni. o va înfăţişa 
din noii în tot completul membrilor ci. și 
va:pronunța; |... 
"Dacă Curtea va stărni. în docisiunea ci 

de mai înainte, partea interesată va putea, - 
iarăşi în tormen do trei luni, să facă din 
noii recurs-iîn casaţie, In casul acesta Curtea



  

  
  

'enerale incheiato de .ciitro ministrul finan- 

“indicând po casierii tote încasările şi plă-   
-cialo de confirmitate date de Curte, pre- 

“pentru a putea confirma, priutr'o declara- 

“dato asupra tuturor conturilor individuale 

“ministru în parte,   
    

de casațio va judeca în sceţiuni-unite şi! 
pronunţând definitiv asupra” motivelor. re- 
cursului, va trămito afacerea înapoi la 
Curtea de conturi, care se va conforma în- 
tocmai, . DN 

CAP. VIIL 

Despre eoutrolul public al conturilo» 
- ministeriale 

Art, 75. Contul general al financelor, îm-, 
proună cu conturile speciale ale miniştri- 
lor se vor înainta Curţoi de conturi în ter- 
men de 9 luni do la înehoiarea fio-cărui e- 
xereiţiii, ” 

Art. “76, Curtea, de conturi constată şi cer- 
tifică, după relovatul conturilor individuale 
şi după actele justificative co: trobuo să 
presinte contabilii, exactitatea conturilor 

color -şi do către cai-alţi miniştri. 
Spre acest” finit, după judecarea conturi- 

lor individuale şi după confruntarea, lor ct 
conturile generale, curtea pronunţă anual 
două deelaraţiuni generate do conformitate: 
una asupra contului do gestiune al admi- 
nistraţiunei financelor şi cea-altă . asupra 
contului de exerciţiii. „: ” 

Acţ. 77; Pentru inlesuirea controlului 
stii, Curtea va primi de la ministerul finan-: 
celor; o dată cu. contul general al admi- 
nistraţiunoi financelor, resumate generale 

țile coprinse în contul gonoral. ! 
Incasărilo ver fi dedsebite pe natura «de 

venituri şi pe exerciţii, iar plăţilo pe ar- 
ticole do budget şi po oxeriiţii. : 

Art. 78. Curtea constată mai întâiii, prin 
doclaraţiuni speciale, concordanța resulia- 
telor decisiunilor salo date asupra contu- 
rilor individuale ale casierilor cu acelea 
cuprinss în resumatelo generale și în con- 
turile diferitelor administraţiun!. Preşedin- 
tote Curţe! însărcinâză apoi pe un cousi- 
lier, asistat. de unul sait mai mulţi refe- 
rendari, să stringă tote doclaraţiunile spo- 

cum asomeneca şi tote actele justificative 

tiuno generală, acordul decisiunilor sale 

cu oporâţiunile corespunditore cuprinse în 
contul general al administraţiunei finan- 
color, și în conturile speciale alo fic-cărui 

Referatul consilierului în acâsti privinţă 
osto comunicat procurorului. . 
„Art, 79. Referatul consilierului impreună 

cu observaţiunile sale, esto discutat în şe- 
dinţă plenară şi, după co sati ascultat şi 
conclusiunile parchetului, Curtea, în -șe- 
dinţă solemnă, pronunţă declarațiunile sale 
generale, constatând conformitatea doci- 
siunilor. Curţoi cu conturile de sostiune şi 

-Arte 80. Seso. luni după priniirea conturi- 
lor do la. ministerul finaneelor, Curtea de 
conturi -înainteză acestui minister. declara- 
ţiunile generale de conformitate, spre a îi 
publicate în Monitorul: Oficial şi comuni- 
cate Adunărei deputaţilor. | : 

Cu ocasiunea acestor deelaraţiuni, Curtea 
va mai spuno-Adunărei deputaţilor, prin 

:I ministerul financelor, un memorii care :va 
coprinde observaţiunile sala asupra contu- . 
rilor ministeriale, precum şi vederilo sale 
pentru reformele - și îmbunătățirile co ar 
“crede do trebuinţă a se introduce în dife- 
ritele: părţi ale contabilităţoi publica. 

Adunărilo deputaţilor mai inainte de in-. 
chiderea sesiunei numesce o comisiune spe- 
cială compusă, din ciuci membri ca 'să cor- 
cetoze lucririle Curţei și la viitoroa -s0- 
siune să presinto raportul stii, 

CAP, IX 

Despre vacanțe şi concerlii. şi despre visu- 

„vile «le ordine şi disciplină 

Art. 81. Vacanţele Curţei do conturi sunt 
cele urmitore : e - 

Vacanţele cele mari cari sunt do două 
luni cu începere de la 1 Iulie. . 

Vacanţele cele mici. cari sunt de 7 qilo 
la Crăciun „cu inespero do la: 24 Docembro 
și până la anul noii inclusiv și de 10 dilo 
la Paşte cu începere din Joia Maro şi până 
la Duminică Tomei. ... 

Art, 82. Sărbătorile lorale pontru Curtou 
de conturi afară do "vacanțe și Duminici 
sunt cele -prevădute' în legea de la 22 A- 
prilie -1885,. pentru ' vacanţele Curţilor şi 
tribunalelcr. , . - 

Art. 83. In timpul vacanţelor niari se va 
detega după; o: comună ințeleuere trei con- 
silieri cari po rind şi alte:nând întro dinşii 
să expeduiască lucrările curente şi să pri- 
mâscă conturile, apelurile, cororilo do re- 
visuire și altole cari pot fi adresate Curţoi. 

Aceşti trei consilieri se vor putea intruui 
în secţiune, la cas do trebuinţă, spro a ju- 
deca, şi resolva afacerile urgente: 

tozularea co se va face în această, pri- 
vină se va comunica și: ministorului fi- 
nâncelor: . | - 

Art. 84. Parchetul, ref.rendarii și grefa 
Curţei nu aii vacanțe mari şi mici. Parte 
din personalul va putea însă, dacă servi- 
ciul permite, să obţină cu învoirea conși- 
lierului delegat și pe rînd, concodiuri în 
acest interval. Ă - 

Art. 85. Consilierii, procurorul şi tot per- 
sonalul curţei pot obţine concedii în cursul 
anului. Elo se vor acorda de ministerul îi- 
nancelor, în ce privesce po proşedintole, 
po procurorul şi ps substituiul Curţei ; iar. 
pentru consilieri, pentru referendari și toți 
eci-alţi impregați ai Curţei, concediile, pină.”   de exereciţiii incheiate de cătro minister. la cel mult una lungi se aprobă do către 
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proşodinto, care va lua şi-avisul procuro- 
rului, .- a. - 

Concediile mai .mari de o lună so acordă 
numai de ministrul financelor, . 

Nu seva putea acorda concediii-de odată 
de cât la trei consilieri. . 

Art. 80. Ori-ce consilier care va lipsi fără 
concedii. şi fără motiv mai mult de trei 
dile, -va preda salariul pe timpul lipsirei 

„salo ; iar dacă acestă lipsă va trece peste 
o lună, se va socoti demisionat. 
"De asemenea se va considera ca demi- 

sionat şi consilierul care va fi avut 00 ab-, 
senţe nomotivate în cursul unui an. 

Aceste disposiţiuni se aplică şi la rofe- 
vendari „şi la toţi cei-alţi impiogaţi. ai: 
Curţei. 

Art. 87. Pentru constatarea lipsurilor, 
consilierilor şi a roferendarilor, se va ține 
un registru de presenţă do câtre preşedin- 
tele Curţei ; pentru personalul srefei, ro- 
gistrul se va ţin do urefier, E 

Art. 88. Preşedintele aro droptul de pri- 
„veghiâre- asupra, întregei Curți, 

EL conduce şi împarte Inerările şi stăru- 
esce pontru regulata şi ncintârdiata lor în- 
deplinire. . 

El aro poliţia Curţei şi a întregului ser- 
viciii ; ia măsurile do ordine necesare și 
pronunţă pedepsele disciplinare, 

CAP. N. 

„ Despre retribuţiunile pevsonalului  Curţei 
de conturi . 

"Art, 89. Retribuţiunile personalului Curţoi 
de conturi sunt fixate precum urmâză : 

'titicative alăturate la dinsele; 

  

  

  

              

SPECIFICAREA - |Retribuţiant pe lună| Dir, pe lună 
FUNCTIUNILOR | Fixe Cl. 3€1, “l. 01. 301, 36. ] 

Președintele ca [soc — —| —|— =] — 
Consilierul. . 111200) —| — —l——— 
Procurorul ... 11200, —| —| —| —| —| — 
Substitutul. . 4 — [500,530,600 —| —|. — 
Referendarul | — 40050060 —| —| — 
Grefierul ., . | — [500550,60(| —| —| — 
Ajutorul de grelă..| — [3003350400 —| —| — 
Impiezaji (registra ÎI 
tor) şi archivari .| — [150:209250| —| —| — 
Copist | — 1 —] —| —| —H1004120 
Intondontul . .| — [15020025C] —| —| — 
Ușieri şi corieri . | — | —[ —] —| —| 801100) 
damenă de servicii.| — | —| —| —| — 6 75| 

„CAP, XI 

Despre" desființarea. actelor. depuse şi cari - 
„se vor inci depune în. avchivele Curţei 
: de conturi, 

Art. 90. Actele depuse şi cari se vor mai 
“ dopune la inalta Curte do conturi vor pu- 

“Teonturi;= 

tea fi dosfiinţate după împlinirea” următo- 
rolor termeno și anume: . a : 

1, Seso ani după anul care dă 
săii exerciţiului : ea 

a) Deelaraţiunilo do văirsări citre casie- 
rii, chitanţele şi recipisole. de primiri. eu 
măteile şi talonele lor privitore la incasa= 
rea veniturilor Statului, judeţelor, comu- 
nelor şi aşedimintolor publice supuse con- 
trolului curţei precum și actele de urmă- - 
riri, | . . 

4) Ordonanţele de plati-și de deloxaţiune, 
mandatele, de plată cu avjsele şi “actele jus- 

pr i 

numele 

  

c) Bilanţale lunare, conturile do gestiune 
și aetelo alăturate la ele, alo tuturor. per- 

| coptorilor de venituri ale Statului, . vămi, 
saline, posto şi telegraf, tutunuri, deposito 
de sare, timbre, cărţi de joc,: chibrituri și 
altole ; a 

d) Deelaraţiuni do import și de export : 
e) Foile de dile do presenţi, ale armatei 

(6meni şi ci), ale intornatelor, ale spita- 
lelor, penitenciarelor și altele do asemenea- 
natură ; , 

P Rosumatele adtministraţiunei centrale 
militare, privitâro la conturile de gestiune 
de bani şi materiale ; 

9) Bilotole drumurilor do fer, recepisele 
telegrafice şi poştale. | 

„. h) Tâte conturile și actele ce agenţii con- 
tabili, puşi sub juridicţiunea Curţei, sunt 
datori a dapune fio direct, fie prin inter- 
mediarul administraţiunilor lor superidre ; 

9 Tote conturile ce diferitele administra- * 
ţiuni supuse controlului Curţei sunt înda- 
torato a depune în fie-care an, 

2. Deco ani după anul care dă numele 
stii exerciţiului : . - 

Cuponele rentelor şi borderourile lor, ti- 
tlurile eşito la sorţi şi borderourile. lor şi? 
bonurile de tesaur achitate. - rai 

3. Trei-deci do ani după anul caro- dă: 
numele stii exerciţiului : 

Tote contractele, afară do colo de iîmpru- . 
muturi, ..- a 

Art, 91: Nu se vor desfiinţa, ci se' vor 
trămite spre păstrare la arehiva Statului: 

«) Conturile de gestiune şi de exerciţiii 
ale administrațiunei generale a financelor ; 

W Conturile de sestiune ale .casierului - 
contral, ale. easierilor gonorali de judeţe, 
ale casierului Casei do depuneri consemna- 
țiuni şi economie şi ale casierului dotaţici 

Țostei ; . : 
c) Actole atingitore de bunuri sechestrato, 

lo consemnaţiuni și de deposito do tot fe- 
ul ; a Da . 

d) Procurile, actele de vindare, cesiune, 
delegaţiuni şi transacțiuni ; ..- e 

€) Contractele de împrumuturi ; 
[) Decisiunile şi declaraţiunile Curţei de 

„Art, 92. Do asemenea nu se vor, desfiinţa 
şi se vor păstra, timp nemărginit,. statele   de presonţi și registrele de primirea sala-
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so vor vinde numai fabricelor de hârtie din 
teră și numai sub condiţiunea de a îi des- 
ființate în piua fabrice; în presenţa: unui 
impiogat al Ministerului financelor. 

Art. 90. Produsul. vindărei arehivelor se 
| Ya trece în contul budgetului anului în caro 
un-interes istorie saii de ori-ce. altă natură. |se-vor încasa, sub numire de venituri ex- 
Art, 94. Actele po vor trebui desfiinţate i traordinare, * i i 
so vor constata şi.deosebi, după natura lor,|: .: -- - 
întrun inventar ce se va forma sub privi- 
ahiaroa eretierului Curţei. 

-* Acest inventar se va supune Curţoi, care, |: 
în secţiuni-unite va decide cari anume acte " a | 
ati a fi desfiinţato, [i | | Art. 97. Legea de faţă seva puno în a- 
“Un exemplar de po acast inventar so vă plicațiune de la 1 Aprilie 1895, de la, care 
piistra la Curtea lo conturi, iar un alt e-1dată toto legile și disposiţiunile contrarii 
xemplar la Ministerul financelor. , lei sunt şi rămân abrogate. .: a 
*. Nică conturi, nici actoatingătore do ele,| Art. 93. In termen detroi luni de la pro- 
nu so vor putea desființa de cât după cel mulgarea legej, Curtea de conturi: va ola- 
'so'va, constata căi aii trecut doui ani de la|bora'un regulament special pontru 'aplica- 

riilor funcţionarilor publici, necesare p2n-j 
tru constatarea anilor do: servicii, precum 
si foilo «do calităţi. E 
-- Art, 93, Curtea va pu ca excopta do la 
disposiţiunile providute în art..91- de mai 
su3, ori-so acto i sar părea că presintă-vre- 

CAP-XU 

Disposiţiună finale -   

€; Disposiţiuni generale aplicabile tutu-   

  ja.   

“predarea copiei de po hotărirea saii docla- 
rațiunea pronunţată asupra contului:   - 5" Art; 95, Actele incuviinţate a se dosfiinţa 

. 

aa... 

hf 

TITLUL 1. 

lor serviociilor publice. 

:., “Art, 1; Sorviciile financiare şi contabili- 
_ tatea banilor publici sunt .supuse legei do 
î aţă. : - E 

Bani publici sunt banii Statului, ai ju- 
-: dețelor, ai comunelor, ai eamorilor de co- 

comerciii. ai casei de depuneri, consemna- 
“ tiună şi ceonomie, ai “caselor de pensiune, 

"tai casei do dotaţie a ostoi; ai etoriilor spi- 
:-talolor civile şi, în genere, ai tutulor in- 

" ;-stituţiunilor şi aşedămintelor publice și de 
- tr: bine-facere, - 
„:* : Contabilitatea materiilor este supusă dis- 
--posiţiunilor speciale din presenta lege. : 
ti -Arţ; 2, Budyetul este actul prin care sunt 

provădute şi prealabil aprobate veniturile 
:si cheltuelile anuale ale Statului saii aleal- 

- tor servicii publice. - . - 
Art. 3, Gestiunea îmbrăţişeză totalitatea, 

operaţiunilor de incasări și plăţi efectuate 
de un contabil mânuitor de bani: publică 
(casier) în cursul: unui an financiar saii în 

   

-.: timpul funeţiunilor sale, când acestea, aii o 
durată mai scurtă de un an. Ea coprinde 

„ „atât operaţiunile -privitâre pe budget, cât 

  

LEGE. 
ASUPRA CONTABILITĂŢEI PUBLICE” 

  
1) Publicată În «Monitorul Oficial» No. 282/0903 (luna Martie), 

iunea cj. Acest rozulament, după co va ab- 
ţine şi aprobarea; Ministrului financolor,:se 
va supune sancțiunoi regale. - - : : 

|. 

şi aceloa privitore pe serviciile speciale şi - 
pe serviciul. do trosororio.: PR 

Art, 4: Ecevciţiu! “coprinde' totalitatea 
dropturilor dobândite şi a serviciilor efoc- 
tuato asupra budeotului în cursul:unui an 
financiar. -. E 

Anul financiar este de 12 luni; el încope 
la 1 Aprilio și fineseo la 31 Martie din anul 
următor, - ae 

Fie-care an financiar dă nascere-.unui 
exorciţiii ; fio-care oxercitiii formeză obioe- 
tul unui budget. :. 2 : i 

Art. 5. Perioda do oxecuţiune a sorvicii- 
lor unui budget coprinde, afară do anul 
chiar la care el se aplică, termene compli- 
mentare acordate asupra anului următor,. 

pentru indeplinirea operaţiunilor relative 
la constatarea drepturilor dobândite, fie de 
Stat, fie de creditorii lui, la incasarea Ye- 
niturilor, la regularea creditelor, la. liehi- 

darea, la ordonanţarea şi.la, plata, cheltue- 
lilor. Aceste termene sant fixate prin dis- 
posiţiuni speciale ate legci de faţă. 

La expirarea, lor exerciţiul esto închis. . 

Art. 6. Stabilirea! debitelor şi darea lor 
spre încasare. lichidarea şi ordonanțarea 
cheltuelilor se faco de către aiministratori 
şi de-către ordonatori, [A | | 

Realisarea incasărilor şi (plăţilor se face. 
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de câtre contabili însăreinaţă cu mânuirea 
banilor publici şi responsabili de încasările 
şi plățilo făcute, - 

La stabilirea debitelor [rect unile mai 
mici de:5 bani so întregesc în folosul cul- 
ministrațiunilor ; la lienidaroa, eholtuelilor 
ele se-nogliu lo asemenea în folosul admi- 
nistrațiunilor. . 

Art, 7. Administratorii sunt responsabili 
de oxactitatea debitelor data administraţi- 
unilor spre împliniro. 
Art, 8, Ineastrile trobue să fie făcute ve- 

nit în întrogimoa. lor şi să fie trecute la 
venituri întrun budeot votal de Adunarea 
deputaţilor, saii, dacă cad sub provoderile 
art. 246 şi următorii din presenta lege, să 
fie stabilit prealabil sub controlul unui mi- 
nistru saii autorităţi răspunqătoro de buna 
gestiune a banilor publici. a. 

Cheltuelite de 'norcopţiune şi regie vor 
figura, intro choituoli. 

Pentru ori-ce sumă co se plătesce, ur- 
mezi 'a so emite un ordin do plată, care 
“să sa împuto unui credit provădut întrun 
budset, stabilit precum so arată mai sus, 
saii deschis prealabil unui ministru saii tuu= 

- torităţi, cu paza formelor co se vor deter- 
mina mii jos. , . . 

Funcţionarul care va contraveni acestor 
disposiţiuni va îi dostituit şi nu va mai pu- 
tea ocupa duoi ani funcțiuni publice. 

Art. 9. Funcţiunile de administrator şi-o 
ordonator sunt necompatibile eu funcțiunea 
do contabil mânuitor de bani publici. 

Art, 10. Funeţiunile de contabil mânui- 
tor de bani publici sunt incompatibile cu 
exerciţiul unoi protesiuni, unui comereii 
sati vre-unci industrii ore-care, - 

Art. 11: Este intordis ori-cărui contabil 
mânuitor de bani publici de a lua parte 
directă saii indirectă la adjudceaţiuni, la |: 
contractări, la furnituri și la lucrări publice 
do tot folul, privitoro la serviciul lor. 

Art, 12. Contabilii cari, în exercitiul func- 
„țiunoi lor, vor fi fieut o spoculă do co- 
mereiii saii do industrie, -saii vor fi parti- 
cipat lu adjudeeaţiunile pubtiec, întrun mod 
direct, saii indireet, vor fi pasibili de o a- 
“mendi până la 3.000 lei. a 

Art. 13. Contabilii mânuitori de bani pu- 
blici sunt datori a depune saranție. 

" Afară de excepţiunile prevtdute prin lori 
speciale, garanţia trebueseo dopusă inainte 
de intrarea contabilului în funcţiune şi va 
fi ogală cu de duct ori retribuţiunea anuală 
a funeţiunei co ocupă: raranţia casicrului 
contral al ministerului financolor va fi de 
trei ori acesti retribuţiune,. ” 

Garanţiile vor consta în numerar sati 
în efecte publice de ale Statului, socotite 
pe valorea lor nominală, Se va putea admite 
ea uaranţio şi alte efecte publice, întru cit 
legile în virtutea cărora aii fost croato vor 
autorisa primirea, lor. IE 

Contabilii militari nu depun garanţie... : 
„Art, 44, Contabilii mânuitori de bani: puz   

blici nu pot avea decât un singur registru. 
de casă, în care vor înseri toto fondurile 
aparținând ditoritelor servicii cu cari sunt, 

insăreinaţi. ti sunt de o potrivă rispun- 
(ători pentru toţi banii incasaţi şi cari tre- 
buose să se alle in casă. ee 

Art, 15. Nici un contabil mânuitor do: 
bani publiei nu va putea fi descăreut de do- 

ficitul constatat asuprăi sub nici un euvent, 

nici chiar sub acela căi sa furat sait a 
perdut banii, do.nu va justifica că furtul 

saii -perderea a provenit dintro causii «do 
forță majoră bine constatatii. . - 

[n asemenea casuri, descărcarea se va di. 

de cătro Inalta Curte de conturi saii de că- 

tro autorităţilor chemate a verifica şi aproba 
in mod definitiv gestiunea, lor, 

Art, 10, Instăireinaţii cu mânuirea banilor 
publiri nu vor puteu fi descăreați de deli- 

citul constatat asupra lor, arătând saii pre- 
toxtând că ar putea avea ordine seriso saii 

verbale, saii chiar chitante do la osobiți 
faneționari, fio superiori saii crali. . -- 

Ca acte descăreitoro nu se vor primi de. 

cât ordinele, miilocirile şi recepisrle oli- 

cialo date în contormitate cu legett. 

Funcţionarii, ce vor îi dat ordino sait re- 

cepise, în scop do a justitiea deticitele în- 
săreinaţitor eu mânuirea banilor publici, 
se vor considera ca complici şi se vor pe- 

depsi de o potrivă cu- aceştia. 
Contubilii mânuitori de bani publici, srii- 

siţI în doficit, vor fi constrinși, inainte chiar 
ca Curtea do Conturi saii Autoritatea insăr- 
cinată de ai judeca, să fi pronunţat decis 

unea: lor, prin aplicarea lesoi «do urmărire, 

ca, să verso provisoriii sumele constatate 

lipsă, fără judecată şi pe base nwnzi a con- 
statărei făcuto de delogaţii alministraţiuni- 
lor de cari depinde. . 

Art. 17. Ori-ea contabil mânuitor de bani 
publi si este răspundător pentru implinirea, 
veniturilor de tot felal date în debitul săi, 

Spre a îi apărat de plata sumolor rămase 
neimplinite, el este dator mai întâi să do- 
vodescă că neimplinirea nu provino din 
neglijonţa sa şi că a întrebuințat în timp 
oportun tote silinţele şi. că a făcut tote ur- 
măririle preseriso do lege. 

Contabilul, care nu a împlinit sumnole 
date în debitul siii și care nu va putea jus- 
tifica causole noimplinirei, va putea fi obli- 
gat. do administraţiunea superioră do care 
depinde, să achite debitul stii “in ori-ce 
avere a sa, precum şi reţinându-i-se suma 
neachitată din rotribuţiunea sa, cu drept 
pontru dânsul de a fi subrogată d'a-dreptul 
în eroanţele şi:privilegiilo administraţiuni- 
lor în privința 'dobitorilor. - ae 

Art. 18. Contabilii cari vor delapida banii 
publici se vor da.în judecata tribunalelor 
ordinare,. cari "i va judeca de urgenţă. Son- 
tinţole date asupra lor se.vor publica în 
Monitorul Oficial. a . 
Proceselo-verbale încheiate do . delevaţi 

vor constată lipsă banilor, starea : cască și 
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ori-co alta abusuri se vor, descoperi în mâ- 
nuiraa banilor publici şi:iîn contabilitate ; 
ele vor fi subsomnato de dolazaţi şi do con- 
tabilul căruia şa ficut. rgvisuirea,. - 
“La cas de împotrivirea a acestuia de a 

subsomna, delesatul va putea îndată ro- 
elama concursul procurorului saii ori-ciroi 
alte autorităţi judiciare saii administrative 
sar alla maăin apropiere, care va subserio 
în locul contabilului, indicând causa pontru 
caro acesta nu a voit să subscrie. 
„Aceste provese-verbalo. vor fuce probă 

le;szală în justiţie și.nu se vor putea com- 
bate «le cât, prin -îiiseriero în fals sanii pontru 
motiv do crore Dino. constatată, prin con- 
fruntare cu rovistrelo şi actole justiticative 
alo. oporațiunilor. . 
- Ori-ce cerere 'de amânare propusă do 
acusat, sub motiv de a se.exiumina mai în- 
tâiti conturile de cătro Curtea de Conturi, 
nu va ti admisă inaintea tribunalelor şi a 
Curţilor. i 
- Art, 19. Ori-ce lipsă do hani din casele 
publice, bine constatată, va produce, tari 
prejudiţiul penalităților proserise do. logi, 
interesele legale, incepând a curgo din qiua 
când s'a comis delapidaroa, 

Guvernul nu va putea descărea, prin er- 
tare, pe contabili, nică pentru lipsa consta- 
tată, nici pontru interesele co trebuesc să 
plătescă, .. 

Art. 20. Seriptelo contabililor de bani 
publici so inchid la 31 Martie din fic-caro 
an, saii la opoca încotărei lor din funcţiune, 
do către agenţii administrativi dosomnaţi 
pentru -acesta, - 

La aceleaşi opoeo so verifică si so con- 
stată printr'un proces-verbal situaţiunea 
casoi lor. i - 

Art. 21. Conturile contabililor mânuitori 
de bani publici se vor înclioia şi se vor 
judeea pe gestiune. Ela vor coprinde: 

Situaţiunea contabilului la incoputul os- 
tiunoi; E ÎN . 

Primirile și răspunderile de tot felul, e- 
feetuate în cursul gostiunoi ; 

Situaţiunea contabilului la finele gestiu- 
nei, cu indicaţiunea valorilor aflate în casă. 

Operațiunile privitore la budset so vor 
trece la acosto conturi în mod distinet 

_pentru fio-care exerciţiii în parto. 
Art. 22. Contabilul do bani publici nu 

esto rispundător de cât do gestiunea.sa 
personală. . 

In cas de schimbare a contabililor, con- 
tul anului se va împărţi, după durata func- 
țiunei, diferiților titulari. Fie-care din ei 
va presinta separat, autorităţei însărcinate 
de al judeca, contul operaţiunilor. cară îl 
privesc. ,.. , ” 

Conturile -corpurilor de trupă şi a servi- 
ciilor armatei so.vor încheia însă pe an 
întreg; chiar dacă au urmat schimbări de 
contabili în cursul anului. 

" Art, 23. Ori-ce personă, alta do cât conta- 
bilul, care, cu șaii fără autorisaţiune legală,   

so va fi amestecat în mânuirea banilor pu- 
bliei, esto, prin acost sinuur fapt, consti-" 
tuit contabil, fără prejudiţiul urmăririlor 
prevădute de art, 207 din codul ponal, dacă 
fără autorisațiuno s'a amestecat în lunc- 
țiuni publice. A , 

Gestiunile de fupt sunt, supuse aceloraşi - 
jurisdicţiuni şi trag după sine acdeaşi răs- 
pundere ca şi sestiunilo lozale,. ” 

Art, 24. In cas de deces al contabilului 
saii în cas do absolută împodicare, contu- 
rilo so vor incheia do moştenitorii sanii de 
mandatarii lui ; iar în lipsă de aceştia, «lo, 
către un impiegat nunit de administraţiu- 
nea respectivă. E 
„Aceia co aii dopus garanţie pentru. con-, 

tabil vor fi chemaţi do asemenea să asistă; 
lu verificarea! situațiunei casei şi ln în- 
eheiarea contului. | 

Contul so va încheiau tot-d'a-una în nu- 
mole titulărului contabil, 

Art, 25, Conturile declarate sincere şi a- 
dovirate, somnăto şi datato de contabil, 
sunt prosintate antorităţei îinstreinate cu 
judecarea lor, în formele şi în temnenele 
prevăluto de legi şi regulamente. ” 

Acesto conturi trebuose să fie sprijinite 
do acto justificative, clasate în ordinea me- 
todică a operațiunilor. 

După presintarea contului, nu i se mai 
pote aducea nici o schimbaro“do ciitre eun- 
tabil. 

Art, 26.. Contabilii cari vor întârzia eu 
predared conturilor şi a actelor justilica 
tive vor fi pasihili do pestopsele previidule 
de logi saii regulamonte. 

Aceleaşi pedepse se aplici şi în casul 
când contabilii vor întârzia a produca jus- 
titicărilo complimentare cerute d autori-- 
tatoa însăreinată cu judecarea conturilor, 

Art. 27, Statul, judeţele, comunele și toto 
instituțiunile publice și aşezămintoloe. de 
bine-facere aii privilegii de drept asupra 
averei ori-cărui funcţionar mânuitor «lo 
bani publici, în ordinea mai sus enunțată, 
fără ca una dia aceste autorităţi. să potă 
recurge în contra celei-alte pe motivul că 
funcţionarul mânuitor do bani publici ora 
prepusul saii fusese numit do densa. 

Statul, judetele, comunele și tote insti- 
imţiunile publice și așozămintele de. bine- 
facore aii facultatea de a înscrie ori-când 
privilegiul. săii asupra ori-căroi uveri îi 
funcţionarului in deficit. - 

! TITLUL, 1 

Budgetul general al Statului.—Execu- : 
ţiunea şi regularea lui definitivă 

CAP.L 

“ Budyelul general al Ătătului 

Art. 28. Veniturile şi cheltuelile Statului, 
recum şi alo ori-căror administraţiuni pu- 
live: depinqând de Stat, pentru. fie-care an 
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financiar, sunt stabilite: prin -budaete spe- 
ciale votato de Adunarea deputaţilor. 

Art, 29: In “fie-care an: miniştrii prepară 
budaetul de cheltueli. al departamentului 
lor respectiv. Ministrul: financelor contra- 
liseză acosto budeete. şi adaugă la ele. po 
acela al veniturilor, spre a complecta bud- 
sotul senozal al Statului, . 

După aprobarea dată în consiliul de mi- 
niştri, el so trimite prin Mesagiii rogal în 
desbaterile Adunărei deputaţilor. * 
"Art, 30, Dacă budgotul nu se voteză în 

timp util, guvernul, în urma unui decret 
rogal, îndeplinesee serviciile publice con- 
form budgetului anului precedent, fără insă 
a putea mergo cu acel budget mai mult de 
un an pesto anul pentru care a fost votat, 

Art. 31. Miniştrii vor putea, în marginea 
creditelor «o letaii fost acordate prin bud- 
gotul curent,-si faci publicaţinnile de lici- 
înțiune pentru, daroi în intreprindere « 
forniturilor şi & lucriirilor «de efectuat în 
cursul exerciţiului următor, inainte chiar   
de votarea şi punerea în aplicutiune a Dud- 
“getului. Contractările definitive nu se vor 
face insă do cât dnpi votarea şi.sancţio- 
darea budgetului. . E 

Art. 32. Durata periodului în care ur 
mtză a se indeplini tote faptele do venituri 
şi do cheltueli privituro pe un exereiţiii 

-s6 prelungesco pentru Stat: . | 

„%u) Până la 1 lunio după fiuelo anului fi- 
janciar respectiv, pentru a so-indeplini, în 
“limitele 'ereditelor deschise, serviciul mate- 
riălului: a cărui executare începuti în cursul 
anului financiar nu sar fi putut indeplini 
“până la 3t Martie din causă' de forţă ma- 
oră saii «o interes public, .cari cause tre- 
uese a fi 6nunţate. printr'o declaraţiune 
a ordonatorului anexată pe lângă ordo- 
manță saii mandat ;. .. 

bd) Până la-1 August, pentru regularea. şi 
"deschiderea creditelor suplimentare şi ex-! 
tra-ordinăre, precum şi pentru lichidarea 
şi ordonanțarea sumelor datorite eredito- 
rilor; IN - " 

'€) Până: la :4 .Oetombre, pentru a com- 
“plecta tote operaţiunile relative la stân- 
gerea veniturilor şi la plata . choltuolilor. 

i 

. 

CAPU 

Dudygetul veniturilos 

Art. 33, Nici un imposit nu pote fi aşo- 
dat şi împlinit de cât după co va fi votat 
de Corpurile |ogiuitore și sancţionat: de 
Rege, : : i 

Art, '3%. Este: cu destvirşire oprită îm- 
“plinirea ori-căror contribuțiuni directe saii 
: indirecte, altele de cât acelea cari sunt 

” autorisate de legile anuale de finance, sub 
ori-co titlu saij sub orizce numire ar fi. 

_ Autorităţile 'cari ar: ordona împlinirea 
lor, funcţionarii cari ar faco reparaţiune,   : precuin și Listel6 și tarifele, și, în fine, toţi 

agenţii. cari ar împlini asemenea dări ne- 
legale, so vor da judeciiţoi şi so vor pe- 
depsi conform legei. 

lar personele cari vor îi plătit, dacă-nu 
li se va restitui îndată aceea cc aii dat, 
vor puteu, în timp do trei ani, să'şi ccră 
banii inapoi de la ori-caro funcţionar, pu- 
blie co va fi ordonat saii făcut înplinirea, 
fără a avea trabuinţă, spro asi exercita 
acţiunea lor înaintea tribunalelor, de nici. 
o prealabilă autorisaţiune a guvernului. 
. „Art, 35, Legea anuală de finance aprobată 
pentru fie-care an percepţiunea imposite-. 
lor şi veniturilor Statului. Im cas insă de 
prolunuire a budgetului și în al douilea an, 
conform art. 30, atunci şi veniturile se vor: 
incasa po al douilea an, afară de acolea: 
excepționale cari aii fost votato pentru un- 
timp mărginit, . Se 

Art. 306. Tote. veniturile Statului sn vor. 

trece la articolele din budget specificate. 
rin tabelele anexate lu legea budretară, 
Veniturilo co nu saii. specificat Iu for-" 

marea buduotului se vor treco la articolul 

«Venituri intâmplătoro», caro va, coprindo 
şi ori-ce alto venituri neprevăduto saii cari 
au.luat nascoro după votarea budgetului. 

Art. 37. Consâmnaroa lu Casa do depu- 
neri a banilor cuveniţi Statului esto-cu 
totul intergisă. A i 

Ori-ce parte neintrebuințată dintr'o sumă 
ordonanțată so-varsă la casa Statului. 

_ Funcţionarul, care va.fi dat ordine să-so 
facă asemenea conseninări, va îi destituit 
şi nu va mai putea, ocupa funcțiuni pu- 
blico în timp do un an. . o” 

Art, 38.. Implinirea tutulor banilor Sta- 
tului nu se va putea face de cât în: virtu- 
tea unui titlu legalmente stabilit şi .în so- 
cotela ministerului financelor prin agenţii 
co vor fi numiţi do: densul,.sait prin ori-co 
alţi asenţi cărora li so va îi dat o aseme- 
nea indatorire printr'o lege specială. ...:: 

Art. 39. Modul de lichidare, do strângere 
şi de urmărire al impositelor se determină 
do levilo şi regulamentele speciale. . 

. Art, 40. Pentru ori-co incasare do bani 
se va. libora îndată . de către agentul por- 
ceptor o chitanţă, tăiată dintr'un registru 
cu matcă, în caro se va nota, în litere şi 
în cifre, suma primită. Pentru vărsămintelo 
și trimiterile de. bani. făcute la adminis- 
trațiilo . financiare, administratorii finan- 
ciari vor libera o recepisă cu talon în care 
so va înscrie, în cifre şi. în litere, suma 

primită şi natura V&rsământului făcut. 
Acestă recepisă este descărcătâre pentru 

acel caro'a: făcut virsimântul şi -formâză 
pentru eliwi;titlu asupra tesaurului- pu- 
lic, dacă va fi vizată conform instrucțiu- 
nilor administraţiunei generale a finance- 

lor. enunțate pe însă-şi rocepisa co iso va 
fi liberat,. i .. a



  

  

  

    

  

599 

CAPUL 
Pudgetul cheltuelilov 

„Art, 41, Legea anuală de finance dos- 
chide creditele necosaro pentru cheltuelilo 
fie-cărui exerciţii, 
„Niei o cheltuială nu se va putea angaja 

de cât în marginele creditelor admise prin 
budzet şi numai după ce ra fi fost expres 
autorisată do ministrul saii de delegatul stii. 

! *" Aloeațiunile pentru personal nu vor putea 
fi sporite, nici direct, nici indirect, prin 
„eredito suplimentare ; iar alocaţiunile pen- 
tru materiale so vor socoti ca maximale 
şi nu se vor dopăși de cât în casuri cu 

“totul excopţionale şi în conditiunilo ce se 
vor prevedea mai jos, , 
- Art, 42, Croditele de matorial, puso la 
disposiţiunea fic-cărui minister, precum şi 
“cheltuolilo de personal, întru cât war fi re- 
partizate prin buduet, “după . ce so vor re- 
“partisa de administraţiuni pe diferitele 
„servicii iusăreinate. cu efectuarea cheltuo- 
lilor, so vor împărţi, în .periodul do exc- 
“cutaro al buduetului, asupra diferitelor luni, 
pe măsura novoilor constatate şi se vor 
comunica direcţiunei contabilităţoi gene- 
rale a Statului, spre a se aviza acoperirea 
lor la timp. . . 

Cheltuelile relative la subvenţiunile a- 
“cordate 'de Stat, întru cât legi şi regula- 
mente în vigore nu vor determina: modul 

“lor de plată, se vor împărţi ei-plăti câte 
*3ha pe fie-care lună. 

Art. 43. Cheltuelile de cancelarie, mt- 
runte, imprimate, corespondența. tolenra- 

- fică, transporturi po calea forată, luminat, 
încăldit, materiale pentru laboratorii, în- 
:demnisări de transport şi deplasări şi alte 
asemenea, acordate prin budget. so vor re- 

-duco'cu 10/o sub creditele admise prin 
“budget şi apol suma so va rspartisa între 
diferitele servicii, pentru a se cheltui după 

“principiile art. 42. Reţineroa do 10/o va 
: servi pentru acoperirea neajunsurilor e- 
vontuale, . . 

Art. 44, Cheltuelile de aprovisionări pen- 
“tru serviciile. armatei, întroţiueroa căilor 
îi de” comunicaţiune, construcțiuni, ete., fiau- 
rând în budgetul ordinar de cheltuoli, so 
G:vor ropartisa asupra epocelor co se vor 
-dJotermina, în primele două luni ale oxer- 
-rciţiului de către miuistrul rosortului'şi so 
9:vor comunica în scris ministrului financelor. 
Si. Tot ast-fel se va urma şi cu cheltuelile 

' 

de exploatare în 1egie a bunurilor Statu-!. 
:: lui, eu exploatările de mine, pescărie, na- 
= vigațiune fluvială, şantiere şi altele ase- 
-:menea,-anum6 desemnate în budget. 
-* Art, 45. Lucrările publice de o mare îm-. 
“portanță, precum: drumuri, canaluri, căi 
“ferate, canalisări de riuri, basinuri şi do-! 

cură, poduri mari pe râuri, edificii,-monu- 
mente publice şi alto lucrări do interes 
veneral, fie a se executa de Stat, fie do 
companii particulare, cu sait fără subsidii 

  

din. partea Statului, cu saii -fără aliena- 
tiune a domeniului publie, nu pot.fi auto- 
risațe de cât printr'o lege specială, votati 
de amândouă Corpurile legiuitâre şi bazată 
po o corectare administrativă, Bi 

Când choltuelile de actstă natură vor f 
în total saii în parte în sarcina Statului, 

legea va determina căile şi mijlcele pentru 
acoperirea cheltuelilor necesare. -  - 

Punerea în executare nu se va putea face . 
şi nici o sumii nu se va, plăti din creditele 
deschise do cât dupe ce întreg costul lu- 
crirci va 1 doterminat prin ovaluări şi 
devise, controlate de personalul technical 
Statului şi numoă dacă pentru intregul cost 
al lucrărei. s'aii asigurat resursele trebuin- 
ciose. | a 

Funeţionarii technici, cari vor fi alcătuit, 
procum şi cei cari vor fi controlat planuri 
și doviso pentru a căror executare se. va 
faco o cheltuială cu 20% mai mare de cât, 
coă artitată de dânşii, vor fi destituiți mo-: 
tivat şi nu vor mai putea ocupa funcțiuni 
publice cinci ani coL.puţin. Sunt exceptate 

casurilo do forţi, majoră, ca distrugerile do 

către clomente a lucrărilor intreprinse, pre- 

cum şi acelea în cari se va constata abso- 
lută noputinţă dea so fi previqut aceiden- 

tele şi dificultaţile întâlnite în cursul exe- 

cuţiunei. - a i 

“ Aceleaşi regule se vor observa şi pentru 

lucrări do o mai mică importanţă, cu 'deo- 
sebiro că punerea în executare se va. putea 

face şi în basa uuui credit prevădut la for- 
marea budyotului saii deschis atunci când 

lucrarea sa dovedit indispensabili. .,. 

Art, 46. Miniştrii nu pot, nici chiar sub 

a lor răspundere, sii cheltuiască saii să con- 

tracteze indatoriri de choltueli pesto cre- 
ditole deschise fio-căruia din ci... N 

Art, 47. Ministrul do finance nu pote, nici 

chiar sul a sa răspundere, șă autorise plăţi 

cari'ar coverşi creditele deschise fie-cărui 
ministru. i a 

Art. 48. Miniștrii nu pot.spori, prin nici 

un mijloc şi din nici o sorginte, suma cro- 

ditelor afectate la eheltuelile lor respective. 

: Veniturile co star nasee în urma votărei 

budsotului, ca şi cole cari,spro a se realisa, 

ar da loc la cheltueli speciale de alminis- 

traţiuno, control, ctc,,. ce piaii fost prevă- 

duto în budget, se se vor trece sub rubrica: 

«Venituri întemplătore» ; iar pontru aco- 

porirea choltuolilor se Ya propune deschi- 

derea unor credite deosebite. 
Când veri-unele din obiectele mobile sal 

imobile als Statului nu mai sunt în stare 
do a so întrebuința şi vor'fi susceptibile 

do a, fi vindute, atunci vindaroa se va face 

prin licitațiune publică, în' asistenţa unui 

dolozat al ministrului financelor. Sumele 

produss din asemonoă vindiri se vor trece 

de asomenca în socotela exerțiţiului curent, 

sub numire do venituri extraordinare. 

Tot în rândul veniturilor extraordinare   ale exerciţiului curent se vor trece Și suma- 
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de -ce'vor [i fost plătite în mai mult saii din 

greșelă, dupe ordonanțele ministeriale, şi 
cari vor irebui restituite tesaurului, pre-! 
cum şi acelea cari, fiind avansate - pentru 

servicii cari, nu s'aîi executat, .aii rima fâră , 

“destinaţiune și cată a se iinapoia de pri- 

„mitori. o 
Art, 49. Şefii de contabilitate ai minis- 

terelov sunt răspundători do sumele ..ordo- 
„manţate. fâră credit prealabil deschis șaii 

pesto creditul acordat. Curtea de Conturi, 

constatând asemenea ordonanțări, va de- 

nunţa faptul guvernului spre a da în ju- 

decată pe cel vinovat, care va fi pedepsit 

eu închisore până la un an şi eu amendă 

de la 1.000 până ta 3.007. loi. 

Numai. ordinile miniştrilor, date în scris, 

„apără pă şelir” de contabilitate de pedepsă. 

[n asemenea cas, cheltuiala efectuată ră- 

mâno în: sarcina personală a ministrului 

caro” a ăutorisat'o, firă. prejudițiul penali- 

-tăţilor provădute în legea pentru răspun- 

derea ministerială, . . 

Art.:50, Miniştrii ordonani6ză în protitul 

tesaurului, asupră creditelor co aii deschise, 

-proţul de cumpărătore saii do închiriere a 

-4utulor obiectelor. puse la pisposiţiunea lor 

-de cele alte ministere pontru serviciul de- 

partamentului lor respectiv. . 

Suma acestor ordonanţe se va, incasa şi 

so va imputa asupra veniturilor r6spective, 

-prevădute în budget sub o rubrică specială 

numită 2 «Venituri de ordine». 
Art, 5?. Se va mai ordonanța de fio-care 

ministru, din creditele puse la disposițiunea 

sa, şi se va [ace venit la tesaur, costul telo- 

„uramelor expediaţe în interesul serviciu- 

-Îui Statului, costul hârtiei şi imprimatelor 
„procurate de Tipografia Statului, şi, în fi- 

no, costul veri cărui obiect şi veri cărei 

licrări saii servieiu produs saii efectuat de 

un stabiliment saii o autoritate a Statului. 

Da asemenea se va “mai ordonanța, din 

creditole' anume prevădute în budgete, cos- 
“tul transporturilor ficute pe căilo ferate 
-ale Statului, în interesul serviciului Statu- 

„lui, eontorm legilor şi rogulamontelor spe- 

ciale. 

Tâte aceaste choltueli se vor împuta cre- 
-ditelor puso la disposițiunea fic-cărui mi- 
nister stb rubrica specială : «Cheltueli de 

“ordinea. . , : 

Art. 32. Budgetul cheltuelilor esto pre- 
_sintat Adunărei deputaţilor eu cub-divisiu- 
nilo sale pe. capitole şi articole. 

Fio-care capitol nu eoprinde de cât ser- 
vicii corelativo saii de aceoaşi natură. 

_ Choltuglile de personal și de material tre- 
buese presintate în mod .distinet şi se- 
"parat. 

Budgetui fio-cărui minister so voteză pe 
capitole. | , 

art. 33. Creditele deschiso de logilo a- 
-nuale de finance . pentru choltuelile unui 
exercițiii nu pot fi întrebuințate la cheltu-   

olile uuni alt oxoreițiii nici iueole alocate 
pentru un minister la eheliuelile unui alt 

minister. ii m 
Da asemenna şi sumale afectate. la. ehol- 

tuiala unui eapitel'saii articol mi pot fi În- 

trebuintate la chotuinla unui alt eapitol 

saii articol. pe ” 

Art, 54. Când creditele deseniso de legile 
anuale de financo nn sunt sufic'ente pen- 

tru a acoperi trebiiinţele sorviciilor la cari 

sunt afectate, sa vor putea deschide prin- 

tr'o lego de: fînanco credite suplimentare ; 

iar pentru sorvicii-cari nu ait putut fi pre- 

văzute şi roculate prin budeet, so va pu- 

tea acorda, iară-şi printro lege de finance 
credite oxdraordinare, :.  -- 

Atât creditele. suplimentare, cât şi cele 
oxtra-ordinare, trebuosc să fie mărginite 

întrun anume. fond prevădut printr'un ar- 
ticol special din lesea anuală 'de finance. 
„Art. 55. In lipsa Adiunărei deputaţilor şi 

pentru trebuiuțe cari nu sar putea amâna, 

creditele suplimentare şi oxtra-ordinare so 

vor deschide, in marginele fondului special 
previdut în budget, printr'un decret regal, 

după co ati fost deliborato și aprobate, în 
consiliul do miniştri, -- ” NE 

Art. 33, Aceste credite se intrunesc tote 

întrun sincur proiect do lege şi se supun 

Adunărei deputaţilor de către ministrul fi- 

nancelor, spra legitimare, la cea dintâiii 

sesiune. a Me 
Art. 57. Facultatea. do-a deschide prin 

legi saii prin decrete regale credite supli- 

|mentare nu se aplică de cât la choltuotile 

privitore la un serviciit votat, şi d cărui 

nomenclatură este ooprinsă în budgotul de 
cheltueli. i e 

Art. 38. Cerorilor pentru deschidere de 
credite suplimentare .şi extra-ordinare nu 
so vor da curs până-co mai întâiti minis- 
trul financelor nu va certifica că mai este 
fond disponibil pentru acoperirea, lor. 

In casul când fondul ra fi epuisat, mi- 
nistrul financelor va propune mai întîiii 
căile și mijlocele pentru sporirea. lui. 

Art. 50, Spdrirea fondului pentru deseni- 
dere do crodite suplimentare şi extraordi- 
nare nu so va putea face de cât do Adu- 
natea deputaţilor prin o anumită lege. 

Resursele cu cari so pot spori fondul de 
deschidere do eredite:suplimentare şi extra- 
ordinare sunt urmiătorele : | 

1) Economiile certe ce vor resulta din 
alte credite budgetare în curs ; 

=) 50070 din economiile asupra, creditelor 
cari ar constitui venituri de ordino ale te- 
saurului, : 

Art. 60, Sunt cu desăvirşire interdise des- 
chiderile de credite pe sema resurselor ge- 
nerale ale budgetului curent saii po sâma 
craditelor rămase neintrebuinţate din anul 
precedent. . 

Art, G1..Deeretole regale cari, în. lipsa 

Adunărei, îricuviințeză deschidere de credite 
suplimentare şi extraordinare; vor! A con- 
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tra-semnafe de ministrul: care a cerut cre- 
ditul şi de către ministrul tinancelor, şi se 
vor publica îndată în Monitorul Oficial. 

De asonienca şi decrotele prin cari s6 
sancționeză locile pentru deschiderea de 
eralito vor trobui si fio contrasemnate şi 
de ministrul financelor. 

Art. 62, Fie-care credit extraordinar dles- 
chis unui ministru formeză un capitol oso-. 
bit în conturile exerciţiului po sema căruia 

„sa deschis acel credit, 

CAP. IV 

Lichidasvea eheltuelilov 

Art. 63. Choltuclile Statului, înainte de 
a [i plătite, trebuese si fie prealabil lichi- 
dato şi orlonanțate. Lichidarea nu se pote 
face de cât de către un ministru saii do'că- 
tre dolezatul săii şi numai în numele celor 
în drept. , : 

Art. 64. Fic-caro lichidare trebuesea si 
fio sprijinită pe. acte care să 0ovedescă 
drepturile dobândite in contra Statului. 

Art. 65. Retribuţiunile, diurnelo, eheltu- 
olilo do represontaţiuno şi, in fine, tote 
accesoriile retribuțiunilor se lichideză pe 
lună şi nu sunt plătibile înainte de 2U ale 
fic-cărei luni. Fic-cara lună conteză pen- 
tru 30 zile. - e 

Statele saii deconturile lunaro de lichi- 
daţiune vor indica reţinerile ce sunt do e- 
tectuat asupra retribuțiunilor și suma notă, 
ce'urmâză a so plăti fie-cărui titular. 

Art. 66. Drepturile funcţionarilor la sa- 
larii şi la accosorii incep a curge din ziua 
depunerei jurământului şi a instalărei lor 
în serviciu, afară numai dacă nu este alt- 
fel stabit prin chiar actul do numire. 

Art. 67. Salariile, precum şi accesoriile 
do tot felul, plătito în mai mult, sait plă- 
tite fără cuviinţă, pot fi reţinute lin drep- 
turile ulterior dobândite, cu condiț:une ca 
cheltuiala de anulat şi cheltuiala de achi- 
tat să fie omogene şi să privesci, acelaşi 
exerciţii şi acolaşi articol din budget. Ope- 
rațiunea se va explica în decontul sait sta- 
tul în caro so va face deducţiunea sumei 
ce trebuosce restituită de titulari. 
“Acest moi de restituire prin compensa- 

țiune so aplică şi la reţineri, -. 
Art. 68. Lichidarea drepturilor dobândite 

pentru restituţiuni de sume râii percepute 
sati încasate va indica data şi numărul ro- 
copisei sati chitanţei sub caro sa incasat 
la tesaur suma co urmeză a se rostitui, 
prezsum și venitul budgetar la caro a fost 

„contată. 
Rocepisa de încasare saii chitanţa de por- 

eopțiune trebueseo neapărat, produsă, 
Art. 69. (Gu modificarea introdusă prin 

legea suneționulă cu inullul «decret vegul Xo, 
4.400 din 29 Decembrie 1000). Miniştrii nu 
pot faco nică un contract, tocmeâlă saii wl- 
julecaţiune caro ar trece peste limitele a- 

  

  

nului financiar ș- la din contra, contractul 
va rămâne fără efect pentru termenul ox- 
cedent şi contractantul nu va putea travee. 
la rispundero do cât numai po miniştrii. 

Se exeepti din acestă reguli contractele 
do arendare, de închiriare, de construcţiuni, 
de întreţinere şi do roparaţiuni de lucrări 
publice, contractele pentru aprovisionări 
de furage, materiale prime pentru echipare 
şi munițiuni de răsboiii trebuinciose arma- 
tei, cari pot fi întoemite pentru un: termen 
mai lung; în acest cas, insă, so va trece 
în budgetul fie-cărui an partea de eheltu- 
ială cuvenită în,sareina anului la care se 
reportă budsetul. 

Art. 70. Toto contractele din car! derivă 
un venit saii o cheltuială a Statului tro- 
buese să fie încheiate pe basa unor licita- 
ţiună publice, afară de casurilo indicate do 
articolul următor şi de legile speciale. 

Art, 71. So .vor putea încheia contracte 
prin bună invoială : ” 

1) Pentru furniturile, transporturile, lu- 
erările, arendările şi inchiriările imobilelor 
Statului a căror cheltuială sait venit nu va 
(îi mai mare «lo 10.000 loci, saii dacă este 
vorba «dle o toemelă făcută pentru mai mulţă 
ani, a căreia cholturală saii venit, anual nu 
va, treco pesto suma do 3.000 lei ; 

2) Fontru ori-ce furnituri, transporturi și 
lucrări, când: împregiurările cer ea 0pora- 
ţiunito guvernului să rămână secrete. A-. 
ceste contracte vor trobui să [io mai . ân- 
teii antorisate de Rogo, dupe un raport 
special ; . | 

3) Pentru achisiţiunea de obicete a căro? 
fabrieaţiuno este exclusiv proprivtatoa cu 
brevet de invonţiune saii de importaţiune 
a acelui co le are; . 

4) Pentru obiceto cari nu s'ar. putea, găsi 
do cât la o sinuură personă ;. ” DN 

5) Pentru furniturile şi lucrările cc se 
pot face de industria casnică ; , 

6) Pentru construcţiunile, produsele de 
artă, maşinele, instrumentele şi lucrările 
de precisiuno a căror execuţiuno nu pote 
să fie încredinţată de cât la artişti spe- 
ciali ; E 

7) Pentru expicataţiunile, fubrieaţiunile 
şi furniturile cari nu sunt făcute de cât sub 

titlul de: încercare ; 
3) Pentru materiale şi produeto de hrană 

cari, din causa naturei lor şi a usului spo- 

cial la cari sunt destinate, vor fi cumpi- 
raţo şi aleso la locurile de' producţiune, 

sait cari so ver preda de către însuşi pro- 
"ducătorii, fără mijlocitori ; 

9) Pentru vindare do efecte mobiliare a- 

fară din uz, când valorea lor nu troco de 

500 loă ș 
10) Pentru închirieri de localuri în tre- 

vuinţa administraţiunilor publice ; 

16) Pentru cumpărări de eai'de romontă: 

_42) Pontru procurarea materialelor şi fur- 

nituritor necesare exploataţiunei stabili- 
mentelor îndustriale şi comerciale alo Sta- 

39    
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tului (Regia, titunurilor, căi ferate, 6tc.). 
Procurarea acestor materiale și furnituri se 
vor face conform legilor speciale ale acolor 
stabilimento ; | | 

13) Pentru furnituri, transporturi şi lu- 
cruri pontru cari, la două licitaţiuni ţinute, 
nu s'a oferit nici un proţ, saii pentru cari 
sar [i oferit preţuri noaceeptabile ; cu tote 
acestea, în casul când admhinistraţiunea a 
credut, că trebue să fixeze un maximum de 
preţ, acest maximum nu so va putea de- 

păşi ș - E 
-:14) Pentru închiriări și arendări de iîmo- 
bile ale Statului, pentru darea în între 
prindere a veniturilor Statului, pentru fur- 
hiturile, transporturile și lucrările cari, din 
causă (6 urgenţă invederată, provocată de 
împregiurări neprovădute, nu vor putea su- 
feri adăstarea termenelor do licitaţiune, | 

In ceasurile prevădute prin acost articol, 
suvernul va.putea. executa lucrările şi va, 
putea împlini veniturile şi în pegie, 

Art. 72, Lăcitaţiunile publice. relativ la 
furnituri, la lucrări, la exploataţiuni și la 

„ fabricaţiuni cari nu pot [î supuse fără în- 
convenient unei coneurenţe ilimitate, ver 
(i mărginite între personele cari vor fi re- 
cunos*ute capabile de a concura. de către 
administrațiune. Caietele de sareine vor în- 
dica doverile de capacitate ce urmeză a se 
produee, spre a fi admise la licitaţiune. 

Art, 73. Caietele de sarcini vor determina 
natura şi cuantumul garanțiilor ce furni- 
sorii saii antreprenorii vor trebui să de- 
pună spre a [i admişi la licitațiune și pen- 
tru a garanta îndeplinirea contractului. Ele 

- Yor determina de asemenea şi acţiunea ce 
administrațiunea va exercita asupra acestor 

„garanţii, în cas de neindeplinire.a anga- 
giamentelor. Na 

Ori-cari ar fi popririle şi sechestrele fii- 
cute asupra sumelor cuvenite întreprinaă- 
torilor, ele nu se vor putea aplica de cât 
asupra decontului final; tote aceste sume 
vor servi mai întâiii la asicurarea lueră- 
rilor contractate, apoi la plata lucrătorilor, 
a agenţilor saii tașeronilor şi a furnituritor 

„de matetiale, pâna la terminarea şi recep- 
ţia provisorie a Iuerărilor. 

Art. 74. Anuneiurile licitaţiunilor se vor 
publica, afară de casurile do. urgenţă, cel 
putin cu 40 dile înainte, prin jurnalele o- 
“ficiale şi cole mai răspândite din țară, și 
prin tote mijlocele de publicitate ; iar pen- 
tru licitaţiunile mai importante, cari ar 
întrece suma, de lei 109.090, termenul pu- 
Vlicaţiunei va fi de cel puţin două luni. 

- Numai în casul când furviturile sai lu- 
erările ce vor [i a se da prin licitaţiune 
vor ti din acelea pentru cari nu sar giisi 
o concurență,  indestulătore între producă- 
torii saii intrepr-nqătorii din ţară pentru 
a garanta preţurile cele mai avantagiose, 
anunciurile de liciaţiune se vor putea pr- 
Vlica şi în străinătate, , 
Anunciurile vor indica: o -   

1) Locul uude se pot vedea condiţiunile ș 
2) Autorităţile înaintea cărora se vor ţine 

ticitațiunile : " . 
3) Locul, diua şi ora pentru adjudeca-: 

iune ; . 
Art. 75. Licitaţiunile se fac prin oferte. 

seriso şi sigilate... Ofertele se vor depune 
sicilate în şedinţă publică, i 

Ministrul se va pronunţa asupra licita-:: 
țiunilor în termen maximum de duoă luni. 

Art. 76. Mai înainte de deschidorea ofar-: 
telor so cerceteză garanţiile și dovedile de 
capacitate presintate de concurenţi. . 

Nu se Yor deschide de cât ofortelo acelora 
cari vor îndeplini condiţiunile do capacitate 
şi cari vor fi dopus garanţiilo 'ceruto. 

Art. 77. In casul când mai mulţi concu- 
ranţi ar olori acelaşi preț şi când acost 
pret va [i cel mai avantazios din cele co- 
prins" în oferte, se va procede la o nouă 
alijudlecațiune chiar în acestă şedinţă prin 
noui oferte şi numui între concurenţii cari 
ai oferit acelaşi preț. ae 

Art. 78. Licitaţiunile cu supraoterte sunt 
inter lise, ” - : 

Art. 79. In casul când o licitaţiune uu va - 
avea nici un resultat, fie din lipsă de oferte, 
[ic din causa exareraţiunei preţurilor, va 
trebui să se facă o nouă încercare de lici-: 
taie întrun termen minimum de 15-30 
dile ș iar pentru licitațiunile mai impor- 
tante, cari ar trece peste suma de 109.00) lei, 
acel minimum va fi de 45 dile, a 
"Art. 80, Rosultatul fie-cărei licitaţiuni.se 
va constata printrun proces-vorbal, caro - 
va relata, tote împrejurările operaţiunoi.. 

Acest proces-verbal se va închoia În şo- 
dință chiar, îndată după deschiderea ofer- - 
telor, şi sava constata adjulecația faţă 
eu toți concurenţii, însemnându-se atât nu- 
mele fie-cirui concurent, cât şi preţul co-: 
prins în oferta, sa. Proţul va fi seris nu nu-" 
mai în cifre, dar şi în litese, ” 

Acest proces-verbal so va subsenina de 
ministrul saii do dolegatul săii, de adjude- : 
catar şi do toţi coi-alţi concurenţi presenţi. - 

Novoinţa.saii noputința din partea, aces- 
tora «de a subserio so va menţiona în pro-. 
cesul-verbal. : , 

Art. 81. Adjudecaţiunile şi roadjudeea- . 
țiunilo vor fi tot-t'a-una supuse aprobăroi 
ministrului competent și nu vor fi valabile 
şi definitive do cât după acestă aprobare. 

Resultatul licitațiunilor do o valoromai 
mare de 500':0 lei vor fi supuse aprobăroi 
consiliului de miniştri. ; 

Art. 52. In cas de neexecutare a contrac=:. 
tului, furniturile, transporturile şi . luerăi-.: 
rile se vor scote din noii în licitaţiune, în 
contul adjudecatarului, saii se vor executa : 
în regie, . E 

Art. 8? Ori-ea lictaţiuno abătută din: 
formolo prescrise do acestă lege va fi con- 
siderată ca nulă. “ „ 

Art. 84, Textul art. 72—83 va fi tot-d'a- 
una afişat în sala de adjudecaţiune. ; Zi
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: Asemenea se va face monţiuno şi în pu- 
blicaţiuni despre aceste articole. 

Art. 85. Contractele încheiate prin bună 
învoire vor fi aprobate de asomenoa do 
ministru saii de delegatul sâii şi vor trebui 
să fie însoţite de acto justificative. 

Când asemenea contractări sunt, de o va- 
lore mai maro de 10.000 lei, vor fi supuse 
aprobărei consiliului de miniştri. 

Art. 86. Nu se va putea stipula prin con- 
tracte plată de dobândi sait comisiuno de 
bancă în folosul întreprindătorilor şi a tur- 
nisorilor, pentru sumele do bani co ar fi 
obligaţi să anticipeze pentru execuțiunea 
contractelor. 

Nu sunt coprinso în acestă restricţiune 
bonificărilo de acest fel ce so fac caselor 
do bancă din țară saii din strtinătate în- 
sărcinato cu plata anuităţilor datoriei pu- 
blice. ” . . - 

Art: 87. In nici un contract nu se vapu- 
toa stipula obligaţiunea “din partea admi- 
nistraţiunei de a face avansuri. 

Se exceptă din acestă regulă : 
1) Avansurilo pentru executarea servi- 

ciilor în regie : ' 
2) Avansurile ce se pot face, pe garanţia 

de efecte ale Statului saii alte valori pu- 
blice, până la concurenţa de 1/y din costul 
tntal ; 

3) Avansurile co trobuese făcute caselor 
saii. stabilimentelor comerciale şi indus- 
triale do o soliditate notorie, cari nu aii 
usul «do a se insăreina cu efectuare de lu- 
crări saii cu .predări do materiale fără a so 
anticipa o parte din preţ; - 

4) Avansurile co trobuese făcute caselor 
de bancă însărcinate cu plata anuităţilor 
datoriei publice, , . 

Art. 33. Aconturi nu-se pot pliiti de cât 
pentru servicii ofectuate și materiale pre- 
date. - . a | 

Toto aconturile liberate nu vor putea 
trece insumate pesto cinci părți din şeso 
din lucrările, furniturile saii transporturile 
efectuate. : 
Dacă saii făcut avansuri, la lic-eare a- 

cont se va opri o parto proporțională în 
cât să fie achitat la torminaroa serviciului 
contractat, . Da 

CAPITOLUL V 

, Ordununţurea cheltuelilov, 
pt. - 

Art, S9. Actele prin cari miniştrii dispun 
do creditele cari le sunt deschise so numese 
ordonanţe ministeriale. 
“Nici o cheltuială în sarcina Statului nu 

va putea fi achitată dn ministrul linanco- 
lor inainte do a fi ordonanţati direct de mi- 
niştrii respectivi saii mandatată de un or- 
donator secundar, în virtutea delegaţiunoi 
sale. - 

So exceptă, insă, anuităţilo datorici pu- 
blice, cari. se plătesc îndată contra, presen-.   

tărei cuponelor scădute, a titlurilor şi obli- 
uaţiunilor eşite la sorţi, Ordonanţarea aces- 
tor plăţi se va faco în urmă şi prin dero- 
garo de la art. 32, alin. b, ordonanţele se 
vor emitu până la 3) Soptembre, dacă drop- 
turilo aii luat nascere înainte do 31 Martie. 

Art. 90. Ordonanţele. ministeriale se îm- 
part în ordonanţe do plată și în ordonanţe 
de deleuațiune. 
“Ordonanţelo do plată sunt îcelea pe cari 

le liberâză miniştrii direet, în' profitul saii 
pe numele unuia saii mai multor creditori 
ai Statului. : | 

Ordonanţele do delogaţiune sunt acelea 
prin cari miniştrii autorisă pe ordonatorii 
secundari să dispună do un credit sait de o 
porţiune do credit, prin mandate de plată 
emise în profitul saii pe numele unuia saii 
mai multor creditori ai Statului, 

Art, 91. Ori-ce ordonanţă ministerială, 
ca să potă fi plătită, trebuesee să so raporte 
la un credit regulat deschis şi să se coprindă 
în marginile împărţirai mensuale a fondu-, 
rilor, ! : , | 

Art. 92. Ordonanţele de plată şi de dole- 
gaţiune' trebuese să onunţe exerciţiul şi ar- : 
ticolul buduetar asupra căruia se impută 
cheltuiala. Ele vor fi semnate de ministru 
saii do delegatul săii şi contrasemnate do 
şeful serviciului de contabilitate. 

O aceeaşi ordonanţă de plată nu.pote să 
coprindă cheltueli privitore la nai . multe 
articole, nici să fio emise asupra mai mul- 
tor alministraţiuni financiare. 

Ordonanţele do dolegaţiuhe pot să co- 
prindă cheltueli privitore la mai multo ar- 
ticolo şi să fio omise asupra mai multor 
administratori financiari. Se va specilica, 
însă lămurit sumele delegate asupra fio că-.. 
rul articol și asupra fie-cărei administra- 
ţiuni financiare. 

Art. 93. Ordonanţele de plată, precum şi, 
cole do delogaţiune, vor [i datate şi .vor, 
purta un număr do ordine, Seria nume- 
rilor de ordine va fi unic po exereiţiii, pen- 
tru fie-care din cele” dout feluri, de ordo- 
nanţo ministeriale, emanate de la fie-care 
ministru în parte, , 

Art. 9. Creditele dolovate fio-cărui or- 
donator secundat pentru acelaşi exerciţiii, 
pontru același articol al budgetului şi asu- 
pra ucoloiaşi administraţiuni financiare, lor- ” 
m6ză, ast-fel cumulate, un crodit unie pe 
articol, ” i 

“ Ordonatorii secundari nu vor putea. sub 
nici un motiv, întrebuința eroditele dele- 
gato do la un articol și asupra unoi adini- 
nistrațiuni financiare la cheltuelile unui 
alt articol saii asupra altei administraţiuni * 
financiare ș de asemonea nu vor putea să, 
depișescă, sub nici un cuvânt, suma cre= 
ditolor delo;gata. (e 

Art, 95. Mandatele de plată emise po 
basa ordonanţslor de delegaţiune vor în-.: 
dica exerciţiul, articolul și No. ordonanţei 
de delegaţiune asupra căreia s'a emis. Elo 
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vor fi datate şi vor purta un număr de or- 
dine,. Seria numerilor de ordino va fi unică 
po 'oxerciţiii pentru tote mandatele emisv 
de fie-care ordonator secundar. 

Mandatele de plată nu vor putea fi omise 
de cât asupra unui singur articol şi asupra 
unui sincur administrator financiar. 

Art. 96. Ordonatorii primari şi secundari 
sunt însărcinaţi, pe răspunderea lor, cu re- 
miterea şi expediarea în primirea celor în 
drept a ordonanţelor saii mandatelor emise! 
asupra ulministraţiunilor financiare, Ei mai 
sunt responsabili apoi de plăţile ordonan- 
țate şi mandatate de dânşii contra legilor. 

Art, 97. Nici o ordonanţă de plată și nici 
un mandat do plată nu so va putea omite 
fără ca să fie însoţite do acto cari să con- 
stato că, ofoctul lor este do a achita, în to- 
tul saii în parte, o datorie a Statului, re- 
gulat contractată și justificată, ! 

Se exceptâză de la acestă rozulă ordo- 
nanţele şi mandatele ce se vor emite pentru 
plată de avansuri. Ordonatorii primari și 
secundari, precum și contabilii lor, sunt în- 
datoraţi, sub propria lor răspundere, a ur- 
mări presinturea actelor justificative cari 
trebuese produse col mult până la închi- 
derea exerciţiului asupra căruia sa emis 
ordonanța saii mandatul do plată, 

Dacă până la acost termon actele justifi- 
cative nu so vor fi produs, titularii avan- 
surilor vor îi constriuşi, prin aplicarea le- 
soi do urmărire, a vărsa la Stat suma ce 
aii primit, fără prejudițiul ponalităţilor pre- 
serizo de legi, în casul când se va constata 
deturnarea banilor saii rea credinţă. 

- Un al donilea âvans nu se va putea, [ace 
până co primul nu va îi fost po deplin jus- 
tificat,. 

Art. 93. Actolo justificative ale ceheltuc- 

1) Copii saii 0x- 
tracto certilicate de 
po decrete saii deci- 
siuni ministeriale, de 
pe contracte do vin- 
deri, oferte saii pro- 
cezo-verbale do adju- 
decaţii, de po con- 
traete,convențiuni saii 
învoeli ; 

2) Proceso-vorbalo 
de recepţiuni proviso- 
rii saii doflnitive, eon- 
statând serviciul (cut 
şi suma datorită ca 
acont saii pentru li- 
ehidaro : 

3) Facturile saii con- 
turilo Lurnisorilor ; 

4%) Recopisa saii ehi- 
tanţa «de primire a şe- 
tului dopositului, în- 
săreinai cu conserva- 

| “rea materialelor cum- 
ptrate, - - 

Pentru cheltueli 
de material, cum : 
cumpărări şi chirii 
de imobilo şi :do 
efecte mobiliare ; 
cumpărări de ali- 
monto și do inato- 
rii ş lucrări do con- 
strucții, do întreţi- 
nero şido reparaţii, 
de fortificaţii, de 
drumuri, poduri şi 

contecţiune, de iîn- 
treţinero şi do.re- 
parație de olecto 
mobiliare,     

State nominative co- 
-prindând : - 
Gradul saii serviciul; 
Posiţiunea do presen- 

ță saii absenţă (congo- 
diii, bolă) ; 

Pentru cheltuc- 
lile de porsonal, 
cum : retribuţiuni, 
diurne,choltueli de Serviciul indeplinit, 
representație , în- | şi timpul servit, suma 

datorită. ” demnități şi altele. | 
: - Pentru ordonanţelo : 

- de plată individuale, 
semnătura titularului. 

Art, 99,. Ordonanțele şi mandatele do 
plată trobuese să indico numărul şi natura 
actelor justificative alăturate la densele, 

Când, în justificarea unei eheltueli. saii 
produs maj multe acte, olo trobuesc-să fie 
insoţite de un borderoii enumerativ, alarii 
numai dacă ucoste acte sunt onumerato 
chiar în ordonanţă saii în mandat. 

„ Art. 100, Ordonanţole şi mandatele libo- 
rate pentru cheltuelile de personal vor co- 
prindo totalul brut al rotribuţiunilor de - 
plată ; diferitele roţinori cuvenite tesauru- 
lui public asupra acestor rotribuţiuni: vor 
fi prosintate în mod distinct, ca şi în sta- 
tele saii deconturilo do lichidaţiune, și clo 
se vor. coprinde în totalul ordonanţat saii 
mandatat, 

De asemenea şi cheltuelile do material 
se vor ordonanțu saii mandata po sumii 
brută ; diferitele taxe și contribuţiuni da- 
torito de introprindători sai furnisori sc 
vor reţine din total prin o notă a ordonu- 
torului și so vor:incasa la Stat prin emi- 
tere de recipisă - 

Art. 101. Choltuolile ce se face în, cont 
deschis cu unele administraţiuni publice, 
precum: costul telosramelor, transportu- 
rile po calea ferată, imprimatele, lemnelo 
din pădurile Statului, eroditarea imposite- 
lor, taxelor vamale şi de consumaţiune, mo- 
nopolisate saii nu, ete., so vor lichida col 
mult ia finele fio-eărui finit de lună, ast- 
fel ca, la finele lunei urmiătore saii col mult 
in două luni, tote sumoie ercditâto să fie 
ordonanţato şi fâcute venit pe sema admi- 
nistraţiunoi respective. 

isto absolut oprit ori-cărei alministra- 
țiuni de a mai credita asemenea eheltuoli, 
dacă în timp de GO dilo do lu transmiterea 
docontului, administraţiunea debitore nu va 
fi romis colei ereditore suma datorată, saii 
o ordonanţii în rezulă asupra tesaurului, 
Funcţionarii, cari so vor abatoule la acestă 
disposiţiune, vor fi dostituiți şi nu vor pu- 
tea ocupa. O funcţiune publică în timp de 
cinei ani, 

Pentru tote. sumele co nu vor fi acopo- 
rite în acest interval, administraţiunea ero- 
ditore va comunica ministerului do finance 
doconturile în suferință, spre a avisa. 

Art, 102.'0-dată cu liberareu ordonanţe- 
lor do plată şi do delesațiune, ordonatorii 
primari oxpaliază direcţiunei contabilitiăţei 
«onerale a Statului extracte de pe aceste
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ordonanţe, certificate pentru conformitate 
do către şeful serviciului contabilitiiţoi. 

Dupe verificarea lor şi dupe co direcţi- 
unea contabilităţei s'a încredinţat că nu s'a 
depăşit creditul acordat, că nu su făcut 
nici un virement şi că s'aîi îndeplinit pro- 
scripțiunilo art. 97 şi următorii de mai sus, 
le înregistreză, în scriptele sale, lo vileză 
«bun de plată» şi le expodiază administra- 
țiunilor finaaciare asupra cărora s'aii omis. 

- Art, 103, Ordonatorii secundari sunt şi ci 
ținuți a forma extracte certiiicate de pe 
mandatele do plată co libereză şi a lo ox- 
pedia diroct administraţiilor financiare a- 
supra căror sunt omise. Administratorii fi- 
nanciari, primind acele extracte, se vor 
încredința mai întâiii dacă mandatele emise 
sunt în limita “creditelor delegate şi dacă, 
nu sa făcut veri-un virement ; în urmă se 
vor inregistra în scripte. Se vor avea în 
vedere la prosintarea mandatolor spre plată. 

Art. 10%. Când, în cursul unui exerciţiii, 
pentru o causă saii alta, urmeză a se anula 

-0 ordonanţă de plată saii de delegaţiune, 
" ordonatorii vor comunica acesta direcţiunoi 
contabilităței senoralo a Statului, care va 
lua, imediat mâsnri pentru retracorea «do la 
administraţiunilo financiare a extractelor 
vidate do densa. 

Ordonanţele de plată nu so pot anula do 
cât în totalitatea lor; iar ordonanţele do 
delegațiuno so pot anula şi în parte. In 
acest cas, direcţiunea contabilităţei seno- 
ralo comunică adlministratorilor financiari 
anuliirilo eo aii de făcut asupra creditelor 
delegato ordonatorilor socundlari. 

CAP. VI 

Plata cheltuctilor, 

Art. 105, Ministrul financelor ingrijesce 
ca tote ordonanțele şi mandatele de plată, 
emiso în limita eroditolor acordate, să fie 
plătite de către adlministraţiuuilo [inanciaro 
determinate de ordonator. EN 

Art, 106. Administratorii linanciari, mai 
inainte de a procede la plata orlonanțolor 
şi a mandatelor liborato pe sema lor sunt 
datori, sub a lor răspundere, a so încre- 
dința : - 

ID) Că sa primit do la direcţiunea conta- 
: bilitătei generalo a Statului saii do la ordo- 
natorii secundari oxtractul ordonanţei saii 

- mandatului do plată (avis) ; 
2) Că ceroditolo delozato ordonatorului se- 

cundar nu sunt depășite ; E 
3) Că actele justificative anexate la or- 

donanţa saii mandatul de plată sunt în re- 
culă ; 

4) Că prosentatorul ordonunţei saii man- 
datului de plată să justifice identitatea sa 
şi să semneze do primirea sumei ordonan- 
țate saii mandatate. 

Art. 107. Achitarea ordonanţelor şi man- 
datolor de piaţă nu so pote tace decât în 

primirea titularilor saii a mandatarilor lor ; 
primirea se va constata prin semnătura 
celui în drept pe ordonanţă saii mandat 
chiar în momentul plăţei. 

Dacă primitorul nu va sei carte saii so 
va găsi in imposibilitate do a subscrie, el 
esto dator a aduce un cunoscut, care va 
subserie ca martor ; iar când suma, de plată 
va fi mai mare de 300 lei, va aduca o chi- 
tanţă autentificată. | 

Art, 105, Administratorii financiari nu 
vor putea să refuze plata unei ordonanţe 
saii mandat do plată de cât în următorele 
ceasuri : 

1) Când col care so prosintă nu este nici 
cel în drept, nici mandatarul acestuia ; 

2) Când lipseseo actele justificative no- 
tate do ordonator co urmeză a se produce; 

3) Când, din cercetarea actelor justifica- 
tivo produse, se constati, omisiuni saii ne- 
rosularități materiale. Noregularitato ma- 
terială oxistă atunci când indicaţiunile nu- 
melui, serviciului saii sumei din ordonanţă 
saii mandat nu sunt do acord cu cole ce 
resultă din actolo justificative alăturate ; 

%) Când oxisti, nepotriviro între ordo- 

  
mit de la direcţiunea contabilităţoi gone- 
ralo a Statului saii de la ordonatorii se- 
cundari ; - 

5) Când suma din mandat depăşoseo cre- 
ditul acordat prin ordonanța de dolegaţiune, 
când a fost râii impututi, şi când nu-sa 
notat pe mandat numârul delogaţiunei a- 
supra căreia s'a emis. 

fuza plata, administratorul financiar oste 
ținut a romito imediat, la corero, o deela- 
rațiune scrisă şi motivată purtătorului or- 
donanțoi saii mandatului, adrosând o copie 
și contabilitiţei goneralo a Statului. 

Dacă, în urma acostei declaraţiuni, ordo- 
natorul va ordona, în scris şi sub ră&spun- 
doroa sa, ca plata si fio oteetuată, admi- 
nistratorii financiari se vor conforma or- 
dinelor primite şi.vor anexa la ocdonanță 
și mandat o copie de po ordinul primit şi 
0 copie de po doelaraţiunoa lor, referind 
imediat și ministerului do finance. 

Ordonatorii nu vor putea, în nici un cas, 
să ordone administratorilor financiari plata 
unoi ordonanţe saii mandat când creditul 
delogat so găsesco depăşit saii când minis- 
terul financelor nu a transmis administra- 
torului financiar avisul do plată, 

- Art, 410, Ori-co cerori de popriri-saii o0- 
posiţiuni asupra sumolor cuvenite a so 
plăti do cătro Stat, ori-co semnilicaţiuno 

menca sumo la o. a treia porsonă, şi ori-co 
alto notificaţiuni cari ar avea do obioct a 
opri-plata lor, trebuese, sub ponlâpsă ide 
nulitate, să fio adresate ministrului pe.care 
priveseo plata; iar la cas de urgență, se 
pot adresa şi agentului tesaurului insărci- 
nat a, ofectua pluta. .   
nanţă saii mandat şi oxtractul (avisul) pri- 

Art. 1109. In tote ceasurile când so va ro-. 

despre cesiunea saii transfertul . unor aso- - 
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Nu se va ţine scenă de nici o poprire 
făcută prin somaţiuni, notificări saii în 
ori-ce alt mod, ci numai de cele fiicute 
prin justiţie saii conform lezei de urmăriri 
a Statului, . , 

Art. 111. Sumele oprite prin cereri de 
sechestru saii de oposițiune se vor depune 
la, casa de depuneri, consemnaţiuni şi .e- 
conomie ; prin acestă depunere Statul esto 
cu desăvărşire liberat. - 

Casa de depuneri nu va plăti nici un 
procent la asemenea doposite. 

Pentru oposiţiunile co sunt de făcut la 
plata titlurilor datoriei publice a Statului 
so va urma conform legei titlurilor la pur- 
tător, perdute, turate, distruse, ete. 

La validarea, ori-cărei popriri, adminis- 
traţiunoa casei de depuneri nu so va mai 

" presenta inaintea judecăţei ca terță per- 
soonă, ci este datora să -notezo: pe verso- 
procesului-verbal de poprire existenţa de- 
positului şi ori eo alte-popriri mai figu- 
rează asupra acelui deposit, 

Declaraţiunea făcută ast-fel de adminis- 
traţiunea casei de depuneri se va ţine în 
stmă do justiţie, 

Ori-ce poprire trebue să arate lămurit 
depositul, numărul rocipisoi și anul în care 
sa omis, saii să se complectezo cu aceste 
indicaţiuni prin o simplă notiticaro fticută 
col mult în cinci zilo de la data poprirei. 

Dacă cel ce voesco să facă poprirea nu 
cunosco aceste îndicaţiuni, are dreptula le 
cere de la administrațiunea casei de depu- 
nefi, și acâsta e datore a le dacel mai fâr- 
zii în trei zile de la data coreroi. Cererea, 
spre a putoa [i satisfăcută, trebue să arato 
cel puţin agentul la caro sa ficut depu- 
nerea saii consemnarea, precum și opoca 
aproximativă a depunerei saii consemnărei. 

Când hotărârea de popriro va [i rămas 
delinitivă și irovocabilă, casa do depuneri 
va plăti părței căştigătore suma. poprită 
fiiră, a-i core restituirea recepisei do dopu- 
nero stii consemnaţiuue,.care, în virtutea 
sentinței, va îi considerată ca nulă pentru 
suma plătită, 

CAPITOLUL VII 
„Hoyularea definitivă « budyetului, 

Art, 112. Rogularea definitivă a budge- 
telor va face obiectul unor legi speciale, 
cari se vor prosinta, Adunărei deputaţilor 
cel mult luni dupe ce Inalta Curte de 
conturi va [i pronunţat deelaraţiunea sa 
generală de conlormrtate. 

„Art, 113. Legea specială, presentată de 
ministrul limancelor, va fi însoţită de de- 
claraţiunea generală de conformitate, pro- 
nunţată de Inalta Curte de Conturi, de me- 
moriul ce se va fi presentat de ciitre acea 
Inaltă Curte, conform lesci sale organice, 
precum și de următorele conturi: 

1) Contul general al budsetului, îndi-   

când: , , . 
«) Pentru veniturile Statului, grupate pe. 

categorii : , - | îi 
Evaluaţiunile budeetare ; a 
Drepturile constatate asupra contribu- - 

țiunilor şi veniturilor publice; ” 
Ineasările efectuate. în cursul exorciţi-. 

ului ; „. - 
Sumele rămase de încasat la închiderea , 

exerciţiului. A 
b) Pentru choltueli, srupate pe ministere : . 
Creditele definitive acordate ; , 
Drepturi constatate în favorea credito-. 

rilor Statului ; | a 
Plăţi efectuate în cursul exerciţiului; .. 
Sumele rămase de plată la inchidorea, 

exerciţiului ; | IN 
Creditele anulate la inchiderea exerciţiului | 

2) Contul desvoltător al veniturilor, in-. 
dicând pentru fie-care venit în parte: 

Evaluaţiunile budgetare ; | E 
Drepturile constatate asupra contribuţiu- . 

nilor şi veniturilor publice ;. - 
Incasările efectuate în cursul exerciţiului ; 
Sumele rămase de încasat la închiderea. 

exerciţiului. - 
3) Conturile miniștrilor, indicând pentru. 

fie-care articol'al budgetului în parte: 
Creditele definitive acordate 
Drepturile constatate în favorea crodito- 

rilor Statului ; . Ma 
Plăţile efectuate in cursul exerciţiului ; 
Sumele rămase de plată la închiderea o- . 

xerciţiului ;. . . a 
Creditoto anulate la inchiderea exerei- . 

țiului, - 
Aceste conturi vor fi însoţite do un stat. 

comparativ pe capitole a eholtuolilor oxer- 
ciţiului expirat cu acelea alo budgotului 
exerciţiului procedont, indicându-se causelo 
diferinţolor cari vor resulta din acestă . 
comparaţiune. In fine, so va mai alătura 
la acesto conturi un 'stat al plăţilor făcute : 
din croditele repurtate alo exerciţiilor în- 
chiso. 

Art. 114. La, aceeaşi loge se va mai ală- 
tura: și. contul resurselor speciale acordate 
pentru marile Lucrări oxtra-ordinare, și care . 
va indica: . . 

Sumele realisate din resursele speciale , 
şi natura acestor resurse; A 

Sumele plătite din resursele realisato ; .: 
Sumele rămase de plată asupra erodito- - 

lor acordate, : 
Art, 115. Sumele incasate din. rămăşiţele : 

exerciţiilor închise se vor treco în. conturi, 
intre veniturile anutui în curgerea căruia. - 
se vor împlini, sub denumirea de: <Râimnă- . 
şite din oxereiţii inchise». Pa 

In budgetul. do venituri 'se va.treco cu: 
provederi numai sumele probabile a se în- 
casa din remiişitelo exerciţiilor perimate. : 
e. Art, 116. Creditele saii părţile de credite 
râmase. nointrebuinţate la închidrea unui : 
exezeiţiii se vor anula în contabilitate. 
„-Se excepieză creditele autorisate a se a- . 

 



  

  

  

  

  

coperi prin resurse speciale; sumele rt- 
mase disponibile din aceste credite, la finele 
fie-cărui an financiar, se vor repurta asupra 
exeriţiului viitor, conservâni afectațiunea 
lor primitivă, o 

Art. 117 Ordonanţele şi mandatele a că- 
ror plată nu a fost, reclamată până la înehi- 
derea exerciţiului se vor anula: suma lor 
iusă se va repurta asupra exerciţiilor vii- 
tore şi plata lor se va putea cere de cci în 
drept în curs de 5 ani, socotiți din prima di 
a anului financiar în socotela căruia saii li- 
berat acele ordonanţe şi mandate de plată. 

Art, 118, Alocaţiunile buduetaro cari, la 
închiderea unui exerciţiii. sa vor săsi în- 
căreate cu drepturi in favoroa creditorilor 
Statului pentru lucrări adjudlecato și exr- 
cutate în termenul maxim prevădut -do 
alin. « de sub art..32 din legoa de față, se 
vor ropurta do asemonea asupra exereiţiiler 
viitore pentru partea noe'sară a se plăti 
sumele datorite crelitorilor Statului, 

Art. (19. Indată ce contul delivitiv ai 
unui oxcreițiii sa iînchoiat, ministrii ordo- 
natori alcătuese state nominative de ercan- 
țelo naplătito la închiderea exerciţiului și 
trămit o întreită copie ministrului do fi- 
nance,. : 

Dupo inregistrarea şi vidarea lor la mi- 
„nisterul financelor, sumele do plată se vor 
ordonânta dupe cererea colcr în drept şi 
asupra exerciţiului în caro sunt rcelamate. 
Ordonanţele nu vor fi vatabile de cât până 
la finele anului în care aii fost emise ; cele 
cari aii rămas ncoplătite se vor anula din 
oficiii şi nn se vor reordonanța de cât în 
urma unci noui cereri a creditorilor. 

Art. 120, Plata acestor ordonanţe nu so 
va efectua do cât dupe ca ministrul do fi- 
nanco se va fi încredinţat, din statole no- 
minativo provăluto la articolul precedent, 
că sumele orlonanţate so aplică la credite 
râmaso la disposiţiunea miniştrilor, 

Ele-se vor treco în conturi, la un capitol 
special, sub denumirea do: <Pliăţi din cro- 
ditelo repurtate ate exerciţiilor închise». In 
budsete nu so va trece nici o alocaţiune 
de fonduri pentru plata acestor cheltuoli. 

Art, 121. Ropurtările menţionate în ar- 
ticolele 116, alin. 11, 1117 şi 118 vor faco 
obiectul unor disposiţiuni speciale în logea 
pentru regularea definitivă a budgetului: cu 
tote acestea, miniştrii ordonatori vor pu- 
tea dispune de aceste eredite şi inainte de 
votarea lewoi. - 

Art. 122, Când creanţe bine constatate 
asupra unui exerciţiii inscris vor fi rămas 
netrecute intre ereditelo repurtate, fie din 
omisiune, fie din insuficiență saii lipsă, de 
credit, plata lor nu se va putea face de 
cât în virtutea unor credite extraordinare, 
deschise în conformitate cu legea, de faţă. 
“Art. 423. La expirarea termenului de 5 

ani, care se dă celor în drept pentru a re- 
“clama plata creanţelor ce aii in contra 
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rămase neplătite se anuleză în mod defini- 
tiv, exerciţiul se consideri ca perimat şi 
îneeteză de a mai fizura în. contabilitatea 
ministerelor. PE 

Art, 124 Ministrul financelor va, trămite 
în fie care an Inaltei Curți de conturi unul 
din exemplarele statelor nominative prevă- 
dute la art. 119, precum şi un cont de ope- 
rațiunite privitore la exerciții inchise până 
la a lor perimare, 

Art. 125. Sunt preserise şi cu desăvirşire 
stinse în folosul Statului tote ereanţele pen- 
tru plata cărora saii prevădut credite in 

ncordonanțite saii neplătite în curs de 5 
ani, socotiți de la deschiderea exerciţiului 
in cursul căruia urmait a [i plătite, 

hestituţiunile de sume văii incasate saii 
pereepute se, prescriii şi ole ca și cri-caro 
altă ercanţă budgetară, ! ÎN 

Prescripțiunea din aaticolul acesta nu se 

coprinle un termen mai scurt de preserip- 
tiune, și nu projudecă întru nimie alte pres- 
cripțiuni mai scurte prevă&lute de lege, . 

Art. 126. (fin monliţiearea introduse. prin 
legea sancționută cu inaltul decvel vegul ANo. 
SII din Yă Februarie 1595). Cuponele obli- 
ențiunitor saii titlurilor datoriei publice se 
preseriii in teruneu ded ani de la data sen- 

titlurio so preserio în termenul de 30 de ani 
de la data eşirei lor la sorţi. 

se va face atât pe titluri, cât, şi pe cupone. 
Peusiunile de tot felul se vor şteree din 

rezistre dacă nu vor [i rcelamate în ter- 
men de trei ani, socotiți de la întâia di a 
anului financiar in caro urma a. [i plătite. 
Ele se: vor reinserie din noii, dupe cererea, 
celor în drept, fâră ca, însă să se mai potă 
reclama plata şi pe trecut, 

" Acseaşi deciulere se aplică şi moştenito- 
rilor ponsionarilor cari n'aii produs justi- 
ficarea drepturilor lor în termen do trei 
ani, socotiți do la încetarea din viţă aau- 
torului lor. 

Art, 127. Cu tote acestea, disposiţiunile 
art. 125 şi 126 nu vor fi aplicabile în ca- 
sul când ereanţele nu s'aii ordonanțat saii 
plata lor nus'a efectuat la termenele pres- 
crise, din faptul chiar al administraţiunei 
saii- din causa judecăților ce s'aii. urmat în- 
naintea tribunalelor. | 

Ori-co creditor va fi in drept a cere de 
la ministrul competent săi dea un certifi- 
cat prin care să constate data cereroi şi 
actele aduse în. sprijinirea ci. 

- Art, 128. Cheltuelile privitore la exerciţii 
perimate se va acoperi prin credite extra- 
ordinare deschise asupra exerciţiului în 
care se reclamă plata, prin fozihele prevă- 
dute pentru deschidere de credite supli- 
mentare şi extraordinare. 

Art, 129. Sunt definitiv rămase în. favo-   Statului, creditele aplicabile la creanțele 

budget, dar cari vor [i rămas nelichidate,. 

aplică la contracte şi cumpărători, cari vor .. 

denţei ler. Capitalul acestor obligaţiuni sati - 

Menţiune specială de acestă preseripţiune. 

rea Statului sumele depuse la biurourile 

  
  

       



  

    

  

    

_preseripțiune va curge de la data efectivă, 

poştale sait ale căilor ferate, precum şi va- 
lorile de tot folul depuse şi găsite în seri- 
sori sait alt-fel, pe cari administraţiunea, 
nu a putut să le remită la destinaţiane şi 
a căror plată nu s'a reclamat în termen de 
trei ani din diua predărei saii depunerei 
acelor sume saii valori. 

Art. 130. Sunt prescrise în favorul debi- 
torilor Statului tote contribuţiunile dato- 
rite dupe trecere de trei ani de la ultima 
urmărire făcută. 

Aceste preseriptiuni nu se vor putea al- 
mite nici o-dată din oficiii, ci numai dupe 
cererea celor interesaţi. Reelamaţiunile în 
acestă privinţă se vor adresa Curţei de Con- 
turi, care va statua asupra lor. 

Administratorii, easiorii, pereeptorii şi, 
în fine, toţi agenţii fiscului, cari vor lăsa, 
să trecă termenul de preseripţiune, fără a 
urmări sumele datorite, rimân rispundători 
de ele şi vor putea fi condamnaţi de Curtea, 
de Conturi a le plăti cu din averea lor, 

Pentru contribuţiunile cari nu aii fost 
inserise prin roluri, termenul de proserip- 
ţiune începe de la data când aenţii insărei- 
naţă cu constatarea impositului aii fost, puşi 
in posiţiune de a aşeza și constata dreptu- 
rile fiscului, saii de la descoperirea actelor 
cară fusese incheiate în scop de a înduce în 
erore pe agenţii însărcinaţi cu asemenea 
constatări. 

Pentru sumele răii incasate, termenul de 

când suma s'a făcut venit la tesaur. 
Art. 131. Când, după aplicarea tutulor 

«radelor de urntiirire, contribuabilul dator 
se constată in stare de insolvabilitate, adică 
absolut firă mijloce de vieţuire şi în ne- 
putinţă de a munci, precum și asemenea 
când se va constata că este dispărut saii 
mort. fără a fi lăsat nicio avere in urma 
sa, agenţii fiscului vor “încheia, faţă cu un 
avent al administraţiunei şi eu doui con- 
trubuabili, procese-verbale de insolvabili- 
tate. ! 

Aceste procese-verbale se vor înainta de 
ministerul financelor Curţei de Conturi, 
care, examinând actele, va putea pronunţa 
descărcarea debitului. N , 

Aceeaşi procedură se va păstra și în pri- 
vința celor-aite venituri ale Statului, pro- 
cum şi în privinţa sumelor ce Statul a tost 
indreptățit a primi după decisiuni -alo 
Curţei de Conturi. ! 

In nici: un cas descărcarea debitului nu 
se va autorisa înainte de 5 ani de la aşe- 
darea lui. 

Art. 132, Amendile de tot felul cazi, în 
cas de insolvabilitate, so inlocuese cu închi- 
sorea, so va, scădea din dobit direct de către   alministraţiunile respective. 
e Art. 133. Pentru acoperirea şi regularea, 
perderilor provenite din deficite,evenimonte | 
extraordinare şi pagube, se va înscrie în [ie-. 
caro an în budgetul de cheltueli o alocaţiuno 
specială. 
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. Perderile şi: deficitele de asemenea ria- 
tură so vor constata de către agenţii mi- 
nisterelor respective, cari 'şi vor pune tote 
silinţele spre a asicura despăgubirea Sta- 
tului din cauțiunile şi averea debitorilor. 
„Art, 134, Funcţionarii însărcinaţi direct 

şi special cu supraveghiaroa contabililor și 
cu controlul contabilităţei lor, sunt respon- 
sabili de ori-ce deficite cari nu s'ar acoperi 
şi eari ar proveni din causa lipsei de ve- 
rificare asupra gestiunei contabilului care 
se va afla în deficit, 

In asemenea cas, ministrul resortului, 
printr'o «decisiune motivată va fixa totalul 
sanii partea din deficitul de care funeţiona- 
rul este ficut răspundător. 

-In contra decisiunei ministeriale so va 
putea face apel la Inalta Curto de Conturi, 
în termen de două luni de la comunicarea 
procesului-verbal saii de la primirea pri- 
mului grad de urmărire, 

Curtea de Centuri va statua în mod de- 
finitiv, după citarea şi ascultarea părţilor, 
cu drept de recurs pentru cei nemulţumiţă, 
în termen de trei luni de la pronunţarea 
decisiunci Curţei de Conturi. 

Art, 135, Răspunder,le speciale în ceasuri 
de deficite şi delapidări, stabilite : prin 
diferite lezi organice, anteriore legoi de 
faţă, sunt şi român in vigore, 

Art, 136. In cas când unul din cei con- 
damnață face apel la Inalta Curte de Con- 
turi, Curtea va chema din oficiii tote păr- 
ţile ee figureză in decisiunea de condam- 
nare, procum şi adlministraţiunea care a 
pronunţat condamnarea și, prin decisiunea 
ce va da, va statua în mod definiv asupra, 
răspunderci de intregul deficit ce s'a cons- 
tatat, stabilind partea de răspundere a tu- 
vuior funcţionarilor răspundători. - 

Aceeaşi procedare se va urma şi in cas 
de casare a dlecisiunei Curţei de Conturi 
de către Inalta Curte ude Casaţie şi jus- 
tițic. - - 

CAP. VIII 

Despre conturile miniştrilar 

Art. 137. Miniştrii îşi inchoiă, fie-care în 
parte, conturile lor, atât la 31 Martie, data 
inchiderei anului buduetar, cât şi la 30 
Septembric, inchiderea exerciţiului, şi le 
inainteză ministerului de finance, pentru a 
servi la incheierea contului de administra- 
țiune al financelor şi a contului definitiv 
de cxereiţiii. | 

Art. 138. Conturile fie-cărui oxerciţiii tre- 
bucse stabilite în mod uniform, cu aceeaşi. 
împărţire, aceleaşi capitole şi articole ca 
şi budgetul, afară de cheltuolilo acoperite 
cu credite extraordinare, pentru cari se fac 
capitole adiţionale şi oscbite, precum..se 
provede în art. 62 din legea de faţă: 

Tote administraţiunile publice: sunt da-
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„cele repurtate, și cari: sar f..scăpat din 

“la 30 Septembre. - . 
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toroe să comunice ministerului de finance. 
cel mai târziii până la 30.Noembre, ori-ce 
creanţe ar fi rămas de plăţit, în atară de 

vedere a se trece în conturile încheiate 

Funcţionarul care, din neglirenţă sait cu 
intențiune, ar fi lăsat veri o creanţă.ne- 
trecută în conturi sait necomunicată mi- 
nisterului de finance în termenul sus ci- 
tat, va fi imediat destituit motivat, şi în 
timp de î ani nu va mai putea ocupa fune- 
iuni publice. 

. Creanţele comunicate ast-tel. ministeru- 
lui de finance, dupe închiderea - exereiţiu- 
lui, se trec direct de acost minister într'o 
rubrică specială în debitul conturilor ad-: 
ministraţiunei de la care proviu. In cas de 
a so solda conturile cu un deficit, aceste 
creanţe mărese deficitul cu cifra co ele re- 
presintă ; în cas de excedent, ministerul 
de finance prosintă Adunărei deputăţilor 
un proiect de lege pentru achitarea aces- 
tor creanţe, înainte de ori ce altă între- 
buintare a excedentului. Mi 

„irt, 139. Contul exerciţiului, ast-fol în- 
cheiat, se va supune Adlunărei deputaţilor 
până la 80 Ianuarie cel mai târziii. Adu- 
narea, examinându-l, va avisa .de îndată, 
în vas de doficit, la mijloceto de a-l aco- 
peri și de a preveni reproducerea, lui în 

un cas Statul peste cifra totală constatată, 
disponibilă din excedent. A 
-Lxcedentele de trei milione sait nai mici 

nu se vor putea întrebuința do cât in.a- 
coperiri de deficite. - . 

Art, 443. In primele ştse luni dupe. fi-: 
nele fic-cărui an . financiar, ministerul fi- 
nanccior va incheia, tipări şi distribui Cor-, 
purilor legiuitore „Contul general” al'ad- 
ministraţiunei financelor::, care va coprin- 
d6 toto.operaţiunilo relative la implinirea : 
și la “intrebuințarea banilor Statului, şi 
care va prosinta situaţiunea. tutulor ser- 
viciilor de primiri și de răspunderi la in- 
ceputul şi la finitul anului. 

In acest scop, contul general va îi spri-: 
jinit pe următorele cinci 
tătoro : i A 
-1) Contul veniturilor, Acest: cont - indică 

po an, pe oxerciţiu şi pe nntură de veni- 
uri: : : 

conturi "lesvol- 

- Drepturile constatate în sarcina “contri- 
“buabililor: , Pa , 

Implinirile efectuate asupra acestor drep-. 
turi ; „ .. 

Rămăşiţole de incasat. 
2) Contul cheltuclilov, Acest cont, "care 

recapituleză resultatele conţinute în con- 
turile fie-cărui minister, coprinde- pe tan, 
pe exerciţiu, pe ministere și .pe capitole 
de budget: ; »   exerciţiul urmiitor ;. iar în cas de excedent 

în co măsură şi îni ce seopuri poto dispune! 
de dânsul, 
„„ Art. 140. Ministrul financelor, de o dati 

“Drepturile constatate in profitul credito- 
rilor Statului; . „i ae 

Plăţile efectuate : a 
Sumele rămase de plată pentru soldarea 

eu propunerile ce ya faco pentru întrobu- | cheltuelilor. 
intarea excedentului, va presenta Adună- 
re! deputaţilor o situaţiune complectă, cu 
tote drepturile constatate în lavorea şi sar- 
cina, tosaurului, po primele nouă lună, de 
la 1 Aprilio până la 31 Decombre; ale c- 
xerciţiului în curs, [n acâstă situațiune se 
vor trece, în intrevimea lor, ca sarcini, şi 
creditele reportate din -oxerciţiile îuchise,! 

Art. 141. Dacă dupe situațiunca ast-fol | 
“stabilită, primele nouă luni ale exercițiu- | 

lui în curs nu lasă şi olo un excedent, nu 
se va putea dispune de excedentul oxerci-| 
țiului închis de cât'în măsura următâre:! 
"Se reservă mai întâiii din excodentosu-l 

mă cel puțin egală cu do trei oricifra de-i 
ficituluă constatat asupra . oxercițiului în 
curs până la 3l Decembre, Suma reser rată | 
pentru acoperirea deficitului nu va îi în| 
nică un cas, ma) mică do troi milione. - ! 

Dacă, excedentul ar fi mai mie de trei! 
miliâno se reservă în întregime, | | 
"Art, 112, Dacă sitnaţiunea primelor nouă 

luni ale exerciţiului în curs presintă exca- 
dent, cuvernul va putea dispune de 0xce- | 
dentul exerciţiului închis; în nică 

3) Contul. de tresorerie, care va coprinde: 
Mişcarea fondurilor intre casier! ; - 
“Emisiunea și retragerea bonurilor' do te- 

Sur; ac 
Primirile şi plăţile făcute do “către ad-' 

ministratorii financiari po socotela altor ad-. 
ministraţiuni ; i 

Operațiunile privitore la conversiunea, 
de imprumuturi ale Statului ; - 
"“ Im fine, ori co alte operaţiuni cari nu aii: 
nici un raport cu budgetul saii cu alte ser- 
vicii speciale. ” i - - 

4) Contul budgetelor. Acest cont se com- 
pune: i 

Din situațiunea dofinitivă a exercitiului 
expirat şi din situaţiunea, provisorie a c- 
xoreițiului curent. -: . 

EI va presinta de o parte: 
Compurațiunea între drepturile consta- 

tate asupra contribuabililor şi întro înca 
sările efectuate asupra acestor droptură faţă 
cu -ovaluaţiunile budgzetare, * . 

Do altă parte: . : 
Comparaţiunea între drepturile consta 

un cas: tato în profitul creditorilor Statului și plă- 
insă, nu se va putea udispane de un exce-ţilo efectuate asupra ordonanțelor minis- 
dent, saii de părți de excedent de cât în te- | teriale, faţă cu creditele acordate. - 
meiul unci legi financiare, care, arătând în 
amănunt scopurile în cari se vor între-! acest cont, 
prindo choltuelile, nu va angagia în nici! 

Conturile miniştrilor se vor. alătura, la, 

5) Contul resurselor speciale, Acest cont 
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va coprinde situaţiunea anuală -a, tuturor 
serviciilor pentru cari sunt destinate _fon- 
duri speciale precum : i 
"Serviciile lucrărilor cari se acoperă, prin ! 

împrumuturi ; : | 

"Ori ce alte servicii cari se vor deter- 
mina prin legi saii regulamente. a 
„Art. 144, Po lângă contul general al ad- 

ministraţiunet financelor, se vor mai pu- 
blica și conturile diteritelor servicii pu- 
blice, ale ciiror budgete se votezi de Adu- 
narea, deputaților saii se stabilesc sub con- 
trolul unui ministru. saii autorităţi pu- 
blice, | 

Termenele, în cari aceste administraţi- 
uni sunt datore să încheie conturile lor și 
să le presinte spre publicare, sunt cele sta- 
bilite mai sus pentru Stat. 

Situaţiunea tesaurului va coprinde nca- 
părat lista, de pensiunile de 'serviciii, re- 
compenso naţionale, ete, acordate in cursul 
anului. - : 

Art. 145, Datoria publică a Statului va 
face obiectul unui cont special în contul 
general al administrațiunei financelor. 
„Contul datoriei publice va, coprinde : 
Suma datoriei publice la începutul fie- 

cărui an; 

Imprumuturile consolidate, contractate 
din noii în cursul anului, cu indicațiunea 
logilor cari le aii autorisat: - - 

* Amortisările, răscumpărăriie şi conver- 
siunile efectuate în cursul anului; 

Suma. datoriei publice la finele anului. 
Art, 146. Datoria. flotantă a tesaurului so 

compune din efecte de plată, emise de te- 
saur pentru a faco față cheltuelilor sale 
până la intrarea, veniturilor Statului.! 

Legea de finance, care determină căile 
şi mijlocele fic-cărui exerciţiii, va, autorisa, 
pe ministrul -financelor a emite, în cas de 
trebuință bonuri de tesaur, purtând do- 
bândă şi plătibilo Ja' termene scurte. Ea 
fix6ză suma, care nu pote să fie intrecută 
de bonurile de tesaur aflate în circulaţi- 
une, 

Toto bonurile de tesaur, emise în cursul 
unui an financiar, trebuo să fie retrase pă- 
nă la inchiderea exerciţiului. 
„Un cont desvoltător, alăturat la contul 
seneral al administraţiunei financelor, va, 
arăta în mod lămurit, tâte operațiunile e- 
fectuate asupra acestor bonuri de tesaur, 

Art, 147. La finele fie-cărui an tote ad- 
ministrațiunile publice vor forma câte un 
inventar de averea, mobilă a Statului. Câte 
un exemplar de p6 acest inventar se va 
depune în archiva ministerelor saii admi- 
nistraţiunilor respective. e 

. i 1 i i . . Asemenea inventare se vor' forma şi la 
eșirea, din funcţiune a agenţilor in a căror 
semă sunt date. a   

TITLUL WM: 

Contabilitatea administrativă! 

“GAPITOLUI, 1, | 

Cantullitetea ovrdonatorilor piară 

și seca dară 

Art, 148. In fie-care minister se va ţine 
o contabilitate centrală pentru inrogistra- 
rea, operațiunilor privitore la 'oxecuţiunea 
budgetului de eheltueli: al dopartamentu- 
lui respectiv. 

Contabilitatea intulor ministerelor tre- 
buesce ţinută dupe aceleaşi. principii, ace-: 
lea-şi procedeuri și acelea-şi forme și dupe 
indicaţiunile primite de la ministerul fi- 
nancelor. 

Art, 149. Seriptele contabilităței fie-că- 
rui minister, în ce privesce serviciul de 
ordonanţare, sunt: 
"Un jurnal general: 
Un registru de partide : 

" Registre ajutătore. 
Aceste registre se vor ţine po exerciţii ; 

operațiunile fie-ciirui exercițiu se cumu- 
leză, pe acelea-și registre până la inchido- 
rea exerciţiului. - Di 

art. 150, Se vor inrozistra in seripte : 
Creditele budgetare, precum şi cele 

extraordinare şi speciale, dupe: logile sâii 
decretele cari autorisi, deschiderea lor; | 

2) brepturile creditorilor Statului, dupe 
actele şi documentele emanate de la lichi- 
datorii acestor drepturi : 

3) Ordonantele de plată şi de delegatiu-: 
ne, dupe emisiunea şi subhsemnarea lor de 
către cei in drept, precum și mandatele do: 
plată emise de ordonutorii secundari, dupe 
borderourile: ce aceștiu vor încheia și tră- 
mite in. ultima zi a fio-cărei luni: 

1) Plăţile efectuato atât asupra ordonan- 
țelor directe, cât şi asupra mandatelor de 
plată dupe : borderourilo mensuale co ad-. 
ministratorii financiari vor trămite în fie 
care lună miniştrilor ordonaâtori. 

Art, 151. Drepturile dobândite do credi-. 
torii Statului sunt constatate in registrul 
destinat, la înregistrarea, acestor drepturi, 
dupe ce a avut loc lichidarea, chiar când 
liberarea ordonanțelor de plati urmâză:-a, 
se amâna, fie din causa lipsci celui în drept, 
fie din causă de litiviu, fie din ori-co altă: 
impregiurare. IE 

Art. 152. Seriptele ordonatorilor seeun- 
dari sunt : o 

Un registru jurnal al creditelor .dele- 
gate: ? . , Ă 

Un rezistru jurnal ventru inscrierea drep- 
turilor creditorilor ; : 

Un registru jurnal al mandatelor libo- 
rate: - E . | 
"Un registru de partide pe articole de. 

budget. e
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Aceste scripte sa ţin, ca şiacolea ale or- 
donatorilor direcţi, pe exoreiţiu. 

Art. 133, In primele zile ale fie-căroi luni 
ordonatorii secundari extrag, dupe serip- 
tele lor, o sitnaţiune a operaţiunilor efec- 
tuate de dâuşii in luna precedontă şi o 
înainteză ministerului respectiv. - i 

Acestă situațiuna va coprinde, pentru 
croditele delogate din fie-care articol al 
budeetului: n 

1) Credite” delegate ; aa 
2) Drepturile constatate în favorea 'ere- 

ditorilor : aaa 
35 Mandatele liberate : 
+) Plătile efectuate. ' 

- “Plăţile efectuate se vor trece în situaţi- 
une, dupe borderourile ce. casicrii plătitori 
suni ţinuţi a trămite în fie-care lună or- 
donatorilor secundari.” * a 

La inchiderea exerciţiului ci vor: tră= 
mite ministerului respectiv un cont gene- 
ral al tuturor operaţiunilor făcute'de dânşii. 

Art. 15% In fie-care lună contabilitatea 
ministerelor va înainta contabilităței e 
nerale a Statului o situațiune:a operaţiu- 
nilor din luna precedentă, Acâstă: situaţi- 
une va coprinde: 

1) Ordonanţele de -plată emise : 
2) Ordonanţele «de delegaţiune. emise : 
3) Mandatele do plată emise asupra or- 

donanțelor de delegaţiune: ... . 
+) Plăţile efectuate atât asupra, ordonan- 

ţelor, cât și asupra mandatelor de plată. 
Acestă, situaţiune se verifică.de contabi- 

litatea itenerală u Statului cu seriptele sale 
“şi eu conturile primite de la administra- 
torii financiari, se vizâză! pentru ; exactita- 
ie şi se iînapoiază contabilităţei respective. 

i CAPITOLUL UL“, 

Contabilitatea agenţilor insăveinați: cu per 

cepliunea” contribuţiunilor si veniturilor 

publice.. 

Art. 155, Agenţii însăreinaţă cu pereep- 
țiunea contribuţiunilor, a drepturilor! și a. 
veniturilor publice şi, în genere, ori-ce 
funcționar public, care ar pereepe venituri 
şi ori ce fel de drepturiale Statului sunt 
tinuţi a inregistra faptele gestiunei lor în 
următorele seripte : 

1) Un regisru jurnal de casă, în care se 
trece implinirile, răspunderile și soldul fic- 
ciiroi zile: 

2) Registre auxiliare, destinate a presinta 
«esroltările proprii fic-cărei naturi de o- 
peraţiune : 

3) Un registru reeapitulativ, resumând o- 
peraţiunile sale dupe natura lor şi presen- 
tând situaţiunea sa complectă şi la zi. 

Art: 150. Ori-ce agent de percepțiune, 
precum şi ori-ce funcţionar care implines- 

“<e venituri şi drepturi ale Statului, este 
dator a se conforma regulelor următore : 

  

  

- 1) Să libereze-o chitanţă dintr'un registru 
cu mâteă;, .-.. PE E Ra 

2) Să inregistreze în rol, dacă o vorba de * 
o contribuţiune directă, suma primită Şi No.: 
chitanței cea liberat. - ea 

art. 157, Sumele incasate de către agen- 
ţii de percepțiune ai tutulor contribuţiu- 
nilor şi veniturilor publice se vor vărsa: 
la administraţiile. financiare de: judeţe, in 
contra, unci recepiso cu talon, E 

Aceste recepiso sunt: descărcătore pen- 
tru asentul' de -pereepţie, întru cât ca s'a 

| vizat şi i sa tăiat talonul do către azen- 
ţii administrativi, dupe cum” se "prevede la 
art. 40 din-lezea de faţă. - . , . 

„Art, 158, Agenţii de percepţiune, afară de 
aceia ai contribuţiunilor . directe, sunt în-. 
datoraţi a trimite, în tic-care lună, minise 
terelor şi administraţiunilor; centrale . de 
cari depind, contul gestiunei lor p6 luna 
trecută. însoțit de actele justificative pre- 
vitdute prin regulamente şi instrucţiuni. . 

Aceste conturi vor fi întocmite în forma, 
previdlută de art. 21 din legea de faţă, 

Pentru pereeptorii contribuţiunilor di- 
reete, conturile ce urmeză a încheia și au- 

| toritatea, însărcinată eu verificarea, și jude- 
carea lor se determină prin legea de con- 
statare şi de percepere a contribuţiunilor 
directe. Ra a 

- ATI, “159, Administratorii: financiari -de 
județe sunt însărcinaţi cu primirea, 'şi een- 
tralisarea priu seripte a împlinirilor efoe- 
tuate de agenţii de pereepțiune ai 'contri- . 
buțiunilor şi: ale altor drepturi şi venituri 
publice, şi cu ineasares, directă a tutulor - 
impositelor; taxelor. şi veniturilor date în 
debitul lor. :; o 

Administratorii financiari de judeţe sunt 
însărcinaţi -şi cu plata, cheltuelilor publice, 
după ordonanţele şi mandatele de :plată e- 
mise deordonator. OC si 

Art. 160. Seriptele administratorilor 'fi- 
nanciari de judeţe sunt :.. PI 
„Un jurnal general pentru înscrierea ope- 
raţiunilor din fie-care qi ; . 

Un registru do: partide, în care se resu- 
mă tute operaţiunile după natura lor :. 

Registre ajutătore,: în cari se deseriii a- 
cele operaţiuni în tote amânuntele lor. 

Art. 161. Casicrul “central al tesaurului. 
este însărcinat eu incasarea tutulor veni- 
turilor şi cu plata tuturor cheltuatilor Sta- 
tului : el mai ales primesce de la adminis- 
tratorii financiari de judeţe fondurile aflate 
disponibile și trimite acestora, după ordi- 
nul contabilităţei generale, sumele nece- 
sare pentru efectuarea, plăţilor ozlonanțate 
şi mandatate asupra lor. 

Art. 162. Seriptele casieriei centrale sunt: | 
1. Registre de prima înscriere, ținute de 

casierii primitori şi plătitori :. 
2. Un jurnal resumând operațiunile pe 

fie-care Ji;. . 
3. Un registru: de partide ; 
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4. Registru pentru desvoltarea, cheltue- 
lilor pe ministere şi pe articole; 

5. Diferite alte registre pentru înscrierea 
în amănunt a, operaţiunilor do primiri și 
de răspunderi. " i 

„dirt. 163. Operațiunile casierici centrale 
sunt verificate în fie-care di de către con: 
tabilitatea generală a Statului, caro va con- 
stata și soldul fie-cărei qile, ME 

Una din cheile tesaurului se va păstra, 
do directorul contabilităţei generale a Sta- 
tului, 

„Art, 174. In fie-care seră casierul central 
comunică ministerului financelor şi conta- 
bilităţei generale a Statului situațiunea ca- 
sci, impreună și cu copie de pe jurnal. In 
acâstă situaţie se va arăta lămurit : . 
“Soldul din qiua precedentă ș: 
“Incasările şi plăţile făcute în cursul 

qilei ; . ! 
Soldul la finele dilei. | 
Administratorii financiari de judeţe vor 

adresa şi ei, la finele fie-cărei săptămâni, 
contabilităţoi gonerale a Statului,:o situa- 
țiune sumară a operaţiunilor efectuate :în 
cursul săptiumâuei. IE Pa 
“Art, 165, Atât casicrul central, cât și ad- 

ministratorii financiari de judeţe vor” îna- 
inta, în primele 10 dile din fic-caro lună, 
contabilităţei generale a Statului, un cont 
al. operațiunilor efectuate în cursul lunoi 
precedente. 
Acest cont va coprinde o rubrică pentru 

operațiunile din lunile precedente şi una 
pentru operaţiunile lunare pentru cari se 
trimite contul, ast-fel ca contul celei de a 
19-a lună a anului să resume operaţiunile 
efectuate în tot cursul anului financiar. 

Conturile vor trebui să fie însoţite de 
actele justificative ale operaţiunilor de în- 
casări și de plăţi, precum şi de borderouri 
indicând pentru venituri, încasările efec= 
tuate, aşedate pe natura lor și pe exerei- 
ţii + iar pentru cheltueli, plățile efectuate 
asedate pe ministere, pe articole de bud: 
get şi pe exerciţii. , 
Art. 166, In primele 10 dile din fie-care 

lună casierul central şi administratorii fi- 
nanciari de judeţe vor înainta, fio-cărui or- 
donator divcet și secundar un borderoii de 
plățile făcute asupra ordonanţelor și man- 
datelor de plată emise de dânșii. : 

Aceste horderouri vor “fi alcătuite şi ele 
pe articole de budget și pe exerciţiii 

„Art. 167. Un regulament de administra- 
tiune publică va determina în amănunt 
numărul. și felul registrelor ajutătore co 
trobuese ținnte de casicrul central și ad- 
ministratorii financiari de județe, modul de 
înregistrare al' operaţiunilor, forma contului 
şi & borderourilor, precuma și tot cs pri- 
vesee serviciul administraţiunilor  finan- 

. ciare, | ”   

îm CAP, IL 

Direcţiunea contabilităţei jenevale u 

! Statului 
IE , : te i - 

; Art. 168, Contabilitatea, generală a Sta-. 
tului, pusă sub ordinele şi autoritatea mi- 
nistrului financelor, esta însărcinată ; | 

a) Să inregistreze şi si centraliseze, in 
seriptele generale alc:financelor, tâte tap=: 
tele de venituri şi de cheltueli ale Statu- 
lui, precum şi ale caselor speciale, ale că-. 
ror venituri și cheltueli se incasâză şi se. 
plătesc prin administratorii financiari. 
b) Să determine regulele dupa:cari aro 

să se ţină contabilitatea tutulor banilor - 
publici şi să facă a se menţine-în fic-care 
din aceste contabilităţă un mod-unitorm de. 
inregistrare prin scripte ; . -...-. 

c) Să privegheze ca contabilitatea minis-- 
terelor să țină seriptele lor - coordonate și . 
în concordanţă cu seriptele centrale ale fi- 
nancelor ; 

d) Să exercite un control continuii asu-- 
pra contabilitiței casierului central şi a ad-- 
ministratorilor financiari de județe, pentru 
ca scriptele lor: să fie ţinute cu exactitate, 
la di şi în acord cu acelea ale contabilită- 
ței generale a Statului; . 

e) Să pregătescă proiectele de legi rela- 
tive la aprobarea, executarea și. regularea. 
definitivă a budgotului Statului ; 

[Să încheiă conturile anuale și de exer-- 
ciţiii ale fie-cărui budget, să adune elemen-- 
tele cari trobuese coprinse în contul vene-- 
ral al administraţiunei financelor și să pre-. 
gătâscă situaţiunea financiară a tesaurului; 

9) Să înregistreze şi să videze spre plată 
extractele ordonanțelor ministeriale, dupa 
ce sa incredinţat că s'a fiicut o justă im-- 
putaţiune asupra exerciţiului și creditului 
indicat în ele şi că nu sa depăşit, acel. 
credit ; 

h) Să pregătâscă lucrările relative la con- 
statarea şi . înscrierea datoriei publice, la. 
imprumuturi provisorii saii consolidate, la 
plata anuităţilor, la acordare de pensiuni 
civile şi, in fine, Ia tot ce are raport cu 
datoria publică a Statului şi să ţină con-= 
tabilitatea specială a tutulor acestor opo-- 
raţiuni, i 

art. 169. Directorul contabilităței sene- 
rale a Statului supune aprobărei ministru- 
lui financelor: - 

a) Natura şi forma registrelor ce trebu- 
esc ţinute de contabilitatea fio-cărui mi- 
nister, de administraţiunile financiare . de 
judeţe, de. casierut central al tesaurului şi 

* de casierii și cotitabilii speciali ai tutulor: 
alministraţiunilor publice. , | 

) Modificările ce pot deveni necesare în 
materie do contabilitate, fie pontru .a sa-- 
tisfaee unor exigenţe speciale ale serviciu-. 

-Ilni, fie pentru a îmbunătăţi metodele cari
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prin experiență, s'aii dovedit a fi defectu- 
-0s0 saii complicate; 

„_„_e) Regulamentele și instrucţiunile în ma- 
“terie de contabilitate, precum și modifică- 
'rile ce urmâză a se introduce în acelea, cari 
“sunt în vigore ; . 

„___«) Instrucţiunile pentru stabilirea natu- „Tei şi a, formelor documentelor şi a comu- nicărilor cs contabilitatea diferitelor mi- 
nistere, administratorii financiari de judeţe, 
„casierul contral al tesaurului și toţi con- tabilii şi casierii speciali aă administraţiu- 
nilor publice trebue să transmită periodic 
-contabilităței generale a Statului, pentru 
a centralisa operaţiunile în scriptele gene- 

„zale ale financelor, pentru a exercita con= 
trolul contabil al introgei gestiuni finan- 
ciare și pentru a putea să'și îndeplinâscă 
tote celo-alte sarcini și atribuţiuni ce i se 
vor da rin legi și regulamente. 

Art. 1170. Incumbă contabilităţei generale 
„a Statului : N i 

«), Să studieza dificultăţile ca se pot pre- 
'sinta in aplicaţiunea, .logei, regulamentului 
sanii altor disposiţiuni privitore la contabi- 

" litate şi să propună ministrului financelor 
soluţiunile necesare ; : - 

b) Să “şi dea părerea asupra proiestelor 
de regulamente şi instrucţiunilor privitore 
la ori-co serviciii de contabilitate şi chiar 
asupra celor: privitore la servicii adminis- 
trative, când conţin disposiţiuni cari ar 
putea să influențeze asupra regulelor de 
«ontabilitate alo Statului. 
„Art, 171. Priveehorea asupra tutulor con- 

» „ tabilităților publice se va, exercita de mi- 
nistrul financelor prin agenţi anumo dele- 

„Bați dedânsul. 
„Contabili tutulor ministerelor şi toţi cei- 

„- alți contabilY şi administratori financiari ai 
Statului sunt indatoraţi să dea ori-ce lă- 
muriri şi înformaţiuni li se va core de mi- 

_nistrul, financelor privităre la contabilita- 
„tea Statului. |, pe | 
„Art, 172. Seriptele contabilităţei generale 
„a Statului sunt: 

Un jurnal general pentru înserierea, în 
„resumat, a tutulor faptelor de venituri și 
„cheltueli: | 
.. Un registru de partide pentru desvolta- 
„rea. operaţinnilor de venituri şi cheltueli ; 

Resistre pentru inregistrarea, ordonanţe- 
„lor de plată şi de delezaţiune emise de or- 
donatori ; 

„__ Registre de partide pentru inscrierea or- 
“donanţelor ministeriale pe articole de 
budget: - 

Registre pentru centralisarea, veniturilor 
"Statului pe exerciţii, adminis-raţii finan- 
„ciare, precum şi a cheltuelilor Statului pe 
"ministere, oxerciţii și articole do budget: 

_.. Registre ajutătore pentru desvoltarea, şi 
mai în amtnunţime a operaţiunilor de ve- 
“nitură şi cheltueli. 

Art. 173. Dupe verificarea conturilor lu- 
nare trămise de administratorii financiari 

  

  

de judeţe și de casierul central al tesauru- 
lui, operaţiunile fio-cărei luni se recapitu- 
lEză nai ântâiii in registrele ajutătore, dupe 
care apoi se trec în scriptele generale. 

Inregistrarea se va face tot-d'a-una pe 
ultima di a lunei pe care privesc operaţi- 
unile de inregistrat. - A | 
“Art, 174. Dupe verificarea tutulor coutu- 

rilor administratorilor financiari do judeţe 
şi a casierului central, contabilitatea sene- 
rală le transmite Curţei de Conturi, împre- 
ună cu resumate generale, întocmite pe ju- 
dețe, pe natura de venituri, po articole de 
budget şi pe exorciţii. . 
Art. 173. Conturile generale anuale şi de 

oxerciţiii, regularea definitivă a budgetelor 
şi situaţiunile financiare, co urmeză a se 
publica în fio-care an, se vor întocmi dupe 
seriptele centrale ale contabilităţei gene- 
xale a Statului. .. | . | 

Aceste conturi se vor trimite Curţei le 
Conturi spre a putea constata exactitatea 
şi conforinitatea lor cu decisiunile pronun- 
tate de acea Curte asupra conturilor indi- 
vidualo ale diferiților administratori finan- 
ciari. MR 

Art. 176. Indată dupe primirea. contului 
definitiv al fie-cărui oxerciţiii, Inalta Curte 
de Conturi va delega trei dintre consilierii 
săi, insoţiţi și de procurorul acelei inalte 
Curți, spre a încheia jurnalul şi registrul 
de partido al contabilităței generale a Sta- 
tului pe anul financiar ale cărui conturi 
aii fost primite la, Curte și să constate con- 
cordanţa conturilor încheiate. - 

Art, 177. Directorul contabilităţei sene- 
rale a Statului este personal răspundător 
de oxactitatea inregistrărilor de contabili- 
tate şi de, concordanța seriptelor centrale 
ale financelor cu acelea ale diferitelor mi- 
nistere,' administraţiuni financiare şi con- 
tabili. ” 

- Când va dovedi vori-o neregularitate saii 
veri-o discordanţă, directorul contabilită- 
țel va referi imediat ministrului tinancelor, 
care va lua măsurile necesare pentru res- 
tabilirea, ordinei. şi a exactităţei. 

, 

CAP. IV 

Contabilitatea materiilor 

Art. 178. Contabilitatea - materiilor to- 
prinde : . ! ARE 

1) Materiile de consumaţiune şi de tran- 
sformaţiune ; . . 

2) Valorile mobiliare saii permanente de 
tot felul. | 

Art. 179. In fic-eare masasin, deposit, şan- 
tior, usini, arsenal şi alte stabilimente a- 
parținând Statului şi gerate pe socotela sa, 
este un avent responsabil al materialelor 
depositate. a 

Acest agent este contabil al cantităței a- 
celor materialuri, dupe unitatea, aplicabilă 
fie-cărei din ele. - - 
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  „five, 

Art, 180, Disposiţiunite" cenorale relativo 
la, contabitiă banilor publici, și maă cu semă 
acele coprinse în art. 10,11, 12 și (3 din 
lega de faţă, sunt aplicabite și contabililor 
de materiale, | 

Art. 1181. Contabilii de materiale sunt ți- 
nuți să inscrie în seriptele lor intrarea, e-. 
sirea, transformaţiunile, deteriorările, per-. 
derile, deşeurile şi lipsurile, precum şi ex- 

„codentele tutulor materialelor date in păs- 
“trarea lor.  * o i | 

„Art. 182, In fio-care lună saii la epocile! 
determinate de administraţiunile respective, 
contabilii de materiale intoemese. dupe 
scriptele lor; un relevat, resumând, pe na- 
tură de intrări şi de ceşiri, tâte: operâtiu- | 
nile. de încărcări și descărcări ce aii avut 
loc în luna precedentă : iar in primele trei 
luni ale anului contabilii întocmese și tră- 
mit antorităței centrale de care depind 
contul general al gostiunoi lor pentru anul 
precedent. a 

= Art, 183. Operatiunile de intrări, de trau- 
sformaţiuni, de consumaţiune saii de eşiri 
a materialelor trebuesc sprijinite în contu- 
rile individuale cu acte justificative: stabi- 
lind regulata, încăreare şi descărcara a con- 
tabilului, : : m 
"Mamutanțiunile şi transtormările de ina- 

toriale, precum şi deşeurile, sait exceden- 
tele, sunt justiticate prin certificate admi- 

“nistrative: : 
Aetele justificative urmeză să fie formate 

pe basele nrmătore; o: 

Inventare, procese-ver- 
bate saii recipise de primire 
din partea contabilului, fac- 
tuii de expediţiune, cones- 

Intrări reale: 
și intrări de 

ordine . 

cabinetele de sciinţă şi laboratoriile, obicete- 
le de artă și de sciință, OO. 

Contabilitatea valorilor mobiliare și per- 
manente. nu este supusă controlului Curţei 
de Conturi, o ÎI 

Cu tote acestea, în 'ccea co privosce- pe 
ministerul de răsboiii, materialul si  valo- 
rile mobiliare și permanente. sunt supuse 
la aceleaşi regule de contabilitate ca și 
materiile. de consumațiune și de trauştor- 
maţiune.: DN 

TITLUL IV 

Contabilitatea caselor speciale . 

CAP. | 

Contalutitatea julețelav 

art. 186. Veniturile și cheltuelile „jude= 
telor se prevăd în fic-carean în budăetele 
lor, votate și aprobate in formele prevă- 
dute de legea județiană. 1. 0 

Art. 187, Nici un imposit judeţian nu. se 
pote aşeda “le cât în virtutea, unei lei, ! 

Art, 188. Cheltuelile judeţelor sunt, ace- 
lea determinate prin - legea asupra admi- 
nistrațiunci județiane, precum şi acelea ce 
se vor pune în sarcina lor prin deosebite 
legi speciale, a ” , 
"Art 189, Fondurile alceate prin badgetul 
unui exerciții nu pot îi întrebuințate la 
cheltuelile unui alt exereiţiii ; do' aseme- 
nea și cole privitore la un capitol saii ar- 
ticol nu pot fi întrebuințate la cheltuelile 
unui alt capitol saii articol. - A 

In budcetul fic-eărui an se va' aloca un 
fond din care 'se vor acoperi cheltuelile su- 
ptimentare, precum și cele neprevădute şi   mente saii scrisori de tră- 

sură, n 7”
 

Ordinile în virtutea că- 
rora Suii făcni cşirile, fac- 
turi do expediţiune, pro- 
cese-verbale, recepise, cer- 

-tifieate administrative ţi- 
nenul loc de reeepise. 

„Eşiri reale și ” 
şir | 
de' ordine - 

Transtor- , o. : “Procesc-verbale  consta= mări a - și fabricări, * tând resultatele operaţiu- 
deterioriiri.. S Bilor,: certificate adminis= 
deşeuri: saii / trative ţinânu loc de pro- 

Lai Su af=y __exeedente cese-verbale, 

art. 184. Dupe verificarea de către  ad- ministraţiunile centrale a conturilor indi- "Yiduale ale contabililor de materii, ele se „trămit în cercetarea şi judecarea Curţei de 
Conturi, însoţite de tote actele justifica- 

“Art. 185. Contabilitatea, * valorilor mobi: 
liare sati. permanente coprinde' mobilierul Statului, maşinele; instrumentele, uneltele şi” ustensilele de fabricaţiune, modelele şi |: 

extraordinare, a Ea 
„Auulările de credite, în scop dea se crea 

resurse pentru mărirea, fondului de desehi- 
dere de credite suplimentare. şi extraordi- 
nare, nu se va putea face de cât «le consi-, : 
liul de miniștri. in urma referatului mi- ” 
nistrului de resort, i 

Art. 190, Când, dintr'o impregiurare vre- 
care, budzetul ver -unui judeţ nu a fost a- 
probat până la deschiderea noului exerei- 
țiii, veniturile şi cheltuelile ordinare con- 
tinuă, până la aprobarea noului budget..a. 
se îndeplini dupe budgetul anului prece- 
dent, - 

Art, 194. Termenele în cari urmeză a se 
indeplini tâte faptele de venituri şi chel- 
tmeli sunt aceleași ca și pentru budgetul 
Statului, prevăqute in art. '32 din legea de 
faţă. : i 

Art. ,192, Veniturile indeţelor provenirid 
din imposite se vor percepe de către .per- 
ceptorii fiscali ai Statului, o-dată cu,con- 
tribuţiunilo directe, dupe rolurile intocmite 
şi se varsă impreună . cu acestea - la.admi- 
listrațiunea [inanciară a județului.   tipurile, bibliotecele, archivele, muscele, | Cele-alte venituri se vor incasa prin” ad- 

7) 
- 

 



    

“ face tocmeli şi contracte se 
„prin legea consiliilor judațiane.   
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mivistratorii financiari de județe, dupe in- 
tlurile ce i se vor comunica «dle autoritatea 
județiană, ” 

Art, 193. Plata cheltuelilor . juileţiane se 
va tace ile către administratorii financiari, 
dupe ordonanţele de plată emise de auto- 
ritățile judeţiane. 

Aceste ordonanțe de plată vor indica, 
exercițiul. capitolul şi articolul din buget, 
numele şi pronumele titularului, natura, 

" cheltuelei şi vor fi insoţito de actele .jus- 
titicative alcătuite dupe. baselo generale 
indicate în art. 98 din legea de faţi. 
Ele vor fi semnate de coi în'drept con- 
torin sdisposiţiunilor legei jurloțiane. : 

" Art, 194. Ordonanţele de plată emise se 
vor inregistra mai întâiii întrun jurnal 
general, dânduli-se un număr «de ordine, 
şi apoi în rezistrul de parțtide, în caro o- 

" peraţiunile de ordonanţare se vor desvrolta, 
pe articola de budeet, 

udată cu liberarea lor în primirea celor 
in drept so va trămite şi administratorului 
financiar al judeţului un avis -saii extract 
de pe ordonanță. 

Art. 195. Administratorii financiari nu 
vor plăti ordonanţele de cât dupe ce se 

-xor fi încredințat că clo s'aii emis în mar- 
«inca articolului respectiv din buuet, sati 
în marginea creditelor acordate, potrivit 
legilor speciale. 

Art, 196. Competiuţa autorităţilor jude- 
tiana de a contracta împrumuturi și de a 

determină 

Disposiţiunile prwvitora la licitatiuni, co- 
prinsa în art. 130—80 din legoa de fați, se 
aplică şi județelor. UE 

Art, 197. Administratorul - finauciar este 
dator a ţine o contabilitate deosebită pen- 
tru fondurile judoţiane, neputându-lo ames- 
teca cu fondurile Statului saii cu fondurile 

"altor case cu a căror șestiune este însăr- 
cinat. 

be asemenea va ține o contabilitate de- 
osebită pentru fondurile budzetului ordi- 
nar al judeţului, neputând să le conto- 
pescă cu acolea provenite din budetul 
drumurilor, - 

Tote plățile pe socotela budrotului ju- 
detolor se vor face numai în marginea nu- 
merariului disponibil din acel budget. 

Art. 198. îm fie-care lună administratorii 
tinanciari de judeţe vor trimite autorităței 
judeţiane un cont al gestiunoi fondurilor 
judoţiane, însoţit do actele justificative, 
atât pentru încasări, cât şi pentru plăți. 

Dupe aceste conturi, verificate și iînre- 
uistrate, autorităţile julețiane vor incheia, 
conturi de exocreițiii cel. mult trei luni 
dupe închiderea exerciţiului. 

Aceste conturi se vor supune examinărei 
şi aprobărei consiliului judeţian, și în urmă 

- se vor inainta Curţei de Conturi, impreună 
eu conturile lunare ale administratorului 
finaneiar, însoţite de actele justificative. 

  

Art. 199, Ordonanţele do plată rimase 
neachitate, precum şi: creditele allate :dis- 

anula. Creanţele bune de plată se vor or- 
donanța, când vor fi reclamate, asupra bud- 
getelor curente, dintr'o alocaţiune specială 
saii dintrun credit co se va, deschide a- 
nume în acest scop. : 

Rămășițele de incasat din exerciţiile -in- 
chise so vor trece de -asomenea ca preve- 
dori în budgetele curente. 

Art. 200. Prescripţiunile provădute de 
art. 125 din legea de faţă sunt aplicabile 
şi ercanţelor judoțolor. , 
„Art. 201, Ministerul financelor va întocmi, 
în înţelegere și cu ministerul do interne, 
instrucţiuni și formulare pentru formarea 
budgetului şi a conturilor, precum şi: pen- 
tru înregistrarea prin seripto a operaţiu- 
nilor. i 

CAP, IL 

Contabilitatea enmunală 

Art, 202. Veniturile şi cheituelilo comu- 
nelor nu se vor putea efectua de. cât în 
conformitate cu budgetul fie-cărui exorciţiii 
saii cu autorisațiunile extra-ordinaro nato 
în formele prevă&lute prin legea comunală. 

Art, 203. Epoca inchiderei exerciţiului, 
pontru lichidarea și ordonantarea cheltuo- 
lilor, pentru strângerea veniturilor. și pen- 
“tru efectuarea plăţilor sunt aceleaşi ca şi 
pentru Stat, in ceea-ce privesco comunele 
urbane reședințe de juloţ, 

Pentru connminelo urbane ncreședinţe de 
judeţ și pentru comunele rurale exerciţiul 

financiar, A Su 
Art. 204. Cânml, dintro impregiurare ore- 

care, budeetul unci comune nu a fost apro- 
bat, înainte de. deschiderea exerciţiului, 
veniturile şi choltuolile ordinare continuă, 
până la aprobarea noului budget, a [îi efec- 
tuate dupe budgetul anului precedent. 

Art, 205, Nici un imposit comunal nu se 
pote aşeda de cât în virtutea unei legi. 

Art. 206. Legea comunală determină ve- 
niturile şi cheltuelile comunelor, 

Art. 207. Creditele alocate prin budgetul 

cheltuelile unui alt exerciţii ; de asemenea   şi cele privitore la un capitol sait articol 
nu pot. [i intrebuinţate la cheltuclile.unui 
alt capitol sati articol.: Me 

Art, 208. Când creditele deschise prin 
budzet nu sunt suficiente pentru a acoperi 
cheltuelile la cari sunt afectate, se vor pu- 
tea deschide credite suplimentare. Do ase- 
menca şi cheltuelilor neprevălute se va 
face faţi, prin deschidere do credite extra- 
ordinare, Atât creditele suplimentare, cât. 
şi cele extra-ordinare, se vor măregini .în 
cifra care se va.prevede, în acest scop, la   un articol special al budgetului, 

ponibile la închiderea exerciţiului, se vor . 

budgetar se închide o-dată cu finete anului. 

unui exerciţii nu pot fi întrebuințate la. 
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- cu aprobarea buduetului, 

6 16. - , 

“Art, 209, Deschiderea unor asemenea cro- 
dite se aprobă de autorităţile înstireinate 

în formele pres- 
crise prin legea comunală. , 

Anulările de credite, în. scop dea se crea 
-Tesurse pentru mărirea fondului de des- 
chidoro do credite suplimentare și extra-! 
ordinare ale budsetelor: comunelor urbane 
reședințe, nu se va putea “face de cât de 
consiliul de ministri, în urma referatului 

“ ministrului de interne. 
Art. 210. Imcasarea veniturilor și plata 

cheltuelilor comunale se va - face de către 
- un aont, sdenumit percoptor în comunele 
- rurale, şi easier în comunele urbane. 

pecimele ce comunele pot fi autorisate a 
- percepe asupra: principalului contribuţiu- 

- nilor directe ale Statului so: vor împlini 
de către perceptorii Statului după rolurile 
întocmite şi so vor vărsa la perceptorul 
snii casierul comunal. 

Art, 211. Peresptorii şi casierii, inainte 
de a intra în funcţiune. vor trebui si de- 
pună eauţiunea prevădută de art, 13 din 
legea'de faţă. i 

Art. 212, Pentru ori-ce împlinire de bani 
"perceptorul saii cazierul comunal va libera 

o recepisă tăiată dintr'un rogistru cu mateă, 
Aceste chitanţe. nu vor fi valabile întru 

"cât nu vor fi semnate și lo către primarul 
- comunei saii ajutorul delegat de densul. 

In administraţiunile comunale urbane re- 
cepisele se vor putea viza, şi de ciitre șe- 

" ful serviciului de contabilitate, după auto- 
risațiunea dată” de primar. 
"Art. 213, Nici o plată din casa comunală 
nu se va putea face do cât în virtutea u- 
noi ordonanţe. emisă de primar asupra unui 
credit regulat deschis. Ordonantele de plată 
vor fi semnate de primar şi de secretar 

- (motar), saii do seful serviciului contabili- 
- tătei, şi vor indica numele şi pronumele 
- titularului, natura eholtuelci, exerciţiul și 
creditul-la caro se aplică cheltuiala, şi vor 
trebui să fie însoţite de actelo justificative, 

* întocmite dup bazele generale provădute 
de art. 98 Qin legea do faţă. 

Art. 214. In comunele urbane reşedințe 
„de judeţ, creditele previădute în budget 
rămân la disposiţiunea primarului încă trei 
luni după finele anului financiar, dar nu- 

„mai-spre a complecta cheltuelile la cară 
ati fost afectate. 

In comunele rurale și în comunele ur-: 
bane nereşedinţe de judei, nu se va putea, 
„ordonanța, nici plăti asupra creditelor pre- 
vidute în budszet de cât până la, finele a- 

“nului financiar. 
Art. 215. Ordonanțele de plată omise de 

primarii comunelor urbane rezedințe de 
"judei, se vor înregistra mai înteiii într'un 

  

jurnal, pe măsura emisiuncă lor, dându-li-se 
un număr de ordine.; se vor inscrie apoi 
'şi în registrul de partide, -în care cheltue- 
lile so vor desvolia pe articole de budget, 

In comunele .rurale şi in comunele ur- 

i bane noreşedinte de judeţ. ordonaniele de 
|plată se vor libera dintrun registru cu 
+ mateă, numerotat şi parafat de autoritatea 

l judeţeni. Acest registru de ordonanţe va 
:servi şi ca registru jurnal,. sumele ordo- 
: nanțate reportându-se din filă în filă. 
“Un registru de partide se va ţine pentru 

trecerea ucostor ordonanţe pe articole de 
: budget, ! 
: “Art, 216. Cumptrările,. arondărilo, închi- 
„riorile, instrăinările şi, în fine, tote con- 
itractările in numele comunei, se vor face 
prin concurență şi publicitate în modul 
prevădut de art. 70-—80 din legea de faţă. 

Art, 215. In easurile prevădute de art, 71 
din legea de faţă se vor putea fica. con- 
iractări şi prin bună învoială. 

Art. 218. Competinţa consiliilor comunale 
do -a contracta împrumuturi, de a face voc- 
meli şi de a încheia contracte prin bună 
invoială saii în urma ţinerei de licitaţinne, 
se detormină de'logea comunală. 

Art. 219. Operațiunile de încasări şi plăţi 
efectuate de perceptorii şi casiorii comu- 
nali se vor inregistra în fie-care qi prin 
seripto. , 

Art. 220. Scriptole casiorilor comunelor 
urbane reședințe de judeţ sunt: 

Un registru cu matcă pentru chitanţe: 
Un jurnal general, presentând tote ope- 

raţiunilo făente in fie-care di şi situaţiunea 
dilnică a casei; i 

Un registru de purtide, desvoltând p2 ar- 
ticole do budget, atât pentru venituri, cât 
şi pentru cheltueli, operaţiunile efectuate ; 

Rozistru de detalii, în care veniturile și 
choltuetile sunt trecute în amenunţimea lor 

Art 221. Perceptorii comunelor rurale şi 
casierii comunelor urbane nereşedințe- de 
judeţ vor ține registrele următore: 

Un registru cu matcă pentru chitanțe : 
Un jurnal de casă pentru inscrierea qil- 

nică a încasărilor şi plăţilor efectuate ; 
“Un registru recapitulativ, destinat a pro- 

senta situaţiunea complectiă u fie-cărni por- 
ceptor şi casier comunal, : . 
"Art, 922. In. fie-care lună casierii comu- 

nelor urbane de reședință vor trimite pri- 
marului un cont de operațiunile efectuate 
în cursul lunci. precedente, însoţit de ac- 
tele justificative pentru încasări şi plăți. 

După verificarea conturilor, serviciul de 
contabilitate al primăriei va înrevistra. o» 
peraţiunile efectuate în seriptele alminis- 
traţiunei comunale. | 

Aceste seripto sunt: a 
Registru jurnal, în care operațiunile se 

trec în resumat: „- Ă 
Registru de partido, în care operațiunile . 

se trec pe articole de hudget, atât: pentru 
venituri cât şi pentru choltuoli: “ 

Registre ajutătore pentru desvoltarea în 
amtnunț a tutulor operaţiunilor de venituri 
şi cheltueli. . . 

Art. 223. Poreeptorii comunelor rurale şi 
casierii comunelor urbane - nezeşedințe de  
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“judeţ, nu daii conturi linaro: oi vor în- 
„ toemi, în unire eu primarul, numai conturi 

„. „anuale, în modul ce se va indica prin, ar- 
ticolele urmiitore, 

Primarul insă va avea dreptul ori şi când 
1 cere casicrului snii perceptorului o si- 

maţiune a venituritor și cheltuclilor co- 
munale, - 

Art. 924. Primarii comunelor urbane. re- 
şedinţe de judeţ vor încheia în fie-care an, 
după inchidoreu exerciţiului şi înainte de 

__presintarea budgetului, contul exerciţiului 
inchis 

„east cont trebuesce să conţină, în or- 
dinea capitolelor și articolelor din! budget, 
urmiitorele indicațiuni : 

Pentru veniluvi * Natura veniturilor : : 
Evaluaţiuniie după budget, 
Dreptarile constatate în lavoroa e omuncă ; 
sumele incasate în primul an al exerci- 

- țtăului şi în cele şes luni din anul al 
- «louilea ; 

Sumele rămase de încasat la inchiderea 
„ axereiţiului. 

Pentru cheltucli : 
. după budget ; 

Creditele, acordate: : 
Drepturile constatate în sarcina comunei ; 
Sumele plătite atât in primiil an al oxer- 

„iţinlui, cât şi în celo şese luni. din anul 
„al douilea ; 

Sumele rimase de plată la inchiderea 
exerciţiului. 

Creditele snii părțile do . eroilite „rămase 
neintrebuinţate. 

Art, 225. Primarii comunelor urbane 1 n6- 
reşedinţe de judeţe și ai comunelor rurale, 
vor încheia, îndată dupt finele anului fi- 
nanciar, împreună cu pereeptorii saii casio- 
rii comunali, contul operaţiunilor săvirşite 

„în cursul anului. 
Acest cont va copriude: 
Pentru venituvi- Natura veniturilor ; 
Evaluaţiuniie după budiret : 
Drepturile constatate în favorea comunei ; 
Sumele încasate în cursul anului: 
Sumele rămase de incasat la finele anului. 
Pentru cheltueli: Articolelo de choltueli 

--<tupt buduzet : 
Creditele acordata : 
Drepturile constatate în sarcina comu- 

ne: 
- Sumele plătite în cursul anului: 

Sumele rămase dle plată la finele anului: 
Creditele saii părţile de credite rămase 

. nointrebuințate. 
„Art, 226. Sumele rămase de incasat la, în- 

"chiderea exerciţiului saii la finele anului 
financiar se vor trece în budsetul anului 
„următor sub un articol intitulat : sri tm: ăşițe 
din oxerciţii inchise» 

Art. 
citati la inchidorea exerciţiului. saii 
„la finele anului financiar se vor anula, „A- 
„.semenea '83.vor anula în mod definitiv şi 
eroditele saii părțile do credite rimase ne- 

Articolele do choltueli 

27, Ordonanțele de plată rămase |   
  

introbuinţate. : 
Prin acestă anulare drepturile creditori- 

lor comunei nu sunt atinse: ei vor putea 
pretinde pluta creanţelor lor, care va face 
prin o nouă reordonanţare asupra budse- 
tului curent. 

In acest scop. în fie-care budget se va 
inscrie o alocaţiune pentru plată. de chel- 
tueli din exerciţii inchise, 

Preseripţiuniie prevățute de art. 19 25 din 
Logea de faţă so aplică și creanţelor comu- 
nale. 

Art. 223. Conturile incneiato- de primari 
se supun deliberărei şi aprobăroi consiliu- 
lui comunal; după ce vor fi cercatate şi 
aprobate de consilii, acelea alo comunelor 
urbane nereşedinţe de iudei și alo comu- 
nolor rurale se vor înainta autorităţei in- 
sărcinată prin legea comunală cu aproba- 
rea lor în termen cel mult de trei luni după 
finele anului financiar, 

Conturile comunelor urbane reşedințe U6 
judeţ se vor înainta, în termen de trei luni 
de la închiderea exerciţiului, ministerului 

de interne, care le aprobă, sub reservra 
cercetăroi ulteridro a Inaltei Curți de Con- 
tură, 

Art. 229, Casiorii comunelor urbane de 
reşediaţă vor trimite, col mult troi luni 
după finele anului financiar, direct Curţei 
de Conturi, contul do gestiuno al operaţiu- 
nilor ce aii efectuat; 

Art. 230. Primarii şi porceptoriă saii ca- 
sierii pot face apel înaintea Curţei de Con- 
turi în contra decisiunilor date de autori- 
tăţile insăreinate cu aprobarea conturilor 
lor. 

Legea [altei Curți de conturi determină 
condiţiunile, termenele și forma în care se 
pot face aceste apeluri. 
Art, 231, Funcţionarii comunală însărei- 

nați cu inspectarea şi controlarea. casei 
comunale, sunt responsabili de ori-ce de- 
ticit al pereeptorilor şi casierilor comunali, 
care nu sar putea acoperi cu garanția a- 
cestora şi care ar proveni din causa lipsei - 
(lo verificare asupra gestiunei lor. 

In asemenea cas, o decisiune, a ministru- 
lui de interne lixeză. totalul sait partea de- 
ficitului neacoperit do care funcţionarul 
este responsabil. -. 

Art. 232. In contra acestei decisiuni se 
va putea, face apel la Inalta Curte de Con- 
tură. 
Numai dacă deficitul ar proveni din causă 

de forțe majore, saii din circumstanţe in- 
dependente de supraveghierea şi contro- 
lul perceptorului saii casiorului aflat în 
deficit, Curtea de Conturi! va putea Pro- 
nunţa descăre area. 

Art." 233, Ministrul de finance, în înțele- 
were cu-ministrul de! interne. va întocmi 
formulare şi instrucțiuni pentru formarea 
budgotutui şi a contului, precum şi pentru 
inrezistrarea prin seripte a operaţiunilor. 
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CAP. JI 

Contabilitatea stabilimentelo» publice 

"și de bine-facere 

Art. 234. Contabilitatea stabilimentelor : 
publice şi de bine-facere, alo căror budzeto 
după legi saii alto așezăminte, se votâză 
do Adunarea deputaţilor, e supusă reguli- 
lor provădute prin lezea de față pentru: 
contabilitatea Statului, cu excopţiunile însă 
prevăduto mai jos. 

Art, 235 Exerciţiul fic-cărui budeet se in- 
cheie cu anul financiar ; sumole rt&mase de 
încasat din veniturile unui budget se vor 
trece în budgetut următor sub denumirea, 
do «rămășițe de exerciţii inchise». 

„ Ordonanţele rămase neplătite la finele 
anului financiar şi creditele rămase nein- 

" trebuinţate se vor anula definitiv. Crean- 
tele bune de plată se vor reordonanţa însă, 
după cererea celor in drept, asupra bud- 
„setului : curent, 'dintr'un articol special: 
„creanţe rămase de plată din exerciţii iîn- 
ehiso>, . 

„__ Preseripțiunile prevădute de art 125 din 
lezea de faţă, sunt arlicabile şi creanţelor 
stabilimentolor publica şi de bine-facere. 

Art, :236.' Casierii speciali ai unor ase- 
menea stabilimente vor trebui să depună 
cauțiunea în suma provădută de art. 13 din 
leszea de. faţă, 

» EX Yor trebui sa dea administraţiunilor 
respective conturi de gestiune lunare si să 

"trimită Curtei de Conturi, la finele anului, 
“contul anual de gestiune ca și toţi mânui- 
- torii de 'bani publici ai Statului. : | 

Art. 237. Contabilitatea stabilimentetor 
publice de bine-lacere, ale ciiror budueto 
nu se aprobi de Adunarea deputaţilor, este 
supusă regulelor prevădute în legea de faţă 

pentru contabilitatea comunelor rurale. 
Art. 238, Regulamentele” de : administra- 

" țiune publică vor determina, natura, și forma 
seriotelor co aceste stabilimente trebuese 
să ţină, 

Cap. 1V 

Contabilitatea cusei de depuneri, consemna 

[iuni și econonie.— Contubilitatea casei 

de dotație a îstei şi a pensiunilor mi- 
-. litove și civile 

„Art, 23). Contabilitatea casei de depu- 
„neri, cousemnaţiuni şi .economice, a casei 
„de dotuţie u oster şi caselor pensiunilor 
„militare şi civile este supusă regulelor pri- 
vitore la contabilitatea Statului, atât în ce 
privesce. stringerea veniturilor,: cât şi în 
privinţa lichidărei, constatărei, 'ordonanță- 
rei şi plăței cheltuelilor. N 

Art. 240. Budgetele tuturor acestor case 

13 
, 

se trămit prin intermediul ministerului. fi- 
nancelor. - E E 

In, aceste buduete se vor prevedea lon- 
duri speciale petru desehidere de. credite 
suplimentare şi extraordinare. : 

: Art, 951. Casierii =peciali ai acestor în- 
stituţiuni vor i obligaţi a depune cauțiune, 
conform art. 13 din legea de faţă, atară nu- 
mai dară nu se prevede în alt-lel prin le- 
gile speciale. Ei vor trebui să incheiă con- 
turi lunare, cari se vor trămite spre veri- 
ticare aduinistraţivnlor, şi conturi de zes- 
tiune anuale, cari se vor supune controlu- 
lui Curţei de Conturi. 
“Art, 242. Administrațiunile acextor case 
sunt ținute și ele a înainta Curtei de Con- 
turi, în termenele previzuta pentru Stat, 
atât conturi de gestiune, cât şi conturi de 
exerciţii. Aceste conturi vor fi sprijinite 
pe conturile lunare ale casierilor şi pe ac- 
tele justificative anexut- la dânsele. 

Art, 243. Afară de contul de gestiune şi 
de contul de exerciţii, caza de depureri 
ra încheia în fic-care an câte un bilanţul 
fie-cărui din serviciile sale. Beneticiile re- 
sultate din operaţiunile fie-cărui an se vor 
intrebuinţa în modul şi. cu tormele prevă- 
zute prin legile orgunice ale acelei case. 

Art. 244. So va trămite Curţei .de Con- 
turi, în fie-care an, listi desvoltătoare a 
pensiunilor de tot felul ce sa acordat: a- 
ceste liste vor fi. însoţite de copii de peli- 
chidările şi constatările făcute pentru re- 
gularea drepturilor la pensiune. 

Art. 215. Regulamente de administra- 
iune publică vor determina natura scrip- 
telor ce aceste instituţiuni. sunt indatorate 
a ţine. | , . 

CAP. V 

Coutebilituteu cumerilo» de comerciăi şi  tâ= 

«evilor de vite 

Art. 146. Budgetele camerilor de comer-. 
ciii şi a. târgurilor de vite se -aprobă de 
către ministerul agriculturei, comereiului, 
industriei și domeniilor Statului. . 

Legile speciale ale acestor alministra=- 
țiuni determină veniturile lor. 

Art 241. Casierii speciali ai acestor aşe-, 
zăminte vor încheia în fie-care lună, un cont. 
al gestiunei lor, care se va verifica de ad- 
ministraţiune; la finele anului..vor inainta 
conturi Curţei de Conturi. ME . 

„Administraţiunile sunt și ele îndatorate: 
a incheia la finele anului -conturi şi a le' 
înainta Curţei de Conturi spre verificare, 
prin intermediul ministerului agriculturei, 
comerciului, industriei şi domeniilor. Sta: 
tului, | E 

Art. 248. Exerciţiul financiar se fixează 
la 12 Inni; sumele rămase de incasat, se vor 
trece în budzetul următor: sumele rămase   „se voteză de Adunarea deputaţilor, căreia de plată se vor. anula. definitiv şi so vor
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plăti. prin o nouă, ordonanţare asupra unci ; legei de faţii, nu se cerea, presentarea A- 
„ăloeaţiuni speciale,.care se vor. Prev cdea | duzei deputaţilor. se vor alcătui în' con- 
- în buduet, formitate cu prescripțiunile acestei legi, 

Art. 24). Seriptele. ce uceste administra. ! începând cu exerciţiul 1004—1905. 
ţiuni sunt indatorate a ţine so vor stabili: Pentru exerciţiul 19 +3—1904 adininistra- 
prin regulamente și instrucțiuni. “țiunile acestor fonduri vor urma tâte re- 

Art. 250. Resulele privitâre la contabi- sulele- anteriore, cu .oblisaţiune de a pre- 
litatea generală a statului, afară de excey-: siuta conturile lor. spre verificare Inaltei 

„țiunile. prevăzute mai sus, sunt aplicabile Curți de Conturi. 
-Şi camerilor „lo comereiii şi târsuritor de, Sumele incasate de serviciile de naviga- 
vite. “ție tluvială și al şantierului naval de “la 

“Turnu-Sov erin se vor administra şi deposita, 
 Elaborazea legilor şi regulamentelor:in cursul exerciţiului 1903—1904 conform 

iregulelor anteridro ; iar cu începerea QXCT- 

de contabilitate „ teițiului.1904—1905 vor intra, în regulele 
onerale ale legei de faţă. 

Art, 251. Pentru olaborarea lenilor şi re- 
- aulamentelor de contabilitate, chiar atunci i 
când legea numai parţial ar conţine . părti Disposiţiune finală 
referitore la contabilivatea: unsi : adminis- 
“rațiuni publice, se va tun totd'a-una a- Art. a Tăte „lisposițăunile contrarii le 
„visul Inaltei Curti de Conturi. : gcă de față, afară de cele coprinse in le- 

| . ile de la 30 Martie 1899 şi 14 Martie 1900 
Disposiţii transitorii . privitore la căile ferate, sunt, şi român _a- 

* | | hrozate. 

“Art, 252. Budge'ele diteritelor fonduri] Acestă lee se va pune i in aplicare de la 
“speciale pentru cari. inaintea, promulvărei ! 1 Aprilie 1903. 

LEGE 

GENERALĂ DE. PENSIUNI 
(Publicată în «Monitorul OI Oficial» No. 276 din: 4902). 

TITLUL 1 E pozte 25. de ani, se va, adăoga un spor-de 
sol 9 calculat tot la retribuțiunea; de mij- 

Drepturile funoţionarilor - țloe din ultimii cinci ani.. 
Nici o pensie nu „pote, fi: mai mare, că 

CAP, [ _ A 9.010 lei anual.: , 
| | PI Drepturile la ponsie nu se pot obţine de 

Pensiuni pentru vechime de sevvieiu . |eât la etatea do 60 de ani, iar pentru fune- 
ționarii eclesiastici la 70 ani.+ 

Art. 1. Toţi funeţionariă Statului : civili. Art. 2, La articolul 1 se.tac nemătorole 
militari şi cclesiastici, precum și funcţio- | excepţiună : 
nariă administrațiunilor de utilitate publică, 3 1. Oficerii şi asimilaţii lor, cari i ati fa 
ale căror budgete se voteză de Adunarea cut campania, 1877-—1878, rămân sub, regi- 
Geputaţilor şi cari primesc o retribuţiune | mul logei din .1889, cu modificările ei, în. 
lunară supusă la rețineri în profitul Caselor! următorele condițiuni : : 
pensiunilor, aii drept la pensie în modul | a) acestor :oficeri nu li se aplicii . maxi- 
și condițiunile următore : - mul de.pensiune de. 9.000 lei; 

% Pentru un serviciii do 20 ani, 30%/9 din | 1 Oficerii generali și „superiori şi asimi- 
„Tetribuţiunea de mijloc ce va fi primit în |laţii, lor, cari aveaii mai mult de 40 ani de 
cei din urmă cinci ani de serviciii : servicii și oficerii inferiori şi asimilații lor, 

4) Pentru un serviciii de 25 ani, 650 din cari aveii mai mult de 35 de ani do ser- 
retribuţiunea de mijlor ce va fi primit în | vicii la 1 Aprilio_ 1901, vor primi, la, re- 
cei din urmă cinci ani de serviciii ; | tragerea lor, pensia. calculată ne solda mij- 

c) Pentru un serviciii de 35 ani împli-/locie a celor duoi ani inainte de i Apri- 
-nită saii mai mulţi, îatrâga, retribuţiune de [lie 1901 ;. 

  

mijloc ce va fi primit în cai din urmă cinci| e) Oficerii și asimilați lor cari nu sunt 
ani de serviciii, | "în condiţiunile aliniatului precedent, dar 

Pentru fie-care an „de serviciii „Co. trece | cari aveaii la 1 Aprilie 1190L mai mult de 
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*25 ani de servicii, păstreză, ce 
* sub alin. U şi e, dreptul dea li se socoti 

"și al revisiei: 
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"20 ani de serviciii, vor primi, la retragerea 
” lor, pensiunea calculată pe media soldelor 
„acelei înainte de 1 Aprilia 1901 şi acelei 
„in momentul retragerci ; 

«) Oficerii şi asimilați lor, cari la pro- 
-*mulgarea presentei legi, ait mai multe de 

ca şi cei do 

timpul din şeolele do oficeri, saii de urad 
-“interior, ca, timp de servicii, - 

Toţi oficerii şi asimilaţii de sub alin. b 
-și c, cari aii abținut o înaintare în «rad în 
„decursul şi dupe anul budgetar -1901—1902, 
--*or primi, la retragerea lor, pensiunea, cal- 
senlată pe media sollelor . color din urmă 
duoi ani. 

3 2. Uficerii inferiori combatanți aii drept 
la pensie la otatea de 55 ani, când sunt 
puși în retragere din oflciii. 

S8. FE uneționarilor următori : 
N) de la, Găile ferate: personalul atelierelor 

“trenurilor, al: divisiunilor de | 
întreţinere a liniilor cu secțiunile lor, al 

- inspecţiunilor de: oxploatare cu staţiunile, 
serviciile trenurilor şi întreţinerea, liniilor 
telegrafice şi telefonice, al inspeeţiunilor | 
«e tracţiune. cu depositele-de mașini şi cu 

- serviciul: maşinelor şi al pompelor do ali- 
mentare, al serviciuini maâgasiilor. de ma- 
veriale și mavasiilor cu silosuri, precum şi 
personalul imbareat al serviciului maritim 
şi al docurilor: 

L) de la serviciul marinei militare : por- 
-sonalul imbatreat : - 

c) do la serviciul navigaţiunei fluviale şi 
-de la serviciul idraulie : personalul im- 
“bareat ; 

(1) de la poste ŞI telegrate : conductorii 
" dilisenţelor, personalul ambulanţelor, per- 
“sonalul de rovisie al telegrafelor şi tele- 
tonelor de pe linie, manipulaţii telearato- 
poştali şi telefoniei până la gradul de ofi- 
ciant inferior el. 1 inelusiv : 

c) de la Ministerul financelor : personalul 
revisiunci fruntariilor şi urmărirei contra- | 
bandei. 

"La toți aceşti funcţionari li se vor socoti 
-anii de serviciii potrecuţi efectiv în aceste: 

_ funcțiuni sporiţi cu 33 la sută, fără ca, acest: 
"-spor să pOtă-trece-pesto'cinci ani; iar eta 
tea, la caro aceşti funcţionari 'vor putea 
să'şi exorcite drepturile la, pensie se va 

“ determina, scădându-se din limita de vârstă 
«de 60 de ani, 35 la sută din timpul petre- 
cut în serviciile mai sus enumerate, ' fără 
"ca acestă reducere să potă trece peste cinci 
"ani. 

Impiegaţii de biurouri de la serviciile mai 
-sus'enuimerate nu'vor boneficia de aceste 
"„disposițiuni spoeiale,. 

CAP. Il 

! Pensiuni pentru văniri și inţir mităţi 

Art. 3. Pensiunile pentru răniri și infir- 

1 

mităţi se. acordă în următorele casuri : 
4) când un „funcţionar, întru îndeplinire 

serviciului saii printr'un act de devotamel 
pentru Stat, a căpitat riniri şi lesiuni at: 
de rave în cât îl pun în imposibilitate 
permanentă şi absolută de a'și câştiva exi: 
tenţa, prin ori-ce fel de muncă, ol aro dreţ 
la o pensie, ori-care "i-ar fi etatea; ia 
pensia se va stabili dupe timpul servi 
adăogându-se cinci ani. In ori-co cas, pet 
siunea nu va fi mai mică de 75%/4 al ulti 
mei retribuţiuni a funcţionarului, ori-c ar 
ar îi fost timpul servit; 

i) când, în exerciţiul tuncţiunei şi di 
causa saii cu ocasiunea serviciului, sait pri 
un act de devotament pentru Stat, func 
tionarul a căpttat răniri, lesiuni și infir 
mităţi grave, cari "1 fae improprii serv 
ciului şi “| pun în imposibilitate de a'l con 
tinua. el va avea drept la; pensie ori-car 
“i-ar (i etatea. Cotitatea pensiei, în ace: 
cas, va ti de 4%/o din ultimul salariii, dâe 
funcţionarul avea mai puţin ca 20 ani d 
serviciii : iar dacă va avea mai mult de? 
ani de serviciii, se va determina ca ] 
Cap. |: 

ec) când Tuneţionarul a ar 'suteri de intir 
mități, cari 'L pun în imposibilitate per 
manentă și absolută de ași câştiga exi 
tenţa prin ori-co fel de muncă, el va ave 

' drept la pensiune, ori-care "i-ar fi cotate 
eu condițiune să fi îndeplinit 15 ani d 
serviciii. Cotitatea pensiunei, în acest ca 
va fi 40%/o0.din ultima -retribuţiune, dac 
funcţionarul are mai puţin ca 20 de ani d 
serviciii, și potrivit Cap. 1, dacă are m: 
niult : 

«) când funcţionarul suteră de infirm 
tăți cari "1 tac impropriii serviciului, de; 
nu sunt provenite din causa serviciului, € 
va avea dreptul. la pensie, ori-care “i-ar : 
etatea, în limitele celor-alte condițiuni pre 
vădute la Cap. 1. 

Pentru tote aceste casuri (a, l, e, «) per 
sia nu pote întrece maximul anuul de 901 
lei şi cătimea ultimei retribuţiuni. 

Art. 4.- In cas de răsboiii, ori-ce răniri sa 
; infirmităţi, considerate ca incurabile, Ye 
da dreptul la aceeaţi pensie ca și cele 0 
sub lit. art. 3, 

Art, 5. Causele, natura şi urmările - -Tăni 
rilor saii infirmitiiților vor îi stabilite 
modul prevădut prin un regulament de a 
ministraţie publică. 

Drepturile de pensiune, prevăduto a ace: 
capitol, se pot exercita ori-e Caro Ya fi citate 

“TITLUL, II 

"Drepturile urmaşilor. 
i Le N 

"Art." 6. Văduva pensionarului sâii a tun 
tionarului incetat in viaţă cu drept: 
pensie, va. avea drept la jumitate din pe: 
sia cuvenită soțului ei. 

  

  Când un funcţionar încetăză din vieţ tă di
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causele speciticate la art. 3, înainte de ași 
fi regulat drepturile la pensiune, drepturile 
văduvei. şi ale copiilor se stabilesc pe basa 
normelor fixate. la art. 3. 
„Dacă'sunt copii minori niiscuţi din călsii- 

toria cu funcţionarul, se va, adăoga la, ju= 
mătatea pensiei cuvenite văduvei. încă 'un 
supliment de pensie determinat ast-fel : 
pentru un copil 20/9 din pensia cuvenită 
tatălui ; pentru duoi copii 95%/0 şi pentru 
trei și mai mulţi copii 500/9 din acea pensie. 

Art. 7. Văduva funcţionarului încetat din 
viâţă dupo un servicii de cel puţin '5 ani, 
va avea drept la o pensie egală cu 150/g din 
ultima, retribuţiune a soţului. 

Dacă sunt copii minori născuţi din. căsă- 
toria cu funcţionarul, se va adăoga un su- 
plement egat cu 100/o din acea retribuţie 
pentru un “copil, 15% pentru duoi copii, 
209%e pentru trei copii și mai mulți, 

Viduvelor şi copiilor” minori, pentru ser- 
viciile soțului saii tatălui lor, provădute la, 
art. 2, s 3, li se vor socoti anii de serviciii 
ai tatălui Curi cu 350/0, fără ea acost, spor 
să' potă treco peste cinci ani. 

Art. 8. Când, din diferite cause, copiii 
minori ai funcţionarului saii pensionarului 
sar pune sub o altă tutelă de cât aceea a 
văduvei, lor mame, atunci mama va lua, 
30%/ din pensia soţului, iar pentru copii se 
va adiioza, la proportiunile arătate în alin. 3 
al art. 6 de mai sus, 20%/0 din pensia ta- 
tălui lor. i 

In casul prevădut la art. 7, văduva va 
lua 100/p din roiribuțiunea soțului, iar pen- 
tru copii se va adăoga, la proporţiunile ară- 
tate în acel articol, 50%/9 din retribuțiunea, 
tatălui lor, 
„Art. 9. Văduva, unui pensionar sai fune=: 

ționar cu! dreptui la pensie, dacă ea insăși 
„are drept la pensie ea fostă. funeţionară, 
nu va putea cumula cele dout pensiuni: 
va avea însă dreptul la pensia cea, mai 
mare, 
„Dacă, văduva are copii, suplementul pre- 

vădut la art. 6, alin. 3, se va lua din pen- 
sia cuvenită tatălui. : 

Art. 10. Orfanii de tată şi de mamă ai 
drept la o pensie determinată ast-fel: 

Pentru un copil 500/ din pensia tatălui : 
pentru duoi copii 630/9; pentru trei și mai 
multi copii 75%/9 din acea pensie. . 

Dacă tatăl a încetat din viţă dupe un 
serviciii do 15 ani, saii din causele prevă- 
Ante la art. 3, alin. e, orfanii vor avoa drept! 
la o pensiune, caro so va. calcula: „pentru 
un copil 15% din ultima retribuţiune a ta- 
tălui ; pentru doui copii 200/3; pentru trei 
copii şi mai mulţi 250/0 din acea retribu- 
tiune. 

Ortanilor do tată şi de mamă, pentru ser- 
viciile tatălui lor, provăqute la art. 2, să, 
li se vor socoti anii de sorviciii ai tatălui 
sporiţi cu 3500, fără ea acest spor să potă 

1 trece peste cinci ani. 
„Art. 11. Orfanii, ai căror părinţi aii fost   

ambii funcţionari, aii. drept a lua din peu-. 
sia cea mai maro proporțiunilo, arătate în, 
art. 1, alin. 4 4, 
"Art, 112, Copiii din - diferite ! 

a. 
istorii ai, 

  

artar egale din aceca-și pensie dacă vă - 
duva triesee, ea va lua numai o pătrime, 
din pensie. .: 

Art. 43. Văduva aro drept la pensie până, 
la morte şaii .până la remăritare. 

Orfanii ati drept la pensie până la ma- 
joritate sait până lo, căsătorie, dacă. ca are 
loc. inaintea. majorităţei. . 

Art, 14, Numai copiii legitimi saii logiti-. 
maţi aii drept la pensie. 

Art. 15. Văduva nu are drept la pensi- 
une dacă celebrarea căsătoriei sa făcut, 
după regularea la pensiune a soţului ş şi in 
urma „promulg ărei presentei leg). 

Dacă celobrarea căsătoriei a avut loc i îna--. . 
inte de înscrierea la ponsiune a funciiona- 
rulu', care în acel moment avea mai mult, 
do 5U ani, văduva nu va avea dreptul la 
pensiune de cât, dacă ar. fi trăit eu sotul 
cel puţin cinci ani. 

In ambele casuri, dacă s'aii niiscut copil. 
din acea căsătorie, ci se bucură de drep- 
turile orfanilor de tată şi de mamă: | 

Art. 16. Copiii orfani ai oficerilor și asi-- 
milaţilor aii dreptul de a fi primiţă în şeo- 
lilo inilitare ale Statului cu preferinţă şi 
fără plată, dacă satistac condițiunile de ad- 
misibilitate. - 

Art. 17. Femeia şi copiii minori aă fune-. 
ționarilor străini, şi fără ca soţul saii tatăl 
să fi cerut naturalisarea, aii drept la pen-: 
siune: insă cu restricţiunoa, „că cei cari 

intră în peusiuno de la promulgarea, pre- 
sentei legi trobuo să loeuiască,. in țară cel, 
putin. ş6pte, luni po an, căci în cas contra- 
rii vor perde pensiunea pe timpul cât.vor, 
lipsi din țară fării autorisațiunea, prevăqută, 
la art. 3ă, 

TIT LU L ul 

Disposiţiuni generale 

Art, 18, Pensiunea este porsonală. Ia este. 
viagoră, afară do casurile in cari presenta 
lege hotărăsee alt-fel. . .. 
“Art. 19, Aîi drept la pensiune numai fune- 

fionarii cari aii primit o retribuţiune lunară 
şi li sati (ăcut'.reținori.: 
„Art. 20, Pentru determinarea. ponsiei nu 

s8 vor ține în. semă diurnele, chiriile și 
ori-ce: alte. îndemnităţi co -se plătesc .ca 
accesorii 'pe-lânsă retribuţiune. 
„art, 21. Când funcţionarul a ocupat la 

Stat, în acelaşi timp mai multe funcțiuni 
retribuite deosebit, şi pentru cari i sa fă- 
cut roțineri, calc ulul pentru „pensie se va 
face numai asupra retribuțiunei celei mai 
mari. 

Art, 22. Când un funcționar a ceup: it în 
acelaşi timp la Stat, judeţ, coriuni, mai 
multe funeţinni rotribuite deosobvit şi pentru 
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-se' pot, întruni pentru pensie. - : 

“telefonică până la «radul de oficiant înfe- 
rior cl. l inclusiv. e 
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„cari i saii făcut reţineri, el va trebui să! 
opteze pentru una din pensiuni. : ! 

Dacă funcțiunile aii fost ocupate în timp | 
deosebit, funcţionarul va putea obţine drept! 
la, pensie de la fie-care casă in parte, cu! 
condiţiune cu suma pensiunilor să nu trecă ! 
peste media salariului maxim. „pe, ultimii: 
cinci ani. e a 

Art. 23, Anii serviţi în timp deosebit: in 
“serviciile civile, militare și eclesiastice ale 
Statului, precum şi: în administraţiunile de 
utilitate publică provădute în presenta leze,; 

Anii serviţi la Stat nu se pot întruni cu 
cei de la județe şi comune și, viee-versa, 
de cât în următârele casuri: : : 
a) La inginerii şi conduetorii ficând parte 

din corpul: technie, cară ai: trecut: de la 
Stat la judeţ, saii comună şi vice-versa în- 
nainte de 15 Iunie 1894; | e 

4) La modici şi veterinari ; : E 
c) la profesori, institutori şi invăiători : 
«4) La manipulanţii : telegrafo-poştali și   Funciionarii ' prevăduţi: mai sus, cărora! 

nu li sati (ăcut reţineri saii cărora li sau! 
făcut numai rețineri ' parţiale, aii - dreptul! 
să beneficieze de disposiţiunile acestei Levi, | 
“vărsând la Casa pensiunilor suma reţine-! 
rilor 'cuvenite, pe tot timpul servit, în ter- | 
men de cinci ani de la promulsarea pre-! 
-sentei legi. 

regutarea drepturilor la pensie, timpul 'pen- 
tru care s'aii operat reţineri, -sait ''peu- 
tru caro - funcţionarul a:. vărsat: roțineri 
ulterior la diferitele case de pensiuni. -. 

In nici un cas nu sc va lua“ în conside- 
rare timpul servit inainte de otatea de 2! ani 
pentru“ civili și inainte de a'deveni ofi- 

: ceri pentru militari. Reangajaţilor Li. se so- 
cotesc'anii do serviciii în gradele inferiore, 
in afară de-anii din şeolele de oficeri. . . 
-La acestă disposiţiune se face o : excep: 

țiune pentru funcționarii: ce se vor alla iu 
prevenlerile art. 3, ciirora li so vor ţine: în 
semă, la regularea drepturilor la pensiune, 
toi timpul servit pentru care li sa tăcut 
reţineri, - DI 

Fracţiunile mai mici de un'an se vor ne- 
lie, ” DI e 

Timpul petrecut în -şcoli,:atunci când nu 
se fac reținori, nu se socotesea la pensie. 
“Timpul de disponibilitate şi do retragere 

din oficiii pentru oficeri nu sc socotesce la 
pensie. E 

Timpul de congediii nu se socotosce la, 
pensie, dacă totalul congediilor cari tree de 
dout luni pe fie-care-an ' depăşesce 1/29 din 
anii serviţi cu retribuţie, afară de cusul 
câud se îndeplinesce'o insărcinare! dată de 
Stat sati când se exercită un mândat, legis- 
lativ: de persone cari nu domieiliază' în Ca- 
pitală. E a i 

Timpul de răsboiii” se socotesee  indouit: 
'pentru oficeri şi uradele inferiore cari de- 

“ţionarul a fost: în serviciul lor. 

" “Vărsămintelo se vor face, în aceste casuri,! vin oticeri prin: continuare de servicii. 'A- 
la fie-care casii în parte, în timpul cât fune-! celaşi drept îl ati și funcţionarii civili ai 

i armatei, aceştia însă numai pentru timpul 
„Regulatea drepturilor la pensie se va face! in care aii îndeplinit serviciul. în zona de 

de casa administraţiunei unde funcţionarul i operaţii a armatei. Se consideră-ca timp 
a-făcut ultimul serviciii .și dupe resulelel| de răsboiii intervalul din: momeniiul decre= 

“publică prevădută în presenta lee, cu eon- 

ei. Cele-alte case vor contribui proporiio- 
nal cu suma totală a retribuţiunilor plă- 
tite şi din cari 's'aii făcut reţineri. 

ATt, 24. Pensionarul care va primi o tune- 
țiune retribuită de Stat, judeţ, comună saii 
administraţiune do utilitate publică, provă- 
dută în presenta; lege, esteidator să opteze 
între pensiune şi retribuţiunea saii diurna 
acestei timnețiuni. IE i 

In casul când ar opta pentru retribuţi- 
unea saii diurna funcţiunei în care a fost 
ehemat, la eşiroa din acestă funcţiune re- 
intră in drepturile sale anteridre de pen- 
siune, fără ca anii serviţi din noii să -se 
potă adăuga la cei de mai inainte, pentru. 
a servi la mărirea pensiunei. 

Acestă disposiţiune se aplică și funeţio- 
narilor cari,-cu tâte că 'şi-aii regulat drep- 
turile la pensie, nu și lo-aii exercitat, con 
tinuând incă a servi înainte. i 

Pensionarul pâte cumula pensia cu o nouă 
retribuțiune. sai diurnă de la Stat, judeţ, 
comună saii administrațiune de utilitate 

dițiune ca ambele întrunite să nu trecă de 
200 lei lunar fără deducerea reţinerilor 

Art, 25. So socotesce ca timp util, pentru   

tărei mobilisărei urmată de'răsboiii și până 
la deșconcentrarea armatei, ! ” . 
“Cu adresa No. 29211 din::1902 (vedi pac. 

307 din Buletinul Tel-Post). ' Ministerul 'de: 
interne face cunoscut că concediile acor- 
date funcţionarilor. pentru concentrări, ma- 
nevre saii exerciţii militare nu intră: în 
prevederile art. 25 din legea pensiunilor, 
neputând fi 'considerate ca concedii propriii 
dise.) a 

Art, 20. Perd dreptul la pensie, fie că 
sunt saii nu înscriși: _ a 

«) Cei cari peri calitatea de român : 
l) Cei condamnaţi pentru crime: | 
€) Cei condamnaţi - pentru -delicte cari, 

după dreptul penal, atraz perderea -drep- 
tului la pânsia: - : DI, 
d) Cei condamnaţi ln iînchisore pentru 

furt,. escrocherie, înşelăciune, delapidare de 
bani publici, falș si abus de incredere. 

lu tote casurile de mai sus, dreptul de 
pensiune se perde in virtutea lege), chiar 
dacă var fi prevădut în hotărirea de con- 
damnare, 

„Celor condamnaţi la inchisore pentru alte 
delicte de cât cele arătate mai sus se sus- 
pendă dreptul la pensie în timpul condam-
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niirei. Pensiile lor se fac venit easei pensiilor. 
Art, 27. Infirmitățilo resultând din aeci- 

dente se vor constata incdută după accident 
saii col mult până în trei iuni de la acei- 
dent, din oficii saii după carerea interesa- 
ților, sub pedepsi perderai dreptului cure 
decurge din asemenea înfirmităță. 

Cele-alte infirmităţi se vor constata col 
mai târziii la retragerea din servicii. | 

Constaturea se va face de o comisiune 
instituită ast-tel: 

«) Pentru funcţionarii civili şi oclesias- 
tici al Statului şi af aulministraţiunilor de 
utilitata publică, prevăduta în presenta 
lece : medicul curant al infirmului, un n10= 
die delezat ul Ministerului de finance. me- 
dicul primar de judeţ şi un delogzat admi- 
nistrativ al Ministerului de finance: 

„In Pentru militari în timp de paco: 
Medicul curant, medicul divisionar, me- 

dicul delegat al Ministerului de finance şi 
setul corpului de trupă : 

c) Pentru militari în resboiii: medicul 
şi seful corpului de trupă: 

«) Pentru funcţionarii căilor ferate : me- 
dicul curant, medicul . cireomseripției căi- 
lot terate, medicul delezat al Ministerului 
de finance şi un delegat administrativ al 
căilor fărato: IN 

e) Pentru funcţionarii judeţelor : medi- 
cul curant, medicul primar de judoţ şi pre- 
feetul judeţului saii un delegat al stii : 

[; Pentru tuneţionarii comunelor: meili- 
cul curant, un medie comunal numit de 
consiliul comunal, primarul saii unul din 
ajutore, ÎN 
„În oraşele unde sunt spitale, medicul co- 

munal se va inlocui eu mâdicul spitalului 
saii unul din medicii primari de spitale, 
numit de şeful serviciului sanitar, . 2 

Dacă medicul curant este unul din me- 
dicii mai sus dosomnaţă spre a fhce parte 
din oficiii” din comisiune, el va fi inlocuit 
prin un medic desemnat de consiliul sani- 
tar superior, - | 

" Decisiunile nu pot fi admise îi folosul 
infirmului de cât cu majoritate de trei, a- 
colo unde sunt patru saii 5 membrii: de 
duoi, acolo unde sunt trei, şi în unanimi- 
tate acolo unde sunt. duoi membri. 

Un regulament de administraţie publică 
va arăta modul de procedare al comisiunei. 

„irt, 28. Statul pote, având avisul con- 
1orm al unei comisiuni medicale, constitu- 
ită potrivit art. 27, să reeheme in aceeaşi 
funcțiune, saii în una echivalentă, pe un 
pensionar inscris pentru infirmitiţi pe basa, 
-presentoi legă saii a celor anteridre. 

In cas de refus, pensiunea se revocă și 
funcţionarul va urina să işi constate drep- 
turile la pensie conform ro&ulelor tenorale. 

- Dupe reintrarea in serviciii, pensia se 
perde de drept. Anii mai înainte serviţi 'se 
vor adăuga însă la cei din urmă, pontru a 
obține o nouă pensie, pe basa presontei 
leszi, fie pentru vechime, fio pentru infir- 

. 

  

pe 

mităţă, : i 
Art. 29. Drepturile la pensie "pentru ve- 

chime sai infirmităţi încep de la data în-. 
serierei, conform art 47. 

Drepturile. la pensie pentru accidente în- 
cep dn ziua suprimărei retribuţiunei. 

Drepturile la pensie ule văduvelor și or- - 
fanilor. încep din ziua morţei soţului . saii 
părintelui lor, dacă aii' făcut cererea în 
timp-de un an de la.mortea soţului sait! 
părintelui ; rar dacă n'aii prosentat, cere- 
rea în termen do un an, drepturile. vor. 
curge din momentul presentărei cererei. 

Art. 30, In timp de răsboiii retraceroa la, - 
-pengie este. suspendată pentru militari. . 

Art. 31. Retrazorea din oficiii din armată 
se dă în conformitate cu legea posiţiunei 

'|oficerilor, caro va fixa cătimea soldoi de re- 
tragere, ce se va plăti din buagetul chel- 
tmelilor Ministerului de răsboiii, privitâre: 
lu soldele posiţiilor diverse ale oficerilor, . 

Art. 32. Ponsiunoa, urmaşilor pâte fi ur-: 
mărită până ln 1/, pentru despăgubirea; de, 
sumele delapidate saii furate de autorii lor 
de la Stat saii do la una din administra 
țiunile prevădute în presenta lege. 

Art, 33. Streinii, atlaţi în serviciul Statu- 
lui în momentul promulgărei presentei legi. 
cărora, li s'aii făcut roţineri de retribuţiuni 
în timpul serviciului lor, pot să-și: oxer- 
cito dreptul la pensiune şi fără a, fi cerut - 
împământenirea. 

aplicabile și femeilor funcţionare. 
„Art. 35, Femeia streini funcţionară, mă- 

ritată sait nu, are drept la pensie cu con- 
diţie si locuiască : col puţin șepte luni po 
an în țară. i 

Art. 36 Ori-co reţinere din retribuţiunea 

Art, 34. Disposiţiunile presentei legi, sunt, 

funeționarului în. profitul Casei pensiuni- - 
lor devine proprietătea Casci de pensiuni 
și funcţionarul nn are nici un drept să 
ecră restituirea : el are dreptul numai la 
pensie dacă îndeplinesce condiţiunile lesoi. - 

Art. 37. Fracţiunile- mai mici ca.-un leii. 
la stabilirea pensie! lunare se neglijeză în 
favorea, Casei pensiunilor, 

Art. 33. Pensionarii nu “şi vor putea lua 
pensiunea de cât dacă îşi aii domiciliul 
stabil în ţară și locuesce cel puţin scpte 
luni pe'an în țară. i 

Despre acesta cei trebue să presinte do-! 
vedile necesare la Casa pensiunilor, 

Se excepteză acei cari au motive bine 
întemeiate pentru « locui timporar în stroi- 
nătate. Aceştia vor adresa cererile lor Mi- 
nistrului de finance, indicând motivele lor. 
Ele vor trebui să fio aprobate de Consiliul 
de Ministri şi îneuviinţate prin decret ro- 
ual. Raportul către Reze trebuo să conţină 
motivele. 

Străinii pensionari ai Statului, înainte, 
de promulgarea legej de față, sunt excep- 
taţi de Ja disposițiunile acestui articol. 
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TITLUL IV 

Despre administrarea serviciului pensiilor, 
"constatarea, lichidarea şi plata lor 

„Art, 39, Serviciul pensiunilor face parte 
diu serviciile Ministorului de finance. EI 
se administrâză - sub autoritatea Ministru- 
luje de'-directorul contabilităței generale. 

„EL xa ţine statele de servicii ale tutulor 

  

funcționarilor, cu indicaţiunea, stărei lor 
civile, a retribuţiunei ce primese și a re- 
ținerilor ce i se fac. . : 
„Art... 40. Serviciul pensiunilor are un bud- 
et special al sâii, pregătit şi votat în fie- 

- eare.an odată cu budectul Statului. 
In termenele hotărâte de legea contabi- 

lităţei generale și de legea Inaltei Curți 
de Conturi, Ministerul financelor va înainta 
Inaltei Curți conturile speciale ale servi- 
ciului pensiunilor. . | 
“Art, 41. Constatarea, drepturilor la pensie 

co va face de către o comisiune: compusă 
din : ! iti Sa 
“Primul-președinte al tribunalului Ilfov, 

"unul .din advocaţii. Statului delogat de Mi- 
nisterul do domenii, un dolegat al Mini- 
sterului de răsboiii, un delegat al Ministe- 

“rului de lucrări publice și de directorul 
contabilităței generale a Statului. , 
-Delegaţiunile; sunt anuale şi so vor da 

prin decret regal cu 15 dile inainto de se- 
sinnea eiordinară de 1 Martie a, fie-cărui an, 
„Art. 42,' Comisiunea, va fi presidată de 

primul-preşedinte al tribunalului Iltoy. 
Decisiumie se vor-da cu: majoritate de 

trei voturi, comunicându-se părţoi prin în- 
grijirea administraţiunei financelor. . 
“Art, 43. Ministrul are drept, în termen 

de o lună de la pronunțarea îor, să infirme 
în total saii în parte decisiunite de admi- 
tere ale comisiunei;: el nu va putea însă 
ordona ' inscrierea, în cas, când comisiunea 
â' respins cererea, a 

- Infirmarea decisiunei comisiunei de către 
Ministru- se comunică, părţei prin ingrijirea 
adminstrațiunei financelor. i 
"Deeisiunile de admitere la pensie se vor 

supune de Ministrul de finance „aprobărei 
Regelui. . ” e 

Art. 44, Apelurile contra decisiunilor co- 
misiunei sai ale Ministrului se vor judeca 
de Curțile de apel eontorm dreptului co- 
mun, : ! 
Competinţa . Curţei va fi determinată de. 

domiciliul părţei care reclamă regularea 
dreptului scii la pensie. 
„Termenul de apel va fi de o lună de la, 

data comunicărei decisiunei atacate. . ; 
Pentru pensiunile mai mici do 200 lei pe 

lună, procedura va fi eratuită, 
Recursul seva judeca de secţia II a Cur- 

ței de Casaţie. o 
Termenul, de - recurs va fi de-o lună de 

la data comunicăre: decisiunei, |. ” 
"Comunicarea . hotăririlor se va face con-   

form dreptului comun. j 
"Causa se va judeca în apel şi racurs do: 

urgență. a - 
” Art, 45, :Decisiunile comisiunei de pen- 
siuni rămase. definitive aii autoritatea lu- 
cerului judecat. . e 

Ele se vor investi cu formula executorie: 
de tribunalul locului unde a lucrat comi- * 
siunea, ! . Ma a 

Art. 45, Drepturite la pensiunile lichidate 
și inscrise conform dispesiţiunilor de mai 
sus sunt definitive. | o 

Dacă se constati în urmă erori «lo fapt. 
cu privire la timpul servit, la rotribuțiune 
sait la verstă, atât pensionarul cât şi ad- 
ministrațiunea Casoi pensiunilor pot cere 
reformarea deeisiunei  comisinnei la tribu- 
nalul de prima instanţă al domiciliului peu- 
sionarului, IN . 

Judecarea se va face rupe droptul co- 
mun, i . : . 

Art. 47. Constatarea şi asedavea dreptu- 
rilor la pensie ale funcţionarilor. pentru 
vechime de serviciii și pentru înfirmități 
se va, faco pe diua do 1 Aprilie pentru biud-- 
gotul exerciţiului începttor in aceeaşi di. 

Constatarea, drepturilor lu pensie alo lune-. 
ționarilor pentru accidente, precum şi acelea 
alo viduvelor şi orfanilor, se va face și in 
cursul anului, la epocele ce se vor “fixa 
prin regulamontul de punere în aplicare al 
cgei, , n. 

Art. 48. Nici o înseriere la pensie nu se 
pote face do cât dupe ce funcţionarul va 
dovedi că a fost pus în retragere, saii că 2 
demisionat din tote funcțiunile ce ocupa la 
data 'cerorei, IE ANII 
"Art. 49, Cererile pentru pensiuni, însoţite 
de tote actele co se vor arăta in regula- 
mentul de punere în aplicare al logei,se vor 
adresa Ministerului de finance. AR 
“Pentru casurile de vechime. de serviciii. 

şi pentru infirmităţi, cererile vor fi luate 
în considerare uumai dacă vor fi presentate 
cel mult până la 1 Martie din fie-care au. 

In tot timpul lucrărilor comisiunei şi cel 
mai târţiii până la 31 Martio, se. va da. 
drept petiționarului de aşi complecta actele 
trămiso în noreuulă, i N , 
“Pentru casurilo. de rănire prin accidente 

(art. 3, 6 şi 10), precum și pentru văduve 
şi ortani, cererile și actele, spre a putea îi 
luate fi luate în. considerare, trobue să [ie 
presentate cel mai târdiii în ajunul înce- 
perei lucrărilor comisiunei. . 

Art. 50. In ceasurile în cari cei în drept: 
nu vor presenta extrase deo po actele de 
stare civilă, liberate conform art. 32. C. C., 
constatarea nascerei, a căsătoriei saii a mor- 
toi so va tnco in audienţă publică, contra- 
dietoriii eu Casa penșiunilor, prin martori. 
şi presumpțiuni. iai i 

Neclamantul va comunica prin portărei 
Casei pensiunilor, sub pedepsa de nulitate 

Ja acțiunei, eu cel puţin dont luni înainto. 
do introducerea, ei la. tribunal, protenţiu-.
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nile sale, fuptele eo voesce a stabili, copii 
de pe actele scrise co posodă şi, în lipsă, 
numele şi pronumele, domiciliul şi prote- 
slunea martorilor co va invoca. Prin acestă 
comunicare reclamantul va fi dator sti arate 
în ce scoli şi în co timp a făcut, studiile, 
co diplome saii certificate a obţinut, ce acte 
de serviciii militar posedă, când s'a, căsă- 
torit și inaintea cărui oficer de stare civilă, 

In același timp reclamantul va fi obligat 
să depună la urefa tribunalului tâte diplo- 
mele și certificatele de şcoli, actela de stare 
civilă, actele do serviciii militar, afară de 
casul când va proba că este împedicat prin 
un cas de forță majoră. - 

Art, 51. Când urmâză a contribui mai 
multe case la plata unci pensiuni, în co- 
misiunea casei care constată şi aședă drap- 
tul la pensie vor fi representate şi cole-alte 
câse prin câte un delegat. 

Contra îneheierilor comisiunoi se poto 
face apel şi recurs, conform art. 4%, după 
co sait comunicat hotăririlo tuturor păr- 
ţilor, conform dreptului comun. 

TITLUL V 

Venifuvile şi chetuelile seveiciului: pen- 

stuniloi 

Art. 52. Voniturile serviciului pensiuni- 
lor sunt : | 

«) Reţinerile do 10%/, din lefile, diurnele, 
chiriile şi_ori-ce indemnisări ale funeţio= 
narilor plătiţi luna: ; 

b) Câte o piitrimo din retribuțiuno în 
rimele dont luni do la ceci numiță din noii 

in serviciii, sai reintraţi după o întrâru- 
pere “le serviciii ; 

e! Sporul retribuţiunci po o lună a celor 
înaintați, ehiar când. sporirea sa făcut pe 
loe saii prin budget: 

«) Teonomiile din funcțiunile vacante, 
împreună cu diurnele şi ori-ce accesorii 
inerente funcțiunci, afară, de ceonomiile 
provenind la căile forate din funcțiunile 
nesupuso la reţineri pentru Casa pensiu- 
nilor : 5 ! 

=) Reţinerile de 18 asupra tuturor pon- 
siunitor sub ori-eo denumire : . 

Proeentelo capitalului disponibil al 
fondului de pensiune al căilor forate ro- 
mâne: * 

1) Venitul taxelor militare: 
1) Amendile disciplinare aplicate tuturor 

funieionarilor prevăduţi la art. 1 din lege; 
î) Legatele şi donaţiunile eventuale ; 
j) Subvenţiunea din partea Statului, care 

s» fixeză.la suma (dle 7,390.0)0 lei şi so va 
înscrie obiivatoriii în budgetul Ministeru- 
lui de finance. 

Art, 53. Casa de ajutor a căilor lerate, 
precum şi Casa Dotaţiunei Oastei eu fondu- 
rile lor speciale şi- cu taxele de amânare 
pentru serviciul militar, precum şi casa 

cantoniorilor şi-a impiogaţilor inferiori ae 
la Ministerul luerărilor publice şi casa ile 
ajutore a lucrătorilor de la Reuia Mono- 
polurilor Statului, nu sunt copriuse in le- 
sea de faţă și rămân sub regimul legilor 
şi statutelor lor. ” 

Art, 34. Cheltuelile serviciului penziuui- 
lor sunt: - . 

a) Pensiunile de serviciii şi do: retrasere 
dobâudite până la punerea în aplicaţiunu 
a acestei legi, precum şi col6' ce so vor ulo- 
bândi pe basa acostoi legi; : i 

b) Pensiunile viagere, recompeusele na- 
ționale, indemnisaţiile şi: componsaţiunile 
constatate până in momentul puneroi în 
aplicare a legci de faţă. , 

In eas de noui înseriori de pensiuni via- 
sere, de recompense naţionale, de. indem- 
nisări și componsaţiuni, Casa pensiunilor 
nu esto obligati, să servescă ponsiunilo ce 

„0 sumă egală subrenţiunea servită de Stat: 
c) Ponsiunile şi ajutorele provădute în 

legile din 1877 şi 1886; 

contractat în 1882 de la Casa de dopunori: 
e) Subvenţiunea pentru plata, persona-. 

lului şi materialului serviciului pensiu- 
nilor : i i 

eu constatarea «drepturilor la pensiune şi a 

medicul curant ” 
Acestă indemnitate se fixcză la 15 lo 

pentru fie-care mombru pe di de ședință, 
Art. 55 Retribuţiunile supuse la reţine- 

rea pentru pensie se .vor prevedea în ar- 
ticole speciale prin bnduetelo dă cheltueli 
ale diferitelor servisii ale Statului, sepa- 
rat de ori-co cheltucii. de altă natură. 

al prosentei legi se vă stabili modul cum 

funcţionarilor, controlul ce Casa pensiuni- 
lor va urma să exercite pentru constatarea 
veniturilor sale şi modul cum se vor ofee- 
tua vărsămintele veniturilor Casei «le pon- 

căror venituri și eheltuali nu so otoctucză 
prin administraţiunea generală a financelor. 

TITLUL VI 

„ Disposiţii transitorii şi finale 

scrise în virtutea leilor antoriore, pre- 
cum şi a statutelor Căilor ferate, fio ci ti- 
tularii "şi-ait exercitat sait nu drepturile, 
vor continua a fi servite conform titlurilor 
co posedă cei în drept şi cu reținerilo ce 
li s> făcea in virtutea legilor anteriore în- 
nainte de promulgaraa acestei legi, maă pu- 
țin 209/9. Acestă roducora de 29 so va a- 
plica din diun de.1 Aprilia 1992. 7   Art, 37. Funeţionnrii Statului cari, la pro = 
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sa vor ulăoga, do cât dacă se va spori cu - 

«) Annitatea împrumutului do lei 1.470.000 - 

fi Indemnitatea comisiunei însărcinată - 

membrilor comisiunilor medicale, afară do' 

Prin rezulamontul de punere în aplicare * 

so vor face reţinerilo din retribuţiunilo. 

siuni de către aslministraţiunile publice ale . 

Art. 56, Pensiunile deja constatate şi în- 
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mulgarea presentoi legi, vor avea mai mult 
de 0 ani do servicii, vor putea când vor 
ajunge la vârsta prevădută în presenta lege, 
să'şi reguleze drepturila la pensiune :—pen- 
tru timpul servit inainte do promulgarea 
presantei legi, conform legilor și 'statutelor 
de pensiune antnriore, și pe basa retribu-: 
țiunei ce avoaii atunci, socotindu-so -roţi- 
norile dupe acele lezi şi statute ; iar pen- 
tru anii serviţi 'lo la promulgarea, legei se 
va adăuga Ja 'cătimeă pensiunei de maă sus, 
pentru fie-caro an servit sub presenta lego, 
un spor de 24 la sută, din retribuţiunea do 
mijloc ca va îi primit în cei din urmă cinci 
ani do serviciii, făcându-se asupra acestui 
spor roținerea de 18'/0 a presentoi legi. 

Pensiunea nu va putea întrece 9.03) lei, 
nici cătimoa ultimei retributiuni, 

Art. 58, Toto instriarile noui, chiar ace- 
lea ale funcţionarilor cari vor fi cerut re- 
gularea la pensie inainte do punerea în a- 
plicara a peesentoi! lei, se vor face con- 
form disposiţiunilor ei, firă a se putea in- 
voca prescripțiunile legilor sati statutelor 
sub cari funcţionarii ar fi început saii 'şi- 
ar fi comnplectat termenele de serviciii, cu 
excepţinnile prevărlute în presenta lego. 

Se exeeptâză do la, disposiţiunea do mai 
sus : 

lionabil. Titlurile eșite la sorţi saii con- 
vertito sa.vor inlocui cu alte titluri de a: 
ceeaşi valore. a _ 

Diferinţele ce ar resulta în numorar din 
cumpărarea titlurilor eşite la sorți saii con- 
vertite, precum şi oxcedentele eventiale 
ale exerciţiilor budgetare ale Cas-i pensi- 
unilor, se vor capitalisa în efecte publice, 
cară se declară, de asemenea inalionabile. 

Cuponele vor constitui un venit al Casei 
pensiunilor. : 

. Soldul în numerar, ce sa va constata la 
diferitele caso de pensiuni în diua aplică- 
rei legei, se va vărsa Casei ponsiunilar, caro 
va încasa în viitor tote sumele cuvenite a- 
cestei Caso sub ori-ce titlu ar fi. 
"Art, 063. Ponsiunile saii recompensele do- 
bândite sub ori-ce titlu, fio do foştii. func- 
ționari, fie de văduvelo saii de minorii:lor, 
prin legi speciale, pentru servicii făcute   . Statului, so consideră ca definitiv stabilite; 
titularii, văduvele şi copiii lornu vor mai 
avea dreptul: la nici o modificare pe basa, 
presentei legi. 

| Art. 64, Pentru medici şi veterinari, pro- 
, fesori, institutori, învățători şi manipulanţii 
jtolegrafo-poştali şi telefonici până la &ra- 
idul de oficiant inferior el. 1 inclusiv, la 
cari s'aii făcut roţineri de către Stat, deși a) Drepturile văduvelor şi orfanilor cari |serveaii la, judeţ saii comună, so vor aplica aii făcut cureri conform legoi din 22 Iunie 

4) Funcţionarii comunali și judeţeni cari 

po viitor disposiţiunile presentei legi —La, 
regularea, lor la pensie, insă, Statul va con- 
tribui eu o cotă-parte pentru timpul cât a 'Şi-aii constatat deja drepturile lor, conform făcut rețineri. lezoi caselor da pensiuni a funcţionarilor ! 

comunauli și judoţani din 1897, de şi nu aii 
fost ioserişi în bulgotelo respective. 

Art. 59. Pensiunilo deja constatate şi a- şozato in virtutea legilor și statutelor an- teri6ru se vae transmite, do la pensionar la văduvă și minori, sii de la văduvă la, 
minori, conform disposiţiunilor prosontoi 
leză şi a regulamentului ek, 

Art, 60, Disposiţiunile legai de faţă nu modifică întru nimie dropturile acordata în bas“ legilor de la 29 Dacombrio -1877 şi 16 Aprilie 1880, - ' ! 
Art, Gl, Actualele easn do ponsiuni pen- tru militari și pentru funcţionarii Ciiilor ferate rămân desfiinţate po iua do 1 Apri- lie 1902. " 
Ele vor inainta Ministerului do finance tot. actele și rogistrelo privitro la con- statazea și plata pensiunilor iu vizoro la 

aplicarea prasentei le, impreună cu ta- belele nominalo alv pensionarilcr, pensiu- 
noa, TOcOnipensa națională sai pensiunea viageră co li se servescs, numărul Şi data decretului sii dociziunei caro a confirmat 
inscrierea, | pe 

Art. 62. Capitalul in efecte, ca so posedă 
de actualele case de pensiuni, se va, trace; de o-dată cu serviciul de plată al pensiu- nilor, sub administrațiunoa Ministerului de finance, . i ? "Fondul ee se va constata se doclară ina. 

| narilor, drepturile urmaşilor, 

Art. 6), Vărsarea roținerilor prev Inta la 
„art. 176 din legea sanitară va trebui să se 
fică in termen de cinci-aniă do la promul- 
garea presontei legi, sub pedâpsa perderoi 
drepturilor. ” i 

„Art, 66, Un rogulament do administraţie 
publică va determina modul punerci în a- 
pliearo a legei do faţă și va prevedea actele 
ce urmeză a so produes pentru constatarea, 
rogularea, şi transmisiunea drepturilor la. 
pensie. 

art. 67, Pentru anul budgeetar 1992-—1903 
detoraţiunile pentru corisinnea prevădută 
la art. îl se vor da îndată dupe promul- 
garea presentei 1oay. i 
"Art, 63, Drepturile Ia pensie alo funețig- 

disposiţiile 
enorale, procedura pentru Curțile de apel . 
şi do Casaţie, autoritatea lucrului judecat, 
epoca do constatare şi aședarea dreptu- 
rilor la pensie, constatarea nascerei, căsă- 
toriei și a morţoi, disposiţiile transitorii şi 
finale, afară do art. 60, 61 şi 62 din pre- 
Senta lege, se vor aplica la judeţe şi la co-. 
mano, precum și ia administraţiile do uti- 
litato publică provădute in presenta lego, 
cari ait case de. pensiuni separate şi alo că-: 
ror budgste se voteză de . Corpurile legiu-: 
itore. - , 

Prin excopțiune, funcţionarii judeteni și 
comunal, afară de insinerii şi conidietorii   din corpul technie, do medici şi veterinari,
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şi de profesori, institutoră și invtţători, vor vea drept In pensie şi dupe 115 ani de ser- vieiii, sorvindu-li-se 4%/0 din .mijlocia re- tribuțiunei po ultimii cinci ani. 
Do asam nev aceşti funcţionari vor avea drentul, să adune anii serviţi, cu încopere de la promul area acestei lozi, la județ, cu aceia dul comunele urbane, aparţinend judetului şi vice-versa, 
Art, 09, Disnosiţiunile presentei logi nu se aplică, eradolor inferior din armată, cantonincilor şi impiesaţilor inferiori ai Ministorului Inezărilor publice, precum şi impiezaţiloz do la Căile ferate, cu sala- rii mut mie de 95 loci lunar, Actualele lori resuilamentn ale Casci Dotaţiei Oastoi, pre- cum -şi statutele casei d ajutor a Căilor ferate, al cantonierilor și al impiogaţilor interiori ai Ministorului lucrărilor publica, rimân În vizore pontru ci... 
Funcţionarii de le Căile ferate, cari fac   parto din casa do ajutor, vor putea trece 

la. Casa de ponsiuni prin sporirea lofei peste 
95 loci, dacă vor fi servit cel puţin cinci 
ani cu acâştă retribuţiune. Aceşti funcţio- 
nară, precum şi cantoniorii și impiegaţii 
iuferiori ai Ministerului lucrărilor publice, 
în aceloași condițiuni cu cai precedenţi, 
vor tr-bui, in afară de disposiţiunile pre- 
v&lute în statutele caselor do ajutor ros- 
peetive, si complecteze roţinerile de 10 0/9 
pe timp cât aii tăcut parte din casa de a- 
jutor. -. Aa . . 

Acoste reţinori vor trebui vărsate întrun 
timp de cinci ani la 'caselele de ajutor. 
In ens:de retragere la pensie saii de deces, 
se va continua cu roţinerilo din pensia 
funcţionarului sati a urmaşilor. . 

Art. 70. Tote' disposițiunile din legile, 
regulamentele şi statutale de pensiuni se- 
nerale şi speciale, precum şi cele din le- 
gile organice privitor la pensiuni, con= 
trarii prosentei logi, sunt şi rămân des- 
tiinţate, 

  

REGULAMENTUL LEGEI GENERALE DE PENSIUNI 

CAP. | 

Administraţiunea Serviciului Pen- 
siunilor ! 

Art. 1. Serviciul” Pensiunilor fiece parte 
din administraţiunea enerală a Ministeru- 
lui «de financo. i 

EI so administreză, sub autoritatea mi- 
nistrului, do către directorul contabilităței 
soneralu a Statului. şi tormeză un biuroii 
special in sub-direcţiunea datorii publice. 
(E Art, 35.) 

Art, 2. Personalul Serviciului Ponsiunitor 
so ya inscrie în Dudgotul special al Pen- 
siunilor. 

Organisarea serviciului și retribuţiunile 
personalului vor fi acele pravădutn prin 
lezea, do organisare a Ministerului da fi- 
nance, 

Art, 3. Atribuţiunilo Serviciului Pensu- 
nilor sunt următore. 

«) Progătirea budgctului Serviciului Pen. 
in executare după, 

co a dobândit aprobarea Aduniirei deputa-   tilor: (azi, 20) a Lu 
v) Privegherea şi urmărirea incasărei ve- 

niturilor şi efectuarea cheltuelilor ; a! 
c). Verilicarea şi. aprobarea _provisorio 2] 

    

conturilor lunare privitore la pensiuni ale 
easierului central al tesaurului publie şi. 
ale administratorilor tinanciari do judeţe; 
«) Ținerea comptabilităței Sorvieiului Pen- 

siunilor, a registrului general de pensio- 
nari, încheierea conturilor .şi inaintarea 
lor in verificarea Inaltei Curţi de Conturi; 

e) Inscrierea, in registrul șreneral do pen- 
sionară a funcţionarilor admiși la pensiune 
de către coimisiunea instituită do lego în 
acest scop, saii de cătro justiţio ; 

f) Primirea cererilor rolativo la pensiuni 
şi progătirea lucrărilor cari trobuese su- 
puse comisiunei pentru constatarea Şi ro- 
gularea drepturilor celor cari solicită aşe- 
darea lor la pensiune; . - o : 

1) Tinerea statelor generale a tutulor 
funcţionarilor Statului, cu indieațiunea stă- 
roi lor civile, a retribuţiunoi ce primose şi 
a reţinerilor ce li sa fac, dună sriinţela ca 

„i sa vor comunici de fiu-or adnini.ten- 
“bune ; (L Art, 39) 

h) Ingrijirea, prin advocatul special al 
Serviciului, de processlo relative la pen- 
siuni ; | 

i) Etectuarea tutulor lucrărilor trebuin- 
„cioase pentru bunul mers al Serviciului şi 
pontru apărarea drepturilor şi interese= 
lor lui. - 
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„CAP. WM 

Budgetul Serviciului Penstunilor 

Art. 4, Budgotul Sorvieiului pensiunilor 
se întoemesco” de Ministorul financeloe şi 
so. supune la aprobarea Consiliului: de Mi- 
nistri. (L. Art. 46) 

În urm: incuviințărei. dată de Consiliul 
de Miniştri, se înainteză în desbaterile A- 
dunărei deputaților și se publică în budge- 
tul goneral al Statului, . 

“Art. 5. Când budsetul nu se votâză la 
timp do Adunarea deputaţilor, serviciul 
pensiunilor. se va îndeplini în anul urmiă- 
tor după budgetul anului precedent, în con- 
formitate cu art. 30 din legea asupra con- 
tabilităței publice. (L. Art, 40, 21.2). 

Art. 6. Tote disposiţiunilo prevăduto în 
legea contabilităţei sonerale a Statului, 
relative la întocmirea, reontrolul, exceutarea 
şi regularea, definitivă a budgetulai uoneral 
al. Statului, precum și disposițiunile rela- 

de crodite, ropurtără, 
preseripţiuni, ete., so aplică şi buduetului 
serviciului pensiunilor, (1. Art. 40, al. 2 

Art. 7. Budgetul serviciului pensiunilor 
cuprinde veniturile şi eholtuelile urmitore : 
(Li Art 92 şi 53) 

Ve enituri 

«) Reţinerile de 107 din rotribuţiunile, 
diurnele, chiriile și ori-ce alte îndemnisări 
ala tutulor funcţionarilor Statului, civili, 
militari şi cclesiasticii, plătiţi lunar ; (L. Art. 
5, it. a. 

-.b) Câte o pătrime din rotribuţiunea pe 
primele dou luni do la cei numiţi din noii 
în. servicii, sală” reintrați după o întreru- 
pere: de servicii ; (L.. Art. 52, lit. v), 

-e) Sporul retribuţiunei po o lună acelor 
inaintață, chiar când sporirea s'a făcut pe 
loc saii prin budget: (1. Art, 52 lit. e), 
'd) Economiile “din funcțiunile vacante, 

impreună cu diurnele: şi ori-ce aceesorii 
inerente funcţiune, afară de oconomiile din 
funcțiunile nesupuso. la reţineri do 1/0 şi 
afară de economiile provenind la căilo fe- 
rate române. din funcțiunile eu retribuţiune 
mai: mică de 95 lei, nesupuse la, reţineri 
pentru serviciul pensiunilor ; (L. Art. 5, lit. 
d Art. 09), 

:€) Roţinorilo provădute do lego asupra 
pensiunilor lo tot folul ; (L. Art, 52, Lit. e. Art. 56, 
Art. 57). 

fi Procentele :fondului inalienabil al ser- 
viciului pensiunilor; (L. Art.5 52, Lit.f, Art. 62), 
-4) Venitul taxelor militare înființate prin 

legea, de recrutare, afară „do taxa do la ti- 
nerii cari aii obținut amânarea serviciului |: 
militar-pontru complecture de studii și care 
aparţine Casci dotațiunei ostei ; (1. Art. se 
lit. ș). 

h) Amendile disciplinare aplicate tutulor 
funcţionarilor Statului cari sunt supuși la 

'Inance, iar sumele ce se vor 

  

roțineri pontru serviciul ponsiunilor (L. Art 
Mit. 7), - 

a L.ustabelo și donaţiuuilo: evontualo ; 
Art, 2, lit.) 

Î Subvenţiunea de lei 

L. 

7.300.009 po an. 
acordată de Stat, (LL. Art ta, lit, 2 ie: 

“n 

Cheltueli 
Ss 

- «) Pensiunile de servicii și de retrassero 
dobândite până li punerea în aplicare a! 
legci din 22 Februarie :1902, precum şi celo 
ce sc vor “dobândi pe basa: acestei Lesri ș-. 
(L Art. 5%, lit.a.) 

W) Pensiunile viauere, 
ționale, indemnisaţiile -și 

recompensele na". 
compensaţiile-. 

constatate până în momontul 'punerei în: 
aplicare a legei din :22 Februarie 11902; 
(L Art. 35, lit,2.) 

.c) Pensiunile şi ajutărele, acordate dupe. 
legile din 1877, 1886 şi. cea. mouifici ătoaro: 
din 1894; (L Art, 54, lit.e.) . 

(1). Anuitatea, împrumutului de l 470, 000. 
lei, contractat în 1882 la Casa de depu- 
Neri; (, Art, Bi lit. a.) 

e) Plata personalului și materialului Ser=: 
viciului Pensiunilor. 

Personalul Serviciului Pensiunilor sc va 
“I prevedea în budgetul Ministerului de Fi-. 

plăti 'se vor. 
rambursa budgetului Statului sub titlul de 
subvenţiune ; (L Arte5%, lit. e) - 

PD Indemnitatea.-de 15 lei pe: qi a memo 
brilor comisiunei pentru constatarea și re- 
xularea drepturilor la pensiune şi a mem- 
Vrilor comisiunilor medicale prevăzute de 
ari. 27 din lege. (L Art: 3%, lit. 7)! 

Art, 8. Incasarea veniturilor şi plata chel-- 
tuelilor privitoare la serviciul, pensium.lor 
Statului so va face prin casicrul central al 
tezaurului public şi prin administraţiunile 
financiare de judeţe. (Le Art, 59.) 

Art. 9. Diversele eatosorii de venituri ale 
Serviciului Ponsianilor se vor calcula, re- 
ţine şi incasa la acesţ Serviciu ' în modul 
speeificat mai jos. (1, Art.53) . 

Art. 10. Reţinerile do 10%/9 -so vor efee- 
tua do la tâte. retribuțiunilo, diurnoto, ci- 
riilo şi ori-ce alte indemnisări ale fune- 
ţionarilor Statului civili, militari și ocle- 
siastici, plătiţi lunar, , 

Chiriile sunt supuse la reţinere chiar în 
casul in caro ar fi plătite trimestrial, se- 
mestrial saii anual.. 

Indomnisările pentru lucrări oxcepțio- 
“male, precum delegațiuni, misiuni în tară 

şi în străinătate, despărubiri- de cheltueli . 
de transport şi deplasare, prime de: cehi- 
pare şi alte asemenea, nu sunt supuse la 
reținerea do 1U0/0. (1, Art. 5, lit.) -. 
Art, 11, Funcţionarilor ehemaţă. pontru 

prima oră în serviciii, dupe. scăderea reţi- 
nerei de 100/g din totalul brut al: rotribu- 

"| țiunsi, li so va mai reţine, în primele duot 
luni, câte o pătrime din suma netă - a Te- 
tribuțiunei. (L Art.:5, lit.0). -



  

      

  

629 : 

Art. 12, Pătrimea din 'salariii po primelo 
dgu& luni so va reţine şi funcţionarilor în 
dispon bilitate fără soldă, cari vor fi rocho- 
mați. în servieiii, precum şi acelora cari, 
trecânl dintr'o funcţiune in alta, vor avea 
o_ întrerupere de serticiii, fiind socotiți ca 
din noii numiți. (1 Are. 82, dit.2) 

Art, 13, De asemenea pensionarii reche- 
mati în serviciii sunt supuşi roțineroi deo 
pătrime din rotribuţiunea po primele două 
luni, (Art. 52 lit 
"Art: 14, Funcţionarii aflaţi "in servicinl 

uuci adlministraţiuni, cari ar treco în func= 
țiune.la o altă administrațiune cu Servi- 
ciii deosebit de: pensiuni, lasă în folosul 
acostui Serviciii câto o pătrime din sala- 
riul pe primelo două luni. fie că voravea 
dreptul de a cumu'a anii pentru pensiune 
de la iimbele servicii, saii nu. u, Art, 2, lit. 2.) 

Art. 15. Funcţionarilor înaintați în func- 
țiuno, precum şi acelora cari, prin ori-ce 
impresiurare, dobândese o sporro de sa- 
lariii, po lână reținerea de 1W/9, li sa va 
mah reţiuo şi sporul po o lună a retribu- 
țianei ce dobândese prin inaîntare saii prin 
ori-co sporire de salarii. a, Art 33, lit.e.) 

“Art, 16. Tote reținerile: specificate ma: 
sus se vor efectua prin însăşi ordonanţele 
do -plată ce se emit do către diforitele ad- 
ministraţ, uni. . . " 

ile vor fi prevăzute prin statele şi lis= 
tele de apuntamente, cari vor cuprinde pe 
toţi funeţonarii împărţiţi pe diferitele ser- 
vicii. -:. - i 

Funcţiunilo ce sar găsi vacanta so vor 
trece de asemenea în aceste state : iar su- 
inelo cuvenite pe zilele în cari funcțiunea 
afost vacantă so vor trece în colâna spe- 
cială: economii prin vucanţă, (a, Art. 32; vit, 
d, L Art,.55.), E 
„Art. 17; Casierii pliititori. vor achita --co- 

lor in drept suma netă de plată, iar reţi- 
norile cuvenite. se vor face venit pe sema 
Serviciului: Pensinnilor în . aceeaşi zi” în 
caro sa.plitit ordonanța. 

Art. 13. Roţinerile din retribuţiunile fune- 
ționașilor prevăzuţi prin: boduetul admi- 
nistrațiunci” căilor ferate - se -vor efectua 
tot în modul prevăzut la art.. 16 de mai 
sus, iar vărsarea lor la serviciul pensiu- 
nilor se va face la fie-care finit de lună. 
„Pentru aceasta, contabilitatea seneraliăi a 
ăilor ferate române va deschide conturi 
speciale pentru toate reţinerilo de mai sus 
cu cari se va încărca zilnie şi troptat: cu 
plata listelor:de apuntamente şi a ordo- 
nantelor de retribuţiuni co ar efectua; iar 
la finele lunei va. (ormu un borderoii do 
reținerile incasate, po care il va inainta, 
serviciului pensiunilor, impreună cu suma, 
cuvenită acestui servicin. 

Acoleaşi disposiţiuni se aplică şi celor. 
alte administraţiuni ale 'statului care ar 
avea s*rvicii deosebite de casierie, pre- 
cum: Casa de depuneri, ete. . - 

Art, 19, La 30 lunie al fic-cărui 'an Mi- 

nistorolo şi direcţiunea generală a căilor 
ferate române vor forma po uliferitele ar- 
ticole- budgetare, state rocapitulative” do 
funcționarii ce aiîi fos in serviciu in -oxor- 
cițiul budgetar ce sa: închis 'provisoriu la 
31 Martie, retribuţiunile, diurnele, chiriile 
ete., co.li saii plătit și reţinorile e li saii 
etectuat, şi vor vărsa serviciului ponsiu- 
nilor tot co va prisosi până la complocta-. 
rea alocațiunei prevăzută prin Dudsot, câ - 
economii prin” vacanță. SE 

In această rogulă întră și funcțiunile 
create dio noii, ehiar dacă n'ar fi tost ociil-, 
pate. : | 

art, 20. Toto roţinerile prevădute la art. 
1, alin. a—e al rogulamontului de faţă, nu. 
so aplică gradelor inferiore din armată, 
cantonirriler şi impiegaţilor ' înforiori _ aY 
Ministerului lucrărilor publice, precuni şi 
impioșzațitor Căilor ferate cu retributiune 
mai nucă de Vă lei lunar, lucrătorilor și 
servitori!os, ori care ar îi salariul lor...“ 

Aetualelo lesă, resulanente: și statute, 
priv tore la aceşti impiesaţi, sunt şi rtinân 
n vigore pentru că. UI, Art. 60), | o 

Art, 21. Roţinerile asupra pensiunilor. de 
serviciu, pensiunilor do retragere, pensiu- . 
nilor viazere, reconipenselor naţionale. în- 
domnisuţiilor şi compânsatiilor, se vor liaco 
prin ehiar bonurile do pensiune ce.se li- 
Ler6ză pensionarilor în fie-care. lună, scă- 
(Jendu-se din suma brată de plată şi inca 
sându-se de casierii plătitori în contul bud- 
uetului Serviciului Pensiunilor. (L. Art. 32 
lit. e. Art, 39), ! iti 

Art. 22. Inginerii” şi conductorii făcând 
parte din corpul teehnie, medicii şi vete- 
rinarii, profesorii, institutorii şi învățătorii 
precum şi manipulanții telegrafo-poștali şi 
toletonici până la uradul de oficiant infe- 
rior clasa | inclusiv, și in genere toţi câţi 
vor îi plătiţi do judeţe saii de comune, vor 
lăsa, cu incepere de la 1 Aprilie, 1902, re-. 
ținerile prevădute de legea generală de 
pensiuni casei. judoţului saii comunei care 
le plătesce retribuţiunile şi care Va.uvea a, 
le servi pensiuni în conformitate:cu legile 
in VigOre. (L.Art, 2gi 65), ;. IE 

- Art. 23, Ministerele. și tote serviciile do- 
pendinte de dânsele, cari sunt autorisato a 
emite ordonanţe de plată, sunt obligate a 
trămite administraţiunei Serviciului. Pen- 
siunitor la Ministerul financelor, la finelo 
fie-cărei luni, duplicate de, pe statele și 
listele de apuntamente, după cari s'aii omis 
ordonanțele de plată, certificate în regulă. 

Art. 2% Cheltuelile Serviciului pensiuni- 
lor sn apzobă de. către Ministrul finaneclor 
saii de către delegatul săii, în marginea, 
creditelor acordate prin budget, (L. Art. 40.) 

Art. 25 Nici o sumă nu se va putea plăti 
de cât în virtutea unei ordonanţe «de plati 
semnată de Ministru saii delegatul stii, 
și contrasemnatii de directorul contabilită- e   ei generale a Statului, - 
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Totuşi, pluta pousiunilor de tot felul 
so va face pe basa unui bon special, libe- 
rat-dintr'un rozistru cu matcă, somnat în 
Bucureset de către directorul contabilităţei 
generale a Statului, iar în județa de câtre 
administratorit financiari: 

Art. 25. Pentru fie-care orlonanţă de plată, 
ce s* va, omito de Serviciul Pensiunilor se 
va libera casni plătitore un avis, care se 
va inregistra la biuroul mişcărei fondurilor 
din direcţiunea contabilităței Statului. 

Art, 27, La 23 ale fie-căroi luni pensio- 
narii din iucuresci primase d3 la Ministerul 
finanelor, îaresă din judeţe da la admini- 
stratorii financiari, bonuri de pensiune in- 
dividuale, indicând suma e» ai să primescă, 

Pensionarii sunt datori a justifica în prima 
lună a fie-cărni trimestru plata contribu- 
țiunilor pe trimestrul cursător. 

Nici un bon de pensiune nn va putea fi 
"ouis-şi plătit dacă nu sta fieut ncistă jn- 
stiti sar, 

Art. 28, Bonurile de peusiuno emisa de 
mlministrațiunea unui judeţ unu vor putea 
li plătite de alministraţiunsa financiară, a 
altui județ. " 

Art, 20, Acnitarea bonurilor de pensiune 
se va faco numai în primiraa titularilor 
lor: primirea se va constata prin semnă- 
tura celui în drept pe bon, pusă în mo- 

- mentul chiar al plăţei. 
Art. 30. Dacă primitorul nu va, sci carte 

saii se va găsi în imposibilitate de a sub- 
serie, el oste dator a aduce o persână.cu- 
noseută care va subscrie ca martor; iar 
când suma de plată va fi mai mare de 
500 le:, va produce o chitanță autentiticatiă. 

Art. 31, Bonurile se emit tot-d'a-una pe 
numsle titularului pensiunei şi se daii nu- 
mai in primirea lui saii a mandatarnlui săii, 
imputernicit prin procură autentică speci- 
ală, caro se va roține la dosar, 

Art. 32. Procurile trebue să fie speciale 
pontru pensiune şi nu sunt valabile de cât 
cel mult pentru şese luni, 

Administrațiunea “şi resnrvă dreptul do 
a suspenda electele procutoi, şi a cere pre- 
sentarea pensionarului, ori do câto ori va 
lua intormaţiuni că pensionarul so află în 
streinttate și a trecut de termenul de cinci 
luni prevădut do art. 38 din lee, lără să 
[i avut cuvenita autorisaţiune. 

Ponsionarii, cari nu 'şi-aii luat pensiunea 
po:timp de cinei saii mai multo luni, vor 
trebui să facă dovadă că aii locuit în ţtră 
în tot acest timp, lără care nu Li se va putea, 
libera bonurile po acest timp. 

Art, 83. Cesiunilo de pensiuni fiind în- 
terdise de leso, procurile date d6 ponsio- 
nari, direct sanii indirect, la persone ropu- 
tato că lac impramuturi de bani, nu sunt 
valabile. Ai 
"Art, 84.— Perderoa Donului de pensiune 
se 'va notifica, în scris Ministerului de fi-   

nanee saii administrațiunei financiare caro 
la emis, şi so va publica în Monitorul 0- 
licia! «4 către col interesat, 

Dacă dupe trec-ro «le 30 dile do la data: 
publicațiunei, bonul de pensiune nu se va 
isi, el rămâne auulat şi titularul va pus 
ca cere Ministerului de finance sai atlini- 

nistrațiunei financiare care l-a emis un du- 
plicat de pe dânsul. depunând, pe lângă: 
cerere, Monitorul Oficiul în care sa făcut 
publicaţiunea perdorei bonului. . 

Casierul central şi administratorii tinan- 
ciari rimân responsabili pentru plata or 
cărui bon; perdut şi anulat, -achitat dupe 
notificarea co li s'a 
saii de Minister, 

Art, 35.— Pensiunile nu se vor putea ur-! 
mări de cât în marginile prevădute de co- 
dul do procelură civilă saii de legile spe- 
cinle. In asemenea cas, partaa de pensiune! 
urmărită se va crdonanţa printr'un bon 
separat. ! 

Art, 36.— Pensiunea urmaşilor pote [i ur-. 
mărită până la 1/y pentru dospărubirea Sta. 
tului, judeţelor, comunelor saii altor ad- 
ministraţii de utilitate publică, ale căror 
budzeto so voteză de Adunarea Deputaţilor;: 
pentru sumole delapidate saii furate. do la 
densele de soțul saii părintele urmaşilor, 
(L Art, 32.) . 

Art, 37.— Trausferarea plăței pensiunilor 
de la un judeţ la altul nu se pote. face de 
cât eu uutorisarea Serviciului Pensiunilor. 
din Ministerul financelor, căruia se va tace 
cerere in seris, justificând motivele tran- 
slerărei plăţei. 

Art. 33.—-In luna Aprilie a fie-cărui an 
pensionarii. din Bucuresci vor presinta Ser- 
viciului Pensiunilor, iar cei din judeţe ad- 

făcut de cel'în drept: 

ministraţiunilor financiare, un certitieat,.: 
liberat de primăria comunei unde domiei-. 
liază, prin care să se constate că sunt in 
viață, că locuese în acea comună, specili- : 
cându-se strada şi No. casei, şi. căi nu ocupă, . 
nici o funcţiune salariată do Stat, judeţ, 
comună, Saii altă administrațiune de utili-.. 
tato publică. 

Agenţii, cari vor îi 
neadevărate, sunt răspunditori bănesco do. 
sumelo ce vor [i plătite po nodrept fără. 
prejuliţiul pedepselor penale în casul în- 
care sar dovedi că aii tust do rea credință. - 

Văduva pensionară va dovedi, în acelaşi 
mod, că este în viaţă, că locuesce în țară, - 
specificându-so strada şi No.: casei, că, o- 
cupă saii nu ocupă vre-o tuneţiune, că nu 
sa remiăritat şi că copiii minori, de va [î.- 
avend, sunt în viaţă, trăcse împreună cu 

liberat cortiticateo : 

densa saii în locul în care "i-a aşezat şi că . 
nu S'aii căsătorit, * 

- In ambele casuri, se va fuco menţiune 
dacă ponsionarul a domiciliat! în ţară şi . 
dacă 'a trecut, saii nu, de tormenul de cinci .: 
luni prevădut do art. 38 din lege.
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CAP, II | 

Scripte şi conturi 

“Art. 39. Seriptele ce urmeză, a se ţino do 
Serviciul Pensiunilor sunt următorele : 

«) Jurnal . de înscricrea veniturilor şi 
cheltueliler ; 

W Registru de partide la venituri şi ehel- 
tueli pe contabil şi po natură de vonituri 

” şi cheltueli, contorm specificărilor din bud- 
get ; 

c) Jurnal pentru înscrierea ordonanțelor 
de plată și a bonurilor de pensiune co se 
vor emite: La 

«4) Registru de partile a ordonanțărilor, 
în care se va trece po art'cole creditele a- 
cordate, ordonanţele de plată omise şi plă- 
țile efectuate; a 

«) Registrul pentru plata pensiunilor ți- 
nut pe judete, în cara se va înserie bonu- 
rilo de pensiune omise și cele plătite, Do 
felul pensiune). . 

art, 40.— Deosobit de aceste registre, 
Serviciul Pensiunilor va mai ţine : 

a) Câte un registru nominal do pensio- 
nariă civili, militari si do căi ferate, cu 
specificarea 'citunei pensiunei, a docratu- 
lui saii a actului pe basa căruia este inseris 
pensionarul, a anilor de serv ciii, a ctăţei 
co avea la inscrierea la pensiune şi a da- 
tei stingeroi ; 

I) Un registru de opțiuni; 
€) Un registru de stingerea, de SUspen- 

“area saii perderea dreptului de pensiune ; 
«) Un registru de sechestrele, popririle 

ote., aplicate “asupra pensiunilor contorm 
louei : , 

c) Statele generale de 'serriciii alo tutu- 
lor [uneționarilor Statului. cu indicaţiunea 
stărei lor civile, a retribuţiunei ce pri- 
mese şi a reținerilor ce li so fuce, a ina- 
intărei și a eşirei din servicii ; 

[) Şi în fine, ori-ee alte rașistre de cari 
sa va-simţi novoio pentru bunul şi rosu- 
latul mers al Sozvieiului. (1, Art, în) 

Art. 41. Ministerele şi Administrațiunilo 
dependinte de dânsele vor ţine câte un 
resistru al funcţionarilor lor. dupe formu- 
larul dat de Ministerul finaneelor, în care 
se. vor înscrie tote schimbările provenite, 

"atât în starea civilă a funeţionarilor cât, şi 
cele-alte date înseriso în registrul Statelor 
onorale. 

Art: 42, Scriptele eo vor fi indatorate a 
ține cas'eria centrală a tesaurului şi ad- 
ministraţiunile financiare de judeţe, sunt : 

a) Un jurnal pentru  iaserierea primiri- 
lor şi plăţilor; 

1). Un registru de partide pentru dosvol- 
„tarea veniturilor şi cheltueliior pe articole, 
„dupe budgetul aprobat; 

c) Adlministratiunile financiare de judeţe 
vor. mai ţine şi un registru al peusionari- 
lor din cuprinsul județului lor. 

    

Art. 43, Modul de înregistrare al opera- 
țiunilor în aceste registre se va, determina, 
prin instrucţiuni ministeriale. | E 

Art, 44. La finele fie-cărei luni casieria 
centrală și administraţiunile financiare de.: 
judeţe vor trămite Serviciulu: Pensiunilor 
contul de gestiune al operaţiunilor - săvir- 
şito în cursul lunci, după modelul dat de 
Ministerul financelor. 
"Aceste conturi vor fi sprijinite: : 
Lu venituri, pe declaraţiunile de vărsări, 

pe borderouri și pe reeopisele liberata pen- 
tru primiti ; . 

La cheltueli, po ordonanţelo de plată, po 
bonurile de pensiune achitate şi pe borde-. 
rourilo desvoltătâre alo acestor plăți. . 

Art, 49, Administraţiunile financiare de 
judeţe vor alătura la contul de gestiune şi 
un borderoii do bonurile de pensiune emiso 
în cursul lunci, - 

Art, 46, Sumele totale cu cari so inchoiă . 
contul do vestiuno mensual al Serviciului 
Pensiunilor se vor trecea de ordino de către 
administratiunilo financiare do judeţe în 
contul de sestiune co înaintză în fie-care . lună direcţiunei contabilităţei generale a 
Statului, 

Art. 47. După verificarea conturilor tră- 
mise, operațiunile constatate -bune sa vor 
inregistra şi centralisa în jurnal şi în ro- 
gistru de partide ; iar administratorilor. fi- 
nanciari şi casicriei contrale so va libera 
cîto un avis provisoriii do aprobare, con- 
ținend : 
Sumele incasărilor şi plăţilor verificato : 
Erorilo constatate 'şi rectificiirile ce tro- 

buesc a so faca; - 
Menţiunea, actelor găsite lipsă. 
Art, 43, Conturile de gestiune ale admi- 

nistratorilor financiari și alo casicrului cen- 
tral, precum şi actelo justificative, so vor 
trămito Curtei de Conturi, conform art. 29 
din legea acolel Inalto Curți, a 

Art. 49. La 3t Martie al fic=ciirui an Ser- 
viciul Ponsiunilor va întocmi, după serip- 
tolo sale, contul de gestiune al oparaţiuni- 
lor săvirşite în enrsul anului financiar, 
Acest cont se va inainta Curţei do Conturi 
până la 20 lunio, adică până în bre luni 
de la închiderea anului financiar. 

Art. 3. La 30 Septembre al fio-ciirui an 
80 va incheia contul definitiv al oxereițiului, 
caro se va publica în expunerea sitnaţiunei 
financiare a tesaurului, : 
„Acest cont va coprinde : 
Pentru veniluvi: 
Evaluările budgetare, 
Drepturile constatate. 
Incasările efectuate și 
Sumele rămase de incasat (rămășițe), 
Pentru“cheltueli : : 
Creditele acordate în cursul exereițiului: - 1 . Drepturile constate, 
Plăţile efectuate, şi   

  

Sumele rămase de plată (repurtără). 
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- Art, 5]. La fie-care cinci ani se va pu- 
bliea un anuar al pensionarilor, iar iu fio- 
«are an se vor publica inscrierile din ncii 
şi stingerile de ponsiiuni în situațiunca fi- 
naneiară a tesaurului publis și în Monitu- 
vul Oficial, 

Anuarul va cuprinde și pe pensionarii 
judeţelor, comunelor şi celor-alte adminis- 
trațiuni do utilitate publică ale căror bud- 
sete se votâză de Adunarea Deputaţilor.” 

Art, 52, Sumele incasate din rămăşiţe şi 
cele plătite din creditele repurtate se vor 
trece în conturi la un articol special, în 
socotela anului în curgerea căruia se ver 
incasa şi plăti, conform art. 110 şi 115 din 
legea contabilităţoi generale a Statului. 
_drt. 95. Contul definitiv al exereițiului 
se va inainta Curţei de” conturi cel mult 
nou& luni dupe inchiderea exerciţiului, con- 
form art. 7ă din leșea Inaltei Curți de 
conturi. a 

Art. 54. Pe lângă contul de sestiune, în- 
ehoiat la 31 Martie al fie-căruă an, se va 
anexa : 

1 Un cont al situaţiunei rămășițelor din 
exerciţii închise, -- 

'2) Un cont al situațiunoi creditelor re- 
purtate, cu indicaţiunen eroditelor co ur- 
„DCzĂ a se anula, definitiv, contorm art: 111 
“din legea contabilitiţei senerale a Statului, 

| CAP. IV 

Constatarea şi aşezarea drepturilor 

..la pensiune. 

„Art. 35. Constatarea şi-aşezarea dreptu- 
rilor la pensiune a funcţionarilor statului 
pentru Yvechimo de servieiii și pențru în- 
fivmități se, face, po ziua do 1 Aprilie a fie- 
cărui an de comisiunea prevăzută de art. 
%1. din Lege, (1, art, 47) 

Art. 56. Constatarea şi asezarea, droptu- 
"rilor la pensiune ale funcţionarilor pentru 
rănirile şi lesiunile prevăzute la art, 3,al. 
a din lege, precum şi acelea ale văduve- 
lor și orfanilor funcţionarilor şi ponsiona- 
rilor, se va face și în cursul -anului de că- 

- tre aceeași comisiune la zi întâiii a fio-că- 
vei luni, dacă vor fi cereri. (L Art, 47, al, 2) 
„Art. 57. Comisiunea pentru constatarea 

ŞI. aşezarea drepturilor. la ponsiune so com- 
“pune din: -- 

Primul-preşadinte al tribunalului Ilfov, 
unul din advoeaţii Statului delegat de Mi- 
nisterul de domenii, .un delegat al Minis- 
terului de răsboiii, un delegat al. ministe- 
rului lucrărilor publice și directorul con- 
tabilităței senerale a Statului. (L Art, 1) 
"Art. 58. Comisiunia acâsta se numesce 

în fie-care an prin docrot real, prin în- 
«cijiroa Ministorului de finance, cu 15 dile 
inainte de sesiunea ci ordinară, la 1 Mâr- 
tio a fio-cărul an, (le Art, 41, al, 2) .. 

Art. 39.--Atit pentru sosiunea «do Aprilie,   

cât şi pentru cele alte sesiuni din cursul 
anului, convocarea se va facu. la timp la 
către Ministerul financolor. : ” 

Art. 60. Comisiunea va fi presidată da 
primul preşedinte al tribunalulții Iov, 
(UL, Art, 42, 1,1), RE e - 

Art. 61. Corerile do resularo la pensiune 
sn vor presenta comisiunet prim ingrijirea 
directorului contabilităței seneralo a Sta- 
tului, | 
“Art, 62. Procedura inaintea comisiunei 

este scrisă. şi necontradictorie: : , 
Art, 63, Decisiunile comisiunei sc vor da 

cu majoritate de trei voturi din, cinți în- 
choindu-so o decisiune pentru -fiv-euro in 
parte, iar lucrările fio-cărei ședinţo se vor 
inserio in resumat întrun rezisirui spe- 
cin, șnuruit şi parafat do Ministerul do 
finance, ([, Art, 42, al, 2), 

a, [ IEI 
Decisiunile date se vor comunica piirtoi. 

prin ingrijirea Administraţiunei financolor, 
luându-se dovadă de primire. (L Ars, 42,a1,2,) 

In cas de refus de a primi saii de impo- 
sibilitate. de a remite decisiunea, Agentul 
Administraţiunci va încheia, ui procos-ver- 
bal, caro va ţine loc de dovadă de comu-. 
nicare, - . 

Art, 64. Directorul contabilităţei sonorale 
a Statului supune încuviinţărei Ministrului 
de finance incheiărilo comisiunei. (1, Art, 4,) 

Art. 65. Ministrul are iropt, în termen 
de o lună de in pronunţarea decisiunilor, 
să infirme în totul sait în parte decisiunile 
de admitere ale comisiunei; el nu va pu- 
tea, însă, ordona înscrierea în. ceasul când 

| eomisiunea a respins cererea, (1 Art, 49) . 
Art. 66. Infirmarea decisiunei comisiunei 

do către Ministru so comunică , părţei prin 
ingrijirea administraţiunei financelor, lu= 
ându-se dovadă de primire în modul spo- 
cificat la art. 63. (1, Art, 43,a1, 2, iN 

Art. 6. Decisiunile de admitore la pen- 
siune, încuviinţate de ministrul finaiicolor 
se vor supune de ctre ministru aprobăret 
M. S. Regelui, ([ Art, 43al, 2) a. 

Art. 63. In termen de o lună de la data. 
comunicărei decisiunilor,-cci nemulţumiţi. 
pe decisiunilo comisiunei saii ale Ministru- - 
lui, vor avea dreptul de a face apolila. 
Curtea de apel determinati do domiciliul, 
părţei. caro reclamă reaularea dreptului :: 
săii la pensiune. ( Art,08) 

Art 69. Prosedura va fi aratuită pentru: - 
pensiunile mai mici de 300 lei. Causa se 
va judeca de urzonţă de Curțile de apel 
conform. dreptului comun. (1. Art, 4, al, 4,7, 8) 

Art. 70 Termenul de recurs va fi do o 
lună d6 la data. comunicărei decisiuunoi, 
dupe dreptul comun, ([âArt, 4, a1,6 i 7). 

Recursul se va judeen de urgenţă da soc- 
țiunea IL a : Curţei” de Casaţie. Precodura 
pentru pensiile mai mici do 300 loi va fi 
de asemenea gratuită, (Lârt, Wa, 1 id). -. 
„dr. 71. Decisiunile comisiunei de pen-:! 

siuni rămâse definitive, aii autoritatea, lu= 
cerului judecat. Ele vor putea îi" investite „d
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cu formula executorie de “tribunalul locu-: | țiunile şi anii de servicii pentru « cari cere 
lui unde a Iuerat comisiunea, "dupe 
"ea părtei interesată: (Art. 15) 

- Art, 72, Peonsiunile regulate şi aprobate 
v-imodul arătat. ini sus se vor înscrie în 

roşzistrul eneral al pensionarilor şi sa vor 
plăti astfel. (L Art. 46, al. 1), 
Pensiunile petru “vechime de sorvieiii 

și pentru infirmități, do' la 1 Aprilie ă a- 
nului în caro sa admis cererea : (e Art 2, 
al. 1 ziart, AD 

Pensiunile pentru ace idente, dii'ziua su- 
primărei rotrihuțiunei : (L Art. 2, a1.2) 
'Pensiunile văduvelor "şi ” orfanilor, 'din 

ziua morței soțului sanii părintelui lor, şi 
în condlițiunile prevăzute „la art. 151 de 
mai Os. (1, Azt.20,a1.3 
Art, 73. Dispositivul docisiunilor comisi- 
unei va cuprinde oxprex data de când ur- 
mează a se inserio și plăti pensiunile acor- 
date. » 
Art. 74 Dacă în urma înserierei” la pen 

siune, 
privire la cătimea pensiei, la timpul su 
vit. la rotribuţiune, la rețineri, la vârsta, 
pensionarului ori lu calculul pensiunei atât, 
Serviciul Pensiunilor, cât şi penzionarul, 
pot, eero. reformarea lecisiunci la tribuna- 
lul de primă instanță at domiciliului pren- 
sionaruiui. (1, Art, 46,a),2)' . 
“hulecarea so va facu «dupe dreptul c0- 

mun. (1 Art. MG al) ” 
Art, 75. Câud mai multe servicii do pen- 

siuni vor avea să contribuo la plata unei 
pensiuni, fie-care din ele vor îi -rapresn- 
tata prin câte un delogat special al lor în 
comisiunea pentru constatarea și regulurea 
drepturilor la pensiune: (Le Art, 51) 

Art. 10, Serviciile, cari vor avea să fie 
represintate, vor fi avisato. de către Servi- 
ciul Pensiunilor, la care sa presentat ce- 
rerea «dle inscriere, eu: cel puţin 10 zile mai 
inainte. de” ziua în care urmează să se 0- 
Xamineze. acea, ecrore, să-și trimită iloleua- 
tul lor la comisiunea de constatare. (14 Art, 51) 

In contra. închicărilor comisiunei se pote 
face apel şi recurs conform art. 44-din le- 
10, dupe ce saii comunicat hotărârile. tu- 
tulor părţilor conform drentului comun. 

Ori-ce deeisiune. dată -fără . respectarea 

    

disposiţiunilor do mai: sus nu. este Oposa- | 
bilă Serviciilor cari nu .aii' luat .parte în 
comisiunca „de constatare, (L-Art, 51 ai, 2) 

CAP. v 
“Modul lichidărei pensiiinilor 

Art..7 7, Funcţionarii, xăduvele şi orfa- 
nii, cari vor voi a-şi regula . drepturile .la, 
pensiune, vor adresa, ministerului de fi- 
nanee o cerere, purtând timbrul legal, "pe 
lângă care vor alătura și actele cerute de 
Tenulamentul de faţă, enumerate în arti- 
colole din acest capitol.. i 

Prin. cerere so va arăta numele. și .pro- 
numele petiţionarului, domiciliul săii, fune- 

Core- l pensiune, 

    

se vor constata. orori de fapt cu 

  

disposițiunile jegăle dupe cari 
'ințelere a-şi constata drepturile: sale, Ser- 
viciile de: pensiuni la cari a lăsat. retine: 
rile în timpul funețiuici, precum Și. dacă 
pensiunea, urmeză a se servi numai de Stat . 
sati şi” de alte: case. (LL Art 49) 
Art. 13, Cererile pentru vechime: de: sor- 

viciii Saii pentru intirmități se vor! “ulresa 
Ministerului de: finânee cel mult până la 
1 Martie al, fic-cărui an, pentru a [i luate 
în examinare:de către comisiuneâ” compe: 
tinta a constata drepturile pe ziua. de 1 
Aprilie.—Cele aulresate peste acest termen 
vor [i examinate do comisiunea anului ur: 
mător, . 2 
Demisiunea oficerilor şi asimilăților a- 

probată de Ministrul de” răsboiii, preerim și 
punerea în retrazero din oficiu. ţin loc de 
cerere dle iuseriere la pensiune. | 

Acesta nu dispenseză ne oficeri şi asi- 
milaţi de a presenti ministerului de (î- 
nanea actele prevăzute la art. SI, 83 şi SA 
al regulamentului de față. 

Ministerul de răsboiii va încunoseinta la 
timp pe Min'sterul de fipanen de demisiuz 
nile primite și de punerile în rotraurere 
din oficiu. (1, Art. 4 

Art. 179. Când coxerea nu a fost înscțită 
de tate actole cerute ile regulamentul de. 
faţă, saii actelo depuse nu aii fost in re- 
eulă, petiționarul are dreptul sș ă şi le com- 
pleetaze şi să şi lo pună în regulă cel mai 
târzii până la a Martin. a anului. 

Cererile nccomplectate până la acestă 
dată so_vor respinge, rămânând ca coi în 
dropt s să presinte o nonă cerere la comi- 
siunea anului următor —brepturite la pen- 
siune, în acest cas va curge de: ji î* Apri- 
lie îl anului în “ere cererea: 
misă in mod regulat. (i Art. 4, a: ay 
„Art, £0, Pentru ceasurile “de răniră prin 

accidente, precum şi pentru văduve şi or- 
fani, cererile şi actele, spre a putea ti 
luate în consideraţie,” trebuo să fie presen- 
inte. cel mai târziii până în ajunul lucie 
rilor comisinnilor. (1, Art. 40, at.4) : 
"Art. SI. Actele ce urmeză a depune func- 
ționarul care solicită pensiune pentu vi- 
chime de servicii sunt : (L Art. 06) -: 

1) Certificatul Curţei de conturi pentru 
anii serviţi, cu indicaţiunea retribuţiunci 
pentru tot. timpul servit și cu mențiunea: 
expresă ci pentru tot acest timp i saii fă- 
cut reţinori pentru pensiune: : 

Pentru. funcţionarii căilor ferate, cortifi- 
entul do mai sus se va libera do cătro'di- 
recţiunea_ gonnrală a C.E. h, pentru ani: 
serviţi până la L: Aprilie” 1902, iar de la 
acâstă at tot do'la Inalta Curte do:con-: 
turi, care va păstra listele de „plată și a- 
puntamentolo personalului căilor ferate ro-: 
"mâne. . 

2) Extract după netul «le naseero saii sen- 
tința judocătorescă dată conform art. 5 
din. lege. Nu se vur:ţino în s6mă sentinţole 
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- fost: ad-: 
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pentru constatarea vârstei, do nu vor fi 
fost date cu presentarea tutulor actelor şi 
couform proseripţiunilor losei do pensiuni, 
și do nu vor fi fost rămase definitive la 
epoca presentăroi cereroi ude inscriere la 
pensiune, sait col mult “până la aL Martio 
al anului în caro so core inscriorea, (1 Art, 50) 

3) Certilicatul autorităței undo Lunoţio- 
narul a servit în ultimul timp, cu indica- 
țiunea motivelor cşirei sale din funcţiune. 
In cas de retragere prin demisiune, certi- 
ficatul va arăta că demisiunea a fost pri- 
mită. 

4) Un cortificat din purtea autorităţilor 
undo funcţionarul a servit, cu arătaro de 
concediile uvute în timpul serviciului, iar 
pentru funcțiunile provâduto la art. 2 să 
din lose, cotiticat de timpul electiv po- 
trecut în asomenea funcțiuni şi cu monţi- 
une expresă dacă funcţionarul a cxereitat 
asomonea funcțiuni sait, fiind detaşat, a 
servit, în biurouri. 

5) Un cortifieat liberat „de primăria co- 
munci nurdo roclamantul domiciliază, cons- 
tatător că esto 1n viaţă. 

Art. 82% Nici o iuscriera la pensiune nu 
se pote face do cât dacă funcţionarul a fost 
pus în retracere sii a demisionat din tote 
tunețiunilo ce ocupa la data corerei de e- 
şire la pensiune. ([., Art, 48), 

Art. 33. Funcţionarul care solicită nşe- 
zarea la pensiune pentru înfimmnităţi va tro- 
bui să presinto Ministerului : 

1) Certificatul Curţei de conturi pentru 
auii serviţi, cu indicaţiunea retribuțiunoi 
pentru tot timpul servit și cu menţiunea 
expresă dacă i saii făcut saii nu reţineri 
pentru pensiune. Pentru fucţionarii căilor 
ferate, certificatul do mai sus se va libera, 
do direcţiunea senerală a C.F. &., cu res- 
tricţiunea dela art. 81, alin. 1. 

2) Certificatul constatâtor că sa retras 
din funcţiune, saii esto pus în disponibili- 
tate, saii in retragere din oficiii. 

3) Un certificat din partea autorităţilor 
unde funcţionarul a servit, cu arătare de 
congeliilo avute in timpul serviciului, iar 
pentru funcțiunile prevădute la art. 2, $ 3 
din lege, se va specifica timpul efectiv pe- 
trecut, în asemenea funcțiuni, cu menţiune 
expresă dacă funcţionarul a exercitat ase- 
menea funcțiuni saii, fiind detaşat, a servit 
în biurouri. 

4) Un certificat, liberat do primăria, co- 
munei unde domiciliază, doveditor că este 
în vi6ţă, o 

5) Procesul-verbal do constatarea ce se 
va încheia, de una din comisiunile prevă- 
(dute do Jeco la art. 27,lit. ul. e şi «d, dupe 
cum funcţionarul este civil, ceclesiastic, mi- 
litar saii la căile ferate, obținut conform 
disposițiunilor de maă jos. (L, Art,45) 

Art, 84. Spre a obţine certificatul do in- 
firmitate prevădut la alin. 5 de la artico- 

„lul precedent, funcţionarul infirm. sait per- 
sona carel reprosintă in mod oval, va a-i 

  

  

drosa Ministerului de finance o petiţiurie, 
cerând să fie examinat «de comisiunea me- 
dicală instituită do lee, spro aşi rezula 
drepturile la pensiune pentru infirmitate. 
“:Prin ecrore se va arăta natura infirmi- 
tăței, causole cari aii produs'o, serviciul cu 
ocasiunca căruia a căpătat'o, urmările ei, 
și, dupe cum se va găsi în condiţiunile alin. 
a, b, e saii «l do sub art. 3 din lego, sevor 
produce ori-ce doveți se vor crele pentru 
a face proba cerută do lege. Art, 23) 

In ori-cc cas, se va presonta: 
«) Certificatul medicului curant, care să 

conţină o deseriero aminunţită a infirmi- 
tățoi, a causelor şi urmărilor din punctul 
do vodero medical, a uravităței lor şi a 
ori-căror alte considoraţiuni medicale re- 
lativo la imposibilitatea do a mai luera în 
senoral, saii «de a continua eu indeplinirea 
serviciului actual saii altui analog : 

Ip Certilicatul autorităţei respaetive, în 
care să so arate cireumstunțelo: în cari sa 
produs accidentul sait infirmitatea, in eo: 
consistă actul de devotament prutru Stat 
și ori-co alte fapta din cari să resulte, că 
infirmitatea sanii accitontul este provenit 
din causa saii cu ocasiunea îndeplinirei sor- 
viciului. 

Prin certificat so va mat stabili imposi- 
bilitatea continuărei aceluiași servicii saii 
a altuia analog : i 

e) Dacă accidentul saii actul do dovota- 
ment pentru Stat, nu a avut loc în servi- 
ciul autorităței din care faco parte funcțio- 
narul intirm şi so va fi constatat do o altă 
autoritate, so va produce cortiticat din par- 
tea acestei autorităţi. Na 

Art. 85. Pentru constatărilo medicale co 
sunt a se face în Bucuresci, comisiunea va 
fi instituită prin decisiune ministerială și 
va îi convocată prin ingrijirea Serviciului 
Pensiunilor, iar examenul medical se va 
face la unul din spitalele Eforiei spitale- 
lor civile din Bucuresci, caro se va comu- 
nica atât înfirmului cât şi comisiunei. : 

In cas de imposibilitate a infirmului de 
a so transporta la spital, examenul va avea 
loc la domiciliul stii. 

In comisiunea, medicală pentru militari 
prevădută la art, 27, alin. b din lege, va lua 
parte, în timp de pace, medicul divisionar 
sati medicul militar delegat de Ministerul 
de resbel pentru oficerii și asimilaţii lor 
cari aparţin trupelor saii serviciilor noin- 
divisionate. (1. Art, 27,) 

Art. 80. Membrii comisiunilor medicale 
prevădute la art 27 din loge so vor numi 
luându-se avisul administraţiunilor respee- 
tive.. = IDR : 

Art. 87. Pentru constatiările medicale din 
judoţe, comisiunea medicală, numită con- 
form disposiţiunilor de la art. 85, va fi con- 
vocată prin ingrijirea alministratorului fi- 
nanciar «le judeţ, şi examinarea se va face 
la spitalul comunal saii judeţiun, din loca-



  

    

litate, saii, în cas do imposibilitate, la do- 
miciliul întirmului. (1, Art, 22, 

Art, 83. Toto actele presontate de:infirm 
se vor romito comisiunci prin ingrijirea de- 
logatului Ministerului do finance. 

Resultatul coveatărilor se va consemna 
întrun proces-verbal, în care so va arăta 
în tote aminuntele causa, natura și urmă- 
rile infirmităţei co sar constata şi se va 
motiva conelusinnile ce sar emite. 

Toţi membrii comisiunei 'şi vor expune 
părerilo lor, cu justificările eo vor crede 
necosare, 0 copie lo pe încheierea comisiut- 
noise varemite şi celui in dropt. (1, Art, 27) 

Art. 89. Decisiunile comisiunei medicale 
nu sunt valabile in folosul intirmului do 
cât dacă vor fi dato cu majoritate de trei, 
când comisiunoa se compune din patru saii 
cincă membri ; do duoi, când este compusă 
din trei, saii în unanimitate când sunt nu- 
mai duoi membri, | 

„ Resultatul constatărilor făcute so va de- 
pune comisiunoi pentru constatarea şi re- 
uularea drepturilor la pensiune, care ră- 
mâne în drepta decide.afară de cusul când 
decisiunea luată nu ar fi favorabilă infir- 
mului, în caro cas cererea sa so respinge 
de drept. (1, Art, 27, ult, al) 

Art, 90. Disposiţiunile de la art. 83/83 sunt 
aplicabile şi soţiei și minorilor funcţiona- 
rului. când acesta a încetat din vieţă din 
causa accidentului saii în timpul constată- 
roi infirmităţoi. (LL Art,6,a1,2,). 
„Art, 91. Membrii comisiunilor medicale 
vor primi o indemnitate de 15 lei po di de 
sedinţă fie-care, afară de medicul curant, 
Plata indemnităţei se va faco de Ministe- 
rul financelor, . 

Când examinarea medicală sar face în 
mai multe dile, indemnisarea de 15 .lei se 
acorâă numai pentru şedinţa în care s'a 
dat decisiunea definitivă. (L Art, 5, Lit, fe 

Art. 92, Vedura funeționavrului incetat 
din vită care ar avea drept la pensiune, 
va trebui să presinte Serviciului Pensiu- 
nilor, pentru regularea drepturilor sale la 
pensiunea cuvenită dupe urma, soţului, pe 
lângă actele cerute la art. 81, şi următo- 
rele acts: , 

1) Extract dupe actul de căsătorie, lega- 
lisat de preşedintele tribunalului judeţului 
în care a avut loe căsătoria, siii, în 
lipsă, sentinţa judecătorescă obținută con- 
form art, 50 din lege. 

2) Un certificat al primărioi comunei unde 
sa oficiat căsătoria, doveditor că nu sa 
destâcut căsătoria prin dospărţenie. 
4 3) Extractul dupe actul de morte al so- 
ului. 

%) Un certificat liberat do primăria co- 
munci unde domiciliazi, prin caro să se 
atoste ci, văduva oste in viaţă şi că nu s'a 
remăritat. (L, Art, (6), | 

Art, 93, Dacă viduva aro şi copii minori 
din cisăturia cu funeţionarul decedat, va 
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prosenta, pe lângă actelo de Ia articolul 
pracelont, şi următorele : ” 

1) Extracto dupo actolo de nascero ale 
copiilor, lesalisate de preşodintele tribu- 
nalului judeţului in caro a avut lov nas- 
cerea, saii, în lipsă, sentinţelo judocătoresci 
obținute conform art. 50 din Lee. 

2) Cortiticat al primăriei comunei unde. 
domiciliază, prin care să so cortifico că co- 
pii sunt in vicţă, câ locuese împreună cu 
mama lor în comună, indicându-se anume 
strada şi No. casei, saii locul în caro aii 
Lost aşedaţi. (L, Art, 66), 

Art. 95. 'n ceasul când funcţionarul a a- 
vut copii şi din o altă căsătorie, cari nu 
so tăsesc în înurijirea văduvei, acesta oste 
datore să depună, po lângă cererea su, și 
extractele de po: actolo de nuscore alo u- 
cestor copii, saii, în cas de imposibilitate, 
va arăta prin petiţiune că mai există copii 
şi dintro altă căsătorie a soţului stii, câţi 
sunt şi sub a cui ingrijire so găsesc. 

In cas de ascundere a adevărului, văduv: 
rămâne răspunditore bănesce pentru tote 
sumele primite pe nedrept (L, Art, 66), 

Art. 95. Orfauii de tată şi de mamă VOr 
presinta, prin tutorii lor, următorele acte : 

1) Actele de sorviciii ule ?părinţilor, spe- 
cificate la art. 8 de mai sus; 

2) Extract dupe actul do căsătorie al pă- 
rinților, legalisat do tribunalul judeţului 
unde a avut loc căsătoria; 

3) Extracte dupe actele de deces ale pă- 
rinţilor ; 

4) Extracte dupo actelo de nascere ale 
orlanilor, legalisate de președintele tribu- 
nalului judeţului unde s'aii născut; . 

In cas de lipsă a actelor de la alin. 2—4, 
se vor presinta sontinţele judecătoresci ob- 
ținute conform. art. 50 din lege." 

5) Extract dupoactul de tutelă. 
6) Certificat, de identitatea orfanilor, (î; 

Art, 66), . . 
Art. 90. Străinii, aflaţi în serviciu în mo- 

mentul promulriărei legei şi cărora li s'aii 
făcut reţineri din retribuţiune în timpul 
serviciului lor, pot să-şi exercite dreptul 
și fără a fi cerut impământonirea,. | 

De acelea-și drepturi şi sub acelea-şi con- 
dițiuni se bucură şi femeia străină func- 
ționară şi minorii unor asemonea străini. 
(L. Art, 33) 

Art. 97. Comisiunea, întocmită conform 
art. 41 din lege, va examina tote cererile 
şi actele depuse şi va statua pentru fio- 
care cerere, conformându-se disposiţiunilor 
legei generale de pensiuni.: 

Art, 9S. Drepturile co aii a so recunosco 
sunt următorele : 

«) Pentru un serviciu do 20 ani, 500/9 din 
rotribuțiunea de mijloc ce luncţionarul va 
fi primit în cci din urmă cinci ani do sor- 
viciii $ | 

W) Pentru un serviciii de 25 ani, 650/y din 
retribuţiunea «do mijluc ce luncţionurul va, 
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fi primit în cei din urmă cinci ani de serviciii; 
c) Pentru un servieiii: do 35 ani impli- 

niţă, saii mai mult, întrega retribuţiune de 
mijloe-'ce funcţionarul va fi primit în cei 
din urmă cinci ani de serviciii. 

Pentru fie-caro an de serviciii ce trece 
poste 25 de ani, se va adăoga un spor de 
3,50/0, calculat tot la rotribuţiunea de mij- 
loc din ultimii cinci ani. Media retribuţi- 
unei se va calcula la cele din urmă 60 lună 
de serviciii colectiv, (L,-Ast, 4) 

Art, 99. Acesto drepturi nu so pot recu- 
noseco dacă cei în drept nu justifică că aii 
împlinit cetatea de 60 ani, iar pentru fune- 
ționarii eclesiastici etatea de 70 ani.(L. Art, 
1, 21,6) 

Art, 1100. Nici o pensiune nu pote fi mai 
mare ca 9000 lei anual. (L. Art, 4,al, 5) 

Art, 101. Ofceri: şi asimilaţii lor, cari 
aii licut campania din 1877—1378, rămân 
sub regimul legei pensiunilor militare din 
1839, cu modificările ei, în tot ce privesce 

- anii de serviciii, etatea şi principiul cal- 
culărei pensiunei în următorele condiţi- 
uni: (L, Art,2, $4) 

«) Oticerii generali şi superiori şi asi- 
milaţii lor cari aveaii mai mult de 49 ani 
do servicii şi oficerii inferiori şi asimilați 
lor cari aveaii mai mult de 35 ani de sor- 
viciii la-1 Aprilie 1991, vor primi, la re- 
tragerea lor, pensiunea calculată pe solila 
mijlocie a 'celor doui ani «l'inainto de 1 A- 
prilie 1901, afară numai dacă, în decursul 
şi dupo anul Dudeotar 1901—1902, vor fi 
obţinut o înaintaro-in grad, în care cas 
vor primi, la retragerea lor, pensiunea cal- 

.culată pe media soldelor. celor din urmi 
doni ani cari preced rotrageroa ; (1 Art, 2, 
$1, lit, 0) i , 

) Oticerii şi asimilaţii lor cari, la 1 A- 
prilie 1901, aveaii mai. mult de 30 ani de 
serviciii, vor primi, la rotracorea lor, pen- 
siunea calculată po media soldelor,a sol- 
dei eradului dinainte de 1 Aprilie. 1901 şi 
î.soldei gradului din momentul retracorei, 
atară numai dacă în decursul şi dupe anul 
budgetar -1901—1902. vor fi. obţinut o ina- 
intare în grad, în care cas vor primi, la 
retrageroa lor, pensiunea calculată po me- 
dia soblelor color «din urmă doni ani cari 
preceil retraerea. . 
Oticerilor "şi asimilaților grevăluţi la lit. 

« şi b-li se va socoti în anii de serviciii 
timpul petrecut în seolele do oticeri saii 
do-grad inferior ca timp do serviciii; L, Art, 
2"S1, lit.e, e Re . 

€) Oficerii şi asimilaţii lor cari, la 22 [e- 
bhraario 1902, aii avut mai mult de 25 ani 
de sorviciii; vor primi pensiunea, caleulată 
pe media soldolor color din urmă dot ani 
co nrecel retracorea, ținîndu-li-se în sâmă 
timpul din şcolile do oliceri suii de urad în- 
ferior ca timp «de servicii. (1. Art.-2, ş 1, lit, 

d). Oticorih şi asimilaţii lor cară, la pro- 
mulzarea losci, aii avut 25 de ant suit nai 
puțin de servietii, vor.primi ponsiunea 

  

conform tezei din: Iunie 1889, fără a li. se 
socoti la retrazere timpul din şcolile de 
oficeri saii de grad inferior, (L. Art. 2, $1). 

Art. 102. Sunt considerați că aii făcut 
campania din 1877—1878 oficerii şi asimi- 
laţi! lor, elevii şeolei de oficeri din Bucu- 
resci și gradele inferire cari aii devenit 
în urmă oficeri prin continuare de serviciii, 
care se găsenii inscrişi în registrele ma- 
tricule ale ministerului do răsboiii, ale cor- 
purilor saii serviciilor in intervalul dintre 
29 Aprilie 1877, data punerei armatei po 
picior de xesboiii, şi 5 August 1878, data 
trocerei armatei. pe picior de pace, și in 
condiţiunile prevâdute prin inaltele de- 
creto sub No. 787 din 1877, 412 din 1877, 
422 din 1878, 1840 din 1879 şi jurnalul Con- 
siliului de Miniştri No. 24 din 18960, 

Art 103, Oficerii inferiori. combatanți, 
când vor (i puşi la retragere din oficiii, auii 
dreptul la pensie la otatea de 35 uni. . 

In cas de .retragore din ori-ce alte mo- 
tive, dreptul la pensie nu se pote exercita 
do cât la etatea de 60 ani. (Li art.2, ş$2). 

Art, 10%, Funcţionarii următori: (L Art. 
2, $ 3,lit. 1). | 

1. De la Căile ferate: . „. 
«) personalul atelierelor şi al revisici 

trenurilor şi anume: şelii și sub-şelii de 
ateliere ; ininorii de ateliere: maeştrii şi 
maeştrii-ajutori ; mecanicii conductorii do 
mașini fixe ; revisorii de vasâne; 

b) personalul . divisiunilor de întreținere 
a liniilor cu secţiunile lor şi anume : şolii 
şi sub-şefii de divizie, şefii de secţie,:in- 
sincril-asistenţi și picherii ; - 
e) personalul inspeeţiunilor de expioa- 

taro cu staţiunile, serviciile tronurilor şi 
intreţineroa liniilor telosrafice şi telelo- 
nice și anume : inspectorii și sub-inspectorii 
de exploatare ; şetii de gară. cu serviciul 
la sară saii în roservă la inspecție ; impie- 
gaţii de mişcare: cu serviciul la cară saii 
in' reservă la inspecţie : telegraliştii in ser- 
viciul staţiilor ; şefii de tren ; şelii de -ma-' 
nevră ; sefii de magasii ; casierii de lu ca- 
sele de bilete de bagae și de mărfuri 3: 
impiegaţii definitivi intrebuinţaţi in mi 
aasiile de mărturi ; magasinerii şi supra-: 
veshetorii din serviciul mărluriior :: seri- 
itorii do vagone ; avisorii ; impiegaţii iîn- 
săreinați cu lucrările de introţinere u li- 
niilor telegratice şi telefonice : 

„«), personalul inspeeţiunilor de tractiune 
eu depositele de maşini cu serviciul ma- 
şinilor şi al pompelor de alimentare şi a- 
nume: inspectorii şi sub - inspectorii de. 
tracţiune; inginerii de tracţiune, controlorii 
de tracţiune: setii şi sub-şolii de depozite ; 
maeştri de la deposite ; mecanicii condu- 
cători de.locomotive, «do pompe do alimen- 
tare şi de 'maşine fixe; . 

e) personalul serviciului  magasiilor de 
materiale şi musasiilor cu silosuri și anume: 
maeştrii silosurilor eu ajutorelo lor; mira 
sinorii; mecanicii; mascasinerii supraYeghe-
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tori şi impiegaţii însărcinaţi cu distribui- 
rea materialelor in serviciul depositelor; 

[) personalul imbarcat al serviciului ma- 
ritim și al docurilor şi anume: mocanicii 
dupe vasele şi aparatele plutitore de la 
docuri: maeștrii de dragă ; căpitanii de 
dragă și remorehere; căpitanii și oficerii 
vaporelor maritime ; piloții ; medicii dupe 
vapore : şefii de cchipagiii ; manipulanţii ; 
maeștrii ; mecanicii; sub-mecanicii; un- 
sttorii. - , 

2. De la serviciul marinei militare: tot 
personalul imbareat, (1. Art.2, $3. lit. 5) 

3. De la serviciul navigaţiei fluviale şi 
de la serviciul hidraulice : tot personalul 
imbareat, (L, Art.9, 83, lit.e.) 

4. De la poştă şi teleurat, (L. Art. 2,53, lit.2.) 
«) conductorii - curselor postale cu dili- 

sonţa, cariola, vaporul, barea şi trenul. 
1) personalul ambulanțelor şi anume: 

factorii, conductorii, impiegaţii auxiliari, 
elovii şi oficianţii pentru timpul servit în 
ambulanţele postale până la cradul I de 
oliciant inferior inclusiv ; 

ec) personalul de revisic al tolevrafelor şi 
teletonelor do pe linio şi anume: canto- 
nicriă, capii de cantonieri şi constructorii 
cari construese şi in'reţin liniile telegra- 
[ice și telefonice ; 

«l) manipulanţii te'cerafo-nostală și tele- 
lonici până la gradul de oficiant inferior 
cl, I inclusiv şi anume: impiecații auxili- 
ati, olovii, oficianţii pâna la uradul 1 de o- 
ficiant interior inclusiv (cire. 3+713/902 (pu- 
blicată. in Bulet. Tel. Poşt. 1903 pag. 9) se 
arată, catosoriile do funcţionari tel. poşt., co 
so coprind: la acest paragral!) . 

5. De la Ministerul de finanea : 

Personabhui de rovișia fruntariilor şi «dle 
urmărirea contrabandelor și anume : 

«) Rovisorii şi guardii vamali 

b) Revisorii, sub-revisorii şi avenţii do 
urmărire ai contrabandelor. materiilor mo- 
nopolisate. (L. Art,2,$ 3lit,e) . , 

Toti aceşti funcţionari de la No. 1—5 aii 
dreptul, pentru timpul servit petrecut e- 
foctiv în aceste funcțiuni, lu un spor de 

„33 9, la numărul anilor, fără ea acest spor 
să trecă de cinci ani, precum şi la o scă- 
dero tot de 35 99 asupta limitei de vârstă 
de 60 ani, fără ea acestă reducere să, trecă 
de cinci ani. | 

Pentru tote aceste luncţiuni, impieraţii 
de 'biurouri, şetii” de servieiii, cote, nu be= 
noiiciază de nici un spor asupra anilor do 
servieiii şi nici de veri-o reducere asupra 
maximului ile 69 ani de otato: (1 Art, 2, $ rival). 

Art, 105. Numai funeţionarii cari aii pri- 
mit o rotribuțiuno Innară, şi cărora li staii 
tăcut roținerile provădute de lege pentru 
Serviciul Pensiunilor, sati pentru casele des- 
fiinţato,-aii dreptul la pensiune, (5. Act, 19. 
„Art. 106, Diurnele, ehiriilo şi ori-co alto 
indemnisaţii, ce so plătese ca aceesorii pe 
lângă retribuţiune, chiar de vor îi servite   

lunar, nu se vor ţine în semi la calcularea 
pensiune. (L. Art, 20). - 

Art. 107. Fracţiunile mai mici de un leii 
la stabilirea cătimei pensiunei se nosligiază 
in fuvorea Serviciului Pensiunilor. (L Art, 37,) 

Art. 103. Se socotesce ca timp util, pen- 
tru regularea drepturilor la pensiune, tim- 
pul pentru care s'a operat roțineră saii pon- 
tru care funcţionarul a vărsat ulterior, şi 
pe basa unci legi, reținerile la Casa de 
ponsiuni a administraţiei unde a servit fără 
reţineri, (LL. Art, 23,al, 1). , E 

Aat. 109. Anii serviţi inainte «do cetatea 
do 21 do ani pentru civili, şi inainte de a 
deveni oficeri pentru militari, nu se vor 
ţine in semă la calculul pensiunei. 

Reangajaţilor cari devin oficeri prin con- 
tinuare do sorviciii, li se socotesce timpul 
servit in gradele inferidre, afară de anii 
din şcolile de oficeri. (1, Art, 23, al, 2). 

Art. 110. Sunt exceptuţi de la disposiţiilo 
articolului precedent, funcţionarii cari: se 
reguleză la pensiune. pentru răniri şi în- 
firmităţi. Acestora li se va ţine în șemă tot, 
timpul servit pentru care li sa făcut re- 
ţineră. (L, Art; 25,a1,3) : - 

Art, 111. Fracţiunile mai mici de un an 
so Yor neglige. (L, Art 2,al,3)- ” De 

Art. 112. Timpul petrecut in şcoli, pen- 
tru care nu se face reţineri,: nu so soco- 
tesce la pensiune. (L. Art. 23, at. 5), e 

Art. 113. Timpul de disponibilitate, cu 
saii fâră soldă, precum .şi timpul 1le retra- 
sere din oficiii pentru oiicori, nu se soco- 
tosce la pensiune. (L. Art.%5,al, 6): o 

Art. 114. Timpul de concediu nu se s0- 
cotesee la pensiune, dacă totalul concedii- 
lor cari tree peste dout luni po an, depă- 
şesco 1/2a din anii serviţi cu ratribuţiune, 
afară de casul când funcţionarul îndepli- 
nesco însărcinarea dată de Stat, saii când a 

exercitat un mandat logislativ şi nu avea 
funcțiunea în Capitală, (L. Art. al. 

Art. 115. Timpul de resboiii se socotosce 
îndoit pentru oficeri, asimilați, gradele in- 

feriore do la trupă şi elevi! șeolelor do o- 

ficeri cari devin oticeri prin continuare de 
serviziii. (L. Art. 2, al.8.) , | 

Art. M6.gAcelaşi dropt 'l-aii funeţionarii 

civili ai armatei, aceştia numai pentru 
timpul în care aii indeplinit serviciul in 
zona de operaţii a armatei: IN 

Dovada o vor face printr'un certificat li- 
borat de Ministerul do răsboiii. (L: Art. 3, al. 5), 

Art. 117. Timpul do răsboiii se consideră 
intervalul din momentul decretăroi mobi- 
lisărei urmată do risboiii şi până la des- 
concentrarea armatei. (L. Art. %,al.8) - * 
“Art. 118 Când funcţionarul: a ocupat la 
Stat în același timp. mai multo funcțiuni 
retribuite deosebit, şi pontru cari i sa [ă- 
cut reţineri, calculul pentru pensiune se 
ra face numai asupra retribuțiunei celei 
mai Mari “(L Art, 26) - 

Art, 119. Funcţionarul caro a ocupat în 
ucolaşi timp la Stat, judet, suii comuni nai 
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multe fancţiuni retribuite deosebit, şi pon- 
tru cari i saii [ieut roţineri, trebuo să 
optoze pentru una din ponsiuni. lL, Art. 22, at, 1] 

Art. 120, Dacă funcțiunile aii. fost ocu- 
pato în timp deosebit, funcţionarul va pu- 
tea obtino drept de pensiune do la fio-care 
casă de pensiuni in parte, cu condițiune 
ea suma pensiunilor să nu trecă posto mo- 
dia salariului maxim po ultimii cinci ani. 
(Art, al. 2 

Art, 121. Anii serviţi în timp deosebit în 
serviciile civile, militare şi eclesiastico ale 
Statului, precum şi în audlministraţiunile de 
utilitate publică prevădute în logea geno- 
rală de pensiuni, se pot întruni pentru 
pensiune. (L Art, Bal. 1) 

Art. 122. Anii serviţi în timp deosebit la 
Stat nu se pote întruni cu coi dela judoţe 
şi comuno şi viee-versa, de cât in urmă- 
torele casuri : 

«) Inginerii şi conductorii făcând parto 
din corpul teehnie, cari aii trecut de la 
Stat la judeţe saii comună şi vice-versa, 
înainte de 15 lunio 189%; 

LV) Medicii, veterinarii, profesorii, institu- 
torii, învățătorii şi manipulanţii tolosrafo- 
poştali şi telefonică până la gradul de ofi- 
ciant inferior clasa 1 inclusiv. 

Toţi aceştia, nu vor putea obţine bene- 
ficiul acestui articol. do cât după ce vor 
dovedi că li s'aii făcut reţinerii pentru Casa, 
pensiilor.administraţiunei. la caro aii ser- 
vit, saii aii vrsat in urma acestei reţineri. 
(L Art.23 a, 2 

Art. 193. Toţi fumeţionarii Statului cari, 
la 22 Februarie 1902, se aflati saii nu' în 
funcţiune şi aveaii la acea dată mai mult 
de 29 ani de serviciii, vor putea, ficând 
declaraţiune exprosă când vor ajunge la 
cetatea, preserisă, de lege, să'şi reguleze drep- 
tul la pensiune: — pentru timpul servit 
inainte de promulgarea legei, intru tote, 
după legile şi statutele do pensiune ante- 
riore şi pe baza retribuţiunei ce avea atunci, 
saii a mediei retribuțiunei, dacă legile şi 
regulamentele atunci în vigore prevedeaii 
o asemenea disposiţie, socotindlu-li-se reţi- 
nerile după acele legi şi statute; — iar pen- 
tru anii serviţi de lu promulgurea legei, 
se va adăosa, la câtimea pensiunei de mai 
sus, pentru fie-care an servit sub acestă 
lege, un spor de 2,40% din retribuțiunea de 
mijloc co va fi primit în cei din urmă cinci 
ani do serviciii. făcându-se asupra acestui 
spor reținerea de 118% previdută de lecea 
din 22 Februarie 1902, ! 

Acestor funcţionari li se vor ţine în semă 
anii do minoritate şi nu li se vor. face nici 
un scălimint pentru timpul petrecut în 
congediii, până la promulgarea lozei ene- 
rale de pensiuni, dacă aii primit retribu- 
țiune şi li saii făcut rețineri pentru pen- 
siune. | . 

Pensiunea nu va putea, intrece 9.000 I6i, 
nici câtimea ultimei retribuţiuni. (1, Art.57) 
“Art, 125, De reducerea do 20%, provedlută 

+ 

  

la art. 56 din lege, nu beneficiază cei cari 
isi vor constata drepturile conform art. 123 
do mai sus, ci numai pensionari! aflați deja 
inseriși la 22 Februarie 1902, (1 Art. 56] 

Art, 125. Când un funeţionar, întru în- 
deplinirea serviciului sti, saii printr'un uct 
de devotament pentru Stat, capătă răniri 
şi lesiuni de o gravitate oxcepționulă. în 
cât îl pune în imposibilitate permanentă şi 
absolută do aşi câştisa, existența prin ori-ce 
fel de muncă, aro dreptul, imediat dupi 
suprimarea retribuţiunei, şi ori-co etate ar 
avea, la o pensiune calculată după timpul 
sorvit, sporit cu cinci ani, și fără a fi mai 
mică de 750/p din ultima rotribuţiune, (i, Arte 
3, lit. a] 

Rănirile și losiunile cari cad sub preve- 
derilo acestui articol trebue să fie de o 
«ravitate excepțională, precum perdorou 
complectă a .vederei, a mânilor, a piciore- 
lor, dobândirea, unei bole intreţiose in exer- 
ciţiul funcţiunei, şi alte asemenea, din caro 
ar resulta mortea saii incapacitatea abso- 
lută şi permanentă de lucru. [1 Art. 3; lit: e] 

Art. 196. Când un Cuucţionar, în exerei- 
ţiul funețiunci şi din causa saii cu ocasiu- 
nea serviciului, saii printr'un act de dovo- 
tamont pontru Stat, a căpătat răniri, le- 
siuni și infirmităţi grave, cari însă Îl fac 
numaă impropriii serviciului ce a avut saii 
altuia analog, șil pun numai în imposibi- 
litate de al mai continua, are drept ime- 
diat, şi ori-care ar fi etatea, la o pensiune 
calculată după timpul servit, fără a fi mai 
mică de 4%/o din ultima rotribuţiune. [1 Art. 
3, lit. .2] . , 

Rănirile, lesiunile şi infirmităţile trebue 
să fie dostul de grave, şi imposibilitatea de 
a continua serviciul trebue să .fio perma- 
nentă, lăsându-i însă posibilitatea de aşi 
câștiga, existența prin alte mijloce. | Art. 
3, lit. 2) . 

Art, 127. Când un funcţionar, în timpul 
serviciului, dar nu din causa lui, a căpâtat 
infirmităţi cari îl pun în imposibilitate por- 
manentă şi absolută de aşi câştiga exis- 
tenţa, prin ori-ce fel de muncă, are dreptul, 
din diua înserierei sale la pensiune, ori- 
care ar. fi etatea, la o pensiune ds 4%/o din 
ultima retribuţiune, dacă are cel puţin 15 
ani de serviciii. Dacă are 20 ani şi mai 
mulţi, cotitatea pensiunei va fi cea. provă- 
dută la art. 1 şi 2 al cap. l din logea go- 
nerală a pensiunilor. [1 Art. 3, lit. e] | 

Art, 129. Când un funoţionar -suferă do 
infirmităţi cari nu sunt provenite din causa 
serviciului, dar cari îl fae impropriii ser- 
viciului ce a avut, saii altuia analog, ol va 
avea, dreptul la pensie, ori-cure ar fi ctateu, 
dacă aro împlinit timpul de serviciii pro- 
vădut la art. 1 şi 2 al cup. 1 din leeage- 
nerală a pensiunilor. |L Art. 3, lit.d] 

Art, 129, Rănirilo și. infirmitățile con- 
tractato în timp de reshoiii daii drept Li 
pensiunea prevădută de art, 125 de mai 
sus, daci vor fi incurubile şi vor pune pe
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răvit în imposibilitate nu numai a conti- 
uua campania, ci și do a coutinua serviciul 
mai târdiit. (L. Art. 4.) o 

Art. 130. Văduva şi urmaşii funeţionaru- 
lui rănit sanii înfirm so bucuri de dreptu- 
rilo funcţionarilor răniţi sait infirmi, pre- 
văuto la art. 125 și următorii de mai sus, 
cânul tuncționarul a incatat din viaţă înainto 
de a şi le fi'constatat definitiv. art. 6, 
al. 2; art, 7, al3; art. 10,al.4) 

CAP. VI 

Drepturile urmaşilor funcţionarilor 

şi ai pensionarilor 

Art. li. Drepturile la pensiune alo vă- 
duvei şi orfunilor incep din diua morţei 
soțului saii părintelui lor, dacă aiîi făcut 
cerere in timp do un an de la data morţei 
sotulii saii părintelui lor, şi dacă în acelaş 

" intertal aii produs actele cerute de rosu- 
lamont pentru constaturea drepturilor lor. 

Ducă cererea sa presentat Ministerului 
finaneelor după trecerea termenului de un 
an de mai sus, saii dacă actele necesare 
nu aii fost depuse în acelaş interval, drop- 
turilo lor vor curza din momentul când 
vor îi presontat tote actele doveditore. (L 
Art. 29 ul. 3), 

Art. 1132. Constatarea drepturilor vădu- 
vei şi orfanilor funcţionarului saii pensio- 
parului so face de aceiaşi comisiune şi cu 
îndeplinirea acelorași formalităţi ca, şi con- 
staterea drepturilor funcţionarului. 

Art, 1533. Văduva nu ara drept la pen- 
siune, dacă celebrarea căsătoriei s'a ficut 
după rogularoa la pensie a soţului şi în 
urma promulărei lesci din 22 Februarie 
1902. (Art. 15,a1.1) 
„Art, 13%. Dacă celebrarea căsătoriei a, 
avut loc inainte de înscrierea la pensiune 
a funcţionarului, care în acel moment avea 
mai mult de 50 ani etate, văduva nu avea, 
dreptul la pensiune de cât dacă va fi trăit 
est puţin cinci ani cu soţul. ([,. Art. 45,a1.2) 

Art. 135. In ambele casuri prevădute de 
articolele 133 şi 134 de mai sus, dacă s'aii 
născut copii din acea căsătorie, aceşti co- 
pii se bucură de drepturile la pensiune, a- 
cordându-li-se cătimea prevădută. do lege 
orfanilor de tată și de mamă. (L. Art. 15,21.3,) 
„Art. 136, Numai copii legitimi saii legi- 

timaţi prin căsătorie ati drept la pensie 
([. Art. 41.) | - 

Art 131. Văduva pensionarului sau func: 
ționarului cu drept la pensie, conform Cap. 
I din lege, va avea drept la jumătate din 
pensiunea cuvenită soțului. 

Dacă sunt copii minori se va mai adăuga 
la pensiunea văduvei: ” 

Pentru un copil 20%/, din pensiunea cu- 
venită soţului ; 

Pentru doui copii 330/, din pensiunea, cu- 
venită soțului ; . 

Pentru trei şi mai mulţi copii 50/p din 

ponsiunea cuvenită soţului, (1. Art, 6, a), 1,53] 
Art. 138. Dacă funcţionarul lu încetarea 

din viaţă a avut cel puţin» 15 ani do ser- 
vieiii, văduva va avea dreptul la 150/0 din 
ultima rotribuţiune a sotului. E 

Dacă sunt copii minori se va mai adăuga 
la pensiunea vâduvei : DR 

Pentru un copil 100/o din acea retribu- 
țiuno : a , 

Pentru doui copii 113% din acea retribu- 
iune ; , N 

Pentru trei sati mai mulţi: copii 20/j din 
acca retribuţiune. 

văduvelor şi copiilor minori pontru sor- 
viciile soţului sait tatălui lor, previdute 
la art. 2, $3 din love, se vor socoti anii 
do sorviciii ai tatălui saii soţului, sporiți 
cu 35/, fără ca acest spor să potă trece 
peste cinci ani.  (L Art. 7a1.4,2,3) 

Art. 139, Dacă copiii minori se pun sub 
altă tutelă do cât a mamcă, diu pensiunea 
recunoscută la art. 137, mama va lua 300/0, 
iar pentru copii se va adăuga la proporți- 
uuile arătate, 2%/2 din pensiunea tatălui. 

Ia casul prevădut la art. 138, văduva va 
lua numai 10% din retribuţiunea soţului, 
iar pentru copii so va. mlăuza, la propor- 
țiunile arătate, 5%/0 din retribuţiunea, tată- 
lui lor. (1, Art, 8] 

Art, 140, Orfanii do tată şi de mamă aii 
drept la o pensiune determinată ast-fel : 

«4) Dacă tatăl a încetat din viță dupe 
un servicii de 15 ani, orfanii "vor avea 
dreptul: , | , 

Pentru un copil 1500 din ultima, rotribu- 
țiune ; - 

Pentru 
buţiune ; | 

Pentru trei saii mai mulţi copii 250/o din 
ultima retribuţiune. . _ 

V) Dacă tatăl avea mai mult de 20 ani, 
pensiunea so determină ast-fel : , 

Pentru un copil 50%/o din pensiunea cu- 
venită tatălui ; , a 

Pentru duoi copii 650/0 din pensiunea cu- 
venită tatălui ; za , 

Pentru trei. sait mai mulţi copii 750/0 din 
pensiunea cuvenită tatălui. 

Art. 141. Orfanii ai căror părinți aii fost 
ambii fancţionari, aii drept a lua din pen- 
sia cea mai mare proporţiunile arătate de 
art. 110 din lege şi art.440 din regulament, 
(L, Art, 14]. E - 

Art.:442, Copii din diferite căsătorii ait 
drepturi egale din aceaşi pensie. _ 

Dacă, văduva trăesce, ea Ya lua numai o 
pătrime din pensie. (D, Art, 12]. A 

Art. 143. Văduva are drept la pensie până 
la morte saii până la a ei remăritare. (1. Art. 
13, al, 4] , - | 

Art. 144. Orfanii aii drept la pensie până 
la majoritate saii până la căsătorie, dacă acc- 
sta are loc înaintea majoritiței. 1 Art. 13a1.2) 

Art. 145. Văduva şi tutorii orlanilor, 0- 

duoi copii 2%/ din ultima rotri- 

  dată cu cererea ce vor face, vor inainta ŞI 
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actele cerute: la art. 93 şi 
mai sus, ([, Art, 15,1, 2). 

Art, 146. Penziunile vă&luvelor sait mino- 
rilor se vor stabili conform lesei diu 22 Fre- 
bruarie 11902, ori-care ar fi lezea, statutele 
saii regulamentul «dupe cari drepturile so- 
tului -saii părintelui - pensionar ar fi fost 
constatate. (L art, ral. 

CAP. VII 

următorii” de 

Despre opţiuni, suspendarea şi: per- 

derea dreptului de pensiune 

Art, 147, Pensionarii Statului cari vor 
primi o funcţiune retribuită de Stat, judeţ, 
comună sait altă administrațiune publică, 
al cărei budget se voteză de Adunarea De- 
putaţilor, sunt, datori să opteze între pen- 
siune și „retribuţiunea, diurna sait Ori-co 
altă indemnitaute servită lunar saii periodic 
funeţiunei ce ai primit. (1. Art.25.) 

Art 145. In casul când ar opta pentru 
retribuțiunea sanii diurna funeţiunet în care 
a fost numit, la cşirea sa din funeţiune ro- 
intră în drepturile sale anteriore de pen- 
șiune, fără ca anii serviţi din noii să se 
pâtă adăuga la ecă de mai înainte pentru 
a servi la miirirea pensiunoi. (1 Art. 2%, 

Art. 140, Acestă disposiţiune se aprică și 
funeţionarilor cari, cu tote că “şi-aii regu- 
lat drepturilo' la pensiune, nu şi le-ai 6- 
xereitat, continuânul a servi înainte. (L. Art2%), 

Art. 150. Pensionarul pote cumula pen- 
siunea cu o nouă retribuţiune, diurnă saii 
indemnisare de la.Stat, judeţ, comună saii 
administraţiune de utilitato publică al că- 
roi Dudget se voteză de Adunarea Deputa- 
ţilor, cu condiţiune ea pensiunea întrunită 
cu retribuţiunea, diurna sait indomnisarea 
să nu trecă de 200 lei lunar bruto, adică 
fără deducerea reţinerilor. (1. Art. 2, al. 4). 

Art. 151. Văduva unui pensionar saii fune- 
ționar cu drept la pensinne, ocupând ca în- 
săşi o funcţiune salariată, nu este obligată 
să opteze între pensiunea co: i se cuvine 
dupe urma soțului şi întro 16fa, funeţiunei 
co ocupa. 

Art. 1152, Văduva insă a unui pensionar 
saii funcţionar cu drept la pensie, dacă ea 
însăşi aro drept la pensiune ca fostă fune- 
ționară, nu va putea cumula cele două pen- 
siuni; va avea: însă droptul si primescă 
pensiunea cea mai mâre. (L Art. 9) 

Dacă din căsătoria lor aii resultat copii, 
„aceştia vor primi din pensia cuvenită ta- 
tălui lor suplimentul prevădut de art. 6, 
alin. 3 din lege. (1 art. 9at.2). 

Art. 153. M.nisterele şi serviciile depen- 
„dinte de densele, judeţele, comunele şi ad- 
„ministraţiunile de utilitate publică, prevă&- 
dute de lege, cari numesc po un ponsionar 
al Statului într'o funcţiune retribuită în 
ori-co fel, vor''comuniea îndată, Serviciu- 
lii Pensiunilor din. “Ministerul - financelor     

acea numire, arătând data intrărei în fune- 
țtiune. - | 

In ceasul când alministraţiunite citate mai 
sus nu ar. îndeplini acesti, îndatorire. şi se 
va constata în urmă ci pensionarul a cu- 
mulat pensiunea eu retribuțiunoa unei fune- 
ţiuni, şi ar fi depăşit maximul de 2"0 lei 
provădut la art, 450, so vorreţine din pen- 
siunile 'viitore sumele plătite pe - nodrept. 
in tot, timpul în care sa servit şi pensiu- 
nea și rotribuțiunea. 

Art, 134. Ponsionarul Statului numit. în- 
tr'o funcțiune publică retrihuită, va trebui 
să “facă Serviciului Pensiunilor Statului do- 
clarație de opţiune intre retribuţiunea func- 
tiuncă şi pensiune, în termen «de 10 dile de 
la numire. In cas contrariii, se va socotide 
dropt că a optat, pentru retribuţiune, iar 
pensiunea. sa va rămâne economie (1. Art. 2), 

Art, 155. Ministerele și serviciile „depen- 
dinte de dânsele, judeţele, comunele şi îul- . 
ministraţiile de utilitate publici, prevădute 
de lesze,-nu aîi dreptul, suh nică un motiv. 
de a micșora saii de a schimba retribuţi- 
unea, sliurna, ete. prevădută în budietul - 
lor peutru funeţiunea eo at ineredința unui 
pensionar, spre a tace ca pensiunea întru- 
nită eu retribuţiunea să rămână sub maxi- 
mul de 200 lei brut provădut de lege, 

In casul contrariii, Ministerul finaneoler 
va, suspenda plata pensiunci cuvonită pen- 
sionarului stii, ! 

Art. 136,: Protecturile judeţelor, primiă- 
riile comunelor urbane şi rurale sunt obli- 

«ate să. comunice direct Serviciului Ponsi- 

uuilor din Ministerul do finance seiinţă «de 

pensionarii încetaţi din vicță, arătând diua 
morței, preeum şi dacă aii rămas sait nu 

urmaşi cu drept la pensiune, Do asemonea 
vor da seiință de văduvele-şi orfanii pen- 
sionari cari s'ar căsători, arătând data, ce- 
lebrărci 'căsitorioi. 

Art. 157. Perd dreptulla pensiune, fio că 
sunt saii nu înscrişi : | 

«) Funcţionarii saii pensionarii cari perd 
calitatea de român; - ' 

I) Cei condamnaţi pentru crime : 

c) Col condamnaţi pentru delieto cari, - 
dupe codul penal, atraz perderea dreptului 
la ponse; 

11) Cei condamnaţi la închisore pentru 
fart, 'eserocherie. înşelăciune, abus do in- 
credere, falş şi delapidare de bani publici. 
(i. Art. 26.) ” 

Art, 153. In tote casurile prevăduie la 

articolul preecdent, dreptul la Pensiune se 
perde în virtutea legei, chiar dacă, hotă: 

riroa condamnătâre nu ar prevedea acestă 
decădere. ([. Art. 2). . 

Art. 159. Pensiunilo cuvenite pensiona- 
rilor condaninaţi la închisâre pentru alto 
delicte de: cât cole 'prevădute la art. 157 
sunt suspendate-“pe timpul condamnărei şi 
se” fac venit la 'easa pensiunilor. [1 Art. 9) 

Art. 160. Parchetele tribunalelor, Curţi- 
ților 'de apel şi Curţei de Casaţiune vor îră- 

4,



    

  

mite Serviciului Pensiunilor, la finele fic- 
cărei luni, listă de funeţionarii și ponsio- 
narii cari ar cădea sub prevederile. art, 26 
din lee, indicând instanţa do la care e- 
mană sentinţa, numărul şi data ci si mo- 
tivele condamuărei, 

Art. 161. Pensionarii nui vor putea lua 
pensiunea «de cât dacă “Și ai domiciliul sta- 
il în ţeră,.și loeuese cet.puţin şâpte lună 
pe au în teră. . 

Acestă disposiţio se aplică şi văduvei şi 
orfanilor funcţionarilor străini. (L. Art. 2259, 

Art, 102, Sunt exeoptaţi de la acestă o- 
bligațiune : - 

«) Străinii ponsionari ai Statului, în- 
serişi la ponsinne înainte de promulvarea 
legei din 22 februarie 1902, precum şi ur- 
maşii lor; . 

Il) Pensionarii cari, pentru moiive bine 
intemeiate, sunt nevoiți să locniassă tim- 
porar în străinătate. , 

Pentru a obține 'acâsti favore, ponsto- 
narii de la lit. vor trebui să adreseze Mi- 
nisterului «de finance. cerozea de a fi auto 
risnți să locuiască timporal în străinătate, 
arătând motivele care “i impudică do a sta 
in ţeră şi timpuleât vor lipsi. Cererile lor 
vor fi înaintate Consiliului de Miniştri şi 
supuse încuviinţărei Rouelui. Raportul că- 
tre hego va cuprinde motivele pentru cari 
sa încuviinţat cererea, (1. Art. 33). 

Art. 16). Pensionarii cari vor lipsi din 
teră mai mult” do cinci luni întrun an, 
liră a avea autorisaţiunoa dată contorm 
art. 33 din lege, vorperde pensiunea: pen- 
tru tot timpul cât aiîi lipsit. din ţară; iar 
sumele cuvenite vor rămâne ceonomie Sor- 
viciului Pensiunilor (LL. Art. 339, SI 

Art. 164, Femeca străină funeţionară, mă- 
ritată saii nu, aro drept la pensiune, cu 
condiţie: să locuiască cel puţin septe luni 

"în teră, In easul contrariii,'perde dreptul 
la pensiune pentru timpul câta Lipsit, dacă 
nu a -obținut incuviinţarea provălută la 
art; 33 din lege. cd. Art. 3, | 

Art. 165, Pentru a so îndeplini obliza- 
iunea pusă da leșze pensionarilor să locu- 
iasză col puţin ş*pte lumi pe an în ţeră, 
pensionarii cari nu se, prosintă ei însăși 
spre a'şi primi pensiunile, ci lo ridică prin 
procuratori, vor trebui să prosinte” la ii0- 
care şeso luni ale anului un certificat, li- 
berat do primăria comunei tule domici- 
liază, prin care să'se constate că în ade- 
văr locuese in eră, arătându-se precis 
strida si No. Casei unde locuese. /L, Art, 3, 

Art. 160. Statul pote, avend avisul con= 
“form al unei comisiuni medicale, constituite 
potrivit art. 27 din lege, să rochome în a- 
ceoași -funeţiune saii una cehivalentă, po 
un pensionar înscris pontru înfirmităţi, ori- 
care ar fi lesea saii statutele dupii cari i sar 
ti constatat droptul la pensiune. 1. Art. 28. 

Art. 167. Pensionarul „va îi invitat de Mi- 
nisterul finanecelor, sub luaro de dovaulă, să 
se înfăţizeze, la data cei se va indica, 

  

  

  

inaintea comisiunei mellicale pentru a fi 
examinat. | E 

"In cas de refuz de a so presentu firă eausă 
bine justificată, saîi când pensionarul Xa 
rotuza funcțiunea în care a lost rechemat 
pensiunea se revocă de drept; şi funeţio- 
natul va urma săşi constate drepturile la 
pensie pentru anii serviţi la implinirea 
verstei cerută de lose conform reuulelor 
venerale. Q.. Art. 23). 

Art. 163. Dupe rointrarea în serv'ciit pon- 
sia se perde de dropt, şi ani; serviţi maii 
înainte so vor adaoga la cai din urmă 
pentru a obtine onouă pensiune, fic'peniru 
vechime, fie pentru nou infirmități, (Art 
23, al. 3). - i . 

Art. 169. Hoținerilo din rotribuţiunea 
[uneţionarilor in profitul Serviciului Pen- 
siunilor dovin propriotatea Sarviciulu: şi 
funcţionarul nu are dr pt'să csră rosti- 
tutrea lor ; el aro dreptul numai dea curo 
pensiune, 
preserise de lesa. (1, Art, îi) o 
„Art. 170. Pensiunile de tct felul se vor 

şteruoe din reșistre dacă nu vor fi re- 
clamate în termen de tre! ani, socotiți de 
la l-a di a anului financiar în care urmaii 
afi plătite. 2 , ” 

Elu se vor insezio din noii dupe cererea 
coler in drept, şi vor începe a curge «de la 
data cerorel do reinseriere, fără să mai 
potă insă reclama plata şi pe trecut; - 

Acestă deeulara so aplică şi moştenito- 
rilor pensionarilor. (Art, 421, Li. centab. statulu!) 

Art. 71. Ponsionari), văduvelo şi tutorit 
ortunilor sunt datori să comunice -Minizte- : 
rului financelor, în termen de dout luni, 
ori-ce schimbări în starea lor civilă uin 
care ar resulta o modilicare a cătimei pen- 
siunei. - o , ” 

In ceasul cânt se va constata că sa pro- 
dus o schimbaro şi un sa comunicat Mi-. 
nisterului, sumele primite po nedrept se 
vot reţine din primele sumo co i-ar cu- 
veni în viitor ca ponsiuneș saii din .ori-co. 
avere personală, urmărindu-se conform le- . 
«ei de urmărire. pa 

i CAP. VUl 
:Disposiţiuni transitorii şi finale. 
Art, 172. Do la 1 Aprilin 1902 casele de 

pensiuni civile, militare şi pentru funcţi- . 
onarii căilor lorate. sunt, şi rămân destiin- 
țute, instituindu-so de la acetati dată, Sr 
viciul Pensiunilor fieând parte din Admi-. 
nistraţiunea generală a Ministerului do. fi- 
Dance. (Ar, 0) | . . 

Art, 473. Pensiunile sait recompenselg 
dobândite sub ori-co titlu de foştii funeţi- 
onari civili, militari, ceclesiastiei şi at Că- . 
ilor ferate, precum şi «lv vădluvole saii dle. 
minorii lor, dupe statutele şi legile aute- 
riore lozei din 22 Fobruario 1902, su con- - 
sideră ca definitiv - sțabilito : şi vor fi plă- 
tite cu începere «dle la 1 Aprilie 192 de 
către Serviciul Ponsiunilor, în Bucuresei 
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lă casieria contrală a tesaurului public, iar 
în judeţe la administraţiunile financiare, 
(L Art, 63,) - o 

Art. 174. Pensiunile inscrisc în virtutea 
lezilor și statutelor anterioro losui din 22 
Februarie 1902,.fio că titularii “şi-aii exer- 
citat saii nu drepturile, vor continua a, fi 
servite conform titlurilor co posedă coi în 
dropt şi. cu roţineriio dupe legile, statutelo 
şi regulamontelo dupe care saii inscris, 
mai puţin 20/. Reducerea de 20/0 se va, 
aplica numai dela 1 Aprilio 1902,.(£, Art, 50), 

Art. 175, Tâte inscrierile nout la pen- 
siune, chiar și acelea ale funcţionarilor 
cari vor fi corut aşozarea la pensiune 
inainte de punerea în aplicare a, legei din 
22 Feobruario 1902, se vor face după acestă 
lege, . 

Cererile pentru înscrierea de 1 Aprilie 
1993, se vor primi până la 3) Martie 1902 
inclusiv, . (L Art, 58) 

Art. 176. Toate actele cernto pentru re- 
gularea droptului la pensiune, relative la 
constatarea timpului servit, a etăței, a re- 
ținerilor pentru casele de ponsiuni cete 
formate conform disposiţiunilor din legile, 
statutele şi rosulamentele anteriore, so 
vor ţine în semă pentru înscrierea co ur- 
meză a se faco pe diua do 1 Aprilio 1902, 
cu îndatorire pentru cei în drept, do a lo 
complecta până la 31 Martie 11902, contorm 
disposiţiunilor din razulamentul do faţă. 

Sentinţelo judecitorosci presentato pen- 
tru a ţino loe de acto de stare civilă şi 
obţinuto înainte do 22 Februarie 1902, so 
vor .primi.pontru toţi funeţionarii în 0- 
nere, dacă vor fi fost date după rosulele 
din “trecut ș iar pontru militari, vârsta va, 
fi aceea, caro resultă din contrâlele armatei, 

Pentru înscrierile viitâre, însă, cei în 
drept, vor forma. aetelo pentru stare civilă, 
conformându-se în totul disposiţiunilor art. 
PU din lego. . 

Art. 117. Infirmităţile prevăduto la art, 
3 din lege, cari sait născut în timpul de 
la 1 Aprilie 1901 până la 22 Februarie -1992, 
fio că interesaţii aii ficut sait nu cereri, 
daii dropt la pensiune, dacă cei în drept 
lo vor arăta şi vor cere constataron lor 
după legea din 22 Februarie 1902, în tar. 
men lo cel mult troiluni de la promulra- 
rea loci generale de pensiuni. 

Actele de constatare a infirmităţilor, an- 
teriore legei din 22 Februarie 1902, vor servi 
pentru funcţionarii civili numai ca ele- 
mente pentru constatarea infirmităţilor, şi trebue să fie din noii examinate de comi- 
siunea medicală provădută la art. 27 din 
lege, . 

Art. 178. Oficerii, asimilaţii lor şi fune- 
ționarii civilă ai armatei puşi înainte de 
30 Martie 1902 inclusiv la retormă pentru 
infirmităță, și cari aii compărut înaintea 
comisiunilor medicale -prâvirlute de legile 
şi regulamentele militare, nu mai sunt 0: 

-bligați a se mai presenta înaintea comi- 

siunilor prevăduto de art. 27 din lece. 
Comisiunea pentru constatarea drepturi 

lor la pensiune va lua în examinare acteld 
ce se vor fi incheiat, şi va faco aplicarea 
art, 3, după elementele ce i se vor pune 
la disposiţiune. 

art. 179. Comlsiunile medicale, instituite 
contorm art. 27 din logo, vor examina ce- 
rorile făcute pentru regulările li pensiune 
po diua de 4 Aprilie 1902 cel mult până 
(lR-20 Aprilio 1902; iar rosultatele so vor 
supune comisiunci pentru constatarea drop- 
turilor la ponsiune cel mult până la, 25 
Aprilio 1902. - 

Art. 180, Se 
nile art. 175; 

«) Dropturilo văluvelor şi orfanilor fance- 
tionarilor decedați inainte do promuliza rea 
legei din 22 Februarie 1902, cari aii făcut ce- 
reri conform legi din 22 Iunie 1901, cari 
se vor constata şi inserie conform losilor 
statutelor şi rerulamontelor anterioare ; 

b) Funcţionarii comunati şi judoţeni cari 
"Şi-a constatat deja drepturile lor, con- 
form leizei caselor de pensiuni a funcţio- 
narilor comunală şi judeţeni din 1397, do 
și nu aii fost înscriși în buduotelo respec- 
tive. (1, Art, 58, al, 2) 

Art, 181. Pensiunilo văduvelor şi minori- 
lor vor fi resolvate pentru pensionarii în- 
cetaţi din viaţă înainte de 92 februarie 
1902, după logile, statutele şi regulamon- 
tele anteriore ; iar cele pentru pensionarii 
încetați din viaţă după 92 Tebruarie 11902, 

oxceptâză de la dispoziţiu- 

  după disposiţiunile provilute la titlul 1 
din lege şi capitolul LV din regulament. 

Cererile color în drept se vor depune 
comisiunilor «de constatare și aşezarea drep- 
vturilor la pensiune, indată ce-şi vor con- 
plecte tuto actele cerute de rorulament. 

Art. 182. Drepturile la pensiune acordate 
în basa legilor din 29 Doeambrie 1377, din 
16 Aprilie 1836 şi acea modificăitore din 
1894 nu sunt atinse prin legea din 22 Fa- 
bruarie 1902. (1, Art, 60) 

Art. 183. Funcţionarii prevăduţi la art. 122 
do mai sus, cărora nu li s'aii făcut rețineri 
saii ciirora li sati făcut numal reţineri par- 
țiale, aii dreptul să boneiisiozo de dispo- 
siţiunile art. 23 din legea de la 22 Februa- 
rie 1902, vărsând la casa pensiilor la earo 
aii servit, şi care nu le-a făcut reţinerilo 
legiuite . pentru pensie, suma reţinerilor 
cuvenite pentru timpul servit. 
Termenul în care vor putea face cererile . 

şi efectua vărsimintele reţinerilor, este de 
cincă ani de la promulgarea legei din 11902. 

Corerilo_vor fi adresate Serviciului care 
va avea să primescă vărsăimintele, însoţite 
de un certificat, do anii serviţi fără roți- 
De, | Aa 
Vărsămintele sc:xor putea faco de odată 

sait în rate în” termen de cinci ani do la 
promulgarea legei din 22 februarie 1902 : 
în tot casul, vărsăimintele trobuese integral   etectuate inainte do inscrierea la pensiune,
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fără „de care anii pentru cari s'aii făcut 
vărsăminte incomplecte, nu se vor ţine 
in semă la calcularea pensiei. 
„În casul în care veri-una, din administra- 

tiunile la cari aceşti funcţionari aii sorvit 
nu ar avea un serviciii de ponsiuni la care 
aceştia să facă versămintele, anii serviţi Ia 
asemenea adlministraţiuni nu se vor socoti 
pentru regularea drepturilor la pensiune. 
(L Art,2) 

Art, 184. Casele de pensiuni militare şi 
a Căilor ferate române vor inainta, pe diua 
de 1 Aprilio 1902, Ministerului de finance 
tote actele şi registrele privitoro la cons- 
tatarea şi plata pensiunilor în viuore la 
apl'earea legei din 22 Februarie 1992, im- 
preună cu tabelele nominale ale ponsiona- 
rilor, cu pensiunea, recomnensa naţională 
saii pensiunea viagoră co li se servezee, cu 
numdrul şi data decretului saii decisiunoi 
cara a confirmat inseriorea, (1. Art, 61,) 

Art. 185. Soldul in numerar, co se va 
constata la 3i Martie 1902 la, casa de pen- 
siuni militare şi la casa de ponsiuni a fune- 
țtionarilor Căilor ferate, so va vărsa, la Ca- 
sieria, Centrală a tesaurului po sema Ser- 
viciului Ponsinnilor. (L, Art, 62, a1,5), 

Art. 180. Sumele cuvenite aceloraşi case 
de pensiuni, cari vor rimâne neineasato 
până la 3l Martie 1902, so vor urmări şi 
incasa la Serviciul Pensiunilor. (L Art, 62 a1, 5) 

Art, 187. Capitalul în efecte ce posedă, 
actualele case de pensiuni so va remito, pe 

_ziua de i Aprilie 1902, casierului central 
al tesaurului, impreună cu un borderoii în 
care să so specitiee natura lor, valorea no- 
minală şi No. de ordine ce portă. 

Acest fond inalienabil se va păstra, la 
Casa de depuneri și consemnaţiuni, Titlu- 
rile eşite la sorţi saii convertite se vor în- 
locui cu alte tiţluri do acooaşi valore. 

Diforinţele. co ar resulta in numorariii 
din inlocuirea titlurilor cşite la sorţi sai 
convertite, precum şi excedentele eventu- 
alo alo exorciţiilor budeetare a Sorviciului 
Pensiunilor, se vor capitalisa în efecte ale 
Statului. 

Cuponele fondului inalienabil vor con- 
stitui un venit al Serviciului Pensiunilor. 
(L. Art, 62) . 

Art, 188. Tote disposiţiunile din presen- 
tul regulamont se aplică la judeţe, comune, 
precum şi la administraţiunile de utilitate 
publică cari aii case do pensiuni separate 
și alo căror budgete se votâză de Corpurile 
lesiuitore, in marginile prevădute de art. 
63 din legea din 22 Februarie. 1902 și în 
condiţiunile următore : - 

«) Administrațiunile Serviciilor de Pen- 
stuni rtmân sul autoritatea şi privesherea 
autorităţilor do cari depind ; 

h) Budgotele acostor Servicii so vor forma 
anual şi se vor supune la aprobare con- 
form lozilur organice spociulo o-dati, cu 
budgetelv lor ordinare : -. 

c) Veniturilo şi cheltuelile vor (i cele din 
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legea generală do pensiuni, afară de veni- 
turile şi cheltuolilo speciale privitâro la 
serviciul de pensiuni al Statului, saii de 
veniturile şi cheltuelilo ea prin alto dispo- 
siţiuni legislative saii resulamentare ar re 
veni acestor administraţiuni ; 

«) Constatarea și aşezarea drepturilor la 
pensiune se va face. pentru vechime, la 1 
Aprilie al fie-cărui an, iar pentru rănirilo 
şi lesiunile prevăzute ia art 3, al. « din 
lege, pentru văduve şi minori, lazi 1 a 
fie-cărei luni, dacă vor fi cereri ; 

e) Membrii comisiunilor vor fi cci fixaţi 
prin louilo organice saii regulamentele ce 
le ţin locul; 

[ Convocarea comisiunei se va face de 
fie-care autoritate în parte ; 

J) Cererile pentru regularea la pensiune 
și pentru constatarea infirmităţilor se vor 
adrosa do asemenea la fio-caro autoritate : 

Il) Dreptul do a rechema pe funcţionarii 
infirmi aşezaţi la ponsiune, se va exercita 
in parte do fie-care Serviciii - de pensiuni 
pentru ponsionarii ce ar fi înscrişi în tre- 
cut saii se vor înscric'in viitor; 

i) Dreptul străinilor de a obţine pensi- 
uni fără a'fi împământeniţi și a continua 
să li so plătescă, chiar dacă domicilicază 
în străinătate, se aplică şi acestor admi- 
nistraţiuni ; , 

j) Cererile pensionarilor cari domiciliază 
in străinătate pentru a fi autorisaţi să ră- 
mână afară din ţară peste termenul de 
cinci luni, se vor supune fic-cărui servicii 
în parte, care va obţine autorisarea regală 
prin mijlocirea ministrului de finance; 

Î:) Tote disposiţiunilo relative la proce- 
dura pentru comisiuni, reformarea decisi- 
unilor acestor comisiuni, procedura inain- 
tea justiţiei se vor indoplini de fic-cgre 
administraţiune în parte prin organele pre- 
văzute de logea lor specială ; , 

i) Formarea actelor de stare civilă se va 
face faţă cu administraţiunea la care fune- 
ționarul urmâză a-şi constata dreptul la 
pensiune, ” 

Art. 189. Fie-care din aceste administra- 
ţiuni va procede în termen do col mult 
sâse luni la formarea regulamentelor spe- 
ciale pentru aplicarea, loxei din 22 Februa- 
rie 1902, conformându-se disposițiunilor ro- 
gulamentului de faţă. 

Aceste roșulamento vor [i decrotate in 
forma rogulumentelor de aiministrutiune 
publică, prin mijlocirea Ministerului de [î- 
nance. i 

Art. 190, Actualele case de ajutor de la 
Căile ferate, Casu dotațiunoi ostoi, Cusa 
cantonierilor și impiegaţilor interiori ui 
Ministerului lucrărilor publice rămân în 
vigoro şi se vor conduce şi funcţiona con- 
lorm legilor şi regulamentelor respoctivo. 

Funcţionarii de la căile ferate, cari fac 
parto din cusa de ajutor, vor putea trece 
Ja easa de pensiuni, prin sporirea letoi pes- 
te 95 lei, dacă vor [i participat cel puţin 
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cinci any la acea casă. Ei vor [i datori să | vârstă saii anii de serviciu, sunt și rămân . 
abrosato, dacă vor [i contrarii disposiţiu= " compleeteze roţinerile de 110% pe timpul 

cât aii făcut parte din casa «de ajutor, care 
va vărsa serviciului pensiunilor reţinerile 
eo i primite - PE 

Aceşti funcţionari vor beneficia de drep- 

nitor losoi sonerale de pensiuni: din 22 
Fobruari6 1902, ” 

Art, 192. Toto disposiţiunile din legile, 
regulamentele şi statutolo de pensiuni șe- 

turilo provăzute la art. 2 ş 3 din lege dacă: noralo și speciale, precum și ori-co alte n ț . + 

intră în enumărarea pravăzută la art, 
din Rozulamontul do faţă. - 

oficiu a funcţionarilor pentru limită do 

104 : dispositiuni din leuilo organice, cari star 
! 

Art, 191, Disposiţiunilo din lesilo orza-! din 22 
nico cari provăil seotorea la pensiune din : fiinţate. 

rotori la pensiuni și vor [i contrarii losoi 
Fobruarie 1902, sunt şi rămân des- 

LEGE 
Asupra 

Taxelor de timbru şi înregistrare 

(Promulyată și publicată în Monitorul Oficiul No, 9064 «din 94 94 Februarie 1000) 

A — 

CAP. 1 

Disposiţiuni preliminare . 

Art. 1]. Sunt supuse unui impozit numit 
«Taxă dle timbru şi inregistrare» tote actele ci- 
vile şi judiciare, convenţiunile, contractele, 
transacţiunole şi trabsmisiunele de ori-ce fel 
de drepturi, prevăţute prin lenea do faţă, 
Taxa se va pereope dupe distineţiunele mai 
jos stabilite, - 

Art. 2, Taxolo de timbru se pereep prin 
mărei, cari se aplică po hârtia” pe caro se 
serii aetole supuse taxoi timbrului, 

„Aceste mărei sunt mohile zaii incrustate. 
Măreile mobile sunt făcute ast-fel ca sii 

potă fi lipite pe actele supuse la plata 
taxei, 

Maăreile inerustate sunt întipărito chiar 
pe hârtia pe caro aii a so serio actele sn- 
puse la taxa timbrului. 

Fie-care colă de hârtie cu marcă încrus- 
tată este insemnată cu dont timbre: unul 
umed, cu nogrelă, și, altul useat și întipărit,! 
in hârtie, , . 

Art, 3. Pe mărcile mobilo se ali, în par= 
tea ude sus, cuventul „tomina“ : în partea 
de jos cuvintul „Timbru“ : la mijloc armele 
țirei : în cele patru colturi valorea măreci 
in eilre, şi în partea interioră, sub cuvin 
tul timbru, valorea timbrului în litere. 

  
|armele ţirei, avend do desubt, 

căreia oste însemnată specia timbrului, 
ahică de este fix saii proporţional, Taxa esto 
iusemnată în drepte sab balanță. 

Art, 4, Iârtia po care so încrusteză tinu- 
brul se procură do guvern, fără să fio da- 
tori partieularii a plăti pentru acesta ceva 
peste taxa timbrului, 

ia va avoa un filigran, coprindend în 
partea do sus cuvintul „/tomeinie“, în partea 
de jos cuvintul „Tonka“ şi în mijloc ar- 
mele țărei, 

"articularii aii tneultatea de a core si se 
aplice timbru inerustat po hârtia procurată 
de dinşii, plătind. insă taxa timbrului după 
distineţiunile presentoi legi, fără a- lise. 
tacea vre-o dodueție. DI 

Art, 5. Numai ministerul do linanee are 
dreptul de a fabrica timbrele. mohilo şi a 
apliea po colo inerustate pe hârtie. 

Fic-eare marcă a timbrului mobil nu va 
putea presenta o valore mai mare de 3) 
bani, alară de măreile pentru efectele de 
comereiii creato în streinătate. şi puse în 
cireulaţiune saii plătibilo în ţară, precum 
și miireilo dostinate a'xo aplica asupra ae- . 
telor de operaţiuni vamale, 

Pe măreilo mobile de efeeto striine şi o- 
perațiuni vamale so aflii, în partea de sus, 
cuvintele <România Timbru» : în partea de 
jos cuvintele <efecte streine»: la mijlee 

aloraa în 
Pe măreile încrustate se ailă, pentru tim-, litero şi cifroșiir” între laturi  valorea în 

brut useat, in partea lo sus cuvintul „[i0-. cifre, IE 
mdnia“, în partea de jos cuvintul Fim Ministerul finanealor pote schimbi prin 
beu“. la mijloc armele ţărei : iar pe timbrul“ decret, telul şi natura tipurilor fixate prin 
umed se află emblema justiţiei, imprejurul, articolele de mai sus. o 

 



  
  

  

  

  

„Art, 6, Timbrele, atât mobile cât şi in- 
crustate, se vor depune spre vindare la tote 
administraţiuniloe financiare, la toţi agenţii 
fiscali numiţi cu garanţie, la erofierii de 
tribunale și curţi, la portirei, la primari, 
la judecătorii de ocolo și. la ori-ce funeţio- 
nari cari vor fi insăreinaţă de ministerul de 
finamee. . ” , 

Debitanţii do tutunuri, debitanţii cu li- 
cenţă ai băuturilor spirtose,* saii ori-cari 
alte persone, pot obține autorisaţiunoa do 
a vinde timbre, achitând valorea lor, 

Aceste autorisaţiuni se pot retrave ori- 
când se va crede do enviință. Timbrele, în 
stare bună, pe cari lo-ar avea debitantul 
în momentul rotraseroi autorisaţiunei, so 
vor reprimi po valorea lor nominală, ţi- 
nendu-se în semă remisa ce a primit. 

Ministerul financelor este autorisat a a- 
corda, administratorilor financiari o remisă 
maximum de doui la sută din valorea tim- 
brelor vindute dircet publicului ; iar celor- 
alți funeţonari, precum și particularilor de- 
bitanță, o remisă care se va putea, ridica 
până la 3 la sută în comunele urbane și 
până la 110 la sută în comunele rurale. 

Art. 7. Când este cu neputinţă a so faco 
actul pe hârtie timbrată, primarul comunei 
locale constată aecsta chiar po act şi par- 
tea interesată este obligată, în termen do 
30 dile de la data actului, al Supune ad- 
ministratorului” financiar spre viză pentru 
timbru, după cum se specifică la capitolul 

-VIL din loc, 
Art. 8. In tâte ceasurile în cari so va în- 

trebuinţa timbrul mobil, primul cuvint al 
actului sui! parte din semnătură se va puno 
chiar po timbru mobil. La cas cânil aseme= 
nea timbre so vor'uăsi noanulato in modul 
arătat mai sux, actul se va considora ca 
notimbrat. So excepiâză actele previidute 
la art. 17 și 18 pentru cară timbrul mobil 
se va anula de cătro autoritatea care le 
libereză, în momentul liberărei, saii la care 
se vor :ulresa. în n omentul primire: lor. 

Art. 9, Taxele de inrogistrare se percep 
prin viza pusă do autoritățile indicate în 
acestă lege asupra actului supus taxei de 
inrezistrare,: 

Viza va arăta neaperat sum pereepută, 
articolul din lege pe care se hazeză și nu- 
miirul rocipisei de incasarea taxei. | 

Art. 10, Taxele de timbru și cole-alte taxe 
speciale” previdqute de acestă: leșro, legal 
percepute, nu se restituese în nici un cas, 
Taxele do înregistrare se pot restitui nu- 
mai în casurile previdute prin legea de 
faţă. (Art. 00 şi 61), IN 

Art. 11. Ori şi eo poliţă şi hârtii timbrate, 
destinate a servi pentru facerea de ori-eo 
acte ce cad sub disposițiunea lezei tim- 
brului şi inregistrăroi, vor putea fi pro- 
schimbate de cei interesaţi în alte poliţe 
şi hârtii timbrate do aceeaşi valore şi na- 
tură, fără, a plăti o nouă taxă, dacă acele 
poliţe şi hârtii timbrate nu vor fi fost sub- 

  

scrise de părţi. 
Acestă preschimbare se va putea efectua 

po la toți debitanţii de hârtie timbrată. 
fâră altă plată de cât aceea a sumei do 10 

brate ce so presintă la preschimbare: 

CAP, II 

„.” înregistrare 

proporţionale. | | , 
Taxelo timbrului fix so împart in dece 

clase: 

l-a elasă do 10 bani 
da a >» 80 > 
I-a > > dU » 

ba a » | leii 
d-a > > 2 l6i 
0-a >» >» a 2 
Ta > >d a 
S-a >» > 10» 
Wa > > 90 2 

10-a a > 95 » 

Taxele timbrului 
in şepte claso: 

d-a clasă 5 bani la suta do lei 
2-a > 10.» » > a. 

3-a 20 

proporțional se impart 

> > > Li > 

4-a > 25 > > > > > Ri 

5-a > 30). > > > >.:>9. 

G-a > 1 leii 2 o 
Tea o 2 lo oo >, 

pote intocui prin hârtia de timbru -propor- 
țional şi vice-versa. . . 

porționale. Ele se impart în opt clase: 
l-a elasă do 50 hani la suta do lei 
da - > > 4. leii > > > > 

S-a oo Ploi os a 
Aa > > 9 > > > > > 

î-a > > 4 > 3 > > > 

6-a > > 0 > » > > > 

Ta > > 9 > > > > 

S-a » > 12 > > > > > 

„CAP. II 

Despre actele supuse la taxa 

timbrului Ax 

art. 15. Timbrul fix se va aplica asupra 

de două foi. 

tru o colă. 
Când numtral liniilor va trece peste 144, 

atunci se va plăti taxa indoită.   
  

bani, ori şi care ar îi valârea hârtiei tim 

Despre diferite taxe de timbru şi 

Art, 12. Taxele timbrului sunt fixo saii | 

Art, 13, hârtia do timbru fix inerustat so 

Art. 14. Taxele de inregistrare sunt pro-.. 

fic-cărei cole de hârtie, socotindu-se cola - 

Numerul liniitor manuscrise saii impri-. 
mate nu va putea li mat mare de 14% pon- 

4 
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Art, 16, Sunt supuse taxei timbrului 
fix de 10 bani următorele acte: 

1, Fie-care filă: 
«) Din registrele ee comercianții şi socic- 

tățito ecoperative şi de ajutor reciproc sunt 
oblivaţi a ţine conform codului de co- 
mereciii ; 

b) Din registrele hotelierilor, farmaciștilor, 
fabricanţilor, samsarilor, comisionarilor, ex- 
ploatatorilor de mine, de cariere şi do pă- 
duri, întreprindătorilor do lucrări, de a- 
provizionări saii furnituri şi do transpor- 
ură. ” - 
Taxa acostor registre se va poreepe prin 

vize pentru timbru ; - 
e) Din livretele de cecuri, mandate saii 

chitanţe. i 
Taxa timbrului se pote plăti şi prin vize 

aplicate asupra, livretului. 
2. Toto chitanţele şi adeverinţele de pre- 

dare, plată saii descărcare, afară de casurilo 
când aceste chitanțe sati adeverinţe vor fi 
serise pe însuşi actul ce a fost supus tim- 
brului, 

3. Tote compturile, borderourile și fac- 
turile fie oricinale saii copii, când suma nu 
trece peste 200 lei. | 

In cas când comptul, borderoul saii fac- 
tura, original saii copie, nu va fi semnat, 
timbrul se va anula prin dată. 

Sub denumirea generală de factură saii 
compt se consideră 'ori-ce specificare a uncă 
operaţiuni comerciale saii de bancă, sub 
ori-ce' lormă ar fi dată ea, fie borderoii, 
serisore, decont, | 

Când pentru aceeaşi operaţiune se libe- 
reză unei aceeaşi administrații publice o 
factură, un compt saii un borderoii în mai 
multe exemplare, timbrul se va apliea nu- 
mai pe un exemplar. 

4. Avisurilo ce se daii destinatarilor de 
mărfuri spre a le ridica, precum şi decla- 
raţiunile co însoțese obiectele şi banii ce 
se transmit prin poştă. 

5. Chitanţele și adeverințele co se daii 
de către societiiţi şi ditoriţi intreprindttori 
pontru operaţiunile co fac şi situațiunilo 
dato do inginorii și arehitecţii antrepreno- 
rilor. 

6. Cidulele ce so fac la judocătorii. 
7. Bilotele pentru vinqări de vite. 

Art, 17. Sunt supuse la taxa timbru- 
lui fx de 30 bani cola următorele 
acte: | , p* 

1, Toto petiţiunilo adresate ori-cărei au- 
torităţi publice, afară le oxcepţiunilo pre- 

„viduto prin art. 41, 
2. Legalisărilo potiţiunilor şi actelor lo- 

cuitorilor săteni, făcute de autoritățile vo- 
munale saii administrative, A 

3. Deelaraţiunilo partieularitor pentru 
vărsări de. buni ciitre casele. publice, și tote 
cele adresate biuruurilor vamale, 

4, Biletele co se daii locuitorilor pentru 
trecere pesto frontieră pe timp scurt, pre- 
cum şi cole de identitate (logitimaţiune) 
pentru călătorii saii şedere in ţeri, , 

5. Tote conturile, bordorourile şi factu- 
rile, fie originale saii copii do la suma. de 
209 lei în sus. | | 

In cas cânil contul, borderoul saii fac- 
tura, original saii copie, nu va fi semnat, 
timbrul so va anula prin dată. Sub denu- 
mirea generală de factură saii cont so con- 
sideră ori-co specificare a unei operaţiuni 
comerciale saii de bancă, sub ori-ce formă 

lar fi dată ca, fie borderoii, serisre, de- 
cont. “ . 

Când pentru aceiași operaţiune, se libe- 
rează unci aceiaşi administrații publice o 

! factură, un compt saii un bordoroii în maă 
„multe exemplare, timbrul se va aplica nu- 
pai pe un exemplar. 

| Art. 18. Sunt supuse la taxa timbru- 
|lui fix de 50 bani cola următorele acte: 

1. Copiile după petiţiunite de intentarea 
unei acţiuni la judecătoriile do ocole, cum 
şi duplicatele actelor autentice cari, . con- 
itorm legoi autentificărei actelor, urma să 
se scrie pe hârtie simplă. | . 

2, Citaţiunile sait cidulele ce se fac, fie 
prin portăroi, fie prin agenţii administra- 
tivi, in procesele venite in apel saii recur: 
de la judecătoriile de pace... | 

3. Serisoriie de cărat, cărţuliilo de în- 
cărcare (connaissement, frachtbriof) şi ma- 
nifestele parţiale de incăreământ în. basti: 
mente ; buletinele ce .întreprindătorii - de 
transporturi şi administraţiile de căi ferate 
daii comisionarilor saii conducătorilor de 
mărfuri spre a le servi ca cărţi do cărat 
şi duplicateie lor. 

  

Art. 19, Sunt supuse la plata timbru: 
lui fix de un leii cola următbdrele 
acte: | 

1. Petiţiunile de intentarea proceselor, ce- 
rerilo de intorvânire, do chemare în. ga 
ranţie, cererile reconvenționale, cele de e 
xecutare provisorii saii definiţive, cum ş 
contestaţiunile şi oposiţiunile la asemene: 
executări, de revisuire şi do oposiţiuno [îi 
cute la judecătoriile de ocole, când valore: 
litigiului o mai mică do o mic lei, saii cânc 
aii de obicet acţiunile specificate prin art 
60 şi Gl din legea judecătoriilor «do ocâle 

3, Cererea (de punere în vindare, când se 
faco în basa unui titlu executoriii omana 
de la judecătoriile de ocole. 
„3. Chitanţolo saii procesolo- verbale pri! 
cari so constată prodarea prin portărei sai 
avenții administrativi în prinurea părțilo 
a hotiiririlor pronunțatesle judocătoriile d 
ocole. | ” 

4. Conștatirile ortunate do autorității 
ladministrative in materie de contestaţiun 
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| și ficute în interesul uncă părţi. precum și 
copiile acestor constatari. 

5. Toto copiite lezulisate ce so vor da 
dupe cărţile de judeeată pronunţate de ju- 
decătoriile de ocâle şi dupe ori-eo înche- 
iere preparatorie. ” 

6. Divorsile tostimonii şi certificate cari 
o daii de autorităţile publice, administra- 
tivo şi judecătoriile ide ocole, 

7. Certificatele medicale, atară do casul 
când sunt cerute do ministerul publie, 

8. Certificatele veteriuaritor sait monlici- 
lor ce se daii pentru tiiiro do vito, 

9%. Contractele se vindare şi cumpărare 
de producte aaricole şi animale. 

10. Yâte procesele-verhale incheiate de 
judecătorii de ocol : 

«) Cu ocasiunea cercetărilor Iceale în ma= 
terie civilă s 

P) Pentru puneroa şi ridicarea siviliilot, 
afară de casul câud aesstă procndură se 
Imco din oficiii : 

e) Încheiate cu ocasiunoa exceutăroi ho- 
tărniciilor saii hotăririlor pentru călcare 
de pământ: 

d) Ineheiate de experții insăreinață eu ve- 
rifiearea de scripturi, socotali sanii alte con- 
statări încuviințate de justiţie, 

HI. Inventariile co se' fae de tribunale di- 
rect, saii prin delesaţiune. 

12. Cererile pentru radeschiderea proco- 
selor înninten julecătoriilor de ocâle, co- 
rerile de punere în posesiunea unui imo- 
bil, precum şi oposiţiunile co sar ridiea 

"contra unei exceuţiuni silite basato pe titlu 
exeentoriii, fie ridicate aceste oposiţiuni din 
partea liticanților, fie din partea altor în- 
tervenienți saii oponenți. 

13, Copiite dupe ori-ec acte judecătoreşti 
legalisate pentru conformitate, precum şi 
copiile dupo protestele poliţelor şi bilete- 
lor la ordine, afară de cele supuse prin- 
tr'un articol special la o taxă mai mare, 

14, Actele de ovaluare şi expertisă a a- 
ver lor mobiliare și imobiliare, când valo- 
rea lor în parte sai la un loe nu trece 
poste 1.000 lei. 

15. Ori-ce acte pentru cari se va cere le- 
alisarea de la o autoritate publică, admi- 
nistrativă saii judecătorie de ocol, fie a sem- 
năturei, fie a datoi, fie a certificărei pen- 
tru conformitate, deosebit de taxa ce ur- 

: meză ase mai percepe pentru actul în sine. 
10. Certificatele (așa numitele garanţii) 

formate pentru indeplinirea disposiţiunilor 
art. 108 din legea poliţiei rurale şi cele ce 
se cer cu ocasia liberărei permisiunilor do 

“ trecere peste fruntarii. 
"47, Petiţiunele co se daii Tribunalolor în 
„easurile prevăzute de art. 322 din Codul 
„Civil, potrivit art. 07 din legea judecăto- 
„rilor de oedle. 
i 18, Copiile dupe petiţiunile do intentarea 
| unei acţiuni inaintea tribunalelor, sait de 
"apel la tribunale saii de recurs inaintea 

G 
pr 
ti 

se anexeză pe lână orizinal la tribunale, 
spre a so înmâna părților. a 

19, Memoriile şi conctusiunile scrise date 
judecătoriilor «la ocble în materie de li- 
tiziii, 

'20, Recusările judecătorilor dle ocâle, când 
vor fi propusa «do părți, a 

21. Actele de împărţire voluntari şi co- 
piilo lor pentru averi mai mici de 11.000 
lei, . 

22. Actele de împrumut po sacii do c- 
feete sanii de mărturi.—(V. M. o1T. 276/0900). 

Art. 25. Sunt supuse la taxa tim- 
brului fix de 2 lei cola următorele 
acte: | - 

per-arhitri si copiile lor. | 
2, Chitanţele saii procesele-verbale prin 

cari sa constată predarea prin portărei la 
fie-care din părță a. hotăririlor tribunalelor 
și curților, precum şi a -sontințelor arbi- 
trale. 

3. Procoseie-vorhale relative la v.urular ea 
conturilor fatiţilor. 

4. actele de adopțiune. 
3, Memoriile şi conclusiunile serisn dato 

tribunatelor în materie de litigii, 
6, Fie-care oxemplar din somaţiunile, eo- 

mandamentele şi notificările co so transmit 
«de portărei, saii de către ori-cari alţi funie- 
ţionari,. uneia din părţi. 

7. Contractele inche ato intre particulari, 
sanii între particulari și vre-o autoritate pu- 
blică, pentru intreprinderi și executări do 
luerără, reparaţiuni, întreţineri, transpor- 
turi şi ori-ce (urnituzi sait aprovisionări al 
căror preţ total nu va trece peste 300 lei. 

8. Citațiunilo şi ork-ce alto acto ce se 
transmit dy portărei ori do către funeţio- 
narii sait acenţii administrativi uneia din 
părţi şi cari nu vor fi supuso altei taxe do 
timbru mai mare. | 

9. Listele de martori propuşi la tribunale 
şi curți, cari liste urmeză a se dopune la 
erefă conform disposiţiunilor procodurcă 
civilo. 

10, Cererile pentru înserierea firmelor 
comerciale din comunele rurale. . 

11. Copiilo dupe petiţiunile de recurs la 
înalta curte de casaţie şi justiţie, precum 
şi ori-ce alta copii ce se anexeză po lângă, 
original sproa se înmâna părţilor «do o-dată 
cu. citaţiunea. . | Pe 

12. Cererile de sechestru asicurător, «de 
urmărire generală «de venituri şi de popriri 
făcute la judecătoriile de ocâle, corenle de 
sechestru judiciar, precum și . oposiţiunile 
și contestaţiunile făcute la aceste cereri. 

13. Petiţiunile de intentarea proceselor, 
cererile de intervenire, de chemare în ga- 
ranţie, cererile reconvenţionale, cele, de e- 
xecutare provisorii saii definitive, de revi- 
suire -şi de oposiţiune şi contestaţiile făcute 

  

  tribunalelor, precum şi ori-co alte copii co       la judocătoriilo de ocole, când vulorea lili 

1. Sentinţole pronunțate de arbitri, su- 
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qiului e mcă mure de 14000 lei. 
- 14 Copiile lozalisato ce se vor libera lupe 
hotiririle tribunalelor, precum și acele după 
decisiuneleo curților de apel și ale Imaltei 
curți de casaţio. 

13. Certit'eatelo cari se libereză de _tri- 
bunale. 

16, Actele prin cari se deferă saii referă 
jurământ înaintea judecătoriilor de ocole 
saii în apel inaintea tribunalelor. * 

17. Corerile de punore în posesie în ma- 
terie de succesiuni şi de legate, și actele 
prin cari so constată: predarea, legatelor 
când valorea lecatului saii sucecsiunei va 
fi maă mică de 5.000 lei, 

18. Contractele de comoilat, de deposit ș 
de sechestru convenţional. 

19. Tote procesele-verbale 
tribunale sati curți : 

„«) Cu ocasia coreotărilor locale în mato- 
rio civilă: . 

I) Pentru punerea şi ridicarea siviliilor, 
afară de ceasul când acestă precedură se 
tace din oficiii ; : 

e) Incheiate cu ocasia executărei hotăr- 
niciilor saii hotărârilor pentru călcare de 

-.
 

incheiata de 

- pământ, 
20, Ori-ce procese-verbale drexate do por- 

tărei saii de către funcționarii sati avenţii 
administrativi în boneliciul vre-un părţi. 
precum şi copiile lor, şi enitanţelo do ei- 
tațiuni, . 

21. Imeheierile invinerilor hotarnici rela- 
tive la hotărnicia unei moșii, precum și 
copiile şi extractele liberate dupe aseme- 
nea încheieri. 

22. Copiile dupe petiţiunile de apel ina- 
intato curților de - apel, precum şi ori-co 
alte copii co so anexezi po lângă orivinale 
spre a se înmâna părţilor, - 

23. Procesele-verbale prin cari se ordonă 
chemarea la. interovatoriii a părţilor îna- 
intea tribunalelor și curților, 

Art. 21. Sunt supuse la taxa tim- 
brului fix de 3 lei cola următorele 
acte : 

Permisiunile date de primari pentru e- 
xecutare de raparaţiuni ordinare în comu- 
nele urbane de la valorea de 100 lei. în sus, 

Art. 22. Sunt supuse la taza de 5 
„lei cola următorele acte: 

1; Petiţiunile de recurs procum şi opo- 
siţiile la tribunale în matorie civilă şi co; 
merciali contra cărţilor de judecată proc: 
nunțato în ultima instanţă de către jude- 
cătoriile de ocolo. | ” 

2. Cererile de porimarea, instanţelor îna- 
intea judecătoriilor de ocole saii în apel 
la tribunal. a 

3. Contestaţiunile şi oposiţiunile la in- 
ventariile suceesiunilor, precum şi contes- 
taţiunile şi oposiţiunile la punerea sisiilor,   

i 

afară de casul când sigiliile sunt puse diu' 
uticiii, 

: 4. Contractele de căsătorie saii conven- 
tiunile matrimoniale, când valorea lor va 
li mai maro de 1.500 loci, | 
:5. Actele do vindări mobiliare şi imobi- 

ljare saii do cori-ce fel de mutațiune de . 
drepturi reale până la preţul do 1.000 tei 
oxelusiv, precum şi ordonanţelu de auljude- 
caro în vindările voluntare saii silite, «lo- 
osohit de taxa de înregistrare, precum şi 
duplicatelo şi copiile lor; actele de schimb, 
când valorea lucrului celui mai scump este - 
mai mică «de 1.099 lei. 

6. Actelo de garanţie personală (ficdeju- 
siuue), afară numai când ele so vor lace 
chiar pe actul original, . 

7. Actele prin care se constituesee o ca-: 
uţiune. (V. M. Off, 276/4003). 

3. Cererilo pontra radiări de ipotecă și 
privilegii. 

9. Cererilv de autorisare fticute la tribu- 
nal pentru 2 complecta cipacitatea temoci 
măritate, precum şi cele de autorisare peu- 
tru înstrăinarea şi ipotocarea imobilelor 
dotale. | 

10. Testumentelo autontico şi copiile lor, 
11. Procesele-verbale  închoiate pentru 

constatarea stărei materiale a testamente- 
lor olografe şi mistice, precum şi copiile 
acostor testamente. 

12. Ori-co act pentru caro se va cere. do 
la tribunal si de la legaţiunilo, aszenţiile 
cr consulatele române, legalizarea fio a 
datei, fie a somniăturei, deosebit de taxa co 
urmâză a so mai percepe pentru actul în 
sine. | 

13. Toto actele de invoire prin care se 
stinge o contestuţiuno pondite inaintea tri- 
bunatelor şi curților, precum şi tote actele 
de învoire prin cari so evită o contostaţi- 
uno- ncinteutată, incă. - | 

144, Protestele poliţelor şi biletelor la 
ordine. | 

15. Tote ineheiorilo relative la âutorisa- 
țiunile cc, în ceasurile provălute de codul 
civil, trebuesc: date de tribunal, afră «le 
colo date în ccstiuni relative la adminis- 
trarea averei: minorilor şi interdişilor. 

16. Corerile poniru redeschiderea proce- 
selor inaintea tribunalelor, curților de apel 
şi curtea de casațiulio * - 

17. Cererile de divorţ, . 
Nică o cerere de divorţ nu se va primi 

de tribunal dacă, po lângă dânsa, nu se va, 
alătura recepisa administratorului financiar 
constatând plata unoi taxe speciale de 20) 
lei pentru săteni taxa va fi do 20 lei. 

Recepisa  administratorului financiar va 
putea fi înlceuilă cu hârtie timbrată de a- 
ceca-şi valore,.care se va anula de preşe= 
dinte, conform art. 23, $ 1. : | 

In ceasul când, din Grore, veri-o cerere s'a 
primit fără a se fi achitat şi taxa specială, 
nu i se va da curs: până nu se vor înde- 
plini disposițiunile art. 26. 
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18, Manifestelo «eneralo de încărcare ale 
bastimentelor. ” | 

19, Cererilo pentru inscrierea, pentru 
modificarea şi sterșerea, firmelor conerci- 
alo în comunele urbane, precum şi decla- 
rarea de întiinţare de sucursale, 

20. Declarațiunea comerciantului de în- 
cetarea pliiţilor şi bilanţul. ce urmeză a sa 
depune la tribunal în cas de incetare do 
ăți, ia 

l 21. Cererile de autorisarea femeci mări- 
tate și a minorului emancipat pentru a 
putoa face comereiii, . 

22, Dările de scmă ce sindicii falimento- 
lor sunt datorii să facă in ceasurile pre- 
vădute de art. 765 şi. 847 din codul co- 
morcial. . 

23. Tablourilo de ordinea creditorilor. 
24. Apelurile făcute la curtea de conturi 

în contra ineheicrilor delegaţiilor saii a 
consiliilor judeţene, în contra decisiunilor 
date de alministrațiunile financiare asupra 
sestiunoi perceptorilor și în contra decisi-. 
ilor date do ministerul de financo.în ma- 
torio de delapidări, 

25. Cererile de rovisuire în contra de- 
cisiunilor curţei de conturi, 

96. Cererile do constatarea ctăţei și cole 
pentru declararea de absenţă. 
„27. Memoriile şi conelusiunile scrise dato 
curților de apel și înaltei curți de casaţio 
in materie de litiviii. 

28. Contractele do mandat şi comision, 
deosebit do taxa de inreșistrare. 
„29. Cesiunile de dropturi suceesorale mai 
mici do 1.000 lei, deosebit de taxa do în- 
reuistrare, 

30.. Cererile de inseripțiune pentru con- 
servarea privilegiilor şi ipotecilor, precum 
și pentru radieri de inseripțiuni, când va- 
lorea creanţoi as curate nu .treco pesto 
1.000 lei. Ea 

31. Corerile de învestire cu formula exe- 
cutorie a hotărârilor tutulor instanțelor 
julecătoresci, afară de acelea alo judecăto- 
riilor de ocola şi comunale, 

32. Apelurile. făcute la tribunal contra, 
ordonanţei presitenţiale, în casurile provă- 
zuto de codul de precedură civilă, 

33, Petiţielo ce se daii Curţilor de apel 
în casurilo prevădute de art. 321 din codul 
civil. 

Art. 23. Sunt supuse la taxa tim- 
brului âx de 10 lei cola următorele 
acte: 

1, Petiţiunile de intentarea unei acţiuni 
la tribunalul civil saii comercial, cererile 
pentru cşirea din indivisiune, cererile de 
interdicţiune, afară de cele urmărite de mi- 
nisterul public, cererile do sechostru judi- 
ciar (art, 1.032 din codul civil), cererile do 
intervențiune la acolcaşi tribunale, cererile 
de. verificarea ercanţelor făcute conlerm 
art. 780 din codul comercial, chemările .în 
garanţie, cererea de separaţiunea patrimo- 
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niilor fiicutii de soţie, corerilo roconvenți- 
onale, cerorile pentru anularea concorila- 
telor şi actele de compromis prin cari se 
numesşe judecători arbitri: | - 

Nică una, din potiţiunile și cererile onu- 
merate mai sus-nu va putea ti primită dacă, 
de o-dată cu dânsa, nu so va presinta. re- 
eopisa administratorului financiar consta- 
tâud plata unoi taxe speciale de 29 lei. 

tecopisa adlministratorului financiar va 
putea îi înlocuită eu hârtie timbrată, care 
se va anula «le preşedinte, făcând menţiune 
de acesta po originalul cororoi, 
Anularea s0 va fhee seriindu-so pe marea. . 

timbrului încrustat cuvântul cere nlel> și 
specificându-so cererea la caro s'a anulat. 

Po lângă acesta, hârtia se va perfora în 
mijlocul ci prin o asemenea maşină saii cu 
mâna. Ă 

2, Cererea de punera îu vindaze a mobi- 
lelor şi imobilelor câni se facă. în basa 
unui titlu exeentoriii emanat le la tribu- 
nale şi curţi. . 

3. Contractele pentru constitnirea, şi des- 
facerea, asoc:ațiunilor, | | 

Celo pontru constituire, de la valorea de 
10.090 lei în sus, vor mai plăti o taxă pro- 
porţienală de un leii pentru fie-care mie 
de lei în plus. 

4. Contractele încheiate intre particulari, 
sait între particulari și vre-o autoritate 
publică, pentru intreprinderi şi executări 
de lucrări, reparaţiuni, întroțineri, trans- 
porturi şi ori-ce furnituri saii aprovisionări 
al căror preţ total va trece peste 500 loi. 
Tot la acâstă taxă sunt supuse şi cerlările 
în total șaii în parto a acostor contracte. 

5. Actele de vindări mobiliare şi imobi- 
linre saii de ori-co fel de mutaţiuni de 
drepturi reale al căror.preţ esto do la, 1.000 
lei in sus, precum și ordonanțelo do arlju- 
decare in vîndărilo voluntare saii silite; 
deosebit do taxa do inregistrare precum și 
duplicatelo şi copiile lor ; uetele de schimb, 
când valorea lucrului celui mai scump esto 
de 1.099 lei sanii mai mare, . SE 

6. Actele do donaţiuni intre vii, deo- 
sobit do taxa do înrezistraro. 

7. Acceptațiunile de donaţiuni intro vii, 
când ele sunt ficuto prin act separat. 

3. Congodiile şi, patentelo do. sănătate 
cari so daii vaselor plutitore. 

9. Actele de impărțire voluntară şi co- 
piile lor de la 1.000 lei şi până la 10.000 lei. 

10. Cererile de sechestru asicurător fă- 
cute conform art. 610 și următorii din pro- 
cedura civilă, preeum şi oposiţiunilo saii 
contestațiunile ridicate contra acestor se- 
chestro; cererile de urmărirea și seches- 
trarea veniturilor  fruetolor prinse de ră- 
diicinY (art. 467 din procedura civili) şi a- 
celea de urmărirea veniturilor. unui imo- 
bil (art. 
civilă). , 

11. Cererile de poprire în. mâna celor do 
al troilca, În ceasurile determinate do codul 
de procedură civilă, și contestaţiunile saii 

41 și următorii din procedura- 
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oposiţiunilo la acesto propriri. 
12, Corerilo de punere în posesiune, înte- 

meiate po titluri executorii emanate «do la 
tribunale și curţi. 

43. Actele de evaluare şi exportisă pen-| 
tru averi mobiliare şi imobiliare ale căror 
valore trece pesto una miie lei ; iar când 
vor fi mai multe imobile, so va aplica a- 
semonea timbru pentru fie-care imobil al 
cărui valoro treco de una miie ci. 

14, Diplomele de liberă practică, alo vo- 
torinarilor, 

15. Ordonanțele pentru autorisarea ingi- |: 
norilor hotarnici de a procede.la hotăr- 
nicii. 

16. Cererea formată de soţul reclamant 
în ceasul provădut de art. 222 din codul 
civil, . 

17. Cererea d6 autorizare pontru pără- 
sirea domiciliului conjugal. 

18. Apelurile în contra cărţiler de judo- 
cată şi petiţiunilo le opesiţiuno în contra 
sentințelor pronunţate în lipsă dle tribunale 
asupra acelcr apeluri . 

19. Petiţiuniie de oposiţiune în contra 
sentinţelor pronunţate în lipsă do tri- 
bunale. 

20, Cererile do recurs în contra decisiu- 
nilor curţi de conturi, 

21. Contestaţiunile -la tabloul sic ordine 
al creditorilor şi oposiţiunile la omolosa- 
rea concordatolor. 

92, Cererile de conservarea imobilelor 
urmărite. făcute conform art. 518 din pro- 
cedlura civilă, 

23, Cererile de punore in posesie în ma- 
terie de suecesiuni și de legate şi actele 
prin cari so constati, predarea logatolor, 
când valorea legatului sati succesiune va 
fi de 5.00) până la 15.000 lei. 

24. Declarările de emancipare. 
25. Contractele de xplorări ale subsolului. 
26. Cesiunile de drepturi succesorale pen- 

tru averi mai mari de 1U00 lei. 
21 Permisiunile date do primari pentru 

reparaţiuni radicalo în comunele urbane. 

Art. 24. Sunt supuse la taxa tim- 
brului fix de 20 lei cola următoarele 
acte: 

1, Cererile de punere în posesie în ma- 
terie de succosiuni şi de legate şi actele 
prin cari so constată predarea lesatelor, 
când valorea legatulii saii sucecesiunci va 
fi mai mare de 15000 lei. 
"2, Cererile de apel contra sentinţelor pro- 
nunţate de tribunale saii de arbitri. « 

Se va considera ca nulă şi ncavenită ce- 
rerea de apel dacă, odată cu dânsa, nu se 
va presenta, în termenul provăzut de pro- 
cedura civilă pentru apel, și recepisa ad- 
ministratorului financiar constatând plata 
unei taxe speciale de una sută iei, saii 
dacă nu se vor indeplini, disposiţiunile 
art. 26 de mai jos, : 

Recepisa adlministratorului financiar va 
putea fi înlocuită cu hârtie timbrată, caro 
so va anula de preşedinte conform art. 
23,51. - : 
Apelurile: în contra îneheicrilor tribuna- 

lelor pe cale graţiosă sunt dispensate do 
taxa «do 1100 lei, in casul cânul cererea esto 
privitoro la bani și suma mai mică de 
1500 lei. - 

3, Cererile de apel făcuto la tribunale în 
contra incheiărilor consiliilor do recrutare 
in ceea co priveseo statul civil. 

4. Contostaţiunilo şi oposiţiunilo ce sar 
ridica contra unci execuţiuni silite basate 
pe titlul oxecutoriii, fie ridicate aceste con- 
testaţiuni şi oposiţiuni din partea litican- 
ţilor, saii din partea altor intervenienţi 
saii oponenți ; contestaţiile la hotărnicii. 

Va îi nulă și neavenitii, ori-ee carere în 
asemenea matorio dacă, de odată cu dâusa 
in termenul prevăzut de lege pentru cou- 
testațiuni şi cposiţiuni, nu se va prosinta, 
recepisa aulministratorului financiar pentru 
plata taxei do 50 ici, saii nu. so vor înde- 
plini disposiţiunile art. 26. 

hecepisa administratorului financiar va 
putea îi înlocuită cu hârtie timbrată de 30 
lci, caro so va anula do preşodinte, con- 
form art. 23 s$1, 

5. Cererile de revisuiro la tribunale şi 
curți, oposiţiunilo făcute in apel contra 
decisiunilor date în lipsă. 

Va fi nulă şi neavenită ori-co cerer: în 
assmenea materie dacă, do odată cu dânsa, 
ia termenul prevăzut de lee, nu se-va 
presinta recopisa administratorului finiun-" 
ciar pentru plata taxcă de 25 loi saii nu 
se vor indeplini disposiţiunile art. 26, , 

Recepisa administratorului financiar va 
putea, îi inlocuiti cu hârtie timbrată do 25 
lei care se va anula de preşedinte, con- 
form art. 23 $ 1. 

6. Pasportele." . 
7. Apelurile făcute la Curtea de apel în 

contra ordonanţei preşidonţiale în casurile 
prevăzute de Codul do procedură civilă, 

Art. 25. Sunt supuse la taxa tim- 
brului fix de 25 lei câla, următorele: 

14. Tote cererile de recurs în casaţiuno; 
oposiţiunilo fiicute în contra docisiunilor 
pronunțate în lipsă de curtea do casaţie. 

Va fi-nulă și neavenită ori-ce cerere în 
asemenea materie dacă, de o dată cu dânsa, 
în termenul provăzut de lege pentru ro- 
curs şi oposiţiuns, nu so va presinta reci- 
pisa administratorului financiar constatând 
lată unci taxe speciale de una sută loi 

in materie corecțională şi de 210 lei în 
materie: civilă .saii comereială, saii dacă 
nu se vor indeplini disposiţiilo art. 26 do 
mai jos. - : 

Recepisa administratorului financiar va 
putea fi înlocuită cu hârtie timbrată de a-   ceea-și valore, care se va anula de preşe- 
dinte, conform arț. 93, s 1. :



  

    

  

Recursurile contra sentințelor tribuna- 
lelor care statutză în apel asupra cărţilor 
date do judecătorii de ocslo sunt supuse 
la taxa do 50 lei. Asemenea sunt supuse 
la taxa de 50 lei şi oposiţiunile co se fac 
contra, decisiunilor curţei do casaţiune pro- 
nunţato în asemenea, afaceri. 

2. Actele prin cari se doferă jurământul 
decisoriii la tribunale şi curți. 

„__ Pentru referirea jurământului propus, 
taxa va fi de 5 lei. , 

3. Tote corerilo de perimarea judecăților 
înaintea tribunalelor şi curților. 

4. Cererile do inseripţiune pentru con- 
servarea privilesiilor și ipotecelor, precum 
şi cererilo pentru roinoiri de inseripţiuni 
do la valorea de 1000 lei in sus. 

5. Recusaţiile judecătorilor la tribunale 
şi curți, când vor fi propuse do părţi. 

6. Actele de concordat în materio de fa- 
liment şi cererile de moratoriii. : 

7. Cererile do indigenat. Pentru carerile 
făcute înainte de 1 Septembrie 1881, taxa 
de 25 lei seva percepe cu ocasia liberărei 
diplomei. de indigena, 

3. Actele de romanisaţiunea bastimente- 
lor. 

9. Cărţile saii certificatele co se liborâză 
de consiliile de disciplină pentru exerei- 
tarea profesiunei do advocat,. 
„10. Diplomele de liberă practică ale me- 

dicilor, chirurgilor, dentiştilor și farmaciș- 
tilor. ” i 

11. Permisiunile date de primari pentru 
facere de clădiri în comunele urbane. 
„12 Actele do impărţelă voluntară și co- 

piile lor de la 10000 lei în sus, 

13. Recursurile în contra inchoierilor 
tribunalelor saii Curţilor do apel dato a- 
supra ordonanţelor presidenţiale. 

Art, 26, Dacă, din orore, vre-un din ce- 
rorile provăzute prin art, 22, s 17, art. 33, 
Ş 1, art. 24, SS 2, 4 şi 5, şi art. 25, S1,se 
va [i făcut, târă a se achita în acela-și 
timp şi taxele speciale, aşa cum so statu- 
cază prin zisele articole, acea corero nu va 
fi nulă do drept, Lu ziua înfățişărei, dacă 
partea, caro a făcut-o vu voisă so dea curs 
cororei sale, va trobui să justifice plata, u- 
noi amcnde egală cu de trei ori taxele da- 
torito. 

In eas contrariu, judecata va pronunţa 
nulitatea cereroi şi va hotărâ asupra chel- 
tuelilor de judecati, 

Art. 27. Sunt supuse la taxa timbrului 
«fix de la 50 lei până la.200 Iei, dupe cla- 
silicațiunea co so va lee ile ministorul de 
externe, cererile pentru permisiunea de a 
purta decorațiuni streine. 
_Militarii în activitate, până la gradul de 
căpitan inclusiv, sunt scutiți. de acâstă 
taxă. -   

CAPITOLUL 1V 

Despre actele supuse la plata timbrului 

proporțional. 

Art. 28. Sunt supuse la taxa tim- 
brului proporţicnal de 10 bani la suta 
do lei:următârele acte: 

1. Tote acţiunile saii obligaţiunile socie- 
tăţilor in nume colectiv, anonime saii în 
comandită, 

2. Toto acţiunile şi obligaţiunile socie- 
tăților străine, titlurile împrumuturilor sta= 
telor și comunelor străine, precum şi cu- 
poanele lor cari so vor negocia în Româ- 
nia. 

Taxa se va plăti inainte do negociare, 
Plata taxei timbrului pentru cupone so 

va faco succesiv și în proporțiune. cu su- 
ma cuponelor devenite exiribile, însă mai 
înainte do plata euponelor, sub pedeapsa 
prevăzută de art. 709 şi 80, 

3. Poliţele, biletele Ia -ordine, împrumu- 
turile po sagiu do ofecte saii de mărfuri 
cu scadenţa de cel mult 6 luni şi tâto e- 
fectelo do comereiu făcute în România, pre- 
cum şi cele trase în ţară asupra străinătă- 
țoi şi vice-vorsa, saii negociate în ţară. [Mo- 
dificat ; vezi Monitorul Official, No. 276 903] - 

Poliţele şi bilotele la ordine, trase din 
România asupra streinătăţei, vor plăti ta- 
xeloe po jumătate, dacă n'aii scadonţa mai 
maro de troi luni. 

Pentru poliţele şi biletole la ordine, pen- 
tru efectele de comerciu formate în strii- 
nătate și negociate saii plitite în -Româ- 
nia, taxa, timbrului proporţional. se va pu- 
tea achita prin aplicarea asupra acestor 
polite, bilete şi efecto, a unui timbru mo- 

il mai maro chiar do un leii, 
Timbrul mobil-se va aplica pe act ina- 

inte de a so plăti, gira, accepta saii pro- 
testa, in România, sub podeapsă la caz de 
contravenţiuue, a aimnendei fixate în art, 
19 din acestă loge. Pe timbrul mobil seva 
pune data în care el a fost aplicat sub pe- 
deapsă do contravenţiune. E 

Timbrul mobil so va anula prin sericrea 
po timbru a semnăturei. 

In cas când unul din actele enumerate 
rin aliniatolo do mai sus nu ar purta tim- 
rul cerut de lego, toţi semnatarii actului 

precum şi deţinătorul, sunt responsabil so- 
lidari pentru taxă şi amendă. 

Art..29. Sunt supuse la taxa tim- 
brului proporţional de 20 bani la su- 
ta de lei: Da : : 

1. Cesiunile de croanţe şi de alte drep- 
turi incorporale dupe preţul cesiunci ; su- 
brogaţiunile convenționale şi novaţiunile. 

Când cesiunea se faca pe însuși actul de 
ereanţă, taxa so va plăti prin viza apli- 
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cată do alministratorul financiar asupra | tele de inchiriare şi arandare pontru ter- 
actului col mult în tormen de 10 zile de mono mai lungi de 1U ani. i 
la -data cesiunei. i Art. 3. Prelungirea do tormene pentru 

Nu suut supuse la acâstă taxă transmi-| contractele de închirieri saii arendări so 
siunile de acţiuni, obligaţiuni şi cupâne consideră ca noui contracte și sunt supuse 
alo: societăţilor civile şi comerciale, pre- din noii la taxe. „. 
cum” nică girarea ofectelor la ordin nea-' Art. 35. Pentru contractele do inchiriări 
junse lu scadenţă, 'şi arendări,pe termen mai mare de un an, 

2 Tote actele do creanţă şi: zapisele de taxa se va pereope asupra preţului pe un an. 
împrumuturi chirosrafare. Art, 30. So va ţine semă și considera ca 

3. Poliţele, biletele la ordin şi împru-: parte din preţ tâto sareinilo puso prin con- 
muturile po gagiu de otecte saii mărfuri. tract arendașilor şi chiriașilor. ” 
cu scadenţa moă mare de 6 luni. Monitorul: Art. 37. Sub-inehiricrile și sub-arondărilo 
Official , No. 276.903) - „Sunt impuse la jumătate taxa provădută, 

Pentru împrumuturile pe deposite făcute pentru închiriări sati arendări. 
de Banca Naţională saii de casa de depu-: . Art. 38. Taxa, timbrului proporțional se 
netă şi consemnaţiuni, po termen cel mult, va plăti numai pentru un singur exomplar, 
de 1120 zile, se va plăti numai a treia par- ori-caro ar fi numărul părţilor, . 
te din taxu prevăzută in acest articol. Ca-. Exemplarul timbrat so va deţine de a- 
sicrii acestor. institute sunt. autorizaţi a ' rendator sati inchiriător. 
percepe taxele prin vize puse po actele! Administratorii financiari sunt datori să 
do imprumut, şi la, finele fic-căroi luni ur- vidoze oxemplarele netimbrate, când li so 
meză să verse la Stat sumele încasate ast- . va presinta originalul timbrat în roculă. 
fel, eu borderoii detaliat, - dupe formularul, Vida va purta, data dilci și numărul rogis=: 
dat de Ministerul financelor. |erului do oșire. Acestă, formalitate esto vra- 

“tuită, - . 
Art. 30. Sunt supuse la taxa tim-! Art. 39. Taxele timbrului proporţional vor 

brului proporţional de 25 bani la suta : morse crescând din sută în sută până la 
do lei. „Miic ; iar de la miio in sus, din miie în 
a . : „miic, fără a so tracţiona. : 
Contractele da inchirioro și arendare,fin| Art. 40. Când o poliţă oste trasi în mai 

scrise, fie verbale, po -termen do la trei multe exemplare, atunci este destul ca nu- 
luni până la maximum un an. | mai exemplarul co esto destinat a so pune 

Nu so va plăti nici o taxă pentru loca- lin circulație, saii po care aro a se face plata, 
țiunilo mai mică de treci luni, dacă nu se Să porto timbru. ” 
prelungesc. : . ” Pe 

  
Art. 31. Sunt supuse la taxa de 50 

bani la suta de lei „următorele acte: 

1. Contractele de închiriare și arendare, 
fie scrise, fio verbale, po termen do la] 
an până la 5 ani inelusiv. 

2, Contractele saii poliţele de asigurare» 
fie ale societăţilor indigene saii striino, 
Taxa so va poreepe asupra sumei primelor 
pentru tot tormenul contractului sanii po- 
liței de -asigurare. 

Acestă taxă insă pentru asizurările cu un 
prem îi mai mie do 50 bani, se va preleva. 
asupra totalului premielor incasate după 
un .tabloii po caro societățile de asicurare 
vor trebui să-l presinto Ministerului do fi-, 
năneo în fic-caro lună. 

3, Contractele saii actele prin caro sa dă 
in întreprindere percoperea unui vonit co- 
munal, judeţean saii al Statului, 

Art, 32. Sunt supuse la taxa tim- 
brului de 1 leii la suta de lei contrac- 
tote de inchiriare şi arendare lic scrise, fio 
verbale, po. termen dy la'ă la 10 ani. 

-Art. 33. Sunt supuse la taxa tim- 
brului de 2 lei la suta de lci contrac- 

CAP.-V - 

Despre scutiri 

Art, 41. Sunt scutite de taxa timbrului 
următorele acte: DE i 

1. Registrele şi actolo de alministraţiuno 
publică ale Statului, judeţelor și comunelor. 
„2. Actelo diplomatice, actele făcute după 
;comisiuni rogatorii din țară străiuii, 

3. Petiţiunile către Rose, către Corpurile 
legiuitore, petițiunilo în matorii electorale 
şi cele în materii ponalo. 

: 4. Petiţiunile trimise din stroinătate, a- 
„Iară de celo prevtduto la art. 27 și de cele 
adresate autoritiţilor judeciitoresei. 

5, Chitanţele pontru plata impositelor lis- 
"cale, comunale și judoţiane, precum şi cele 
cazi se liboreză do antroprenorii cărora ar 
fi arendat un venit al Statului, comunei 
saii județului, - - 

6. Actolo stărei civile, Copiile loszalisate 
după actele stărei civile din comunele ru- 
rale sunt''eratuite, 

„7, Actele justificative cari se anexeză la 
„ordonanțe şi mandate de plată pentru jus- 
»tilicarei sumelor co ronţin, intru cât cele 
sunt emanate de lau un funcționar publice. 

3. Ineheierilo tribunalelor și alo consilii- 
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lor do familie, relativo la administrarea a- 
verilor minorilor şi interdişilor, compturile 
predat» de tutore pentru administrarea lor 
şi apelurile făcuto de tutore saii membrii 
consiliului de familie in contra hotăririlor 
tribunalelor rolative la încheiirile consilii- 
lor de familie. 

9. Inseripţiunea ipotecelor legale. 
10. Certificatele medicale date soldaţilor, 

până la eradul de sub-locotenent oxelusiv, 
pentru trebuinţe relative serviciului lor, 
precum şi certificatele do liberare din ser- 
viciii date de consiliile de administraţiune 
ale. corpurilor. 
Asemenea sunt apărate de timbru .certi- 

ficatelo saii dovedile liberate. de primării 
şi alto autorităţi ori-cărui ostaş în servi- 
ciul activ, până la gradul de sub-locotenent 
exclusiv, atingitore de serviciul lor. 

11. Toto actele de procedură în materie 
penală şi certificatele liberate do autorităţi 
după cererea ministerului public. 

12, Actele do comptabilitate şi mandatele 
emanate de la ltoria spitalelor din Bucu- 
rescă şi Epitropia St. Spiridon din lași, și 
de la alte stabilimente saii asociaţiuni de 
bine-facere. 

13. Toto cererile, sentintele şi citațiunile 
in materii electorale, certificatele liberate 
după matricolo pentru dovedirea consului 
in materie electorală precum şi ori-co co- 
pii după ori-eo acte publice legalisuto do 
ori-caro autoritate. Asemenea copii.nu vor 
putea servi do cât în contestaţiile el eto- 
rale şi în legalisarca lor se va fuco acestă 
menţiune, 

14, Reclamaţiunilo la cari pot da loc com- 
posițiunea listei juriului. 

15. Invoelilo agricole. Elo vor fi scutite 
şi do taxa de legalisare, 

10. Certificatole do stirăcie și cele libe- 
rate particularilor pentru constatarea siărci 
sanitare a unei localităţi. 

17. Adeverințele pentru ajutore plătite 
neputincioşilor de ori-ce stabiliment pu- 
blie suii de comitetele de bino-liceri. 

18. Decisiunile curţci de conturi preeum 
şi adeverinţele saii procesele-verbale de 
predarea acestor docisiuni contabililor sati 
varanţilor lor, . ” 

19. Toto actele de procedură proverdute 
la art. -16 al legcă judecătoriilor de ocolo. 
Sunt asemenea sentite : actele de procedurii 
inaintea, judecătoriilor do ocsle, însă nu- 
nai când acestea fac oliciul judecătoriilor 
comunale, în virtutea uliniatului 9, art. 55 
din lezea respectivă. 

20. Tote aetele do procedură urmate după 
contostațiunile ficute de sulministrațiunea 
timbrului, în casurilo previduto de art. Gt 
al acestei loui, 

21. Apelurile, oposiţiunilo în apel, re- 
cursurilo şi contestațiunile contra cărț-lor 
de judecată pronunţate de judecătoriile co- 
munale şi do cele de ocoleș pentru aceste 
din urină numai în cusurile când, după le- 

  

  

sea lor orsănică, funeţioneză ca judecăto- 
rii comunale. . : 

22, Registrele cari servose comercianților 
pentru copiarea scrisorilor. 

23, Certificatele constătătâre că în contra 
cărţilor de judecată onunţata în paragraful 
precedent (21), nu sa făcut apel, oposiţie, 
recurs. 

24. Corespondenţa epitropiilor bisericilor 
de mir cu primiria do care depind şi cu 
ministerul de culte și autorităţile biseri- 
cesci. | - 

25, Actele prevădute prin art. 171 din 
lozea politici sanitare veterinare. 

26. Totă corespondenţa, actele şi cererile 
în judecată, cum şi tot: actele de proce- 
dură făcute după cererea creditelor agri- 
cole. , 

27. Chitanţelo funcţionarilor publici de 
primirea salariului lor do la administraţiu- 
nile respective. 

28. Totă corespondența şi actelo Bincei 
agricole pentru timbru fix, nu şi col pro- 
portional, şi actele de procodură inaintea 
tribunalelor în materie de contestaţiuni 
nu însă şi de urmăriră. 

29 Contractele do căsătorie saii conven- 
ţiile matrimoniale când valorea lor e mai 
mică de 1.590 loi. 

30. Zapisele de datorii ale locuitorilor 
săteni pentru sume mai mici do 100 lei. 

31. Sunt seutite de taxa timbrului şi do 
ori-ce alte cheltueli de procedură tote ac- 
ţiunile imobiliare şi cererile do cşiro din 
indivisiune, privitore la pimenturile date 
locuitorilor săteni şi declarate inalienabilo 
prin lesile de împroprietărire. , 

32. Doveilo de primirea citațiunilor saii 
procesele-verbale de înmânarea lor, precun 
și incredințările luate do inginerii hotar- 
nici pentru înmânarea citaţiunilor saii & 
hotărniciilor, 

39. 'Testamentelo ologralo şi celo mistice, 
3%, Cererile do constatarea ctăţoi în ve- 

derca, căsătoriei locuitorilor sitoni. 
35, Recusărilo juraţilor comunali, , 
36. Copiile dup uetelo cu care so sorvă 

părțile și cari, după Codul de procedură ci- 
vilă, se comunică celci-alto părță, fără nici 
o atestare din partea autoritătoi; acesta 
inaintea tutulor instanţelor judecătoresei. 

Art. 42, Când statul saii o personă co 
poxedii probe losale de sărăcie sunt parte 
reelamantă in veri-un procos, tote actele 
se fie fără timbru saii fără hârtio timbrată 
și fară plată, de taxă. , 

Sărăeia sa va dovedi printr'un certificat, 
liborat de autoritatea comunală a locului 
undo persona care o invâcă își va avea dlo- 
miciliul, a 

Acost certilicat va [i ficut po hartie li- 
beră. Nici un act «lo pauportato nu pote fi 
admiz de autorităţile publice dacă nu-va îi 
revestit de viza adlministratoralui financiar, 
confirmând că purtătorul actului nu plă- 
tesce vori-o altă dare de cât împositul 
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pentru căile de comunicaţie, o dare fonciară 
la un venit anual maximum de 150 lei, saii 
că, posedă un venit mobiliar ori-care de cel 
mult 600 lei anual. . . 

Primarul saii ajutorul sâii care se va do- 
vedi că a liberat un act do sărăcie unei 
persone în stare de a, plăti taxele, sait ad- 
ministratorul financiar care va viza un a- 
semenea act, se vor pedepsi fie-care cu o 
amendă de 100 lei, 
"La caș de a se condamna partea pârită, 
atunci ea, va fi, prin aceeași hotărire, con- 
damnată din oficiii de judecată a plăti că- 
tre fisc şi îndemnisaţia timbrului cc ar fi 
trebuit să, useze în proces reclamantul, dacă 
acesta n'ar fi fost Statul saii porsână să- 
racă, afară de casul când şi partea pârită 
va, presinta certificat de paupertate în con- 
dițiunile legei. ” 
Instanţele judocătoreser de ori-co treptă 

aii drept si, refuze actul de paupertate când 
se conving că infăţişetorul lui nu se află 
în starea de sărăcie provădută de lege. 

Art, 43. Dacă Statul saîi persâna săracă 
ar fisura întrun proces numai ca, parte pâ- 
râtă saii ca intervenient, atunci reelaman- 
tul de va fi condamnat va trebui să plă- 
tescă către fise și indemnisajiunea timbru- 
lui ce ar fi trebuit să useze pâritul saii 
intervenientul, dacă acesta, n'ar fi fost Sta- 
tul saii persâna săracă, Condamnarea se va 
face din oficiii ca și în casul articolului 
precedent, 

“ CAPITOLUL VI, 
Despre taxele de înregistrare 

Art. 4%. Sunt supuse la taxa de înregis- 
traro de 50 bani la suta, de lei; . 

1. Actele de ipotecă, fără să mai fie su- 
puso la, taxa timbrului proporţional, când 
creanța pentru care se constitue ipoteca se 
constată prin însuși actul de ipotecă.. 

Dreptul fiscului se va percepe în pPro- 
porțio cu suma creanţei co se asigură, 

Ipotecele legale sunt apărate de taxa de 
inregistrare. 

2. Contractările saii invoolile ficute în 
basa unei adjudeeaţiuni saii a unot co- 
mande scrisă saii verbală, relative lu con- 
strucțiuni, reparațiuni, întreţineri, executări 
de lucrări şi aprovisioniri do ori-co fur- 
nitari de la 500 ci în sus, fie plătite do 
Stat, consiliură judoţene saii municipali- 
tăţi, fio de ori-ce alte stabilimente publice. 
La acocaşi taxă sunt supuse și subcontrac- 
tările lor, -  - 
„Dreptul fiscului se va plăti de către par- 

ticulari în -proporțiune cu prețul totul, saii 
se va roțino din plată și so va vărsa la 
tosaur. . . 

In ordonanțelo de plată se va feo men- 
țiune dacă taxa esto plătită, saii urmeză a 

„so reţine din suma ordonanţei. Si 
-.! Când insă plata proțului sar fi stipulat 
ta:Se. efoctua- în mai multe anuităţi de câţ   

pe 5 ani, atunci plata, înregistrărei se va 
împărţi asemenea în proporţie cu fio-care 
anuitate, cu deosebire că, pentru anuităţile 
relative la cei d'ântâiii cinci ani, plata ta- 
xci de înregistrare se va face priu antici- 
paţiune şi d'odată cu facerea actului. 

3. Contractele de mandat şi comisiune, 
când suma oncrariclor este de 100 lei saii 
mai mare, . . 

4. Toto contractările enumerate la ş 2 
de mai sus, făcute între particulari, întru 
cât vor fi constatate prin acto scrise. 

Art. 45. Sunt supuse la plata tazei 
de înregistrare -de 3 lei la suta de 
lei; (V. Mod. Mon. Off, 293/901.) 

1. Vândările de bună voo saii silite de 
păduri, île, considerate ca vândări saii a- 
rendără, cum şi contractele pentru oxploa- 
tarea do mine, de carieri, puțuri do păcură 
şi petrol. , | 

Când preţul nu este stipulat în bani, ta- 
xele de înregistrare se vor plăti, la finele 
fio-cărui an, dupe valorea cătimei de ma- 
terial primită drept preț. 

Când plata preţului sar fi stipulat a se 
efectua în mai multe anuităţi de cât pe 
cinci ani, atunci plata înregistrărei so va 
împărți asemenea în proporţiune cu fie- 
care anuitate, cu deosebire că, pentru anu- 
ităţile relative la cei d'intâi cinci. ani, 
plata taxci de înregistrare se va face prin 
anticipaţiuno şi Vodată cu facerea actului. 

2. Vândărilo de bună voii, sait silite, de 
bunuri imobiliare, de venituri,-de usufruct 
şi de alto drepturi reale, 

3. Vendările silite de bunuri mobiliare, 
precum și colo.do bună voiă, când însă 
pentru aceste din urmă se .va dresa.un 
contract, legalisat do tribunal saii de altă 
autoritate. . 

Sunt scutite.vendările de produete. 
Venqarea făcută înaintea tribunalului, 

pentru eşirga, din îndivisiune, nu este supusă 
la altă, taxă de transmisiune, când venda- 
rea se face asupra unuia din copropriotari, 
de cât pentru proţul aferont la partea co 
avoaii în imobil cei-Palţi coproprietari.. 

4. Cosiunile de drepturi succesorale. 
5 Schimbul de bunuri imobiliare, precum 

și cele de bunuri mobiliare, însă când pen- 
tru aceste din urmă so va dresa un act.. 

6. Exproprierile pentru causă do utilitate 
publică, fără ca, acesta. să modifico dispo- 
sițiunilo art. 4 din legca.de la 5 Iunie 
1893, relativă, la expropriorile propriotii= 
ților rurale declarate inalienabilo prin di- 
ferite lasi... 

Art, 46. Sunt supuse la următorele taxe 
de înregistrare, calculate pe suta de lei: 
suceesiunile ab intestat, testamentare, le- 
ratele, donaţiunile de ori-ee bunuri şi ori- 
co alt liberalitiţi intro vil; - 
"1, La 2 lei acolo deterito descendonţilor 

în linio directă, scutindu-se averea imobi-
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[iară rurală pân la 5 hestaro şi, în uo- 
nere, averea, mobiliară până la valoroea do 
două mii lei inclusir, când ele ar compune 
întrega succesiune. (Mod. M. Off. 207401, 

2, La 2 lei acele făcute stabilimentelor 
publice «do bine-facere şi instrucțiune din 
tară, 

3. La ă loi acele diferite: soţilor şi aseen- 
denţilor jn linie directă. 

4. La 4 lei acelo diferite fraţilor. surori- 
lor şi copiilor acostora. - 

5. La 6 lei acele diferite rutelor colate- 
rale până la al patrulca grad inclusiv. 

6. La 9 lei acele diferite tutulor celor 
lalte rude colaterale în gral succesibil. 

î. La 12'lei cole deferite persoanelor 
străine, de ori-co grad de rudenio cu de- 
funetul saii donatorul, pretu: si persone- 
lor morale, afară de celo prevădute de No. 
2 al acestui articol, 

Taxele prevădute la fic-care din alinia- 
tele de mai sus sa vor spori cu încă  10i 
la suta de lei pentru averea mobiliară 
producătore de venit, afară, do cea consis- 
tând în acţiuni do alo sociotăţilor comer- 
ciale şi industriale din ţară, 

Art. 47. imzestrările şi donațiunilo cu titlu 
do dotiă, de ori-ce bunuri imobile saii mo- 
bile, în linie descondentă, sunt scutite do 
taxe, 

Inzostratul însă va plăti taxa do înro- 
vistrare în momentul deschiderei sucecesi- 
unci inzestrătorului, fie că acceptă moşte- 
nirea, fie că renunţă la ca. 

Cele-alto inzestrări și donațiuni cu titlul 
de dotă vor plăti jumătate din taxa afe- 
rentă categoriilor prevădute în art. 46, 

Art. 48. Suut supuse la taxa de îuregis- 
trare indicată, în acestă lege, şi dupe dis- 
tineţiunile stabilite mai sus, şi întorcerile 
do bunuri dăruite, în casul provădut de 
de art. 825 codul civil, 

CAPITOLUL VII 

Despre modul perceperel taxelor de tim- 
bru și înregistrare 

Art, 49. Taxele de timbru şi cele de în- 
registrare so plătesc do către părţile inte- 
resato, 

Pentru tote actele pentru cari logea cere 
plata taxei timbrului şi înregistrărei, păr- 
țile vor plăti acestă taxă încă de la for- 
marea lor, sub pedepsa prevădută de lege. 
“In casul când execuţia, unui contract va 

fi suspendată de o condiţie 6re-care, taxolo 
de inregistrare se vor consemna, chiar de 
la formarea actului, pe sema ministerului 
de finance şi, dacă condiţia: nu se: indepli- 
nesce, ministerul va dispune restituirea ta- 
xelor, - - 

Cererea, de restituire va fi de drept res- 
pinsă dacă nu sta făcut in termen de cel 
mult două luni de la data, neindeplinirei 
condițiunei. - 

Recipisa de consemnare se ra inainta în   

păstrarea ministerului de finance 
Art. 50. Autorităţile publice nu vor da 

nici un fel de curs actelor co nn vor fi tim- 
brate, saii cari vor purta un timbru nai 
scăzut do cât col stabilit prin presenta lege. 

Acestă lipsă nu atrage nulitatea actelor, 
cari n'aii fost investite cu timbru, ci supune 
pe părţi la ponalitatea prevăută de acestă, 
lege. - : 

Actele nu vor putea fi produse înaintea 
autorităţilor şi nu vor fi ţinute în stemă idle 
cât dupo achitarea impositului și a amen- 
doi, ” 

Toto actele de procedură cari. nu vor 
purta timbru şi taxelo speeialo cerute de 
loge vor fi considerate ca [ără fiinţă, 

Art. 31. Pontru actele supuse timbrului 
fix sait proportional, părţile se vor servi 
saii de hârtie cu timbru incrustat, saii sle 
ori-ce altă hârtio pe caro so va aplica tim- 
brul mobil, în casul când valoroa imposi- 
tului nu va trece pesto suma do un loii. 

So consideră netimbrate actele purtând 
timbre mobile în valdre mai maro do un 
leit, , 

pe actele făcute afară din țară so va a- 
plica vida pontru timbru, saii, in cas când 
impositul nu troce peste un leii, se va aplica 
timbre mobile, afară do oxcepţiunile pre- 
vădute prin lege. | 

Art. 52. Transmisiunile de proprietate, dle 
usufruct, vendirile de piuluri, inchirierile 
și arondările, se pot dovedi, în casul când 
părțile s'aii sustras de la plata taxei, prin 
rolurile de contribuţiune, prin posesiunea 
de fapt a imobilului, prin folosinţa şi per- 
ceperea veniturilor. In asemenea cas, con- 
statarea so va faco de agenţii fiscali prin 
încheierea de procese-verbalo cari vor îi 
comunicate părţilor în modul provădut prin 
art. 71. , 

Art. 53. Pentru tote actele încheiate întro 
Stat, judeţe: sait comune cu particularii, şi 
pe cari logca le supune la taxa de timbru 
sait inregistrare, taxa cade în „sarcina par- 
ticularilor. 

Iar când actele sunt făcute intro Stat, și 
judeţe saii comune, taxele cad în saremaă 
acelor din urmă. 

Art. 54. Pentru actele formate de auto- 
rităţilo judiciare saii administrative, şi cari 
sunt supuse la taxa timbrului, părţile în- 
teresate vor fi datore a procura timbrul no- 
cesar. . 

Când mai multe persone aii acelaşi inte- 
res decurgând din acelaşi fapt generator de 
drepturi saii obligaţiuni, va fi unica taxă 
de acţiune, oposiţiune, apel, recurs, con- 
testațiuno şi revisuire, când vor fi făcuto 
printr'una şi aceiaşi cerere, 

Art. 55, Valorea timbrului întrebuințat 
de fie-care parte în cursul vre-unui proces 
se va coprinde în cheltuelilo de instanță şi - 
va putea. figura în lista de cheltueli, con- 
form art. 146 şi 147 din procedura civilă. 

Partea care sa condamnat va fi obligată 

           



  
  

  

a plăti tote aceste cheltueli, conform și cu! 
cole stabilite prin art. 42'și 143 din pre- 
senta lege: ” 

Art. 50. Registrele comercianților, şi în! 
veneral. tote rezistrele supuse de presenta. 
lego la taxă, nu se vorputea, vida, nicipa-! 
rafa de tribunale, dacă nu vor purta vida! 
pentru timbrul. stabilit de lego. 

Art. 31. Taxele de inregistrare se plătese 
toi-iVauna la administraţiolo financiare saii : 
la pereeptorii comunelor de reşedinţă a, ju- 
decătorielor de ocole, pentru actele date în 
compotinţa lor, în momentul formărei ac- 
“tului, saii la termenile fixate do legea «do 
faţă, Ă 
„Art. 58. Clasificarea actelor, în coca ce 
privesce taxele de -înregistrare la cari tre- 
ue să fie supuse, se faco do administratorii 
financiari. saii do președintele tribunalului, 
câul aetole se presintă mai întciii la tri- 
bunal pentru legalisarea saii indeplinirea 
unoi alte formalităță. | 
Tribunalelo nu vor pitea libera părţilor 

actele co Ii s'aii presintat spre lesalisare 
saii pontru indeplinirea unei alte forme, 
nici certificate că.aceste lucrări s'aii ope- 
rat,. până ce maă intâiii părţile nu vor pro- 
duce recepisele administratorului financiar 
probătoro de plata etectuată a, taxoi de în- 
rogistrare, 

tecepiselo administratorului financiar, 
relative la plata taxei de înregistrare, se 
vor opri tot-d'auna la tribunal, sproa putea, 
servi ca acte justificative pentru plata ta- 
XOI. 
"Art, 59. Plata taxci pretinsă de cătro a- 
gontul fiscal saii însemnată “do către tri- 
bunal în nici un cas nu so va suspenda, ci 
se va efectua îndată, rimânend ea fiscul să 
restitue ceea co va fi perceput mai mult 
saii (ără drept, când judecata va decide 
alt-fel, . 

Art. 60. Când după plata taxei de înre- 
gistraro so va dovedi că actul. juridice în 
vâderea căruia se făcuse plata, nu sa c- 
fectuat, fie din causă că părţile aii renun- 
ţa la ol, fie din causă că justiţia a retu- 
sat să-l consfinţescă ; sait dacă o ordonanţă 
de adjudecare sa casat, tribunalul va or- 
dona restituirea taxei poereepute. 
Asemenea se va ordona restituirea taxo- 

lor percopnte şi în casul când un împru= 
mut contractat la ereditele funciare . sati 
Banca agricolă nu s'a realizat. 

Art. Gl Toto corerilo de restituirii de 
taxe se .vor adresa tribunalului civil în ro- 
sortul căruia sa efectuat plata. La cerere 
se vor alătura actele po. cari se întome- 
iază. Tribunalul va statua in camera de 
consiliu, printr'un jurnal. motirat, dupe as- 
cultarea părţilor.: : , 
-" Partea nemulțumită pe disposițiunile 'tri- 
bunalului va putea faco-apel în termen 
do o lună, - . :   
  

656. 

„. Termenul «de apel va curse do Ia notifi- 
carea jurnalului. | 

Procedura va fi uratuită, 

Art. 62. Taxele do înreuistrare so vor cal- 
cula in modul următor: 

«) Pentru vânzările silite saii voluntare, 
ficute prin licitaţie, de ori-ce fel de bu- 
nuri saii drepturi, dupe preţul cşit la ul- 
tima licitaţie ; 

) Pentru vânzările de bună voiă, con- 
statate prin act, de ori-ce fel de bunuri 
saii drepturi, dupe preţul coprins în actul 
de vânzare ; iar in lipsă de act, dupe va 
loarea declarată de părţi; 

- c) Pentru donaţiunile intre vii de hbu- 
nuri mobiliare saii imobiliare, dupe vala- 
rea saii ostimațiunea co părţile sunt da- 
târe a declara prin act: ” 

«) Pentru transmiterea, de usufruet, dupe 
evaluarea co se va face venitului multi- 
plicut cu 10; Să 

e) Pentru schimbul bunurilor imobiliare 
dupe valorea declarată de părţi, a celui 
maj ridicat ; 

D Pentru transmisiunea suecesiunilor, 
dupo valărea declarată do moștenitori, va- 
lorea imobilelor nu va [i nici întrun cas in- 
ferioră venitului dupe roluri, îmulţit cu 2); 

4) Pentru transmisiunile de nută pro- 
prietato, insă numai atunci când titularul 
va exercita vori un drept real sait va face 
act de pesesiune, dupe evaluarea ce so va 
face venitului imobilului transmis, inmul- 
tindu-se cu 1U; 

h Pentru constituirile de rento, dupo su- 
ma co va resulta din înmulţirea rentei a- 
nuale cu 10; 

i) Pentru contractele de exploatare de 
mine, cariere, puțuri de păcură şi potrol, 
la suma co va-resulta din înmulţirea vo- 
nitului anual cu 20, 

Când venitul stipulat anual va diferi de 
la un an la altul, se va face mijloeia între 
toţi anii şi aceasta so va înmulţi cu 20, 

Art, 063, Fie-care moştenitor saii legatar 
va plăti taxa inregistrirei numai în raport 
cu partea sa do moştenire saii de lorat, 
dupe ce se vor deduca tote datoriile sue- 
cesiunei. - 

Nu se vor socoti în valorea moștenirei 
saii legatului mobilierul din caca de locu- 
inţă, obiectele do artă, hainele şi rufăria, 
precum şi erzanțele ce sar găsi în moşte- 
nire şi la care moştenitorii vor declara că, 
renunţă. - : - o 
„Art, 64. Administraţiunea timbrului, prin 

funcţionarii delegaţi do dânsa, va putea 
contesta suma evaluărilor făcute de părţi, 
conform prevederilor din cele două arti- 
cole precedente. Contestaţiunea so va ju- 
deca do urgenţă de tribunal= în prima şi 
ultima instanţă. Procedura în această ma- 
torie este gratuită.



  

  

ca UNIVERSITARA 

  

Art. 65. Pentru tnto mutaţiunile de bu- | 
nuri mobiliare sait imobiliare, vânzările: 
provăzute la al. î de sub art. 15 precuin şi 

somnătură privată, părţilo sunt datore a 
plăti taxolo do inregistrare în termen de 
o lună cel mult do la formarea actului, sub 
podepsa prevăzută de art. 84. 

Art, 66. Moștenitorii saii legatarii vor pu- 
tea plăti taxa, saii dupe deschiderea testa- 
mentului saii la punerea lor în posesiunea 
suceesiunei de cătro tribunal, conform art. 
653 din codul civil. In tot ceasul iusă, pu- 
neroa în posesiune nu se va putea efectua 
do cât dupe plata taxei cuvenite. . 

Moștenitorii legitimi, legatarii uriversali, 
" legatarii cu titlul universal saii executorii 
testamentari, sunt ţinuţi, pe tânză taxele 
aferente părţilor, să facă şi plata taxolor 
datorate do lesatarii particulari. Toţi acei 
co ai facut asomenea plăţi sunt în drept 
a ln rotine din levate. 

Art. 67. Plata taxei efectuată de sucen- 
sori sati logatari so va constata prin meu- 
țiunea făcută de tribunal în actul prin 
care se doslură punere în posesiune. . 

Art. 68. Moștenitorii saii tegatarii sunt 
datori să se presinte, in tormen de șeso 
luni, caleulat do la încetarea din viaţă a 
dofunetului, sait din epoca in care a cu- 
ncscut că sueceşiunea s'a deschis, dacă a- 
costa a murit în România, şi de opt luni 
dacă a murit în străinătate, „inaintea in- 
stanţei judecătoresci  competinte, saii. di- 
rect inaintea administraţiunei financiare, 
saii inaintea percoptorului fiseal respectiv, 
şi să declare averea rămasă, valorea ci şi 
partea ce i se cuvine, dupe care indicân- 
du-so taxa co arc a plăti, să otectuazo 
plata. , , 
„Tribunalul, sesizat, pote acorda moşteni- 

torilor un termen pentru plata taxei de 
inresistrare,. care nu va treca peste doui 
ani de la punorea în posesiunea bunurilor 
în care cas va lua măsuri de asizurarea 
drepturilor fiscului. PR 
Amenda prevăzută de art. 8% din lee nu 

se va, putea core do cât de la tutorele care 
a noyliveat de a face plata în termonul 
oral. i . , 

Taxele de inresistrare pentru moşteniri 
urmărese imobilul în mâna color dal trei- 
lea, ca, o sarcină a imobilului, până la a 
lor complectă a“hitare şi fără nici o altă, 
formalitate, Aa 

Acest privilegiii se preserio în. termo- 
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Art, 70, Cântă sterri toni lo ga tar 

nu va, face declarațiunea prescrisă de loge * Pa. i 1 
ȘI : „Şi-va posoda moştenirea, saii losatul cuve- 

arendările de pidluri fieute prin,acte sub! nit lui fără a fi plătit taxa legală, sc va 
trata ca contravenient, îndeplinindu-se în 
contră-i formalitățile prevăzute pentru a- 
coasta, ” 

CAPITOLUL VIII, 

Despre cont avențiuni și penalităţi. 

SL. Goustatarea contravențiunilo, 

Art. 71. Constatarea contravenţiunilor la 
acestă logo so va face, prin înelhciore de 
proces-verbal, de către inspeetorii finan- 
ciari şi administratorii financiari, şefii por- 
coptori ai biurourilor vamale. şi de eon- 
trolori, precum și ile ori-ce alţi funcţio- 
nari publică ai Statului, judoţului sait co- 
munci, însărcinați do ministerul financo- 
or. ” 
Copii dupe procesele-verbale, aprobate 

de minister, se vor notifiea contravenien- 
tului în personă sa la domiciliul săii, prin 
mijlocul adlministraţiuuci. 

Art. 72. Dacă contravonientul n'a recla- 
mat la justiţie în termen do 15 zilo de la 
data notiticăroi. procesului-verbal: aprobat 
de minister, procesul-verbal rămâun exe- 
cutoriu, no mai putând fi atacat pe nici o 
altă cale. - - : 

Dacă a reclamat în acest interval, jus 
tiţia se va pronunța în termenul col mat: 
scurt şi de urgență. ME 

heclamantul este ţinut a face prin pe- 
tițiunea de apel, alegerea do domiciliu în 
oraşul do reşedinţă al tribunalului în .re- 
sortul “căruia s'a constatat contravonţia. 

In casul când contravenienţii Iceuose în: 
acel oraş, este de ajuns a so indica locu- 
inţa. 

Uri-eo reelamâţie în justiție, în caro. nu 
S'a fiicut alezero de domiciliu sait nu s'a 
indicat locuinţa—iîn ceasul când contravoe- 
nienţii sunt stabiliţi în oraş—va fi nulă de 
drept. , 

Până la, terminarea judecăţei ministerul 
oste în drept a lua măsuri do asizurare 
pentru garantarea drepturilor sale. 

Contra hotărârilor tribunalelor so poate 
face oposiţie în tormon de 1 zile de la 
data pronunţăroi. , 
„Reclamaţia so va face la tribunalul de 

prima instanţă, caro va judeca în prima şi 
nul și modul prevăzut de art. 91, alin. 4, ultima instanţă, , a 
Art. «69. Nici acestă deelaraţiune, nici] . Reclamaţiunile făcute do judecătorii de 

      

plata taxei de înrozistrare, inainte de pu- | tribunale se vor jurleca do. curtea de apel: 
nerca, reală în posesiune, nu prejudocă drop-! iar culo făcute do. către judecătorii unei 
tul moștenitorilor saii legatarilor de a ac-" curţi de apel, so vor judeca do curtea de 
espta saii renunţa la succesiune în condi- 
ţiunilo 'şi termenele prescrise de codul ci- 
vi. 2   

casație, - , , 
Art. 73.. Termenul de recurs osto de o 

lună do la data sentinţei tribunalului. 

  
    [n cas de renunțare, fiscul va inapoia| Art. 74. Procedura în cursurile prevăzute 

taxa co a primit. de art. 72, va fi gratuită, - 
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Art. 75. Ministerul financelor este auto- 
risat a acorda denunțătorilor şi agenţilor 
cari aii constatat contravenţiunea o primă 
egală cu cel mult a treia parte din suma 
amendei la care contravenientul coste 
condamnat, . 

Art, 76. Pontru perceperea taxei timbru- 
lui fix saii proporţional, taxei de înreuis- 
trare şi amenzilor, se va aplica leuea de 
urmărire contra acelora cari vor datora fis- 
cului aceste taxe și amenzi. Statul are pri- 
vilegiul pentru sumele datorito din tim- 
bru, inregistrare și amenzi asupra întregoi 
averi. mobiliară saii imobiliară a debito- 
rului, fără ea în privinţa imobilelor să fie 

- supuse la fomalitatea inseripțiunoi. 
$ 9. Naneţirui şi penalităţi 

Art. 7Î. Ori-co luneţionar publie, de ori- 
co catesorie, care va da curs unui act ne- 
timbrat, sanii cun timbru insuficient, sati lip- 
sit do viza de inregistrare, sait pentru care 
Sar fi plătit o taxă do iurogistrare mai 
mică do cât cea legiuită, sait caro va ade- 

„Yeri, va transerie saii înserio un asemenea 
act, ori va laco asupra lui ori-cc felde lu- 
crare, so va pedepsi pontru prima oară, 
dacă valorea taxei de timbru şi înroșis- 
trara nu treco paste 200 lei, cu amendă de 
1009 let şi, în cas de recidivă, cu amenulă 
înduoită ; iar dacă valorea taxei ce ar [i 
trobuit să so plătesci fiscului va [i mai 
mare de 200 loci, atunci amenda va fi în 
toto casurile, cât cilra iînduoită a acestei 

„valori, 
Ministorul financelor va putea aprecia 

faptele să reducă saii să facă remisa inte- 
vrală a amonzilor, 

art. 78, Administraţiunea timbrului prin 
azonţii delegaţi cu constatarea contraven= 
țiunilor, aro dreptul a cere, do la fie-care 
din cocă obligați a ţine registre, presintarea 
acestor resistre, 

In cas de neposedaro saii refus vor fi su- 
puși, csebiv de penalitiiţilo provăzute de 
codul comoreial, la o amenlă in folosul 
Statului egală eu taxa patentei po un an. 

Art, 79. Ori-ce porsonă care, în transac- 
țiunile indicate în presenta leo, fio ci- 
vile, fie comerciale, saii pentru confecţio- 
narea actolor coprinso într'insa, nu se va 
servi cu hârtţie purtând timbrul legal încă 
do la formarea actului, sait so va servi cu: 
un timbru inferior cu acel stabilit do lege, 
în cas de descoperire so va :podopsi cu o 
amendă compusă din cifra înzecită a va- 
lorei timbrului legal, sait a diferonţei ce 
ar exista întro timbrul usat și valoroa tim- 
brului legal. 

Art, 80, Comorcianţii și în genere toţi 
acei cari. vor usa de reristre, saii vor li- 
bera facturi, compturi, chitanţe, zapise, 
poliţe, bilete la ordine, actiuni, oblicaţiună 
saii cupoane, supuse la timbru, fără ca, zi- 
sele registre, facturi, compturi, chitanțe, 
7apise, poliţe, bilete la ordine, acţiuni, o- 
blizațiuni sait cupone să porto timbrul cu-   

venit se vor pedepsi, osebit de amenda 
prevăzută la articolul precedent, cu o.a- 
menilă specială de 50 lei. ! 

Art, 81. Se va pedepsi cu amenda de la 
500 până la 2.000 lei, sait cu închisore de 
la trei luni până la un au, acela caro cu 
bună-voinţă se va servi cu un timbru saii 
cu o hârtio timbrată care a mai fost o-dată 
întrebuințată ș so va aplica aceaşi pedepsă 
viudetorului unei asemenea hârtii. 
Contravenţiunoa provădută şi pedepsită 

printracest articol se va putea constata 
atât de asenţii enumerați prin art. 71, cât 
şi de ori-eo alt oficer al poliţiei judeciito- 
reşti. Pedepsa însă se va pronunţa do tri- 
bunalele eorecţionale, cari vor judeca con: 
form regaulelor procedurei penale în mate- 
rie «do delicte. : 

Art. S2, Acei cari vor vinde mărcile tim- 
brului mobil saii hârtie cu timbru încrus- 
tat, fără a poseda vre-o autorisaţiune spe- 
cinlă, şi acci cari sar descoperi că vând 
timbre pe un preţ msi mare de cât valo- 
rea lor nominală, chiar când acele persone 
vor îi avend autorisațiunea do' a vinde tim- 
bre, vor fi supusi, pentru prima oră, la 
plata unei amende de 1100 lei şi ceonfisea- 
rea timbrelor şi hârtiei timbrate văsite la 
ei, și în cas de recidivă, la o amendă de 
5U0 Iei şi confisearea timbrelor. | 

Art. Să, Acei cari vor încerca sanii vor. 
contrataco saii vor falşilica timbrele Sta- 
tului, precum şi acei cari vor participa la 
contralacere, ori vor introduce în țeră tim 
bre falşificate, ori le vor pune în cireula- 
ţie, se vor pedepsi cu închisore corecţio- 
nală dela doui până la cinci ani, 

Art. 8%, Cei cari nu vor plăti taxele drep- 
tului de înregistrare în modul și în. ter- 
menele prescrise prin presonta lee, vor 
plăti ca amendă taxa îndlouită, fâră ca a-. 
menda să potă fi mai mică do 25 ler. 

Art. 85, Când, pentru actele supuse tim- 
brului proporţional saii taxei de înrouis- 
trare, vor exista contra-înserisuri cari vor 
coprinde un preţ mai maro de cât cel co- 
prins în actul timbrat saii inregistrat, sait 
sar descoperi fraudă prin alt chip, autorii 
contra-inserisurilor se vor supune la plata 
uncii amende de o valore introită a taxei 
co ar fi trebuit să plătescă pentru suma 
coprinsă în contra-inscris, firă ca amenda 
si potă (i mai mică de 100.lci. . 

Art. 86, Ori-ee plată de amendă nu dis- 
pensâză po contravenient, de plata taxolor 
de înregistrare, stabilite prin legea do faţă. 

Art. 37.:In tote ceasurile de contravenţi- 
uni la legea; timbrului nu so va poreope de 
cât o singură amennă, ori-care ar fi numi 
rul eontravonienţilor, Acestă amendă însă 
sa va putea urmări într'un mod solidar de 
la fie-care contravenient, rămânând celui 
urmărit dreptul de recurs în contra code- 
licuenților săi. - | 

Art, 83. Când o contravenţie a fost să- 
virşită eu participarea unci autorităţi che-
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mată a taxa, a lovalisa sati a lua în ori-co 
mod parte la formarea actului, funcţiona- 
rul singur devine pasibil: de amendă, iar 
părţile sunt răspunzătoare numai de taxe, 
„In casul, insă, când ss constată ci păr- 

țile aii indus în oroare po funcţionar, ele 
devin pasibile și do amendă. . 

Art. 8), Ori-ce agent fiscal, ori-co fune- 
ționar publie are datoria de a denunța mi- 
nisterului financelor, administratorului fi- 
nanciar saii agenţilor însărcinaţi eu con- 
statarea contravenţiunilor, pe acoi cari so 
servese cu acte notimbrate saii lipsite de 
viza pentru taxele do înregistrare. 

Art. 90, Nomai inspectorii financiari aii 
facultatea, de a face inspecţiuni şi a con- 
stata contravenţiunile făcuto la tribunale, 
şi curţi. 

„Aceste inspecţiuni: nu so vor faco de 
cât cu incunosciinţarea făcută preşedin- 
elui. - ' 

CAPITOLUL IX 

Despre prescripţiuni. 

Art. 91 Contravenţiunile în materie do 
timbru şi înregistrare sunt prescrise dupe 
trecerea de trei ani. Acest termen va curge: 

1. Pentru actele de subsemnătură pri- 
vată din momentul ce aii dobândit data 
certi in modul prevăzut do codul civii, 
sati do la expirarea termenelor acordate de 
lege pentru plata taxelor. 

2, Pentru contractele do vânzări de pă- 
duri şi do inchirieri sati arendări, de la 
data expirăroi termenului contractului. 

3. Când vre-o vânzare de pădure, vre o 
arendare saii închiriere sa făcut numai 
verhal, prescripțiunea va! curve din mo- 
mentul incetărei pososiunci sau folosinţei. 
"4. Pentru suecesiuni şi legaturi, din 1n9- 

mentul puneroi în posesiune de tribunal, 
iar pentru suecesiunile directe din momen- 

„tul oxpirărei termonolor în cari moşteni- 
torii sunt ţinuţi să facă doclaraţiuni de a- 
verea rămasă. Sa - 

3. Pontru contravenţiunilo comise de 
funcţionarii publici şi do debitanţii . de 
timbre, din momentul comitoroi contra- 
venţiunoi. ” 

Art, 92. Ori eo pretențiuni ale particu-   

Iarilor pentru taxe saii adause răii peree- 
pute do fise se prescriii prin trecerea de 
trei ani din ziua când sa efectuat perce- 
peron, saii din ziua din caro s'a născut drop- 
tul de restituire. aa 

CAPITOLUL, N. 

Disposiţiuni generale 

Art. 93. Dupe tote actele cari se vor viza 
pentru timbru şi după acele supuse la tn- 
Xxele do inresistrare se va lăsa de părţi 
în casierie, o prescurtare dupe condiţiunilo 
principalo ale actului. | 

Aceste 'prescurtări sunt scutite de ori-ce 
taxe, . 

Art. 94. Ori-ce act făcut în ţară străină, 
care după acestă logo ar fi supus taxei de 

timbru saii inresistrare nu va, fi presintat 
înaintea autorităţilor din România, nici se 
va putea întrebuința în ţară, în ori-ce mod 
mai inainte de a fi investit cu timbrul le- 
gal saii cu viza administratorului  finan- 
ciar pentru perceperea taxelor la cari esto 
supus prin legea de faţă. 

CAPITOLUL XI . 

Disposlţiuni transitorii 

Art, 95. Acestă lego se va pune în apli- 
care la 1 Martie 190V,, 

Toto legile asupra timbrului și înrouis- 
trărei antoriore legoi do faţă, vor rămâne 
de la acea dată abrogate. 

Art, 96. Legea presentă nu aro putere 
retroactivă. 

Taxele prevăzute in ca se vor pereepe - 
numai «do la actolo co vor lua nascere din 
ziua aplicărui sale. 

"CAPITOLUL NI. 

Disposiţiuni finale 

Art. 97. Personalul sorviciului timbrului 
şi înregistrărei se va hotărâ prin logea 
orranteă a udlministraţiunei centrale a fi- 
nancolor. 
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Ia  1.BGEA TIMBRULUI 

INDEX ALFABETIC 

A 

„Acceptaţinnile de donaţiuni între vit, 
când sunt făcute prin act soparat t. fix 10 
lei, art. 23 $ 7. 

Actele de donațiuni intro vii, t. fix 10 
loci, art. 23 $ 6. Plus taxa de inregistrare 
9 la sută. 

Actele constitutive de gagiu saii de cau- 
țiune t. fix 5 lei, art. 22 $6. 

Actele de evaluare și oxportisă a ave- 
rilor mobiliare şi imobiliara când valorea 
lor îni parte saii in total nu treco posto 
1090 lei î. fix 1 leii, art. 19 $14 - 

Actele de evaluări şi oxportiso pontru a- 
veri mobiliare şi imobiliare, a căror valoro 
trece pesto 1000 Le). (Când sunt mai multe 
imobile se aplică timbru pentru fie-care) 
t. fix 10 lei, art. 23 sS13. 

Actele pentru, caro se coro legalisarea 
semnături datei saii cortificăroi pentru 
conformitate de la o autoritate, publică, 
administrativă saii judecător. de ocol deo- 
sebit de Au actului in sino t. fix 1 Loti, 
art. 19. s15, 
Actele. pentru losalisaroa datei saii a sem- 

- năturei, la “tribunale, lezaţii, avonții ori 
consulate oscbit; do taxa actului in sino t. 
fix 5 lei, art, 225 12, : 

Actele de împărțire voluntară pentru a- 
veri mai mică de 109) lei t. fix 1 leii, art. 
19 $ 21. 

Actele de împărţire voluntari de: la 
109)—10,000 loi i. fix 10 lot, art. 23 $9, 
„Actele de „împărțire voluntară de la “Lo 00) 

lei in sus. fix & 95 loi, art, 25 s12 
" Actele de vânzări mobiliare și imobiliare, 
până la proțul de 100) lei exclusiv t. fix 5 
lei, art. 22 $ 5. (deosobit taxa do înregistrare 
2 la sută). 
"Actele do vânzări mobiliare și imobiliare, 

al căror proţ este de la 1009 loi în sus t. 
fix 10 Ică, art. 23 $ 5. Plus taxa do înre- 
gistrare 2 la sută. 

: Actele do sehimb, când valorea lucrului 
celui mai scump o mai mică do 1009 loit, 
fix 5 lei, art, 22 s0. 
Actele do schimb când valorea lucrului 

celui mai scump este de 105) lei stii mais 
“maro t, fix 10 lei, art. 23 $ă. 

Actele de compromis pentru numire «do 
arbitri t. fix 10 Lei, crt, 2) Ş1, - 

- Actele de garanţie (fidejusiune) când nu 
sunt făcute po insăși actul original t fix 
5 lei, art. 22 s6.   

Actele prin care se constată predarea le- 
gatolor până la valurea de 500) lo, t li 
2 lei, art. 20 $ 17. 

Actele prin “caro so constată prod: roi lo- 
gatolor în valore de 5000—13000 lei î. fix 
10 loi, art, 23 ş 23. 

Actele Ri cara se constată prodarea le- 
gatelor,.ca tree” de 15000 loi t. fix 20 lei, 
art. 2 $1. 

Actele do croanţă t. pr. 20 bant la sută, 
art. 29 $ 

Actele prin caro so dă în intreprindere 
pereeperea unui venit comunal, judeţian 
sanii al Statului t, pr, 50 bani la sută, art, 
31 ş 
Site prin caro deferă jurământul Ia, 

jud. do ocolo şi la trib. în apel t. fix-2 Lei, 
art, 20 ş 16.. 

Actele prin care se deferă jurămentul de- 
cisoriii la tribunal şi Curți t. fix 25 lci,art. 
25 $2. 
Actele prin care sc raforă jurăment la 

tribunale şi Curți î. fix 5 lof, art. 25 ş2, 
Actele de concordat t. fix 25 loi, art, 

25 36. , - 

Actele de romanisarea vastimentelor i. 
fix 25. lei, art. 2 58, 

Actele de invoire pentru stingerea unei 
contestaţii pendinte inaintea tribunalelor 
şi Curţilor i, fix 5 lei, art, 22 ş 13. ' 

Actele do învoiro prin care se evită-o 
contestaţie nointentată încă t. fix d lei, art. 
22 $ 13... 

Actele d adopţiuns t. fix2 lei, art. 20 84 
Actele transmise părților prin portărei, 

saii ori-care alt Luncţionar ori agent almi- 
nistrativ, când nu sunt supusa “altei taxe 
de timbru mai mare t.fix 2 lef,art. 50 ss. 

Actele da administraţiune publică lo 
statului, jud. şi comunelor seutito, art. 41 
$ - 

2, 

Actele diplomatice seutito, art. 41 $ 3. 
Actele făcute după comisii rosătorii cu- 

tite, art. 41 $ 
Actele stări “ivite sentite (art. +86). 
Actele justilicative atuşate lan ordonanţe 

saii mandate do plată sentito (art. 41 $7. 
Actele de procortură in măterie penală 

sentita (art. îl $ 11). 
Aciale de con tatititata ale Elor, spit. 

din Bneuresei şi Epite, st. Spiridon din laşi 
şi alta stabilimente sanii asociațiuni de bine- 
ficore, s scutite (art. 4 819).
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Actele de procedură conform. art, 46, le-, 
gea jud. de ocole scutite (art..41 $ 19). 

Actele de procedură înaintea jud. 
cole. făcând oficiul do jud. 
tito (art. 41-$ 19). 

Actele do Procedură im contestaţiele a- 
- supra timbrului scutite (art. 41 ş 20). 

Actele din art. 171 legea poliţici veteri- 
naro scutito (art. 41 $ 25). 

Actele creditelor avricole scutite (art. 41 
„S 26). 

Actele do procedură ale Creditolor A- 
«ricole scutite (ari. 41 $ 20). 

Actele Băneci aricolo pentru timbru fix 
nu Şi col proporţiGnal scutite (art. 41 ş23), 

Actele do procedură inaintea trib. ulo 
hitncoi azricolo în materie do contestațiuni 
nu însă şi do urmăriri scutite (art. 41 $ 28). 

Actele! do ipoteci convenţionale taxă do 
inr. 30 bani 0/p (art. 4% $ 1). 

Acțiuni ale societăţilor în- numo colec- 
tiv, anonime saii în 'comandită t, pr. 10 
bani 0/0 (art. 23 $ 1). 
Acţiuni ale socioti ăților streino t. pr. 10 

bani 0/0 (art. 23 ş 9). 
Acţiunile imobiliare pentru pămenturile 

date sătenilor şi declarate inalionabilo Seu- 
tite (art. 41 $ 31). . 
Acţiuni (Intentaro de...) Voză petiţiuni. 
Adev cerințele (şi chitanțele) ce se daii do 

ătre societăţi şi diferiți întreprinzitori 
pentru operaţinnolo ce [ac t. fix 10 bani 
(art. 10s 5). 

Adev cerinţele pentru ajutore seutite (art, 
Al $ 17). 
Ade cerințele do predarea decisiunilor 

Curţei de compturi scutite (art. 41 318). 
Anularea. concordatolor (ecrere de. a...) te 

fix 10 loi (art. 23 s 1). Plus. taxa specială 
de 20 lei. | : 
| Apelurile la Curtea de compturi în con- 

ra ş - 
1) Ineheerilor delegaților saii a consilil- 

lor judeţene. 
3) A deecisiunilor date de administraţielo 

financiare asupra gestiunoi pereoptorilor ; ; 
3). Deeistilor date de Ministerul de financo 

in materie do delapidări. 
T. (îx 5 lei (art, 22 $-21). 
Apelurile la tribunal, contra ordonanţe- 

lor prezidenţiale, t. fix 5 lei, art. 22 $ 32, 
Apelurile contra ordonanțelor presidon- 

(tale. la Curţilo de Apel. t. fix 20 loi, art, 
di Ş 4. 

Apelurile în contra cărtei do judocată. 
tn fix “10 lei, art. 23 $.18. 

Apelurile contra, sentinţelor pronunţate 
do tribun: ile saii de arbitri. t. fix-20 de lei, 
art. 2% $ 2. Plus taxa specială de LU0 loi, 
Apelurile contra incheicrilor tribunale- 

lor pe cale eraţiosă pontru valori mai mici 
«do 1500 lei. t. fix 20 lei, art. 24 ș 2. (Scu- 
tite insă do taxa specială, de- 100 loi). 

Apelurile la tribunale contra ineheieri- 
lor Consilielor de recrutare (privitor lu sta- 
tul civil). t, fix 2U loi, urt. 24 Ș3.- 

We o- 
comunale scu- 

  

„Apelurile tutorotai suii consiliului de 
| familie contra . hotăritilor tribunalului re= 

lative la încheierilor consiliului de familie, 
Scutito. (Art. 41 $ 8) 

Apelurile contra cirţilor «lo juleecată a 
ind. comunale.. Scutito. (Art. 41 $ = 

Arendări. Vezi contracte. 
Autorisările (încheierile dato de tribu- 

nal. î. fix 5 loi, art. 22$s 15, 
Autorisările tis la administraroa, 

averei minorilor şi interzișilor. Scutit (art. 
+ $ 8). 

Autorisări dato fomeei 
cereri, A E 
Avisurile co se “dati destinatorilor «do 

mărturi spro a le ridica. t, fix 40 bani, art. 
10 $4, 

măritato, Vezi 

B. 
Bilanțul necosar în „Sas de incotare de 

plăţi. î. fix 5 l6i, art. 22 $ 20, 
Biletele pentru venzări de vito; £. fix 10 

bani, art. 16 $7. 
Bilete ce se daii locuitorilor pentru tre- 

cerea peste frontieră po timp scurt, t. [ix 
30 bani. art. i7 $ 4. 

Biletele de idontiitato (leszitimaţiune) pen- 
tru călătorii caii șodero în. tară. t. x 3U 
bani. art, 17 $ 

Diletele la, S dia cu seadenţa do cel mult 
G luni. 6. pr. 10 bani o, art. 28 să. 

Siletele la ordine trase Asupra streină- 
tăţei cu seadenţă mai mică do 3 luni. t. 
pr. 5 bani 9, art. 283 $ 3. 

Biletele la ordine cu scadenţă mai mare 
do 6 luni. t. pr. 20 bani 9%, art, 20 să 

Dowrderourile fio orivinale saii copie când 
suma nu trece peste 200 loi, art; 16 $ 

Vezi și oxplieaţia din text. 
Borderourile fie originalo 'saii copii, de 

la suma de 290 lei în susş.t. fix 3) bani, 
art. îÎ7 33, 

Buletinele ce.. introprinzătorii de ttan- 
sporturi şi administraţielo de căi ferate daii 
comisionarilor saii conduetorilor do măr- 
furi spro a, lo servi ca cărţi do cărat, t, 
fix 50 bani, art, 15$3. , 

C 

  

C: 

Cărțuliele de incăreare (Connaissemont: 
fraehtbriet) t. fix 50 bani, art. 18 Ş 3, 

Certificatele: liberate de primării și alte 
autorităţi ori-ciirui ostaş în sorviciul activ 
până la 'sub-locotenent atingătoro de sor- 
viciul lor, Seutite. (irt, 41 $.10). 0 

Certificatele. liberato de autorități după 
cererea Ministerului public. Seutite, (Art, 
+l S 11). 

Certilicatele liberale «lupă m: atricole pen- 
tru dovedirea consuli, in materie. electo- 
rală. Seutite, (Art. îi $ 15). 

Certificatele de ateie: Scutito. (Art. 

“ile do aulvocat, t. fix 25 toi, art. 2359, ” 
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4 s 10). 
Certificatele liberate pentru dovedirea 

stărei sanitare a unei localităţi. Seutite, (Art. 4i s 16), 
Certificatele că în contra, cărţilor. de ju- decată a jud. comunale s'a făcut, apel re- curs, si oposiţie. Scutite. (Art. 4! s 23), 
Certificatele date de autorităţile pu- blico, administrative și judecătoriele de o- cole. t. fix 4 leii, art. 19 s-6. ” Certificatele medicale, î. fix 4 leii, art. 

19 $ 7. Cele: cerute de ministerul publie 
scutite. 

Certificatele veterinarilor, sai medicilor 
pontru tăiere de vita. t, fix 1 oii, art. 19 s8 Certificatele (aşa numitele garanţii) pen- 
tru îndeplinirea disposiţiunelor arţ. 103 din legea noliţiei rurale. î, fix. 1 leii, (art. 
19 $ 16). 
“Certificatele co se car cu ocasia liberă- rei permisiunelor de trecere peste fruntarii. 

t.-fix 1 leii (art. 19 ş 16). . a 
„Certificatelor liberate de tribunale, t, fix 2 lei.(art. 20 s15). . . E 
Veză și exnlicaţia din text, 
Certificatele medicale date soldaţilor până 

la gradul de sub-locotenent scutite (art. 41 $10). 
Certificatele de liberare din serviciti date 

de-consiliul de administr. ale corpurilor, 
scutite (art. 41 $ 10). 

" Cererile de intervenire la judecătoriele 
de ocâle când valârea litigiului e mai mică 
do 1000 lci t. fix Alei (art. 19 s1), 
„Cererile da intervenire la judecătoriele 

de ocsle când valdrea litigiului e mai mare 
“do 1000 lei, t. fix, 2 loci (art. 20 s 13). 

Cererile reconvenţionale la judecător. de 
ocole când valorea litigiului o mai mică 
de 1009 lei, t. fix 1 loii (art. 19 s 1). 

Cererile de executare provisorio sati de- finitivă la jud. de ocolo până la valora de 1000 lei t. fix 1 leii (art. 19$1). 
“Cererile de rovisuiro: la jud. do ocâle până la valorea litigiului. de 1090 lei, t. tix 1 leii (art. 19 s1). - 
Cererile de punere în vânzare, când se înc în baza unui titlu oxecutoriii omauat de la Judocătoriele de ocolo, t. fix 1 leii 

(art. 19 s 2), 
Cererile pentru redeschiderea Vroceselor “inaintea, Jud. de ocole, î. fix 1 leii (art. 9 se. 
Cererile de punere în posesie a unui i- mobil la Judocăt. do ocole t. fix 11 leii (art, 

18 şi 12), - ” Cererile pentru insericrea firmolor co- 
merciale în comunele rurale, î. (îx 2 loi (art. 20 s 10). 

Cererile de sequestru asigurător la jud. 
de ocole î, fix 2 lei (art 20 s 12). 
„Cererile de sequestru judiciar la judecăt, 

de ocolo î. [ix 2 loci (art, 20 ş 12). 
Cererile de urmărire generală de veni- 

turi la Jud.: do ocsle t; fis'2 lei (Art. 20 $ 12). ! 

Cererile de popriri la jud. de ocole, i fix 2 lei (art. 2U s 12). . -. 
Cererile do: - 
1) chemare în garanţie ; - 
2) reconvenţionale ; a 3) de executări provisorii saii definitive 
4) do ravizuire 

la jud. de ocol când valârea litigiului e mai mare de 100) lei, î. fix 2 lei (art. 20 $ 13). 
Cererile de perimarea instanțelor inain- tea, jud. de ocâle saii în apel la tribunal t, fix 5 lei (art. 22 ş9), . 
Cererile do radieri de ipoteci şi privilecii 

t. [îx 5 lei (art, 22 ş 83). ! 
Cererile de autorisare pentru complae- tare a capacităţei fomei măritate î, fix 5 lei 

(art. 22 s 9). 
Cererile . femeci măritate pentru auto- 

risarea la instroinarea saii ipotecarea imo- 
bilelor dotate, î. fix 5 loci (art. 22 $ 9), 

Cererile pontru redeschiderea proceselor la tribunale, curți şi Curtea de Casaţie, t. fix 5 Lei (art. 21 $ 16), : Cererile de divorţ t. fix lei (art. 22 $ 17) plus 200 lei taxă specială, (Pentru să- 

. 
9 

  teni taxa specială numai 20 lei). 
Cererile pentru : înscrierea, - - 
modificarea și . 
Ştergerea. firmelor comereiale, in comu- 

nele urbane, î..fix 5 lei (ari. 22 s 19). 
Cererile pentru declarare de înfiinţarea unei sucursale a firmelor comereiale, t. fix 5 li (art. 22 ş 19). Sie 
Cererile fomeci măritate pentru autori- 

sare de a face comereiii, t. fix 5 lei (art, 
>> 521) 

Cererile minorului emancipat, pontru a- utorisaro de a faco comereiii î. fix 5 loi 
(art. 22 ş 21). | 

Cererile de revisniro contra decisiunolor 
Curţei: de Compturi î. fix 3 lei (art. 22 $ 25). 

Cererile do constatarea otățoi, t. [ix 3 
lei (aut. 22 ş 26), - " - 

Cererile de inscripţiune pontru conzer- 
varea privilezielor şi ipotecelor, până la 
valorea de 1000 lei î. [ix.5 -loi (art. 22 $ 
39, (şi radiorea lor), iar pontru cole do la : 
valorea do 1009 Lei în sus î, fix 231l0i (art 
25 $4), o 

Cererile do investire cu formula oxecu- 
torie a hotărârilor tutulor instanțelor ju- 
decătoreşti, afară de acelo alo judecători- 
ilor do ocolo şi comunale, t. fix: Ici 
(art. 22 $ 31), o 

Cererile la tribunale pontru oşire din in- 
diviziune t. fix 10 loi art. 23 S1. Plustaxa 
specială do-20 loi, - - 

- Gererile de interdicțiune, (atără de cele 
cerute de ministerul publice) î, fix 10 lei: 
art. 23 $ 1. Plus taxa specială do 20 lei. , 

Cererile de sequestru asigurător la tri- 
bunal (Coat. art. G10 și urm. pr. civ.) t. îix 
10 lei art. 23 $ 10, a - 

Cererile de sequostru judiciar la: tribu-   nal t: fix 10 lei, art, 23 s 1, Plus taxa spe-
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cială de 20 Iei, 
Cererile do intervenţie la tribunale t, 

fix 10 lei, art, 23 ş 1. Plus taxa specială de 
20 lei. " 

Cererile de separație de patrimonii fă- 
cute de soţie t. fix 10 lei, art. 23 şi Plus 
taxa specială” de 20 lei, 

Cererile reconvenţionale la tribunal t. 
dx 10 lei, art. 20 şi. Plus taxa specială 
do 20 lei, 

Cererile pentru anularea concordatelor, 
t, fix 10 lei. art. 23 şi. 

Plus taxa specială de 20 lei. 
Cererile de punere în vânzare a mobile- 

lor, cânul titlu executoriu emană do la tri- 
bunale şi Curți. t, fix 1U lei, art. 2132, 
Cererile de urmăriroa şi sequestrarea ve- 

viturilor fructelor prinse «lo rădăcini la tri- 
bunal (art, 467 pr. civ). t. fix 10 let, art. 
23 $ 10, 
Cererile de urmărirea veniturilor unui 

imobil la tribunal (art. 477 pr. cîv.) t. (IX 
10 lei, art. 25 3 10. 

Cererile «dle popriri în mâna terţilor la 
tribunale î. fix 10 les, art. 20 s 1. 

Cererile de punere în posesie in baza 
titlurilor executorii emrinate do la trib, și 
curţi î. fix 10 lei, art. 23 5 12. 

Cererile tăcut» de soţul reclamant pen- 
tru citarea părților in materie do divorţ 
(art. 223 e. civ.) 't, [fix 10 lei, art, 23 s106. 

Cererile de uutorisare pentru părăsirea 
domiciliului conjural t. fix 10 lo, art, 
23 5 17. - 
„Cererile de conservarea imobilelor urmi- 

rite (art. 518 pr. civ.) t. fix 10 lei art. 
93 ş 92, 

Cererile de punere in posesie în materie 
de sucresiuni şi do logate, până la valorea 
do 5000 lei t. fix 2 lei (art. 29 $ 17). 

Cererile do punere în posesie cânl va- 
loroa suceesiunet sait lozatului va fi do 
5000—150"0 lei t. fix 10 loi, art. 83 ş 23. 

. Cererile «do punere în posesie când va- 
lorea succosiunei saii legatului esto mai 
maro (0 13009) lei t. fix 20 lei, art. 24 SI. 

Cereri de apel la curţile de apel. Vezi 
apeluri. 

Cererile de revisuire la tribunale şi curţi 
t. fix 20 loci, art. 24 $ 5. Plus taxa specială 
de 25 lei. . 

Cererile do recurs în Casaţio contra de- 
cisiunilor Curţilor de apel t. fix 25 lei, 
art. 25 $ 1. Plus taxa specială (in materie 
civilă şi comercială) de 200 loi, 

Cererile do recurs contra hotărârilor 
tribunalelor ca instanţă de apol t. [îx 25 
lei, art. 25 $ 1. Plus taxa specială de 
50 lei. 
„Cererile de recurs în contra docisiunilor 
Curţilor de apel ţin materie corecțională) 
t. fix 23 lei, art. 25 $ 1. Plus taxa specială, 
de 100 lei. 
“Cererile do perimarea inaintea tribuna- 

lelor şi Curţilor î. fix 25 lei, art, 25 $23. 
| Pentru jul. de ocolo t. fix 5 lci (art.   

22 59). ă 
Cererile de reiînoiri de inscripţiuni.de 

la valorea de 1000 lei în sus t, fix 25 lei, 
art. 2 Sk. . 

Cererile de moratorii î. fix 25 lei, art, 
25 si, 

Cererile «lo 
295. 

Cererile pentru permisiuni de a purta de- 
coraţii stroine î. fix 50—200, lei art. 27 

Cererile in materie electorală. Scutite 
(art. 41 310), 2 - 

Cererile în judecată ale Creditelor agri- 
cole. Seutite (art. 41 s 26), 

Cererile de oşiro din indiviziune pentru 
pămenturile locuitorilor săteni declarate 
inalienabile, Scutite (art. 41 $ 30). 

Cererile de constatarea otăţoi în vedorea 
i locuitorilor săteni. Seutite (art, 

indigonate t. fix 25 lcă, art. 

căsătoriei 
4 Sa, , . 

Chemările în garanţie la jud. de ocole 
până la suma do LD lei t. fix 1.leii, art, 
19 3 1. Pentru valâroa mai mare de 1100) 
lei t. [îx 2 lei, art. 20 și, . 

Chemările in garanţie la tribunal î. fix 
10 loci, art. 23 şt. ; : 
Chemările la interozatoriii înaintea tri- 

bunatetor şi Curţilor t. fix 2 lei, art. 20823. 
Chitunţele saii adeverinţe de predare, 

plată saii doseărearo când nu sunt scrise 
pe însăşi actul ce a fost supus timbrului t. 
tix 10 bani, art, 16 $2. , 

Chitanţele şi adoverinţelo ca se daii de 
către societăţi şi diteriți întreprinzători 
pentru operaţinnilo ce tie t. fix 10 bani, 
art, 106 $ o. | 

Chitanțele  (saii procesele-vorbale) prin 
caro se constată predarea prin. portărei 
saii agenţii administrativi în primirea păr 
ților a Cărţilor. do judecată t. fix leii. 
art, 19 $3. 

Chitanțele (procesele-verbale) prin caro 
se constată predarea prin portărei la fio- 
caro din părţi a hotărârilor tribunalelor şi 
Curţilor precum şi a sentinţolor arbitrale 
t. [ix 2 lei, art. 20 ş2. 

Chitanţele do citaţiuni t. fix 2 lei, art. 
20 $ 20, - 

Chitanţele pentru plata impositelor (is- 
cale, comunale -şi judeţene, scutite (art. - + 
4 55) 

Chitanțele liberate de antreprenorii vo- 
nituritor Statului, Comunei sai judeţului, 
scutite (art..4l s$ 5). 

Chitanţele de primiroa lefurilor, scutite 
(art. 41 $ 27), 

Cesiunile de drepturi succesorale până la 
1000 lei t. fix 5 lei, art. 22 $ 99 (osebit 
taxa de inregistr. 2 0/0). . 

Cesiunile de drepturi succesorale pentru 
averi mai mari do 1U00 lei t. fix 10 16, art. 23 
$ 26. Osebit taxa de inregistrare 2 la sută. 

Cesiunile (în total sati în parte) contrac- 
tele dintre particulari saii particulari şi o 
autoritate publică pontru : 
1) interprinderi ;



  

    

  

  

2) oxecutări de luerări ; 
3) roparaţiuni ; | 
4) intreținori: - 

5) transporturi, furnituri şi aprovizsionări, 
al căror preţ total, va, trece pesto 500 Iei 
t. fix 10 lei, art; 23 $ 4 fâră taxă do Înre- 
sistrare, 

Cesiunile de. creanţe t. pr. 20 bani 0/0, 
art. 29 $ 1. După protul cesiunei. 

Cexiunile de ori-ce drepturi incorporale, 
după prețul cesiunci t. pr. 20 bani 90, 
art. 29 $ 1. 

Cesiunile de dropturi succesorale taxa do 
înrg. 2 1că 0/0, art. d $ 4 
Citaţiunele ea so înc flo prin portărci, 

fie prin asenţii administrativi în procesele 
venite in “apel sait în recurs do la judecă- 
toriele de ocole î. fix 5U bani, art. 18 ş2. 

Vezi şi explicaţia din text la tribunale, 
Curți şi Curto de Casaţie 2 lei, 
„Citaţiunele transmise piirților de portărci 

saii ori-care funcționar sait azont adminis- 
trativ t. fix 3 loi, art. 20 $ 8. 
Citațiunele în materie elcetorală, sentite, 

(art. 41 ş 13) 
(fidule. eo se înc la judecătorii t. ÎS 

bani, art. 16 $0. 
Vezi şi explicaţia din toxt, 
'Cidule ce se fac, fie prin portărei, fie 

priu agenţii administrativi în procesele vo- 
nite în apel sait recurs de la judecătoriele 
do ocâlo t. fix 50 bani, art. 18 $ 2. , 

Clădiri (permisiune de...) în com. urbane 
i. fix 25 lor, art, 2 SH. 

Coman damentele co se transmit prin por- 
tărei la ucmăririle silite t. fix 2 lei, art. 
90 so. 

Compturile fio originale saii'copii când 
suma nu trece peste “200 lo t. fix 10 bani, 
art. 16 s 3. Vezi şi explicaţia din text. 
Gompturile fio originale saii copii do la 

suma de 209 lei în sus t. fix 30 bani, art. 
17 S$ 5. : 

- Compturile tutorilor pentru administra- 
țiunea lor, scutite, (art. 41 $ 8). 
Conelusiunile -scriso în materie de litiziu 
jud ceiitorielo de ocole t. fix 1 leii, art, 

1 
DE ei stunite scrise, în materie de Lit 
giu, date tribunalelor t. fix 2 loi, art. 20 ş 
„Conelusiunile scrise în materie do lit 

giu, date Curţilor de Apel și Inaltoi Curți 
de Casaţie. t. fix 5 lci, art, 92 Ş 27. 

„ Congediile ce se daii vaselor plutitore 
fix 10 Tei, art. 9 s8. - 

Concordat (Actul: do...) t. fix 25 lei, art, 
25 $6. 

Contestațiunile şi oposiţiile la oxecutări 
provisorii sait definitive la jud. de ocole, 
când Yalorea litigiului nu-o mai mare do 
1000 lei. t. fix 1 leii (art. 19 s 1). 

Contestaţiele la oxecutările] provisorii saii 
definitive, când ” valorea, litigiului o mai 
mare de 1009 lei. t. fix 2 lei. “art, 20 $15). 

- Contestaţiile la : 1) sequestru asigurător; 
2) urmărită genorale de venituri ; | 

10 

  

3) popriri ; şi 
4) seruestru judiciar, 

- Toto la jul. de ocâle, t. fix 2 
20 3 13). 

Contestaţiile la inv entariile suecesiune- 
lor, t. fix 5 "lei (art, 2 ş3). 

Contesxtaţiile la punerea sigilielor, afară, 
do casul când sunt puso din oliciu. i. [ix5 
lei (art, 2 $3). 

Contestaţiile la sequestru asigurător la 
tribunal făcut conform art. GIU pr, civ.t, 
fix AU lei (art. 23 $ 10). 
Contestaţiile la popriră în mâna terţilor 

le tribunal t. fix 10. ci (art. 23 ş 21), 
Contestațiunile la tabloul do ordine al 

creditorilor. t. fix 10. lei (art. 23 21). 
Contestaţiunile contra unci oxecuţiună 

silito basate po titlu excentoriu. t, fix 20 
lei (art. 2+ $ 4. Plus taxa specială de 
5U lei, “ 

Contestaţiile contra ciurţilor de judecată 
a jud. comunele. Sentite. (art. 41 21). - 

Contettaţiile contra cărţilor de. judecată 
a jud. de ocole. făcând ofieiul do jud. eo- 
munală. Scutite. ţart. 41 $ 

Contrastele de vânzare şi producto a- 
gricolo şi animale. t. fix 1 leii ţart, 19 sv). 

Contracte de cumpărare de produeto a- 
gricole şi animale, t, [ix 1 leii (art 19$9. 

Contractele de comodat. î. fix 2 lovi (art. 
20 $ 18). 

Contract tele do deposit t. fix 2 lci art. 
20 s 18). 

Conti; actele de sequestru convențional, 
t, fix 2 loci (art, 2 $ 15). 

Contractele de căsătoric când valoroa o 
mai maro do 1500 lei t. fix 5 lci (art. 2 $ 
4). Cole de valore mai mică scutite. 

Contractele de mandat. t. fix 5 lei (art, 

lei (art. 

22 ş 28). (osobit taxa do înrog. 50 bani la 
sută). 
paContraetele de comision. t. fix5 loi (art. 

2 $ 28) osebit tusa do înrog. 50 bani la 
sut, . 

* Contractele pentru! constituirea, și dos- 
facorea asociaţiunelor. t. fix 10 lei (art, 
23 ş 3). 

Contractele încheiate între. particulari 
saii particulari şi o.: autoritate „publică 
pentru ; “ 

1) întroprinderi şi oxecutiiri de lu- 
erări ; 

9) roparaţiuni îs, 
3) întroţineri:: 
4) transporturi, furnituri. şi-a provi- 

sionări ; + 
al căror prot total treeo de 500 lei. t. fix 

10 lei (art; 23 $ 4). Pentru cele mai mici 
de 509 lci't. fix 2 Ini art. 2) s 7. Plustaxa 
de inreg-50 bani la sută pentru celo dela 
Ș00, lei în sus, art. 44 $ 2, 

Contrăctele de explorări ale subsolului, 
i fix 10iloi, art. 23 3 25). 

Contractele, de închiriero şi arondaro 
(serise' saii “verbale) do la 3 lună” până la 1, 
an i. pr. 2ă bani %/o (art, 20 al. 1.) 
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Contractele do închiriere: saii arendare | 

  

Copiile după sontinţele arbitrilor și su- (scrisă sanii verbale) mai mici de 3 luni, per-arbitrilor t. fix 2 lei, art. 20 şi, scutite, «dacă nu se prelungesc. 
Contractele de inchiriere sai aroudare, 

(serise saii verbale) cu termen de ln un an 
la ă ani inclusiv. t. pr. 50 bani 0f (art. 
21 SS), | 

Contractele do inchiriere sait arendare 
(serise sait vorbale), de la 5la 10 ani t, pr. 
1 leii la sută, art. 2, 

Contractele de închiriere sai arandaro 
(scrise saii verbale) do la 10 ani în sua ţ, 
pr. 2 lei la sută art, 33. 

Pentru prelungiri vezi art, 34, , 
Contractele do asigurare alo socictăților 

indiseno saii streine t. pr. 50 bani la sută, 
art. dl $ 2 (asupra sumei primelor), 

Contractele do intreprindere pentru per- 
eoporoa unui venit comunal judeţian saii al 
Statului t. pr.:50 bani la sută, art. 31 sa. 
Contractele pentru explotarea «de mine, 

carieri, puțuri de păcură şi potrol taxa ude 
inreg, 2 lei la sută, art, 45 ş 1, plus t. fix 
10 lei. 

Constatările ordonate de autorităţile ad- 
ministrativo in materie de contestaţiuni şi 
ficute în interesul unei părţă î. fix 4 leii 
art, 19 ş 4, 

Constituire (contract de...) şi desfacerea 
asociaţiunelor t. fix 10 lei, art. 93 ş 3. Plus 

"0 taxă proporţională pentru fie-care mie 
în plus do 10,000 loci. Vezi și explicaţia din 
toxt, ! 
Convenţiele matrimoniale, când valorea 

e mal maro do 1,500 lei î. fix5 loci, art. 9% 
3 k; când valorea e mat mică de 11500 loi, 
Neutito (art. 41 $ 29), 

Copiile după petiţiunile de intentarea 
unei acţiuni la judecătorielo de ocole t. 
fix 50 bani art. 18 $ 1. Veză şi explicaţia 
din text, , 

Copiile după petiţiunile de întentarea 
unci acţiuni la tribunale în prima instanță, 
snii ca instanţă do apel ori de recurs î. fix 

„A leii, art. 19 s 18, 

Copiile după constatările ordonate de 
autorităţile administrative în materie de 
contestaţiuni,: făcuta , în intoresul unoi părți î, fix 1 leii, art. 19 $ 4, 

Copiile legalisate după cărţile de jude- 
cată î, (îx 1 leii, art. 19$5. " 

Copiile după ori-co acte judecătoresci legalisate, afară de cele supuse printr'un 
articol spocial la o taxă mai mare t. fix 1 
loji, art, 19 ş 13. 
“Copiile ce so anexoază po lângă original 

la tribunale spre a se inmâna părților t. 

“f
r,
 

fîx 1 leit art. 19 $ 18 
Copiile ce so anexoază pe lângă original 

spre ase înmâna părţilor la Curtea de a- 
pol și Inalta Curte de casaţie t. fix 2 loci, 
art. 20 $ 22 și si, 

Copiile actelor de împărţire voluntară 
pentru averi mai mici de 100 lei t. fix 1 
[eii, art, 19 şa, 

Copiile lesalisate după hotăririle tribuna- 
lelor, decisiunile curților de apel şi ale Inal- 
toi Curţi de Casaţie t. (îx 2 lei art, 20 Ş 1% 

Copiile după procesele verbale dresate 
de portărei sait aenţii administrativi în 
beneficiul vre-unci părţi î. fix 2 lei art, 
20 $ 20, „ | 
„Copiile după încheierilo inginerilor ho- 

tarnici relative la hotărnicii de moşii 1, 
fix 2 lei, art. 20 ş21 . | 

Copiile după petițiunile de apel la Cur- 
țile do apel î. fix 2 lei, art. 20 ş 22 şi 11, 
„Copiile ordouanţelor do auljudeearo în 

vânzările voluntare saii silite până, la pre- 
tul de 1000 lei exclusiv t, fix 5 lei, art, 
2255, | 

Copiile ordonanţelor ide adljudocare in 
venzările voluntare saii silite do la prețul 
de 1000 lei în sus t. fix 10 lei, art. 24 35 
celo mai mici de 11000 lei t. fix 5 lei, art, 
m» s5 | , | 

Copiile testamentelor autentice t. fix 5 
lei, art. 22.3 5. | | a 

* Copiile după testamentele olourafiee și 
mistice t. fix 5 lei, art. sl. | , 

Copiile actelor de impărţire voluntari 
de la 1000 — 10000 lei î. fix 10 lei art 
239 a . 

Copiile după actele de împărţire voluu- 
tară do la 10,009 loi în sus t. fix 25 lei art. 
25 $ 12, osebit taxa de înregistrare 2 la 
sută pentru tote adjudecările, | 

Copiile legalisate după actele stiărei ci- 
vio din comunele rurale. Scutite (art. 41 ş 6). 

Copiile după actele publice în contes- 
tațiunile electorale. Seutite (art. 41 $ 13). 

Copiile după actele depuse do părţi o 
dată cu petiția introductivă de instanţă, 
no certificate de nici o autoritate. Seuţite 
(art. 41 $ 36). 

Corespondenţa epitropielor bisericilor de 
mir cu primăria, ministerul cultelor şi 
autorităţile bisericeşti. Seutito (art, 41 $ 24). 
Corespondenţa creditelor asricole. Scu- 

tite (art. 41 s 96). , , u 
Corespondenţa băncei asricole. Seutită 

(art. 41 ş 28). | „- 
Creanţe (actele de...) chirosrafaro t. pr. 

20 bani la sută, art. 29 s2.- - , 
Cuponele titlurilor împrumuturilor stra- 

ine cari se vor negocia în România t. pr. 
10 bani la sută,art. 28 s2. 

D 

Dările de semă alo sindicilor, conform 
art. 765 și 847 C. Com.it. fix 5 lei, art, 
22 ş 22, 

Decoraţiunt” străine (permisiun!) t. fix 
50—20) lei, art. 27. A 

Deelaraţiunile co însoțesc obicetele şi 
banii ca se transmit prin poştă î, fix 10   

  

bani, art. 16 Si 
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Deelaraţiunile particularilor pontru văr- 
sări de bani către casele „publice . fix: 30 
bani, art, 17 $3. 
Deelaraţiunile adresate hiurourilor va- 

male t. fix 30 bani, art. 1753. 5 
Declaraţiunile comerciantului de înce- 

tarea plăţilor t. fix 5 loci, art, 22 $ 20. 
Declarările (cerere de...) do absență t. 

fix d lei, art. Ş 20. 
„Deelarările 2 S emancipare t. fix 10 lei, 

art. 23 s 24, 
Decisiunile Curţei de compturi, seutito 

(art. 4 $ 18). 
Desfacerea asociațiunelor, t. fix 

(art. 29 $ 3). 
Diplomele veteranilor t. fix 10 lei, art. 

23 ş 14 
Diplomele menlie lor, chirurgilor, dentiş- 

tg s și farmaciştilor î. fix 25 lei, art, 35 

10 lei 

Divorţ (cerere) t. Ax 3 că, art. 22 $ 17 
plus taxa specială, de 200 lei. 

Divorţ (cereri) pentru săteni t. fix 5 lei, 
art, 52 $ 17 plus taxa specială de 20 lei. 

Donaţiuni între vii (Vezi succesiuni), 
Donaţiunl cu. titlu do dotă, descenden- 

ților scutite la consti tuire, (art, 47). Vezi 
explicaţiile din text, 

Donaţiuni cu titlu de doti făcută altora 
da cât descendenților plătesc jumitate din 
taxa aferontă categoriilor previlute la sue- 
cosiuni (art. 47). Vezi succesiuni. 

Dovezile liberate de primării şi alte au- 
torități ostașilor în serviciul activ până la 
sradul do sub-locotenent, scutite, (art. 4 
s 10). Celo luato do inzinorii hotarnici, scu- 
tite. 
g Dovezile de primirea citaţiunelor, î. fix 
2 lei (art. 20 s 20). 

Dnplicatele, actelor autentice i. fix 50 
bani, art. 13 $ 

Duplie atele. iilotinoler co inteoprinză- 
torii de transporturi şi administraţiile de 
căi ferate, dai comisionarilor saii condue- 
torilor de mirturi t. fix 50 bani, art. 18$3. 

Duplicatele actelor de vânziri mobiliare 
şi imobiliare până la vroțul do 1000 lei ex- 
clusiv t. [ix 5 loi, art. 22 

Duplicatele ia ori-ca mutaţiuni de drep- 
tură reale până la prețul de” 1000 lei -ox- 
elusiv î. fix 5 loi. art, 22s5, 

Duplicatele actslor de vânzare mobiliare 
și imobiliare de la proțul do 11000.l6i în sus 
i. fix 10 loci, art. 23 ş $ 3. 

Duplieatele la ori-co mutaţiuni de drep- 
tură reale, de la pretul, de 1000 lei în sus 
1, fix. 10 lei, art. 23 

Efecte de comereiii făcute în România t. 
pr. 10 bani suta, art. 28 ş3. ; - 

lifecte de comerciii trase în eră asupra ! 
străinătăţoi sait vice-vorsa, sai negociăte 
numaj în ţeră t. pr. 10 bant0/ art. 28 $3,   

Eşire din indivisiune (ecrero) În' tribu- 
nal t. fix 10 lei, art. 23 ş 1. Plus taxa spe- 
ciali 20 Jci. " 

Expertisă (act de...) pentru averi mobi- 
liare şi imobiliare n căror valore treco ile 
1000 lei î. fix 10 lei, art. 22 ş la, 

(Când sunt mai multe imobile se per- 
cope taxa pentru fic-care imobil). 

Exproprierile pentru causă de utilitate 
publică (afară do celo «din Leea de la 5 lu- 
nie 1392) taxa de înrg, 2 lei 0, art. 45 $ 
G, î. fix 10 Lei. ” 

Estractele după . încheierile inginerilor 
hotarnică i. fix 2 lei, art. 20 ş 21. 

F 

Facturile [io originale saii copii, când 
suma nu trece peste lei 200 t. fix 110 bani, 
art. 16 $3, 

Vezi şi explicația din text. 
Facturile fio orivinale, saii copii do la 

suma de 200 lei în sus î. fix 30 bani, art 
iÎşo 

G 

Garanţie porsonală (fidejusiunc) dacă nu 
sunt făcute pe actul original it, îxd lei, 
art. 22 $06. 

Gagiii (constituire) î, fix 5 lei, art. 9257. 

H 

Motărnicil (ordonanțete de.....) î. fix 110 
lci, art. 23 ş 15. 

I 

Imprumuturi ps deposite la Banca Na- 
țională sati Casa de Dep. t. pr. 1/3 din taxa 
de 20 bani, art. 29 $3. 
Imprumuturi chirografare cu zapis i, 

pr. 20 bani 0/0, art. 29 “s 2, 
Impărţirăi voluntare. “vezi Acte. 
Imcheierile preparatorii la judecătoriile 

de ocolo t. fix 1 leit art. 19$3. 
Ineheierile inginorilor hotarnici pentru 

hotărnieia unei moşii t. fix 2 lei art. 20 

$ 21. 
Inceheierile pentru autorisările “date do 

tribunale afară de cele relaţive la admi- 
nistrarea averei: minorilor şi interzişilor t. 
fix 5 loci, art. 22-$ 15. 

Iucheierile tivunalelor şi consilielor de 
familie pentru administrarea averei mino- 
rilor. Scutite (art. 41 $ 8). 

Incheierile pentru autorisaţiile date de 
tribunale,'afară de cele relative la admi- 
nistraţia, av erei minorilor şi interzișilor i 
fix 5 loi,-art. s. 13. 
Ierediațărie luato de inginerii hotar- 

nici pentru inmânarea citaţiunelor saii ho- 
tărniciitor. Seutite (ari. 44 $ 82). - 

 



  

  

        

Inchirieri. Vezi Contracte. 
Impărţiri voluntare. Vezi Acte, 
Iupru muturk chirografare. Vezi Creanţe. 

> la Banca Naţională, Vezi 
Acte. 

Incetarea pliiţilor. Vezi Declaraţiuni. 
Indiviziune (cerere do ceşire...) “Vezi Ce- 

- TOTI, 
Interogutoriă la jud. de ocol, scutite. 
interogatorii la trib. și curţi t. fix 2 lol 

art. 20 $ 23. 
Incheierite preparatorii. Voză copii. 
Indigenate î. fix 25 loi, art. 25, 
Insetipțiuni Pentru valori mai mici de 

1090 loi t. fix 3 ci, art. 22 $ 30. 
Inseripțiunl pentru valori mai muri de 

1000 lei t. fix 25 lei art. 25 $&4 
Iuseripţiunile ipotecolor leu sale, scutite, 

art, 41 59 
Juserieri do firme in comunele urbane. 

Veză cereri. In cominelo rurale t. fix 2 lei; 
art. 20 $ VU. 

Interdicţiuny î. [ix 10 loci, art. 23$ 1. 
Plus taxa speciali, de 20 lei. Afară de colo 
urmărite de ministerul publie (scutite do 
ori-ce taxă), 

utervenţiunile. La jud. de ocol până la 
valorea do 1000 loi t. fix 1 leii, art. 19 şi; 
9, la 1090 lei în sust, [ix 2 lei, art. 20 
$ 13, 

Interv enţiunile la tribunal £. [x 10 lei, 
art. 23 $ 1. Plus taxa speeială de 2U lei. 

Ipotecile convenționale t. fix 5 .lof, art. 
2 3 12. Plus taxa de inroe. 50 bani 6/p, art. 
+ Si, 
potecile logalg scutite de taxa de inre- 

uistrare, art, 41 $J,. 
Intoreerile bunurilor dăruite în ceasurile 

prevăzute la art. 325 e. civ. ca la suecesi- 
ună, art. 49. 

Intreprinderi. Vozi contracte. 
Iuventariile făcuto deo tribunale diroct 

saii prin delegaţiune t. fix 1 leii, art. 19 
ş1: 

Invoelile aericolo scutite, art. 4l 
Invoelile relative la: 
1) construcţiuni, 
2) reparațiuni, 
3) intreţineri, 
%) executări de lucrări şi 
3) aprovisionări de ori-co furnituri de la 

300 lei in sus taxa de inreg. 50 bani %, 
ari. 44 $2 (Vezi și contracte). 

Inzestrările în linie descendentă, scutite 
la constituire art, 47. Vezi explicaţia din 
text. 

Inzestrările atară de cole făcute deseon- 
donţilor, plăţese jumătate din taxa aterentiă, 
categoriilor do .la succesiuni, art, 47. Yeză 
succosiuni. 

$ 15. 

J 
Jurământul doterit saii reterit înaintea 

jud. de ocole saii în apel la tribun ulo t. [x 
2 lei, art. 20 ş 16, 

  

  

an. 
» 

Jurământul decisoriu „dotorit, la, tribunale 
și curţi î. fix 95 los, art. 25 $2, 
Jurământul decisoriu rotorit la tribunale 

şi Curți î. (ix 5 loi, art. 285 $ 2, 
Jurnalele tribunalelor. Vozi iînehoieri, 

L 

Legulisările petiţiunelor locuitorilor s să- 
teni, făcute de autorităţile comunale -saii 
mulministrative t. fix 20 bani, ati. 17 $ 2, 

" Legalisările actelor locuitorilor săteni 
fiicute de autorităţile comunale saii admi- 
nistrative t. fix 30 Dani, art. 17 $ 2, 

Lesulisarea datei și a semnăturoi, Vezi 
acte, 

legate vozi suecosiuni, 
Listele do martori la tribunalo si Curți 

co urmeză a so dopuno la ereli, conform 
pr. civ. t, [ix 2 loci, art. 20 $09. 

La judoc. de ocol fără tine U. 
Livretele de cecuri, fix 10 bani art 

16 81. 

M 
Mandate şi comision.: Vezi contracte. 
Mandate saii chitanţe t. fix 10 bani, art. 

16 S$1, 
Mandate omanate de la Etoria spit. din 

Bucuresci şi Epitr. Sf. Spiridon din laşi şi 
al* - stabilimente saii asoeiaţiuni de bine- 
fa :are. Seutito, art. 4l $ 12, 

" Manifestele parţiale “de încărcăment în 
bastimente ft. [ix 50 bani, art. 13 $3. 

Manifestele gencrale de încărcăment ale 
bastimentelor î. fix 5 lei, art. 22 $ 18. 

Martorii (liste) propuşi la tribunale şi 
Curți t. fix 2 lei, art. 20 $9 

. Memoriile serise în AAA de litigiu la, 
judecătoriile | do ocâle t. fix 1 leii, art! 

19 ş 19. | | 
Memoriile . scrise date tribunalelor. ir 

materie de litigiu. t, fix 2 lei art. 20 ş.ă. 
Memoriile scrise în materie de litiiu, 

| date Curţilor de ape! şi Inaltei C. do, Ca- 
saţio 1. fix 5 lei, art. 23 s 27. 

Modificarea firmelor. Vezi cereri. 
Moratorii (cerere de...) t. fix 25 lei, art. 

25 s0. 

Mutaţiunile do ori-ce drepturi reale pânii 
la preţul de 1000 loi oxelusiv t, fix 5 lei, 
art, 22 $ 5. (Deosebit taxa do inregistrare 
2 la sută). 

Mutaţiunile de ori-ce dropturi rcal6, do 
la, 1090 'lei în sus t. fix 10 lei, art. % $ 
Plus taxa de înrogistr, 2 la sută. 

N 
- Notilicările ce se transmit prin portiurei 
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sau de ori-cari alţi funcţionari uneia din 
părți t. fix 2 lei, art. 20 s6. 
Novaţiunile t, pr. 20 bani 0/o art. 29 şi, 

O 
Ubliguțiunile sociotăţilor în nume co- 

lectiv, anonime şi în comandită pr. 10 
bani 00 art. 28 ş1. , 
Obligaţiunile societăţilor streine. t. pr. 

10 bani 0/0, art. 28 ş 2, 
Onorarii. Vezi contracte do mandat şi 

comision, 
„Oposiţiile la, judecăt. de ocste, când va- 

lorea litigiului e mai mică de 1000 loi t, 
fix 1 leii, art. 19 s 1. 

Oposiţiile când valorea litigiului e mai 
mare do 1000 lei î. fix 2 lei, art. 20 s 13, 

Oposiţiile în apel la tribunale t. fix 10 
lei, art, 23 s 18, 

Oposiţiile în recurs la tribunale t. fix 5 
lei, art. 22 s 4, 

Oposiţiile în contra sentinţelor pronun- 
țate în lipsă de tribunale ca, prima instanţă 
t. fix 10 lei, art. 23 $ 19. 

Oposiţiile în apel în contra decisiunilor 
date în lipsi de Curțile de apel t. fix 20 
lei, art. 24 ş 3, , 

Oposiţiile contra, decisiunilor C. Casaţie, 
date în lipsă, t, fix 25 lei, art. 25 $-1. Plus 
taxa specială de 200 lei în materie civilă 
ȘI comercială : 100 loi în matorio coree- 
țională. . 

Oposiţiile contra docisiunilor C. Cas..pro- 
nunţate în lipsă (pentru recursurile de. la 
tribunale) t. fix 25 oi, art, 25 S 1, plus taxa, 
specială de 50 lei. 
„_Oposiţiile în apel în contra cărţilor do 
judecată a. judec, comunale: Scutite, art. 
îl $ 21, : 

Oposiţiile la omologarea concordatelor 
t. fix 10, art. 23 ş 21, 
„ Oposiţiile la xccuţiunea silită inaintea, 
jud. de ocâle t. fix 1 loii art. -19 s 12. 
„Oposiţiile la urnăririle silite bazate pe 

titlu exocutoriii de la trib, ţ, fix 20 lei, art. 2+ Ş 4. Plus taxa specială 50 lei. 
Oposiţiile la punerea sisilielor, afară de 

ceasul când sunt puse din oficiii . fix de 5 
lei, art, 22 ş3, N Oposiţiile la înventariile suceesiunelor 
t. fix 5 lei, art, 2 sa. 

Oposiţiile la ccrerilo: 
asicurător : 

2) de urmăriri generâle do venituri: 
3) de soquestru judiciar și 
4) de popriri. .- 
Tote la jud. do ocole. î. fîx2 loi, art, sp, 

1) do soquostru 

20 
Oposiţiile la sequestru asiguriitor făcut 

coni. art. GlO:pr. civ. t. îx. 10 lei, art, 23 10, 
Oposiţiile lu popriri în mâna terțiilor lu] 

ŞI tribunalo t. fix 10 Lei, art, 23 $ [l. La jud. 
do ocole 2 lei, art. 20 ş 12, N   

Ordonunţele :de adjudecaro în venzările 
voluntare saii silite, până la preţul de 1000 . 
lei exclusiv, afară do taxa de înregistrare 
(2 0/0) t. fix 5 lei, art. 2 $5. 

Ordonanţele de adjudecare în vânzările 
voluntare saii silite de la 1000 lei în sus t. 
fix 10 lei, art. 23 s5. Plus axa de înre- 
gistrare 2 0/0. 

Ordonunţele inginorilor hotarnici de au- 
torisaro t. fix 10 lei, art. 23 ş 15, 

P 

Pasportele t. fix 20 lei, art. 24% $.6. 
Patentele de sănătate date vaselor plu- 

titore t. fîx 10 loi, art. 2% s8 
„Perimare (cerere de......) la tribunale și 

Curți t. fix 25 lei, art. 98 $3. . 
La judec. de ocol și tribunal în apol t. 

fix 5 lei, art, %2 2. 
Permisiunile date de primari pentru re- 

paraţiuni ordinare în comunele urbane de 
la valorea de 100 lei în sus î, fix 3loi. art, 
21 alin. 1. 

Permisiunile date de primari în comu- 
nele urbane pentru reparaţiuni radicale t. 
fix 10 lei, art. 23 s 27. -: 

Permisiunile pentru clădiri în com. ur- 
bane î, fix 25 lo, art. 2 sl. 
_Petiţiunile adresate ori-cărei autorităţi 

publice afară de celo din art, 41, t. fix 30 
bani, art. 47 $ 1, | i 
Petiţiunile de intentarea proceselor li 

judecătoriile de ocâlo când valorea litigi- 
ului e mai mică de 1000 lei, sati când aii 
de obiect acţiunile speeitieate prin art. GU 
și Gl din legea jud. de ocole î. fix 1 leii 
art, 19 $ 1. Mi 

Petiţiunile când valorea e mai maro do - 
1009 ier t. fix 2 loi, art. 20 ş 13. 

Petiţiunile de Apel la tribunale contra 
cărților de judecată t. fix 10 loci, art. 
23 ş 18, - 

Petiţiunile de recurs contra cărților do 
judecată (in materie civilă saii comercială) 
pronunțate în ultimă instanţă do către jud. 
de ocole î, fix 5 lei, art, 2 ş1. 

Petiţiunile de intentarea unei acţiuni la 
trib. civil saii comercial t. fix 10 lei, art. 
23 $ 1 plus taxa specială de 20 lor. Vozi 
explicaţia în text, 

Petiţiunile do Apel la curţile de apel t. 
lix 20-ioi,axt. 2% Ş 2. Plus taxa spceială 
de 100 lot... - 

Petiţiunile de recurs la curtea de Casu- 
ţie în contra decisiunilor curților de Apel 
t, fix 25 loi, art. 2 $ 1. Plus taxa speciali 
de 200 lei,- în materie civ, şi com 100 în 
materie corecţ. 

Petiţiunile în materio de adopţiune la 
tribunale ca instanță de apel î. fix 1 
loii, art. 19 ş 17, - --
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Petiţiunile la curţile de apel în materie 
de adopţiune t. fix 5loi, art. 22 ş 33, 

Petiţiunile către : Rege, şi corpurile 16- 
giuitoare, scutite, art. 41 $ 3. 
„Petiţiunile în materie electorală, scutite 

art. 41 $3. 
Petiţiunile în materie penală, scutite, 

art. 41 $3. 
Petiţiunile trimise din străinătate, afară 

do cele de la art, 27 și de cele adresate 
autorităților judecătoresci, scutite art. 41 $4. 

Poliţele cu scadonță de col mult 6 luni 
t. pr, 10 bani 0/0. art. 288 $ 3. 

Poliţele trase din: România asupra stăi- 
nătăţei cu seadenţă mai mică de 3 luni t. 
pr. 5 bani 0fo, art. 2 $3, 

Poliţele cu seadențe mai mari do G lună 
t. pr. 20 bani 0/0, art. 29 şă, 

Poliţele de asigurare, . pr. 50 bani op, 
art, 31 $ 2 

Popriri în mâna terţilor la tribunale t, 
lix 10 lei art. 23 s 11, la judec. de ocol, 
fix 2 lei, art. 20 $12, 
Posesiune (Cerere de punere în......) cu 

titluri executorii emanate de 'la trib. și 
curţi, t. fix 10 lei, art. 23 ş 12; de lajud, 
de ocol î. fix 1 leii, art, 19 s 12, 
Posesiune (Cerere de punere în......) pen- 

tru succesiuni şi legate de la 5009—15000 
loci t. fix 10 Iei, art. 23 ş 93. 

Până la 5000 loci t, fix 2 lei, art. 20 317, 
Poszesiune (Cerere de punere în.....) în 

materie de “succesiune și do legate, de la 
valorea do 15990 lei in-sus . fix 20 lei, 
art, 24 $1. 

Procesele-verbule relative la resularea 
compturilor faliţilor t fix 2 let (art, 
20 ş 3) , 

Prucesele-verbale in goncre dresate do 
portărei saii agenţii administrativi în bo- 
neliciul vre-unei părţi t. fix 2 lei (art. 
20 $ 20). | 

Procesele-verhule pentru chemarea la in- 
terosatoriu a piirţilor inaintea tribunalelor 
şi Curţilor t. (îx 2 lei (art. 20 $ 93). 

La jud, do ocdle no supuse la taxă. 
Procesele - verbale pontru constatarea 

stărei materiale a testamentelor olosrafe 
şi mistice t, fix 3 lei (art. 22 s11). 

Procesele-verbale (saii chitanțele) prin 
care so constată predarea prin portărei sati 
asenții administrativă în primirea părţilor 
a cărţilor do judecată t. (îx 1 leii, art, 
19 53. - 
Procesele-verbale (chitanţele) prin care 

sc constată predarea prin portărei la [i0- 
care din părţi a hotărârilor tribunalelor şi 
curților, precum și a sentinţelor arbitrale 
t, îix 2 loi, art. 20 ş2, 

Procesele-verbale incheiate do judecăt. 
de ocol: ” ! 

«) Cu ocasiunea coreciărilor locale în ma- 
terie civilă ; 

i) Pentru punerea şi ridicarea, sigilielor ; 
(afară de casul când se fao din oficii), 

e) Incheiate cu ocasiunea! executărei ho- 

tărniciilor sati. hotărârilor pentru -călcaro 
de pământ. , 

d) Incheiate de experţii însărcinaţi cu 
verificarea de scripturi, socoteli sait alto 
constatări încuviinţate de justiţie. 

Tote i. fix leii, art. 19 $ 10. 
Pentru tribunale şi curţi t. fix. 2 lei, 

art. 20 $ 19, afară de aliniatul d no pre- 
vădut de lege. - ” 

Procesele-verbale de predarea, decisiu- 
nolor curţei de compturi, scutite (art, 
4l S 18), | 
Procesele-verbule- de înmânarea, citaţiu= 

nelor t. fix 2 loi, art. 20 $ 20, 
Cele relative la hotărnicii inmânate do! 

către inginerii hotarnici, scutite (art. 41 $. 
32). Vezi şi explicaţia în orată. . * 

Protestele poliţolor și biletelor la or- 
dine te fix 5 lei, art. 22 s 44. 

R 

Radieri (cerere de...) de inscripţii ipo- 
tecare saii privilegii, t, fix 5 lei, art. 22, s 
30 (vezi şi cereri), - 
Reclamaţiunile la composiţia listoi ju- : 
riului Scutite (art. 4, $ 14). 

Recursurile în contra, decisiunilor Curţei 
de Compturi t. fix 10 Lei, art. 23 $ 20. 

Recursurile contra sentinţelor tribuna- 
lelor ea instanţă de apel t. fix 25 lei, art. 
25 $ 1. Plus taxa, specială de 50 lo. 

Recursurile contra, docisiunilor . Curţilor 
de apel (in materie civilă și comercială) t. 
fix 25 lei, art, 25 Ş 1. Plus taia specială do 
200 lei, 

Recursurile contra decisinniler Curţilor . 
de apel (în materie corecțională), î. fix 25 
lei, art. 25 ş 1. Plus taxa specială de 100 
lei. e 

“ecursurile contra ordonanţelor preşi- 
denţiale t. fix 25 lei, art. 25 $%. ! 

Recursurile contra cărţilor de judecată 
a jud. comunale. Scutite (art. 4 $ 21). 

Recusările Judecătoriilor de ocole, când 
sunt propuse de părți t. fix 1 leii, art. 19, 
$ 20. ” 

Recusările lu tribunale şi curţi t. jix 25. 
lei, art. 25 ş3. , , 
Necusările juraţilor comunali. 

(art, 41 ş 35). 
Reconvenţionule (coreri). Vezi cereri. 
Redeschidereu proceselor, Vezi cereri. 
Registre alo hotelierilor,- farmaciştilor, 

fabricanţilor, samsarilor, comisionarilor, 0x- 
ploatatorilor de mine, de cariore,și de pă- 
dură; fila 10 bani t. fix (art. 16 Ş 1) , 

Registre ale întreprinzătorilor de lucrări 
do aprovisionări saii furnituri şi transpor- 
turi; fil 10 bani t fix (art, 16 Ş1). 

Scutito. 

Registre alo comercianților, societiiților . 
cooperative și de ajutor. reciproc; fila, 10 
bani t. fix (art, 16 $ 1). Vezi și explicaţia   de sub acest puraaral, 

     



  

  

  
  

        

  

- Registrele Statului, judeţ, şi comunelor 
scutite (art. 51 $p, . 

Registrele comercianților pentru copie- 
roua scrisorilor, scutite (art, 41 'Ş 22). 
„Reînoire (cereri de...) de inseripțiuni 

pontra valori mai mari de 1009 Iei, 1, fix 
95 loi- (art, 25 $ 4). Colo do valore mai 
mică ne impuse. 
„Reparaţiuni ordinare în com. urbane de 

“la valorea, de 100 loi in sus, t. fix 3 le 
(art. 21 al, 1, vezi şi nota din toxt), : 
Reparaţiuni radicale în com, urbane, t. 

fix 10 lei (art, 23 $ 27), 
hRevisuire cerere de... (in contra decisi- 

unilor Curţoi de compturi, t, fix 5loi (art, 
22 ş 25), 

Revisuire (cerere de...) la tribunalo şi 
curţi t. fix 20 loi (art. 24 $5). Plus taxa 
specială de 25 lei. - - 

Ss 
gserisorite do cărat î. lix 5U bani, î. art. 

Ş 3. .. : 

Sechestru asisurător li jud. de ocol, i, 
fix 2 loci (art. 20 S 12). - 

Sechestru asivurător la tribunale £. MIN 
40 Iei (art. 23 $ 10). i 

Sechestru judiciar la jud, de ocol t. fix 
2 lei (art. :20 $ 12). i 

Sechestru judiciar la tribunal i. fix 10 
lei art. 23 $ 1. 
Schimbul de bunuri imobiliare, când va- 

lorea lucrului celui mai seump e mai mică 
de 10J0 leit. fix:5'lei (art. 22 35 plus 
taxa de inregistrare 2 lei 0/0 - (art. 45 ş 5). 
“Sehimbul de bunuri imobiliare, -valorea 

mai mare de 11009 'lei î. fix 10 lei, (art, 23 
Ş 5 plus taxa de inreg. 2 lei 0/0). : 
* Schimbul de bunuri mobiliare, când s'a 
drosat un act t. fix 5 lei şi 10 loci după 
cum valorea lucrului celui mai scump trece 
saii nu de 1000 lei; plus taxa de inregis- 
trare 2 lei 0/p art. 92 şi 23 ş5. 

Sentințele arbitrilor şi super, arvitrilor, 

“ 

i 

4 ! 

„b[ix 2 16Ă (art. 20 ş 1). 
Sentinţele în materio electorală.: scutite 

(art, 41 $ 15). 
Sepaiaţiunile do patrimoniă (Gorere de...) 

făcute de' soţie t. fix 1 1că (art. 23 ş-1 
plus taxa specială de 20 loi. 

Situaţiunele date de inginorii şi arehi- 
tecţii antropronorilor t. [îx 10 bani, (ari. 
16 ş5), 

Somaţiunile ce so transmit de portiiroi 
saii de ori-caro alţi te „uncii din 
părți, î. fix 2 lei, art. 20 56; 

Sub contiactările relative la: 
1) construeţiuni, 
3) reparaţiuni, 

'3) introțineri, : 
4) oxceutiiri de lucrări și 

5) uprovisionări de ori-co turnituri 
- de la 509 loi în sus, taxa dei îureg. 

50 bani op (art. 44 52) , 

a
i
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Sub închivierk saii sub arendări impuse 
la juniătate din taxele pentru închiricri şi 
arendări (vezi contracte) (art. 37). Pentru 

| prelungirea contr. do inchir. vezi art. 3% 
Subrogaţiunile convenţionale t. pr. 20 

bani 0/p, art. 29 ş1 
Suecesiunile deterite rudelor colaterale 

până la al 4-lea arad inclusiv : . 
“avere imobil taxa de înreu. 6 lei” 9 

Sivere mobil. prod. de venit, t, dei în-. 
reg, Di 9/a. | 

Suecesiunile deterite rudelor colaterale 
de la gradul al -lea în sus. 

avoro imobil taxa do înreg. 9 loi 0/9. 
avere mobil. proil. do venit. t. de în- 

'| ros. 12 lei 0/0. 
Succesiunile deforite porsonelor străine : 

avere imobiliară taxa do inrog, 12 
lok 0/0. 

avere mobil. prod. de venit. t. do în- 
reg, 115 lei 0 

“Toate sub tt, 40 $ 1—7. 
Suceesiunile ab intostat, saii testamon- 

tare deferite descândenţilor in linie di- 
reetă: 

avero imobil. până la 5 lcetare, 
avere mobiliară penă la valorea 

do 2000 lei inclusiv când compun (5 
"întreaga succesiune. (art. 46 ŞI). 3 

Suecesiunile ab intestat saii' testamon- 
tare, deterito descendenților în linie di- 
rectă : - 

„Avere imobiliari taxa do inregistr, 
1 loii la sută, 

Avere mobiliară producătâro de ve- 
„nit, taxa de inreg. 4 la sută. 
Suecesiunile făcute stabilimentelor pu- 

blice de “bino-facere și instrucţiune din 
țară î. 

Avere imobiliară taxa de inrogistr. 
2 lei la sută. 

Avere mobiliară producătore de ve- 
nit, taxa de înree. d lei la sută. 

Suecesiunile detorite soţilor şi ascenden- 
ţilor în linio directă; 

= Avoce imobiliari, taxa de înregistr, 
3 lei la sută. 

Avere mobiliară produc. de venit, 
taxa do inrogistr, 6 lei la suta. 

Succesiunile deferito fraţilor, surorilor 
și copiilor acestora: 

Avero imobil. taxa. de inregistrare 
1 lei la sută, 
Avero mobil. prod. de venit t. do in- 

rogistr. 7 lei la sută. 

“Pabloul de ordinea creditorilor . fixă 
loci, art. 22 $ 23, o . 
Testumentele autentice t. fîx 5 lei, art. 

22 Ş 10, 

Testa mentele olograto și mistice, scutite 
(art. 41 $33). 

. 
“ 
= 
— 
= 
= = 
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rităţile publice, administrative şi judecă- | de” inreg, 2/9 (art. 45 $ 9%... a 
toriile de ocole t. fix 1 leii, art. 19 şi. ! Venzare de la 1000 lei în sus, t. fix 10 

Certificatele date de tribunale t. fix 2|loi. Duplicatul 10 loi (art. 23 $ 5) taxa de 
lei art. 20 $ 15. Pentru Curți şi Curtea «de | înreu. 20/. 
casaţie. Vezi nota din toxt. Venzare de bună voe saii silite de pă- 

Titlurile împrumuturilor Statelor şi co- | duri considerate do vânzări sait: arendări 
"- munelor streine, caro se vor negocia îu | până la 1000 lei î. [(ix 5 lei (art. 22 $5)t. 

România t. pr. 10 bani la sută, art, 93ş2. de inreg. 20/0 (art, 45 $ 1). Duplieatul 5 lei. 

Transaeţiuni, Vezi acte, Venzare de la valorea de 1000 lei în sus 
Titluri executorii (cerere de investire...) +, fix 10 lei (art. 22 ş 5). Duplicatul 10 lei 
la tote instanțele judecătoresei afară de taxa de înrog. 20/9 (art. 45 $1).. i 

du: do ocile și couiunale cari sunt scutite Venzare (eontracte de...) do mine, „cari- 
„eri, puțuri pe păcură şi petrol, până la va- 
ilorea de 1000 iei. t. fix 5 loi. Duplieatul 5 

U a ilei. (art. 22 $ 5 taxa de înrog. 2/p (art. 4 
şi). 

Urmărire (Vezi vânzări),- 

V 

Venzare De la 1000 lei în sus, t. fix 10 
lei, Duplicatul 10 lei, art, 93 şi, taxa de 
înre. 20/» Acestea intră sub donumirea de: 

. mutaţiuni de drepturi reale. 
Veuzare (Cerere de pământ...) în baza u- 

nui titlu exocutoriu de la judocătoriele de 
ocol, t. [îx 1 leii, art, 1952. | 

Vânzare (Cerere de punere în...) în basa 
unui titlu oxecutoriu emanat de la trib. și 
Curți, î. fîx 10 lei, art. 23ş 2, 

Vânzare (Contract de...) silit sait do bună 
voo do bunuri imobiliare, până la preţul. 
de 1000 lei exclusiv, t. fix 5 lei. Duplica- 
tul 5 lei, art. 22 ş 5, taxa do inreg. 20/0,! 
art. 45 Ş2... . ” 

Venzare de la 1000 lei în sus, t. fix 10 
lei. Duplicatul 10 Iei, art, 23 $ 5, taxa de 
înregistrare 20/9 art. 45 $ 2, 
Vânzare de bună voe, de bunuri mobili- 

are când intervine un contract seris şi cele 
silite până la'preţul de 1000 lei exclusiv, 
t. fix 5 lei. Duplicatul 5 lei (art, 22$5)t. 

Vânzare de venituri, usufrucet și alte . 
drapturi reale. Vezi vânzare de bunuri i- 
mobiliare. - | 

Vânzare de produete, scutite, art, 4ă şa. 
Verificări (Procos-Vorbal de...) seripturi. 

la jud. de ocol. î. fix 2 lei, art. 19 $.10, 
Pentru tribunale. ia 

Verificare do socoteli făcute de experţi, 
la jud. de ocol. t, fix 2 lei, art. 19 ş.10, 

Z 

Zapise do împrumuturi ehirografare t. 
pr. 20 bani la sută, art, 29 ş2, 

Zapise de datorii ale sătenilor pentru 
sume mai mici de 100 lei. Seutite (art, H 
$ 30). a . 

  

LEGE 
ASupra 

Drepturilor proprietarilor resultând din contractele de închiriere 

și de avendare 

Art, 1. Proprietarul, pentru plata chirioi 
saii a arendoi datorită, precum şi pentru 
realisarea tutulor drepturilor cari isvorăse 

„din contractele de închiriere şi de arenda- 
TE; va putea face 0 cerere do oxecutare 
«ulresată către președintele . tribunalului, 
conform reculelor do procedură civilă, sai 
către judecătorul de ocol competinte; con- 
form art. 55 și 57 ale legci judecătoriilor 
de pace, . . - 

Art, 2. Dacă cererea aro do obiect plata 
chiriei saii arondei exigibile, saii ovacua- 
rea imobilului închiriat saii arendat pen- 
tru neplata de chirie saii arendă și dacă 
contractul, în virtutea căruia se cere acesta, 
este autentic şi investit cu titlu executo- 
riii, preşedintele saii judecitorul care "i ţine 
locul, ori judecătorul de ocol, va emite” 
ordonanța de executare saii de evacuare, 
fără a cita părțile, dupe simpla  petiţiune 
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a propriefarului, însoţită do contractul |ulrept de oposiţiune, apel, recurs saii revi- 
autentic şi investit, cu formula executorie. | suire. E 

Art, 3. In cele-alte casuri, cererea va fi fă-! Art. 9, Descinderea locală, ascultarea do 
cuti în dublu şi va coprinde monţiunile | martori, oxpertisa, se vor face în mod con- 
prevădute de art. 69 codul de procedură! tradictoriu saii fiind părţile citate, Ele ait 
civilă ș se va aliitura copie, declarată con- | puterea dată de art. U6 Vis proceilura ci- 
form cu orisinalul. dupe contractul înscris | vilă. - 
de locaţiune, saii so va declara că nu există! Raportul exportului va trobui depus cel 

mult în 48 ore de la deseinderea locală 
Art. 4. In tote ceasurile, cel ce face corcroa |Saii ascultarea martorilor, daci acestea aii este dator a alege domiciliul în orașul sait ! fost ordonate : de la depunerea jurămân- 

comuna de reşedinţă a tribunalului, ori a|tului în cele-alte casuri. a 
judecătoriei către care îndropteză cererea, Art. 10. In urma descinderei locale, a Cel do al treilea contestator, ori inter. coreetirei cu martori, sau a oxportise- 

  

- venientul, este dator. să facă alegere de dacă partea rcelamantă a conchis în coro- domiciliii ca și reclamantul. „roa să la condamnarea loeatarului pentru 
Acestea sub pedepsă de nulitate. " „despăzubiri, preşedintele saii judecătorul 
Locatarul sub-locatarul, cesionarul con- (0 ocol, în urma unei citări a părților în 

tractului, sunt consideraţi ca având domi- termen fixat de art. 5, va hotiri, conform ciliul lor oblizator a imobilul închiriat art. G suma. pentru care trebue să fie exe-. 
„sanii arendat, 

Art, 5. Preşedintele de tribunal, saii ju- 
decătorul de ocol, căraia cererea a fost a- 
adresată, va ordona citarea părţilor, spre 
a se înfățișa, în termen cel mult de 8 dilo 
libere de la primirea ccrerci. So va noti- 
fica pâritului, împreună cu citaţiunile, şi 
copia do pe cerere. 

Cerorile adresate unui tribunal cu mai 
multe socţiuni.civilo se ropartizâză conform 
legei de organisare judecătorecă. 
"Art, 6. La diua fixată, preşedintele tribu- 
nalului, sait judecătorul care “i ţine locul, 
asistat de grefior, inainte de a începe judo- 
carea proceselor, va primi pe părţi în ca- 
mera de consiliii, în personă saii prin pro- 
curatori, va asculta observaţiunile lor su- 
mare, va cerceta actele depuse de fie-care 
din ele, dupe care neapărat va rămâne în 
dosar copii certificate de cel ce le-a depus, 
conforme cu originalul şi vidate de preşe- 
dintele tribunalului. Președintele sait jude- 
cătorul va hotări asupra cererci cel mulţ 
în 24 de ore de la înfiţișarea părţilor 
înaintea sa. Hotărirea va fi modificată, 

Dacă, de la primirea citaţiunei până la, 
diua înfățişăroi; nu este un interval de 3 
dile libere, preşedintele va acorda, un noii 
termen de 24 ore. 

Art. 7. Dacă cererea coprindo mai multe 
capete, din cari unul relativ la despigubiri 
pentru degradaţiuni ale imobilului, saii 
pentru reparaţiuni, şi, dacă, pentru consta- 
tarea acestora, este necesitate de descin- 
dero locală, de ascultare de martori sait 
de facerea unei, expertise, se va statua a- 
supra acestor puncte dupe chemarea, cen- 
form arț. 5, a părţilor, şi se va dispune ca, 
în termen de cinci dile libere, să se facă 
constatarea locală, ascultarea de martori 
sait expertisă. 

Art. 8. Ordonanţa preşedintelui saii ju- 
deciătorului de ocol, cars dispune o aseme- 
nea măsură, nu este susceptibilă de nici o 
cale de reformare, fiind pronunţată . fără 

cutat locatarul pentru daunele cauzate. 
Art. 11. Ordonanța presedintelui, dată 

- conform art. 2 şi hotărirea proşedlintelui 
saii judecătorului de tribunal ori a judecă- 
torului de ocol, dată in virtutea presentei 

«legi, va fi executorie, Executarea nu pate: 
fi suspendată nici prin apel, nici prin con- 

itestare lăcută, fie de locatati, fie deo 
jterță personă, de cât dacă so depune în 
numerar chiria saii arenda contestată! ca, 
neplătită, suma fixată pentru stricăciuni 
saii lipsă de reparaţiuni ; iar în cas de ox- 
pulsare, ori reintoreerea, lucrurilor, prin 
depunerea sumoi fixată de președinte saii 
judecător, și caro să asigure chiria pe se-. 
meostrul curent şi cel viitor. - 

Art. 12. Ilotiărirea preşedintelui saii a 
judecătorului de ceoi, pronunţată ast-fel 
va putea fi atacati în apel în termen de 
irei zile de la pronunțare. Instanța do apel 
se va pronunța în camera, de consiliii, dupe 
citarea ” părţilor, și dupe desbateri sumare 
fără drept de oposiţie, 

Recursul se va judeca de Curtea de ca- 
sațiune, în camera de consiliii, dupe citarea 
părților şi desbateri sumare, 

Apelul saii recursul va fi nul dacă cel 
co usâză do dânsul nu face alegere do do- 
miciliii în orașul de reşedinţă al Curţei sati 
tribunalului înaintea, căruia "şi-a îndreptat 
apelul saii recursul. | 

Partea, care va uza, de dreptul de apel şi 
recurs, potrivit regulelor stabilite în acest 
articol, nu va mai putea face contestaţiune, 
conform art. 13 din presenta lege, nici a 
intenta acţiunea prevădută la art. 19 şi 90. 

Art,'13. Contestaţiunea la excevtarea ho- 
tăririlor. so va judeca dupe regulete. fixate 
pentru contestaţiunile făcute la executarea 
silită a hotăririlor, însă în termen cel mult 
de opt qile, eu urgenţă şi cu precădere a- 
supra celor-alte procese. 

Cel ce a usat do calea contostaţiunei nu 
pote face apel, conform art. 12, nici a in- 
tonta.o nouă acţiune, conform art. 19 și 2), 

Art. 14, Dacă, în cursul judecărei contes-  
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fațiunei, o nouă chirie saii arendă 
oxizibilă, se va putea: conchilo și la con- 
damnarea ci în prima instanţă, saii chiar 
inaintea instanţei de apel, conform ro«u- 
lelor stabilite prin art. 327 din procedura 
civilă. : 

Art, 15. Proprietarul poto exercita, drep- 
turile sale direct contra sub-locatarilor sati 
cesionarilor, pentru ori-ce pretențiuno ar 
avea contra locatarului stii, fiiră să fio no- 
voit a ține în scmă descrescerile saii dos= 
ciireările făcute ue acesta. 

Art. 16. Drepturile, po cari Io aro pro- 
priotarul faţă eu locatarul principal şi sub- 
locatarii sanii cesionarii. le are şi ori-co lo= 
catar lață cu sub-locatarii sait cesionarii 
cari vin în urmă, 

Art, 17. Dacă proprietarul a primit sub- 
loeațiunea saii cesiunoa contractului, loca- 
tarul principal este considerat ca descărcat 
“aţă de locatarul săii ; ol păstrâză însă tote 
drepturile sale faţă cu sub-loeatarii sait 
cesionarii sti. ” 

Art. 18, Lucrurile eşite din casă saii dupe 
moșie, a căror cerere do readucero sa [ăicut 
in termenii previluți de art. 1.730 din co- 
dul civil, snit se vor sechostra şi depune 
in casă saii pe moşie, ori so vor păstra în 
ali loe fixat de preşedinte. 

Acecaşi măsură va fi luată şi pontru lu- 
crurile locatarului, în cas do oxpulsaro a 
lui, când el nu ar voi să le ridica, sati 
când vor îi sechestrate pentru noindeplini- 
rea obliguţiunilor sale. - 

Art. 19, Locatarul, şi ori-ce personă sar 
"găsi păubită prin o executiro cerută, snii 
oxpulsara nofundată și obținută do proprie- 
tar, dacă nu a usat de calea apelului, con- 
form art. 12, saii de a, contestaţiunoi, con- 
form art. 13, esto în drept a reclama de la 
acesta, po cale principală, despăgubirile ce 
i-se cuvin. 
Acţiunea de daune-intereso se prescrie 

în termen «do şeso luni do la ultimul act 
do executare.   

devine! Art. 20, Asemenea și proprietarul sait [0- 
eatarul, caro nu a cerut executarea con: 
form loșei do faţă, saii a cărui ceroro de 
executare a lost respinsă, poto să reelamo 
drepturile sale pe cale ordinară; întru cât 
el nu a apelat hotărirea preşedintelui sait 
a judecătorului de ocol şi nu a usat do 
droptul de contestaţiuno.. 

Art. 21. In amândouă casurile, provădute 
de art. 19 și 20, judecata so va coreata do 
urgență, Iotărirea tribunalului va fi fără 
oposiţie și oxecutoric provisoriii. Asomenca 
apelul va fi pentru cărțile do judecată do 
15 dilo ; iar pentru sentinţele tribunalului 
de o lună, socotito din diua pronunțiroi, 

Decisiunea Curţei se dă fiiră oposiţiune. 
Art, 22. So pot urmări pentru plata chi- 

rici, ca creauță privilogiată, în rancul sta- 
Vilit de codul civil, lefurile funcționarilor 
civili, militară şi celestastici ai Statului, 
judeţelor, comunelor şi ori-căror alte insti- 
tuţiuni pubiice sait private, pensiunile şi 
recompensele' naționale, precum şi ori-ce 
altă ercanţă alimentară, până la'a treia 
parte. ” 

art. 23. Domiciliile determinate prin a- 
cestă loze nu so pot sehimba, și sunt obli- 
gatorii atât pontru judecarea contestaţiu- 
nilor, cât şi pontru judecăţilo prevăduto 
do art. 19 și 20, : . 

Art. 24, Cererile de oxocutare făcute în 
virtutea articolelor şi 2 din presenta lose 
Yor fi făcute po timbru prevădut la art, 
19, aliniatul 2 din leon timbrului, când sunt 
adresate judecătoriiloz de: ocole; po cel 
provădut de art. 23, alin. 2, pentru cole a- 
dresate preşedintelui tribunalului. Pentru 
tote cole-alte acte se aplică legea, timbrului, 

Art. 25. Cele-alte disposiţiuni ale codului, 
codului de procoilură civilă, codului co- 
mereial și altor legi privitore la dreptu- 
rile locatarului. nemodificate. prin lee, 
de faţă, rămân în fiinţă, 

"CON VENTIUNE 
relativă la Transportul expeditiunilor poștale între Constanta- 

Constantinopole și vice-versa cu vaporele 8. M. ID.) 

  

Intre Direcţiunea Generală C.F, R. şi Direzţiunea Generală a Telografelor și 
Poştolor s'a convenit următorelo : 

Transportul poştei ra îngriji. primirea și predarea objoctelor 
poştale, orsanelor respective ale poștei la 

Art. 1. Expediţiile poștale -transporiate | Constanţa şi Constantiropoli. 
pe vaporele $. M. R. do la Constanța la 
Constantinopole şi vico-versa,. vor fi înso- 
țite do un Impiegat al poştei care. singur 

  

*) Acestă convenţiune s'a pus în aplicare de la 1/4 
dos. G6a/93 Compt, 

Art, 2. Serviciul Maritim Român va pune 
la disposiţia poştei o masasie suficiontă de 
încăpătore pentru conservarea şi asiuurarea 

s. n. 1899 (V. j: 50076/8) 
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expedițiilor în cursul transportului, va da 
de asemenea locuinţă pentru conidnetor pre- 
cum şi nutrimont acestuia atât în cursul 
transportului cât şi în timpul oprirei Va- 
“porului la Constantinopoli. 

Taxe 

Art. 3. Pentru transportul poştei cu Va- 
porele $. M. R. Direcţiunea Generală, a 'To- 
legrafelor şi Poştelor va plăti Direcţiunci 
Generale a C. F. R. următorelo taxe; 

«) Un lcii de bucată, fără vre-o altă taxă 
pe valore, pentru fie-care cutie cu valore 
declarată, provăzută în aranjamentul inter- 
național al cutiilor şi serisorilor cu valore 
declarată din saii în transit prin România, 
și destinate pentru Constantinopoli saii vico- 
versa. A 

I) Câte 25 bani, de fio-care colet poştai 
până la 3 ker, având saiinu valoro decla- 
Tată, 

€) Pontru transportul pachetelor. cu. şi 
firă valore declarată până la greutatea de 
50 kilograme procum şi pentru transportul 
sropurilor cu baniso va plăti câte 30 bani 
pentru fie-care 5 kilograme saii fracțiune 
do 5 kilograme pentru fio-care obicct în 
parte. 

«) Pentru transportul scrisorilor și cărţi- 
lor poştale precum şi a scrisorilor cu va- | 
loro declarati câte un Leii do fio-caro kilo- 
gram, iar pentru imprimate, probe do măr- 
tură şi hârtii de afaceri câte 121/, bani do 
kilogram ori-care ar fi orisina şi destina- 
ţia acestor corespondențe. - 

Art. 4. Taxele pentru obicetele menţionate 
la aliniatul «, tb, și d, dela articolul pre- 
codent vor fi modificate 1n plus sati în mi- 
nus dacă elo vor fi modificate prin aran- 
geamentelo poștale internaționale. 

Formarea şi lichidarea compturilor 

Art. 5. Pentru sumele resultânde din ta- 
xele transporturilor ofectuate prin vupo- 
role S. M R. afară de cele providuto la a- 
liniatul .d), do la art. 3 de mai sus, Diree- 

ARANGIAMENT SPECIAL 2 

|tiunea Genorală a Telegrafelor şi Poştelor 
va stabili compturi lunare după seriptele 
sale. şi lo va inainta Dirceţiunei Generale 
a C. l. LR. la finele fie-cărei luni o dată cu 
soldul. - . 

Art. 6. Pentru transportul obiectelor poş: 
tei do serisori provădute la alin. d) de la 
art. 3 so vastabili de Direcţiunca Generală 
a Telegrafelor şi Poştolor, compturi anuale, 
luându-se de basă, la formarea lor, stațis- 
ticelo drosate in acest scop, conform con- 
venţiunci Uniunei poştale universale după: 
caro se va faco și soldul. 

Responsabilitatea 

Art, 7. Direcţiunea Genorală aC. FR. 
mrși asumează nici o respundere atât in 
eoca-ca priveşto predarea saii deteriorarea 
objectelor poştei de scrisori și mesagerii de 
oro-ca ele sunt insoţite de un aent al poş- 
telor căruia "i sunt încredințate, cât şi în 
ecea-ce privesce naulrasiele,, remâind ca, 
asigurarea pontru asemenea poricole să se 
facă, do Direcţiunea Generală a Teloura elor 
şi Poştolor, 

Durata convenţiunei   
„Art. 8. Acestă eonveonţiune se înehee pon- 

„tru un timp nelimitat cu toto acestea când 

rea serviciului se vor putea propune mo- 
dificări fâră opunero din partea vori-unti 
Administrațiuni. PE 

Făcută la Bucuresci la 1 lanuario 1899, . 

Pentru Direcţiunea Generală 
a Tolegrafelor şi Poştelor. 

(ss) St. I. Cociu. 

"Pentru Dirceţiunea Generală a 
! Căilor Ferate Române.   ($.5.) JM. Coandă, G. Iacoveseu, 

? 

între Grecia şi România pentru schimbul de mandate postale | : internaţionale ” a 
“ARTICOLUL 1 

In basa Arangiamentului internaţional de 
la Washington relativ la mandate postale, 
serviciul de mandate care se ficca până 
acum între Dbiurourile de schimb grecosci ; 
Atânos, Pirce, Syra, Patras, Volo și Corfu, 
de o parte, şi biurourile postala române, 
de alta, este întins şi so va face do aci 
înainte intre tote biurourile române pe 

cari Direcţiunea generală a Postelor şi Te- 
lcarafelor din România va bine-voi a le 
indica celei din - Grecia și tote biurourile 
postale grocesci cari execută serviciul do 
mandate postale interne. 

Acest noii serviciii se va. face tot-d'auna 
in basa Arangiamentului internațional de 
la Washington, afară, de/modul de plată al 
mandatelor postale expediate din România 
!în Grecia şi destinate a fi plătite do acele 

sar observa ore-eari dilicultăţă în oxecuta- -



  

  
  

    
  

biurouri postale grecesci cari nu fac schim- 
buri de cât în inţeriorul ţărei. 

ARTICOLUL II 

Suma fic-cărul mandat nu va, putea do- 
păşi suma de 500 (cinci sute) franci saii 
lei în aur. 

ARTICOLUL III 

Suma fie-cărui mandat, caro va, fi emis 
de biurourile postale grecesci pentru Ro- 
mânia, va fi vărsată de către expeditori în 
aur şi va fi oxprimată în lo și bani ( 
leii = la un frane de aur, 100 bani = 100 
contimes de aur, al Uniunei latine). . 
Suma fio-carui mandat, care va fi emis 

de Liurourilo postale române pontru Gre- 
cia, va fi exprimată în franes și centimes 
in aur ai Uniunoi latine, ” 

ARTICOLUL IV 

Mandatele postale emise în România cu 
destinaţiune pentru biurourile postale STO- 
cesci citate (ale căror nume vor fi comu- 
nicato la timp Direcţiunei senerale a Pos- 
telor și Telegrafelor din România) vor fi 
transmise de către biurourile postale ro- 
mâne, sul plic special, biuroului central al 
postelor din Athenes, care va servi do in- 
termediar între biurourile postale române 
şi cele grecosci, - - 

So inţelege de la sine că acele mandate 
cari sunt destinate . biurourilor de schimb 
grecesci vor continua, ca şi în trecut, de 
a fi schimbate direct. . - 

Biuroul central din Athenes, la primirea 
mandatelor destinate biurourilor cu servi- 
ciii intern, va converti suma lor de aur in 
monedă de hârtio. 

„Acestă, conversiune va, fi iăcută pe basa 
buletinului oficial al schimbului de aur 
(contra monedei de hârtio) caro servesee 
pentru perceperea taxelor postale și tele- 
grafice şi care este fixat în fie-care trimes- 
tru do către o comisiune din care fac parte 
Directorul genoral al Postelor şi Telegra- 
felor, Directorul comptabilităței «onorale 
şi Casierul central al Statului recese, 

Biuroul central din Athânos, la primirea 
mandatelor postale române destinate a fi 
convertite, va emite mandate intorno în 
monodi do hârtie (representând exact suma, 
valorei lor in aur) și le va transmite, îm- 
preună cu mandatele orizinare române, 
biurourilor postale interno din Grecia cii- 
rora ele sunt destinate, pentrua îi plătiţe 
destinatarilor in monedă de hârtie. 

Primirea sumei relativă va fi constatată 
prin certificarea de primire atât po unul 
cât și pe cel-lalt mandat de ciitro desti- 
natar, caro va fi ţinut a plăti biuroului de 
destinaţiune taxa respectivi a mandatului 
postal intern. i : 

  

Mandatele postale destinate biurourilor 
do schimb din Athânss, Pirâo, Syra, Patras, 
Volo și Corfou, vor fi expediate direct do 
către biurourilo postale române ca şi în 
trecut şi plata lor nu va -fi efectuată de 
cât în monedă do aur. 

ARTICOLUL Y 

Bulotinul trimestrial do caro so face 
menţiune în articolul precedent va, fi co- 
municat la începutul fio-cărui trimestru 
Dirocţiunei genoralo a Postelor şi Tologra- 
felor din România, pentru a avea cunos- 
cinţă de acest bulotin. 

ARTICOLUL VI 

Ori-co cerore relativă la suspondarea 
plăței unui mandat, la schimbarea adresei 
saii a locului do destinaţiune, precum și 
ori-ce altă informaţiune ce vizâză un man- 
iat destinat pentru biurourile postale 'gro- 
cosci, cari fae numai serviciul de mandate 
interne, trobuese adresate din România Di- 
recţiunci generale a Postolor şi Telegrafe- 
lor din Grecia, care va disposa colo do cu- 
viintă, . 

ARTICOLUL VII 

"In cooa-co privesco norma pentru ţinerea, 
și schimbul compturilor lunare și trimes- 
triale între Grecia şi. România, precum şi 
termenul de validitato și data, controlei 
mandatelor postale greco-române, se vor 
avea în vodere regulamentele Arangiamen- 
tului internaţional de la Washington rela- 
tive la mandatele postale, alo căror dispo- 
sițiuni- rămân în vigore. 

Aceste compturi vor fi tot-a'a-una ţinute 
in: moneda de aur pe basa sumei primitive 
de cmisiuno a fie-cărui mandat, atât pen- 
tru mandatele cari vor fi fost convertite în 
Grecia, în hârtie monedă, cât şi pentru a- 
celea cari vor fi fost achitate in aur. 

"ARTICOLUL, VII 

Presentul Arangiament special va [i pus 
în vigoro da la 13 Noembre (l Decembre) 
1902 și va avea aceeaşi durată cași A- 
rangiamentul internațional de la Was- 
hington. , : 

Totuşi Părţile contractante "şi roservă, 
dreptul do denunțare care trebuo si fio c- 
ventual notificată cu un an mai inainte. 

Făcut in dublu exemplar şi semnat. 

că Bucarest, lo 7/20 Novombro 1902, 
Lo Directeur șencral des Postes 

et dos Telgraphes do Rou:: 
manie N 

E. Balaban, - 

ă Athenes, le 26 Sept. (9 Octobro) 1902 
Le direeteur gentral des Postos 

ot. des Telepraphes d 
Greco. . 

A. Nouliise 
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LISTA 
biurourilor poștale grecesci cari participă la schimbul 

mandatelor poștale 

———= 

Biurouri de schimb cari comit şi plătose 
mandate poștalo numai în aur: 

1) Athenes 4) Pirce 
2) Corfou 5) Syra 
3) Patras 6) Yolo 

Biurouri poştale cari emit mandate poş- 
tale in aur, însă cari plătese numai în hâr- 
tie monetă : 

Acgina (saii Eginc), Aeuion (sati Egion), 
" Actolicon (sait Etolicon), Arhia, Agoulinitza, 

Agrinion, Amalias, Amphissa, Andritzaina, 
„Andros, Argos, Arsostolion, Arta, Astacos, 
astros, Atalanti, Calamata. Calampaca, Ca- 
lavryta, Cardiza, Carpenission, Carvassara, 
Catalolon, Cerigo, Challis, Corinthe, Coroni, 

  

Coumi, Cranidion, Dadion, Dinitsana, Gala- 
xidion, Gargaliani, Gastouni, Gavrion, Gy- 
thion, Hydra, Hypati, Isthmia. Ithaque, Kia-. 
ton, Kyparissia, Lamie, Larisse, Laurium, 
Leonidion, Leucas (saii Santa Maura), Lido- 
rikion. Ligoudista, Limni, Livadie, Lixou- 
rion, Megalopoli, Megara, Meligala, Messini, 
Messolonghi, Milos, Molaous, Naupactos, 
Nauplie, Naxos, Neapolis, Paxi, Pharsala, 
Phiiiatra, Poros, Potaimos (Cerigo), Pylos, 
Pyrgos, Sami, Scopelos, Seriphos, Skiathos, 
Sparti, Spetzai, Thebes, Thira (sait Santo- 
rin), Tinos, Tragea, Tricala, Tripolis, Vo- 
nitza, Nirochorion, Nylocastron, Zante, Za- 
verda, şi Zea. 

REGULAMENTUL 

PENTRU 

INVEȚĂMÂNTUL PROFESIONAL INFERIOR AL PERSONALULUI 

TELEGRAFO-POSTAL 

(Promulsat la 16 Iunie 1893 şi publicat in Monitorul Oficial No, 63 din 27 Iunie 11898) 

CAPITOLUL 1. 

Invăţământul practic în biurouri. 

Modul şi materiile învetământuluă 

Art, 1. Invâţâmântul protesional se va 
face în med practic, ataşând in ditoritelo 
ramură alo serviciului telegrafo-poștal toță 
elevii cari aii îmbrăcişat această carieră. 

Art. 2. In primele şease luni toţi elevii 
vor invăţa în otieiile unde vor fi atașați, 
partea practică a serviciului telografic sati 
poştal in tâte ramurile lui și anumo: 

Coi cari vor [i ataşaţi la serviciul tolo- 
gra[ic vor fi ţinuţi să inveţo: 

«) Mânuirea, și regularea aparatolor sis- 
tem Morse ; 

b) inregistrarea, taxarea şi controlarea 
țelogramelor de oti-eo catesorio : 

e) Transmiterea, primirea și instradaroa, 
telegrumelor ; 

«) Modul de distribuire 
la “destinațiune, , 

Coi eari vor fi atașați la sorviciul poştal 

ul telogramolor 

+ 

var fi tinuţi să invat e   

«) Clasiticarea, obiectelor poştei de seri- 
soră ; , 

b) Condiţiunile de admitere ale obiecto- 
lor poştei de scrisori ; 

c) Taxarea obiectelor poştei do seri- 
sori ; : 

d) Inregistrarea şi manipularea obieute- 
lor recomandate şi oficiale. | 

e) Cartarea corespondenţelor poştale ; 
[) Distribuirea obiectelor poştei de seri- 

sori. : 
Art. 3. Dupo expirarea primelor 6 luni, 

elevii, cari aii dobândit cunoscințele onun- 
ciate in una, din părţile de la art. 2 pre- 
cedent şi ai; susţinut cu suceos cxumenul 
provăzut la.art. 139 din rouulamentul le- 
goi do organisare, vor fi trecuţi si ținuţia 
invăța și cea altă parte a serviciului; iar 
eoi cari nu vor fi: obținut noto șatisfăcă- 
tore vor fi. obligaţi să repeto încă 6 luni 
partea de invățământ la caro nu aii reu- 
șit. 

In cas când nici în urma repetăroi aces- 
tui învăţământ elevul nu va putea obţine 
noto satistăcătore, i se va aplica art. 41, 
al. 1, din logea do orsanisare,
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Art, 4. Invăţământul practic so va face 
în biroii prin ingrijirea dirivinţilor oficic- 
lor respective. , 

Art. 5. Dupe terminarea cu succes a în- 
vățământului practic al ambelor servicii, 

clovii pot să concure pentru a fi adniiși în 
şeola profesională a, cursurilor teoretice şi 
studielor practice cu cari se complectează 
instrucția elevului, 

REGULAMENT 
ASUPRA 

SERVICIULUI DE CORESPONDENŢA“ MILITARA |TELEGRAFO- 

POSTALA 

PRINCIPII GENERALE 

Art. 1. Transporturilo de corespondenţă 
militară sunt considerate în campanie, ca 
transporturi do prima necesitate, | 

Art, 2, Serviciul do stat-major este orga- 
nul do transmitere al ordinelor relative la 

„serviciul do corespondenţă al armatei, 
art, 3 Inspectorul general al geniului 

are direcțiunea superidră technică a mij- 
locelor întrebuințate în corespondenţa mi- 
litară, 

Art, 4 Mijlocele de transmitere a cores- 
pondenței militare sunt: 

«) Oficeriă ; 
V) Ştafotele de stat-major ; 
ec) Posturi de corespondentă ; 
«) Căi ferate şi navivaţiuno ; 
€) Velocipediştii ; 
[) Telearafia ; 
4) Poşta; 
Il) Teletonia ; 
1) Balono; 
i) Porumbei călători ; 
]:) Câini ș 
d) Semnale optice. 
Art, 5. Ori-ea comandant de trupă saii 

serviciii are deplină libertate în aleorea 
mijlocelor de transmitere, alogând după in- 
portanță, po acelea cari vor asisura şi ac- 
celora cât mai mult sosirea la destinaţie 
a corespondenţei. 

"Art. 6. Pentru scrierea „ordinelor şi ra- 
poartelor secrete so introbuinţeză altabe- 
tele cifrate. 

Art, 7. Serviciul telegrufo-poştal militar 
aro do scop: 

«) In timp de paco: a prezăti personalul 
telegralo-poștal civil şi: personalul tele- 
gralie militar destinat a servi armatei în 
cas de răsboiii ; 

Vb) In timp do răsbonii: a exocuta sorvi- 
ciul telesrafie, telelonie și poştal intro ina- 

i) Publicat in Monitorul Oficial No, 

rile unităţi ale armatei și intre armată şi 
interiorul ţărei. 

art. 8. Corespondenţa relativă 'operaţiu- 
nilor militare are prioritate asupra celor- 
alto. 

Art, 9. Se va căuta ca, ori şi unde va, 
exista saii se va înfiinţa un oficiu telegra- 
fie, să se complecteze şi cu un serviciii 
poştal. 

Art. (0, In timp de manevre și răsboiii 
serviciul telegrafic e permanent ; serviciul 
poştal e permanent numai în timp do răs- 
boiii, 

Art, 11. In timp de pace personalul te- 
lesrato-paştal civil aflat în diferitele cle- 
mento alo putoroi armate, va faco sorvi- 
ciul militar în chipul următor : 

«) Coi din trupa cu schimbul, cât timp, 
sunt funcţionari aă telegratolor şi poştelor 
în activitato de serviciii, vor [i concon- 
traţi numai ca recruți, o dată cu contigen- 
tul din care fac parte, la concentrarea. do 
primăvară pentru instrucţie, și la mane- 
vrelo do tomnă. Ei vor îi disponsaţi do 
ori-co alte concentrări saii gărzi. 

V) Cei din celo alto elemente ale pute- 
rei armate (concodiaţi, reservişti, miliţi- 
eni) nu vor îi chemaţi de cât la manevre, 
cu elasa din caro ci fac parte, şi atunci 
vor îi intrebuinţaţi a face serviciul de te- 
lezralio și poştă militară, pregătindu-se 
ast-lel pentru serviciul special ce vor a- 
vea de executat în timp do răsboiti.   Art. 13, In timp de risboiii, parte şi chiar 
tot personalul telegrato-poştal civil, do- 
pendinte do ministerul de interne; noato fi 
mobilisat pontru trebuinţelo serviciului te- 
lografo-poştal militar, 

Art. 13. Atât în timp de. pace cât și in 
timp d6 răsboiii personalul civil al sorvi-   ciului tolegrato-poştal al Statului, chemat 

203/901. 
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în serviciul telesrafo-poştal militar, trece 
sub autoritatea ministerului de răsboiii. 

Art, 14, Funcţionarii telegrafo-poştali, a 
flaţi în serviciul armatei în tinip de ma- 
nevre şi răsboiii, sunt consideraţi ea func- 
ționari civili ai armatei şi corespund gra- 
delor_ erarehice militare, după cum ur- 
mează : , 

a) Inspectorul do circumscripție cores- 
punde gradului de colonel ; 

b) Oficiantul superior gradul I, corespun- 
de cradului de locotenent-eolonel ; “ 

€) Oficiantul superior gradul II, cores- 
punde gradului do maior; 

d) Oticiantul superior gradul III, şi con- 
trolorul de circumscripție corespunde gra- 
dului de căpitan ; 

€) Oficiantul inferior gradul 1 şi [1 cores- 
pund gradului de locotenent; ” 

f) Oticiantul inferior gradul III corespun- 
de gradului de sub-locotenent ; 

9) Elevii de gradul 1, 1 şi III şi impio- 
vaţii auxiliari corespund cu sergenţii-ad- 
jutanţi ; » i “ - 

h) Constructorii de linii “şi conductorii 
poştali corespund cu sorgenţii-majoră ; ' 

î) Şefii de cantonieri corespund cu ser 
genţii ; - - : 

j) Factorii şi cantonierii corespund cu 
caporalii. , i | 

Art. 15. Po timpul concentrărilor pen- 
tru manevre, şi în răsboiii tot personalul 
serviciului telegrafo-poştal civil este su- 
pus legilor militare, cu drepturile și obli- 
gațiunile ce decurg din ele. 

Art, 116, In momentul decrotărei mobili- 
sărei, nici o demisiune, dată de veri-un 
funcţionar din serviciul telegrafo-poştal ci- 
vil, nu pote. fi primită, fără consimţimân- 
tul ministerului de răsboiii a 

Art, 17, Personalul civil şi militar, ataşat 
armatei, dopinde, cu totul şi în tote, de 
comandamentul be lângă care este dosti- 
nat a face serviciul de corespondenţă. 

Acestui comandament îi incumbă datoria 
de a lua măsurile de protecţiune și sigu- 
ranţă, necesare în timp de r&sboiii, pentru 

„Personalul şi oficiul telegrafo-poştal, ata- 
şat lui, | 

Art. 18, Cei mai mare în grad din oficiul 
tologralo-poştal fie militar, fie civil, este 
şelul oficiului, - 

La grad egal, militarul aro. precăderea. 
Şolul fie-cărui ofieciii osto personal res- 

ponsabil de veri-ce- neregularități sar face 
în transmiterea, saii primirea corosponden- 
ței, în olieciul stii. 

Art. 19. Datoriile unui șet de oficiii în 
campanie sunt :: Ma 

) A păzi preseripţiunile regulamentare 
saii instrucţiunile speciale co i s'aii dat,a- 
simurând regulata funcţionare a serviciu- 
ul ; - 

V) Să asigure buna, pază u oficiului şi-a, 
liniei; - . | 

c) Să anunţe. prin telesramă saii făctori 

p. 
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poştali, autorităţile ce pot beneficia, de ser- 
viciile oficiului stii, când acesta s'a insta- 
lat, tot ast-fel când acesta părăsesce loca- 
litatea ; | : LL E 

«) Să semnaleze locul oficiului, printr'un 
fanion, diua, şi o lanternă, nâptea, (vodia- 
nexa No. 4). E 

Art. 20, Când un oficiii telegrafo-postăl 
primesce corespondență particulară  mili- 
tară, şeful stii esto responsabil de încasa- 
rea veniturilor şi operațiunilor financiare, 

El varsă veniturile, însoţite de borderoii, 
din 10 în 10 dile, şefului oficiului autori- 
tăței militare imediat superioră şi po lângă 
caro esto ataşat, - RE 

Şefii oficiilor ataşate pe lângă corpurile 
de armată, varsă sumele centralisate, la 
serviciul de tesaur al Marelui cuartier ge-, 
neral al armatei. 

Art, 21. Personalul televrafo-postal, a- 
taşat armatei trebue să aplice în părţilo 
cari '] privesc, disposiţiunile coprinse in: 

«) Regulamentul serviciului în cam- 
panio ; n Ia 

V), Regulamentul serviciului interior al 
trupelor. de infanterie ; . Ă 

c) Regulamentul serviciului de corespon- 
denţă militară telegrafo-postală ; 

4) Instrucţiile teehnice asupra serviciului 
telegrafo-postal militar ; E 

e) Disposiţiile din legile şi regulamențele 
interne, aplicabile lor şi serviciului de co- 
respondenţă : | a i 

PD Aranjamentele internaţionale cu ţările 
neutre : E - 

+ Tarifele interne. şi externe,: aplicate 
serviciului telegrato-poştal al armatei. 

Art, 22. Pedepsele disciplinare provenite 
din neanlicarea disposiţiunilor preserise în 
regulamentele prevădute la art. 21, vor fi 
aplicate personalului telegrato-poştal do la 
armata de operaţii, de către şefii de stat 
major şi şefii direcţi erarhici. Cei dintâiii 
vor aplica pedepsele provălute de regula- 
mentele militare, iar cei dal doilea, pe-. 
depsele prevădute la art. 43 din legea do 
organisare a corpului telegrafo-poştal. Când 
greşelile comise sunt do domeniul faptelor 
pedepsite de: codul de” justiţie militară, 
dreptul de pedepsă revine tribunalelor mi- 
litare şi pretorilor, 

Art. 23. In timp de risboiii se aplică dis- 
posiţiunile legei:şi rouulamentului soldelor 
în armată, potrivit orarhiei stabilite la art, 
1% de mai:sus, tutulor funeţionarilor. telo-. 
gralo-poştali ullaţi în serviciul armatei. 

Funcţionarii telegralo-postali corospun- 
zitori,, cu: eradole oficerosci, aii drept la 

[primă do echipare dată do ministerul de 
risboiii,-ea” şi oficorii dm tote elementelo 
armatei;; iar cei corespunditori eu gradâle, 
interiore vo» fi echipați de rogimentul 1 

]oniiis pentru cel ailaţi pe zona. corpului 
I şi Il de armată, de rogimontul 2 geniii 
pontru cei din zona corpului III și 1V-de   armată şi a divisiei uctive Dobrogea.
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"Solda o vor primi de Ia serviciul “de in- 
tendenţă al comandamentului, pe lângă 
care esto ataşat oficiul telosrafo-poştal. 

Plata soldei, în timp de manevre, a per- 
sonalului tetegrafo-poștal civil ataşat ar- 
matei, se va face de dirocţia senorală a 

„„telourafelor şi postolor. 
Art. 24. Uniforma și semnelo distinetivo 

ale personalului civil şi militar, din ser= 
viciul telegrafo-postal militar, în timp do 
manevră şi riisboiii, sunt cele prevăduto în 
decret No. 3,693, publicat în Monitorul 0- 
ficial No. 210 din 19 Decembre 1897. şi a- 
noxa No. 2 a acestui regulament. **). 

Art. 25. Sigiliurile, impzimatelo, regis- 
troele și condicele de manipulație, în ofi- 
ciilo telegrafo-postale, în timp do manevre 
şi risboiii, se vor prucura de direcţia uo- 
nerală a tolegrafelor şi postelor statului. 

Eie vor purta inseripţiuuea : «Serviciul 
telosrato-postal militare. - 
«Comandamentul. cc... 
Art, 26. In principii corespondenţa tele- 

uratică se întrebuințăză în cazurile ursente, 
când trobuo să rămână urmelv corespon- 
denței şi câud distanţa ue transmitere trece 
pesto 4 km. 

In timp do manovro însă, în interosul 
instruețici porsonalului, corespondenţa  te- 
legrafici, so pote întrebuința şi po distanţe 
mai mici. ! 

Art. 27. Divulgarea în timp do răsboiii a 
unui secret telegrafie, chiar liră intonţiune, 
constitue o crimă ; culpabilul esto trimis 
înaintea unui consiliii de risboiii și pedep- 
sit în basa art, 193 alin. [1 şi 199 alin. IL 
din codul de justiţie militară 1). 

1) Art. 193 Codul justiţiei militare: 
So pedepsesce cu morte și degradaţiune 

militară tot militarul : 
1. Care trădă inamicului saii în intoresul 

inamicului trupa care comandeză saii 10- 
cul care "i este incredinţat, saii aprovizio- 
nările armatei, saii planurile picțelor de 
r&sboiii, ori ale arsenalolor maritime, a por- 
turilor saii radelor, parola sait sceretul unor 
operaţiuni, a unoi expediţiuni saii a unoi 
negociaţiuni : 

2, Caro introţine înţelegeri cu inamicul 
cu scop de a favorisa întreprinderile sale; 

3, Care participă la comploturi, cu scop 
do a sili pe comandantul unei cotăţi asc- 
diato a se preda saii a capitula ; 

4. Care provocă la fugă sait împedică în- 
trunirea oştirei în presența inamicului, 
"Art, 199, Este considerat ca spion şi pe- 

depsit cu morte și cu deeradaţiune militară: 
“aliniatul 2. Ori-co militar care procură 

inamicului, documente saii rensignamente 
care pot vătăma operaţiunele armatoi sait 
compromite siguranța pieţelor, a posturilor 
saii a altor stabilimente militare, 

** 1) Publicat în Bulet. T. P. No. 7/001 
i (urmeză după acest regulament, 

  

Art, 28, Divulgarea secretului corespoliz 
denței. în timp de pace, so podepsesce . în 
basa art. 305 din codicelo penal comun 2). 

Art. 29. Serviciul telegrafice militar, în 
timp de pace, se face eu materialul şi per- 
sonalul militar, acolo unde există, şi între 
autoritățile cari pot beneficia cu avantagiit 
do dânsul. . 

Unde nu existe material şi personal mi- 
litar, serviciul tolegrafic se va face cu 
personalul şi materialul dirceţiunoi «ene- 
rale a telegrafelor şi postolor. 

In timp do manevră, serviciul telegrafic 
so va face eu personalul şi materialul mi- 
litar, putând, prin racordări, să intrebuin- 
țeze şi stâlpii liniilor existente alo diree- 
țiunei generale a telegrafelor şi postelor, 
precum şi ai căilor ferate ale Statului şi 
de interes privat. 

Art. 30, Corespondenţa teleerafică co- 
prinde: ! 

1) Telesrame do Stat; 2) telosrame do 
operațiuni ; 31 telesramo particulare, 

In transmitere se dă, în principiii, prio- 
ritatea telogramelor oficiale şi dintre acos- 
tea se dă pasul, după ceasuri, telegramelor 
de oporațiuni saii celor de Stat. . 

Şeful saii oficerul de 'stut-major, do la co- 
mandamentul unde este ataşat un oficiii 
telegrafic, face el însuşi împărţirea tele- 
«ramelor după imporţanţa şi urgerţa lor, 
notând po fie-care prin literele f. . (forte 
urgent), « (urgent), iar pe cole particulare 
nu ya pune nici o adnotaţie. 

In lipsa oficerului de stat-major, acestă 
impărțiro a telogramelor so va pute face 
de şetul geniului acelui comandament sait: 
chiar de şoful oficiului. Toţi aceştia vor 
aprecia dacă pentru transmiterea unei te- 
lograme f. u. saii a, trebuo întreruptă te- 
lourama co se află doja în curs deo trans- 
mitere, când acâsta din urmă ar fi mai 
puţin urgentă.” ” 

Art. 3. Când un telegrafist primesce o 
telegramă cu adnotatţia f. a. saii.a. el o- 
presce transmiterea  telegramelor. particu- 
lare, anunţă pe linia f. 4. saii u. şi trans- 
mite imediat apoi acâstă telegramă. , 

O telezramă ce.pârti adnotaţia fu. so 
aşedă, la, rând înainte telegramelor cu ad- 
notația u, iar acestea din urmă înaintea 
celor particulare. - ! 
Telegramele particulare se transmit după 

  

:2) Art. 305 din Codul Penal: Ă 
„Doctorii, chirurgii, spiţerii, mâşele. şi 

oră-ce alte persone care, urmând a fi după 
natura profesiunei lor cunoscătâre şi pis- 
trătoro a secretelor co li se. încredinţâză;, 
le vor da pe faţă, afară din întâmplările 
când lozea cere o asemenoa destăinuire, se 
vor pedepsi cu închisorea de la o lună până 
la, şese luni și cu amenda do la 100 până   la 500 1oi, 
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ordinea lor de intrare, ţinend semă de 
prioritatea, co. trobuo dată tolegramolor 0- 
ficiale. a 

Art. 32. In transmiterea -telecramelor . se 
va avoa în vedere a so reproduce întocmai 
textul minutei (originalul), Se dă mai ân- 
iciii preambulul 1) şi apoi minutul telo-]. 
sramei după caro se trece în registrul de 
corespondenți. - ! 

Art, 33, La ocuparea unui oficiii inamie, 
se va avea in vedero urmiătorele : 

«0 Să so împedico distrugerea, oficiului, 
arhivoi, mobilierului, ote. de către perso- 
nalul inamice care funeţioneză în acel o- 
ficiii ș , 

Ip Să se înlocuiască tot personalul ofi- 
ciului prin personalul nostru telegrafice mi- 
litar, la novoo se lasă și o mică trupă do 
pază - , ! 

c) Să so cereoteze telogramele (oxistente 
sâii în curs de primire) dosarele şi întrega 

"arhivă pentru a găsi indicaţiuniă tolositore 
operaţiunilor. Aceste feleurame so trimit 
şetului do stat-majoral uvităţi do caro de- 
pinde t-upa do ocupaţiuno a oficiului; 

«DD Si so inspecteze oficiul şi linia şi să 
so repare saii să so distrusă, după cum cere 
interesui operaţiilor. 

PARTEA Il 

Serviciul telegrafo-poștal îu timp de pace 

CAPITOLUL 1 

(PI) y anisare 

Art, 3%. Progătirea instrucţiilor technice, 
precum şi luarea măsurilor speciale de e- 
xecuţiune a serviciului teleerafo-postal mi- 
litar, cad în sarcina următorelor organe: 

«) Comisiunea superioră mixtă telegrafo- 
postală ; 

b) Biuroul transporturilor de la marele 
- stat-major, 

Art. 35. Comisiunea superiră mixtă. to- 
lesrafo-postală, se compune din : 

4) Şelul statului major soneral al armatei 
ca preşedinte. - 

In lipsă, înlocuitorul săii, nu pote fi de 
cât sub-şoful statului major general al ar- 
matei ; - PR 

L) Directorul general al. telearafelor şi 
postelor Statului saii-în lipsă, sub-directo- 
rul ca delegat al săi; .. . 

c) Şeful secţiei II de la marolo stat- 
major ;. 

d) Comandantul regimentului 1 geniii ; 

  

„1) Preambulul unei telegrame constă 
din : indicaţia, naturei telegramei (f, u,saii 
u;) postul de destinaţie, postul de plecare, 
numărul de înregistrare, numărul euvin- 
telor, data şi ora primirci telegramoi și 
indicațiuni eventuale, !   

& Un inspector de: circomseripţia dele- 
sat dle ciitre direcţia generală a tolograto- 
lor şi postolor Statului ; 

PD Un funcţionar: superior «lin. serviciul 
central al direcţiei generale a tolesrafolor 
şi poşielor ; ” 

4) Seful biuroului transporturilor de la 
marele stat-major ca secretar. 

Art, 36, Comisiunea superioră mixtă to- 
levrafo-poştală so întrunesco după trebu- 
înţă, în urma convocărei preşedintelui stii, 
în localul marelui stat-major. 

Pentru ea lucrările comisiunci să fio va- 
labile, trebuo să ia parte cel puţin 5 mem- 
bri. In cas de lipsă a şefului statului-major 
goneral al armatei şi a inlocuitorului sii, 
comisiunea este prosidată de directorul ue- 
neral al telesrafelor şi postelor. 

Art. 387. Principalele atribuţiuni ale co- 
misiunei superiore mixtă telegrafo-poştală 
sunt ; - 

«) Coordonaraa, relaţunilor «dintre orga- 
nole s rviciului telegrato-poştal al Statului 
şi autorităţile militare, pentru aducerea la 
indeplinire a serviciului de corespondență 
militară telegrafo-poştală : IN 

Il) Preparaţiunea serviciului do corespon- 
denţă militară tolosrafo-poztală, în timp 
de pace, pentru manovre şi incereiri «de 
mobilisaro ; ” - 

c) Preparaţiunea sorviciului de cores- 
pondenţa militară telegrato-postală în timp 
do răsboiii. ” E 

«) Examinarea tutulor proiectelor de li- 
nii noui, telegrafice, telefonice şi postale 
ale Statului saii private ; 

c) Determinarea condiţiunilor ce trebue 
să indeplinescă materialul de telegralie, 
telefonie şi postă, şi modul săii de amena-. 
jaro în vederea trobuinţelor militare, :în 
timp de pace şi răsboiii ; i 

[) Instrucţiunile de dat trupelor iși auto- 
rităţilor militare, precum şi personalului 
civil telegrafo-postal relativ ia corespon- 
denţa telegrafo-postală mititară ;. , 

9) Organisarea şi modul de întrebuințare 
al trupelor de telegrafice militară. 

Art. 38. Comisiunea superidră mixtă to- 

pa 

legrafo-postală va fi ţinută la curent, do” 
către direcţiunea generală a telegrafelor și 
postelor Statului, de tâte liniilo telografo- 
postale și telefonice; de instalaţiunile sait 
depositele do material existente, precum şi 
“le modificaţiunile saii: de adăugirelo ce 
Sar aduce în urmă. a 

Art..39, Lucrările comisiunei superidro 
nixto telegrafo-postale vor fi consemnate 

| intrun” registru de procese-verbal, ţinut la 
biroul transportărilor din marele stat-major. 
şi. vor fi semnate de toţi membrii pre- 
:ență. , 
Aceste lucrări devin "exccutorii, pentru 

tote organele telegrafo-poştale. civile şi 
nilitare, îndată co aii fost aprobate de 
ministerele de interne și de răsboiii şi după
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ce vor fl aduse la cunoscinţa celor în drept 
de către oruanelo respective. , 

Art. 40. Biroul transporturilor de la ma- 
rele stat-major, preătesco lucrările pre- 
vădute de art. 37 do mai sus, , 

„Art. 41 Ordinea do bătao a armatei sta- 
bilită din timpul de pace la marele stat- 
major, hotăreseo destinaţia în cas de răs- 
Loiii a fie-cărui oficor saii funcţionar supe 
rior, chemat a servi armatei în cas do 
mobilisare. Partea din ordinea de bătac, 
privitoro funcţionarilor superiori tolegrafo- 
postali, este tradusă in ordino de serviciti 
individuale, caro vor fi trimise destinata= 
rilor de marele stat-major, dupii co aii fost 
vidute și învestite cu semnătura, direc- 
tii generale a telegrafelor şi poştelor. 

Art. 42. Direcţiunea genorală a telegra- 
"telor și postelor este oblizată ca, în fic- 
caro an la 1 Noemyrie, să trimită marelui 
stat-major al armatei un tabloii, coprin- 
dend tot personalul co "1 are in serviciul 
stii s iar la începutul fio-căruă trimestru, 
va trimete tablicuri de sehimbările saii 
mutările personalului ivite in cursul tri- 
mestrului trecut. 

Art. 43, Serviciul telerrafic-militar, se 
compune din următo.elo elemente : 

'«) Semualisatori de infanterie : 
LI) Despărţiri do telegrafio uşoră ale 

valoriei : 
c) Sceţii do tolografio do cetate, cari fane 

parte din companiile techniee alo geniului 
do cotate : 

d) Secţiile de telegrafio din companiile 
de căi ferate ale geniului de câmp ; 

=) Companiile de telegrafie alo geniului 
do câmp. | 

Personalul şi materialul din care se eom- 
pun aceste organe, este acela indicat la 
Anexa NO. 3. 

Art. 45. In timp de pace, direcţiunea ser- 
viciului telegrafic-militar se dă de către 
ministerul de răsboiii prin : 

«) Marele stat-major, in tot cooa-ce pri- 
vosce prepararea pentru r&sboiii ; 

LV) Comandanții de corp de armată, pe 
teritoriul cărora se află, în ceea co privesco 
administraţia, disciplina şi serviciul do to- 
legrafie în comandament, precum și teenniea, 
semnalisatorilor do infantorie ; 

e) Inspectorul goneral al geniului, pen- 
tru instrucția technică a trupei şi intreţine- 
rea niaterialului la geniii, şi cetato: 

d) Inspectorul senoral al cavaleriei, pen- 
tru instrucţia technică și întreţinerea ma- 
terialului la cavalerie, 

Art. 45. Comandanții 
inspeetorii generali ai veniului și cavale- 
leriei supun marelui stat-major diferite 
proicete şi propuneri pentru organisarea 
şi mobilisarea serviciului telegrafic militar. 

Art, 46, Instrucţiunea de telegrafic mili- 
tară so face in timp do pace: 
d In 

de infanterie, de 

ca- 

de corp de armată, 

  

câmp şi de cetate, prin eradaţi, sub direc- 
ţiunea oficerilor ; 

b) In oficiilo telegrafice militare (vedi a- 
nexa No. 9), din diferitele localităţi, pentru 
instruceţia . practică. - 

Instrucţiunea de telografio se complee- 
teză anual în manevrele de tomnă; 

Responsabilitatea instrucției privesea pe 
comandanții de regimente pentru infanto- 
rie şi cavalerie, şi de bataliono pentru 
geniii. 

postă militară pentru personalul civil te- 
legrafo-postal, se dă în cursul celor duoi 
ani de studii ai șeolei speciale de telegra- 
fic și postă. . 
Provramul de studii al cursului so va 

stabili de comisiunea suporioră mixtă telo- 
»ralo-pcestală și se va preda de un oficer 
din genii. - . 

La.finela fie cărui an do studiii, un delecat 
al ministerului do răsboiii va asista lu 
examenele cursu'ui do telegrafio şi postă 
militară. i 

ri sboiii un raport de mersul învățămintu- 
| lui telegrato-postal militar al șeolei. 

CAPITOLUL N 

Fumneţlionuveau 

Art. 48. Serviciul telegrafic militar în 
timp do pace aro do scop: 

«) A prozăti sefii și trupa-de tolegrafio 
pentru serviciul de râsboiii ; - 

D) A deservi diferitele comandamente şi 
autorităţi militare, prin oficiile telesrafice 
co lo sunt ataşate; - 

c) A conserva şi întreține în bună stare 
materialul telesrafie militar ; 

“D A studia şi experimenta materialul te- 
lografic militar. 

Art. 49. Organele prin mijlocirea cărora 
funeţioneză serviciul tolografie militar în 
timp de pace, sunt cele prevădute la ali- 
niatele c, «d şi e de la art. 43, 

Art. 30, Secţiile de teleqraţie de cetate aii 
de scop a indeplini serviciul de telegrafie 
al cetăţei Bucurescă, al reginnei -intărite 
Focşani-Nămolâsa-Galaţi şi al altor locuri 
fortificate, 

Personalul lor se dă do către companii 
do geniii de cetate.   

| Materialul de care se servesce, atât col 
de oficiii, cât şi de linie, esto permanent şi 
dat do ministerul de r&sboiii. 

Art. 51. Secţiile de telegrafie ale companii- 
lor de căi ferate aii de scop a îndeplini 
serviciul telegrafic p> liniile ferate mili- 
tare. - ! 

Personalul lor se dă de către companiile 
do căi ferate, după neecsităţile serviciului, - 

Materialul de caro sa servesc, atât 'cel de 
corpurile de trupă: resimentolo | oficiii cât şi col de linie, este permancut, şi 

cavalerie, de zeniii de|dat do ministerul do răsboiii, . 
- 4 , 

43 

art. 47. Instrucţiunea .de telegrafio şi. 

Acest delecat va înainta ministerului do! 
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"Art, 52. Companiile de telegrafic: ale ge- 
„niului do câmp aiiscop a da personalul ne- 
„cesar serviciului oficiilor telegrafo-poştale 
şi liniilor telegrafice. de la diferitele aato- 
rităță militare şi a prepara atât, persona- 
ul, cât și materialul pentrui în trebuinţarea 
sa, in răsboiii, 

fie-care din cele patru companii exis- 
tente sunt puso la disposiţia comandanților 
de corp do armată în timp do manevre și 
risboiit, 
"Art. 53, Serviciul postul. în timp de pace 

se face: exclusiv.cu personalul și materia- 
lul direcţiei generale a telegrafelor şi pos- 
telor Statului. 

In timp de manevre, ministerul de rts- 
boiii va cere direcţiei generale a telegrafe- 
lor şi postelor Statului materialul și per- 
sonalul necesar. 

Art. 5% Modul de întrebuințare al ser- 
viciului poştal în timp do manovre, din 

va face obiectul 
uniti raport, special, din partea funcţiona- 
rului superior delegat do direcţia goncrală 
a telegrafelor şi poștelor. Statului, ca şef 
de scrviciii. 

Acest raport, făcut în dubiu exemplar, va 
arăta condițiunile în cari. s'a efectuat, ser- 
viciul poştal, şi va, coprinde diferite obser- 
vațiuni, conelusiuni și propuneri. El va fi 
înaintat ministorului de râsboiii (marele 
sint, major) şi direcţiei. generale a ielegra- 
felor şi poştolor . Statului, 

PARTEA Iu a 

Serviciul telegrafo-poştal în. timp | 
, - dle răshoiti 

CAPI 7 OUL, 1 

Organisare 

Art. 55. In raport cu misiunea co aro ser- 
viciul telegrato-poştal în timp de răsboiii, 
el se doosebesce.în : 

a) Serviciul telegrafo-poştal po zona de 
operaţiuni ; : . 

U) Serviciul telegrafo-poştal” pe zona 0- 
tapelor.; 

c) Serviciul telegrafo-poştal pe zona in- 
terioră, 
» Art, 50, inspectorul general al geniului 
osto șeful serviciului telegrafo-poştal po 
zona de operaţii şi ia denumirea de :. «Di- 
rectorul. general al serviciului telegrato- 
poştal al armatei». 

EL face parte din marele cuartier genc- 
ral al armatei, şi este ajutat în îndeplini- 
rea funcţiune sale de: 

«) Directorul serviciului poştal al arma- 
tei care 'este un inspector de cireumnserip- 
ție ; 

V) Directorul serviciului: telegrafic al ar- 
matei caro este un colonel sai” locotenent- 
colonel de: geniii. 

'! 
  

Art. 57 Şeful serviciului de geniii al fie- 
cărui corp de armată este şi şeful servi- 
ciului telegrafo-poștal. al acestui corp de 
armată, 

EL este ajutat în îndeplinirea funeţiunoi 
sale do către: 

a) Șeful serviciului: poştal al corpului de 
arinată, care este un. oficiant superior ; 

W Şeful serviciului. telegrafic al corpului 
de armată, care poto fi căpitan. Saii maior 
de goniii. 

Art. 58. La cuartierul, general al fie- „cărei 
divisii de infanterie, este un sef al sorvi- 
ciului tolegrafo-poştal al divisici, , 

EL pote îi căpitan (cel mult) do eniti, și 
este ajutat do: 

«4 Seful serviciului poştal al divisiet, care 
esto oficiant inferior de sralul 1.3 - 

1) Şeful serviciului tolearafie al diviziei, 
caro pote fi sub- locotenent saii col mult 
locotenent, de geniii, 

Art, 59, Setul geniului ctapolor esto și 
seful serviciulul telegrafo- -poștal al eta- 
pelor. 

EL face parte din comandamentul we me- 
ral al etapelor şi este ajutat de: 

«) Şeful serviciului poştal, al “etapelor, 
care esto un oficiant superior; 

i) Şeful serviciului telegrafic al etapelor, 
care _pâto fi căpitan sati cel mult maior «do 
genii. 

Art. 60. La, comandamentele de etape în- 
feriore, șeful geniului etapoi este şeful sor- 
viciului telografo- “poştal al etapei, și este 
ajutat de: 

«) Şeful serviciului poştal al otapei. care 
esto un oficiant inferior de gradul i; 

b) Şeful serviciului telegrafic al "ctapeă 
care pote fi sub: locotenent sait cel mult 
locotonent de goniii. 

Art. GL. Directorul general al telearaite= 
lor şi poştelor Statului esto şeful serviciu- 
lui teleerafo-poştal pe zona interiori. 

Art, 62. Serviciul telegrafie pe zona. în- 
torioră are de scop: 

«) Să lege zona otapelor (oficiurile do pe 
linia de demarcaţie) cu interiorul țărci (re- . 
şedinţa guvernului, cetatea Bucuresci, ro- 
giunea întărită Foeşani-Nămolosa-fialați, 
otc.) ; 

L) Să funcţioneze în oficiile telegrafieo- 
militare instalate din timp de pace; 

c) Să repare saii să distrusă, liniile tole- 
grafice și telefonice de po zona interiori ; 

d) Să constitue deopositul telegrafic (de 
omeni, cai, efecte, trăsuri, material - tele- 
grafic, -ate.), al liniei I-a şi [l-a 
„Art. 63, Personalul serviciului telegrafic 
pe zona, interioră e dat de: 

1) Direcţia generală a tolegratalor şi poş- 
telor, în cea mai mare parte ; ; 
*2) Ministerul de r&sboiii în mică parte şi 

în special pentru oficiile militare instalate 
din timp de pace. Acest personal telografie 
se compune, în principii, din trupe: do mi- 
liţii (de linia II-a);
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3) Serviciile ' Tolegrato-Telefoniee jude- 
ţene do po zona interioră, E 

Art. 64. Personalul auxiliar (plantone, lu- 
crători, etc.), se dă de administraţia . mili- 
tară (ministorul do răsboiii) din elementul 
sloteler ; în acest scop se va provedo,. în 
“fie-care an, în tablourile de mobilisare, nu- 
mărul” de omeni necesară, E 
". Art. 65, Materialul telegrafice întrebuințat 

“pe zona interioră fiind cel permanent, el so 
găsesce din timp de pace. . 
_€) Do liniile și in oficiurile telegrafice 

ale direcţiei senerale a telcaralelor și poş- 
telor ; . 

5) in. oficiile tolevralice militare de pe 
teritoriul, ţiăirei (vodi anoxa 1); | 

:: c) In:reședinţelo telegralico' și telefonice 
județene de pe zona interiorii, 

Art. GU, Directorul serviciului poştal al 
„armatei și șeful serviciului poştal al ota- 
pelor sunt ajutaţi de către un controlor te- 
legrato-poştal, caro controleză morsul ad- 

-ministrativ al explâtăroi serviciului la tote 
oiciile telegratice şi poştale din regiunea, 
-lor, 

Controlul cxplotărei serviciului în ofi- 
ciile dirijate de oficeri se va faco tot -do 
aceşti controlori, asistați de către un ofi- 
cor.de intendenţă. , 

Art. 67. Personalul, absolut necesar pen- 
tru serviciul diforitelor oficii, esto acela 
provădut în anexa No. 4.. 
“Art; 68. Comandantul de căpetenie. aro 

- latitudinea de a înfiinţa oficii noui, ori unde 
va crede de curiinţă. 
"Art. 69. Şeful de' stat major, de la ori-ce 
comandament, va ţine. la curent, în timp 
de răsboiii, pe șeful serviciului teleyrafo- 
voştal de la acel comandament, despre dis- 
locările şi efectivele trupelor, când acostea 

-vor avea inlluenţă asupra serviciului tele- 
grafo-poştal. Setul serviciului telografo- 
poştal va ţine, la rondul săii, la curent pe 

-șelul de stat major do tote schimbările sait 
instalările noui ale oficiilor saii legăturilor 
telesrafo-poştale, 

Art: 70. Şeful de stat-inajor va preveni 
când _va fi nevoe din timp, în mod confi- 

- denţial, po şeful serviciului telegrafo-pos- 
tal despre mişcările seerete ale trupelor, 

-ca acesta să poată lua din vrome măsuri 
pentru organisare și stabilirea .nouilor 0= 
ficii şi lezături telosrafo-postale. 

Art. 71. In timp de răsboiii, inspeetorul 
general al geniului va adresa comandan= 
tului de căpetenie cererile de rechisiţiuni 
necosare a se face pe zona armatei, şi cari 
vor consta în complectaroa cailor, trăsuri- 
lor şi harnașamentului necesar serviciului 
telegrafo-postal. - 

art. 12, Directorul serviciului telegrafic 
şi acol al serviciului postal (de la marele 
cuartier general), vor dispune ase executa 
harta legăturilor televrafice şi a -rețeloi 
postale, precum şi tabloul tutulor oficiilor 
telegrafice şi postale din . zona armatei, 

cari so vor. distribui şefilor oficiilor tole- 

etapelor mai principale, 
trupă şi servicii, ete, 

Art. 73. Organisarea serviciului telegra- 
fo-postal militar so pote complecta, după 
natura operaţiunilor, chiar po timpul opa- 
rațiunilor do către: dirocţia servieiului te- 
legrafo-postal militar do la marele cuartior 
general al armatei. - 

In timpul manevrelor, directorul manc- 
vrei propune marelui stat-major modilică- 
rile cu lo-ar crode necesare . nentru,a asi- 
sura mersul rosulat al serviciului. 

CAPITOLUL II 

comandanților de 

Funeţionureu 

Art. 74. Serviciul 'Telogruto = postal, in 
timp de rusboiii, are de scop a stabili lo- 
gătura, atât teloaratică, cât și postulă, in- 
tre armată şi interiorul ţărei, procum şi 
între diferite eşalâne alo-armatei. . 

Tot lui îi revine sarcina a construi linit 
noui, a repara, distruse, saii a utilisa lini- 
ile existente, după trebuinţă. 2 

Art, 75. Organele de funcţionare ale ser- 
viciului telegrafice în timp do răsboiii, sunt 
cele providute la art. 49. a 

: Rolul semnalisatorilor de infanterie este: 
do a lesa, prin semnale, reservele avan- 
posturilor cu corpul principal, saii, în mod 

cu un post detaşat, 
Rolul despărţirilor de telografie uşoră 

ale cavaleriei esto: de a ocupa oficiile şi 
liniile telegrafice inamice intereeptând co- 
respondenţa ; de a repara saii distruge li- 
nil şi oficii telegrafice saii telefonice ; do 
a lega, pe cât posibil, în timpul staţionă- 
rei, cuartiorul seneral al comandamentu- 
lui cavaleriei cu cuartierul unităţilor do 
cavalerie detaşate, şi oventual cu coman- 
dantul de căpetenie al armatei, fie prin 
telogratia electrică, fie prin telegralia op- 
tică. 

Rolul secţiilor „cetate 
al secţiilor de telegratie ale companiilor de 
căi ferato și al companiilor de telegrafio 
alo geniului de câmp este prevăzut la art, 
56, 57 şi 57 din acest regulamont. : 
“Art. 76, Pentru sorviciul telografic pe 

zona de operaţii, se” intrebuinţâză, în prin- 
cipiii, numai personal militar, şi se com- 
pune din: ” 

de linia 1 a.fie-cărui.corp de armată. . 
2) Personalul despărțirilor de telegrafie 

ale cavaleriei, şi . , . . 
3) Semnalisntorii infanteriei, 
Art. 77. Pentru serviciul telegrafice po 

militar, numai în casul când, din persona- 
lul militar, necesar serviciului telegrafice 
pe zona de -operaţiuni ar rămâne un pri-   

grafice şi postale, comandanților do gări Şi . 

excepţional, reservele cu gradele mari saii : 

do telegrafic de cetate, : 

1) Personalul celor 3 secţiuni telegrafice 

zona etapelor se intrebuinţeză personal- 
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sos. In acest cas porsonalul şi materialul 
întrebuințat pe zona etapelor se dă de către 
socţia IV telografică a fic-cărui corp de 
armată şi este complectat, după trebuinţă, 
“de către direcţia generală a telegrafelor şi 
postelor Statului. N 

Art. 78, Serviciul telegrafice la otape va 
căuta să so instaleze, cât mai repede, pen- 
“tru a lăsa disponibil personalul şi matori- 
alul sceţiilor din linia 1 să urmexe corpu- 
rile de armată respective. , 

Art, 79. Rolul esenţial al telovrafici de 
tape, nefiind a intinde linii, ci mai mult 
a face să funcţioneze liniile existente, per- 
sonalul lucrătorilor va fi mai redus do cât 
pe zona operaţiunilor. 

Personalul manipulant va îi mărit saii 
micşorat după trebuinţă. 

Art. 80, Pentru serviciul telegrafice po 
zona interidră se întrebuinţeză personalul 
şi materialul direcţiunci generale a tele- 
grafelor şi postelor Statului. N 

Ministerul dn răsboiii contribuo, în mică 
parte, cu oficiile instalate în timp de pace 
ȘI cu personalul compus din trupe do mi- 
lți, . , 

Personalul auxiliar, ca plantone, lucră- 
torii, ete., se dă tot de ministerul răsboiii, 
din clemontul giotelor. 

Tot materialul co servă la serviciul te- 
legrafie pe zona interidră este cel perma- 
nent din timp de pace. 

Art, 8]. Serviciul televratie militar al 
căilor ferate are de scop, în'timp do răs- 
boiii, de a funcţiona pe liniile militare 
constituite din timp de pace şi pe liniile 
ferate constituite în timp de răsboiii în in- 
teresul operaţiinilor, - “ : 

Personalul sâii se compune din: perso- 
nalul secţiilor de telegrafie de căi ferate 
militare, complectat cu personalul civil, 
dat do dirceţia generală a căilor forate, de 
direcția de căi ferate do interes privat şi 
direcţia gonerală a telesratolor şi pos- 
telor, 

Materialul întrebuințat este acel perma- 
nent deja aflat pe liniii, procum şi acel 
cumpărat după trebuinţă de către ministe- 
rul de răsboiii, chiar în timpul campa- 
nici. - - 

Art, 82. Pentru sorviciul teleurafie la 
cetatea hucuresci şi la rogiunea întărită 
Foeşani-Nămolâsa-Galaţi, se introbuinţâzii 
personalul 1) dat do secţiile televrafice ale 
companiilor do geniii de cetate şi la nea- 
jungere ot se va complecta cu luncţionari 
civili de la, direcția, senorală a telourafe- 
lor şi postelor Statului. ! 

Materialul întrebuințat este, în «enoral 
permanent şi stabilit din timp 'de pace; 
în ţimp de rtsboiii se complecilză numai 
după trebuinţă, E 

Art. 33. Serviciul postal, în timp de răs- 

  

  'D Când se vor înființa, 
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boiii, se imparte în: , 
«) Serviciul postal pe zo 

tiuni ; > 
V) Serviciul postal pe zona etapelor; 
c) Serviciul postal po zona interioră. 
Art. 8%. Serviciul postal pe zona de ope- 

raţiuni are do scop: : : De 
a) Să lose marele cuartier genoral al ar- 

matei cu cuarticrele  venerale alo corpuri- 
lor deo armată şi ale detaşamentelor iso- 
late din zona operaţiunilor; 

b) Să lego.cuartiorelo generale ale cor- 
purilor de armată şi eventual. al diviziilor 
aceluiaşi corp de armată, între ele. 

Art, 85. Serviciul postal po zona etape- 
lor are de'scop: . 

4 A lega marele 'cuartier general al 
armatei cu oficiile de pe linii de demar- 
caţie: E 

W) A lesa etapolo cu reţeua postală prin- 
cipală, şi pe cât posibil şi ctapele între 
cle. " 

Art. 80. Serviciul 
Oră.are.de scop: 

«) Să leoo oficiurile de po linia de de- 
marenţie cu interiorul ţirei; “ 

L) Să asigure legătura; postală a cotăţei 
Bucuresci şi. a roriunoi fortificate Focsani- 
Nămitlosa-Galaţi, saii a altor. locuri -rorti- 
ficate cu reţeua postală principală. 

Art. 87. Serviciul postal coprinde : : 
«) Serviciul postoi uşore ; 
b) Serviciul mesageriilor, 
Serviciul postei uşore se -clectucază de 

curieri podestri saii călări, de biciclişti şi 
excepţional cu trăsuri uşoro (cu 2 râte). 

Serviciul: mesazeriilor se :execută cu a- 
jutorul trăsurilor speciale ale acestui ser- 
viciii, - i 

Art. 83.Serviciul: postal. este cu totul in- 
dependent de serviciul stafetelor, organisat 
pentru corespondenţa oficială (informaţii, 
ordine, raporte, adresa, ete). Este interdis 
Şştafetolor a primi corespondențe parti- 
sulare. .. . 

Art. 89. Sorviciul postal militar se exe- 
cută in ueneral, numai cu mijlocele date 
de direcția sonerală a telegrafelor şi pos- 
telor,. în coea-ce privesee personalul şi ma- 
terialul. - : 

Ministerul de răsboiii, însă, va da perso- 
nalul auxiliar : . curieri, plantone, escorte, 
ete., şi ca material va da: furuone, cai 
harnaşament; conductori, ete. .. 

Piata şi costul de întreţinere a materia- 
lului privesce pe departamentul care "l-a 
procurat. iu 

Art..90.. Şelii serviciului -postal dirijeză 
în -timp. do ră&sboiii expediţiunele postale, 
tormânl itinorariile curselor şi controlând 
mersul regulat al serviciului... o. . 

Şefii serviciului postal al etapelor deter- 
mină pe drumurile de etape, stațiunile undo 
trebuese ficute relcuri postale cu cai -de 
schimb... i o 

Art, 91, Directorul serviciul postal al ar- 

na de opera- 

postal po zona intori- 

 



  

          
  

matei, prin relațiunilo co i se vor comu- 
nica de către comandamentul, asupra si- 
muranței zonei armatei și mijloeelor do 
transport do caro se dispune, va determina 
undo so va opri efectuarea serviciului pos- 
tul de mesazerii și până undo se va mai 
întinde serviciul do postii uşoră, : 

Art, 92. Corespondenţa postati, din inte- 
rior. către zona do operații şi vico-versa, 
se Ya face prin oficiul contral de la marele 
cuartior genoral al armatel. 

Fie-earo corp de trupă primesce cores- 
pondenţa sa de la cuartierul seneral al 
divisiei. sati al corpului de armată, când 
nu este indivisionată, 

Divisia, de cavalerie va primi corespon- 
donţa sa de la cuartiorul aenoral al unită- 
ței cea mai apropiată de dusa. 

„Art, Vă. Primirea şi predarea la oficiii a 
corespondenţei oficiale şi particulare a cor- 
purilor do trupă și a diteritelor servicii, 
se face prin grade (sersenți-adjutanţi, ser- 
genți-majori, plutonicri saii sergenţi-rean- | 
gajați), care trebue si, posedă asupra lor 
imputernicirea expresă a comandantului 
unităţei po care o servosco. 

Oficerii și Omenii isolaţi, pot să'şi ridico 
singuri corespondenţa, dacă aii certificate 
de identitate, liborate de- şeful unităței sub 
ordinele căruia se ailă, 

Mesaseriile so primesc şi se predaii nu- 
mai prin casierii corpurilor, cu anume 
imputernicire. 

Art, 94. Primirea şi predarea corespon- 
denţoi între diferitele cuartiere venerale, 
so va face do cătro oficiile postale ale a- 
cestor cuarticre în mod regulat, prin per- 
sonalul și materialul postal afectat acelor 
cuarticre, - . 

Art. 95. Ori de câto ori imprejurările 
permit, se va organisa şi în fie-care divisio. 
de către şeful do stat-major . in înțelegere 
cu directorul serviciulni postal al armatei, 
un serviciii postal suplimentar, destinat al: 
transporta corespondența oficială şi parti- 
culară la-reşedinţele corpurilor de trupă şi 

- serviciilor divisiei, 
-. Serisorilo de valore şi sropurile oficiale 

şi particulare, se vor preda tot numai îm- 
puterniciților corpurilor de trupă şi servi- 
ciilor, după cum so prevede la art, 9. 

Art. 96. Serisorile nefraneate adresate 
„militarilor, grade inferire din armată, vor 

fi încărcate la destinaţiune cu porto de 15 
bani de fie caro 15 grame saii fracțiune de 
15 grame, iar in timp de răsboiii asemenea, 
scrisori vor fi scutite do ori-co plată. 

Art, 97. Revulamentul do faţă nu va, co- 
-prinde de cât prescripţiunile cu caracter 
permanent, adică celo relative la organisa- 
rea şi întrebuințarea serviciului telegrafo- ; 
postal militar Disposiţiile caro variază cu 
“materialul aflat în serviciii şi cu modificiirilo 
“ce se aduc acestui material, adică cele re- 
lative la funcţionarea detaliată a, serviciu- 
lui tolegrato-postal și regulile techuice ale 

acostui serviciii, vor fi coprinse în <ins- 
trucţiunile technico> dato de ministorul do 
riisboiii sati de direcţia sonerală a toleura- 
felor şi postelor, după cum ele privese pe 
autorităţile militare saii pe acea direc- 
țiune. : 

Intocmirea acestor instrucţiuni cade în 
sarcina, comisiunei speriore mixte, tolegru(0- 
poştale şi a biuroului 2 din secţia 11 dela 
marelo stat major. : 

Instrucţiunile technice vor avea ca bază, 
presentul revulament şi vor servi in mod 
natural la complectarea lui, Ele vor face 
obiectul unei decisii ministeriale. 

Art. 98, Ori-cu modificări ar necesita, pre- 
sontul regulament. privitore personalului 
sait obligaţiunilor impuse direcţiei senerale 

„a tolegratelor şi poştelor, so vor introduce 
numai după o prealabilă înţelevere intro 
"ministerul de interne. (direcţii «enerali, a 
televratelor și poștelor) și ministerul de 

“răsboiii (marele stat-major). 
Toto cele-L'alte modificări so vor intro- 

duce în cas de necesitate. numai de minis- 
„torul do răsboiii, | pa 

Art. II. Ori-ce alte disposiţiuni contrarii 
„regulamentului de faţă, sunt şi rămân do- 
„Sfiinţate. ME 
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Un felinar roșiii cu inseripţiile ; 
T. P.M, Oficiii telegr.-poşt. mil.; 

T. M, Oficiii telegrafic-militar; 
P. M. Oficiii poştal-militar; 

  

Felinar roşiu _ . : Anexa No, 2, 

Uniforma personalului telegrafo-poștal 
N în serviciul armatei. 

Conform art. 24 din acest rogulament, 
personalul telegrafo-postal, când este che- 
mat în. serviciul armatei, este obligat a 
purta, uniforma militară, în campanie, saii 
semne distinctive, în manevre, după cum 
so specifică mai jos : ! 

* - a) În manevră 

  

|humăr; »   

1) Personalul superior telesrato-poştal va 
purta, haine civile, având pe partea dreptă 
a peptului, în imod aparent, un semn dis- 
tinctiv, consistând din : o placă de motal 
galben, de formă rotundă, cu marginile din- 
țate şi de diumotru 0.09 cum, pe care va fi 
(i emblema corpului, în metal argintat, 
ie. 1). 
2) Personalul inferior va purta unitorina 

prevădută în decretul No. 3.693, (publicat, 
in Monitorul Oficial No. 210 din 19 Decem- 
brio 1897), avend pe partea ureptă a pep-: 
tului o placă de motal galben, de forma şi 
dimensiunile celor de maă suis fără emblemă, 
insă cu inseripţiunile după clase, adică : 

Conductor-telegrafie ; .. RI 
Conductor-poștal ; 
Cap de cantonieri : 
Cantonier-telografie : 
Praetor T, P, . A 
Semnele distinctive do mai sus se vorda 

de direcţia generală a telesratolor şi poş- 
telor fie-cărui funcţionar, o-dată cu iumâ- 
narea, ordinului de concentrare pentru ma- 
N6Yro. a : 

b) In văsbouiti, 

Personalul telegrafo-postal, aflat in. ser- 
viciul armatei va purta aceiași uniformă 
ca a geniului, cu deosebirile următore : 

1) La chipiii gradele şi garniturile de: 
metal vor fi de acgint: 

2) La tunică, bluză şi manta vor purta, 
pe partoa dreptă a peptului, în dreptul 
nasturelui al treilea de sus, aceleaşi semne 
distinctive prescrise pentru manevre, cară 
se vor da dv direcţia generală a teleara- 
felor și poştelor fic-cărui funcţionar, o-dată, 
cu înaintarea ordinului do mobilisare ; . 

3) Semnele distinctive de «rade vor fi 
intocmai ca şi alo aradelor de ueniii, cu 
deosebire că vor fi do fir saii lână albă 
dupe grad și dispuse. circular în-jurul şi 
d'asupra manşetelor de la mâncca tunicei, 
care asemenea so va tăia circular; 

4) Nasturii de la tunică și manta vor fi 
ca la trupa de seniii, însă, pontra perso- 
nalul corespundător gradelor oficeresei vor 
[i de metal alb; .. i 

3) Po umăr, la tunică și la manta, .per- 
sonalul corespunqător gradelor oficeresci, 
va purta, la.tote ţinutele, contra-epoletul 
de fir do argint, iar personalul corespun- 
dător gradelor inferioro do la trupă va 
va purta contra-epoletul ca al irupei fără 

--.6) Centironul săbiei și dragonul pentru 
personalul corespunzător gradelor otice- 
resci va [i do fir de. argint, șurt nu vor 
purta ; , 

7) Iarnașamentul va, fi pentru tote“ ţinu- 
tele, la fel cu aceia al oficerilor. în ţinuta 
zilei ; so înţelege pentru personalul: care 
după gradul corespunzător, esto “obligat a 
avea cal. : . | a ua :
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Anexa No. 2, 

Personalul și materialul din care se 
compune : ” 

A) Semmnalisatovii de.infanterie 

a) Personal; 6 oameni pentru 0 com- 
panio ; | 
6) Material ș 12 faniono ca somnale dezi ; 

6 lanterne cu porsiene, ca 
semnale de nâpte. 

l) Despăvţirile de telegrafice uşeră ale.ca- 
-valeviei ” 

«) Personal: 1 sergent și 3 călăreţă pen- 
tru un escadron. . 

1 sergent-telegrafist-şet pentru fic-care 
rasiment ; E 

Despărţirile regimontelor unei divisii de 
cavalerie formează -o secţie, sub comanda 
unui oficer de geniu, de la cuartierul di- 
visiei. E - 

4) Material : scule do reparaţiune şi dis- 
irugzere cari so portă de 2 telografişti din 
escadron in entele No. 1 şi No. 2: 

Aparate do interceptare ; 
Aparate de telefonie ; 
Material do reservă pentru reparațiuni. 
In trăsurile do telozrafie ale divisiei de 

cavalerie sunt aparate de televrafio olec- 
trică și optică. ” 

C) Secţiile de telegrafic «le ertute, - 

«) Perxonal: se va determina o dată cu 
înființarea companiilor technice de geniu 
de cotate. + 

. Astă-zi. acest serviciii -so execută cu grade 
inleriore din regimentele 1 şi. 2 goniu și 
din batalionele regimentelor do artilerie 
do cetate, în număr variabil, după -necosi- 
tate. . 
__1) Materialul cetăței Bucuresci şi rogi- 
unoi locşani-Nămolusa-Galaţi constă . din 
materialul permanent do oficiii şi do linie; 
el este instalat din timp de pace. 

D) Secţiile de telegraţie ule companiilor de 
- căi fevale 

«) Personalul se dă de către companiile 
de căi ferate, după trebuinţelo serviciu- 
lui; 

LV) Materialul de staţie saii oficiu, şi ma- 
terialul de linie esto permanent, dat de 
ministerul de răsboiii, : 

E) Companiile de telegrafic ule geniului 
i de câmp. 

a) Personalul se fixeză anual în budget; 
el esto în mediu de: trei oficeri şi 100 6- 
meni trupă ; 

b) Materialul : un pare compus din 20 
trăsuri cu material. de telegratie și cinci 
trăsuri de subsistenţă.   

Anexa No. . 

Personalul absolut necesar pentru ser- 
viciul diferitelor oficil telegrafo- 

poștale pe zona urmatet, 
A) La marele cuavtier general al armatei, 

a) Oficiul telegrafic : 1 căpitan de. geniii 
șef. 1 sub-locotenent de genii. 4 Sub-ofi- 
ceri. 8 soldaţi. 4 curieri..4 plantâne. 1 con- 
structor. 2 şefi do cantonieri. 8cantonieri. 

b) Oliciul poştal: 1 oficiant superior, şet. 
2 oficianţi interiori. 2 impiegaţi. 4 con- 
ductori. 4 factori. 4 plantâne. 

B) La corpurile de armultă 

a) Oficiul teleyrafic : 1 locotenent de șe- 
niu, şef, 2 sub-oficeri de uoniu. 2 caporati 
de geniu. 2 soldaţi do geniu. 2 curieri. 4 
plantone. 2 şefi de cantonieri. 4 cantonieri. 

b) Oficiul poştal: 1 oficiant inferior, şef. 
1 împiegat, 2 conductori. 2. factori. 4 plan- 
toano, 

C) La divizii 

«) Oficiul telegrafic: 1 sub-oficer, şef; 2 - 
soldaţi. 2 curieri. 2 plantone. 1 şef de can- 
tonieri. 2 cantonieri. ” 

b) Oficiul poştal: 1 impiouat, şef. 2 con- 
ductori 2 factori. 2 plantone. | 

D) La directa etapelor și căilor ferute. 

«) Oficiul teleurafic: 1 oficiant superior 
şef. 4 oficianţi inferiori, manipulatori. 2 
impiegaţi auxiliari. 2 factori. 4 plantone. 
2 şefi de cantonieri. ă cantonieri: , 
0) Oficiul poştal: 1 oficiant inferior de 

gradul I, şef. 2 impiegaţi auxiliari. 2 con- 
ductori. 2 factori. 4 plantone. ' 

E) La etape, 

a) Oficiul telegrafic: 1 oficiant gradul 1 
şel, 2 oficianţi saii elevi, 2 factori. 4 plan- 
tone. 1 șef de vantoniori. 2 cantonieri. 

b) Oficiul poştal : 1 impiegat auxiliar şef, 
2 conductori. 2 factori. 2 plantâne. : 

LEGENDA 

(Bohomei din faţă representând in- 
terpretarea grafică a serviciului 

telegrafic). 

3Direcţiunea telegrafici armatoi 
3Direcţiunea, telegrafiei etapelor 
$ Direcţiunea, Generală a, telegrafelor 

2 Oficiu telegrafic , 

2 Deposit de material telesrafie 
Linii telegrafice pe zona dinainte 

“Linii telegrafice pe zona etapelor 
—— = |, teleg, pe zona iînterioră a ţărei 

e Marele cuartier general al armatei 
* Localitatea (oraş, sat, cătun) : | 

—— Direcţia instalărei liniei telegrafice 
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Anexa No. 5, 
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nă pentru omeni şi 2 dilo grăunţe pen- 
tru cai); 

1 furgon :-furage de o di pentru cai: 
20 trăsuri în total, - 
Incărearea lor detaliată se află în regu- 

lamentul organisăroi $. M. și trupelor de 
-geniil : i Rae 

* Partea], capitolu 1; capitolul Il paragra- 
ful 9, modificat prin decisiile ministeriale 
No. 82 din Iunie 1898 şi No. 119 din 16 lu- 
lie 1895, 

Anexa No. 6. 

Puveul unei companii -de telegrafic în tip 
de văsboiiă ” 

Materialul (trăsuri). 
15 trăsuri: trenul de tolegrafie de sta- 

țiuni şi linie. 
"4 trenuri: subsistenţa şi bagaje pen- 

tru trupă și oficori (2 qile de hra-
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e 
Repartiția Îor ; 

a) Seeţiile (A. 1, 9 și 9 din linia [ 

12 staţii sau oficiuri de tele” ( în G trăsu- 
legrafie eloctrică . . . . . . . jridostaţie 

12 posturi ţelotonica. . . . d (oficii) a 4 
6 posturi de telegrafic optică. | cai fie-care 

18 km. cablu (linie telovrafică 
terestră ..... 

30 km. sirmă do aramă (liniolin 3 tră- 
telografică acriană) . . . . . .J suri de 

6 km. cablu de avant-post (li-] bobine a 
nio telefonică terestră) . . . . [4 cai. 

3 km. sirmă zincată de 21/s mm. 
diametru o... 

480 pari de televraf (bambu) în 3 trăsuri 
do pari.a 4 cai. - ” 

Ateliere do lemniărie şi ferărie, în o tră- 
sură cu 4 cai. 

b) Secţie (No 4) din linia IL 

2 stații (oficiuri de tnlezra- 
fie olestrică , cc... 

4 posturi telefonice. .., : ami ai : ăi al simi- 12 km. sirmă do fer zincată a So 
de 21/, mm. diametru (linio a- 1 cai, 
ÎCrină) cc... îi 

in două tră- 
sură cu ma- 

c) In plus (lu liniu 1) 

4 trăsuri cu bagaje şi sub-( trenu rezi- 
sistență a 4 cai (una pentru $ mentar al co- 
linia ÎD cc... Împaniidete: 

i furcon a 4cai. . . . . ( lozrafic, 

y 

Triisură «le staţie saii de: oficiu osto moli- 
tată cu tote aparatele do telegrafio elec- 
trică, telotonică şi optică, cu obiceto de 
biuroii; ete., ca si poti sorvi do staţiune. 

Trăsură de bobine esto încăreată eu u- 
neltele şi materialele nceosare îintinderei, 
reparirei liniilor telegrafice şi telefonice 
acriene saii terestra ; are G km, cablu, 40 
km sârmă pentru liniile telografico şi 2 
km. cablu pentru liniile tolofonice. 

Trăsură cu puvi este încărcată cu supor- 
ţii necesari susţinerei liniilor tolcerafice 
aerione. | 

Are 131 pari simpli şi 10 pari dubli, 
Trăsuvă cu malerial semi-permanent esta 

incăreată cu material de staţie electric, te- 

mânând a se instala sub cort saii locuinţe) 
şi cu unoltale şi materialele necesare în- 
tinderei şi reparaţiunci liniilor telesratice 
şi telefonire.. , , 

Trăsuvă cuc utelicvele de lemnăvie şi [feră- 
vie este incăreată cu unolto de forari, lem- 
nari. poteovari, meeaniri, necesare repara- 
țiunoi lor, 

Trăsură cu bagujele şi cu subsistentă - esto 
încăreată cu “hrana omonilor și grăunţelo 
cailor po ouă zile și ci bagajele trupei 
şi oliccrilor. : | | 

Fuvrygonul esto încăreat cu tânul cailor pen- 
tru o zi, -   

49 
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i Tiblaii. de personalul şi materialul (techuie şi complimentavj a unei companii 

i de lelegrufie în văsboiii 
" Ancxa No. 7, 

__SECȚIILE DE l-a LINIE |  SECȚIILE DE a II-a LINIE 
PEItSONAL CAI PERSONAL | CAI 

| Săi Trupa „|'Trupa |__Trupa__|' + Trupa 
Arătarea personalului pe == = aer 

Ii ÎS Ta | L5z| e Îl | ii Isis > _Iclal SI _lSlzS. Elie e _|3 

ji 2255 Zlz|elelsjala!s ejajsle île: 
, Sla|i|ă el|slsSleieţe, 5. s]ela]S slsjele 

1) Personalul și materialul | | | 
leelnie | | 

” ! 
Căpitan, coman compănioi . 1——, — — 1——| 1— IT = 
Lceotenent sait sub-loe, . . . [3——,— 3 3-jlz——gz 1,——| 1— 
Sergonți eee | Bi —— 3 = 
Caporal i e eee |RIzi8 — iilor 6 
fuerători televrafisti, .... 16 126) == ———d ta 
Ceman. pareului ecmpanici . | Ii — — i 1 a = = 
Conductori do trăsuri .... |: 3 24 0 lt 6 
Trăsuri de staţie ...... ———, — = 0 = I— — 

> > bobino. . . ii 2 ii 3 a ll 
> < pari E 

> eu material semiperman. . |—l—— = ial — i ii 2 
Cai de trăsuri şi conductor, . |-—|—'— — —l—l 64854 —]|———— lol 2 810— 

. a a m om mm ma at ma Pe PR a E m a m 

Total. . . | 51521 T50180[5 6755912) 14793 | 128112 

2. Personal şi maleviul | | . 
comyplimenlar | | 

Sergent-major . . di iii 
> Curier, e qi oii li 
> eu aprovisionarea. . . |—[4— — 4la— —— — ji 

Caporal furior. . e hit ali i poi 
Cornişti eee ii Ilie 4] || 
LEMN o... —-- 3 gl || i 
Far al d ai hf pie zi2 
Sanitară cc... =! 8 ali | | ao 
Ordonanţe oficeresei ..... = 4 ol —F--- 1 a 
Caporal poteovar, . ,....|—-— 4 — Al lol —pi i 
Conduetori de triisuri . . .. [—l-'— 10 40j—i—]2020:—[-|-i—] 2] 2-i—l 4 4— 
Soldaţi poteovari şi sanitari . lg | — loto 2 
Ordonanţe do tren... . e al ao hot 
Curelari, ca bt a a al - i 
Trăsuri de bagago şi subsist, . || = li gl = II 4 
Furgon de furage ...., e Îi at alt ap li 
Triăsuri do atelier do lemnărio | | | | Ii | | | | şi ferărie . o. aa aaa daia 

DR cal om mea e ja na le aa ae em m om ie jam i 
Total. . . [= 8 2] 31: 0 [20 z0 5 | 15| 4 Al 1 

- —— —p >= | me — ue fEmuui a ue Îi? îm | (me | EMR Oo mp N | dm? vu 

Total general. . . si) A sa 2 UU3 7017 1 4 po 4 Se, 3 
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Anexa NO. 5. 

Clasificarea materialului telegrafic al 
armatei 

” 1, Mateviul portativ pe Gmenu: pentru în- 
fanterio (de somnalisare); pentru cavalerie 
(de distrusere, reparaţie, interceptare, otc.); 
pontru geniii (de semnalisaro). : 

II. Mateviul transpovtabil în trăsură ni- 
litave: uşor do campanie : itrăsura divisioi 
de cavalerie trăsurile sceţiilor de l-a linie); 
semi-pormanont,. trăsurile secţiilor do a 

UI. Material transpovlulil : în trăsuri ale 
direcţiei generale a telegrafelor şi poste- 
lor și în trăsuri de rechisiţiune (perma- 
nent) ; " 

IV, Material (iz permanent : al căilor fe- 
rate ; al cetăţei Bucuresci şi câmpul întă- 
rit F. N. G.; al oficiilor militare din ţară, 
instalat în timp de pace; al oficiilor di- 
recţici seneralo a telegrafelor şi postelor 
co vor servi armatei, pe locurile undo so 
atlă instalato din timp de pace.   

    

    

ll-a linie. 

| Tabloi de oficiile militare telegrafice și telefonice din ţeră 
(La 1 lanuarie 1900) 

Anoxa No, 9. 

  

  

  
            

pai 53 

3 12|] 382 
2 | Garnisâna Numirea locului unde se uilă & S = OB3ERVATII 

2, oficiul &|s|.25E . 

5 S|e| 5es 
O || is , 

1| Bucovăţ | Tăbăcăria şi penitenciarul. . | 1[—[P.B. 

>] Craiova |Res. 1 art. şi spit. militar. . | 1[—[B.A. 

> > Polisonul de tir. .... 1[—|P.T: 

> >: ÎManutanţa şi cons, do răsboiii|] 11—[0.D.R. 
> > Corpul 1 do armată .....e 1| 110.0. 
> > Regim. Rovine No. 25... .| 1|— RR. 

co E 3 4 — , , 3 

| 2 Țogim. Boli Nod teaseroote| A[] ata [| Punetioneză numai 
| 3 |Serviciul do genii... ... [a 22 [vana 
> > Divisia a Il-a infanterie . 1]—1D.2. 
> > Reg. Dolj No. 1 (easar, nouă . | î[—| hR.D. 

> > Şeola de fii de militari. . . . |—l1] — - 

- Un post central cu 

II| Bucuroscă | Ministerul de răsboiii 1 ICR, 10 posturi secun- 
dare. 

9 ŞI 

> > Stat Major general | —| 1] — | dom eu 2 posturi 

> > Corp. Il de arm, şi div. IV inf.. | 1| 4| G. 2 

> > Geniul Cotăţei. ....... ilie. c. 
> > Rogim. | ceniii . . ..... | 1] 4] Cot. 

> > Casarma Cuza și rog. O inf. 1|—| FE. 

> > Depositul do furage ...... 11| Fi. 

> > Pirotechnia armatei ..... ALA P. A. 

> > Gara Dealul-Spirea, Ghencea. | 1| 1] D.S. 

> > Malmaison . . . .. ... . „| 1l—] Mal. 

> > Casarma Ilfov (reg. 21 int). . | 1|—] Dor. 

> >. Casarma Alexandria şi Arsonal. | 1| 41| ALȘ.AT, 

> > Casarma reg. 3 călăraşi. . . AȚ—I RT. 

> > Inchisoroa militară ...:.|—]| 1! — 
II| Fort. Bue. | Opt-spre-zoce forturi „118118] — 

> > Bateriile din jurul Rucurosei- 

lor afară de bateriile 15 şi 16.[ —]17| — 

> > Batoria 15 şi 16... 1| 1] Brm. 

>] Dudosci |Pulberărie. .... ..... 41| 1] P.D. 

>] Pantelimon [Gara . eee | i|— Plt. 

II Brăila |Casarma reg. d artilerie . . . |—| 1 [ Comunică între ele 

> > > “pompieri. ....... —| 1 l 

>] Focşani |Divisia IV-a întantorio . - 11 D. 

> > Casarma reg, 2 goniii LA G.    



  

  

  
  

  
    

  

(urmare) Anexa No. 9. 

Tabloii de oiiciile militare telegrafice și teleionice din ţ6ră 

(La 1 Ianuarie 1900). 

. o 3 a | 1. |_| 528 
S Garnisna' Numirea locului unde se afl ă E S Sa OBSERVATUL 

oficiul 919| s25 E s|s| Ss8 
3 =I=IA Ș 

III Focşani | Regimentul Putna No. 10. —| 1 
> > Regim. Mlartilerie.. ...., — 1 
> > Manutanţa . o. | —| 1 
> > Depositul de furaj e...  .|—lăi 
< > Spitalul militar ........, —| A 
2 Pompierii ........., — 1 
> PO. ILFXG. Focşani: 5 grupe -. ..... 35| —|! 
> > Nămălosa: 2 grupe ..... 2 — 
> > Galaţi : 3orupee ...... 3 —|. 
> > Casarma detașamentului de ce- | 

tate de la hanul Conaki. 1 =. 0. 
> Podul Lungoci. ....... 1 — LL. 

> > Casarma, batalion. pontonicri + i] —I N. m, 
>] Galaţi” [Spitalul militar, . .... . 1] 1|S.M. 
> > Inchis, mil. şi cons. de răsb, UAL M 
> > Comandament. corp. armată. | 14| Ac. A. 
> > Oficiul telegraf. poştal civil... | 1|—| 6.: 
> > Casarma regim. Sirot No. 11. | 1| 1| n. S. |riroun biuroii tolegr. 
> > Casarma cavalerică . . . | 1| AR.R. Pun 
> > Serviciul de genii ..... — 1 
> > Casarma, batal.. 2 de cotato -. 1 —| C. > > Divisia, de Dunăre portul .. | a > > Arsenalul marinoi . .... e —| 1] 
> > Casarma marinei (Tisglina), . —|.1 A 
>] Cislăii | Hergholia, Cislăii-Sat, , MA C. le > > > Câmpul (el: sdirole).. —| 1] — Satul oste logat cu 
>] Tiruşor Penitenciarul a 1| 14| “Tg. [d câmpul prin telor, IV] ași iar cu oficiul Bucu- 
>] Birlaul Rogimontul 2 roșiori, 1| —] = resci prin telegraf. 

| Corespunde cu oli- 
N . N , | „ciul teleg.poștal al 

>! Dorohoi | Regim. 8 Dragoş No. 29 ....|—] 1] — Stat. din oraş. Do- 
rolhoi prin care se 
pote comunica cu 
toto roşed. com. din 

* raionul regt, 

ln legătură cu prot, 
. , | prin caro se pote co- 

>|P-Nâmţu| Rozim. Răsboenă Xo. 15 ... . | —| 4] — et Pete 
co aparţin regimen- 

, tului, i 

, In lositură cu ofic. 
->] lași. Tote corpurile şi serviciile a. = 1] — cond prin   
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REGULAMENT 
PENTRU! 

Unitormarea personalului interior Telegrato-Poștal 1) 
  

CONDUCTORI 

Iarna 

1. Sapeu.—Șapca de postav civit închis, 
banda de 40m/m, poreţii moi asemenea de 
10m/m. 

Cosoroe de lac induoit puţin. 
Emblema corpului de alamă galbenă. 
Cureluşe do fir de 10m/m lăţime d'asupra 

visi6roi, șnur do fir cu 2 nasturi, cocardă 
trei culori. , 

Gradele so vor distinge prin trese 'do fir 
"galbon, lățimea ca acelora do la oficorii 
militari, representând fie-care tresă un grad 
şi încopend gradul III cu o trosti. 

2, Tunica„— Tunica «le postav civit, gulo- 
rul întors, încheiat cu copcă. 

Pe ambele colţuri alo gulerului stole do 
metal pentru fie-care grad, câto o stoa, in- 
“eopend cu gradul III. 

Tunica so va încheia cu 2 rânduri de nas- 
turi, câto 6 pe fic-care parte. 

Colţul elapelor va fi drept. . 
La spate din talie în jos aplicato 2 pe- 

Viţo cu câte 2 colţuri şi câte 3 nasturi, 
-Din talio în jos se formâză o plă, în lun- 

«imo col puţin de 40 e.m. proporţională cu 
înălţimea corpului, 
Marginea «ulerului, părţile dinainte ale 

tunicei şi petlitelo de la spato cu vipușcă 
de postav vişiniii închis, 

Nasturi cu emblema corpului în relief, 
3. Puntalonii.—De postav ser, având po 

cusătura de afară vipuşcă do postav vişi- 
niii. . 

4. Mantear.— De postav civit, gulerul in- 
tors, încheiat cu o copeă, pe ambelo col- 
turi petlito de postav vişiniii inchis, mar= 
inou gulorului cu vipuşeă do același pos- 
tav. 

. Mantaua so va încheia, eu doui rânduri 
de nasturi pe fio-caro partea pieptului câto 
6 nasturi, 
Lungimea proporțională cu corpul. 
Mânicele intorse formând o mansetă lată 

de 18 e.m,, maryinea do sus a manşetei, cu 
vipuşcă de postav vişiniii inchis. . 

La ambele laturi alo spatelui 2 petlite 
verticaie, cu câto trei colțuri, unite la par- 
a 

tea, superidră cu câte 2 potlite, potrecân- 
du-se una pesto alta şi încheindu-se cu 2 
nasturi. . ! 

Mărginile acostor petlito cu vipuşcă de 
postav vişiniii, . 

Spatele jos va avea o deschidiătură care 
va fi de cel puţin 40 e.m. . 

Nasturii asomenea cu emblema. corpului 
in roliot, 

„Vera 

Tunicu şi pantalonii de dril, aceeaşi cro- 
ială ca şi celo do iarnă. „o 

Pe colţurile gulerului bluzei, câto o po- 
tlită de postav vişiniii închis şi stole po : 
ambele colţuri dupe grad. , 

CONSTRUCTORII ȘI CAPIL DE CANTONIERI 

Intocmai ca conductorii, cu următorele 
excopțiuni: a 

Banda şepeci vu fi do postav vișiniii in- 
chis și constructorii do uradul I"vor purta 
3 trese, eoi de vradulIl 2, iar capii do can- 
tonieri do ambele grado vor ave, numai 
câto o tresă, 

CAPII DE FACTORI . 

i Iavna 

1, Sapea.—Do postav civit inchis, banda 
lată de 40m/m, calota tare, puţin aplicată 
inainte, fundul dropt, asernenca aplicat in- 
nainte. o 

Intre bandă şi calotă şi intro calotă și 
fund câto o vipuşcă de postav vişiniii în- 
chis. - | 

Cozorocul drept, cu o curea de pele n€- 
ară cu 2 cătărămă şi terminată la extremi- 
tăți cu 2 nasturi de alamă. . . i 

In faţa, d'asupra cozorocului po. bandă, 
omblema corpului de alamă, iar pe. calotă 
cocarda trei culori. N , 

2. Tunica.—De postav civit, lungimea pro- 
porțională eu corpul, gulorui intors, inehe- 
iat cu: 2 eopei, marginile gulerului cu vi- 
puşcă de postav vișiniii inchis, po ambelo 
colţuri ale gulerului omblema corpului de   alamă. 

1) Publicat în Monitorul Oficial No. 210 din 19/31 Decombrie 97 
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Tunica, se încheie la un rend de nasturi 
negri de os, invisibili. 

La ambele părţi ale pieptului câte un 
busunar, acoperit cu capae, cu trei colţuri 
şi pe margine cu vipuşcă de postav 'viși- 
ni. 

Spatele puţin reseroit, formând talic, 
La extremitatea mânicilor un capac cu 

un colţ, lungimea de 14 c.m., asemenea cu 
vipuşcă de postav vişiniii închis. 

3, Pantalonii.—De postav ser, având po 
cusătura de afară vipuşcă do postav viși- 
niii închis. , 

4. Mantauu.—Do postav ser, încheiată cu 
2 rânduri de nasturi simpli de alamă, câte 
G po fie-care parte a pieptului. 

Gulerul intors, încheiat - cu o copcă, pe 
ambele colţuri câte o petlită de postav vi-] 
şiniii, marginile guleruiui cu vipuşcă vişi- 
niii închis. 

La ambele părţi câte un busunar cu ca- 
pac care să se potă băga şi înăuntru. 
Mânicele resfrânte de 18 Cm. pe margine 

vipuşcă de postav vişiniii închis, 
Pe spate o cută dublă de 20 e.m. (10 în 

o parte, 10 în alta), pornind de sub guler 
până jos, 

La ambele laturi ale spatolui câto o pe- 
tlită verticală cu 3 colţuri şi câte 3 nas- 
turi, unite la partea, superioră cu 2 pollite, 
petrecându-se una pesto alta şi închoindu- 
se cu 2 nasturi, marginile acestor petlite 
vor fi cu vipuşcă de Doştav vişiniii închis. 

Spatelo jos va avea o doschidătură de cel 
puţin 40 e.m. . 

Gluga de postav ser, cu 2 baoro lungi, 

Vera , 

Bluza şi pantalonii do aril, acceaşi "ero- 
„ială ca colo do iarnă, 

Pe colţurile gulerului bluzoi câte o pe- 
Uită do postav vişiniii închis şi cu emblema 
de metal a corpului. 

FACTORII URBANI | 

Intocmai ca, capii de factori, cu următ- 
rele excepţiuni : 

La șapcă vor avea numai cocardă trei 
culori şi pe bandă vor purta în litere de 
alamă «Telegrat» saii «Posta», dupe felul 
serviciului la caro sunt atașați, iar. cei ce 
fac ambele servicii: numai litorilo iniţiale 
<«P. Ta. 

Lu tunici.—Pe ambele colţuri alo gulo-   

rului se va pune No. de ordine, incepând 
cu cei de la poștă. 

Pentru cei ca execută ambele sorviciuri, 
po. unul din colțuri litera P. şi pe cel-alt T. 

La bluza de veră asemenea. 

FACTORII RURALI 

1. Sapeu.—De postav civit înclus, banda 
lată de 40 m/m, calota tare, dreptă, fundul 
drept, puţin aplecat inainte. 

Intre bandă şi calotă şi între calotă şi 
fund câte o vipuşeă de postav vişiniii in- 
ehs, 

Cozorocul indoit : de pielo tare, cu o cu- 
rea de piele nâgră, cu 2 catarămi şi ter- 
minate la extromităţi cu 2 nasturi de a- 
lamă. 

In faţă, pe bandă, vor purta No. circom- 
scripției ce deservesce băgat într'o trâm- 
Viţă de metal și po calotă. litorile P.R. 
tot de metal. 

Mantaua, tunica, pantalonii, atât de iarnă 
cât şi lo vâră, ca la factorii urbani, cu ex- 
cepțiune că în locul No. de ordine de pe 
colțul gulerului tunicei saii blusci vor a- 
vea No. circumscripţiunoi ce deservesc pus 
de-desuptul literilor P. do po un colț Și 
R. po col-l'alt, 

CANTOSILEII 

, Iarna 

1. Căciulu, — Cu emblema corpului de 
alamă. 

Tinicu. — Do postav sor cu gulerul 
arăt. cu o copcă, încheindu-se cu un rond 
de nasturi. de os, visibili, spatele „puţin 
roseroit, formând talia. 

Po ambolo părți alo pioptului câto un 
busunar cu capac fără nici o vipuşcă, 

3. Pantalonii. — De_ postav ser, fără vi- 
puşcă, cusitura dublă, eroiţi strimţi pe 
picior. 

Vera ra 

1. Bluza, — Cu plateă şi pantalonii do 
pânză albastră, 

Pălărie de pe saii -pâslă-uşoră, cu om- 
blema corpului de alamă, 

OAMENI DE SERVICIU 

Intoemai ca cantonieri, dar „la căciulă 
saii pălărie nu vor purta emblemă.



      

GU 

REGUL AMENT 
ŞI 

Descrierea unitormei corpului telegrafo-postale)) 
  

At, Î. Jurnalul consiliului de Miniştri în- 
ehoiat în şedinţa de la 3 August anul cu- 
rent sub No. 4 saprobă. 

dt. II. Impienaţii corpului telegrafo- 
postale sunt oblizață a purta uniforma des- 
criză mai jos, atât în servieiii, cât şi afară 
din serviciu, excoptându-so Directorul Ge- 
nora, Inspectorul General, Inspectorii do 
Cireumseripţiune, Şolii de serviciu din Ad- 
ministraţiunea Centrală şi oticianţii supe- 
riori clasa |, cari vor avea facultatea a 
purta şi haine civile când nu sunt în. ser- 
viciii, 

»asele 

Postavul fomlului civit închis. 

Postavul de distineţio amarant. 

Catilea, distinetivă amarant,. 

Fireturilo galbene cu lustru. 

Tunica 

De postav civit, gulerul dropt do 15 m- 
limetri, tăiat la partea dinainte pieziş, de 
catifea pentru tote gradele, iar pontru e- 
levii „do cri-ce clasă de postav distinctiv. 

Sa incheia drept po piopt prin 9 nas- 
tură de metal auriţi şi bombaţi in diame- 
tru de 18 milimotri. 

Nasturii port stampat în reliof emblema 
corpului, adică un corn, având în centru 
bocatul din care eso 4 săzeţi. Partea visi- 
Vilă a pieptului esto paspolată cu postav 
distinctiv. Polelo cad 140 milimotri de la 
talie in jos. 

Manchetele drepte, de catifea distinctivă 
la tote gradele. iar la elevii de ori-ce clasă 
de postav distinctiv, lățimea lor 35 mili- 
metri. 

La spate, pâlele sunt despicate până la 
talio, petrecându-se pulpanele una peste 
alta pe ambele părți, la spate sunt câto o 
petlită paspolată, lungimea 150 m/m şi a- 
vend po dânsele trei nasturi de formă; 
petlițelo formez colţ la mijloc şi jos și 
“serv a ascunde busunarele. 

Căptuşeala do Justrin de lână nezru, la 
mânică chembrică albă. 

Blusa 

Pentru zilele de lucru şi serviciii, blusă 

do postav civ t'saii satin de lână, eroeala 
adoptată la armată, lungimea de la guler 

la bordul inferior al polelor 550 m/m. uu- 

lorul ea cel do la tunică, manehetele aso- 

menca, 

Pantalonul ! 

De postav civit, erocala semi-largi, a- 

vând bamtle duble do postav distinctiv, fie- 

caro lată se 14 m/m. 
In ţinuta de tate zilolo şi servieiii, pan- 

talonul va avea numai un paspol dis- 

tinetiv. 
Elevii de ori-ce clasă vor purta numai 

pantalonul adoptat pentru serviciii în. ori- 

co ţinută, 

Chipiu 

Forma și dimonsiile celor adoptate în 

armată, adică: banda 30 m/m, visiera lii- 

țimo la mijloe 3 m/m. | 

Calota «do postav civit, banda de catifea 

distineţivă, la olevii de ori-ce clasă de 

postav distinctiv, 

Armătura 

Spada dreaptă cu teaca de oţel, Tungi- 

mea, 800 m/m, mfnerul cu un singur arit şi 

placa resfrântă, pe care esto stampat em- 

blema corpului In relief ca pe nasturi, gâ- 

tul mânerului de os negru împletit cu sâr- 

mi galbenă, garda totă do alamă. 

Dragona 

Directorul General, ciucuri tari şi pan- 

glica lată 20 m/m de aur. N _ 

Inspectorii şi Şefii de servicii, ciucuri 

tari. panulica de poil-do-chovre, lată 2U 

m/m, având în țesătură două linii de aur, 

late 5 m/m, în lungimea panslicei, 

Coi-Valţi impiogaţi, acelasi panglică ca 

la Sefii de servicii, însă ciucuri flotanţi. 

[ilevii de ori-co clasă, dragona de piele 

în dimensiile şi formele de sus.   
1) Sancţionat prin Inaltul Decret No. 1550 din 12 August 4871 şi publicat în Moni- 

torul Oficial No. 183 din 20 August (1 Semptembrie) 1871.
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Centurouul 

In mare ţinută, de aur ta 40 m/m belio- 
rilo late 25 m/m, încheiându-se peste tunică 
cu două paftale, pe cari sunt ropresintate 
emblemele corpului în rolict ca pe nas- 
uri. 
Elevii, un centuron de piele do lac, după 

forma și dimonsiilo celui de sus. 
In mică ţinută, conturonut scurt de piele 

nesru, «lo lac, co so portă sub blusă, 

Mantaua 

Caban de postav 'civit eu başlie, căptu- 
şită nogru cu ciucuri do poil- -de-chevre și 
po piept cu găitan negru şi nasturi forma 
olivi. | 

Cravata 

De şalon, noacră, închoindu-so cu nas 
turi la spate, Lăiţimo 45 m/m, pe bordul do 
sus va (| un paspol alb de batistă, ros de 
1 lo mm. 

Mănușă 

De piele albă zisă castor, «o cele ce se 
spală, 

Incălţăminte 

Cisme do vax, croito d'antrega fără be- 
zeţuri. 

Botfori «de vax saii iuft, eroţe din jos do 
vonunchi, cari se port poste pantalonul cu 
paspol. 

Manehete 

La « cămăşi nu pot a oşi din mâneca nai- 
nei mai mult de 5 min 

SEMNE DISTINCTIVE 

Elevii clasa IL 

La mancheta tunicei şi a blusef, un'su- 
tag de mătase galbenă, lat 3m/m, pus ori- 
zontal pe bordul superior al manchotoi. 

La chipiit lângă visieră, o: sub-bărbie 
falşă de aur. lată 3 m/m, d'asupra bandei 
pe bordul inferior al calotei un sutaș de 
miătaşo salbenă, lat 3 m/m, în fund împre- 
jurul circomferinţoi un sutaş. do miitase 
valbenă, 

Cocarda: la chipiu prinsă cu un nasture 
mie de uniformă, diametrul lui 9 m/m, gansa 
la chipiii din patru torsade do mătase gal- 
benă, în josul cocardei omblema corpului 
do metal aurit, lungimea 55 m/m. 

Pe gulerul tunieci şi blusoi emblema 
corpului - lungimea 85 mm lăţime 35 m/m 
brodat, cu maso galbenă. 

- Elevii clasa I 

= Acelaşi semn distinetiv de mătase gal- 
benă i însă, la, manchete, | a chipiii și la, cir-   

comforința fundului câte dout trese de 
sutaş exale în dimensiuni, avend distanța 
între densele 4 m/n. : 

Officianți! clasa INI 

Manehetele şi chipiii deseris la olevii 
clasa II, însă tresele vor fi de fir, asemo- 
nea şi sansa, 

Pe uulerul tunicei și al blusai va fi bro- 
dată emblona cu frunze după modelul No. 
1, însă cu o singură săgeată, broderia va 
fi de aur. 

Offieianţii elasa II o. 

deseris la clovii 
iusă, trosele do fir, asemenea şi 

Manehotele şi chipiul, 
clasa |, 
unsa. 

Broderiilo la tunică şi. blusă, descrisă la 
ofiicianţii inferiori clasa IIl- -a, însă eu cout 
săgeți, 

Officianții clasa l 

Manchotole şi enipiul, descris la oflici- 
anţii clasa II-a, însă cu trei trese. 

troderiile la . tunică şi blusă, colo des- 
eriso la officianţi  elasa s-a, însă cu trei 
săzeţi, 

OFFICIANȚII SUPERIORI CLASA Il-a 

Pereeptor postal clasa III | 

La manchetelo blusei şi tunicei pe bor- 
dul superior, un „salon do aur lat 20 min 
aşezat orizontal împrejur d'asupra lui, la 
distanţa de 4 m/m, o tresă lată 3 m/m, aşe- 
zat în acelaș sens. 

La chipius între bandă şi calotă, galonul 
şi tresa ca ln manehotă, împrejurul cir- 
comferinţei fundului două treso depărtate 
una de alta do 4 m/n. 

La blusă, ambele Dărţi ale aulerului, 
florea cu omblema corpului după modelul 
Nr. 2, însă cu o singură siigcată. 

La, tunică, broderia ca la blușă, având 
deosebit împrejurul “gulorului o  bazhetă 
brodată eu canetil, model Nr. â. 

Officianţi superiori clasa II, 

„Pereeplor postal clusa 1. 

La manchetele blusci ca la officianţii Sul 
poriori clasa III, însă cu două treso dese 
părţite de 4 m. m, asemenea la tunică. 

La chipiu, între bandă şi calotă galonul 
şi dout trese ca la manchete, în fund dout- 
irese împrejur. - 

La guler, broderia ca la otâcianţii supe- 
rioră Clasa. III, însă cu trol săgeți.



    "căilor. ferate; 

Officianți superiori clasa I. 

Peveeptor postal clasa ]. 

La manehetolo bluscă și tunicei, ealonul 
lat de 20 m/m, d'asupra căruia se pune 
troi treso do aur. 

La chipiu, asemenea salonul şi colo trei 
treso do la manchoti, imprejurul fundului 
două trese. , 

Broderia, sulerului, coa adoptată pentru 
ollicianții superiori, insă cu troi săgeți: 

Inspeetori de Circomseripţiună 

La blusă, d'asupra bordului superior, a- 
şezat orizontal un salon lat 35 m. m, în 
țesătura căruia se află alese emblema cor- 
pului, atârnând eu un snop do zoco săzeţi 
legate prin bceale, d'asupra acestui galon 
o tresă lată 3 m. m. şi depărtată do salon 
4 m/m. | , , 

La chipiu salonul şi troza de la man- 
cheta blusei coprinzând parte din bandă şi 
partea din calotă, împrejurul fundului trei 
treso despărţita fio-care 2 m/m. 

La guler, bioderia olficianţilor supericri 
insă cu patru Săzoţă. - . ” 

La tunică, broderia ca la blusă, pontru 
guler, având deosebit împrejurul ulcerului 
0 baghotă 'brodată cu canctil şi flutură, 

după modelul Nr. 4, lăţimea 20 m/m" 
Aceiaşi broderie şi barhetă ropetato la 

manchote, broderia vino .pe partea ante- 
braţelor. 

- Inspeetor (ieneral. 

La bluză disticţiunoa dată inspectorilor 
de circumseripţii, însă cu două trese la man-   

GO 

chotă şi cinci săzoţi la broderia gulerului. 
La chipiu salonul şi două treso peste 

calotă şi bantă, îar-la fund trei trose. 
La tunică, broderia ca -la blusă, având 

deosebit brodată baghota descrisă la ins- 
pectorii de circumseripţie împrejurul gu-: 
lerului. 

Aceiaşi bachetă şi broderia repetată la 
mavehote pe.anto-braţe. pontru broderie, 
iar la bagheta împrejur. 

Director General 

La blusă dasupra manchetei, galontil lat 
de 33 m. m., avend dWasupra trei trese. 

Broderia la guler, cea do la inspectorii | 
de circumscripţii, însă cu şease săreţi. 

La chipiu, galonul şi cele trei treso de 
la manchete puse pesto bantă şi calotă, 
împrejurul fundului -troi trese. 

La tunică, broderia ca la blusă, la guler 
având împrejurul gulerului o bazhetă ea 
cca de la inspectori, sub caro so briulează 
o dantelură cu canetil, după modolul Ar, 
5. Acciaşi broierie şi la barhetă repetată 
po manehetă, 

- In ținută de gală, pălăria bicornă cu pene 
negre frisata imprejurul bordurilor, cu €o- 
cară, gansă şi ciucuri adoptați pentru o!- 
ficerii generali, 

Art. Il. Ministru Nostru Secretar do Stat 
la Departamentul de Intorne osto insărci- 
nat cu aducerea la indeplinirea, a ordonan- 
ței do faţă. 

Dată în Sinaia la 12 August 1871. 
Urmează semnătura M. S. Rocelui 

Ministru Secretar de Stat lu Deparlamen- 
. tul de Iutevrne. - 

(5) [. Catargiu, , Nr. 1550. 

  

REGULAMENT 
- ASUPRA 

Serviciului agenţilor auxiliari ai poliţiei generale a statului 

$ 1. Disposiţluni generale 

Art. 1. Potrivit lezei pentru oranisaroa. 
poliției generale a Statului, îndoplinese, pe 
lângă atribuţiunile . specinte. funeţiunei lor 
și fâră jienirea acestora, şi atribuţiunile dn 
azenţi auxiliari ai poliţiei : 

1) Şefii do garnisone în comunele ru- 
rale ; , 

2) Guardii vamali: - 
3) Cantonierii, şefii de echipă şi picherii 

4) Cantoniorii şi şefii de cantoniori ai şo- 
selelor Statului şi judeţelor: 

5) Cantonierii şi şefii de cantonieri tele- 
gralo-postali ; 

6) Factorii postali rurali ; 

2) Pădurarit şi confiniştii Statului: 
8) Pădurarii particulari recuncseuți ; 
9) Guardi câmpeni comuuali : 

42) Guardi particulari recunoscuţi ; 

11) Strejarii din sate, po cât timp sunt îu 

serviciul pentru paza de di și de nopte. 
Art. 2. Poliţia senerală a Statului stă sub 

autoritaton, directă a ministerului de în- 

terno. E : 

za se exercită do oficerii şi acenţii do 

poliţie, sub conducorea în Capitălă şi în 

laşi, a protecţilor de poliţie: in cele-alta 

oraşe și în judeţe, a prefecţilor de judeţe ; 
în plăși, a sub-prefeeților și revisorilor co- 
munali : în comunele rurale, a primarilor,   poliției veneralv: 

50 

- Art, 3. Sunt oficesi de poliție, în sarviciul
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1) In oraşe prefecţii de poliţie, afară de 
cel din Capitală și din Iaşi: directorii pre- 
fecturilor de poliţie şi ai poliţiilor; ins- 
pectorii de poliţie; poliţaii; comisarii și 
sub-comisarii ; 

2) La sate: sub-prefecţii şi ajutorele lor: 
revisorii comunali; primarii şi ajutorele 
lor; geandarmii rurali ; şefii şi sub-șefii de 
ări saii înlocuitorii lor, în gările unde nu 
sunt oficori de poliţie speciali ; agenţii va- 
malf, la punctele de fruntarie, undo do a- 
semenea nu sunt oficeri speciali de poliţie. 

„Art. & Sunt agenti de poliţie, în serviciul 
poliţiei senorale, atară de aceia enumoraţi 
la art. 1, însă numai la oraşe și în mod 
permanent ; serzenţii de oraş, geandarmii 
pedeștri şi călări, și avenţii do siguranță, 
acolo unde sunt saii sar înființa, 

$ 2. Indatoririle agenţilor auxiliari 
ai poliţiei 

art. 5. Serviciul de asenţi pormanonţă 
snit auxiliari ai poliției enerale a Statu- 
lui impune celor investiţi de loze en a- 
câstă calitate îndatoriri ordinare şi extra- 
crlinare, 

Pa cele Vânttiii, ci sunt datori a Ie în- 
deplini de la sine, firă a-avea nevoii do 
ozuine saii instrucţiuni speciale ; pe ccle- 
alte, că le indeplinese numai în urma unor 
asomonei însăreinări, potrivit ordinelor şi 
instrueţiunilor primito de la şefii şi ofico- 
rii de poliţie ai locului, 

Art. 6, Toți agenţii do poliţie provărţuţi 
prin roculamentul de faţă sunt datori, în 
indeplinirea, serviciului lor ordinar. : 

A veghea asupra persânelor, lucrurilor şi 
intîmplărilor care interesâză liniştea, or- 
dinea şi siguranţa publică, precum și asu- 
pra faptelor cari ar amenința sait atinge 
libertatea, proprietatea şi siguranţa per- 
sonelor, ori sănătatea, publică ; : 

A informa, verbal saii în scris, despre 
tote cele întâmplate, făptuite saii atlato de 
denşii şi cari pot interesa serviciul, po o- 
ficerii do poliţie ai locului; Ă 

A împedica.și a faco să înceteze faptele 
relo eo lo-ar observa în drumul sau în ser- 
viciul lor, a da ajutorul lor celor cari aii 
nevoiă de dânsul şi a face ca, până la so- 
sirea oficerilor de poliţie, urmele faptelor 
role să nu dispară, dovedite să potă fi adu- 
.nato, făptuitorii şi complicii lor să fie cu- 
nosență şi, dacă le stă în putinţă, să pună 
mână pe că şi săi predea oficerilor de po- 
liţie. , 
"Art. 7, Personele asupra cărora agenţii 

auxiliari ai poliţici aii a voghia, în intere- 
sul linişte, ordinei şi siguranței publice, 
sunt mai cu osebire: . 

1) Acgia, cari găsindu-se po.drumuri sai 
în împrejurimi, ar avea nevoiă ile ajutorul 
şi sprijinul lor, precum : infirmii, bolnavii, 
nebunii, răniții prin. întâmplare, asfixiații, 

inecaţii, omenii ameţiţi 
rătăciţi, ote,; 

2) Aceia cari, prin faptele, felul ocupa: 
țiunilor saii lucrurilor ce aii asupra lor, in- 
tereseză poliţiu precum : Omeni eu purtări 
rele saii cunoscuţi ca primejdioşi ; deserto. 
rii ș vagabondii ; cerşetorii şi Gmenii fâri 
căpătâi ; omonil străini de localitate și 
cari ar da do binuit ; cei prinși sărind iîm- 
prejmuiri străine, ferestre şi altele ; cei să. 
siţi cu chei false saii alte unelte proprii 
pentru săvirşirea de fapte rele: co! prinși 
având asupră-le, vindend saii amanetânil 
lucruri bănuite a fi de furat, ete. 

Art. 8. Lucrurile asupra cărora, în acolași 
interes, asenţii auxiliari ai poliţiei au a 
vezhia, sunt: 

1) Obicetele de ori eo fel srisite în dru- 
mul lor saîi urămădite pe drumuri fără ne- 
apărată trobuinţă, ori cari ar împodica li- 
bera circulaţiune ; cele cari, prin expunerea. 
vindarea- sau distribuirea ler, provocă scan- 
dal ori vatămă morala publică ; cadavrele 
do omeni saii animale. cte., : 

2) Tot, ce serveşte spre trel:uinţă, folosul 
saii poloha publică, precum: şosele, dru- 
muriie, şinţurile. plantațiunile, luerările 
do artă suii materialele depcsitate, cana- 
lurile, porturile, podețele, firele talegrafiee 
și telefonie, liniile de drum de fer, sem- 
nele şi semnalele. lucrările de apărare, în- 
tărire și fortificaţii, fântânile și puţurile, 
tăblitolo cu ariitarea drumurilor şi numt- 
rul caselor, ote. 

Art, 9. Intemplările co intereseză politia 
sunt tote faptele neatârnate de voinţa o- 
mului şi cari pun în primejdie viâţa și a- 
vutul lui. precum : incendiile, inundaţiile, 
surpările de pământ și case, explosiunile, 
bolele epidemice saii molipsitore la omeni 
şi animale, cete. 

Art. 110. Faptele pe cari asonţii auxiliari 
de poliţie aii a lo preîntâmpina, a lo face 
să înceteze, saii a face să potă fi urmărite, 
in interesul liniştei, ordinei şi sisuranței 
publice, a! libertăţei, proprietăţei şi sicu- 
ranţei persânolor, al igienei şi sănătăţoi 
publice, sunt tote acelea po caro omul lo 
făptueses cu voinţă, din nedibăcio, din ne- 
socotinţă, din nebăgaro de sâmă saii din 
lipsă de pază şi pe cari legile, reculamen- 
tele și ordonanțele gencrale suii locale le 
opresco şi le pedepsosce. ” 

O căltuză intocmită alfabetic, după ca- 
"sură, va înlosni color cu sciinţă de carte 
cunâscerea serviciului de poliţie ce aii a 
indeplini în tote împrejurările, fără jieni- 
rea serviciului funcţiunei co o ceupă în 
principal, NR 

In special agenţii auxiliari de poliție sunt 
datori a se informa, in drumul saii în ser- 
viciul lor, de ori-ce mişcare, întâlnire sati 
adunare neobicinuită ;. de ori-co persâne 
streine saii fapte cari ar da da bănuit: de 
ori-ce uneltiri de răsvrătiri saii de fapte 
rele, cete... | 

de beutură, copi 
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Art. 11. In tote acosto easuri, intorimnuțiu- | 
nilo agenților auxiliari do poliţie vor fi [i- 
cuto: 

1) Către oficorul de poliţie al locului col 
mai apropiat, ori cel d'ântâiii întâlnit în 
drumul lor, saii către oficerul do caro do- 
pindo direct ; ” 

2) De însuși acel caro a vădut saii a a 
Mat ceva, sait din om in om prin tovarășii 
lui de serviciii, ori prin ori-co alt agent de 
poliţie din alte servicii ; 

3) Co îndată, dacă casul esto grav şi ur- 
«ont ; la sosirea lor in cea d'ântâiii comu- 
nă, saii prin alte mijloce, dacă ceasul oste 
mai puţin grav. 

4) Vorbal suii în scris, 

$ 8.—Organisarea serviciului 
şi controlul . 

Art. 12,—-La, fie-care primărio rurală și 
secțiune do gondarmi rurali. se va ţine un 
registru special, în care vor fi înscrişi, cu 
arătarea serviciului co îndeplinesc în prin- 
cipal şi domiciliul, toţi. aenţi auxiliară de 
polite aflaţi în cireumseripţiile respee- 
tive, . 
“Acoia cari ar fi numiţi din noii întrun 

serviciii al Statului, judoţului. saii particu- 
„lare, care le impune şi îndatoriri de agenţi 
auxiliari poliţienesci, sunt datori a so pre- 
senta neapărat, în cel mai scurt timp, pri- 
marului comunei, dacă locuesee intr'o co- 
mună rurală ; prefectului de judeţ, dacă 
locuesca în oraşe, spre a le face cunoscut 
numirea şi în locul cui a fost numit. 

Primarul încunoseiinţeză îndată despre a- 
cesta atât pe sub-profectul sai rovisorul 
comunal, cât și po șeful staţiunei do sen- 
darmi a locului, , 

Art. 13.—ln afară de casurile în cari a- 
uenţii auxiliari de poliţie sunt datori a a- 
duce la cunoscinţa oficerilor de poliţii, în 
general, cele întâmplate, vădute saii aflate, 
ei sunt încă datori a sta in strinse legă- 
turi de serviciii mai ales cu primarii co- 
munelor rurale, chiar dacă nu aii a le ra- 
porta nimic insemnat: 

1) Cu primarul comunei unde locuese, cât 
mai des posibil; 

2) Cu coi-alţi, ori de câte ori se găsese 
în trecere po dinaintea localului primăriei, 
a locuinţei primarului saii ajutorului, dacă 
serviciul lor propriii nu îi impedică de a 
se abate.   

Art, 14.—Protecţii do judeţe, sub-prefocțit 
şi ajutorele lor. rovisorii comunali, pri- 
marii comunelor ruralo şi vondarmii rurati, 
cu ocasiunoa serviciului şi inspecţiunilor 
lor, so asigură de apropo” do modul cum 
agenţii auxiliari aă poliţiei întelos și in- 
deplinese indatoririlo lor și dii ordinele şi 
instrucțiunile cuvenite pentru buna lor iîn- 
drumare. | a 

Art, 15.—0Ori-co oficer de poliţie, caro va 
fi tost informat, prin aenţii auxiliari at 
poliției, despre vre-o întâmplare saii fapt 
care reclamă intervoniroa lor, vor îi da- 
tori, dacă casul presintă 6re-caro însemnă- 
tate, al aduce imodiat la cunoscința .pre- 
fectului de judoţ, prin mijlâcele cele mai 
reperi ; iar dacă casul coste grav saii ur- 
gent, și direct la cunoscinţa ministrului do 
interne. 

S 4.—Distinoţiuni, recompense, 
pedepse . 

art. 16.—Agonţii auxiliari ai poliţiei cari, 
in îndeplinirea serviciului lor polițienesc, 
vor da dovezi do devotament saii curagiii 
deosebit, vor putea fi antorisați să porte 
un sein distinctiv și vor putea primi o re- 
compensă, în bani, după găsirea cu cale a 
ministrului do interne, căruia i se va. su- 
pune casul, ” 

art. 17.—In cas do abateri do la indato- 
ririle lor polițienesci saii do nogligenţă, a- 
genţii auxiliari ai poliţiei vor fi supuşi 
pedepsolor disciplinare prevăduto de legile 
și regulamentele privitore la serviciul că- 
ruia ek aparţin. IE ' 

Art, 18. — Şeful saîi oficerul de poliţie, 
care observă asomenea abateri saii noali- . 
gonţe, este dator a, le constata în asistența, 
aentului invinuit şi a şefului stii imediat, 
după co vor fi vestiți. i E 

Dacă aceștia asistă. oficerul de poliţie 
este dator a consemna apărarea sait art- 
tările lor. - ” 

Resultatul cercetărei va fi inaintat, dacă 
e casul, direct autorităţei în drepta aplica 
podâpsa, .în cas când acesta este locală, sati 
ministerului de interne, în cas când agen- 
tul depinde de Stat, 

- Pentru aplicarea pedopsei, in acest. din 
urmă, cas, ministerul de interne va - intor- 
veni la dopartamentul respectiv, 

        na pr
e
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“REGULAMENT 
PENTRU 

Casa de Dotalie a corpului Telegrato-Poștal . 

Disposiţiuut generale. 
3 

Art. 1]. Casa de dotaţio a corpului telo- 
«rafo-postal, inființață prin art. 46 din le- 
frea deo organisare a corpului, funcţioneză, 
la direcțiunea senerală a, tolosrafelor și 
poştelor, de care dopinde, şi esto menită 
a veni în ajutorul personalului tolegrafo- 
poştal care, dupo lego, nu ar avea dreptul 
la o ponsiune. 

Art, 2, Ea se administreză de un consi- 
liii numit dintre funcţionarii telourato-poş- 
tali in activitate - 

Veniturile: și fondul casei de dotaţie 

Art, 3. Veniturile, casoi de” dotație se 
compun : , 

«) Din amendile disciplinare aplicate per- 
-sonalului superior și inferior prevădut la 
art, 16 din lege; 

W) Din vacanţele personalului anzaviat 
cu diurnă : . 

- €) Din bonificarea procentelor fondului 
prevădut la art.4; 

«) Din veri-co alte sume cari ar isvori 
din resurse ercate prin alto lei în favo- 
rul acestei case, 

Art. 4. Fondul casei de dotaţie se com- 
-pune din sumele adunato ide la promulza- 
rea lesei de oruanisaro din 1 Maiii 11892 
până la punerea în aplicare a acestui regu- 
lament, cari se vor depune la casa do de- 
puneri, consemnaţiuni şi economii, precum 
şi sumele primite din donaţiunilo : bene- 
vola, . 

Art, 5. In nici un cas şisub nici un mo-= 
tiv acost fond, precum și sumele cari se 
“vor adăuga în urmă la densul, nu se vor 
putea atinue ; el devine inalienabil şi-ina- 

"tacabil şi numai procentele lui sec pot a: 
- fecta, impreună cu sumele prevădute la art, 
"3, la plata do 'ajutâre. 

Consiliul de administrație 

Art, 6. Consiliul do administraţie al casei 
- de dotaţie se compune din : 
a) Taspectorul cireumseripţiei II; 

b) Sefii de divisiune din dirocţiunea "ge- 
"norală a telogratelor şi poştelor ; 

e) Dirizintele oficiului telegrafic central: 
«D Dirisintele oficiului poştal contral ;   

ec) Casiorul contral al direcţiunei şi di- 
rigintole-comptabil. 

Art, 7. Acest consiliii va “lucra sub pro- 
şedinţia directorului general sati, în lipsă, 
sub a subdircetorului-seneral. 

Consiliul nu pâte lua nică o decisiuno dacă 
nu_vor fi cel puţin 5 membri presenţi. De- 
cisiunile so iaii cu majoritate de voturi; 
în' cas do paritate, votul preşedintelui esto 
preponderent. a 

Decisiunile consiliului se înscriii: întrun 
registru special şi so somneză de membrii 
cari aii luat-parte la şedinţă, 

Minoritatoa "şi inscrie părerea în re- 
gistru, " . - o 

Art. 8. Atribuţiunile consiliului de adlmi- 
nistraţie sunt : | 

1) De a se pronunta asupra corerilor şi a 
aproba ajutorul funcţionarilor, văduvelor 
saii minorilor funcţionarilor telezrafo-poş- 
tali cari aii avut If saii diurnă fără drept 
la pensie ; - 

2) Do.a stabili budgetul de venituri și 
cheltueli şi al supune aprobirei ministe- 
rului de interre; . 

3) De a priveoghia la aplicarea budgotului 
aprobat ; 

4) De a observa incasarea veniturilor şi 
plata cheltuclilor: . 

5) Dea vorifica şi trămite curţei de comp- 
turi compturile prevădute de legea comp- 
tabilităţei gonorale a statului. 

Art. 9, Consiliul de administraţie so în- 
trunesco de două ori pe an: la 15—90 Mar- 
tie şi 15—20 Septembrie. | 
“EL este dator:a: controla cel puţin de 

două ori pe an, la 1 Aprilie şi la 1'0c- 
tombrie, gestiunea fondurilor cască. -: 

Comitetul permanent al casei de: dutație 

Art. 10. Pentru da curs lucrărilor cu- 
rente ale casti. de dotaţie, se institue un 
comitet permanent, compus din : 

«) Dirigintole oficiului telegrafic central: 
W) Şeful comptabilităței din rdlirecţiune; 
ec) Un oficiant superior, do ori-co grad. 

delegat de direcţiune ; 
“l) Un secretar comptabil numit do di- 

recţiune dintre oficianţii superiori de ork-ec 
graul saii interiori de gradul 1. | 

Col mai maro și mai vechiii'in «rad Ya 
presida comitetul. = 

Art. Îl. Casiorul contra! și dirizintele-
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comptabil va indeplini şi funcțiunea de ca- sier al casei do dotaţie, 
Art. 12. Comptabilitatea şi totă cores- pondența casei so va ține do către socro- tarul-comptabil, Hârtiile esito vor fi som- nato do membrul delogat de comitetul Dor- manent și contrasemnate do sceretarul com- ptabil. 
Art. 13, Posturile provădute în presontul resulament sunt onorilice, alară de secre- tarul-comptabil, căruia so fixâză 0 diurnă, lunară de 50 lei, plătită din veniturile ea- sei de dotaţie, . ” 
Art. 14. Sposelo de cancelarie so vor da 

do direcţiune, 

Dobândirea drepturilor la. ajutore 

Art, 15. Pot obţino ajutoro de la casa do dotaţio a corpului toţi funcţionarii tele- 
grafo-poştali și familiile lor, atât acoi cu 
Icfă, cărora li so fae roțineri pentru pon- 
sii, dar cari nu aii anii de sorviciii ceruţi 
de leo pentru a avea dreptul la veri-o 
pensie din casa pensionarilor Statului, cât 
și personalul cu diurnă, precum : factorii, 
cantonierii, 6menii de serviciii, ete. 

Art. 16. uneţionarii, văduvele zaii tu- 
torii minorilor faneţionarilor încetați din 
vicţă saii căduţi în infirimitate, înainte de 
a avea anii do serviciii ceruţi pentru a ob- 
tine. veri-o pensie, saii puşi în rotragere de 
către direcţiunea sencrală a telegrafelor şi 
poştelo> din causa bătrâneţelor saii alte in- 
firmități, 
«o ajutore. 

Art. 17. Puneţionarul retras do la sine din 
serviciii, care ar voi să sn bucure do aju- 
torele ce acordă casa de dotaţie, po lângă 
cele-alto acte cerute de acest regulament, 
trebue a avea şi versta de 60 ani impliniţi 
şi col puţin 20 ani de servicii. 

Art, 18. Cererile trobuose insoțito de ur- 
mătorele acto : 

1) Un certificat din partea, direcţiunei ge- 
nerale constatând anii de servicii și causa 
retragerei din funcţiuno ; 

2) Un certificat medical (de este casul), 
liberat de trei medici, din cari unul medi- 
cul primar al oraşului saii județului unde 
domiciliază reclamantul, constatând infir- 
"mitatea do care suferă . și că nu: mai este 
propriii serviciului ; . ” 

3) Un act. liborat de primăria locali, do- 
veditor că nu mai are alto mijloce de c- 

„xistenţă, ș | 
4) Dovadă dacă este căsătorit, câţi copii 

are, actele constatatore de vârsta acestora. 
Art, 19, Văduvele şi tutori! minorilor tre- 

buc să insoţescă cerorilo lor de: 
1) Extractul de deces al soţului respectiv, 

părintele minorilor ; - 

pot adresa casei de dotaţie cereri |- 

2) Actelo doveditâro ci oste soția saii fiit 
Lozitimi ai 'unctionarului decodat ; 

3) Certificate din partea, direcțiunoi ue- nerale a teleyrafelor şi poştelor de anii 
serviţi ; 

1) Acto doveditore că nu niai aro alte 
mijloce do existenţi. 

Art, 20, Cuantumul ajutârelor, co casa de 
dotaţie acordii, so va, fixa do consiliul de 
administraţie provădut la ar. 6 

Art, 21. Nici un ajutor nu va, putoa fi 
mai maro de 80 lei pe lună pentru perso- 
nalul superior și do 59 loi pentru persona- 
lul inferior. . 

Art. 22, Ajutorelo so plătese do la înce- 
putul primei luni ce urmeză dupe înecta- 
rea luneţionarului din sorviciii ; drepturile, 
insă, so vor stabili la epocile 'provăduto la 
art. 9, - . 

Art, 23. Ajutorele acordate sunt rovorsi- 
bile asupra soţiei până la romăritare şi a 
minorilor până la, majorat. E: 

Art. 24. In luna Aprilie a fio-cărui an, 
toți ajutaţii casei do dotaţie vor inainta a- 
cestei case, prin dirigintele celui mai Apro-: 
piat oficiii do reşedinţa lor, un certificat, 
legalisat do primăria locală şi vidat de di- 
rigintele oficiului respeetiv, care va atosta, 
identitatea persânoi, | _ 

In certificatele văduvelor trebue să so 
[facă menţiune că ele nu ai trecut într'o 
nouă căsătorie. 

Perderea drepturilor la ajutore 

Art. 25, Peri dreptul la ajutorele din par- 
tea casoi de dotaţio: - 
4) Acei cari, dupe obținerea lor, Vor o- 

cupa un sorviciii salariat, fio do o casă PU- 
blică, fie do o casă privată, saii sar dovedi 
că aii mijlvee suficiente de existență ; 

I) Văduvele cari se vor remărita ; - 
c) Minorii când ajung Ia majorat. - . 
Art. 25. Spre acest sfârşit, secretarul- 

comptabil, având in vedere otatea, minori- 
lor cari primese ajutore, va spune comite- 
tului la timp ajungerea la majorat, spre a 
le suprima ajutorul, | | o 

Art, 27, Acci. cari vor înceta de a nai o- 
cupa un serviciii salariat, saii vor perde 
midlocele de existenţă, dupe cum s0. pre- 
vede la alin. a de la articolul precedent, 
pot revoni spre a le acorda din noii ajuto- 
rul la care avea drept. 

Plata ajutârelor 

Art: 28, Ajutorelo acordate so achită co- 
lor în drept prin diriginţii oficiurilor celor 
mai apropiate de reşedinţele lor, . _ 

Art. 29, -Intro-20 — 25 alo. fie-cărei luni, 
comitetul permanent emite o ordonanţă de   plată, asupra casierului central al tolegra-
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felor şi postolor, la earo va anexa şi statul 
personalului ec esto de achitat po luna 
respectivă, - -. 

Art. 30 Casierul central va achita ordo- 
nanța din venitul cască de dotaţie şi dupo 
ce va reţine pentru sine suma co ropro- 
sintă valoroa ajutorelor ue aro de achitat; 
rostul îl va trimite oficiurilor respective 
pontru plata vensionarilor dependinţă de 
dânsele, 

Art. 31. Achitarea se va face sub luare 
do chitanţe, cari so vor înainta casierului 
central spre a le anexa ca acte justificative 
la ordonanța de plată. 

Art. 32, Ordonanţele de plată vor fi som- 
nate de unul din membri, delegat de con- 
siliul permanent din sinul stă, și contra- 
semnate de secretarul-comptabil. . 

Art. 33, Pentru ajutorele plătite, casiarul 
contral va forma un registru lunar do'chi- 
tanța ș asemenea pentru sumele primite şi 
plătite va ţine un registru. , 

Art, 34, Excedentul ce, eventual, ar re- 
sulta în fie-care lună se va raporta la ac- 
tivul lunci următâre. . | 
"Art, 35. Excedentelo ce, oventual, ar ro- 

sulta anual va rămâne disponibile până la 
suma do 5.000 lei, şi aceea co va trece 
pesto 'acâstă sumă se va capitalisa în .f0- 
losul fondului casei, cumpărându-se prin 
sindicul bursei, efecte garantate de Stat, 
cari so vor consemna la casa de depuneri, 
"Art, 30. In cas când plăţile unci luni vor 
covârși incasările, ele se vor acoperi eu din 
excedentul lunilor precedente şi cu din su- 
ma disponibilă prevădută la articolul pre- 
cedent; şi dacă nici cu aceasta nu sc va 
acoperi, se va face repartiție, suferind fie- 
care o reducţio în raport cu suma la care 
este indreptățit. 

Art. 37. In acest scop, secretarul-compta- 
bil, avend în vedere totalul sumelor intrate 
de la epoca plăţei ajutorelor lunei prece- 
dente, excedentul rămas din luna precedentă 
şi suma ajutorelor a se plăti, va stabili ba- 
lanţa şi va face repartiție în cas de dificiț. 

Art. 38. La finele fie-cărui an budgetar 
se va face balanţa generală, care se va con- 
trola de către consiliul superior, şi exce- 
dentul consemnat, conform articolului pro- 
cedent, s va adăuga la fondul previdut la 
art. 4, sub a cărei rostricțiune va rimâne. 

Art, 39. Serviciilo: rospective din direc- 
țiunea genorală a tolegrafelor şi postelor. 
vor comunica casei de dotaţie tote amen- 
dile aplicate personalului tolegrafo-postal, 
cari, dupe lege, rovin acestei case, precum 
şi, oventual, revocarea lor. : 

Art. 40 Diriginţii. oficiurilor însărcinaţi 
cu împlinirea acestor amendi lo vor îna- 
inta la finele lunei casei do dotaţie. 

Art. 41. Divisia comptabilităței din” di- 
recţia sonorală a telesrafelor și postelor, 

„având în vedere statele formate do divisia   

LI
 

alministrativă, va ordonanța şi inainta, 
pentru fie-care trimestru, casei do' dotaţie 
sumele provenite din economiile prin va- 
canţe ale personalului ansariat. cu diurnă 
in prima lună caro urmeză dupe lie-care 
trimestru. - 

Scripte și compturi 

Art, 42. Casa de dotaţie a corpului tele- 
urafo-postal va ţine următoarele seripte: 

1) 0 carte de partido în care se va 
înscrie compturilo sale dupe natura veni- 
turilor şi choeltuelilor ; ” 

2) Jurnal pentru înscrierea sub numtrul 
do ordine a orionanţelor de plată, 

3) Carte de partidă pentru desvoltaroa 
ordonanţelor de plată po articolelo budiro- 
taro şi comparativ cu creditele deschise ; 

4) Carte de partide în care se va . trece 
pe articole, dupe budgetul aprobat, veni- 
turile şi cheltuelile ; 

5) Registru - pentru plata. ajutorelor în 
care se:va trece ordonanţelo de ajutorele 
emise şi plăţile efectuate ; 

6) Condica în care so va trece tote co- 
municările de amendile aplicate şi respec- 
pectiv revocarea ior, precum şi a sumslor 
provenite din vacanţele personalului cu 
diurnă spre a servi de control la incasarea 
acestor venituri; | 

7) Registru de toţi pensionarii casei do 
dotați. 

In acest registru se va trecea numele şi 
pronumele ponsionarului, domiciliul săii, 
starea civilă, este ciisătorit, copii are, ver- 
stă fie-cărui copil, ajutorul acordat, numiă- 
rul deeisiunei consiliului de administraţie 
cu caro sa acordat ajutorul. 

Art. 43. Casa do dotaţie este justiţiabiiă 
înaintea înaltei curţi de compturi. 

Art. 44, In acest scop, consiliul de admi- 
nistrație va presinta, la finete fic-cărui an 
budgotar, un compt de gestiune prin care 
se va cepune tote: primirile de fonduri, 
tote plăţile efectuate şi numerariul rămas 
faţă, | , 

Art, 45. In acelaşi scop, dirocţiunoa ue- 
nerală a teloerafetor şi postolor va înainta 
înaltei curţi de compturi un borderoii do 
tote sumele emise. în comptul casoi de do- 
tație, care borderoii, împreună cu procesul- 
verbal. de saldul aflat la. expirarea anului 
budgetar precedent, va servi de normă la 
verificarea de faţă cu comptul do gestiune 
al consiliului, , a - 

Aceste compturi se vor publica prin Mo- 
nilorul Oficial, - -. 

Disposiţiunt transitoril. 

Art. 45. Timpul servit «le. personalul a- 
flat în funcţiune la punerea în aplicaro a
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acestui regulament va, fi ţinut în semă cu, 
drept câştigat pentru resularea ajutorelor 
prevădute prin presentul regulament, 
Asemenea viduvele și minorii celor de- 

cedați doja, cari cad în prevederile acestui 
rezulament, sc vor bucura de tote dreptu- 
rile acordate printr'ânsul. 

art. 47. La promiigarea acestui regula- 
ment, direcțiunea generalii, printr'un pPro- 
ces-vorbal va constata sumele încasate pini, 

atunci, cari vor forma fondul prevădut 1 
+ art. 4, 

Art, 43. La punorea în aplicare a acestui 
regulament se" va putea acorda ajutâre din 
veniturile casei de dotaţio ce sa vor în- 
casa do la promulgarea lui fără a fi ne- 
voe de formarea unui budget pentru tim- 
pul pină la 1/13 Aprilie 1894, : 

Art. 49, Acest regulament se va pune în 
aplicare cu incepere «le la 15 Noembric 1893 

  

REGULAMENT 
relativ la înființarea unei cantine pentru personalul inferior 

poștal-telegrafie și telefonie din Capitală 

Art. 1. Cu începere de la 13 Iulie 1903, 
so infiinţeză o cantină in scopul de a pro- 
cur personalului inferior poştal, telegrafic 
și telefonie din Capitală, uă alimentațiune 
indestutătore, himonică si cât mat cltină 
posibilă, - 

Art. 2. Ac6stă cantină va fi administrată 
do un censiliii coniprs din d'risinţii oficii- 
lor centrale telegratic-poştal şi telefonie 
sub președinția unui inspretor numit pe 
timp do un an de direcţiunea senerală 
dintre inspectorii cu reşedinţa în Capi- 
tală, 
Membrii consiliului de administraţie şi 

președintele acelui consiliii nu vor prini 
nici O indeninisare de nici un fel pontru 
acesto sareine, 

Po lânză cantină va funcţiona un econom 
numit de consiliul de administraţie. Rotri- 
-buţiunea luă se va fixa printr'o încheere a 
comsilinlul aprobati, do direcţiunea, gene- 
rală, 
Numărul omenilor do sarviciii ai canţi- 

nCY, precum şi retribuţiunea lor se va lixa 
de către consiliul do administraţie. 

Art, 3. Veniturile eantinei sunt de două 
feluri, ordinare şi extraordinare. | , 

Veniturile ordinare provin din. plata a- 
bonamentelor, iar colo extraordinare din 
ofrande, din procentele saranţiilor în nu- 
merariii alo personalului inferior caro nu 
se pote impărţi și din ori-co alte 'venituri 
intâmplătore, 

art. 4. Incasarea veniturilor și plata chel- 
tuelilor se va face de dirigintele-comptabil 
al dirocţiunei ; iar manipulaţia, între co- 
mitet şi dirizintele-comptabil pentru dife- 
ritele furnituri şi cheltuoli se va face 
conform rogulelor co se vor stabili prin 
instrucţiuni, 

art, 5, La, finele fio-cărei luni, consiliul 
va inainta direețiunei goncrale un borde- 
roii de venituri şi cheltueli, sprijinit pe acte 
justificative, po baza căruia so va da de 
direeţiune cuvenita descărcare, 

art. 6. La finele anului consiliul va pre- 
senta direcțiunei generale un bilanţ uene-   

ral de tâte operaţiunile efectuate în cur- 
sul anului 
Art. 7. Consiliul va supraveghea aprovi- 

sionările cantinoi priutr'un dolegat al stii, 
va controla cheltuelile, va observa 'prepu- 
rarea alimentelor şi va: urmări incasarea 
veniturilor 

Art. 8. Cantina va prepara dilnie hrana 
după o listă fixată în ajun de către co- 
mitot, . , , 

Cantitatea procurată fio-cărui participant 
va fi indostulățore şi va trebui să coprindă 
în fio care di tote atimentelo nutritive 
necesare (carne, logume, grăsime, pâine, 
ote. N 
ju 9. Orele la.eare so va servi dojunul 

şi prândul so vor fixa de ccnsiliul do ad- 
ministraţie. 

Art. 10. Plata abonamentului lunar va fi 
do loi 15. 

Pentru acestă sumă se va servi abona- 
tului dejun şi prând, Atât dejunul cât şi 
prândul vor consta din câte două feluri do 
mâncare şi pâinea necesară. _ 

Se vor putea face abonamente și - numai 
pentru o masă po di, în acest cas costul 
abonamentului lunar va fi de 8 lei. 

Art, 11. Plata abonamentului so va faco 
in comptul celui abonat de cătro delevatul 
serviciului pentru achitarea salariilor per=- 
sonalului inferior care va reţine suma din 
salariii in fie-care lună. 

Art, 12, Cheltuetilo necesitate de infiin- 
area cantinei şi punerea ci in funcţiune 
se vor acoperi din fondul provăţut al ca- 
sei de dotaţie a corpului. 

Art. 13. Localul unde'se va instala can- 
tina se va da gratuit de direcţiunoa e- 
nerală. 

Art. 14, O instrucţiune va detaila modul 
funcţionărei cantinci şi punerea în aplicara 
a acestui resulament. | 

Art. Il. Ministrul Nostru secretar do Stat 
la departamentul de interne oste nsărci- 
nat cu executarea acestui decret, 

Dat în castelul Peleş, la 18 -lunie 1993, 
CAROL 

No. 2124 

 



  

  
  

Cantina, .oste 
d-lor diriginţi ai oficiilor toterrafice-tele- : 
fonice și postale, având do: preşedinte po 
d. inspector al: circomseripţică [;: CU -roşo- 

"dinţa în. Capitală, MR E 
Atribuţiunile consiliului de administraţie, 

a d-lui inspector: şi 'econontilui 'sunt în- 
: toemai dupe cum se specifică mai jos : 

  
"Atribuțiunile consiliului. de admi- 

nistraţie 

2 D-niă . diriginţă vor. controla cheltuiala „are so face în fie-care zi pentru cantină 
fie de econom fio de ciitre unul din omenii 
de 'servieiii ; iar sâra va, stabili un bilanţ 
de tote cumpărăturile făcute, precum și „suma cheltuită. a 

Calitatea carnei, pâinei, Icgumelor, vi- 
nulut şi a. tutulor .furniturilor vor fi oxa- 
minate de unul din diriviuţi cu cea mai 

„mare băgaro de sâmă, înlăturând articolele „„neiuionice, precum și âcolca 'do prosti, ca- litate.. e Ca Na 
-. In fie-care. scră diriginţii vor lua, socc? i6la economului, . adică ver constata, coea- „eo sa cheltuit, încasările ofectuate, „după registrul de abonamonte, registrul. zilnic 
de vindărite. făcute, cu „bucata - şi registrul de „eşira a mâncărilor... date din bucă- 
tărie. * , Ă - NE 

- Sova convinge: do cantitatea, de-alimente 
rămasă în natură. şi „apoi: în înțelegere cu 

„doua di cantitatoa :do alimente 
- pentru trebuinţele cantinoi, 

- La controlul făcut d& dimincaţă sub nică un cuvint ni so va tolera cantităţi în plus „saii în minus, afară: de 'col&- stabilite în 
-ajunul zilei do consiliul de: administratie. „+ Pentru diferenţele în plus saii în minus “responsabil rămâne cconomiul, : : 

Carnea va fi. conservată în nisco rafturi 
.“anumo făcuto (frigorifore).. ::*  : : - 
“Atât carnea, pâinea, lecumele, * 

și furniturilo procurate.penttu can 

Hocesară: 

precum 
ină vor, 

- caro va fi în starea cca, mai perfectă de: 
curăţenie şi tot-d'auna acrisită. | 

Tot materialul  cantinei va, fi. sub cheic, 
caro va rămâne în păstratea ceonomu- 
ui. - Ii 

4 
S es

 

“Atribuțiunile consiliului de administ rație și personalul cantinci .- 

pusă sub supraveghiaroaviciii si asupra curăţeniei 

„_oconomul şi bucătarul. vor stabili pentru a | 

fi conservate în una din camero destinata!     - Denii dirigiuţi vor „exereita, un control 
sevor asupra ținutei personălului de sor-l   

“INSTRUCTIUNI 
” PRIVITOARE LA 

. 

sălilor de mân- 
care și a bucătăriei. . . i 

Va observa ca farfuriile, lingurile, - euţi- 
tele, lureulițele să fio tot-l'auna în cea 
mai, porfăetă -stare de curăţenia.“ - 

“Tiagirile vor fi, dacă este posibil, sus- 
penulate pe pereţi, ast-fel ea tot-d'a-una să 
fie supuse controlului în felul dupe cum 
se practică în birturile principale; sălilo 
asonienca, trebuo să fio ' îngrijite, . ewmătito 
si aerisite, “ ! - - 

Personalul de servicii curat, purtând 
tot-launa un sorţ alb. | 

Sorturile albe precum şi bcnetele breă- 
tarului şi omenilor do servicii. so vuz 
cumpăra dorcătro consiliul do administra= 
ție, şi va rămâne zestrea cantinoi, - , 

Consiliul: de administraţie in ajunul fie- 
cărei dile va fixa lista bucatolor. impreună 
cu ecenomul şi bucătarul, Ă 

Tot-il'a-una va fi supă sati bulion şi două 
feluri de mâncare... 
Felurile de „mâncare vor varia, in fio- 

care qi, ,.., 
Orele da dejun şi prânz se vor fxa de 

consiliul de administraţie, ast-fal ca taţi 
abonaţii să potă mânea pe rând. 
.„„ Consiliul. de administraţie va avea în 
sarcina sa și ordinea în cantină, pentru 
caro esto un capitol special. * 

Personalul cantinoi, adică : ceonomul, 
bucătarul şi Omenii de servieiit sunt sub 
ordinele consiliului de alministratie, care 
le va regula orele do servicii. 

Atribuţiunile ceonomulul 

lconomul este direet respoiisabil faţă 
de consiliul de administraţie : dl'rispundo 
de totă administrația cantinci. 

La intrarea în serviciii a economului, va 
lua în primire de la consiliul de -adminis- 
traţie : farfuriile, euţitele, fureuliţele, tin- 
girile, servetele, mesele, ete, “şi “în fine 
absolut tote articolele cari constituese a- 
verea cantinoi. : a 
*-“Pentru aeâsta economul va iscăli an in- 
ventar în dublu exemplar, vizât de consi- 
iul de administraţie, unul păstrându-se do 
econom, iar altul do către consiliul de ad- 
ministrație.- Iei 
Lconomul este. responsabil de tâii zes- 

trea cantinei, po care: va preda-o in re- 
gulă, la eşirea din serviciii, nouliii cconont, 
în' fața consiliului do adniinistraţie, . -
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Nu se admite alte stricăciuni „do cât a- 
velo tortuite, raportându-se ceasul eonsiliu- 
lui de admiristrație, care va aprecia, şi Ian! 
capul luneii consiliul do administraţie le 
va inlocui, dresând pentru acâsta un pro- 
cos-verbal caro să servâseă ca act justifi- 
cativ pentru cheltuiala făcută. 

teonomul va observa ca să fie roculă și 
ordine în cântină şi ori-co' dosordine va 
raporta-o consiliului de administraţie. 

Pa lângă aceste atribuţiuni economul mai 
are, și acolo prevărute la capitolul «inca- 
sarea Yeniturilor>. 

Operațiunile de manipulare între consi- 
liul de administrație si dirigintele- 

eomptabil - 

le endul “le resorvă precum, şi veniturile 
cantinei se vor păstra de dirigintele-comp- 
tabil. 

Consiliul de administraţie va! lua banii 
necesari idle la dirigintelo- -comptabi!l şi va 
laco cumpărăturile” necesara. Pentru tote 
cumpârăturile făcute, consiliul de admi- 
nistraţie va. presenta acte justificative. 

Esto îngăduit consiliul de administraţie 
ea să facă cheltueli până la doce lei, fără 
a prosenta acte justificative, dar acâstă 
cheltuială trebue bine justificată, Consiliul 
de administrație va avea srija ca pentru 
cumpirăturile necesare să 8. ințelozore en 
marii furnisoră de carne, pâine, vin, pentru | 
caro scop esto autorisat a încheia contracte 
cu furnisori de carne, pâine şi vin, şi alte 
alimenta de cari cantina va avea nevoe. 

Plăţile se vor face numal de consiliul de 

administrație pe basa actelor 

justificative 

Aşa dar consiliul do administraţio pe de 
o parte va libera chitanțo pontru banii 

pentru 
cari bani va rămânea încărcat, iar pe de 
altă parte va face cumpirături şi se va 
descărea de cheltuetile făcute prin actole 
justificative. , 

Incasarea veniturilor cantinei 

[n fie-care seră saii «lin deco în deco qile, 
dupe cum nemerit va crede, consiliul de 
administraţie va primi veniturile cantineă 
do la econon, iscălind de primire într'un 
registru, | 

Incasărite (ăcnte de cantină din 15 în 15 
tite se vor inainta D-lui diriginte-compta- 
il, 
Economul va ţine duo registre, în unul 

va trece vindările qilnico, cari se vind in- 
dependent de abonament, de exemplu : ca- 
lea, ceaiii, vin, ete., iar un alt registru de 
eşire va servi a se trace în el tote mâncă- 
rite scoso dela bucătărie pentru” abonaţi. 

  

  

Controlul intre econvm şi chelner se va 
înce prin mijlocul fiselor, cari se vor cun 
pira de consitiul de administraţie de dife- 
rite valori. 
Având în vedere că o mare pa:te din 

personal este supus la transferări și deta- 
şări, pentru aceştia, plata: la cantină so va 
face prin cartele iar pontru personalul 
caro este stabil în Bucurescă prin abona- 
ment lunar, Atât eci cu abonament cât și 
acei. cari înii cartela -vor arăta la cantină 
dacă îaii regulat ambele „mese, saii „numai 

-| dejunul saii masa de seră, : 
Nu so aulmite a se lua cartele şi a: mâneca 

o-dată la trei şi patru dile. fie-care car- 
telă va conţine 30 feluri do- mâncare și va 
costa 3 loi,.75 bani, eeea-ce este cchivalent 
cu abonamentul de 15 lei lunar, previdut, 
în regulament, 
Abonatul va avea dreptul la o supă şi 

un fel de mâncare. 
Numărul cartelelor so va determina de 

cousiliul do administrație; cleo vor fi nu- 
merotate, iar in dos 'vor purta. iscăliturile 
membrilor din consiliul de administraţie şi 
ştampila direcţiunei. 

Consiliul de administrație va da un stoc 
de bilete Gconomului, caro le va vinde şi 
încasa bani. 

Atrihuţiunile inspectorului 

D, inspector deleugât al direcțiunei va în- 
specta cantina, când va crede de cuviinţă. 
Va inspecta alimentela cari se servose şi 
tot, personalul de cantină. So va convinge 
cum se aplică de: consiliul: de adminis- 
iraţie disposiţiunile provădute în regula- 
ment și instrucţiunii, 

Va da ordine nentru îndeplinirea, oră- căror 
disposiţiuni cari vor fi pontru intoresul și 
binele canitinei. La finele fic-cărei luni in- 
speetorul va fi obliuat; ca să inspecteze 
totă manipulația cantinoi, să constate suma 
Inată do câtre consiliul de administraţie 
de la diricintelo-comptabil şi . cheltuslile 
"făcute, 

Va inspecta ăsemenea dacă tote venitu- 
rile cantinei sunt încasate şi înaintate 
D-lui diriginte-comptabil. D. inspector va 

"| incheia un proces-verbal în triplu exemplar, 
unul r&mânend consiliului de administra- 
ție, unul la inspectorat şi altul se va îna- 
inta direcțiunci, în care. se va, consonmna 
suma Iuată de consiliul do, administraţie 
de la dirisintele-comptabil şi “ceea ce sa 
cheltuit. In procesul-verbal asemenea so va 
nota tota neajunsurile constatate și so! va, 
propune îmbunătățirile necesare. 

D. inspector” nu va cruța nimic şi va A 
cu desăvirşire sever pentru. oră- co. „risipă, 
nechibzuinţă care ar provoca cheltueli 'za- 
darnice, le va reprima porsonal saii, dacă 
sunt mai grave le va raporta direcțiunci, 
“dependent ude instrucțiunile. Tunaro, 

consiliul de administraţie, în conformitate 

51 - 
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cu art. d din reculament, va înainta direc- 
tiunci venerale,un bordoroii de veniturile 
și eheltuelila. cantină, din care se pate 
vedea în mod clar adevărata situaţie a 
cantinei. . , 

La finele anului apoi, în conformitate cu 
art, 6 din regulament se va presenta di- 
recţiunei un bilanţ general de tote opora- 
tiunile efectuate in cursul anului expirat, 
şi cu acestă ocasiunc consiliul de admi- 
nistraţie este slator ca să înainteze direc- 
țiunei un raport detailat caro să arate 
mersul cantinei și dacă înfiinţarea ei a- 
tinge scopul 'propus ile direcţiune. 

Preţurile articolelor de consumație cară 
nu intră în abonament 

Vinul, berea, cafelele, ceaiul, ete. nu intră 
în articolele de consumaţio cari să conteze 
in abonament, Pentru aceste articole pre- 
țurile se fixeză ast-fel: 

Catelele şi duleoţurilo 15 bani, coaiul 20 
DANI? 

se va lua 'un-plus de 10 bani în folosi 
cantinci, : 

Ordinea îu canţină 

Consiliul de administraţie va lua to 
măsurile necesare ca si facă a domui 
cantină, cea mai desăvirzită ordine, 

In timpul dejunului şi al prânzului es 
interdis cu totul vocilerările, conversații 
nile stomotose saii animate, cari ar pr 
vocea atenţiunea  celor-alți comeseni. 
Fie-care este dator a'şi lua dejunul şi prâ 

ul în liniste şi a nu prelunzi șederea m 
mult de cât timpul necesar. 

D-nii membri din consiliul de admini 
trație sunt autorisaţi a lua 'ori-ee 'măsu 
pa erode de cuviință mai nemorite pentr 

a asigura ordinea şi regula în cantină ; i: 
la nevoie consiliul de administraţie es: 
autorisat a raporta formal direcţiunei j 
toți acei cari nu respectă buna ordine 
în contra cărora so va lua cele mii seve   iar la boro şi vin de fie-care sticlă 

Manipularea tondurvilor Şi ven 

INSTRUCTIUNI 
PENTRU N 

ituvilor casei de ajutor s 

ro m(suri. 

si: vretrager 
a personalului postal rural. 

I 

Fondul inalielabil al ase. 

1) Primul fond al casei do ajutor şi re- 
trasere oste acela co so va constata în con- 
tormitate cu art. 3 şi 3% din regulamentul 
casei. i 

2) La tacerea balanței anuale do venituri 
şi cheltueli se vor ţine o sumă fixă de 3.000 
ici, cari so vor raporta asupra anului vii- 
tor, spre a se putea face faţă cheltuelilor 
pentru prima lună ; iar excedentul rămas 
se declară fond inalienabil, cumpărându-se 
efecte varantato de Stat, din cole mai a- 
vantagiose, . 

3) Efectele se vor cumpăra da casier, 
împreună. eu-unul din membrii consiliului 
«da administraţie, şi se vor depune la casa 
de depuneri şi consemnațiuni, contorm art. 

„4 din regulament, iar recipiselo sn vor pis- 
tra de cătro casier, , i 

4) Câte un registru de mişcarea acestui! 
fond se va ține atât do casier, cât şi del 
secretarul casei. , 

- | UI 

; Veniturile si cheltuelile 

3) Veniturile. cască ;fiind cele prevălute   do'art. 4 din:resiulament, operaţiunile lor 

se vor faco prin următorelo scripte:: 
a) Registrul jurnal, în caro sc vor îrce 

dilnie tot felul de venituri ; 
1) Registrul do partide de intrare şi oșire 

în care se vor treco atât, veniturile, dup 
natura lor, prevădute ln art. 4 din reuu 
lamsnt, cât şi cheltuelilo eventuale cos 
vor face, 
Ambole registre se vor ţine in dublu c 

xemvlar, unul de easier şi altul de secere 
tarul casei. 

- Operaţiuni 

6) în rozistrul de mişcarea fondului ina 
lienabil se va trece numirul adreselor e 
cari s2 fac oporațiunile in numerar saii e 
fecte, precum şi eşirile la sorţi, consemnă 
rile saii reconsemnările şi altele, o 

î) La, epocile fixate secretarul cască vi 
avea eriji de a face cererile «de detaşare 
cuponelor de la efectele fondului inaliena 
bil,-cari efecte constitue venitul prevălu 
în” reculament la art. 4, alin «. 
"8i Roţinerea consimţită de 2 la sută ş 
amendite disciplinare se vor opera de ser 
viciul de poştă rurală prin statele . lunar 
do'diurne, iar sumele resultato se vor or 
donanţa lunar do -ciitre serviciul respectiv 
care va trămite ordonanţele secretarulu
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casei «pro a le face venit Li casa de ajutor 
%) Economiile rezultate de la vacanțele, 

personalului rural şi procentele reținerilor 
destinate pentru formarea saranţiilor, se 
vor stabili o-dată li Finitul anului finan- 
viar de către secretarul casei, care va tico 
operițiunile pentru ordonanțarea econo- 
miitor şi ridicarea procentelor, : 

10) Anul finansiar începo cu 1 Aprilie 
st. v., şi se termină en 31 Martie st, v. 
1 Budzetul de venituri şi cheltueli se 

stabilesce de consiliul de administraţid în 
luna Martie a fic-cărui an pentru poriodul 
anului financiar viitor. - 

12) Pentru periodul luhe 1903—31 Mar- 

riii, în basa cărnia so va luce operațiunile 
do venituri şi cheltucli, 

13) La intrunirea consiliului de adminis-+ 
trație, conform art. 10 din rezulament, sc-, 
«returul va pr. senta cousiliului un cont! 
de oporațiunile făcute in intervalul de la 
ultima intrunire a vousil'ului, 

13) In cursul lunilor „Apriiie şi Octombrio 
consiliul va controla cestiunea fondurilor 
casei, | 

In îtcest, scop secretarul case! va prese la 

  
«consiliului contul şi registrele respeutivo. 
<pru viză, . “ 

1) La întrunirile ordinare ale consiliului: 
se Va da descărearea sceretarului casei 
pentru onorutiunilo făicute în has alin. /) 
do sub art. 12 din regulamont, dresându-se 

| 

  

  

un proces-verbal ad-hoc - : 
16) Regusteole, imprimatele şi eheltuelile 

de cancelarie privesee cas do ajutor şi se 
vor stabili de consiliii în fie-care an lu 
lormarea buleetului. It 

172 Imrrumuturile “făcute, “cu . dobânda 
prevăduti la art. 17 din regulament se vor 
restitui casei integral, în» dobindile vor 
forma un vnnit special al eaxci, caro venit 
va fi prevădut saparat prin conturi și par- 
tide, o m 

13) Cheltuelile din fondurile casei, de a- 

  

jutor şi retragere se vor. face prin ordo-. 
nanţe de plati emise asupra capitololor 
din budget, cari vor fi semnate. de unul 
din membrii deloșaţi din consiliii, şi cou- 
trasemnato de secretarul casei. 

19) Excedentul resultat la finele fiu 
cărei luni se va reporta asupră lunei vi- 
itore, | 

20) Plățile eventuale, cât şi colo lunare, 
nu se vor-putea face de-cât în limitele 
sumelor disponibile, Dacă suma plăţilor 
coverşesea veniturile, atunci părțile se vor 
amâna până când casa va fi. în putinţă do 
a 0 feo. 

21) Budgetul «do venituri şi eboltueli, 
conturile -de operaţiune lunare (art, 19), 
conturile de gestiune şi ori-co 'decisiuni 
privitoro li partea: linăneiară, luate do 
consiliii, se vor publica prin Buletinul to- 
legrato-postal. - . 

  

INSTRUCTIUNE . 
. - PENTRU 

RELAȚIUNILE DE SERVICIU DINTRE OFICIELE DE REȘEDINȚĂ ȘI 

OFICIELE SUCURSALE LOR 

„ Personalul 

1. Atât personalul superior cât şi col in- 
ferior caro faco parte din corp şi tuneţio- 
nează la oficiele sucursale vor fi trecuţă 
in statele oficielor de reședințe, iar am- 
ploiații detaşaţi din corp la oticiele în- 
treținute de judeţe cu titlul de manipu- 
lanți, precum şi personalul interior de la 
aceste din urmă oficii, vor fi trecuţi în 

“state. separat, in toemai dupe cum se ur- 
mează actualmente. 

2. Tot personalul de la, oficiele sucursale 
va Ii sub -ordinele dirigintelui oficiului de 
reşedinţă lu care so va, adresa in ori-ce,u- 
laceri de serviciu, ne mai fiindu-le permis 
2 58 aulresa direct la direcțiune, .. 

In. cas. de concediu. saii transferare, diri- 

uintele oficiului de reşedinţă vainuriji în- 
locuirea, roferind şi direcţiunei, . -» 

3. In localităţile recunoscute -ca insalu- 
bre saii prea depirtato do centru, dirigin- 
ţii oticielor de reşedinţă va înuriji schim- 
barea ainploiatului. care conduce serviciul 
din 3 în 3 luni cu din personalul afectat 
oliciului săii, comunicând şi direeţiunei; iar 
pentru manipulanţii oficielor judeţiane va 
propune mai intâi direcţiunei pe înlocui- 
tor şi nu va face schimbarea pănă ce nu 
va avea aprobarea direcțiunei. , 

4. Reţinerile co urmează a. se lance [ir- 
torilor pentru formarea de raranţio dupe 
aprobarea eventuală a Direcţiunei, vor fi 
inaintate de sucursale “oficiului do rose- 
dintă care, întruninducle: cu ale factorilor 
săi, le va inainta Direcţiunci la finele lu- 
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nei, arătând în tabloii, la obsorvaţiuni, 0- 
ficiul unde funcţioneză fio-care factor. 

5. Dirivinţii olicielor: do roșerlinţă -aii 
dreptul da inspeeta .pe amploiaţii oficio- 
lor sucursale cerând aprobarea direeţiunci 
şi, pentru ori ce neregularități, se va pro- 
puno pedepsirea conform regulamentului. 

„Serviciul contencios, 

„6. Ori-e6 reclanie, cereri saii propuneri 
vor, avea de ficut biurourile sicursale, le. 
vor adresa dirigintelui oficiului de reșe- 
dință, sinzurul antorisat 'de a corespunde 
in.relațiuni de serviciu cu Direcţiunea. 

1. Dirigintele oficiului” de reşedinţă este 
indatorat a comuniea Direeţiunci col puţin 
cu 6 lună inaintea termenului de expirarea 
eontractelor de închirieri pentru localurile 
in cari so afli instalate binrourile sucur- 
sale, precum și a contrastelor do antre- 
ptiso poștale concedate antreprenorilor cari 
efectuează cursele intre oficiul do reședin- 
ță si, col sueursal, saii între alte biurouri! 
sucursale dependinte de dânsul, -. 

„ Dirizintele oficiului: do reședință propune 
la timp direcţiunoi a se inchiria localuri 
in easul “când localurile sucursalolor nu 
nai corespund cerinţelor, iar dacă judeţo- 
le sunt 'obligate' a da localuri :va adresa 
«ererilo în această “privinţă Preteeturilor 
respective. a i . 

Dirigintele oficiului de reşedinţă inain- 
toază Direeţiunei devisele pentru repara- 
ţiunile localurilor impreună cu visul săii, 
speciticând care "anume reparaţiuni dupe |. 
contract privesc p6 Diree 
urme po proprietar. _ 

“8, Dirigintele oficiului do reşedinţă udre- 
„sează. la timp Direeţiunei . cererile pentru 
aprovisionarea oticiolor sucursale cu - lemm- 
'nele necesare pentru “timpul iernei şi pro- 
pane ori-co îmbunătăţiri de serviciii pri- 
vitore la aceste sucursale intocinai ca şi 

“pentru oliciul cc dirigează. 
„i 

țiune şi cari a- 

„Postele rurale 

9. Ori-ce rocomandâțiune de factori ru- 
- Tali: saii -axenţi speciali oliciele sucursale 
"0 vor “laco prin oficiele de cari dopind, 
- înaintând actele aspiranţilor şi în cas even- 
"tnal şi garanţia depusă. DE 
"Oficiul de reședință, dupe ce veritică ac- 
"tolo şi găsesee că aspirântul întrunesce 

” condiţiunilo cerute; le înainteză direcțiu-.] 
” noi-impreună cu 

_"“dintr'ensa, dupe împregiurări, 
„lirmarea aspirantului. * ' 

„ Livretelo de armată se vor păstra la o- 
lic'ul de reşedinţă, notând mumnai, în: rete- 

„ratul eu caro so face  rocomandaţiunea, în 
„CO corp a sârvit aspirantul şi in ce ccn- 
"4ingent. e aa 

_ Dacă oficiul de reşed 

cerând con- 

. . i N 
ință găsesce că- un   

aspirant nu întrunesce tâte conrliţimiile. 
atunci cero de la Dirocţiune confirmarea 
lui provisorie şi in mesuri prin oficiul su- 
cursal pentru cintarea unul alt aspirant. 

10. Chitanţelo factorilor rurală, alo agen- 
ților speciali și asrenților postali pentru 
creditelo de timbre, precum şi iuventarele 
pentru obicetole postale, se vor păstra ca 
şi- actualmonte de. oficiile respecțive su- 
cursalo sati independente. | 

Oliciul <ucursal, în chitanța co va libera 
oficiului de reşedinţă pentru ereditul de 
timbre, va compta şi ereditele co sunt date 
factorilor rurali, avenţilor speciali şi a 
senţilor postali pendinți de dânsul. 

In ceea-co privesee ehitanţale porsonalu- 
lui menţionat, mai su: rămân la oticielo 
sucursale pentru ca acestea să le aibă la 
îndemână “ori "de câtn ori so senimhă un 
factor saii acent, special ori postal, spre a 
le putea restitui celor în drept şi lua al- 
tele de la nouit numiți, , 

11. Oficiole sucursale vor forma statele 
lunare pentru achitarea” prrzonalului rural 
contor instrucţiilor şi le vor înaiuta lu 
oficiile de reşedinţă. | A 

Oliciole de rozedință. vor forma şi inainta 
la Direcțiune .un sinzur stat lunar ţin tri- 
plu exemplar), în care vor prevedea tot 
personalul rural pendinte atât d6 acel o- 
fciii, cât și de oficiele sucursale, Pe basa 
acestui stat. se emite de Direcţiuno un 
mandat, pe numele dirigintelui oficiului ude 
reşedinţă, care, achitându-l, trămite suma 
necesară fie-cărui oficiii sucursal. . 

Oticiile sucursale achită personalul rural 
pendinte de dânsele. sub luare do chitanțe, 
pe cari le iînaintâză. oficiului de reședință 
spre a se ataşa la mandat cu acte justiti- 
cative. . | 
„12, Gatanţiile factorilor rurali și asenţi- 
lor speciali se vor treco într'un.resiztru 
caro so va ţine numai de oficielo de re- 
şedinţă, - 

Pentru acest stârşit, o-dată, cu punorea 
in aplicare a acostei disposiţiuni, oficiele 
sucursale vor comunica celor de roşelință 
garanţia ce are flo-caro factor saii asent 
special până în luna Octombrie 1894 in- 
clusiv, NI 

Liberările şi restituirile do saranţii so 
vor face asemenea numai prin intormediul 
oticiclor de reşedinţă. A 

13. Nerezularitățile pentru cari porsona- 
lul postal rural, pendinte de oficiele sucur- 

garanţia saii "cu acompt;; sale, urmeză să fo amendat, se .vor. pune 
prin oficiile de resedinţă la, apiroeiarea Di- 
recţiunei, fără aprobarea căreia elo nu se 
pot. incasa. : ! ” | 
Amendilg aplicate de Dirceţiune so vor 

comunica numai oficiolor de reşedinţă, cari. 
la rândul lor, lo încasâză prin jurnalul «do 
casă şi le comunică oficiotor sucursale. 

Atât oficiolă de reşedinţă” cât şi cole'su- 

 



  

  

  

109 
  

cursale sunt obligate-a face cunoscut. for- 
mal perzonulului rural motivele - cari aiu 
provocat amendarea, + 

1% Pentru ţinerea statisticoi rolutivă la 
«orespondenţa schimbată între oficii şi 
«ivemunseripțiilo postale rurale, în curâuul 
se vor întroduce nişte carnete speciale când 
sn vor da şi instrucţiunile necesare atât 
pentru oficielo de reşedinţă, cât şi pentru 
colo sucursale. ” ” 

“Până atunci. se va urma contorm orline- 
lor existente. 

15. Oficiile sucursale vor. raporta până la 
3 ale fie-cărei luni. oficiului de reședință 
modul cum se execută. serviciul .in.tote 
circumscripțiile pendinte do dânsele în luna 
precedentă. ... ec 

Oficiele de reşedinţă vor arăta d-lor con- 
trolori do circumscripție, in raportul lunar 
«do mersul serviciului, tote neresularităţile 
semnalate de oficielo sucursale, : 

16. Propunerile pontru modificarea cir- 
cumseripţiilor şi corerile pentru sporiri de 
diurnă, oficiele sucursale trebuo să 10 ra- 
porteze oficiului do reşedinţă. 

-" Oficiul de reşedinţă comunică D-lor eou- 
"trolori propunerile pentru modificarea de 
eircumscripțiuni: iar cererile. pentru spo- 
riri de diurnă le supune la apreciarea li- 
"rocțiunci. 

17, Neinţeleserile ivite intre personalul 
rural saii abaterile grave ale acestui per- 
“sonal, cari nocesită o anchetă la:fatu lo- 
“cului, se vor raporta do. oficiele sucursalu 
“oticiului de rezelință -eare pentru. .casuri 

- importante şi uruente, va avisa . direct pe 
“inspectoria rospectivă:. iar pentru cele do o 
importanți mai mică. va rofera direcţiunei. 

18. Oficiele sucursale vor: trimite la ti- 
note lunoi actele foilor de drum la oficiul 

“de reşedinţă. cari; dupe eo „le va controlu 

Va Cerro, 

„schimbe din 'un punct in 
portanţa serviciului; 

le va inapoia la oticiele respective spre a 
so păstra în “archivă, - 

Serviciul de cartare 

19. Oficiul do reşodință ta propune ori- 
ce schimbare do cartare, când trebuinţa 

Acestă schimbare de cartare 'consti din: 
„A Suprima sai a adăuga veri 0 cursă 
cu factor rural:; DCR , 

A faca ca. plecarea: unui: fuctor să so 
, altul, dupo-im- 

A pune în cartare cu “un 
cu un. biuroii ambulaait; ” | 

. a. pt e se 
A dispune distribuirea corespondenței, 

dupe cum necesitatea. va, cere; 
A disposa ridicarea serisorițor.. de la. cu: 

alt oficiu saii 

: ii în conformitate cu pornirea curselor, . 

  

Serviciul coinptabilizățet. 

Formarea și inainterea com plurilov ş 

2U.. Oliciul sucursal va ţine regulat diu- 
rele do casă şi de pabtizi în caro va, trecu 
venitul zilnic şi po. cari, la finele lunci 
le va inainta oficiului telegratie de reşe- 

tate private, actele telesramelor olicialu 
cu. borderourile lor respective şi condicele 
a-soucho ude presintarea, toleșrainelor pri- 
vateo. ÎN ! Ia - 

21. Venitul il va vărsa oficiului tolezru- 
fie de reședință din'zece in zece zile, tră- 
miţându-l cu borderoul respectiv prin fac- 
torul rural când suna, nit trece peste LUI 
lei, sati .prin perceptor când va depăşi” u- 
costă sumii, „. E | 
.- Va, comuniea teleșralie oficiului do re- 
şedinţă ziuă, suma 
hitului, , | 

22. Amenzile și mâneurite privitâre po 
oficiul sucursal, și cari vor fi comunicate 
oficiului d6 reşedinţă, se vor. pune: de u- 
cest, din urmă în vederea oficiului sucursal 
spre a, lua cunoştiuță de ele şi se vor în- 
casa şi inregistra, prin ziarele :casei şi de 
partizi ale oficiului de reşedinţă, care Yva 
referi direcţiunei No și 
casă, sub cari le-a, trecut. | 

53. Amenzile cuvenite casei de. dotaţie 
so “vor trămite direcţiunei tot. de oficiul de 
reşedinţă, dupe ce oficiul sucursal va [i 
luat eunoscinţă do ele. 

- 24, Dirigintele oficiului de . reşedinţă ro- 
ține din salariele personalului oficiului su- 
„cursal amenzile şi. mancurile ce-l privese 
| fiind personalul trecut în statul oficiului 
„de reşedinţă, iar pentru personslil de ju- 
„det, va cere să-i trimită suma respectivă. 

25, Oficiul sucursal va ţine statistica te- 
levrafo-postală ca ori ce alt oficiu, pe 
nouile broşuri şi conform. instrucţiunilor 
înaintând-o ohciului de reşedinţă, care la 
rândul săii,-o va trimite direcţiunei odată 
cu statisticelo sale. A 

26. Corespondenţele. simple . şi rocoman- 
date căzute in rebut le va.-trămito oficiu- 
lui de reședință înresistrate în listele ros- 
peetive: cele cu porto... vor fi „priimite de 
oficiul de reşedinţă drept bani, . tratându- 
le ca pe ale sale. ; | , 

27. Oficiul do :resedinţă trebue să îngri- 
jescă ca vărsările venitului oticielor sucur- 
sale să se facă rezulat din '10 în. 10 zile, 
inregistrându-le în. ziarul de partidă. în co- 
lona-specială «din -venitul biurourilor su- 
cursale», iar in col.de casă sub No. de or- 
dinp respectiv, făcând ca şi până acum o 

  
Isinzură vărsare la fio-care decenă, în care 

cursalo,.   se va cuprinde și venitul biurourilor su- 

stutesticei; . ti 

dință odată cu actâle telezramelor presiu- . 

și nodul trămiterei ve- : 

dati ziarului do. 
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Dacă, din diferite impregiurări, oficiul 
sucursal intârziază a trămite . venitul, văr- 
sare acestuia se va [ace în a doua decenă 

"o-dată cu venitul oficiului de reşedinţă. 
Venitul decenei a treia -al oficiului su- 

cursal, in caz de întârziere nu sar putea 
contunda şi.vărsa in nici un cas cu veni- 
tul primei decenii din luna următore al 
ofiviului de reşedinţă, ei se va vărsa tot în 
comptul lunci la care raportă o-dată, cu 
venitul decenici a treia a. oficiului de re- 
şedinţă. . 

23, Dupo sosirea. compturilor, la finitul 
lunei, dirigintele : ofeiului de reşedinţă se 
va incredința dacă. sumele ce a primit. de 
la oficiele suenrsale corespund oxact cu 
totalurite din condicile â-soucho şi din di- 
arele de easă și partizi, dacă nu lipsesee 
«eva din compturilo si actele co urmeză a 
primi și, în ceasul când vor [i în regulă, 
va certitiea controlarea cu propria sa son- 
nitură şi lo va trămite Direcţiunoi o-dată 
eu: compturilo şi actele oficiului ce di- 
rise, a e 

29, Ofieiele sucursale” nu vor ţino nici un 
compt de timbre, ci se va urma în același 
mod ea şi cu lietorii rurali, culică = oficiul 
de reședință, în sehimbul unor chitanţe ma- 
nuserise, va deschide oficiului sucursal un 
eredit dupe necesitate, predânilu'i, în ace- 
bust timp, 0 contra cehitanță de timbrele 
acredituta spre a se avea în vedere In în- 
specţie, şi care se va aprovisiona treptat 

- dupe vindare, cumnptrând eu bani alte tim- 
bre din depositul oficiului, de reşedinţă, 

Chitanţele priimite în schimbul ereditu- 
ini acordat se vor păstra în casă drept 
timbre. , ” 

30. Timbrele . săsite: față la 1 Noombrie 
în casa oficielor cari devin sucursale cu în- 
vepere de la menţionata di se vor: consi- 
dera ca credit acordat :l0 oficiul de reşe- 
dință, căruia urmeză a trămite ehitanţa res- 
pectivă, Direcţiunea încărcând prin comp- 
"uri po oticiilo'de reşedinţă cu timbrele co 
vor mai rămâne oficielor sucursăle dupe 
trămiterea de către aceste a comptului-do 
timbre po luna Uctombre. . „o 

31. Oficiul sucursal va înainta oficiului 
do reşedinţă, la finele fie-cirei luni, po 
"lângă un referat special, condicile cu mateă |* 
ale mandatelor postale, mandatele achitate, 
situațiunea acestora, precum și situaţiunile 
serisorilor cu ramburs, - e 

In referat va arăta numărul total al 
mandatelor -emise, taxele prelevate prin 
timbrele aplicate pe mandate şi valorea 
totală provenită din mandatele omise, nu- 
mtrul total al mandatelor achitate, valârea; 
lor şi acompturile înaintate anterior (va- 
lorea mandatelor! oficiului sucursal achi- 
tate împroună cu acompturile va trebui să 
corespundă. oxact cu suma provenită din 

* mandatele emise). mp . 
„n182'0ri de câte ori. oficiul sucursal. va 
"avea în casă. din depunerile de mandate o   

sumă imai mare de.200.lci, prisosul 1 va 
inainta treptat, suh formă de. acompt, hiu- 
roului do reşedinţă ; iar la lincle lunci, o- 
dată cu situaţiunile și actelo rospectico, ya 
trămite şi excedentul. 

Ori-ce trimitere de bani trebue să lie 
anunțată televrafic oficiului do reşedinţă 
şi mijlocul prin care sa trămis. 

33, Mancurile co vor resulta diu operaţi- 
unile făcute eronat de oficiul sueursal se 
vor trămite de urcenţă do către acesta, și 
dupe ce le va fi .rocunoscut, oficiului do 
reşedinţă. „. : 

3%. Situaţiunile oticielor sucursale so. vor 
incorpora cu cele-lalto situaţiuni alo olî- 
ciului de : reşedinţă, afară de situaţiunea 
mandatelor achitate, care so va copia lu 
linele situaţiunei mandatelor achitate. ale 
oficiului” de: reşedinţă. (situuțiunea manda- 
telor achitate ude oficielo sucursilo.so va 
piistra in arhiva oficiului de reședință pen- 
tru ceasuri de urmăriri), Pa 
«Oficiul d6 rezediuți esto dator a so in- 
credinţa dacă mainlatele aehitato de oficiul 
sucursal sunt in regulă, în ceea co prives- 
ce achitarea și iuserierea lor prin sitanță- 
une. " Me 

35. La [inele fic-cărei luni dirisintole:o- 
ficiului de reşedinţă inainteză direcțiunei 
comlicilo dle emiterea mandatelor uficiuri= 
lor sucursale cu acela-și roferat cu. care 
inainteză, situațiunile oficiului săiis in re- 
ferat va menţiona numărul total al man- 
datelor emise de oficiul de reședință și de 
fie-care oliciu sucursal în parte, taxele 
prelevate şi suma totală provenită din de- 
puneri, numărul total al mandatelor achi- 
tate de oficiul de reşedinţă şi de colo. su- 
cursale, procum şi acompturilo ce va fi 
inaintat Direcţiunei. - 

306. Acompturile priimite de-la oticiele 
sucursale se vor trece în situația manula- 
telor emise ale oficiului de reşedinţa: ele 
nu se vor inainta Direcţiunei cu referat se- 
parat, ci so' vor amesteca cu” sumele pro- 
venite din mandatele emise do oliciul de 
reşedinţă, care le va inainta conform in- 
strucţiunitor, fără a mai menţiona despre 
proveniența lor în referatele cu. cari so 
vor trimite.: . 

37. Dirigintole oficiului de reşedinţă va 
controla tote actele primite de la oficiile 
sucursale şi, găsindu-le în regulă, lo va 
înainta direețiunei, eortificând controlarea 
prin semnătura sa, 

33. Cânul în localitatea de reşedinţă servi- 
cicle telecralice și postale so conduce de 
doui dirizință, oficiul telesratie do reşelință 
primesea de la oliciele sucursale şi reține 
uetele şi compturile ce "1 privese, precum: 
jurnalul de. partide, jurnalul de. casă, sta= 
tistica  teleurafică ; iar execelentele din 
mandatele ; postale emise, condicele man- 
datelor emise, mandatele achitate, seriso- 
rile rebut, statistica postală, se predaii o- 
ficiului postal. e



  
  

        

59, Inrizinții. oficiilor do roşodinții vor 
da instrucțiuni dezvoltate, in consecinţă, 
oficiclor sucursale, şi vor înuriji ca servi- 

„ciul să se indeplinescă cu exactitatea en- 
rută, 

Serviciul teehnie, 

inerea incentuariului 

40, Tote materialele și obioetele eu cari 
se iflă incăreato oficiele sucursale se vor 
inseri în inventariul oficiului central, con- 
siderându-se ea zestre a oficiului central, 

*1, Oficiul central va forma o condică 
specială în care va inseri, pe partide, obi- 
cctele şi materiale co posedă fie-care su- 
cursală dupe lista co se trămite oficiului 
de reședință o-dată cu acestă, instrucţie. 

42. Oficiul de reședință va sete o c0= 
pio în dublu exemplar dupe lista trămisă 
de la direcție, cara conţine zostroa oliciu- 
lui sucursal până la 3i Octombre a. e. 
ambele exemplare "vor purta semnătura 
d-lui diriginte al reședinței şi unul se va 
păstra la oficiul sucursal spre a "1 avea 
atât pentru rezula sa, cât și al prosinta 
la inspecţiile ce i se vor face, iar cel-Lalt 
exemplar, contrasemnat de manipulantul 
primitor, se va ţine la oficiul de rese- dinţă, * . ” 
„43. Operaţiunea scăiderei materialelor din 
inventariii so va face conform art. 74 din 
rosulamentul de aplicare al legei toloura- 
fo-postale. : ” 

44. Manipulantul unui ofieiti. sucursal 
oste riispundător de.tote obiectele ce i sai dat în primire. EL este dator, în cas do permntare, a preda inlocuitorului stii totă zestrea oficiului dupe lista ce o are, pre- cum Şi tote celo-Valto obiecte primite în urmă, și cari trebue si fie înscrise în listă ast-fel dupe cum “i-aii fost trimise de la 
oficiul central, 
A D-nii_ diriginți ai oficielor de reşe- dinţă vor îngriji a cere de la Direcţie a fi “iprovisionați la timp, și conform înstrue- 

țiunilor ir vizore, cu materialele, obiectele și imprimatele necesare âţât pentru oficiul a central, cât şi pentru oficiele sucursale, 

Serviciul îutreţinerel liniilor și apa 
ratelor. 

46, Oficiul de reşedinţă va trămito soful 
de cantoniieri col puțin odată po lună, să 
“inspeetezn tote liniile sucursalelor din cir- 
comseripţia sa, reterind în urmă resultatul 
„direoțiunei, 

In.cas când starea linielor lasă de dorit 
şeful de cantonieri referă dirigintelui ofi- 
ciului de care depinde, specificând anume 

- reparaţiunile de cari are nețoiă spre ă fi   

7 

pusă în hunii. stare, , - 
47. Dirigiutelo oficiului de reședință. en 

ocasia, iuspecţiunilor, va constata starea li- 
nielor, a batorielor, a aparatelor, a insta- 
laţiunilor oficielor: sucursale co cada în 
cireumscripţia sa. Cu ocasia revisuirei. va 
da, instrucţiuni manipulanţilor oficiilor a- 
supra piirților de serviciu cari star văsi în 
nereulă, referind în acelaşi timp şi diree- 
țiunei atât lacunele saii anomaliile ori ne- 
resulila constatate cât şi ' măsurile luata 
pentru ca totul. să fin adus în starea ce- 
rută le exizonțele serviciului: liniile, ba= 
teriile, aparatele să fio îngrijite şi puse în 
stara' do a funcţiona firă inconveniente, 

La cas când acestea ar necesita cheltueli 
dirivintele oficiului de reşedinţă va refera 
şi cere aprobarea direețiunei: 

43. Manipulanţii oficiurilor sucursale vor 
roferu dirigintelui do reşedinţă ori-ce pio- 
dică inecreă în schimbul corespondenţei 
când atari piedici sunt eausato do dofec- 
tuasa stare a liniilor, a aparatelor sati a 
batoriilor, şi cero înstrucţii pentru resta- 
bilirea, comunicaţiei şi aducoroa ci în stare 
normală. 

49. Manipulanţii oficieloz sucursalo sunt.o- 
blivaţă să trămită pe cantonist în revisia, li- 
niei cel puţin o-dată, pe stptămână, iar: când 
linia ar fi deranziată, 'cantonistul “trebue 
trimis imediat pentru restabilire. 

50) Trămiterea, cantonistului pe linie se 
va nota în carnetul de linie, în .care se va 
nota ziua și ora când a fost pornit, precum 
şi când sa intors. E 

In carnot se va relata ori-ce ncravulă 
saii derangiament a gășit pe linie;.în ca- 
suri de derangiamente cantonistul nu se 
va întoree la oficiu, ci va merge pănă unde 
va întâlni personalul de linii al oficiului 
corespunzător. / o 

"54. Carnetele de linii vor fi înaintate la 
fie-care două săptămâni oficiului de reşe- 
dinţă care le va verifica şi observa dacă 
revisiele s'aii făcut resulat: dacă s'aii tre- 
cut întrinsul în mod regulat causele de- 
ranziamentelor, locul unde au avut loc, 
materialele întrebuințate, nererulilo găsite 
pe linic, ora când sa restabilit linia de- 
rangiată. In fine, dirigintele .oficiului de 
reşedinţă va trata carnetele în tocmai pre- 
cum ele se trattză de direețiuno, conforn 
ecirculărei No. 

32.. Drepturile conferite dirigintelui „ofi- 
ciului de reședință nu infirmă. întru nimie 
drepturile inspectorului sait controlorului 
respectiv, cu ocasiunea inspecţiunilor, . 

„Disposiţiună generale 

53. Tâte eireulările de serviciu, precum 
şi instrucțiunile, se vor -trămite 'oficiilor 
«do reşediuţă şi "pentru oficiilo sueursale, 
cari va îngriji reexpodierea lor. 
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de materiile pentru concursul 'ofician ților gradul 1, aspiranți la clasa de 

oficianți superiori gradul III 

  

Electrostatica 

Unităţile electro-statitice de potenţial, 
de cantitate și de capacitate. 

Condensaţiune. Influenţa indueţiunoi asu- 
pra, capacităţei olectro-statico. Condensator 
sferic, Putere inductivă specifică. 

Principalele forme do condensatori in- 
trobuințtați. Electroscopul condensator, liu- 
telia de Levda. Contleonsatori etalon. Con- 
densatorii intrebuinţaţi în practică. Cablu- 
rile electrice şi firele televrafice arrianc, 
considerate din pu: netul de vedere al capa- 
cititei lor. 

Despre câmp olecirie. Câmpul olectrie 
format de un punct electrisat, 

LE lectrocineti ca 

Dospre olomentul galvanic. Cireuitul des- 

Galvanomotre de înaltă sensibilitate, Gal: 
vanometrul lui Nobili; magnet compensa: 
tor, acc astatico; galvanometrul Ii Thom- 
son; galvanomotrul diferenţial. 

Causele de cari depandă. intensitatea, u- 
nui curent. Legea lui Ohm. Unitatea. priu-- 
tică de intensitate. Ampârul. . 

Diferinţa de- potenţial la polii unei pile 
desehise : 1) casul unui sinzur cloment; 2! 
casul a mai multor clemente în seric. 

Distribuţiunea potenţialolor dalungul u- 
nui circuit al unei pile inchise; represin- 
tare ca geometrică: 1) casul unui cloment 
în circuit: 2) casul a mai multor elemente 
in serie. 

Forţa electro- motrice între dont punele 
din circuit, 

Circuite derivate “Aplicaţiuni. la salva: 
nometre. Formula şi descrierea lui Apli 
caţiuni la. dorangiamente telearalice. Da:   chis, (iruparea elementelor în serie: şi su- 

„_prataţă, Forţa electro-motrice. Circuitul in- 
«his. Curent interior. Curent exterinr. E [oc- 
tele magnetice âle euronților. 

Pila hidro-electricii. Slăbirea curentului. 
“în elementul Volta: Impuritatea zineului. I. 
Consumarea acidului. Polarisaţia. 

Pile al căror: depolarisant este ce sare 
metalică oxigerată. Elementul Daniel: Ele- 
mentul Callaud. Elementul Moidinger, Ele 
mentul cu bricomat de potasă. 

Pilo ul ciror depolarisant esto un acid 
oxivonat,. Elomentul Bunsen. 

" Pile al săror depolarisant; cesta un acid 
metalic. Elementul, Leelanehă ordinar. Ele- 
mentul Leclanehe cu plăci aglomerate. E- 
lementul Lalande et Chuperon. Elementul 
Luulande et Chaperon cu suprafețe mari. 

E leetpoma enetism 

Acţiunile reciproce ale curenților şi mâut-" 
neţilor. Ixperienţole lui Oerstacdt. Rouula, 
lui Ampăre. Ixperiențele lui Arâgo, Câm- 
pu! electric al unui curent rectiliniii in- 
definit, Câmpul a duoi curenţi reetilini în- 

„„dofiniță,. paraleli de acela-și sens saii do 
„, Sens contrariu. Ci âmpul unui curent cireu- 
"lar, a duoi curenţi cireulari, a unei helice, 
„Acţiunea unui marnet asupra unui cu- 
“rent mobil. Galvanomotre. Leea lui La- 
„place. Casul unui curent cireular, Multi- 

NI plicatorul lui Sw eiger. Busola ordinară.   
1) Publicat în Ruletinuil 'Telografo-Po 

lanţa saii puntea” lui W heatstone. lormu 
lole pilelor. Gruparea. în serie. Grupare: 
iu suprafaţă. „Compararea acestor ducă mo 
dură de grupări. Gruparea mixtă. Efoctu 
maxim al unei pile. 

Măsuri electrice. Măsura resistenţelor 
: Unitato'de resistonţă: Ohm. Etalone. In: 
strumente. hheostate. Chei do inversiune 

“Cheia lui Webb, 
„ Măsura resistenţelor prin metoda „de sub- 
stituţiune ; prin metoda de comparaţie, prii 
metoda galvanometrului diferenţial şi pri 
metoda, puntea lui W catstone. _ 

Aparate practicee pentru măsurători : cu. 
tio io rosistență cu puneto; punete eu fii 
divisat, 

Măsura, rosistenței . unui. salvanometru 
Metoda semi-doviaţiune. Metoda prin pun 
tea lui Wheatstone, 

Măsura resistenţelor pile : ET miisura re 
sistenței întoriore a unei pile prin metod: 
«do comparaţie ; prin: metoda şomi-deviaţi 
unei şi prin metoda lui Mance ; 2) miisuri 
farţei electro-motrice a unei pile prin me 
toda substituțiunoi şi prin metoda conden 
satorului. 

Aplicarea metodelor precoonte: la încor 
carea liniilor telegrafice și constatarea de 
rangiamentolor în casuri de întreruperi, de 
riv ațiun) ș şi atingeri, Măsura cantităților d 
electricitate circulând intrun cirenit pri 

Yolectrolisă, Logile ci. 

ştal No. 06/1596. 
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. Elcetro-dinamica RI 

Legile lui Ampere. Solonoizi. Proprietii= 
tilo lor. Ipotesa, lui Ampâre Asupra mag- 
notismului. Galvanometrul de Deprez-D'Ar- 
sonval. ! : 
Maanotisare prin curenţi. Electro-magneţi. 

Diferitele lor forme. Causole cari influen- 
ț6ză asnpra energică electro-maeneţilor. 

Inducţiunea olectro-maenetică şi magnoto- 
electrică, ” 

Electricitatea atmosferică 

Causele şi intluonţa sa asupta liniilor te- 
leuralico : mijlocele dea înlătura acestă în- 
Huenţă. Fulcerul. Tunetul. ” 

Construeţiuni, întreţineră şi deraugia- 

mente_de linil, 

Liuii acriano, ..! „ “ - Descrierea” materialului: stâlpii. Condi- 
țiunilo ce trobue să însuşiascii oi și măsu- 
rile pentru păstrarea lor, CR 

isolatorii : diterite forme de isolatori. 
fabricarea Ior., . ” 

Firul conductor. Fir de! for, do oţel, de 
bronz, de cupru și firul bimetalie, 

Condiţiunile co: trobue să: îndoplinescă dupe casul intrebuinţăroi lor. 
Despre îlsşăi. Valorea ci de tensiune, de 

lumină, sai distanța între stâlpi şi de gre- 
uftea firului pe metru de lungimo. 
„Tensiunea firului în punetul de ataşaro. 
Intinenia variaţiunilor temperaturei asu- 
pra tensiunci. Casul logiăroi firului do iso- latori la înălțimi diforito. Ale:erea -tensi- uni «0 adoptat, Determinarea luminci sai „distanţei între stâlpi, Punerea sai fixarea, isolatorilor pe suporţi (fiare) şi fixarea a- 
cestora pe stâlpi. 

Doterminarea. trasaului,. Casul! unei linii „drepte. Casul uncă linii curbe.: Traseul li- 
niilor pe calea ferată. Distanţa minimă în- tre linii şi şinele calci?ferate. | 

- Pantarâa stâlpilor : “In linie -dreptă, ta- lusă şi şanţ. Linie "curbă „trăzând . asupra - alei. ferate ; curbă „trăgând în afară, de ca- lea ferată. Trecerea, liniei pesto drumurile 
ordinare: delâse, poduri, „Viaducuri, tunele 

„Şi trecerile prin gări. Trecerea linioi prin oraşe și prin sate. DE 
Construcţiunea liniilor : 'studiul trasoului unei liniă, oporaţiuni preparatorii ; stabi- lirea felului și. cantităților de „material no- 

cesar: impărțirea, lucrărilor, formaroa, „C0- lonelor. de lueriitori ; impărțirea şi depune- 
rea materialelor necesare ; executarea lu- 
criirilor, stabilirea devisolor, | - , 

Facerea gropilor. Imperechiarea stâlpilor. 
Armarea stâlpilor, Fixarea fiarelor cu îso- 
latori pe stâlpi. Plantarea, stâtpilor. Nu- 
merotarea stâlpilor şi îndicaţiunea datoi. 

Despre suduri, Aşedarea saii intinderea 

“[lirului. Reuniroa. firelor de cupru, do bronz 
Saii-fire bimotalico eu fire de fer. 

Stâlpi de incercare. Stâlpi de . bifurcara 
Și modul dea bifurea liniile. Consolele me- 
talice, diferite sistome.. 

acriane şi subterane). Controlul matariale- 
lor și al lucrărilor. Intrarea liniilor întrun 
oraş. Legarea biuroului cu swuereta. Insta- 
larea unci «neroto. Stâlpi de racordare. 

Liniile telefonice - 

- Mijlocul de a se combata indueţiunoa li- 
niilor vecine.. Linii telefonice urbane . şi 
interurbane. Biuroul eentral-telofonie. .Na- 
tura firelor rețelelo“. urbane : suporti, con- 
solo, stâlpi, turnulețele de conconţrare, 

Vibraţiunilo longitudinal6 ale firelor; mo- 
dul de a le combatey - 

Intreţinerea liniilor acriauo. 
„„ Lucrări de mică. iutroţinero Saii curenta, 
cum * regularea, firelor deranvinte, "rofaca- 
rea nodurilor defectudse, înlocuirea isola= 
torilor crăpaţi saii sparți, curățirea isola- 
torilor, ridicarea corpurilor străine, tăiaroa. 
crăcilor. co atinz firele, restabilirea liniilor 
în casuri do derangiamento accidentale saii 
excepţionale, indreptarea, şi consolidarea 
stâlpilor aplecați, lucrări de mare întroţi- 
noro saii anuale, schimbarea traseului, în- 
locuirea parțială sait totală a, unuia. saii 
mai inulto fir6, . 

construcţii), retezare şi consolidare de stâlpi, 
dosfiinţare de linii. sait: de fire. Pa 

- 4 . 

i Linit subterane 

Avantasiile şi. desnvantagiilo acestor . li- 
nii. asupra linilor acriane.. Constituţiunea 

solante, învelișul .proteetrieo), au 
- “Stabilirea traseului: Unirea a dou cabluri 
(sudarea lor). - -. i 

Aşerarea, cablurilor in pământ, în „gale- 
rio, în canaluiri, *. 0000 

Linii subfiuviale u 

Sudarea a ilouă cabluri ; încorearoa : su- 
durilor. a 

Descrierea mijlâcelor ordinare pentru in- 
stalarea cablurilor subiluviale. Modul „de 
cufundare a cablului ; măsurilo ce trebuese 
„Juate pentru apărarea cablului de ancorări. 

| Traseul liniilor subiluviale, Lungimea par: 
cursului. Fracţionarea cablului. Alegerea 
punctelor de aterisement. Sondagiul.' Aşe- 
darea, cablurilor subfluvialo de la țărm do 
atorisement, Incercările electrice. Ștrieăeiu-   nilo ec pot suferi-ecablurilo și eausele lor. 

52 

  

Gucrete: do racordare (uniro între liniilo . 

Inlocuirea stâlpilor în: mare număr. (re-. 

unnă. cablu (firul. conduetor,. substanţele. î-.. 

   



  

      

      

714 

Derungiamente pe Liniile aeriane şi 
subfluviale 

Modul do a -inlătura, dorangiamentelo ac- 
cidentale, Iinumerarea derangiamentelor, 
Determinarea, naturei deranciamentelor. L.o- 
calitatea -derangiamentelor. Doterminarea 
și localisarea derangiamentolor intermi- 
tente, - ' i 

Aparate 

Principiile pe cari sa intemeiat con- 
strucţia, aparatelor în us în România, şi a- 
nume : releul ordinar Morse, morsa, sun- 
derul, manipulatorul simplu şi cu sehim- 
bător, Sehimbătorul elveţian. Parafulgerilo 
cu plăci şi cu vârfuri. Releul Siomens sim- 
plu şi de translație. Reloul Siemens dife- 

- rențial, Releul ordinar Morso diferențial și 
de translație, Busola orâmară orizontală și 
con verticală. Busola de Sinus. Busola de 
tangente. . Gatvanomotrul diferenţial. Gal- 
vanometrul Thomson şi galvanometrul d'Ar- 
sonval. 

Balansa de Wheatstone în formele usi- 
tate. Cutii de resistenţă sub diferito forme. 
Chei de inversiune şi cheia lu! Sabin. Mi- 
erofone cu cărbuni saii lame în bucăţi. Mi- 
crofone cu cărbuni saii grafit în pulbere. 
Telelone unipolare și bipolare, Sehimbător 
şi anunţător cu simplu și dublu fir. 

Dosericrea acestor aparate ; scopul şi mo- 
dul intrebuinţărei lor: verificarea şi între= 
ținerea, lor. Re:zularea dupe trebuinţă snre 
a funcţiona în mod rogulat, 

Elementele de baterii. Montarea, verifi- 
carea, instalaraa și întreţinerea lor în bună 
stare. 

Instalarea conductorului de pământ. Con- 
diţiunile unui bun pământ şi a unui bun 
conductor de pimânt. Verificarea, și între- 
ținerea lui in bune condițiuni. Planuri de 
instalaţiuni de aparate în oficiii. Planuri 
pentru una, saii mai multe linii. Casul unui 
oficiii final, unui oficiii de schimb, unui o- 
ficiii intermediar, unui oficiii cu translație, 
unui oficii cu duplex sanii, în fine al unui 
oficiii combinat, care pâto coprinde mai 
multe, saîi tote casurile, Verificarea şi in- 
troținorea instalaţiunilor in bună stare. 

. Derangiamento în interiorul oficiului şi 
afară de oficiii, întreruper:, derivații, atin- 
geri. Modul de a proceda, pontru localisa- 
rea derangiamentelor și restabilirea nor- 
mală a comunicaţiunilor. 

Explotarea telegrafo-poștală 

Legislaţia şi oxplotarea postală şi tele 
ura fică 

Definiţia, și orivina poştei. 
Istoria poştelor în România. _ 
Definițiunea legoi : saneţiune, promulga. 

i publicaţiune, abrosaţiune, ” interpreta- 
-țiune, ii 

Orsanisarea, corpului telegrato-poştal, Ad. 
ministraţia contrală. Serviciul activ. Roeru 
tarea, instruirea şi înaintarea personalului 
Personalul auxiliar. Onorariile personalului 
Indemnisaţie de locuinţă și transport. Dis: 
locări provisorii. Garanţia, Poziţia 'porzo- 
nalului. Disponibilitate, Demisiuni. Destitu- 
ire. Consiliul de disciplină. Pedepse disci. 
plinare. Congediuri. Dreptul la pensiune 
Casa do dotaţie. " 
Monopolul postal. Drepturi roservate Sta- 

tului. Penalităţile aplicate pentru contra- 
venţiuni, : 

Garantarea secretului. Penalităţile apli.- 
cabile în cas de divulgare, Lxcepţiuni li 
prineipiul inviolabilităţei corespondențelor 
Răspunderea Statului pentru corespon- 

denţelo postale recomandate, mandate pos- 
tale, efecte de comereiii, valori declarate şi 
colete postale. - 

Preseripţiuni, dreptul de proprietate al 
corespondenţelor postale. 

Clasificarea Viurourilor postale, orcaniza= 
ţia şi durata serviciului, instalaţia cutiilor 
de scrisori. 
Enumerarea şi definiţiunea obictelor de 

“orospondenți, scrisori, cărţi postale, im- 
primate, probo de mărfuri, hârtii de: afa- 
ceri, obiecte grupate. 

Disnosiţiuni comune la obicete admise a 
circula cu preţul redus. 

Despre recomandarea. Obiceto recomandate 
învăreate cu ramburs. 

Avis de primire. 
„ Taritele interne. Taxarea corespodențelor 
postale. Convenţiunea uniunei postale uni- 
versale. 

Tarife şi condițiuni la cari sunt supuse 
coresponilenţele postale în resortul uniunei, 

Relaţiuni en ţerile afară din uniune. 
Francarea corespondenţelor. 
Timbre postale. Aprovisionarea şi vânqa- 

rea lor, 
Depunerea corespondenţelor la postă în 

cutii cu librete. 
Retragerea. corespondenţelor şi rectilica- 

rea adreselor. 
Corespondența oficială. 
Serviciul postal ambulant. 
Serviciul postal rural, 
Oneraţiuni la pornirea expediţiunilor în 

oficiile postale. . 

Ridicarea corespondeonţelor do prin cutii. 
Aloserea corespondenţelor dupe destina- 
țiună. Confeecţionarea şi închiderea dapeşi- 
lor. Predarea post-pachetelor la conductori. 

„ Operaţiuni la sosirea expediţiunei. Pri- 
mmiroa depeşilor postale. Vorificarea și stam- 
pilarea corespondonțelor. Alegerea cores- 
pondenţelor pentru distribuire. 
"Distribuirea corespondențelor. Executarea 

serviciului de distribuit la domiciliii, dis- 
tribuția prin expres. Post-rostante. 

Reoxpedierea corespodenţelor postale. 
Rebuturi.  
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Archive, termenul do păstrare al cores- 
pondenţelor poştale, distruserea. lor. 

heelamaţiuni. 
Abonamonte lia căsuțe. 
Abonamente la jurnale. . 
Serviciul transportului călătorilor prin 

dilisențe, 
Manipularea serviciului de serisori cu va= 

lorea declarată intern şi internațional. 
Manipularea serviciului mandatelor pos- 

„tale şi talosrafice interne şi internaționale. 
Manipularea serviciului de incasarea cu- 

ponelor şi efectelor de comereiii interne și 
internaţionale. 

Manipularea, serviciului coletelor postale 
simple şi cu ramburs internaționale. 

- Manipularea serviciului de mesagerie în- 
terne şi internaţionale. 
Manipularea serviciului libretelor de iden- 

titato. 
Legile, convențiunile şi resulamentele 

interne şi internaţionale in basa cărora se 
exceută serviciul postal în diferitele sale 
ramuri. Leea şi regulamentul postal in- 
tern şi levea şi regulamentul postelor ru- 
rale. Convenţiunea, şi regulamentul uniunci 
postale universale. Arangiamontul şi rezu- 
lamentul pentru schimbul scrisorilor şi cu- 
tiilor cu valore declarată. Aranriamentul 
şi regulamentul pentru schimbul manda- 
telor postale. Arangiamentul și resulamen- 
tul. pentru incasarea cuponelor și efectelor 
«de comerciii. Convenţiunea si resulamen- 
tul pentru schimbul coletelor postale. A- 
rangiamentul şi regulamentul privitor la 
livretele de identitate. Aransriamontul şi 
regulamentul privitor la abonamente la jur- 
nale. Convenţia postală și regulamentul cu 
Austro-Ungaria şi Germania, Convenţia pos- 
tală și regulamentul cu Bulgaria, Invoiala 
postali, cu societatea de navizaţiune po Du- 
năre, 

Exploatare telegvufică 

Definiţiunea şi origina telegrufici. 
Monopolul telesrafie, drepturi reservate 

Statului, organisaţia reţelei telegrafice, pro- 
teețiunea liniilor televrafice. 

Clasificarea biurourilor telografice, orua- 
nisaţia şi durata serviciului. Semnele con- 
venţionale adoptate pentru insemnarea o- 
ficiilor telegrafice. 

Garantarea secretului. Penalităţile apli- 
cabile in cas do divuleare, IExeepţiuni la 
principiul inviolabilităţoi. 

Neresposabilitatea Statului pentru cores- 
pondenţa transmisă prin telegraf. Rambur- 
sări şi restituiri de taxe. 

Disposiţiuni diverse. Dreptul de a cores- 
punde prin telesraf. Constatarea identită- 
ței expeditorului. Calendarul adoptat. he- 
sularea orelor în biuroii 

Oprirea transmiterei. Retragerea saii a- 
nularea telesramelor. Clasificarea telegra- 
melor cu privire la ordinea lor de trans-   

mitere. Corespondenta tolegrufică privată. 
Redactarea tolegramelor. Scrierou tologra- 
molor. Adresa, Adresa convenită. Textul. 
Semnătura. Legalisarea somnăturei. Aplica- 
rea lege timbrului la telegrame, Cărţi de 
visită telegrafice. | , 

Presintarea, tolerramelor. Telegrauno pre- 
sintate la vuichetele telosrafice pentru a 
fi distribuite târă transmisiunea televrafică. 
Telesrame prasintuto prin intermediul fac- 
torilor rurali. Obligaţiunea impusă publi- 
eului. Avisul ce trebue să se dea publicu- 
lui în momentul depunerei telogramei. In- 
rosistrarea telovramelor, Preamnbulul, Ro- 
simul de taxarea corespondențelor. Taxarea,. 
Porceperea taxelor. Rotunjirea taxelor. Nu- 
m&rarea cuvintelor, Erori la taxare. Re-. 
cepise. 

Tarite : Reguli pontru stabilirea tarire- 
lor. Tariful intern şi internațional. 
Telegrame speciale. Urgentii. Răspuns plii- 

tit. Colaţionată. Adeverire do primire. Te- 
legramă multiplă. „A so urmări, Cu expres, 
Senalorică. Televramă personală. | 

Corespondonţa televratică de stat. Tele- 
uram circulară. Autoritiţile admise a co- 
respunde oficiul, 

Telecramo de scrviciu. 
Archive. Termenul de păstrare al tele- 

uramelor. Liberare do copii. Transmiterea 
telesramelor. Primirea, televramelor. Dis- 
tribuirea telegramelor. 

heelamaţiuni. 
Losile relative lu suporţi de telogrut şi 

telefone, 
Levile relative la stabilirea comunicaţi - 

unilor teleionico de către autoritățile co- 
munale, judeţiane şi instituţiunile de bine- 
facere, Sa 
Reuulament relativ la înfiinţarea de li- 

nii şi deschiderea de Diurouri telegrafice 
de către autoritiţile judeţiane. şi comu- 
nale. 
Convenţia telesrafică, cu societatea do 

navizaţiune po Dunăre, 
Aranviamentul teleerafie cu Austro-Un- 

varia, a 
Deelaraţiunea telegrafică între suvernul 

imporial rus şi român, 

lxploatarea telefonică, 

Oliciile telefonice, modul de a opera ta 
xarea convorbirilor. Abonamente. Proceda: 
vea pentru darea comunicaţiunilor la eon- 

vorbirile urbane şi interurbane. 
Atribuţiunile unui diriginte de poştă şi 

de teleuraf şi oblisaţiunilo ce are pentru 
acministrarea şi girarea acestor serviciuri. 

Disposiţiunile relative la serviciul tele- 
ratelor și poştelor, coprinse în legile ur- 
mătâre : Leea înaltei curţi de compturi, 
Levea monetară. Legea loteriilor. Leea 
timbrului şi înregistrărei. Locea, casei de 
economie. Leea. comptabilităţei “publice. 
Convenţia şi resulamentul pentru fixarea 
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raporturilor de serviciu intre diforitole 9] 
gane depondinto de direcţia vonerală a că- 
ilor ferate cu direcţia generalii a tolesra- 
folor şi poștelor pentru indeplinirea servi- i 

ciului do poştă și de tolceraf. 
Stil, composiţiune, corespondențe cu i- 

plicaţie la raport, ordin, adresă, Expuneri 
de motive, Procese-verbale, ote. 

  

PROG 
de materiile pentru concursul elevilo 

RAM 
r'de gradul I, aspiranți la clasa de' 

oficianți inferiori gradul III. 

Electricitate şi magnetism 
| Electrostatica 

Dofiniţiuno. Electrisaţiune prin irecure, 
Corpuri bune conductâre și rele condue- 
tore. Conservarea, eleetricităţei pe supra- 
faţa conductorilor. Actiunilo reciproce alo 
corpurilor „eleesrisato. Celo două stiri e- 
lectrico. , - 
Iastrumonte saii aparate cari permit a 

constata starea electrisațiunci corpurilor 
şi a măsura, intensitatoa acestei eloctrisa= 
tiani. Pendulul electric. Elcetroseopul sim-   plu. : 

ixporienţelo lui Coulomb. Considerarea 
torsiunilor unifilare și Difilare. Descrierea, 
balanței de torsiuni. Legea atracţiunei şi 
repulsiunei a corpurilor eleetrisate. Dis- 
tribuţiunea, electricităţei pe suprafața cor- 
purilor. Densitatea electrică. 
Influenţa saii inducţiunea electrostatică, 
Fapte gendrale, Principiu experimental. 

" inducţiunea asupra, unui corp conductor 
Isolat, Electroscopul ; întrebuinţarea lui. 
inducţiunea asupra unui corp cu vârfuri, 
Inducţiunea aplicată la construcţiunea câ- 
tor-va aparăte. Electroforul. Maşina luă 

olz, 
„Potenţialul. Causa mişcărei oleetricit 

Studiul experimental 
” Cnităţilo electrostatice de potenţial. de cantițato şi de capacitate, 
„Condensaţiune. Influenţa, inducţiunei a- supra capacităței elcetrostatice. Condensa- 

tor 'sterie. Putere. induetivă, spocifică, . „Principalele forme de' condensatori . în- trebuințaţi : Eloctroscopul condensator. Bu-* 
tetia, de Leyvda. Condensatori etalon. Con- densatori iîntrebuinţaţi în practică. Cablu- 
rile electrice şi firele „telegrafice acrianc 
considerate din punctul de vedere . al ca- pacităței lor. ” 
„Despre câmpul 6lectric, 

format do un punct etectr 

ățoi. 
al potenţialului, 

Câmpul electrice 
isat, 

Ma gnetismul 

Magneţi naturali şi manei artificiali, 

uri pentru formarea masneților, Câmp imiaşr- 
notice. Câmp masnetie terestru. Cele douii - 
feluri de-maenotisme, Cuplu terestru. lu 
clinaţiune şi declinațiune. Sistemul astatit 
al acelor magnetisate. Diferite forme de 
magnoţi intrebuințaţi. Energie maunetică 
şi torți portativă. : 

Electrucinetiea 

Surselo do electricitate, altele de cât 
frecarea, Principiul lui. Volta. Despre ele- 
mentul galvanic, Circuit deschis, Gruparea 
elementelor în serie și suprafaţă. Forţa e- 
lectro-motrice, Circuit, închis. Curent inte- 
rior. Curent exterior. Efecte maenetieo ale 
curenților, a - 

Termo-elcetricitate. Pila Seebeck. Elo 
mentul Pouiltet. Pila Clamond. : Etectole 
constatate ale acestor pile, 

Pila hydro-electrică. Slăbirea curentului 
în olementul Volta. Impuritatea,. zineului, 
Consumarea acidului. Polarisaţia. |. 

Pile ale căror depolarisant este o" sare 
metalică oxigenată. Elementul leequorel. 
Elementul Daniel, Elementul. Callaud: Ele- 
mentul Meidinger.. Elementul cu bieromat 
de potază. - 

Pile al căror. .depolarisant este un acid 
oxicenat. Elementul Groove. : Elomontul 
Bunsen, , : 

Pilo al.ciror depolarisânt esta un acid 
metalice. Elementul Leclanehe ordinar. Iile- 
mentul Leelanehe cu plăci aglomerate. Ele- 
mentul Lalande et Chapozon. Elementul 
Lalando ct Chaperon cu suprafeţe mari. 

Electromagnetism 

Acţiunile reciproce ale curenților și masr- 
neților. Exporionţele lui Oerstedt: resula 
lui Ampere. Experiențele lut Araso. Câm-. 
pul clectrie al unui curent rectiliniii indo- 
finit. Câmpul a: duoi curenţi rectilinii in- 
definiță, paraleli de acelaşi sens saii do sens - 
contrarii Cânipul unui curent 'circular, a 
duoi curenţi circulară ; a unei elice. 

Acţiunea unui magnet asupra unui - cu- 
rent mobil. Râta lui Barlow,   Proprietăţile "maeneţilor, Diferite procede- Galvanomotre. Legea lui Laplace. Casul
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„ținerea lui în bune condițiuni, 
Planuri de instalaţiuni de aparato în o-'i 
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unui curent circular, Multiplicatorul lui 
Sweizor. Iisola ordinară, 

Causele do cari depandă intensitatea unui euronte ” 

Electro-dinamica 

Logilo lui Ampăre. Solenoizi. Proprietă- 
țile lor. ipotesa lui Ampăre asupra marne= 
tismului. Magnetisare prin curenţi; elee- 
tro-magneți ; diferitele lor forme. Causo 
cari iniluenţeză, - asupra energică clectro- 
magnoţilor. 

Inducţiunea electro-magnetică şi magnoto- 
eloctrică. . 

„ Electricitatea atmosferică 

Causele şi iniluenţa .sa asupra liniilor te- 
lezratice, Mijlocele doa înlătura acâstă in- „Huenţii, Fulgerul. Tunotul, 

Derangiamente 

Modul do a înlătura, derangiamentele ac- 
cidentale. Enumerarea deranziamontelor, 

Determinarea naturei dorangiamentelor, 
Loealisarea derangiamentelor. “Localizarea 
doraniziamentolor intermitente, * - 

« 

Aparate 

"Principiile pe cari s'a intemeiat construe- 
ţia aparatelor in uz în România, şi anume: 
Releul ordinar Morse. Morsa. Sunderul. Ma- nipulatorul simplu şi cu sehimbitor, Sehin- 
bătorul olvoţian. Parafulerile cu plăci și 
cu vârfuri. Releul ordinar Morse şi do tran- 
slațio. Busola orliuarii, orisontală ŞI “cea 
vorticală, “ i 

: Mierofone cu cărbuni saii lame in bucăţi, 
Mierofâne cu cărbuni saii grafit în pulbere, 
Telefone uni-polara și bi-polare. Schimbă. 
tor și anunțător cu simplu și dublu fir. 

Deserierea, acestor aparate. Scopul şi mo- 
dul întrebuinţiărei lor. Verificarea şi intro- 
tinerea lor. Reularea dupe trebuinţă spre 
a funcţiona. in moil result, ! 
"Elementele de Datorii. Montarea, verif. 
carea, instalarea și intieţineroa lor în bună 
stare, , 

Instalarea conductorului de pământ. Con- 
dițiunile unui bun pământ şi a unui bun 
conductor «dle pământ. Verificarea şi între- 

ficiii. Planuri pontru una saii-mai multe 
- linii, Casul unui oficiti final ; unui oficiă do 
schimb ș unui oficiii intermediar: unui 0- 
ficiii. cu translație: al unui oficiii .combi- „nat, caro pote coprinde mai multe 'saii tote 
casurile. 

Verificarea şi întreţinerea instalaţiunilor in bună stare. - i 
Derangiamente in interiorul oficiului și 

afară de oficiii : întreruperi, derivații, atin- 
geri. Modul dea proceda pentru localisarea   

derangiamentelor și restabilirea normilă a 
comunicaţiunilor, e 

Chimie 

Noţiuni elementare do chimie. Puteri. 
lifeete fisico şi chimice. Corpuri sili şi 
compuşi. Platina, mercurul, forul; zincul, - 
arama. - 

Provrietăţi generale alo metalelor, Pre- 
cipitațiunea metalelor de disoluţiunoa lor. 
Oxidaţiunea. Oxigen. Combustiune. Aceide, 
baso, corpi neutri, săruri. ” 

Respiraţiune. Acr. Azot. Analisa aerului, 
Iidrogen și apă. Preparaţiunea și proprie- . 9 + * » 

tățilo hidrogenului, Descompunerea oxidi- 
lor, Composițiunea: apei. Amoniacul, Căr- 
bune saii carbon. Sulf, Acid sulfuri. Sul- 
faţă. Acidi sulturoşi. Sulfure anchidru, sul- 
fure hidratat saii sulfat de apă. Proprietă- 
țile acidului sulturie hidratat. Sultit do 
zine, de aramă, de mercur, Descompunerea 
sultaților prin hidroven. Clor și elorure, 

Explâtare telegrafo-poştală 

Explotare postală - 

Enunţaroa obiectelor coprinse în mono= 
polul poştal. E 

Garantarea secretului, ecrespondentolor 
poştale şi penalităţi în cas de divulgare. 

Respunderea Statului in cas de perderea 
obioctelor recomandate, : 

Clasificarea biurourilor poștale 

Corespondenţa oficială, autorităţile -ad- 
mise a corespunde oficial, condițiuni de zud- 
mitero, expediare şi distribuire. . . 
Corespondenţa privată : 1) scrisori, tari- 

lul la prosintare şi sosire ; 2) cărți poştale 
deschiso, închise, eu rispuns plătit, conudi- 
țiuri de admitere ; 3) hârtii de afaceri, cari- 
diţiuni de admitere, taxare, limita greută- 
ței : 4) jurnale şi imprimate, condițiuni de 
admitere, taxare, limita greutăţei, dimen- 
siunei ; 5) probe de mărturi,, condițiuni de 
admitere, “taxare, limita groutăţoi și di- 
mensiunei. E 
Recomandarea. Dreptul fix de recoman- 

dare, aplicaţiunea recomandărei asupra di- 
feritelor obicete de corespondenţă. Obiecte 
recomandate încărcate cu ramburs, 

Avis de primire. Taxarea şi manipularea 
obiectelor cu avis de primire. 

Condiţiunile in cari sunt admise a cir- 
cula în coprinsul uniunei corespondenţele 
poştale : scrisori, cărţi poştale, jurnale _şi 
imprimate, hârtii de afaceri, probe do măr- 
furi, taxele, limita greutăţoi şi sdimensi= 
unoj. | | 
Recomantarea şi -avis de primire pentru 

corespondențele externe. 
Ramburs la obiectele recomandate ox- . 

terne. | . 
Depunerea corespondențelor la postă, do- 

punerea in cutii, depunerea cu . librete de 
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recepisă. Ridicarea corespondenţelor din 
cutii. Stampilarea corespondonţelor. 

Retragerea, corespondenţelor. saii rectifi- 
carea, adreselor, - i 

Prepararea, expediţiunei. 
. Predarea la conductori. 
Primirea de la conductori și oporaţiunile 

co se fa la sosirea corespondenţelor,. 
Distribuirea: corespondențelor în oraş și 

la «hișet pentru post-restant şi oficiale. 
Distribuirea prin căsuțe poştale. Distri- 

buirea prin expres. : 
Reexpediarea corespondenţelor. 
Rebuturi. Termenul .de păstrare ul co- 

respondenţelor cădute în rebut şi al acte- 
lor poştale. - 
Reelamaţiuni pentru 

trate, - ” 
Reclamaţiuni pentru corespondenţa, reco- 

mandată, 
„Serviciul. poștal rural. Primirea expedi- 

țiunei de către factorul rural de la 'oficiii, 
gară, saii agenţie, ” 

Datoriile factorilor rurali. 
Impărțirea şi predarea eoro:pondonţelor 

de ciitre factorii rurali. 
Ridicarea corespondențolor «1: cătro fac 

tori din cutiile pentru scrisori, ” - 
Predarea, expediției la oficiii de către fie- 

torii rurali. 
Sehimhul oxpediţiunei între fietorii rurală, 

principali şi secundari. -- E ” 
Operaţiunea, mandatelor poştale şi coletelor 

poştale efectuate de către factorii rurală, 
Abonamente la jurnale. 

obiectele noinravis- 

Ex plotare telegrafică 

"In eo constă monopolul telerrafie şi teleton. 
tarantarea . seerotului coresponidlenţelor 

telegrafice şi telefonice şi penalităţi în cas 
de divulgare. - - 

- Dreptul de a corespunde prin teleșraf. 
Casurile de oprire a transmiterei unei 

telegrame. 
Retragerea unei telegrame. 
Restituiri de taxe. : | 
Casurile în cari se pote refusa primirea 

unei telogramo. 
Clasificarea biurourilor telegrafice. 

  

Clasificarea telogramelor, Redactarea to- 
legramelor. Aplicarea, legei timbrului la to- 
legrame. Legalisarea semnăturei telogra- 
melor,: Adresa expeditorului pe orizinalul 
telearamoi. Telegramă cu dostinaţiune lo- 
cală. Cărţi de visită tolegrâfice, Indicnţiu- 
nile transmise eratuit din oficiii. Telegrame 
orlinare şi speciale, Adresa teloșramelor, 
adresă incomplectă, adresă convenită. Tex- 
tul teloeramelor. Redactarea textului tela- 
«ramelor. Telezrame în limbariul convenit. 
in limbaciul clar, în limbaviul cifrat, Sem- 
nătura televramolor. Preambulul. - 

Menţiunoa taxei. Aplicarea, şi perceperea 
taxelor. Inregistrarea talovramelor, modul 
de procedare în cas când sa percep taxele 
în minus sanii în plus, Lungimea unui cu- 
vânt. Numirarea cuvintelor şi a cifrelor, 
Tariful telegrafic intein. " 

Relațiunila telesrafice internaţionale. 
Regulamentul televrafic internaţional. Ta- 

rita telegrafică internaționali. Regimul de 
taxare european. Arangiamente telerrafice 
particulare. Minimul de taxă la telegrarmelo 
externe Tarifa telosrafică a regimului 0x- 
tra-6uropean. 

Perceperea taxelor în genoral şi libara- 
rea chitanţoi. Rotundirea taxelor. Taxele 
telegrafice accesorii. Teloeramă piivată ur- 
gentă. cu răspuns plătit. colaţionată, cu a- 
deverire a so urmări, multiplă destinată 
pentru localităţi afară din rețpana tnle- 
grafică, semaforică, telovramă-mandat, tele- 
arami predată deschis, televramii personală. 
Corespondenţa oficialii. hodactarea tele- 

«ramolor de Stat, Inragistrarea. Comntabi- 
tatea lor. Teleuramă-cireulară. Antoritățila 
admise a corespunde oficial. Televrame de 
serviciii. Avisoc de serviciii taxat, Liborare 
do copii de po telorrame. Termenul de păs- 
trare al telegramelor, ordinea de transmi- 
terea telegramelor. Primirea şi renotaroa 
din oficiu. Intreruperea comunicaţiilor to- 
legralice, Distribuirea televramelor. la des- 
tinaţie, poste-restante, biuroii-restante şi la 
domiciliu. Statistica. Reclamaţiuni. 7 

Exploatarea telefonică. Oficiile telefonice, 
modul de a opera, taxarea convorbirilor. 
Abonamente. Stabilirea comunicațiunilor 
urbane şi interurbane, : 

PROGRAM 
de materiile pentru examenul oficianților superiori 

  

Telegratia 

1) Descrierea aparatelor întrebuințate în 
serviciul curent; - - 

2) Montarea şi întreţinerea elomentâlor 
intrebuinţate în serviciul curent ; 
.- 9) Planuri de instalaţiuni pentru linii 

tinale, de schimb, intermediare şi de tran- 
slaţie; 

4) Derangiamente în comunicațiile tele- 
vrafice şi telefonice, în oficiii şi afară din 
oticiii ; - ” . 

5) Construcţii de linii telesrafico şi tole- 
fonice, precum .şi întreţinerea lor. 
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Exploatare postală 

legislaţie şi oxploataro postală şi tele- 
uralieiă, | 

Definiţia şi origina postei. 
Istoria postelor în lomânia. 
Delin țiunca lozei: sancţiune, promul- 

sare, publicaţiune, abrogaţiune, interpre- 
tațiune. 

Organisarea corpului telegrafo-postal, Ad- 
ministraţia contrală. Serviciul activ. ho- 
crutaroa, instruirea și inaintarea persona=- 
lului. Personalul auxiliar. Onorariile per- 
sonalului. Indemnisaţie de locuinţă şi tran- 
sport. Dislocări provisorii. Garanţia. Posi- ţia personalului. Disponibilitatea. Demisi- 
uni. Destituire. Consiliul de disciplină. Po- 
depse disciplinare. Consodiuri, Dreptul la 
pensiune. Casa do dotaţio, 

Monopolul postal. Drepturi . reservate 
Statului. Penalităţile aplicate pontru con- 
travenţiuni. | 

Garantarea secretului. Ponalităţile apli- 
cabilo în cas de divulgare. Excepţiuni la 
principiul inviolabilităței corespondenţelor, 
Răspunderea Statului pentru coresponlen- 
tele postale recomandate, mandate postale, 
electo de comerciii, valori declarate ŞI c0- 
lete postale. 

Prescripţiuni, dreptul 
corespenitenţelor postale. 

Clasificarea biurourilor postale, organi- 
sația și durata serviciului; instalaţia cu- 
tiilor de scisori. . 
Enumerarea și definiţiunea obiectelor de 

corespondenţă, scrisori, cărţi postale, im- 
primate, probe de mărfuri, hârtii de afa- 
ceri, obicete vrupate. | 

Disposiţiuni comune la obicete admise a 
cireula cu prețul redus. 

Despre recomandare. Obiecte rocoman- 
date incărcato cu ramburs. 

AVIS do primire, 
Tarifele interne. Taxarea corespondeonţo- 

lor postale. Convenţiunea uniunoi postale 
universale, | 

Taritut şi condiţiunile la cari sunt su- 
puse corespondenţele postale în resortul 
uniunci, | 

lolațiuni cu ţările afară din uniune. 
Francarea corespondenţelor. - 
Timbre postale. Aprovisionarea şi vinza- 

rea lor. 

de proprietate al 

Depunerea, corespondenţelor la postă, în 
cutii cu livrete. 

. 1 Retragerea corespondenţelor şi rectifi- 
carea adreselor. 
Corespondenţa oticială; 
Serviciul postal ambulant, 
Serviciul postal rural. - 
Operațiuni la pornirea expediţiunilor în 

oficiile postale. ” 
hidiearea corespondenţelor de prin cutii 

Alezerea corespondentelor dupe destina- 
țiuni. Confecţionarea şi închiderea dopeşi- 
lor. ” 

Predarea post-pachetelor la conductori. 
Operaţiuni la sosirea oxpediţiunei. Pri- 

mirea depeşilor postale, Verificarea şi stam- 
pilarea corospondoţelor. Alegerea corespon- 
denţelor pentru distribuire. 

Distribuirea corespondenţelor. Iixecutaraa 
serviciului de distribuire Ia domiciliii: dis- 
tribuirea prin expres. Pest-restan'e 

Reexpediarea corosponilenţrlur postale, 
Rebuturi, : 
Arhive. Termenul do păstrarea ul cores= 

pondențelor postale, distrugerea lor. 
Reclamaţiuni: - 
Abonamente la căsuțe, : 
Abonamente -la jurnale. . 
Serviciul transportului călătorilor prin 

deligenţe. - : : 
Manipularea: serviciului de serisori eu 

valorea declarată întern si internațional. 
Manipularea, serviciului mandatelor pos- 

tale și televrafice interne şi internaţio- 
nale, o 
Manipularea serviciului de incasarea cu- 

pânelor şi efectelor de comereiii intorne şi 
internaţionale, . 
Manipularea serviciului coletelor postale 

simple și cu ramburs internaţionale. 
Manipularea serviciului de mosaserie in- 

tern și internaţional. : Di 
Manipularea serviciului livretelor do. i- 

dentitate. 
Legile, convenţiunile si resulamentele 

interne şi internaţionale în basa ciirora se 
exceutiă serviciul postal în diferitele sale 
ramuri. Legea şi regulamentul. postal in- 
tern şi legea şi regulamentul postelor ru- 
rale. Convenţiunea şi reculamentul uniunei 
postale universale. Arangiaunentul şi reau- 
lamentul pentru schimbul scrisorilor şi eu- 
tiilor cu valore declarată. Arangiamentul 
şi resulamentul pentru schimbul mandate= 
lor poştale. Arangiamontul şi regulamoen- 
tul pentru încasarea cupânelor şi efecte 
lor do comoreiii. Convenţiunca şi rezula- 
mentul pentru schimbul coletelor Postale. 
Arangiamentul şi regulamentul privitor la 
livrete de identitate. Aransiamontul și ro- 
sulamentul privitor la abonamente la jur. 
nale. Convenţia postală şi regulamentul cu 
Austro-Ungaria şi Germania. Convenţia pos- 
tală şi regulamentul cu Bulgaria. Invoiala, 
postală cu societatea de narigaţiune po 
Dunăre. : 

Exploatarea telegrafică 

Detiniţiune și origina tolevrafiei. | 
Monopolul telegrafic, drepturi resorvate 

Statului, organisaţie roțelei telegrafice, pro- 
tecţiunea liniilor telegrafice. . 

Clasificarea, biurourilor telezrafice, orga- 
nisaţiunea şi durata serviciului. Semnele 
convenţionale adoptate pentru însemnarea 
oficiilor telegrafice: 

Garantarea secretului, Penalităţile apli-   cabile în cas de divulgare, Exeepţiuni lia          
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principiul inviolabilităţei, : i 
Neresponsabilitatea Statului pentru co- 

respondența transmisă, priu telceraf, Ram- 
bursări şi restituiri de taxe. 

Disposiţiuni diverse. Dreptul de a cores- 
puade prin telceraf, 

Constatarea idontităţoi expeditorului, Ca= 
londarul adoptat. - 

Regularea orelor îni biuroii, 
Oprirea transmiterei. Rotraserea sau a- 

nularea, telegramelor, 
Clasificarea telogramelor cu privire la 

ordinea lor de transmitore, Corespondenţa 
teleurafică privati. Redactarea, telegrame- 

„lor. Serierea telegramelor. Adresa. Adresa, 
conyenită. Textul. Semnătura, Logalisurea 
semnăturei. Aplicarea 'lesci timbrului Ia 
telegrame. Cărţi do visiţă tolezrafice. 

„„ Presintarea telosramelor : telegrame pre- 
sintate la «hizetelo tolosrafice pentru a fi 
distribuite fără transmisiunea telourafică. 
"folegrame presintate prin intormediul fac- 
torilor rurală. Obligaţiunea, impusă - publi- 
eului. Avisul co trebuo să se dea publieu- 
luă în momentul depunerei telesramei. In- 
reuistrarea telegramelor, Preanhbul, Regi- 
mul de taxarea corespondonţelor. Taxarea. 
Perceperea taxelor, Rotundirea taxelor, Nu- 
“m&rarea cuvintelor. Erori la taxuro, hece- 
pise. Ă 

Tarife : reguli pentru stabilirea tarifoler, 
Tariful întern și internațional, - 
Telegrame speciale. Urgentă, Răspuns plă- 

tit. Colaţionată. Adoverire do primire, Te- 
legramă multiplă. A se utmări, Cu CXpTO:, 
Semaforică, Telegramă personală. 
Corespondenţa teleșrafică do Stat. . Tele- 

uramă eirculară. Autoritățile admise a co- 
respunde oficial. ” 
Telegrame de serviciii. 

„ Arehive.: Termenul de piistrare al telo- 
gramelor, Liborare de copii. Transmiterea 

  

Jtelesramoelor. Primirea: telegramelor, Dis- o e 

tribuirea telegramolor. 
Reelamaţiuni. 

Legile relative li suporţi do telegraf și 
telotâne, ” : 

Legilo relative la stabilirea comunicaţiu- 
nilor telefonice de către autorităţile comu- 
nale, judeţiane și instituţiunile de bino-fa- 
cere, 

Regulamentul relativ la înfiinţarea do li- 
nii şi deschiderea, de biurouri telegrafice de 
către autoritățile judeţiane şi comunale. 
" Convenţia telegrafică cu socictatea de na- 
vigaţiune po Dunăre, N 
Arangiamentul telegrafic cu Austro-Un- 

garia. ÎN pa 
Deelaraţiunea telosrafică intre guvernul 

imperial rus şi român, .. 
Exploatarea telefonică. Oficiile telefonice. 

modul de a opora taxarea convorbirilor. A- 
bonamente. Procedarea pentru darda comu- 
nicaţiitor la convorbirile urbane şi inter- 
urbane. - 

Atribuţiunile unui diriginte do postă și 
de telegraf și obligaţiunile co are pentru 
administrarea şi girarea acestor serviciy. 

Disposiţiunile relative la serviciul tele- 
urafelor şi postelor coprinse în legile ur- 
mătore : Logea inaltei curţi do compturi. 
Legea monetară. Legea lotoriilor. Lege; 
timbrului și a înrevistrărei. Logea casei ale 
economie, Leuea comptabilitățoi publice 
Convenţia și rogulamentul pontru fixare: 
raporturilor de serviciii întro diferitele or 
gane dependinte de direcţia generalaia căi: 
lor ferate cu direcţia generalii a telogra. 
felor şi postelor pentru îndeplinirea, :servi- 
ciului'do posti şi telovraf, 

Stil, compositiune, corespondențe cu a- 
plicaţia la raport, ordin, adresă, Haxpuneri 
de motive. Procoso-vorbale, ete. 

PROGRAM 
de materiile pentru examenul oficianților inferiori 

  

Telegrufia 

1) Descrierea, aparatelor întrebuințate în 
serviciul curent;. . 

2) Montarea și întraţinerea elementelor 
întrebuințate în serviciul euront, 

3) Planuri do instalaţiuni pentru 'linii 
finale, de schimb, intermediare şi de tran- 
slație; -. . e 

4) Derangiamente în comunicațiile telo- 
urafico şi telefonice în oficiii şi afară. din 
oflciii. - 

„Exploatarea postală 

Enunţarea obiectelor coprinse în ' mono. 
polul postal. | 

Garantarea sceretului coresporidențelor 
postale și penalități în cas de divuluare. 

Răspunderea Statului în cas de perderea 
obiectelor recomandate, 

Clasifiearea biurourilor postale 

Corespondența oficiali, autoritățile ad-
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misc a corespunde oficial, condițiuni. de 
almitere, expediare și distribuire, E 

Corespondeţa privată : 1) scrisori, tariful 
la presintare şi sosire ; 2) cărţi postale des- 
chise, închise, cu răspuns plătit, condițiuni 
de admitere ; 3) hârtii de afacori, condițiuni 
do admitere, taxare, limita greutăţei; 4) 
jurnale și imprimate, condiţiună de admitere, |. 
taxare, limita grentăţei, dimensiunei; 5) 
probe de mărfuri, condițiuni de adinitere, 
taxarea, limita greutăţoi şi dimensiunoi, 
Recomandarea. Dreptul fix de recomandare, 
aplicațiunea recomandărci asupra diterite- 
lor obiecte de corespondenţi. 

Obicetele recomandate încărcate cu ram- 
burs, , 

Avis de primire, Taxarea şi manipularea 
obiectelor cu avis de primire. 

Condiţiunile în cari sunt admise a cir- 
cula în coprinsul uniunoi corespondențele 
poştale : serisori, cărţi poştale, jurnale şi 
imprimate, hârtii de afaceri, probe de măr- 
furi, taxele, limita erâutăţei şi dimensiunet. 
Recomandarea şi avis de primire pentru 

corespondențele externe. , 
Ramburs la obiectele recomandate ex- 

terne, * “ : . 

Depunerea corespondenţelor la poştă, de- 
punerea în cutii, depunerea cu librote de 
recipisă. Ridicarea corespondențelor din 
cutii. - 

"Stampilarea corespondenţalor. 
„Retragerea corespondenţeler -saii rectifi- 

carea adreselor, : : 
Prepararea cxpediţiunoi. 
Predarea la conductori. 
Primirea de la conductori şi operaţiunile 

co so fac la sosirea corespondențelor. 
Distribuirea, corespondențelor în oraş și 

la ghişet pentru post-restant și oficiale. 
„Distribuirea prin căsuțe poștale. Distri- 

buirea prin oxpres. 
Reexpodiarea corespondenţelor. 
Rebuturi. Termenul de păstrare al cores- 

pondențelor căzute în rebut și al actelor 

Reelamaţiuni pentru obioctele neînregis- 
trate. 

Reclamaţiuni pentru corespondenţa re- 
comandată. . . 

Serviciul poştal rural. Primirea expedi- 
țiunoi de către factorul rural de la oficiu, 
gară saii agenţie. | 

Datoriile factorilor rurală, 
Impărțirea și predarea corespondenţelor 

de către factorii rurali, 
Ridicarea corespondonţelor do către fac- 

tori din cutiile pentru. scrisori. Predarea 
cxpediţici la oficiii do factorul rural, 
Schimbul expediţiunei între factorii ru- 

rali, principali și secundari. 
Abonamente la jurnale. 
Operaţiunea mandatelor poştale şi colete 

poştale efectuate do către factorii rurală.   

A: 

Exploatarea telegrafică 

In ce constă monopolul telegrafice şi te- 
letonic, , 

Garantarea seerotului corespondenţelor 
telegrafice şi telefonice . şi penalităţile în 
cas de divulgare, „2 
Dreptul de a corespunde prin telegraf. 

Casurile de oprire a transmiterei unei to- 
learame. ! 
hetraverea'unci telegrame, 
Restituiri de taxe. | 
Casurile în cari so pote refusa primirea, 

unei telesrame. 
Clasificarea biurourilor telegrafice. 
Clasificarea telesramelor. Redactarea te- 

legramelor. Aplicarea legei timbrului la, 
telegrame. Levalisarea sennăturei tologra- 
melor. Adresa expeditorului pa originalul 
tolegramei. Telesrama: cu destinaţiune lo- 
cală, Cărţi do visită telagrafice. Indicaţiu- 
nile transmise eratuit din oficiu. Telograme 
ordinare şi speciale. Adresa teleeramelor, 
adresă incomplectă, alresă convenită. Ta- 
xarea şi manipularea telegramo'or cu a- 
dresă, cuvenită. Textul telosramelor. Redac- 
tarea textului tolevramelor. Televrame în 
limbaziul convenit, în. limbaviul clar, în 
timbaciul cifrat. Semnătura tolocramolor. 
Preambulul. Menţiunea taxei. Aplicarea și 
peri ederea tuxelor, Înregistrarea tnlearâmo- 
lor, modul ile procedare în eas câud se per- 
cop taxele în minus saii în plus. Lungimea 
unui cuvânt. Numărarea, cuvintelor şi a ci- 
frelor. Tariful telografie intern. 

Relaţiunile telosralicu internaţionale. 
Regulamentul telegrafic internaţional. Ta- . 

rita telesrafică internaţională. Regimul do 
taxare european. Arangiamente telegrafice 
particulare, Minimul de taxă la telegra- 
mele externe. Tarif tolegrafică a regimu- 
lui extra-european. 

Perceperea taxelor în general și lihera- 
rea chitanţei. Rotunzirea taxelor. Taxele 
telegrafice accesorii. Telogramă privată ur- 
sentă, cu răspuns plătit, colaționată, cu a- 
doverire,a se urmări, multiplă, destinată 
pentru localităţi afară din reţeaua tele- 
grafică, semaforică, televramă mandat, tole= 
gramă predată deschis, telegramă personală. 
Corespondenţa oficială. Redactarea tele- 

gramelor de Stat. Inregistrarea. Comptabi- 
litatea lor. Telegramă circulară. Autorită- 
țile admise a corespunde oficial. Telegrame 
de serviciu. Avise de servicii taxate. Li- 
berarea de copii de pe telegrame. Terme- 
nul de păstrare al telegramelor, ordinea de 
transmiterea telegramelor. Primirea şi re- 
petarea din oficiii. Intreruperea comunica- 
ţiilor telegrafice. Distribuirea, telegramelor 
la destinaţiune, poste-restante, biuroti res- 
tant și la domiciliu. Statistica. Reelama- 
țiuni. ” 

Exploatarea telefonică. Oficiile telefonice, | 
modul de a opera, taxarea convorbirilor. A- 
bonamente. Stabilirea comunicațiunilor ur- 
bane și interurbane, 

3a 
  

       



TABLOU 
DE 

AUTORITĂȚILE CARI AU DREPTUL SĂ CORESPUNDĂ OFICIAL PRIN TELEGRAF 

ARANGIAT PE PAITIZI, ADICA ; 

Se distribue și se formâză dupe nutorită 
, Y, atâtea acte de telegrame câte capitole 

sunt în acest tabloi, și de fie-care actă se face câte două horderouri. 

MINISTERUL FINANCELOR 

dela AD, 1, 

Casa Regală: (Tolegramelo casei reaale 
se cos tote intr'o sinuură actă și se înain- 
teză dircețiunei la finele lunci impreună 
eu cele alto compturi toloerafiee, firă ca 
elo-să se mai trocă în veri un borderoii, 
fiind scutiţe do taxă). - 

decta Au. 2 

Senatul : Idem, idem. 

„eta Ac. 

Adunarea Deputaţilor: ldem, idem. 

«clu Ao. 4. 

Inalta Curte de compturi. 

Preşedintele, consilierii, procurorul, sub- 
stitutul, roferendarii şi «rolicrul înaltei 
curţi de compturi. 

ela No. î, 

Ministrul financolor, secretarul "general, 
directorii de sorviciii în număr de trei, 
sub-directorii de serviciii în număr do trei, 
casicrul central şi sub-casierii contrali ai 
ministerului. 

* Autorităţi dependinte de minister 

Inspectorii şi sub-inspeetorii finauciari, 
duoi comisâri al guvernului pentru con- 
trolul creditelor funciara la Bucuresci și 
la laşi, casierii generuli și sub-casiorii wo- 
norali de judeţe, controlorii și sub-contro- 
lorii de constatare, control și urmărire, a- 
genții auxiliari, şefii cireumscripțiilor va- 
malo, şeții de vamă (vameșii), seful mo- 
netăriei statului și al fabricei de timbre, 
conservatorul de la monetărie şi șeful ehi- 
mist de la monetărio.   

„eta Av. 6. 

| Administrația centrală a Regiei Mono- 

polului Statului. 

Direeterul general, sub-directorul, şefii 
de serviciii, casierul şi avocaţii direcţiei 
regiei, 

Autorităţile dependinte de regie, 

Inspectorii şi sub-inspectorii serviciilor 
administrative, revisorii și sub-rovisorii 
pentru județe şi capitală, Imspectorul-şef 
şi sub-inspectorii ai serviciului culturei, a- 
senţi:. sub-agenţii şi vaificatorii serviciului 
culturei, inspectorul fabricelor și al con- 
strucțiunilor, şefii depositelor județiane, 
directorii manutieturelor de tutun din Iaşi 

şi Bucuresei, dirceterul, sub-directorii, și 
comptabilii, fabrieei do chibrituri din Bu- 
curesci, inspectorul şef, invinorii dirivinţi, 
conductorii şi cămăraşii serviciului salina- 
lor, Revisorii serviciului pazei fruntariilor, 

= o . MINISTERUL DE PESBOLU 

„ela Xa. 7. 

Ministrul de răsboiii, Secretarul general, 
şelul cancelariei, şeful corespondenței, di- 
rectorul infanteriei, cavaleriei, inspectorul 
cavaleriei, directorul artileriei, inspecto- 
rul artileriei, directorul geniului, inspec- 
torul geniului și directorul ilotilei minis- 
torului. Direct. serv, sanitar al ninisterului 
medie, şeful serviciului sanitar. Directorul 
serviciului intendenţei, intendentul sene- 
ral, directorul controlului, marele stat ma- 
jor şi statul major roval al ministerului, 
Consiliul permanent do rovisie, consi- 
liile deo răsboiii alo corpului do armată, di- 
visia activă, închisorile militare, şcola de 
sub-oficeri, administraţie şi a fiilor de mi- 
litari din lași şi Craiova, școla de oficeri, 
specială de artilerie și geniu, de cavalerie, 
superioră do răsboiii, Staturile majore ale 
corpurilor de armată şi alo diviziilor, re- 
simentele de geniu, batalionele do vână- 
tori, regimontelo de infanterio (dorobanţi), 
compuniile do geandarmi pedeziri, regi-
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mentelo se roșiori, călăraşi permanente și 
cu schimbul, regimentul do călăraşi din 
Dobrosca, herșholia şi depositele de armă- 
sari, gcandarinii călari, Escadrânelo ile tren, 
regimentele de artilerio, pompierii, regi- 
mentelo de cotate, arsenalul de construcţii 

-și deposit, pirotechnia armatei, depositele 
do muniţiuni de răsboiii, pulberăria ar- 
matei, Depositelo do echipament și impri- 
mate, atolierolo de confecție și companiile 
de administraţie, serviciile de subsistenţă, 
tibăcăria Bucovăţ, serviciul sanitar şi do 
adlministraţio al spitalelor, companiile sa- 
nitare, comandamentul ilotiloi, divisia c- 
chipazolor, depositul și şcola flotilei, in- 
speetoratul porturilor, arsenalul flotilei. 

MINISTERUL CULTELOR NI INSTRUC- 

TIUNEIL PUBLICI: 

„clu Ao. 5. 

Ministerul și secretarul general, seful ca= 
binotului, sefii do biurouri, direeţiunea in- 
văţământului primar publice și privat şi al 
șeolelor normale primare, direcţiunea in- 
„Vățământului secundar public şi privat su- 
perior şi a institutelor şi depositelor “lo 
cultură, direcţiunea cultelor, sorviciul com- 
ptabilităţei, serviciul construeţiunilor și al 
contenciosului, serviciul tcehnie, adminis- 
trația casei șeolelor şi bisoricilor, . 

Autorităţile dependinte de Minister, 

“Inspectorul zoneral al învăţământului su- 
perior, inspectorii generali ai învățămân- 
tului secundar, inspectorii şcolari, inspee- 
torul genoral al învățământului primar şi 
normal primar, inspectorii de cireumserip- 
ție ai invățământului primar şi normal 
primar, inspectore pentru şeolele primare 
şi secundare de fete, rovisorii şcolari, di- 
recţiunea şcolelor normale de institutor din 
Bucuresci, Carol [. din Câmpu-Lune, Vasile 
Lupu din laşi, Bârlad, Galaţi, Craiova, de 
institutore din Bucuresci, laşi, Craiova, in- 
stitutori şi invăţiători din Constanţa, orfe- 
linatului de băeţă de la Teiii (surdo-muţi). 

Direcţiunea asilului Elena Domna. Diree- 
țiunea liceelor Sf. Sava, Matei Basarab, 
Lazăr şi Mibaiii Vitâzu din Bucurasci, din 
Iaşi, Carol 1 din Craiova, Codreanu din Bâr- 

-lad, Laurian din Botoşani, S-ţii Apostoli 
Petru şi Pavel Min Ploesci, Unirea din 
Focşani, Alexandri din Galaţi, Traian din 
T.-Severin. 

Direcţiunea gimnasiolor Cantemir și G. 
Sincai din DBueuresci, Alexandru-cel-Bun, 
Stotan-ecel-Mare din laşi, din Pitesei, Bacăii, 
Buztii, Alexandria, Giurgiu, Fălticeni, ho- 
man, Târcovişte, Caracal, R.-Sirat, Brăila, 
Tulcea, Iluşi, R,-YVâlcea, C.-Lune. : 

Direcțiunea liceului real din Brăila, 
Direcţiunea simmnasiclor reale diu Bârlaa, 

Vasluiii, T.-Jiu, Craiova, Slatina, Călăraşi, 
Dorohoiii, Piatra, Tecuciii, T.-Măgurole. 

Direcţiunea seminarului central din Bu- 
curesci, Veniamin din lași, din Roman, 
Curtea-de-Argoş, -B.Vâleca, musulman din 

; Babadag, , 
Direcţiunoa extornatolor secundare do 

fete No. 1 și No. 2 din Bucuresci, din Iaşi, 
Craiova, Bârlad, Botoşani, Ploesci, Focșani. 

Direcţiunea şeolelor profesionale de fete 
No. 1, 2,3 din Bucuresci, din laşi, Ploesci, 
Roman, Caracal, Bacăii, Galaţi, T.-Soverin, 
Buzăii, a o 

Direcţiunea facultăţei de teologie, inter- 
natului teoloșic, facultăţilor do drept, li- 
tere şi filosofic, şciinţe, şcolei normale su- 
periore, facultăţei de medicină, şeolei su- 
periore do farmatie, laboratorului de fisică 
moleculară, acustică şi optică din Bucu- 
resci, Direcţiunea laboratorului de gravi- 
tate, căldură și electricitate, laboratorului 
de chimie anorpanică, organică, musăului 
de istoria naturală, laboratorului colecţii- 
lor de gcolosic şi paleontologie, institu- 
tului do fisiologie, laboratorului şi colec- 
țiunilor 'dezoolorie, de mortolorie, chimia 
medieală, botanică medicală, institutului do 
patolovie şi de bacteorologio, serviciului 
lucrărilor practice do anatomie, laborato- 
rului «do fisiologie, istolovio din Bucurosci, 
Capii elinicelor facultăţei de medicină şi 
chirurgio, Direcțianea institut. de anatomie 
toposrafică şi chirurgicală. Capul laborato- 
rului de chimie analitică, farmacoutică, Di- 
recțiunea laborator. de zoologie medicală, 
hectorul Univorsitiiţei, Secretarul, din Bu- 
curesci, Direcţiunole facultăţilor de drept 
litere și fiilosofie, sciinţe, şeolei normale 
superioro, facultăţii de medicină, cabinetului 

organică, zoologie, anatomie şi fisiologie con- 
parată, din laşi, Direcţiunile cursul. de bota- 
nică, institutului şi musăului de anatomie, 
cursului do fisiologie, laboratorului de chi- 
mic, farmacologie, cursului de istologie, 
amatomie patologică, Capul laboratorului 
de patolosie chirurgicală, clinică medicală, 

  
ratore, Rectorul universităţei din laşi, Di- 
recțiunole şedlelor de bole-arte din Bucu- 
rosci și lași, musică şi declamațiuni din 
Bucuresci şi laşi, bibliotecelor din Bucu- 
roscă şi laşi, Urechii, din Galaţi, mustului 
de antichitate, institutului botanice, pinaco- 
tecei din Bucurosci şi laşi, arhivei gene- 
rale din Bucuresci, sucursale din Iași, Tea- 
trului Naţional din Bucuresci. : 

Mitropolitul primat din Buceuresci, ȘŞetul 
cancelariei . Mitropoliei, Arhimandritul de 
scaun. al Mitrovoliei din  Bucuresci, Rovi- 
sorul eparehial (protopop), Mitropolitul din 
lași, Şetul cancelariei Mitropolici din Iași, 
Arhimandritul de scaun al Mitropoliei din 
lași, Rovisorul eparehial (protopop). din 
Iași, Episcopul Râmnicalui și Noului Se- 
verin din k.Vâleaa, Șeful cancelariei epis-   

do fisică, laboratorului de chimie anorganică, 

Direcţiunea laboratorului de medicină ope- : 
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pici din R.Vâlcoa, Arhimandritul de. scaun 
al episcopiei. din R.-Vâlcea, Revisorul epar- 
chial (protopop) din .R.-Vâlcea, Episcopul 
de Roman din Roman, Şeful cancelariei e- 
piscopiei din Roman, Arehimandritul de 
scaun al episcopiei din Roman, Rovisorul 
eparehial (protopop) din Roman, Episcopul 
de Buzăii din Buzăii, Şeful cancelariei cpis- 
copici din Buzăă, Arehimandritul de seaun 
al episcopiei. din Buziăii, Rovisorul epar- 
chial (protopop): din Buzăii, Episcopul de 
Muși din. Ituși, Şetul cancelariei episcopiei 
din Huşi, Arehimandritul de scaun al epis- 
copici din Iluşi, Revisorul eparehial (pro- 
topop) din liuși, Episcopul de Arges. din 
Curiea-de-Argeş,. Şeful cancelariei opisco- 
piei din - Curtea-de-Argeș, : Archimandritul 
de scaun al episcopiei din Curtea-de-Argoșş, 
Rovisorul eparchial (protopop) din Curtea- 
do-Argeş, Episcopul Dunărei-de-Jos din Ga- 
laţi, Şeful cancelariei episcopiei din Galaţi, 
Arehimandritul de scaun al episcopiei din 

„ Galaţă, Revisorul eparehial (protopop) din 

hitectonie din minister, 

Galaţi, Superiorii chinoviilor de monachi 
de: la tote chinoriile din ţeră, Superidrele 
chinoviilor. de monachii de Ia tste chino- 
viile din eră, Superiorii monastirilor 
şi schiturilor din ţeră, Ilatipii moseheelor 
din Dobrogea, Superiorul capelei române 
din Paris. 

MINISTERUL DE INTERNE 

| | eta No 9 | 

Ministorul şi secretarul sencral al minis- 
terului, Inspectorii «enerali administrativi, 
Capul cabinetului, Direcţiunea administra= 
țiunei senorale a personalului şi poliţiei 
de siguranță din minister, Dirceţiunea ad- 
ministraţiunei judoţiane şi co:nunale din 
minister, Capul serviciului comptabilităţei 
generale din minister, Setul serviciului ar- 

« Registratorul ge- 
neral al ministerului, . 

Autorităţile dependinte de minister 

Directorul și sub-directorul al telegrafe- 
lor şi postolor. Şefii divisiilor :, administra= 
tivă, technică şi comptabilitatea din direc- 
ţia generală a tolegrafelor și postelor, Ins- 
pectorii telegrafo-postali. Controlorii şi sub- 
controlorii telegrafo-postali. Diriginţii de 
oficii telografo-postali. Manipulanţii tele- 
„grafo-postali. Directorul şi sub-directorul 
general al serviciului medical sanitar, Ca- 
pul serviciului administrativ sanitar, vete- 
tinar, statistic al serviciului sanitar, spita- 
lelor şi ospiciilor serviciului sanitar, 

Inspoctori sanitari. şi veterinari. Diroc- 
țiunea institutului de chimie din Bucuresci, 
Dirigintele laboratorului de chimie din Iaşi. 
Medicii primari de judeţe, oraşe şi de spi- 
„tale. do plăşi, veterinari de județe şi de o- 

punctolor de observaţie din Tulcea, Ungheni, 
Fălciu, Constanţa. Medicul portului Brăila, 
şi Galaţi. ” . 

Intendentul ospiciului de infirmi Brânco- 
veni. Direcţiunea generală a Monitorului v- 
ficial şi imprimeriei Statului. Sub-directorul 
Monitorulă oficial şi imprimerici Statului. 
Şeful comptabilităţei uonorale Monitorului 
oficiul şi imprimeriei Statului, Casierul Jo- 
nitorului oficiul şi imprimeriei Statului. Ca- 
pul depositului seneral al Jonitorului ofi- 
ciul şi imprimeriei Statului. Capul registra- 
ture! şi expediţioi Jonitorului oficial și im- 
primeriei Statului.- 

Directorul genera! al penitenciarelor. Sub- 
directorul penitenciarelor. Capul biuroului 
comptabilităţei, corespondenţei şi statistic. 
Directorii. penitenciarelor din ţeră, Sefii 
ambulanţelor penitenciare. Şeful atelierului 
de cartonagiii şi tăbăcărie al penitenciare- 
lor. Şeful atelierului de abagerie şi sculp- 
tură al penitenciarelor. Maestrul de tâm- 
plărie al penitenciarelor. Prefectul poliţiei 
Capitalei din Bucuresci. Comisarul director 
al potiţici şi Comisarii inspectori ai poliţiei 
din Bucureşti. Capul divisiel administrativă 
și juridică al poliţiei Bucureşti. Capul di- 
visici de urmăriri şi informaţiuni al poli- 
țici Bucuresci, Casierul poliţiei Bucuresci. 
Capii aresturilor poliţiei Bucuresci. Capul 
telegralului poliţiei Bucuresci. Capul biu- 
rouiui antropometric poliţiei Bucuresci. Co- 
misarii și sub-comisarii poliţiei Bucuresci. 

Prefecţii de judeţe. Directorii. prefectu- 
rolor de judeţe. Capii biurourilor prefoctu- 
rolor de judeţe. Sub-prefecţii : de plăşi -şi 
plaiuri. Ajutorele sub-prefecţilor. Prefectul 
și Directorul poliţiei din laşi. Capul biurou- 
lui din laşi. Comisarii şi sub-comisarii po- 
liţiei din laşi. Poliţaii oraşelor din ţeră. 
Comisarii şi sub-comisarii de po la gările 
drumului de fer. Primarii şi notarii comu- 
nelor. Inginerii de judeţ. Pichorii ingineri- 
lor de judeţ. Inspectorul general al gean- 
darmerici rurale. Inspectorii de circumserip- 
ți şi Sefii de secţie ai geandarmerici ru- 
rale. Cancelaria inspectorului de circum- 
seripţie al geandarmeriei rurale. Coloneii 
«endarmerici rurale. Locot.-colonelii gen- 
darmerică rurale. Maiorii, Căpitanii, Loco- 
tonenţii sendarmerici rurale. Comandanţii 
do companii, sergenţii-majori plutonieri. Co- 
mandanţii de stațiuni, sergonţii-luriori, Şefii 
biurourilor de servitori. Revisorii comunali, 
Primarii comunelor în casuri do. crimo și 
delicte. 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE 

dela No. 10. | 

Ministerul, Directorul soneral. Arhitectul 
ministerului. Şetii divisici- podurilor, şose- 
lelor şi căilor ferate. Şeful divisici perso- 

DY   raşe, Direcţiunea institutului vaceinal, și 
nalului, materialului şi porturilor, Şefal 
divisiei comptabilităţei. - 
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Autorităţile dependinte de minister 

Inginori-inspectori generali ai ministoru- 
lui, Ingineri-şefi ai circonscripțiilor jude- 
țiane. Incineri-ordinari, stagiari şi condue- 
torii dotaşaţi do la lucrări. Direcţiunea şeo- 
loci do poduri şi şosele din DBucuresci. Se- 
erotarul şeâlei de poduri şi şosele din Bu- 
curesci, 

„Actu Ao. 11 

Serviciul hydraulic 

Directorul serviciului uydraulic. Invinerii 
şi conductorii do serviciii po la porturi şi 
poduri. Picherii şi cantonicrii de servicii 
pe lu porturi și poduri. Directorul servi- 
ciului navigațiunei fluviale române, 

MINISTERUL JUSTIȚIEI” 

„cta Av. 12, ” 

Ministrul şi sceretarul generul al minis- 
terului. Direcţia personalului şi a compta- 
bilitiţei. Direeţiunea juridică. keferendarul 
statistic. Rosistratura, 

Autorităţile dependinte de minister 

Primul-preşedinto al curţei do casaţie din 
" Bucuresci. Preşedinţii de secţiune ai curţei 

do casaţie din Bucuresci. Consilierii, Pro- 
curorul-general şi Procurorul de secţie ai 
curţoi do casaţie din Bucuresci. Prim-gre- 
fiorul şi arefierii de secţiuni ai curţol de 
casaţie din Bucuresci. 

Capii do masă ai curței do casaţie din 
Bucuresci. Primul-preşedite, Preşedinţii de 
secţiune, Consilierii și Grefierii curței de 
apel din Bucuresci. Procurorul seneral, Pro- 
curorii de secţiuno și Secretarul parehe- 
tului curţei din Bucuresci. : 

Primul-preşedinţe, Preşed, do secţiune, 
Consilieri, Greficrii, Procurorul general, Pro- 
curorul de secţie şi Secretarul curţei din 
laşi. Primul-președintole, Preşedint. de sec- 
țiuno, Consilierii, Grefierii. Registratori, Pro- 
curorul general, Procurorii de secţiune, şi 
Sceretarul parchetului ai curţei din Galaţi. 
Primul-presedinte, Preşedintele do secțiune, 
Consilierii, Grefierii, Arhivarii, Procurorul 
goneral al parchetului, Procurorii de sec- 
tiune. şi Sceretarul parchetului curţei din 
Craiova, 

Primik-președinţi și preşedinţi, Judecători 
de instrucţio, Judecători de şedinţă, Suplean- 
ţii, Grefierii, şi Registratorii tribun. din eră. 
Prim-procurorii şi procurorii, Substituţii, 
Secretarii, Grofierii, Arehivarii şi Registra- 
torii parchetelor tribunalelor din țeră. Me- 
dicul legist, Secretarul medicului legist şi 
Grefierul medicului legist al norgei. din 
Bucuresei. Judecătorii şi Ajutorele judecă- 
toriilor de ocol din ţeră. 

2 ot
 - 

MINISTERUL AGRICULTUREI, INDUS- 
TRIEI, COMERCIULUI ȘI DOME- 

. NIILOR | 

„ct „No. 15. 

Ministrul și socrotarul șeneral al minis- 

torului, Directorul domeniilor şi al pădu- 

ritor Statului, Şeful de secţie 'administra- 

tivă al domeniilor şi pădurilor, Şefii de biu- 
roii ai administraţiei domeniilor şi păduri- 
lor, Şeful secţici vinqărei bunurilor Statului 
(inspector domenial) Şefii do biuroii ai vin- 
d&roi bunurilor Statului, Şeful secţiei pro- 
priotăţei funciare, Şefii do biuroii ai pro- 

prietăţei funciare, Setul secţiei silvice, Şefii 

de biuroii silvici, Directorul şi sub-directo- 

rul statisticei, Şefii de biurouri ai statisti-   coi, Bibliotecarul secretar şi rodactor al 

Buletinului, Şeful de divisioal agriculturoi, 

industrie) şi comoreiului, Şefii ' do.biurouri 

al asriculturoi, industriei şi comereiului, 

Șetul serviciului viticol, Şeful divisici com- 

ptabilităţei şi ordonanțărilor, Şefii de biu- 

rouri ai comptabilităţei şi ordonanţărilor, 

Rogistratorul general. 

Autorităţile dependinte de minister 

Bibliotecarul dinginte al Buletinului mi- 

misterului, Advocaţii de judeţe ai Statului, 

Secretaril biurourilor advocaţilor din Bu- 

curesci, laşi, Craiova şi Galaţi, Inginerul 

diriginte al domeniilor, Inginerii ajutore ai 

domeniilor, Arhitectul şet al serviciului de 

arhiteetură, Arhitectul-ajutor al serviciului 

do arhitectură, Inspectorii silvici, Sub-in- 

spectorii silvică, Guardii generali silvici, 

Brigadierii silvici, Inspectorul şcolar, Îns- 

pectorul general viticol, Inspectorii regio- 

nali viticoli, Ajutorii de inspectori viticoli, 

Inginerul-şef al serviciului contral al mi- 

nelor, apelor minerale, oxplotărilor staţiu- 

Inilor balneare şi carierelor, Inginerul de 

mine însărcinat cu explotările in rogie şi 

explorările, Inginerul de mine însărcinat cu 

controlul administraţiei şi explotarea mi- 

nelor şi carierelor, Şeful do biuroii al ser- 

viciului central, Comptabilul verificator al 

serviciului central, Arhivarul serviciului 

central, Setul de secţie al oxplotărei mine- 

lor și carierelor, Şefii regiunilor miniere, 

Maestrul minar, Guardii la serviciul caric- 

relor, Mecanici, Guardii de mine, Inginerii 

staţiunilor balncare, Medicii staţiunilor bal- 

neare, Administratorii şi casiorii stațiunilor 

balneare, Directorul institutului meteoro- 

logic și al serv, de misuri și greutăţă metri- 

ce, Şoful cancelar. Observatorii şi Verificato- 

ri serv, do misuri și greutăţi motrice, Cal- 

suri şi ereutăți metrice, Arhivar, rezgistra- 
tor de măsuri și greutăți metrice, Grădi- 
narii, constructorii și grădinarii şefi al ară-   dinelor publice, Revisorii şi agenţii de la, băl- 

culator, bibilotecar şi conservator do mă- 
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ile statului explâtate în'regie, Agenţii staţi- 
unilor udomotrice, Directorul şeolei centrale 
de agricultură de la Herăstrăii, Sub- director. 
sef do practică de la Ierăstrăii, Director, şco- 
lei speciale de silvicultură, Directorul ŞCO- 
lei practice de agricultură de la Strihareţ, 
Secretarul comptabil:de: la Strihareţ, Setul 
de explotare de la Strihareţ, Directorul şeo- 
ici practice de agricultură de la Roman, 
Secretarul comptabil al şcolei practice de 
agricultură, de la Roman, Setul de explotare 
al șeâlci practico de agricultură do la Ro-|. 
man, Directorul şcoloi “Practice de agricul- 
tură şi mesorii 1ordache Zossima, Şeful de 
explâtare la şeola practică de agricultură, 
şi meserii Iordache Zossima, Secretarul | £ 
comptabil la şedla practică de agricultură 
și meserii Iordache Zossima, Directârea Şe0- 

„lei profesionale de fete lordache Zossima, 
Secretarul comptabi! al şeolei profesionale 
do feta Iordache Zossima, Directorul şcoloi 
superiore, Sceretarul comptabil al şeolei 
superiore de medicină veterinară, Dirigin: 
tele institutului de vaceină şi ajutorul coros- 
pondent însărcinat eu producerea vaceinului, 
"Directorul şi sub-directorul şedlei do arte şi 
meserii din  Bucuresci, Directorul și Sub- di- 
rectorul şeoloi de arte şi meserii din Iaşi, Di- 
„rectorul și Socretarul custode ai şcăloi c0- 
mereiale eradul I din Bucuresci, Dircetorul și 
Sceretatul custode ai şeolei comerciale gra- 
dul. 1 din laşi, Directorul şi Socretarul cu- 
stode ai şcoli comerciale. “uradul I din Cra- 
iova, Directorul şi Sceretarul custode ai 
scoloi comerciale radul I din Galaţi, Di- 
„rectorul şi Secretarul custode ai, şeoloi co- 
morcialo uradul 1 din Ploesci, Directorul și 
Vibliotecarul ai scolei comereialo gradul i 
din Bucuresci, Directorul și Secretarul bi- 

unoi Europone, . fiind scutite do taxă, se 
cos între cele-l'alto telegrame ale comisi- 
unoi Europene. Miniştrii plenipotenţiari * 
Consilierii de legaţiuni, Secretarii, Asenţii 
diplomatici, Consulii generali, şi vice-con- 
sulii, Cancelarii consulatelor. 

CÂNCELARIA CONSILIULUI MINIȘNTIU- 

LOR ȘI CAMEREI DE PETIȚIUSL. 

LAM. S. REGE LI 

slcla Ao. 1 

Secretarul, Sub-secretarul, Arehivar şi re- 
gistrator ai consiliului de miniştri. 

Telegramelo acestot autorităţi se cos toto 
intr'o singură actă și so înaintează: diree- 
țiunei la “inele lunci împreună cu cele-alte 
compturi, firă ca cleo să se mai trecă în 
veri-un borderoii, fiind scutite deo taxă. 

CASĂ DE DEPUNERII, CONSEMNAȚIUNI 

ȘI ECONOMII 

„Acta No. 16 

Directorul şi Sub-direetorul, Comptabilul 
şef, Capii do biuroii, Casierul, Sub-easierii, 
casei de depuneri şi consemnaţiuni, Direc- 
torul, Șeful comptabil, Sub- -comptabilul, Ca- 
sierul, 'Sub-easierul casei de economii. 

Autorităţile dependinte de casa de depu- 
meri consenmaţiuni și economil 

Adjuncţii acestei case ataşaţi pe la cole 
33 casierii de juleţe din ţeră.   

bliotecar ai şcolei comereialo uradul [i din 
laşi. 

MINISTERUL AFACERILOR STR AINE 

dcta Xa. 14 

Ministrul şi „secretarul genoral al minis- 
terului, Seful de biuroii, Şetal do cabinet, 
Seful divisioi personalului şi Sub-şeful de 
biuroii personalului, protocolului şi seere- 
tarul ordinelor. 

Directorul afacerilor politico şi conten- 
ciosuiui, Sub-directorul, Şefii do biuroii, 
Dircotorul afacerilor comoreialo și consu- 
lare, Sub-directorii, Şefii de Viuroii, Seful 
divisiunei fondurilor și camptabilităţei do 
biuroii, biuroii al arehivelor, 

Autorităţile dependinte de minister 

Delegatul Statului in comisiunea liuro- 
penă a Dunirei şi în comisiunea pentru 
navisațiunea, . Prutului (numai telegramelo. 
acestuia, adresate ministerului şi autorită- 
ților . române din ţeră), iar telegrameto a- 

CASA PENSIUNILOI "CIVILE 

“decta No, 17 

Personalul direcţiunoi acestei case. 

CASA DE DOTAȚIUNE A OASTEI 

„eta No, [IS 

Directorul şi şot al comptabilităţei, ca- 
sicrul şi şetul de biuroii al casei de dota- 
țiune. 

DIRECȚIUNEA GENERALĂ A CĂILOR 

FERATE ROMÂNE 

lelu No. 19 

Telesramole emanate de la acestă direc- 
țiune către ingineri, şefi de gări, mecanici, 
magasineri şi col-alt personal, precum și 
cel6 emanate do la acest personal către 
direcţiune şi schimbate intre ci se costote 
intro singură actă şi se înainteză dirocţiu-   dresate de acesta cătro personalul comisi- noi la finole luncă impreună cu cele-alte
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compturi, fiiră ca să so mai trâcă în veri- 
un borderoii, fiind scutite do taxe. 

Serviciul lucrărilor noul 

eta No, 90 

Şeful serviciului centrat al lucrărilor 
noui, și comptabilităței, Inginerii-şeli ai 
stațiunilor in exploatare, Inginerii, Maga- 
sinerii, Supravoshiătorii Depositarii ete. etc. 

Serviciul podurilor și dokurilor, 

„lcta No, 91 

Seful, inginer inspector seneral, inuine= 
rii înspeetori, inginerii şefi, inginerii și 
medici: liniilor ai serviciului central do 
exploatarea podurilor şi dolkurilor. 

CREDITUL AGRICOL 

„eta No, 92 

Directorul general al creditului azricol, 
administratorii sucursalolor din ţară, ins- 
pectorii şi controlorii băncilor populare 
sătești. 

COMISIUNEA EUROPEANĂ DUNĂ- 

REANĂ 

„lela Av, 23 

—
,
 

costoi comisiuni so cos tâte într'o singură, 
actii şi se inainteză . direcţiunei la finolo 
lunci, împreună cu. cele alte compturi, fără 
ca să so mai treci în veri un borderoii, 
fiind scutite de taxe, . 

EFO RIA SPITALE LOR CIVILA DIN 

BUCURESCI 

eta No. 4 , 

E torii și personalul administraţiei cen- 
trale, intendenţii şi medicii spitaleler din 
țară pendinte de acestă etoric. 
“NB. So faco cunoscut că:de obieoiii per- 

sonalul acestei eforii işi plătesce corespon- 
denți telografică la presintare. 

EPITROPIA SE. SPIRIDON DIN" LAŞI 

„eta Av. 95 

Idem, idem, ca eforia spitalelor civilo din 
Bucuresci, 

NB. Pentru telegramelo cari nu vor pur- 

cari eman şi nici iîscălitura nu va fi pre- 
cedată de gradul de funcţiune al personci 
care o presintă, să so ceră informaţiuni 
verbale presentatorului, despre autoritatea 
de care el aparţine, spre a so putea ast-   Telovramelo emanate de la personalul a- fel « arangia, teleşrama, la dosarul respee tiv, 

ta sigiliul cu tuşi al autorităţilor de la. 
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Taxele obligatorii la prezentare -. . 
Taxarea mexazeriilor.—Taxa p6 ro- 

utato şi po valora. ... 
Tarifa internă pentru taxarea obice- 

telor de mosazerii., , 
Instrucţiuni privitore la manipula- 

rea masutoriilor oxtorne ..., 
Taxarea.—Taxa ramburzului 
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Foio de lrancare. . 
Adeverinţă do primire. . . 
Disposiţiunilo oxpeditorilor.: rote; ue: 

rea și modificaren adresei 
Mesasorii in suferință (rehut ..., 
Responsahilitatea oxpeditorului pene 

tru taxe și debuta 
Responsabilitatea poştei (searanţia) | 

» Llovdului Austria, 
Expedierea obioctelor de nesașreriă 
Sosirea obiectelor do mexarerii ., 

- Remitezea obiectelor dle mesarerii la 
destinatari, .... , 

heexpodierea poutru e: aus de sehint- 
bare «domiciliului (ea. 

Cântărirea şi înscrierea areutăţei, Scu- 
tiri de taxe .. . 

Obieețe de mesarerii sosite cu porto 
Sera... . | 

Sosirea unei 101 de [rancare cc... 
Medul, de _procodaro cu obostele de 

mesaszeriă expeliato sau sosite curi 
nu. sunt regulamentar impachetato 
sizilațe sai adresate, . 

perațiuni vamale, formărea” niurii les- 
tolor şi rotunjirea taxelor. , .. 

Colete poştale pentru streinătate şi 
eonditiunile «de expediore ale colo- 
tolor poştale în schimb cu stăină- 
tatea... o... 

Tarifa, colstelor postale - a . .. 
Modul funcţionărei, biurourilor p6$- 

tale aumbulante 
„Lustruetiună pentru serviciul interior 

al binrourilor poştale ambulante și 
numirea lor... 

Tablou de lesile rezulauentele şi ins- Ă 
trucţiunile” în vizoro în baza, căro- 
ra Se conduce serviciul de toleton, 
tolozrat și poștă, 

Operaţiune la porniro și sosirea, 0X- 
podițiunilor in. oficiile: poştale şi 
distribuirea corespondeniţelor la do- 
PC a 

PĂRTEA IV-a 

Organele de control : ; înpărțirea ser 
viciului Tel-Post. din punctul de ve- 
dere alcontrolei ... . . 

sAtribuţiunile orsanelor de control 
(inspoctorului), .... 

Inspectorul: serv. birourilor "postale 
umbulante. ... 

Atribuțiunile controlorilor de cireom- 
seripție . î.. 

„Mribuţiunite controlorului "de ambu- 
lanțo .... .. .. 

Atribuţiunile delossaţilor - î. . .. 
Derosiiri de la resulile sonerale asu- 

pra atribuţiunilor organelor do con- 
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"409: Inspocţiunea serviciului. exterior. . 48 
119. Inspecţiunea serviciului interior . ..  4x2 

Mouel ile proces verbal pentru, ins- 
410. etate 2 uucă agenţii speciale, ... 453 
410| Model de proces verbal pentru “îns-: 

pectarea unei azenţii postale :. . 486 
+11 | Tablou de inspectarea” factorilor ru- | 
112] rată şi reguli de urmat a. 401 
+12] Imspeetarea serv, p. rural lă CĂI, 2 
418 | Inspectarea oficiilor independente. 492 
115| Observaţiuni venerula indispensabile . 

-  oranelor de control şi dirivinţilor. . 492 
+14 Anchetarea diferitelor noreșgularitiţă 

şi abatori ale personalului, poştal 

4) rural . AL 
Cum procedează organele” de control, 

414| când se înapoiază la inspeetorat, cu 
PR redijurea actelor. A 
41 Diurnele delegaților şi timpul cât 
|» trebue să intrebuinţeze pentru ins- 

PERU "AUD 
Model de tablou de zilele în care ui 

413] fost în inspecţie Delovatul . . 0. 240065 
- Î'Tablou de activitatea organelor do 

415| control, e 490 
Instrucţiuni pentru exatminersa aspi- N 

ranților do conductori . . ., 0. 4097 
Instrucţiună relative la mânuirea ba= 

+17| nilor şi valorilor de către Dirivin- . 
132| tele comptabil, cașier central al . 
0] Direcției, a 499 
95| Rezolvarea proceselor verbale de ins- 

pecţiună (decisiune) ... „BO 
pan Tablou de n-rul controlorilor. și de- 
“to lozaţilor, diurnele ce au, no -rul di- 

lelor cât sunt obligaţi a fi în cire, 
şi cât la reşedinţă” eee DU) 

ji Lemnul în. rețele nostre telovrulice - 
aeriene (considerațiuni teehnice) . 506 

Iustrucțiune relativ li ex6cutarea ser- . 
viciului poştal pe vapre SMR. .  Ă1U 

465 | Tablou de lisele priu care iu trocui 
orsautis area porsomilului 7, P. te- . 
let. în diferite orcanisări din “anii . 
1364, 1871, 1880, 1892 și 1900, "550 

Tablou de venituri şi cheltueli pe e 
nii 19537-—1902 ..,.. 55 

473 ! Tablou comparativ do venituri; şi “chel- 
tucli pe anii 1902—1903 dintre tote 

*14|  ţtrilo din Europa faţă cu România. 351 
Directorii generali ce saii succedat, | 

416| de la anii 1884 ..... „052 
Inspectorii u-li și sub directorii scoli 

+19] ce s'aii succedat de la anii 1871/1903. 532 

419 PARTEA Va . 
4179 

Colecţiunoa lessilor, regulamontelor | 
convenţiunilor, ara jamentelor, i inse 

trol... . 130 |». trucțiunilor referitâre la serviciul . Mijlâcele de incercare co ot Lua or- telefonie, telegrafic și poștal intern ” sanele de control , o... 491 şiextern „cc...   
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LEGI 

Leea telegralică, tolefonică şi puş- 
tal .... 250 

Lege pentru. orsanisarea corpului "te- 
 legrafo- poştal . ..... 519 
Leo pentru organisarea serviciului 
-poştal-rurăl'... . 533 

L.eze pentru organisarea iinpies raţilor 
auxiiiari ai corpului tel.-post "56 

Lego pontru convențiunea telefonică 
intro România și Bulzaria . . 240 

Lege generală do pensiuni . 619 
Lego pentru casa de ccononie . 569 
Lose pentru oranisarea înaltei curță 

de comptură . . 585 
Lege asupra comptabilități muie o a 
statului... | î95 

Lege asupra, loteriitor - a. . 0% 
Lee pentru intiinţarea unui” sistem 
monetar. . e 507 

Lege pentru incurajarea industriei 
naţionale . . „509 

Legea limbrului şi "înro opistrtiroi 64 
Lego asupra. dropturilor proprieti- , 
rilor... a... 07 
Legea suporților . aaa DR) 

e 
REGULAMENTE. 2 

Resulamentul de aplicarea lege do 
oruanisarea corp. tel-post, - . . . d0I 

Regulament do aplicarea legei pen- 
- tru“ organisarea serviciului poştul- 
rural .. 536 

tesulamentul convonţiunei telefonica o 
intre România şi Bulgaria, . 213 

Regulamentul legoi 4-16 de pensitină. v27 
Regulamentul casti de economie. . 573 
Regulamentul de” aplicaţie. Al legci 

lotoriilor .... RER Bd 
Renulamentul pontru invițămăntul 

personalului interior tol.-peștal 670 
hogulament asupra serviciului de co- 
respondenţi inititară tol.-post. . vii 

Regulament pentru unilormarea, per- 
<onalului interior tel. -post. . 0Y3 

tegulamontul uniformei corpului te- 
lozrato-poştal : . . 5 

Hozulamentul asupra serviciului = 
senţilor auxiliari ai poliţiei en. 
a Statului. . . U97 

utezulamentul pentru casa de” dotaţie 
a corpului tolesr,-poștal . TU 

Rovulamont rolutiv la înfiinţarea unei 
cantine telegr.- -poștul . 7U3 

nozulament pentru intiinţareau de ji- 
nii şi deschideri de Br, telour, de PI 
citre autorit. jud, şi comunule . 298 

Resulament pentru fixarea raporta- 
lor de serviciii între direc. Doște- . 
lor şi C.F.R... 0 

ezulamentul - de executarea, conven- | 
țiunei între direc. poștelor cu soc. :. 

de navizuțiuno pe Dunări” , 
Resulementul casei dle ajutor și re- 

CONVENȚIUNI 

podiţiei poştale Constenţa-Constan- 
tinopol cu vaporele S. MR. între 
administrația poştalor şi C.E... 

Convenţiune telefonică între lomâ- 
nia şi Bulgaria. . . 

Convenţiune pentru construcțiuni și 
intreţineri de linii telegrafice în- 
tre diree. poşt. și: C.F.R... 

Convenţiune poștală incheiati îutre 
dir. post. “şi sos, [. k.: do navira- 
țiuno cu vapore po Dimăre ... 

Decluroţiunea inchoiată intre zuver- 
nul regal Român și suvernul ltus 
pentru coresponul, “teleur. . .: 

Convenţiunea do căt ferale şi tele- 
„ uralo- “posta U intro România şi Ger- 

ș mania, Caen. 

"AR ANI. AMENTE 

Aranjament telegrafie incheiat între 
„ adminis, poştelor române şi Aus- 
"tro-Ungaria 

Aranjament telesratic intre Români 
și Britania-Mare . . 

Aranjament toleerafie intro România 
şi Italia o... 

şi Spania pe... 
Aranjament telogiralic; intro homânia 

și Bulgaria e cc... . 
Aranjament telegratie între România 

și Sorbia: - co .. 
Aranjament teloiralic intre. omânia 

şi Gormaniu . . . 
Aranjament special “intro “Grocia și 

România pentru schimbul de nn 
dute poştale. . . 

INSTRUCȚIUNI 

Instructiuni privitore la atribuţiunile 
“ consiliului do alminis. şi personi- 

lul: cantiuer i... 
Instrucţiuni pentru manipularea fon- 

durilor şi veniturilor casei 'de aju- 
tor şi rotruzoro oa personalului poş- 
tal rural . 

Iustrueţituri pontru rolaţiunilo do ser. 
vicii dintro ofticiile do reseviinț ă şi 
ol. "sucursale lor . ii . 

PR OGRAIE 

Prouram de - materiole: pentru tun= 
cursul olticianţilor ur. |: aspiranți 
la. elasa de oiT.- sup. ur. Ei aa   

tragere a personalului poşta rurale. 

Convenţiunca pentru transportul uXe” 

Aranjament telosralic între România 
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| Program ile materiile pentru concur- | tul să corespundă oMicial prin te- i ! sul elevilor de er, I, aspiranți la | oa 122 clasa do of, infor, 116 | Tabloii de numărul factorilor rurali 

  

Prozram “do materiile pentru exe „| pe județe specificâudu=z0 câtă fie monul olicianţilor superiori . . . 713| serviciul pe jos, călure, cu cariola, Prozram do materiile pentru exame- câți tac 3, 4, 3, 0,si,7 curs ă e pe săp- nul oil. interiori , see 120|» tămânăs Numărul comunelor şi cii- | ! PADLOU tunelor deservite şi al cătunelor E | - - , nodoservite, miniinum şi maxi | Tabloii dezantoritățile care ait drep- diurnci pe.judlețe 2728 : 
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Pas, lându In loe d A sa citi: 

VH 19 aparate „cc... aparte , 
13 NI aponți e cc... . aonță. 
AAA Direcţiuno . . .. . . . . Diroeţiune i 
30 2 Criconseripţii. .. ... Circomseripții 
a 18 care pepinde ., ...... caro depinde. 
*l 16 satistiea . see Statiatiea . 
51 33 din vezarea „e. din vânzarea | |. 
16 7 indicat de biuroul.. . . . ridicat do la biuroul, - A 

| 219 „13 a lema intre ole,. . . . . a lega întru oi : i 
“| da 2U iustalaţio telefonică .. . .  înstalaţie telografică. 2 

: . 954 A instațiunei,, . . . . .. . înstalațiunei a , 
254 Ul striciune, , . .  . ... stricăciune 

t 256 20 sau să fie tcrisi .. 1. 7 însă să fie serisă. E 
26| 28 taxa de 5 bani... . . . n e taxa de 10 bani, - , 
25 17 sa prosehimba. sait presehimba . 
97 6 Colonel Pasita . . . . . . Colonel Pastia . 
331 9  donăzeci ş 2... .. două zeci si unu (21) :| 
336 4 în scutire ,. ..,...,.. eu scutire „ 
336 2% vor rsmâne. ....,.. . YOr rămâne 4 
340 3  depotrivă . .. . ... . 460 potrivă . , 
340 21 Clubul . Cablul , 
049 3 În registru, în regulament - 
2 41 aceste adiţiuni,. . . . . .  ăceste adnotaţiuni 

| „96 d să fio mai mare... Să nu fie mai mare 
ARI y spre a nu deplasau... ... spreoa nu se deplasa 

| 3% + Dacă lrancarea.. ...,.. Dacă plata ă 
| 30% 30 de la pat 16... de la paz. 88, [ 

i 4. 25 doi delegaţi... , trecă delegaţi | 
| 527 39 do cexlotare, , . ..... de explâtare. , 
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