
Tengerészeti к ör reneleiеteli és szabályzatok.
A  tenger esze te t érdeklő egyéb közlemények.
Fiume kikötője és annak berendezése 1§99. év 

végével.
Ж fiumei k ikötőből k iindu ló  és az azt érintő  

rendes g őzbaj éj á r átok kim utatása.
Fium e hajó- és áru forga lm a 1898. évben.
Az állam segélyben részesülő tengerhajózási 

társulatok által közvetített áru- és személy 
Forgalom kimutatása.

A  Fontosabb rendes parti járatok  menetrend© 
és a személy szállítási dijak kimutatása.

PARTE SECONDA
€71 reel arí e re go lant en ti inarittimi.
líotizie varie riguardanti la marina.
I l  porto d i F ium e e suo allesti mentő a lla  fine 

dell9 anno 1899.
Prospetto delie eorse rege la ri a vapore con par- 

tenza dal porto di Fium e, e toeeanti tale
porto,

Movimento niaríttiino del porto di Plume,
Prospetto del movimento merci e passeggierl 

efi'ettuato dalle 8oeieta di na\igazione m a- 
ritt ime so vvenzf ouate.

It in e ra rio  delie principali corse rege la ri co- 
stiere, noncbè le r i  spe tt Ive tarilFe dei prezzi 
di passaggio .

17
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Tengerészeti ОДтбпШек cs szabályzatok,
1936 szám
ex 1899.

A m. kir. tengerészet! hatóság
K ö r r e n d e l e t éas összes alárendelt révhivatalokhoz, a magyar tengeri kereskedelmi hajókon szolgáló magyar vagy osztrák honosságú, nem tényleges állományú had* köteles egyéneknek szóló behívó jegyek kézbesítése tárgyában.

À magyar tengeri kereskedelmi hajókon szolgáló magyar vagy 
osztrák honosságú, nem tényleges állományú hadköteles egyéneknek 
szóló behivój egyek ezentúl a fiumei m. kir. révhivatal utján lévén 
kézbesítendők, a következőket rendelem el :

1) A fiumei m. kir. révhivatal köteles valamennyi magyar tengeri 
kereskedelmi hajóra szegődött, tengerészsz о igalati könyvvel ellátott 
magyar vagy osztrák honosságú, nem tényleges állományú hadköteles 
egyénről, — honosságuk szerint elkülönítve — a jelen körrendelet A .) 
mellékletének mintájára, nyilvántartási jegyzéket vezetni.

Ezen nyilvántartási jegyzékek a szóban forgó egyének számára 
kiállított behivójegyek kézbesítésének lehetővé tételére szolgálván,, 
aként vezetendők, hogy azok nyomán a hajó, a melyen ily  egyének 
szolgálnak, kipuhatolható legyen.

2) Hogy a fiumei m. kir. révhivatal ezen nyíl vám tartási szolgálatot
megbízhatóan teljesíthesse, kötelességgökké teszem az összes alárendelt 
révhivataloknak, hogy a kerületükhöz tartozó kikötőkben, magyar 
tengeri kereskedelmi hajókra szegődő magyar vagy osztrák hadköteles 
egyénekre vonatkozó adatokat, a jelen körrendelethez csatolt A .) minta 
szerint szerkesztendő kimutatások alakjában minden hó végével, a 
fiumei in. kir. révhivatalhoz beszolgáltassák.

3} A tengerész szolgálati könyvek kiállítása, vagy azok megliosz- 
szabbitása alkalmával, valamint, mindazon esetekben, a midőn magyar 
tengerész szolgálati könyvek a révhivatalok kezeihez jutnak, a 16. és 
17. oldal közé, a jelen körrendelethez csatolt űrlapok egyike illesz
tendő az illető könyvekbe és ezen alkaimmal az illető egyének had
kötelezettségére vonatkozó adatok az űrlapon feltüntetett rovatokba 
pontosan bejegyzendők — A tengerészszо Igálati könyvekbe ily  módon 
bejegyzett adatok alapján, a hadköteles egyéneknek magyar hajókra 
való szegodésök alkalmával, a hajón elvállalt szolgálatuk tartama alatt 
fennáló katonai szolgálati viszonyuk, az ebből eredő katonai kötele
zettségekkel együtt (hadgyakorlat, katonai szemle), a hajó személyzeti 
jegyzékbe is bevezetendő к.

Ily  czélbol a személyzeti jegyzékek addig mig újakkal ki cserél
tetnek, a jelen körrendelet C.) mellékletét képező minta szerint, 
ideiglenesen uj rovattal egészltendők ki, a mely a jelenleg használat
ban levő személyzeti jegyzékek minden egyes lapján beillesztendő.

Az uj személyzeti jegyzékek (a kispart hajózást űző hajókra nézve 
is ) a jelen körrendelet keltétől számítandó három hónap leteltével fog
nak kiadatni.

Fiume, 1899, május hó 4,én.
Az elnök helyett:

C s ő k e
minis téri tanácsos.

í



259

M a r i  e replaienti marittmi.
N- 1936 Circolare.ex 1899.

del regio nag. Govemo manttimo a tutti i regi uffici dl porto dip end enti 
circa la mtimasione dei fogli militari di richlamo ai navigasti ungberosi 
od austriaci aventi otblighi militari, ingaggiati sopra bastimenti meroantiU

nnghereii.
Dovendossi iu seguito es egui re mediante il regio ung. ufficio di 

porto in Fiume Г intimatione dei fogli militari di richiamo ai navi
ganti militari ungheresi od austriaci, ingaggiati sopra bastimenti mer- 
cantili ungberesi, si dispone quanto segne:

1) II regio ung. ufficio di porto in Fiume è obbligato di tenere 
un apposito registre appar formolare allegato sub A ) per i naviganti 
militari ingaggiati sopra bastimenti mercantili ungberesi e ci о separa - 
tamente per i naviganti ungberesi e per i naviganti austriaci.

Servendo tali reglstri alio scopo di poter intimare i fogli di r i 
chiamo ai naviganti stessi, percio i mede si mi sono da tenersi in modo 
ehe col loro mezzo si possa riiitracciare il navigii о sui quale tali in
dividui sono i mbar cati.

2) Affin chè il regio ung. ufficio di porto in Fiume possa es er ci tare 
tale Servi zi о di evidenza, $’ incarîcano gli uffici di porto del litorale 
di com uni care al regio ung. ufficio di porto in Fiume, alla fine di 
ogni mese, mediante analoghe distinte (appar formolare allegato sub В) 
debi tamen te rîempite i dati concernenti tutti i naviganti aventi ob- 
blighi militari si ungberesi cbe austriaci, ingaggiantisi sopra basti
menti ungberesi nei porti dei loro circondario maritfimo durante il mese.

3) Affin che nei libretti dl servizîo maxittimo diggià esistenti de! 
naviganti ungheresi possano venir al Г occorrenza imseritti i voluti dati 
concernenti gli obblighl militari deli’ intestato, gli uffici dî porto 
dovranno a li’ occasione del rilascio dTun nuovo libretto dî sorvizio 
marittimo oppuie ogni quai vol ta pervenga a loro mani un libretto 
diggià estradato, attaccare tra le or esistenti pagine 16 e 17 un a pagina 
suppletoria (appar formolare allegato sub C.), la quale, essendo Г in
testato soggetto ad obbli^lii militari, dovrà analogamente venir riena- 
pîta. — Questa servira di base alla prenotazione ehe dovrà farsi a ir atto 
dell1 rmbarco hel ruolo d’ equipaggio, nel quale dovrà venir inserita la 
ri s petti va relazlone rîguardo il nesso militare, uonchè gli obblighi 
derivanti da questo nesso (manovra e controllo militarej.

A tale efietto i riioli d’ equipaggio, fino all1 estradaziwie di nuo vi 
formulari, saranno In ogni occasione da completarsi con una nuova 
rubrica appar formolare allegato sub C.) cbe al bisogno sarà attaccata 
ad ogni facciata dei relativo ruolo d ’ equipaggio.

I  formolarl nuovi dei ruoli d ’ equipaggio per i bastimenti unghe
resi (compresi quelli al piccolo cabotaggio) verrauno estradati dopo 
tre mesi seorsi della data deila presente,

Fiume, И 4 maggio 1899.
Pel Présidente:

C s ő k é
consigllere ministeriaie.
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1936 számhoz 
ex 1899

A  m. kir. tengerészeti hatóság
Körrendeleté

az összes külföldi tengeri kikötőkben székelő es, és kir. osztr, magyarkonzulátusokhoz.
Utalva a f. évi május hó 4-én 1936 sz. alatt a hadköteles tenge

részeknek szóló behivójegyek kézbesítése tárgyában kibocsátott kör
rendelet 2) pontjában foglalt határ ozmány okra, az újonnan kinyoma
tott és a hadkötelezettségre vonatkozó adatok bejegyzésére szolgáló 
rovattal kiegészített hajó személyzeti-jegyzékek néhány példánya */. 
alatt idezárva hivatalos használatra, azon kéréssel küldetik meg a cs. 
és kir. о szír. magy, konzulátusnak, hogy a szóban forgó nyomtatvány
nak netán még készletben lévő (elavult) példányait visszajuttatni és 
egyúttal a szükségletre nézve a hatóságot tájékoztatni szíveskedjék. 

Egyben felkéretik a cs. és kir. osztr, magy, konzulátus, hogy az 
ottani kikötőben megforduló magyar kereskedelmi hajókon haszná
latban levő szémélyzeti-jegyzékek elavult példányait, alkalom adtán 
újakkal váltassa ki, ezen alkalommal; a bevont személyzeti-jegyzékben 
foglalt adatokat a kiszolgáltatandó uj példányba vezettesse at és az 
ily  módon érvénytelenné váló jegyzékeket esetről-esetre a hatósághoz 
visszaszolgáltassa.

Fiume, 1999, augusztus hó 23,,án

s. k.

5698-1899 szám 
Teng. Hatóság.

A kereskedelemügyi m. kir. miiisteniek 1899. évi augusztus hó 16-án
44247. sz. a kelt rendeletével kiadott

szabályzat
a m, kir. révhivatali tisztviselők által az 1883. évi 1. t. ez, 16. § a 

ért elmében leteendő minősítési vizsgálatról.
1 §*

A vizsgálat helye és ideje.
A m. kir. révhivatali tisztviselők minősítésének megszerzése czél- 

jából leteendő vizsga а та, kir. tengerészeti hatóságnál egy külön 
vizsgáló bizottság előtt tartatik meg.

2. §.
A vizsgálathoz való bocsátás iránti kérvények.

A vizsgálathoz való bocsátás iránti kérvények a jelöltek által sa- 
játkezüleg Írandók és a m. kir. tengerészeti hatósághoz intézendiők,



ad N. 1936 
ex 1899

Circolare
del г. üng. Governs marittimo a tutte le i. e r. Autorità consolari a. u.

residenti nei porti marittimi all1 esters.

Riferentesi alle disposizioni eontenute nel panto 2) della Circolare 
governativa dd, 4 raaggio a. corr. N. 1936, emanata in oggetto della 
intimazione degli fog И militari di nchiamo, si trasmettono nel com- 
piego alcuni esemplari del uuovo rttolo d 5 equipaggio — compilati di 
maniera onde poter prenotare gli obblighi militari in un’ apposita co
lonus — colla ricerca di voler restituire gli esemplari vecchi dei do
cumenti in parola, trovaotesi eventual mente in deposito presso cod. 
i, e r. Autoritk consolare, indicando contemporaneamente Г occorrenza 
d!i tali stampati.

In pari tempo s invita cod» i. e r. Autorita consolare a voler ri- 
tirare occasi on aim ente dai basti menti mercantili imgheresi toccanti 
quel porto i vecchi ruoli d’ equipaggio, fornindoli dei nuovo prescritto 
esemplare e cio previa inscrizione dei dati со n ten ut i nel vecchio ruolo. 
— In tal modo ritirati ruoli vecchi vorra dá caso in caso rimettere 
alio seri ven te.

Fiume, li 23 agoslo 1899,

S z á p á r y  m. p-

N, 5698-1899 
Govern© marittimo.

Regoiamento
emanato in seguito a dispaccio dei r. tmg. Ministro dei commercio d. d. 
16 agosto 1399 ÏT, 44.247, concernente Г esame di qualifica 'di r, ung« 

impiegato di porto, a sensi dei § 16 dell’ A. L. 1. deli'anno 1383.

§ 1-
Luogo e tempo dell’ esame.

L ’ esame per ottenere la qualifies di r. ung. impiegato di porto si 
terra presso il r. nng. Govern о marittimo diimanzi ad una speciale 
commissione esaminatrice.

§ 2.
Suppliche per Г ammissione ali’ esame.

Le suppliche per Г ammissione ali5 esame devono essere scritte dal 
supplicante di sua propria mano ed indirizzate al r. ung. Governo
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de azon révhivatal utján nyújtandók be, melynél a jelölt gyakorno- 
koskodott*

A kérvényhez csatolandó :
à) a keresztlevél vagy születési bizonyítvány
6} az illetőségi bizonyítvány
c) egy hivatalos bizonyitvány arról, hogy a jelölt az 1883« évi I ,  

t. ez, 16 §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően hosszújára tű ten
geri kereskedelmi kapitányi minőségben két éven át hosszújáratá nem
zeti hajón parancsnok volt;

d) egy hivatalos bizonyítvány arról, hogy a jelölt valamely révhi
vatalnál összesen 6 hónapon át gyakornokoskodott ;

♦?) azon rév hi va Ul minősitŐsi bizonylata, melynél a jelölt gyakor- 
nokoskodott. Ezen bizonylatot az illető révhivatal oly módon tartozik 
kiállítani, hogy abból világosan kivehető legyen, váljon alkalmasnak 
ígérkezik-e a jelölt a révhívatali szolgálatba való felvételre vagy sem?

3* §.
A vizsgáló bizottság.

A vizsgáló bizottság az elnökből és négy vizsgáló tagból áll, kiket 
a m. kir. tengerészeti hatóság esetről-esetre kijelöl és megerősítés vé
gett a kereskedelemügyi ministernek előzetesen bejelenteni tartozik. 
A  jelölttel rokonsági kötelékben álló tisztviselő bizottsági taggá nem 
jelölhető ki.

A vizsgálatra a kereskedelemügyi minister egy közegét minister! 
biztosi minőségben fogja kiküldeni.

4. §.

A vizsgálati napok megállapítása és a vizsgáló bizottság
meghívása.

A vizsgálatra való bocsátás iránti kérvény elintézése alkalmával a 
m. kir, tengerészeti hatóság megállapítja az egyes vizsgálati napokat 
és intézkedik a vizsgáló bizottság egybehivása iránt.

A megállapított vizsgálati napok a kereskedelemügyi ministernek 
idejekorán bejelentenünk.

5. §.
Vizsgálati tárgyak,

A vizsga szóbeli és írásbeli részre megoszlik.
Tárgyai a következők :
1) A magyar, horvát és olasz nyelvnek oly mértékben való isme

rete, mint az, a teljesítendő szolgálat ellátására szükséges,
2) A  magyar közjog és a nemzetközi tengeri jog elemeinek ismerete.

3) A tengeri és révszolgálatra vonatkozó Összes törvényeknek, sza
bályzatoknak és rendeletékuek részletes ismerete, különös tekintettel 
a fiumei kikötőre nézve fennálló szabályzatokra és rendeletekr*.
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maríttimo, col tramite dr quell’ uf§eio di porto, presso il quale il 
candidato ebbe a pratîcare.

Alla supplica sono d allegar s i :
a) Vattestato di battesimo о di naacita,
b )  il certi ficato di pert menza,

с)на certificate officioso dimostrante, che 11 candidato — conforme 
alla disposizîooe del § 16 del F A . b. 1. deli1 anno 1883 — ebbe a 
servire quale comandante in quaütà di capitano mercantile maríttimo 
a lungo corso a berdo d’ un basti mento nazionale a Jungo corso, per 
la durata di due anni,

d) un certi ficato officioso dimostrante, cbe il candidato ebbe a 
prati care per la durata di 6 mesi presso qualche ufficio di porto.

в) Г attestato d’ idoneità esteso da quel]' nfficio di porto, presso il 
quale il candidato ebbe a praticare.

Quest'attestato dovrà essere rilasciato da parte dei rispettivo uf- 
ficio di porto in maniera, che si possa dallo stesso chiaramente rile- 
vare, se о menő il candidato promet ta d 'essere idoneo al servizio 
portu ale.

§ 3.
Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice si compone d ’ un présidente e di 
quattro es a minatori, da destinarsi di caso in caso dal r* ung. G evert*о 
marittimo ed i cui nomi saraim о prima da communiearsi ai Ministro 
del commercio per F approve zi one.

Un irnpiegato, che sia in parentella col candidato, non put* essere 
destinato a membro della commissione.

Il Ministro delegberà a li’ esam e un suo impiegato quale commis- 
sario ministeriale.

§ 4.
Fissazione dei giorni detl’ esame e convocazione della commissione

esaminatrice.
11 r. ung. Governo marittimo nelF evadere le suppliche per F am* 

missione all’ esame ne fisserà i giorni disponendo per la convocazione 
della commissione esaminatrice.

I giorni fissati per 1’ esame dovraimo esser partééi pati in tempo 
debito ai Ministro dei commercio*

§ 5*
Materie deli’ esame.

L ’ esame si divide in esame orale ed in esame in iscritto.
Lim iti dell’ esame :
1) La conosceuza delle lingue ungberese, croata ed italiana, nei 

lim iti richiesti dal servizio.
2) La conosceuza degli elementi dei Diritto pubblico ungherese e 

dei Diritto marittimo internazioiiale.
3) L ' esatta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti ed ordinanze 

concernenti il servizio marittimo e portuale, con speciale riguardo ai 
regolamenti ed alie ordinanze, ehe sono in vigore per 11 porto di 
Fiume.



4) A tengeri egészségügyi szolgálatra vonatkozó törvényeknek, 
szabályzatoknak és rendeleteknek részletes ismerete*

5* A révhivatalok számviteli szolgálatának ismerete.
Áz Írásbeli és szóbeli vizsgálatnál adandó feladványok és kérdések 

sorozatát a m. kir. tengerészeti hatóság állapítja meg és módosítja a 
szükséghez képest.

6. §.
Az írásbeli vizsgálat.

aj A  jelöltnek adandó feladványok és Írásbeli dolgozatok.
Az Írásbeli vizsgálat megelőzi a szóbelit.
A z írásbeli vizsgálaton adandó feladványokat az illető vizsgáló b i

zottságitag az elnökkel egyetértő leg a m* kir. tengerészeti hatóság 
által kiadott feladvány sorozat keretében állapítja meg és pedig oly k i
terjedésben, bogy azok a megállapított idő alatt megoldhatók legyenek. 
A megállapított feladványokat az elnök jóváhagyás végett bemutatja a 
m. kir. tengerészeti hatóságnak, mely azokat lepecsételt borítékban a 
vizsgáló bizottság elnökéhez visszajuttatja.

b) Az írásbeli vizsgálatnál követendő eljárás.
Az Írásbeli vizsgálat a bizottság elnöke által megállapítandó sor

rendben a bizottsági tagok részéről ellenőriztetik. Az ellenőrzést gya
korló tag arra tartozik ügyelni, hogy a jelölt a feladványokat önállóan 
és csakis a bizottság elnöke által megengedett segédeszközök felhasz
nálásával dolgozza ki.

A  megoldandó írásbeli feladatokat tartalmazó lepecsételt borítékokat 
az ellenőrzéssel megbízott első bizottsági tag és a jelölt jelenlétében, 
az elnök nyitja ki, meggyőződvén és megállapítván előzetesen, hogy a 
boríték és pecsétje sértetlenek, Ez, valamint a feladatok átadásának 
időpontja, a vizsgálatról felveendő jegyzőkönyvben határozottan fe l
említendők.

A feladatok átadása után az elnök figyelmezteti a jelöltet azon 
súlyos következményekre, melyekkel bármely szabálytalanság elkövetése, 
mint pl. meg nem engedett szeged eszközök felhasználása jár.

A feladatok kidolgozására négy órai idő engedélyezendő.
Az ellenőrző tagok egymást óránként váltják fel. A felváltás ideje 

és a tett észrevételek a jegyzőkönyvbe bevezetendő k. Mihelyt valamely 
ellenőrző tag valamely szabálytalanságot vesz észre, ezt a jegyzőkönyvbe 
bevezeti és jelentést tesz az elnöknek. Az elnök megvizsgálja az esetet, 
és ha nagyobbmérvű szabálytalanságot állapít meg, megszakítja a 
vizsgálatot és a felvett jegyzőkönyv beterjesztése mellett jelentést tesz 
a m. kir. tengerészeti hatóságnak. Kisebb szabályellenesség esetén első 
ízben meginti a jelöltet és csak ismétlés esetén jár el a fent körülírt 
módon.

Mihelyt a jelölt feladatainak kidolgozásával elkészült, azokat alá
írja és átadja az ellenőrzést gyakorló vizsgáló bizottsági tagnak* Utóbbi 
bevezeti a befejezés időpontját a jegyző kénybe, a maga részéről is alá
írja a feladatokat és borítékba pecsételve átadja az elnöknek. Ugyan
ezen eljárás követendő, ha feladatok kidolgozására engedélyezett négy
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4) Lesatta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti ed ordinaiize 
concernenti il servi zi о sanitario marittimo.

5) La conoscenza del servizio di contabi lità degli uffici di porto, 
I l prospetto deî terni e del le domande da dare i agli esarai in

iscritto ed a voee verra compilato e modificato, a seconda del bisogno 
da parte del r, ung. Govern© marittimo.

§ 6«

L’esame in iscritto,
a) Quesiti e terni da dar si al candidato :

L ’ esame in iscritto precede Toraié,
I  temi da darsï verranne scelti dal rispettivo membro della com

missione, d’ accord о col présidente, fra qnelli contemplati nel prospetto 
dei temi, compilato dal r* ung. Governo marittimo e cio n tali lim iti, 
affinchè ne possa essere fatta la soluzione entro il termine stabilito a 
questo scopo, I temi stabiliti verranne dal présidente présen táti per 
Г ap p ro váz i one al r. ung. Governo Marittimo, il quale li ri mette pot 
in sopracoperta suggellata al présidente della commissione esaminatrice,

b) Procedimento da ossertarsi nelV esame in iscritto:
L ’ esame in iscritto sara sorvég] i at о dai membri della commissione 

seconda il furno prestabilito dal présidente della commissione. In 
combe ali membro della commissione esercente T uffici о di sorveglianza 
Г obbligo di sorvegliare accio il candidato risolva da solo i temi ser
vem! osi alT effétto so Itanto dei mezzi concessigli dal présidente.

Le sopracoperte suggellate contenenti i temi in iscritto da risol- 
versi verranno aperte in presenza dei primo membro sorvegliaute della 
commissione e dei candidato dal présidente, e cio dopo ehe si sarà 
constatât© che la sopracoperta ed il suggello sono intatii.

Questa circostanza, nonchè T ora della consegna dei temi sark da 
menzionarsi esplieitamente uel protocollo deITesame,

Dopo la consegna dei terni il présidente rende attento il candidato 
deile gravi conseguenze ehe glíene déri verébbe ro, ove venisse scoperta 
qualsiasi irregoïarïtà p. e. Г uso di mezzi d’ aîuto non concessi ece, eec. 

Sara concesso il termine di Quattro ore pella soluzione dei temi, 
I membri sorveglianti si daran no il cambi o ogui ora. I I  tempo di 

cambio, nonchè le osservazioni latte saranno da assumerai a protocollo. 
Qualora ven gu os ser va ta qualche irregoïarïtà da parte del rispettivo 
membro sorvegliaute, egli dovrà tosto protocol]are questa circostanza 
facendone rapporto al présidente. Il présidente esamma il caso. e ove 
constati un’ irregoïarïtà rilevante, interrompe T esame, facendone — 
colla presetitazione del protocollo assunto — rapporto al r. ung. Go
verno Marittimo. Ove venisse constatata un’ irregolaHtà di poco ri- 
lievo il présidente ammonisce per la prima volta il candidato e pro
cede solamento nel caso d’ ima recidiva di qualsiasi altra irregolarità 
nel modo sues posto.

To s to che il candidato finiséé la soluzione dei temi, li sottoserive 
e li consegna al membro sorvegliaute della commissione, il quale nota 
nel protocollo Tora della consegna e li sottoserive, consegnandoli poi 
in sopracoperta suggellata al présidente. Lo stesso procedimento è da 
osservarsi nel cas*, ehe il tempo di quàttro ore concesso per la solu-



órai idő letelt a nélkül, hogy a jelölt munkáját befejezte volna, meg
jegyzendő azonban ez esetben, hogy a dolgozat a megoldásra engedélye
zett idő lefolyása miatt nem fejeztetett be.

e.) A je lö lt által a feladatok kidolgozásánál követendő eljárás.

A jelölt az írásbeli vizsga letételére minden segédeszköz nélkül 
jelenik meg. A szükséges segédeszközöket, к öv y vek et, írószereket is 
beleértve, az elnök bocsátja rendelkezésére.

Minden feladat kidolgozása ugyanazon íven kezdendő meg, melyen 
a feladat kijelöltetett,

A jelölt az írásbeli feladatokat oly részletesen tartozik kidolgozni, 
hogy ily  módon tanúságot tegyen arról, hogy Írásbeli közlésekben 
jártassággal bír és a feladott kérdésekre vonatkozó körülményeket 
ismeri. Szorosan a feladat eszméjéhez kell azonban ragaszkodnia és a 
tárgytól nem szabad éïtérnie. A kidolgozást tisztán és olvashatóan 
kell írni. — Ha a dolgozat több ívre terjed, minden egyes ív  ügy a 
jelölt, mint az őrködő bizottsági tag által aláírandó,

d.)A  Írásbeli dolgozatok átvizsgálása és elbírálása.
A vizsgáló bizottság elnöke a beszolgáltatott dolgozatokat aláírá

sával látja el és átvizsgálás végett átadja a feladat tárgya szerint erre 
hivatott vizsgáló bizottsági tagnak,

A dolgozatok átvizsgálni a talált hibákat vörös vonásokkal alá
húzzák, minden egyes hiba mellé zárjelben sorszámot tesznek és a 
dolgozatok végén a számokra való hivatkozással megjelölik a hibák 
minőségét, A talált hibák alapján, valamint a külső formára és helyes 
írásra való tekintettel is, rövid, jellemző ítélet mondandó és a követ
kező osztályzatok egyike hozandó javaslatba í „kütünő* „jó“ elégséges* 
vagy „elégtelen*.

Ennek megtörténte után a feladatok az elnökhöz visszajuttatandók, 
mire az elnök a bizottság összes tagjait összehívja és az írásbeli vizs
gálat végeredményét megállapítja. Ezen megállapítás rövid tanácskozás 
után szavasás útján eszközlendő. A döntés szavazat többséggel történik. 
A szavazatok egyenlő megosztása esetén az elnök dönt.

Ha az írásbeli vizsgálat végeredménye elégtelen, az elnök ezen vizs
gálatot az illető jelölre nézve befejezettnek jelenti ki és jelentést tesz 
a m. kir, tengerészeti hatóságnak. Ellenkező esetben a jelöltet szóbeli 
vizsgára bocsátja,

Î. §

A szóbeli vizsgálat.
a ) . A szóbeli vizsgálat c z é l j a :
A szóbeli vizsgálat czélja meggyőződést szerezni arról, váljon bírja-e

a jelölt az ismeretek azon összeségét, melyre hivatalos teendőinek el
látása közben feltétlenül szüksége van.

b) A szóbeli vizsgálatnál követendő eljárás.
Az egyes tárgyakból a vizsga azon sorrendben teendő, melyben 

ezen tárgyak az 5. §-ban fel vannak sorolva. A kérdések a m. kir.



26$

zione deï terni fosse trascorso seoza ehe il candidato abbia terminato 
il suo lavoro, notando pero tale rapporto sulT elaborato stesso.

c) Contegno da o&servarsi dal candidato durante
dei terni-

I l  candidato si présenta al Г esame in iscritto seiiza verim mezzo 
di ainto. I  necessari mezzi di ajuto, fra i quali si comprendono anche 
i libri e requisiti di cancelleria gli verranno messi a dispostzlone dal 
présidente,

LT elaborazione di ci as cun tema h da principtarsi sullo stesso foglio, 
ove venue dettato il quesito.

II candidato dovrà risolvere i temi in modo tale da forni re la 
prova, che egli sia capace di fare comimicazioni in iscritto e di co- 
noscere le circostanze ehe vanno congiunte al quesito da sciogliersi. 
Egli deve tenersi strettamente al tenore del quesito propostogli e non 
dovrà allontanarsi dal soggetto dello stesso, La soluzione deve essere 
acritta in forma nitida e leggibile. 8e il téma richiedesse più fogli 
pella sua soluzione, in tale caso ciascon foglio dovrà essere firmato 
dal candidato e dal membro sorvegïiante della commissione. 

ci-)Revisione e classifie azi one elaborati.
I l présidente della commissione esaminatrice apporrà la sua firma 

agli elaborati consegnatf e rimetterà gli stessi per ia correzione a 
quel membro della commissione al quale spetta tale lavoro.

I re visori degli elaborati seguerarmo gli errori constatât! com in- 
chi ostro rosso ; scriveranno — fra parentesi — accanto ad ogui sin- 
golo errore 11 numero progressivo degli stessi e noteranno, riferendosi 
ai detti numeri progressivi, in calce dell’ elaborato la qualità degli er
rori commessi. In base agli errori constatât! e con riguardo alia forma 
esterna ed alF ortografia delFelaborato, sarà da emettere un breve e 
meritorio giudizio, proponendo una delle seguenti classi : »emittente*, 
„buono“, sufficiente od insufficiente.

Fatto uu tanto, i terni saranno rimessi al présidente, il quale con- 
vocherà la commissione e deciderä sui risultato finale delF esame in 
iscritto. Tale decisione verra emessa previa ima breve conferenza e 
mediante %!otazione. La decisione viene stabilita a maggioranza di voti. 
In caso di parita di voti decide il présidente.

Se il risultato finale dell1 esame in iscritto è insufficiente, il presi
dent© dichiarerà chiuso quest’ esame,. estendendone relativo rapporto 
al r. img. Governo Marittimo. Nel caso diverso ammetterà ii candi
dato ali’ esame orale.

§ 7.
Esame orale.

a) Scopo éelíesame orale :
Lo scopo delF esame orale è quello d ’ accertarsi, se il candidato 

possieda le cognizioni assolutameote riohieste per poter corrispondere 
ai suoi do veri ufficiosi.

b) Procedimento da osservarsi nell' esame orale ",
L' esame delle singole materie verrà tennto пе1Г ordine in cui tali 

materie sono citate nei § 5, Le domande saranno da farsi a norma
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tengerészeti hatóság által megállapított sorozatból intézendő к a je 
lölthöz és a jelölt annyi kérdésre tartozik feleletet adni, a hányat az 
elnök megállapít.

A kérdéseket az illető tárgyból vizsgáló bizottsági tag adja fel. 
de az elnökök és a ministen biztosnak és joga van kérdéséket intézni.

A  szóbeli vizsgálat két óránál tovább nem tarthat.

8. §.
A szóbeli vizsgálaton adott feleletek elbírálása.

Miután a je lö lt az összes tárgyakból felelt, elbocsátandó és a vizsga 
'eredménye a vizsgáló bizottság tagjai által szavazás utján szó több
séggel megállapítandó* A  javaslatok minden egyes tárgyra nézve az 
illető vizsgáló teszi meg. Szavazat egyenlőség esetén az elnök dönt. A 
szóbeli vizsgálat eredményének megjelölésére a „kitűnő* - „jó* - »elég
séges* vagy „elégtelen* jelzők használandók.

9. §.

Bírálat az ossz eredmény felett.
A  vizsgálat befejezése után a jegzőköny, melyet a minister! biztos 

is aláír lezárandó és az írásueli feladatokkal együtt az elnök által a 
m, kir. tengerészeti hatósághoz felterjesztendő. Ha a vizsga a ministen 
biztos nézete szerint nem folyt le szabályosan, azt a jegyzőkönyvben 
megjegyezni tartozik. A tengerészeti hatóság a jegyzőkönyv alapján 
megállapítja a vizsgálat, összeredményét és ha az legalább is elégséges, 
a jelöltnek kiadja a minősítési bizonyítványt, ellenkező esetben a je lö lt 
a vizsgálat ismétlésére utasítja vagy révhivatalnoki állás elnyerésére 
képtelennek minősíti.

A vizsga szabálytalan lefolyása esetén pedig a vizsgálatra vonatkozó 
összes iratokat határozathozatal végett a kereskedelemügyi mlnlsterhez 
terjeszti fel, ki esetleg uj vizsgálat megtartását rendeli el, melyet az 
általa kiküldendő elnök tart meg.

10. §.

A vizsgálat ismétlésére vonatkozó határozatok.
Oly jelölt, ki az írásbeli vizsgálatnál szabálytalanságot követett el, 

melynek következtében a vizsga félbeszakittatott, csak egy év lefolyása 
után jelentkezhetik újból a vizsga letételére.

Oly jelölt, ki az írásbeli vizsgálaton nem felelt meg, vagy ki a 
szóbeli vizsgálaton nem felelt meg és az írásbeli vizsgálaton nem ér
demelte ki legalább a „jó* osztályzatot, az egész vizsgálatot tartozik 
ismételni és a vizsga ismétlését az első esetben csak kilencz, a má
sodik esetben csak hat hó lefolyása után kérheti.
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del prospeito stabilito dal г. img. G о ver no Marittimo ed il candidato 
dovrà rispondere a tanti quesitî, quanti ne stabilisée il présidente*

Le domande verraimo faite da quel membro della commissione 
cui incombe Г esame della rispettiva materia, perè il présidente ed il 
com mis sa ri о minister] al e avranno essi pure il diritto di fare deíle 
domande.

Nell1 esame orale saranno — per quanto possibile — da darsi sol- 
tanto tali domande ehe non formává no oggetto dell’ esame in iseritto.

La durata dell’ esame orale non puo oltrepassare le due ore.

§  8*

Classificazione dette risposte deli7 esame orale.
Dopoeliè il candidato avrà risposto in tutié le materie, sara allon- 

tansto ed a maggioranza di voti della commissione esaminatrice sara 
da stabilire il ris ul tato deli esame. La proposta riguardo ogni singola 
materia verra fatta dal rispettivo esammatore. In cas о di parita di 
voti decide il présidente. Per indicare il risultato d e ll 'esame orale si 
dovrà servir si dolle classi „eminento** Bbiiono*, „sufficiente* od „in- 
sufficiente*.

§ 9.
Classificazione del risultato finale.

Álla fine dell’ esame, il protocollo, che dovrà essere firmato anche 
dal commissarío ministeriale, sara chiuso e, in unó ágii elaborati in 
iseritto, rassegnato dal présidente al г. ung. Governo Marittimo. Se 
Г esame a parere del commissario ministeriale non fosse stato tenuto 
seeondo il rego la mento, tale circostanza sarà fatta notare daï commis
sario stesso ijel protocollo. In base al protocollo il G overiio marittimo 
stabilisée il risultato complessivo dell1 esame. estendendo il certificate 
di qualifica s@ lo stesso sia almeno sufficiente; mentre in caso diverso 
rimanda il candidato alla ripetizione dflFesame, о io dichiara inabile 
per coprire 11 posto d'irapiegato di porto.

Se pero Г esame non fosse stato tenuto second о il regolamento* il 
Governo Marittimo rimette tutti gli scritti concernenti Jo stesso, per 
la decisione, al Ministro del commercio, il quale indice eventualmente 
un îuiovo esame, ehe sarà tenuto sotto la presîdenza d1 un delegato mi
nisteriale.

§ 10.
OisposizionI riguardo la ripetizione delPesaml.

Se un candidato commise nell1 esame in iscritto un’ irregolaritîi, la 
quale abbia avuto per conseguenza 1* înteiruzione dello stesso, in taie 
caso non potrà presentarsi prima d'un anno alla ripetizione delPesame.

Se un candidato non corrispose nell1 esame in iscritto, о se non 
corrispose nell1 esame orale e non ottemie almeno la classe „buono“ 
nelF esame in iscritto, egli dovrà ripetere F intiero esame, e non potrà 
supplicare pella ripetizione dello stesso prima di nove meat nelprimo 
e di sel mesi nel seconde caso.



272

Oly jelölt, ki az írásbeli vizsgálatot „jó* eredménynyel tette le , 
de a szóbeli vizsgán nem felelt meg, a vizsgát csak azon tárgyakból 
tartozik ismételni, melyből „elégtelen“ osztályzatot kapott.

Ezen jelöltek a vizsgálatot, ha csak egy tárgyból nem feleltek meg, 
egy hónap*, ha több tárgyból nem feleltek meg, három hónap lefolyása 
után kérhetik.

Az ismétlő vizsga ugyancsak a fentebbiekben megállapított módo 
zatok szerint tartandó meg.

Oly jelölt, a ki szabálytalanságot követ el, a második vizsgálat 
alkalmával is, vagy az ismétlő vizsgánál sem felel meg az Összes tár
gyakból, révhivatalnoki állás elnyerésére képtelennek minősitendo»

И- §.

Jelen szabályzat 1900. évi január hó 1.-én lép hatályba.

Budapesten, 1899» augusztus M.

A minister helyett

Sclimiflt s* k.
államtitkár.

5968-1899 szám 
Teng. hatóság.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszternél 1899, évi augusztus hó lG'án
44247. sz. &. kelt rendeletével kiadott

szabályzat
a tengeri igazgatásnál alkalmazott altisztek és szolgák minősítéséről.

i .  §.

ÁI ta lan os fiatár о z ma nyak.
A tengerészeti igazgatásnál altisztté vagy szolgává csak az nevez

hető ki, s a kinevezés csak arra nézve tekinthető véglegesnek ki í
a) magyar állampolgár (1879. évi L , 1. ez.)
b) gondnokság vagy csőd alatt nem áll, bűntett vagy vétség miatt 

vád. alá helyezve, vagy általában szabadságvesztés büntetése alatt nincs, 
nyereségvágyból eredő bűntett vagy vétség miatt elitélve nem volt, 
hivatalvesztésre szóló ítélet hatálya alatt nem áll, s erkölcsi tekintetben 
alapos kifogás alá nem esik ;

c) tényleges katonai kötelezettségének a kössös hadi tengerészeinél 
eleget tett ;
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Se il candidato fece con „buon“ esito Г esame in iscritto, ma non 
eorrispose in qualche materia ne 11’ esame orale, io tale caso avrà da 
ripetere Г esame so Itanto in quella materia in cui о tienne la classe in* 
sufficiente.

Questi candidati potranno supplicare pella ripetizione dell' esame 
dopo un mese, se non corns poser© ehe in ona singola materia, e dopo 
tre mesi, se non corrisposero ehe iu una singola mâteria, e dopo tre 
mesî, se non corrisposero in più di. una materia.

I/ esamç di ripetizione si terrà pure sotto le modalità sopra sta
bilite.

Qu alom il candidato commetteese un; îrregolarîtà anche ne! se- 
condo esame, о non correspond esse in tntte le materie пе!Г esame di 
ripetizione,, in taie caso egli sarà da qu ali fi cars i inabile per l7ottenî- 
niento di un posto dVimpiegàto portu aie.

§. I l 
ii presente regolamento entra in vigore col giorno 1 Germalo del- 

Г anno 1900.

Budapest, li 16 Agosto 1899.

Pel Ministro

S c h m id t  m. ps
segretario di Stato.

N. 5696-1899 
Governo Mar itt.

Regolam ento
emanato m 2 eguit о a dispace io del r. ung. Ministro del commercio 1  d.

I 16 Agosto 1899 N. 44247, concernente le qualifiche di sotto-ufflciale ed
inserviente deir ammiaistrazione marittima.

I §• 1‘
Dlsposizlonl generáli.

Presso Г ammimstrazione marittima pótra essere nominato defini
tivamente a sotto- ut fi ci ale od in servi ente sol tan to chi :

à) sia sudd ito dclJo stato uugherese L  deli1 anno 1879).
6) non sia sotto curate la о concorso. nou sia accusata di crimine 

i о delitto, oppure non sta punita in generale colla perdita della li
berta о dei dlritti civili, non sia stata со nd annata per crimine о de- 

j litto derivante dalTavidita di lucro, non sia colpita da sentenza 
avente per consegueuza Ja perdita dell’ imp i ego e eomprovi im’ irre- 

iprensibile condotta morale;
c ) abbia corrisposto ai suoi obblighi militari presso la marina da 

guerra ;

/
18
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d) hatósági orvosi bizony itványnyal igazolja, hogy az ezen szol, 
gálatra kívánatos testi alkalmassággal b ír;

é) kimutatja, hogy azon képzettséggel bír, melyet a jelen szabály- 
zat, a szolgálat azon nemére nézve, melyre ki neveztetni kíván meg
állapít.

2, §.

Azon pályázók, kik a magyar, horvát és olasz nyelvet bírják, oly 
pályázókkal szemben, kik ezen nyelvek közül csak kettőt bírnak, 
előny ben részesülnek.

a. §,

Általános képzettség.
Általános képzettség mutatandó ki :

a) a tengerészek
b) a. révkalauzok ;

c) a rév őrök ;
d) a kormányosok ;
e) a kalauzfőnökök ;
f )  a fény torony Őrök :

g )a rév ki rendeltségi vezetők;
Ä) a fűtök

állásának elnyerésére.

4- §•
Tengerész és rév kalauz csak az lehet, ki :
a) a kinevezés időpontjában 30.-ik életévét még nem töltötte be;

b) legalább két évig szolgált tengeri hajón, tengerész vagy kor
mányos minőségben, vagy valamely a hajószolgálatban szükséges mes
terségben jártas.

5. §-
Révor csak az lehet, ki a tengerész vagy révkalauzi minőségben 

legalább egy évig szolgált ;

ti) a révőrök számára előirt vizsgát sikerrel letette.

6. §.
Kormányos csak az lehet ki ;
a) révkalauzi vagy tengerész minőségben legalább egv évig szolgált

b) a kormányzásban gyakorlatot szerzett*
ej a kormányosok számára előirt vizsgát sikerrel letette.

7- §■
Kalauzfőnök csak az lehet ki : 

á) révőri minőségben legalább két évig szolgált és
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d) dlimostri mediante attestato d* qii medico ufficioso di avere le 
qualità fi siche riehieste per questo servizio;

e) dimostri di avere le cognizioni richieste dal presente regola- 
imento per i! servizio al quale desidera di essere nominato«

§ .

Si darà Ia preferenza ai candidati ehe conoscono le lingue ungke- 
reses croata ed i ta liana, di confroiito a quelli che ne conoscono sol* 
tanto due.

§ .

Cognizioni generali.
Sono da di most rar ai cognizioni generali per poter ottenere il grado di :

a )  marinai о 
b) pilota

c ) pilota-guardiano
d) timoniere
e) no ed i i ere
/ ) assistente di faro
g) dirigente d ’ espositnra portu aJ e
h) fnochista.

§ 4*
Marinaio e pilota г on puo essere che colui Ü quale
а) neir eроса della nomina non abbia ancora compito il suo ЗО.о 

anno d’ età;
б) abbia servito su basti menti marittimi in qualità di marinaio о 

timoniere per F epoca di almeno due anni о conosca quale he profes
sione attinente al servizio marittimo.

§ 5.
Pilota-guardiano non puo essere ehe colui, ü quale
a) abbia servito per Г epoca di almeno un anno in qualità di ma- 

riuaio о pilota di porto:
b) abbia dato con buon esito Г esarne di pilota guardiano.

§ 6.

Timoniere non puo essere ehe colui, Ü quale
a) abbia servito in qualità di pilota о marinaio pel Г epoca di 

almeno due anni :
b) possieda la pratica ne 1Г arte di govern are ;

c) abbia dato con buon esito Геваше di timoniere*

§ 8*

Nocchiere non puo essere ehe colui, il quale:
a) abbia servito per Г epoca di almeno due anni in qualità di 

pilota-guardiano e
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ö) a révügyi szolgálatban előforduló munkák vezetéséhez szüksé
ges képességet kimutatja; vagy a közös hadi teugerészeméi a hajó- 
almesteri fokozatot elérté.

8, §.

Fénytorony őr csak az lehet ki :
a)tengerész vagy révkalauzi minőségben legalább egy évig szolgált; 

r b) fénytoronynáJ hat havi gyakorlatot szerzett.

9. §.

Rév kirendeltségi vezető csak az lehet k i .
a) a révőri minőségben legalább három évig vagy tengeri hajókon, 

mint tengerész vagy kormányos legalább őt évig szolgált ;
ÿ jis  i v tfY l c l í, V1 i N>r i %tl f 1H ! ■- i- íf. » I iVÍ'i’JlíHrt I

valamely révhivatalnál legalább hat hónapig irodai szolgálatban 
gyakorn okoskodott.

c) a révkirendeltségi vezetők számára előirt vizsgát sikerrel letette.

10. §.

Fűtő csak az lehet, ki :
<r) a kinevezés időpontjában 30.-1 к életévét még nem töltötte be ;

5) az előirt futói vizsgának sikeres letételéről bizonyítványt mu
tat be;

c) fűtői minőségben legalább három éven át szolgáit tengeri hajón ;

d) a gyakorlati vizsgálat alkalmával megfelelőnek találtatik.
■ #> 5 . S. Ui’íJOii ‘À - Í V‘> t . ‘ i >

11. §.

Vizsgálatok.
> Щ

A  vizsgálat helye és ideje.
A  fenti szakaszok értelmében megkívánt elméleti és gyakorlati 

vizsgálatok a fiumei m. kir. rév hivatalnál esetről-esetre megállápi- 
tandó bizottság előtt teendők le,

i t i  » m Jt"* Л  I щ № 1 r * \ я* §“ f É  ̂ ín% & ? "■ ш

12. §.

A vizsgálatokhoz való bocsátás iránti kérvények.
,b i: г л * , . 4. *'V Л M ' 4 ' t? Ír

A vizsgálathoz való bocsátás iránti kérvények a jelöltek által sa- 
játkezüleg írandók és a fiumei m. kir, révhivaíalhoz intézendok.

13. §,

A vizsgáló bizottság.
A vizsgáló bizottság az elnökből és két vizsgáló tagból áll.
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b) dimostrt la cognizione richiesta per condurre i lavari occor ren ti 
nel servizio portuale, oppure abbia ottenuto ü rángó di sotto nocchiere 
presso la marma da guerra,

§ 8.

Assistente di faro non puo essere ehe colui, il quale:
a) abbia servito per Героса dí almeno un ,anno in qualità di ma* 

rimai о о pilota di porto,
b) abbia fattô un tîroncinio presso un fanale di almeno sei mesh

§ » .

Dirigente d’ espositura portuale nom puô essere ehe colui, il quale:
a) abbia servito per Героса di almeno tre anui in-qulità di pilota- 

guardiano per Героса di almeno cinque anni su bastimenti mercantili 
in qualità di marinai о о timoniere;

b) abbia prati cato presso un ufficio di porto in un a caiiceüeria 
per Героса di almeno sei mesi;

c) abbia dato con buon esito l’ esame prescritto pel dirigenti di 
espositure portualL

§ 10,

Fuochista non puo essere ehe colui, il quale: 
a) meli’ epoca della nomina non abbia ancora compluto il suo 30.° 

anno d’ età ;
à) dim ostri mediante certi ficato di avere dato con buon esito ii 

prescritto esame di fuochista;
c) abbia servito per Героса di almeno tre anni su bastimenti 

mar itt i mi in quali ta di fuochista’
d)abbia corrisposto ali’ esame pratico,

§ U-& fiit #|'
E sa mi.

Luogo e tempo dell’ esame.
ö l i  esami teoretici e prati ci richiestl a sensi dei sopramenzionati 

paragrafi, si terranno presso il r, ung, ufficio di porto in Fiume din- 
nan zi ad unà commissione da stabilirsi di caso in caso.

§ 1 2 .
1 Д. iftj. I 41 I l £> 1 Й У Г -M* J i - »5 & */j| * '* *
Suppliche per Tammissione agi! esami*

Le suppliche per Г ammissione ali’ esame devono essere sc ritte 
dal supplicante di sna propria mano ed Indirizzate al r. ung. ufficio 
di porto in Fiume.

§ 13,
_ I . t- T } ‘4 ( ■ T

Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice si compone dei présidente e di due 

esaminatorï.
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A bizottság elnöke a fiumei m. kir. rév kapj tán y vagy helyettese.

Tagjai, a révhivatalnak a révkapitány által kijelölendő két tisztvi
selője.

A jelölttel rokonsági kötelékben álló tisztviselő bizottsági taggá 
nem jelölhető ki.

A fűtők gyakorlati képességének megvizsgálásánál az egyik tagnak 
gépésznek kell lennie.

A vizsgáló bizottság eljárásának ellenőrzésére a m. kit. tengeré
szeti hatóság egy biztost küld ki.

14. §.

A vizsgálat napjának megállapítása és a vizsgáló bizottság
meghívása.

A vizsgálatra való bocsátás iránti kérvény elintézése alkalmával a 
fiumei m. kir. révhivatal megállapítja a vizsgálat napját és intézkedik 
a vizsgáló bizottság egy behívása iránt.

A vizsgálat napja a m, kir. tengerészeti hatóságnak bejelentendő.

15. §.

Vizsgálati tárgyak.
I .  A révőrök és rév kirendeltségi vezetők által leteendő vizsgálat 

szóbeli és írásbeli részre oszlik.
Tárgyai a következők :

a) A révőrökre nézve:
1) A magyar és olasz, vagy horvát és olasz nyelvnek szóban és 

írásban oly mértékben való ismerete, mint az a teljesítendő szolgálat 
ellátására szükséges.

2) A  révrendőri szabályzatnak a kikötői teendőknek, a kikötői 
szolgálatra vonatkozólag fennálló összes rendeleteknek és a fertőtle
nítés re vonatkozólag érvényben levő szabályzatnak részletes ismerete.

b) a révkirendeltségi vezetőkre nézve::
1) A magyar és olasz, vagy horvát és olasz nyelvnek szóban és 

Írásban oly mértékben való ismerete, mint az a teljesítendő szolgálat 
ellátására szükséges.

2) a révszolgálatra vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek is 
merete.

3) a tengeri egészégügyi szolgálatra vonatkozó törvényeknek és 
rend eleteknek ismerete.

A z Írásbeli és szóbeli viszgálatnál adandó feladványok és kérdések 
sorozatát a m. kir. tengerészeti hatóság állapítja meg és módosítja a 
szükséghez képest*

II .  A kormányosok által leteendő vizsga csak szóbeli és a bizott
ság részéről teendő kérdésekre adandó sommás feleletekből áll.

Tárgyai a következők :
a) a tengeii hajók összeütközésének meggátlása czéljából kiadott 

szflsbályok részletes és a lobogók, a nemzetközi jelzőlobogók, a je lző
lámpák és jelző eszközök általános,

b)a fiumei kikötőben való hajózási rend biztosítására nézve kiadott 
szabályok ismerete,
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Ili presidente della commissione è il capitatio di porto in Fiume 
о il suo sosiituto.

I membri della commissione sono due impiegatï dell’ ufficio di 
porto da destinarsi dal capitano di porto.

Uri impiegato, ehe sta in parentela eoi candidato, non puo essere 
destinato quale membri della commissione.

Nello stabilire le cognízioiie pratiche d’ uti fuochista, uno dei 
membri della commissione dovrà essere mace hin i sta.

II r. img. Governo marittimo delegherà un commissario per con- 
troll&re Г operato della commissione esaminatrice.

§ 14.
Fissazione dei giorno delPesame e eonvocazione della commis

sione esaminatrice.
I I  r. ung. officio di porto in Fiume iielF evadere le suppliche per 

Famulis si one alF esame fisser à il giorno dell esame disponendo per 
la eonvocazione della commissione esaminatrice.

Il giorno deJFesame devra esser partecipato al r. ung. Governo 
marittimo.

§ 15.
Materie dei Г esame.

I. U  esame pei piloti-guardiani e dirigenti d espositure portuali 
si divide in esame orale ed in esame in iscritto.

Limiti delF esami sono :
a) Per i piloti-guardiani :
1 ) La eonoscenza a voce ed in iscritto delle lingue ungherese 

ed i tali a na. о delle lingue croata ed italiana nei limiti richiesti dal 
servizio ;

2) La esatta eonoscenza dei regolamento della polizia di porto, 
degi i affari portuali, di tutte le ordinauze ehe sono tn vigore riguardo 
il servizio di porto, поиске del regolamento concernente la disinfezione.

b) Per i dirigenti d’ espositure portuali :
1) La eonoscenza a voce ed in iscritto delle lingue un g heres e ed 

italiana, о delle lingue croata ed italiana nei limiti richiesti dal servizio

2) La eonoscenza delle leggi ed ordinauze concernenti il servizio 
sani tari о mari ttimo. II

II prospetto dei temi e delle domande da darsi agli esami in 
iscritto ed orali verra compilato e modificato a seconda del bisogno 
da parte dei r. ung Governo marittimo.

II. L ’ esame pei timonieri è soîamente orale e consiste in risposte 
su ceinte alie domande fatto da parte della commissione.

I  limiti di tale esame sono le segnend:
a) La esatta eonoscenza de! regolamento per evitare sinistri di 

mare in causa d’ abbordaggi e la eonoscenza generale delle bandîere, 
del segnali internazionali e deî fanal! e mezzi di segnalamento ;

b) La eonoscenza del regolamenti emanati ris petto Ja sicurezza 
del movimento marittimo nei porto di Fiume.
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c )  kisebb gőz és vitorlás jármüvek kezelésének és vontatások 
eszközlésének ismerete.

A c. alatt emlitett tárgyból a jelölt gyakorlatilag is megvizsgá
landó.

16. S-
A révörök és révkirendeltségi vezetők által leteendő vizsgálat

írásbelii része.

a) A jelöltnek adandó feladványok.
Az írásbeli vizsgálat megelőzi a szóbelit.
Az adandó feladványokat az illető vizsgáló bizottsági tág az 

elnökkel egyetértő leg a ni. kir. tengerészeti hatóság által kiadott 
feladványok sorozata alapján állapítja meg és pedig oly kiterjedésben, 
hogy azok a megállapított idő alatt megoldhatók legyenek.

6) az Írásbeli vizsgálatnál követendő eljárás.
Az írásbeli vizsgálat a bizottság elnöke által megállapítandó sor

rendben a bizottsági tagok részéről ellenőriztetik.
Az ellenőrzést gyakorló tag arra tartozik ügyelni, hogy a jelölt a 

feladványokat önállóan és csakis a bizottság elnöke által megengedett 
segédeszközök felhasználásával dolgozza ki.

A megoldandó írásbeli feladatokat az elnök személyesen adja át a 
jelöltnek. Ez alkalommal figyelmezteti a jelöltet azon következményekre 
melyekkel bármely szál álytalanság elkövetése jár.

A feladatok kidolgozására négy órai idő engedélyezendő.
Esetleg előforduló szabálytalanságot az ellenőrző tag az elnöknek 

azonnal bejelenteni tartozik, Az elnök megvizsgálja az esetet, és ha 
nagyobbmérvü szabálytalanságot állapit meg, megszakítja a vizsgála
tot, kisebb szabálytalanság esetén első ízben meginti a jelöltet és csak 
ismétlés esetén szakítja meg a vizsgálatot.

Mihelyt a je lö lt feladatainak kidolgozásával elkészült, azokat aláírja 
és átadja az ellenőrzést gyakorló vizsgáló bizottsági tagnak. Utóbbi 
reá jegyzi a befejezés idejét és a maga részéről is aláírja a feladatokat. 
— Azután borítékba pecsételve átadja ez elnöknek. — Ugyanezen eljá
rás követendő, ha a feladatok kidolgozására engedélyezett négy órai 
idő letelt, a nélkül, hogy a jelölt munkáját befejezte volna, mely 
esetben a dolgozatra feljegyzendő, hogy az a megoldásra engedélyezett 
idő letelte miatt nem fejeztetett be.

c) A jelölt által a feladatok kidolgozásánál követendő eljárás.

A jelölt az Írásbeli vizsga letételére minden segédeszközeikül 
e lenik meg. A szükséges segédeszközöket könyveket, Írószereket is 
beleértve, az elnök bocsátja rendelkezésre.

Minden feladat kidolgozása ugyanazon íven kezdendő meg, melyen 
a f eladat kijelöltetett.



e) La coDöSceiiza della manutenzione di piceoli natanti a vapore 
ed a veJa, nonebè della manovra di rimurehio.

Riguardo la materia men zi ouata nel puuto e) ill candidato dovrk 
es sere ésàminato anche prati ca meute.

S 16.
Esame in iscritfo pei pifoti-guardiani e dirigenti d’ espositure

di porto.

ö) Temi pei candidati.
L 1 esame in iscritto precede l ’ orale,
I terni da darsi verranne scelti dal rispettivo membro della com

missione d ’ accordo col présidente fra qiietli contemplati nel prospetto 
dei temi compilato dal r. ung, Governo íuarittimo e ci о in tali lim iti, 
affinchè ne possa essere fatta la soluzione entro il termine stabilito a 
questo scopo.

b) Procedimento da osservarsi пе!Г esame in iscritto.
L ’ esame in iscritto вага sorvegliato dai membri délia commissione 

se condo il turn о prestabilito dal présidente della commissione.
Incombe ai membro della commissione esercente V nfficio di sor- 

veglianza 1 obbligo di sorvegliare. acciô M candidato rigóivá da solo i 
temi servindosi all' effetîо eoîtauto dei mezzi concessigli dal présidente,

I  temi in iscritto da elaborare saraiino consegnati personalmente 
dal présidente al candidato. In quest’ occasione egîi rende attento il 
candidato dalle conseguenze, che gliene dériverebbero commetiendo 
nna quais iasi irregolarità.

Sara cencesso il termine di Quattro ore pell a soluzione dei temi.
Le irregolarità even tualm ente avveratisi sono da parteciparsi im

mediatam en te al présidente dal membro sorvegliante. Il présidente 
esainma P irregolarità e se la trova di un a certa gravita interrompe 
V esame.

Kel caso che venisse constatata un’ irregolarità d!i minor entïtà, 
egli ammonisce per la prima volta il candidato ed interrompe Г esame 
sol tanto nel caso di recidiva in qualsiasï irregolarità.

Tostoebè il candidato finisçe la soluzione dei temi. li sottoscrive 
e li consegna al membro sorvëgliante della'commissione, il quale pure 
a sua volta li sottoscrive e nota il tempo della loro ultimazione con- 
segnandoli dipoî in sopracoperta chiusa e suggellata ai présidente,

Lo stesso procedimento è da osservarsi nel caso ehe il tempo di 
quattro ore concesso per la soluzione dei temi, fosse trascorso senza 
ehe il candidato abbia terminato il suo lavorO, notando pero tale 
circostaiiza sulP elaborato stesso,

c) Contegno da osservarsi dai candidato durante l1 elaborazione 
dei temi.

II candidato si présenta all’ esame in iscritto senza verua mezzo 
di aiuto. I necessari mezzi di aiuto, fra i quali s' intendouo anche i 
libri e requisiti di cancelleria, gti verranno messi a disposizione dal 
présidente.

L ’ elaborazione di eiascun terna è da principiarsi sullo stesso foglio, 
ove venue dettato il quisito.
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A jelölt az Írásbeli feladatokat oly részletesen tartozik kidolgozni, 
hogy ily  módon tanúságot tegyen arról, hogy írásbeli közlésekben 
jártassággal bír és a feladott kérdésekre vonatkozó körülményeket 
ismeri. Szorosan a feladat eszméjéhez kell azonban ragaszkodnia és 
a tárgytól nem szabad eltérnie. A kidolgozást tisztán és olvashatóan 
kell írni. — Ha a dolgozat több ívre terjed, minden egyes ív úgy a 
jelölt mint az ellenőrzést gyakorló bizottsági tag által aláírandó-

ti) Az Írásbeli dolgozatok átvizsgálása és elbírálása.
A vizsgáló bizottság elnöke a beszolgáltatott dolgozatokat aláírá

sával látja el és átvizsgálás végett átadja a feladat tárgya szerint erre 
hivatott vizsgáló bizottsági tagnak.

A dolgozatok átvizsgálói a talált hibákat vörös vonásokkal alá
húzzák, minden egyes hiba mellé zárjelben sorszámot tesznek és a 
dolgozatok végén a számokra való hivatkozással megjelölik a hibák 
minőségét. A talált hibák alapján, valamint a külső formára és helyes
írásra való tekintettel is rövid, jelemző ítélet mondandó és a követ
kezei osztályzatok egyike hozandó javaslatba : „ k itűnő*— „jóu — »elég
séges* vagy „elégtelen“ .

Ennek megtörténte után a feladatok az elnökhöz visszajuttatandók; 
mire az elnök a bizottság tagjait összehívja és az Írásbeli vizsgálat 
végeredményét megállapítja. —  Ezen megállapítás tanácskozás után, 
szavazás útján esz közlendő.

Nézeteltérés esetén az elnök dönt.
Ha az írásbeli vizsgálat végeredménye elégtelen, az elnök ezen 

vizsgálatot az illető jelöltre nézve befejezettnek jelenti ki. Ellenkező 
esetben a jelöltet szóbeli vizsgára bocsátja.

17. §.

A szóbeli vizsgálat.

a) a szóbeli vizsgálat ezélja.
A szóbeli vizsgálat ezélja meggyőződést szerezni arról, vájjon 

birja-e a jelölt az ismeretek azon összeségét. melyre hivatalos teen
dőinek ellátása közben feltétlenül szüksége van.

í>Jl A  szóbeli vizsgálatnál követendő eljárás.
Az egyes tárgyakból, a vizsga azon sorrendben teendő, melyben 

ezen tárgyak a 15. §-ban fel vannak sorolva. A kérdések a m. kir. 
tengerészeti hatóság által megái lapit ott sorozatból intézendők a jelölthöz 
és a jelölt annyi kérdésre tartozik feleletet adni, a hányat az elnök 
megái lapit.

A kérdéseket az illető tárgyból vizsgáló bizottsági tag adja fel, de 
az elnöknek és a tengerészeti hatóság biztosának is joga van kérdé
seket intézni.

A szóbeli vizsgálaton lehetőleg csak oly kérdések intézendők 
melyek az írásbeli vizsgálaton nem tárgyaltattak.

A szóbeli vizsgálat két óránál tovább nem tarthat.
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Il candidato devra rîsolvere i terni in modo taie da fornire la 
prova, ehe egli sia capace di fare comunicazioni in iscritto e di co- 
lioscere le eircostanze ehe vanno con ginn t.c al quisito da s cio gl i ers i.

Egli deve ten ers i strettamente al tenore del q dt ai to propostoJi e 
non dovrà al Ionian ars i dal soggetto deUo stesso. La soluzione deve 
eesere seritta in forma nitida e legibile. Se il téma ri chi ed ease più 
foglî pella sua soluzione, in tale caso ciascun foglio dovrà essere 
firmato dal candidato e dal membro sorvegliante della commissione.

öl) Revisione e elassifieazione degli elaborati.
I l présidente della commissione esaiiiinatrice apporrá la sua firma 

sugli elaborati consegiiati e rimettera gli stessi per Ы eorrezione a quel 
membro della commissione examinatrice al quale spetta tale la voro,

I revisori degli elaborati segneranno gli errori constatai! con 
inehiostro rosso : scriveranno — fra parenti si — accanto ad ogni sin- 
golo errore il numero progressivo dello stesso e noteranno. ri ferendos! 
ai detti numeri progressivi, In calce dei 1’ elaborato la qualità degli 
errori commeas i.

In base agli errori constatai! e con r i guard о alla forma ester na ed 
air ortografia dell elaborato, sara da emettere un breve e meritorio 
giudizio, proponendo una delle seguenti classi : „eminente*, „buono% 
„sufficiente0 od „in suffi ciente “ .

Fatto un tanto i temi saranno rimessi al présidente, il quale con- 
vochera Ia commissione e décidera sui risoltato finale deli" esame 
in iscritto.

Tale decisione verra emessa previa eonferenza mediante votazione»
In caso di divergenza d ’ opinioni decide il présidente.
Be il risoltato finale dell’ esame in iscritto e in suffi ciente, il pré

sidente dichiarerà finito quest’ esame, mentre nel caso diverso animet- 
terà il candidato ali’ esame orale.

§ 17.

Esame orale.

a) Scopo deir esame orale.
Lo scopo dell esame orale è quelle d accertarsi se i! candidato 

poesi ede le cogiiiz i ont assolutamente rich i este per poter corrispondere 
ai suoi do veri ufficiosi.

b) Procedimento da osservarsi nel Г esame orale.
L ’ esame delle singole materie verra lenuto nell’ ordine in cui tali 

materie sono citate nel § 15. Le domande saranno da farsi a norma 
dei prospetto stabilito dal r. nng. Governo marittimo ed il candidato 
dovrà rispondere a tanti quisiti, quanti ne stabilisée il présidente.

Le domande verraniio faite da quel membro della commissione, a 
cui incombe Г esame della rispettiva materia, peró il présidente ed il 
commissario del Governo marittimo avranno anche essi il diritto di 
fare delle domande.

NelP esame orale sanno — per quanto possibile — da darsi sol tan ta 
tali domande che non formává и о oggetto delP esame in iscritto.

La durata d e ll'esame orale non puo oltrepassare le due ore.
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A szóbeli vizsgálaton adott feleletek elbírálása.
Mintán a jelölt az összes tárgyakból felelt, elbocsátandó és a vizsga 

eredménye a vizsgáló bizottság által szavazás útján megállapítandó. A 
javaslatot minden egyes tárgyra nézve az illető vizsgáló teszi meg, Né
zeteltérés esetén az elnök dönt. A szóbeli vizsgálat eredményének meg
jelölésére a „kitűnő“ - „ jó “- „elégséges“ - vagy „elégtelen* jelzők hasz
nálandók.

18. §.

19. §.

Bírálat az osszeredmény felett.
A vizsgálat befejezése után a vizsga eredményéről jegyzőkönyv 

veendő fel, melyet az esetleges hatósági biztos is aláír. Ha a vizsga a 
hatósági biztos nézete szerint nem folyt le szabályosan, ezt a jegyző
könyvben megjegyezni tartozik. A lezárt jegyzőkönyv az írásbeli fela
datokkal együtt a fiumei m. kir. révhivatal utján a m. kir. tengerészeti 
hatósághoz felterjesztendő. A tengerészeti hatóság a jegyzőkönyv alapján 
megállapítja a vizsgálat osszeredményét és ha az legalább is elégséges, 
a jelöltnek kiadja, a minősítési bizonyítványt, ellenkező esetben a je 
lölteti a vizsgálat ismétlésére utasítja, vagy az illető altiszti állásra 
képtelennek minősíti* A vizsga szabálytalan lefolyása esetén pedig iij 
vizsgálat megtartását rendeli el, melyet a hatóság által ki küldendő 
elnök tart meg.

2 0 . §.

A képesített jelöltek a vizsgálat eredmények megfelelő sorrendben 
jegyeztetnek elő, az előléptetésre. Egyenlő eredmény esetén a sorrend 
megállapításánál a szolgálati idő is tekintetbe veendő.

21 . §.

A vizsgálat ismétlésére vonatkozó határozatok.
Oly jelölt, ki az Írásbeli vizsgánál szabálytalanságot követett el, 

melynek következtében a vizsga félbeszakittatott, csak egy év lefolyása 
után jelentkezhetek újból a vizsga letételére.

Oly jelölt, ki az írásbeli vizsgálaton nem felelt meg, vagy ki a szó
beli vizsgálaton nem felelt meg és az írásbeli vizsgálaton nem érde
melte ki legalább a „jó* osztályzatot, az egész vizsgálatot tartozik is
mételni és a vizsga ismétlését az első esetben csak kilencz, a második 
esetben csak hat hó lefolyása után kérheti.

Oly je lö lt, ki az írásbeli vizsgálatot a „ jó “ eredményűje! tette le 
de a szóbeli vizsgán nem felelt meg, a vizsgát csak azon tárgyakból 
tartozik ismételni, melyből „elégtelen“ osztályzatot kapott. Ezen je-
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Classîfîcazîorte dalle rîsposte dell’ esame orale.
Dopo ehe il candidato ayrà risposto in tutte le materie, sarà 

allontanato e inédiante voto della commissione esâminatriçe sarà da 
gtahilirsi il risultato dell1 esame.

La proposta riguardo ogni singola materia verra fatta da parte 
del rispettivo esaminatore. Iu caso di divergenza d’ opinioni decide il 
présidente. Per indicare il risultato dell’ esame orale sarà da servirai 
delle classi: »eminente“, »boono*, »sufficiente“ od »insufficientem.

§ 19-

Classificazione del risultato finale.

Alla fine deli* esame sarà da assumersi un prototocoïlo circa il 
risultato deli о stesso, il quale verrà pure firmato da parte dell’ even
tuale commi s sari о governativo.

Se a parere del commissario governativo Г esame non fosse stato 
tenu to regolarmente, tale circostanza sarà fatta notare dal commissario 
stesso nel protocollo. Chiuso il protocollo, il medesimo in uno agli 
elaborati in iscritto verrà rassegnato col tramite del r. ung, ufficio di 
porto in Fiume al r. ung. Governo marittimo.

In base al protocollo il Governo marittimo stabilisée il risultato 
compiessivo dell’ esame, estendendone О certi ficato fd i qualifie*), se lo 
st ess о sia almeno sufficiente; mentre in caso diverso rimanda il can
didato alla ripetizione dell’ esame о lo dichîara inabile alla rispettiva 
carica űi sotto-ufficiale* Se perö Г esame non fosse stato teiiuto seconde 
il regolamento, il Governo maritimo indice uu nuovo esame, ehe sarà 
tenuto sotto la pres idén za d’un delegato destinato dal Governo marittimo.

§ 20.

I candidati qualificati verrann о prenotati pella promozione a turno 
conforme al risultato dell’ esame Nel caso di risultati eguali sarà nello 
stabilire il turno da prendersi in considerazione anche il tempo di 
servizio.

§ 21.

Disposition! riguardo la ripetizione dell’ esame.
Se un candidato commise nell’ esame un'iregolarità in iscritto, Ja 

quale abbia avuto per cooseguenza Г iriterruzlone dello stesso, in tale- 
caso egli non puo presentarsi prima d’ un anno aba ripetizione deUcsame.

Se un candidato non corrispose nell1 esame in iscritto о se non cor- 
risposé nel!’ esame orale e non ottenne almeno la classe »bnono“ nel- 
Г esame in iscritto, egli dovrà ri petere Г intero esame, non potendo sup
plicare pella ripetizione dello stesso prima di nove mesi nel primo e di 
sei mesi nel seconde caso.

Be il candidato fece cou „biioii* esito Г esame In iscritto, ma non 
corrispose neir esame orale, in taie caso avrà da ripetere Г esame' 
soltanto in quella materia, in cui ottenne la classe Biu s afficiente“.

§ 18.
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léitek a vizsgálatot, ha csak egy tárgyból nem feleltek meg, három 
hónap lefolyása után kérhetik.

Az ismétlő vizsga ugyancsak a fentiekben megállapított módozatok 
szerint tartandó meg.

Oly jelölt, ki szabálytalanságot követ el, a második vizsgálat 
alkalmával is vagy az ismétlő vizsgánál az Írásbeli vizsgálaton megfe
lelt ugyan, de a szóbeli vizsgálaton nem felelt meg az Összes tárgyakból, 
csak két év lefolyása után jelentkezhet!к újból vizsgálatra.

A ki az írásbeli részből,, a második jelentkezés és a szóbeli rész
ből, a harmadik jelentkezés alkalmával sem teszi le sikerrel a vizs
gát, altiszti állás elnyerésére képtelennek minősítendő.

22, § .

Zárhatározat.

A hivatal szolgák rendszerint a tengerészeti igazgatásnál alkalma
zott személyzet sorából nevezendő к ki, ha ezen állásra alkalmasnak 
mutatkoznak, de valamely fogyatkozásuk következtében a révszolgálat 
teljesítésére alkalmatlanokká váltak.

23. §.
Jelen szabályzat 1900. évi január hó 1.-én lép hatályba,

Budapest, 1899. augusztus 16.-áu.

A miniszter helyett: 
e ta lt in f< lt  8. k. 

államtitkár.

az.
1898

Értesítés,
Tekintéttel arra, hogy a hajókból a punto franco rakpartjaira ki

rakott vagy az elhajózás czéljából ezen rakpartokra elhelyezett áruk 
csak a negyedik nap elteltével mennek át a fiumei nyilvános raktár 
vállalat kezelésébe, a m. kir. tengerészeti hatóság- eltéröleg a tengeri 
kikötök részére 1884, évi márczius hó 24.-én kiadott révrendőrségi 
rendelet 27» §-ának határozmányaitú), ezennel egyelőre és további ren
delkezésig megengedi, hogy a hajókból a punto franco rakpartjaira ki
rakott vagy elhajózás czéljából e rakpartokon elhelyezett áruk, e helye
ken négy napon át szabadon tartassanak, megjegyezvén, hogy az en
gedélyezett négy napi tárolási idő, nem a hajó rakodásának befejezése 
napjától, hanem az áruknak a rakpartra való tényleges elhelyezésének 
napjától számítandó, és hogy ezen négy napi idő tartama alatt a fiú-
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Questi candidati potranno supplicare polia ripetizione deJ Г esame 
dope un mese, se non corrisposero che in una singola materia, e dope 
tre mesi se non corrisposero in pin di una materia*

L ’ esame di ripetizione si terra pure sotto le modalità sopra 
stabilite. *

Qiialora il candidato commettesse un* irregolarità anche nel seconde 
esame, о sebbene abhia corrisposto nella parte scritturistiea delTesame 
di ripetizione, non corrispondessc peró in tutte le materie dell1 esame 
orale, in tale caso non potrà г-upplieare pella ripetizione dell1esame 
prima ehe non si an о trascorsi due an ni.

Ove il candidato non sostenesse con „buon® esito la prova del- 
Г esame in iscritto nedpura alla seconda ammissîone, e la parte orale 
dello stesso alla terza ammissione, in tale caso egli sarà da quaJifiearsi 
I nabile per Г о tien imént о del grado di sotto-ufficiale.

§ 22,

Disposizione finale.
Gl’ inservienti d’ ufficio si rechitano di regola dal personale stesso 

dell1 amministrazione raarittima, ove possiedano le attitűd i ni per co- 
prire un ta) posto, ma che per difetti organici о per altra causa non 
possono più adempiere al servizio di porto.

§ 23,

Il presente regolaniento entra in vigore col giorno 1, germai о 
deli1 anno 1900.

Budapest, li 16 agosto 1899.

Pel Ministro 
Schmidt га, р .  

segretario di stato.

N. 6636 
ex 1898.

Avviso,
Con riguarcto alia circos tan za, ehe le merci scar i cate dai navigii 

suile rive del puntofranco, о depositate suile rive stesse per essore 
imbarcate, non passante nell* amministrazione dei magazzini generali 
di generale soltanto dopo il termine di quattro giorni, il r. ung, Go- 
verno mârîttimo deearapaiido dalle disposizioni del § 27 delTordinanza 
del 24 rnarzo 1884, colla quale viene emanato un regolamcnto di po- 
lizia per î porti marittimi, permette provvisoriameote e fino ad ulteriore 
disposîzione, ehe le merci scaricate sulle rive del punto franco, о 
depositate sulle medesime per essere imbarcate, possono ivi giacere 
lîberamente durante quattro giorni, osservando peró che taie ter
mine di quattro giorni, non è da contarsi dal giorno quando il ba- 
s timen to ebbe a terminare lo scarico, ma dal giorno, quando la merce



mei m. kir, révhivatal 'a rakpartokon fekvő áruk biztonságáért nem 
szavatol, miért is az áruk őrzéséről az érdekelt félnek kell gondos
kodnia.

Az engedélyezett négy napi határidő ellenőrzése a fiumei nyilvá
nos raktárvállalatot illeti meg, mely vállalat a fenti határidő lejárta 
után, a rakpartokon megmaradt árukat onnan elszállítani és kezelésébe 
átvenni fogja.

Fiume, 1898. október hó 16-án.

A m. kft*,tengerészeti hatóság.

2270-1899 szám 
Tenger, hatóság.

Körrendelet.
Az érdekelt körök tudomására hozatik, miszerint a Seíczébeii eddig 

létezett Mr. révhivatal Cirkvenicebe, a cirkvemicei kir. révkirendeltség 
pedig Selczébe helyeztetett át.

Ezen áthelyezett kir. révhivatalnak valamint az alájia rendelt rév- 
kirendeltségeknek hatáskörére vonatkozó intézkedések változatlanul ér
vényben maradnak.

Ezzel egyidejűleg közhírré tétetik, hogy a portorei kir. rév hivatal 
tengerészeti kerületére vonatkozó kispartjáratu hajólajstromozás, va
lamint a tengerészeti szolgálati könyvecskék (Matricule) kiadatása is 
a buccari-i kir. révhivatal hatáskörébe utal tátik át s igya lajstromozásra 
és szolgálati könyvecskék kiadatására vonatkozó összes ügyek e hiva
talt illetik meg.

Fiume, 1899 április hó 6 .-ám.

A m. k. tengerészeti hatóságtól
Az elnök helyett:

C s ő k é  s k.
m in isten  tanácsos.
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vi eue realmente depo si ta ta sulla riva. Inoltre è da osservarsi ehe du
rante il ter-mine di tali ouattrO giorni, il 1% un g, ufficio di porto in 
Fiume non è responsable per la siewrezza del le merci depositate sulJe 
rive, e ehe la custodia delle merci incombe aile parti interessate.

Il controllo del termine di quattro giorni sarà cura deli’ impresa 
dei magazzini generali in Fiume, la quale impresa dopo trascorso taie 
termine asporterà le merci dalle rive e le assumerà in propria am- 
mînistrazioiie.

Fiume, H 16 ottobre 1898.

11 p. ung. Governo marittimo.

ft. 2270-1899 
Governo Mariit.

Circolare.
Si porta a nûtizta, ehe il r. ufficio di porto fmora residente in 

Selcze venne trasferito a Crkvenica e la r. Espositura portuale di Gir- 
k ven ica t ras ferita a Selcze.

Le disposizioni riguardanti la sfera d’ attribuzioue deli’ ora detto 
r. ufficio di porto e delle sue dipendenze rimangono invar! a te.

In pari tempo si rende moto, ehe tanto la registrazione dei navigii 
al piccolo cabotaggîo, quanto ü rilascio dei libretti di servizio marit- 
timo (Matricole) per il distretto maïittîmo del r. ufflcio di porto In 
P or tore sono passatî nella sfera d’ azione del r. ufficio di porto in 
Buccari, al quale ufficio spetta quindi la regolazione di tutti gli affari 
nerenti alla detta registrazione e matri col azi one.

Fi ume, îi 6 apri le 1899.

Dal r. ung. Governo marittimo
Pel President©

Csëke m. p* 
consigliere ministeriale.
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