
JETOANE ŞI FISE DIN TRECUTUL ORAŞULUI BUCUREŞTI 

de CONSTANTIN IACOBOVICI 

Istoria modernă şi contemporană a oraşului Bucureşti, bogată în eve
nimente şi semnificaţii, prezintă şi unele aspecte mai puţin cunoscute care 
nu au reţinut pînă acum atenţia cercetătorilor. Printre materiale. muzeistke 
l:are aruncă o ~umină nouă asuipra vieţii de ·toate zilele a populaţiei şi în
deosebi a dasei muncitoare din ultima sută de ani de i.storie a oraşului se 
ariă numeroasele Jetoane şi fise folosi·te de diferitele întreprinderi., instituţii 
~i asociaţii care au existat în această perioadă în capitala ţării noastTe. Deşi 
în raport cu alte piese de epocă, jetoanele şi fisele ocupă un loc relativ 
modest ca valoare doournentJară, studierea lor perimite totuşi desprinderea 
unor aspecte semnificative care nu rezultă din aHe surse de informaţii, 
L·eca cc jusifică va'lorificarea lor pentru cericetarea ştiinţifică. 

tntrucît adunarea şi păstrarea jetoaneilor şi fiselor nu a devenit o pre
onipare decît ·în anii regimului democrat popular - fiind în trecut conside
rată pe nedrept o preocupare minoră - nu sîntem încă în situaţia de a 
dispune de o colecţie completă a acestora şi treblllie presupus că multe 
piese interesante au rămas deocamdată necunoscute. 

Prezentul studiu îşi .propune să facă un prim pas în direcţia olasificăni 
~i studierii celor mai :reprezentative jetoane şi fise cunoscute, să atragă 
a ll'n (ia asupra interesului pe care î:l prezintă această ramură a nlllIIlismatidi 
rnmîncşti şi să sti:mUJleze astfel descoper1rea şi colecţionarea de noi jetoane 
~i fisc legate de trecutul oraşului Bucureşti şi al întregii ţări. Un foc de 
I rn n t c în organizarea şi ducerea' fa îndepilinire a acestei sarcini revine fără 
îndoială Muzeului de Istorie a oraşului Bucureşti, a cărui conducere a.re 
111l·ritul de a fi manifestat - printre multiiptlele sale preoOU1pări - înţelege
rl'a cuvenită şi pentru acest domeniu al cericetărilor muzeistice. 

* 
Jetoanele şi fiseile sînt piese de metal (bronz, alamă, argint etc.), de 

l11r111a unor monede, emise nu de stat, î:n cadrul emis'iunHor băneşti cu
r 1·11tl', ci de către întreprinderi sau instituţii şi aVÎDICl o circulaţie ou caracter 
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neoficia:l, restriînsă în Hmitele ,întrepninderii sau ililstituţiei respective. 1) 

Analogia cu mone<lele curente este accentuată prin faptul că ele poartă de 
iregulă o menţiune privind valoarea lor nominală, exprimată de cele mai 
multe ori în unităţi băneşti (lei sau mui.tipli şi subdiviziuni ale leului), iar 
mai rar iÎn unităţi naturale (1 halbă de bere, 1 piine, 1 zi de muncă), în 
care caz legătura lor cu sistemul monetar in vigoare [n momentul circulaţiei 
lor este illldirectă. Majoritatea jetoanelor şi fuselor au ca legendă denumirea 
intreprinderii sau instituţiei emitente şi uneori foca1lHatea şi data emiterii 
lor. 

Servind ~n1ăuntrul întreprinderii sau ins,tdtuţiei respecti'Ve, ele au fost 
emise în cele mai multe cazuri în serii cu mai multe valori nominale, spre 
a putea fi utHizate mai bine pentru nevoi.!le circulaţiei interne. Şi în această 
privinţă ana'logia cu monedele este pronunţată, cu deosebirea că multiplii 
şi subdiviziunile unităţii băneşti legale - leul - ce apar ca valori nominale 
pe jetoane şi fise nu coincid întotdeuna cu cele ale emisiunilor ofidale de 
stat. Astfel, în timp ce în perioada 1868 - 1916, monedele emise erau de 1, 
2, 5, 10, 20, 50 de bani şi de 1, 2, 5 lei, jetoanele şi fisele di1n aceeaşi epocă 
prezintă - alături de .piese de 5, 10 şi 50 de bani - subdiviZ'iuni ale leUllui 
de 15, 25, 40 de bani şi piese cu 'Valoare nominală de 10 'lei. Aceasta se 
explică rprin aceea că valoriie nominale aile jetoanelor şi fiselor au fost sta
bi1Lite potrivit mecesităţHor ciroulaţiei interne ale întreprinderii sau institu
ţiei emitente, în funcţie de preţul mărfurilor sau seriviciilor plătite sau 
decontate cel mai frecvent cu ajutorul jetoanelor sau fiselor. Tocmai de 
aceea, în unele caruri valoarea lor nominală a fost e~priimată in unităţi 
naturale de felul celor amintite mai sus. Aicest lucru prezenta şi avantajul 
că utilizarea unor asemenea jetoane şi fise nu era afectată de modificările 
de preţuri la mărfurnle re_spective fiind astfel asigurată pentru o perioadă 
mai îndelunga tă. 

Jetoanele şi fisele prezintă însă şi o 1serie de deosebiri esenţiale în 
i:raiport cu monedele curente. Este· în prirrnul dnd de menţionat destinaţia 
lor pentru o circulaţie internă, în ciriouit închis, fiind iprimite şi avîllld 
putere de plată numai la întrepri~derea sau ănstHuţia emitentă şi chiar 
înlăuntrul ei numai pentru un scop bine determinat «Ia magazinul de con
sum, cantină, restaurant). Din această împrejurare rezultă şi numă'f1lll 
foarte restrîns al exemplarelor utilizate în majoritatea cazurilor, cit şi rari
tatea lor actuală. Rolul de instrument de circulaţie limitată al jetoanelor 
şi fiselor se poate extinde pmotic asupra întregii ,populaţii (cum este cazul 
fiselor de telefon public). Aici caracterul limitat al circuilaţiei rezultă di:n 
faptul că fisele de telefon nu puteau fi utilizate decît pe:itru obţinerea unor 
,servicii din partea Societăţii de telefoane, iar în cadrul acestei Societăţi 
nu puteau servi ca mij1loc de plată decît 4n oazul special al folosirii tele
fonruJ.ui public pentru o convorbire docală. 

Caracterul limitat al circulaţiei jetoanelor sau fiselor rezultă limpede 
şi din unele indicaţii care apar, ce-i drept foarte rar, chiar în legendele 
Jor. Spre exemplu, pe un jeton emis de Concesiunea minelor Mărgi.neanca-

1) In perioada ani'.or 1945-1947 unele întreprinderi comerciale bucureştene 
au utilizat ca mijloc de circulaţie bucăţi de hîrtie ştampilate purtînd semne valorice 
(100, 200 lei etc.). Aceste piese nu reprezintă jetoane sau fişe, ci au caracterul 
unor ban! de necesitate, nevoia lor fiind impusă de '.ipsa de mărunţiş pentru plata 
restu!ui. Utilizarea lor a avut caracter excepţional şi temporar, în timp ce jetoanele 
şi fisele cunoşteau o utilizare perman1mtă. 
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Făgeţelu se preciziau astfel con,diţiile lor de uti<lizare: „Fi:să de 5 1ei pen
tru credit }a cantina minei. Aceste fise nu se pot negocia _sau ·Soompta, 
ele nefiind recunoscute decă·t (sic!) la cantina minei". 

A doua deosebire esenţială dintre jetoane şi fise pe de o parte şi 
monedele curente pe de altă parte era valoarea Ior proprie foarte scăzută, 
practic inexistentă şi în ori ce caz fără nici o legătură cu valoarea lor no
minală. Astfel, în timp ce 'În perioada 1868 - 1916 monedele de 50 de bani, 
1 şi 2 Iei erau piese de argint divizionare (cu o valoare proprie apropiată 
de cea nominală), iar Ia moneda de 5 1lei valoarea nominală co:i.cidea cu 
cea reală, jetoanele şi fisele erau în majoritatea ·cazuri1lor confecţionate din 
metale nepreţioase sau dintr-un aliaj inferior de argLnt (bilon), astfel că 
nu eJdstă nici o legătură înt•re valoarea lor nominală şi cea reală. Această 
situaţie îşi gă.sea ex,presia şi în faptul că de ·regu:lă în cadrul aceleiaşi serii 
de jetoane . sau fise diferite va'lori nominale aveau dimensiuni absolut 
identice. 

Jetoanele şi fisele r-eprezi:ntă _prin urmare simple semne valorice, 
fără valoare proprie sau acoperiTea corespunzătoare în metal preţios, pre
zentînd ·În această prirvinţă ana-Iogii cu situaţia bancnotelor emise la curs 
forţat, fără acoperire. 

Am folosit pînă acUlffi termenele de jeton şi fisă, subliniind elementele 
·comune ambelor categorii de semne valori·ce. Este însă necesar să se facă 
distincţia cuvenită între ele. Jetoanelle au îndeplinit în parte rolul de in
strument de cir.oulaţie şi de plată subs·tituindu·se, într-0 sferă b1ne delimi
tată de relaţii marfă-bani, monedelor legale. ln anumite li:mite cu ajutornl 
lor se efectua plata muncitorHor, -iar aceştda, la .rîndul lor le puteau utiHra 
la oumpăr-area mărfurifor în rnagazinu1 de consum sau la cantina patro
nului intreprinderii. Spre deosebire de jetoane, fisele servesc numai ca 
instrument de decontare şi evidenţă internă, -neavînd rolul de mijloc de 
drcuil-aţie şi de plată. ln majori-tatea restaurantelor şi cofetă-rii1lor aceste 
fise serveau - şi servesc în bună parte şi astăzi - ;mmai pentru decontarea 
dintre ospătari şi bufetieri a cantităţilor de produse de alimentaţie publică 
preluate de ila bufet şi servite con1sum01torilor. Fisele de ·telefon ajungeau 
şi în mîinile publicului dar ele nu serveau ca instrument propriu-zis de 
plată a convoribirii telefonice, pentru că plata era făcută antioipat, prin 
cumpăr-area cu bani a fiselor respective. Introducerea lor în automatul 
telefonu,lui pub1ic nu servea decît ca mijloc de decontare şi evidenţă a 
prestării serviciului, plătit cu anticipaţie. 

Practica folosirii unor piese metalice ou circulaţie limi.tată, alături de 
'Circulaţia bănească curentă, îşi găseşte început'l.llriile încă în antichitate. La 
romani erau cunoscute piese .purti-nd de :regulă nlllffiere de ordine, denu
mite tessere, iar mai t.frziu au apărut aşa nlliffii.tele contorniate (sec. IV
V e.n.). Se prespune că aces·te piese e:rau folosite oa bilete de intTare la 
circ sau la alte spectacole publice, iar tes-serele - în unele localuri. Spre 
1sfîrşitul ervului mediu au apărut primele piese denumi-te jetoane (de la 
verbu1 francez jeter = a arunca). Ele erau astfel denlJJillite pentru'că erau 
-aruncate populaţiei cu .prilejul unor evenimente festive ale monarhilor şi 
seniorilOT feudali din oocident (încoronări, căsătorii). Aceste jetoane, de 
fapt mici medialii ocaziona1le, de obicei din argint, nu purtau semne valo
rice şi nu circulau ca monedă, avînd un conţinut cu totul diferit de ail je
toanelor capitaHste de mai itîrziu. 
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Acestea diin unmă au apărut prima oară în cursul secolului ail XVII-lea, 
matl ales în Anglda şi ~n veacul următor în Franţa, fiind piese cu valoare 
nomimdă emi1se ide .patroni oapitail.işti pentru plata tpairţia:lă a muncitori
ilor, fiind folosite uneori şi în ·reiloaţiile cu clienţii. Aceasta a fost o înles
nire făcută patronilor de către ·stat, serv1nd totodată statului ca un mij
doc de reducere a necesarului de monedă bătută, în scopul econom~.si:rii 
cheltuielilor legate de drieulaţia monetară. 

ln ţ·ara noastră cele dintîi jetoane aru apărut !În Transhlviania, în se
colul al XVII-Oea. Ele erau utiilizate la e~ploaitările miniere, care aparţi
neau voevozilor Transiilvarniei, purtau inriţialele voevodrulrui emitent ·şi stema 
lui, dar nu aveau indicată v·aloarea nomioală. Modul lor de utiJiza:re nu 
este bine cunoscut, dar se poate p:resU1pune că era apropiat de cel al je
toanelor capitarlisite. 

Jetoanele şi fiseile au devenit frecvente în ţa·ra noastră numai odată 
cu dezvol1tarea capitalismulUJi. La Bucureşti primele jetoane şi fi.se cunos
cute aipar 1în al şaptelea deceniu ail secoluil.ui a:l XIX·lea, devenind frecvente 
în deceniile următoare şi mai ales .în primele decenii ale secolUilui nostru. 

Pentru caracterizarea utilizării jetoanelor şi fiselor, este necesar să 
analizăm Toilrul lor economic. 

Jetoanele au în primul rînd funcţia de instrument de circulaţie, limi
ta-tă însă, cum s-a arătat, Ila un circuit încMs şi •special. Ele serveau ~a plata 
(cel puţin parţială) a salariilor muncitorilor şi la cumpăirarea cu ajutOTUl 
lor de către muncitori a unor mărfuri la magazinul sau cantina pa
tronului. 1) 

Totodată fetoanele aveau şi funcţia ·de instrument de plată. Din punc
tul de vedere al patronului capitailist, jetoanele îi serveau şi pentru obţi
nerea unui credit (forţat) de la muncitori, pentrucă .substituind la plata 
sailariilor banii iprin jetoane, el rămînea în posesia banilor respectivi că
rora le putea da alte ut.iEzări, reducîndu-şi astfel necesarul de capital 
cirnulant. Aşa cum s-a arătat mai sus, legenda jetonului emis de Con.cesiu
nea minelor Mărgineanca-Făgeţelu menţionează exipres existenţa acestei 
Telaţii de crndi·t. Evident muncitorii nu primeau credit .ci dimpotri•vă, ei 
erau nevoiţi să crediteze pe ,patroni, primind în schimb jetoane de o va
loare nominală egallă pe care le cheltuiau treptat pînă Ia salarillll următor. 

Această fonmă de credit pe caire muncitorul î.l acoridă caipitalistuiui 
nu este decît o variantă a tmcksystem,ului amintit de Karl Marx în „Ca
pita1lul" 2 ) şi care consta în aceea că o parte din salariul pe care patronul 
[l plătea abia la sfirşitul .Junii era avansa•tă de către oapitalist deseor,i sub 
formă de mărfuri, ipe care .muncitorul tirebuia să le plăteas·că la ,preţuri 
superioare celor de pe piaţă, l~ prăvălia care a1parţinea chiar patronului. 

Trebuie precizat î1nsă că şi funcţia de instrrument de iplaită a jetoa
nelor era limitată la interiorul înt:reprinderii, deoarece ele inu puteau fi 
- aşa .cuan am vă:zJut - „negociate sau scomptate" altor per;soane. 

Aceste :fiuncţii, fie ş·i lim1tate la un caidrru -rest.riîJl's, coi1ndd ou unele 
funcţii aile banilor. Spre deosebire însă de barni, jetoanele nu deţineau 
!În nici un fel fu:ioţiile de măsurător al valorii, de tezaurizare şi de bani 
universali. 

1) Vezi în privinta modului de utilizare a jetoanelor lucrarea Din istoricul 
formării şi dezvoltării clasei muncitoare din Romînia, Ed. Po:itică, 1959, pag. 243. 

2) K. Marx, Capitalul, voi. I, Ed. a II-a, P.M.R., 1948, pag. 182-183, nota. 
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Jetoanele reprezentau iprin umnare semne V1alorioe fără valoare ;pro
prie, nefăcînd parte din si.stemu'1 monetar oficial, cu un rol limitat în Te
ilaţiile marfă-bani de tip caipitali-st, semne valorice sui-generi.s care prin 
funcţiile lor economke prezintă analogii .ou monedetle divizionare şi ou 
bancnotele emise fără acoperire, fără a fi însă propriu-zis bani. 

Tot aşa oum si.s·teml.il bănesc şi banii aru servit claselor dominante ca 
instrument de exploatare a maselor, jetoainele au fost pentru part:roni uin 
m.ijloc de jefuire suplimentară a muncitoriilor. Priin fa1ptul că ipatJrornrl im
punea muncitorilor să primească jetoanele drept plată, nu numai că îi 
forţa să-i •acorde astfel un credit .şi că îşi asigura un prolfiit din desfacerea 
măl1furilor satle la magazinul sau 'la cantina lui, dar el le impunea şi pre
ţuri mai mari decH la magazinele sau localurile obişnuite, mumciitorii fiind 
nevoiţi să Je accepte deoarece jetoanele nu erau valabile Jn altă parte. 

ln ceea ce ,priveşte fisele, ele nu au în generail. decît funcţie de decon
tare şi evidenţă, nepartilcipînd efectiv la relaţiile marfă"bani. Ca atare ele 
prezintă un interes i•stori1c şi social-economi.re mult mai restr~ns. 

fisele rde telefon, datorită caraoteruLui lOT deosebit, mai aveau şi 
rolul de inst·rument de credit, ,prirn :faptul că contravaloarea lor fusese 
achitată anticipat de cei oare le foloseau şi că Societatea de telefoane 
putea să-şi completeze caipita:llll'l circulant cu ajutorul numerarului ast
fel adUI11at. 

în condiţiile regimului democrat;pop.ular, jetoanele, care refilectau re
laţii de exploatare de tip capitaliost, incompa1'ibile ou noua orînduire, au 
di51pălrut odată cu cauzele econooni•ce care ae-aru generat. Astăzi cunoştem 
nurrnai relaţii ma-rtă~bani corespunzătoare acţiunii legii va.foru în econo
mia sociaiJ.i.Sită. 

Fisele au continuat să fie folosite în a:J.imentaţia piub[ică, funcţia ~or 
1de decontare •şi de evidenţă internă fiind întru totl\Jil compatibilă cu con
ţinutul social-economic al orlnduirii sociali1ste, în care rolul evidenţei -
aşa cum a arătat Marx - creşte într-o măsură considerabilă. 

* 

în ceile ce urmează ne ,prupunem clasiifioarea şi descrierea jetoanelor 
şi fiselor' cele mai caracteristice emise în oraşllll Buoureşti, şi cunos'CUJte 
pînă în prezent. 

1. JETOANE ŞI FISE DE îNTREoPRINDERI INDUSTRIALE 1) 

(1868-1872) 

Bronz, 31 mm. MANUFACTURA DE TUTUN/BUCURESCI. în dmp: 
1. I)l. Rv. Stema ţă·rii, scutul timhrat ou o coroană regailă şi susţi•nut în 
stânga de o femeie simboliz6.nd Dacia, rîna11mată cu o sabie încovoiată da
cică 'Şi în dreapta de un leu. 

1
) Gruparea Jetoane:or şi fiselor s-a făcut pe categorii de emitenţi (intre

prinderi industri<lile, de transipor:t şi teleoomrunicaţii, instituţii de stJait, asociaţii, 
restaurante şi cofetării), iar în cadrul lor pe cit posibil în ordine cronologică. Au 
fost selecţionate şi descrise numai piesele considerate reprezentative şi care pot 
fi atribuite cu certitudine oraşuJuj Bucureşti. 

Datorită caracterului strict limitat la interiorul intreprinderii şi deci a caracte
rului privat al folosirii lor, în marea majoritate a cazurilor nu dispunem de material 
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Idem, dar cu diametrul de 27 mm şi iîn loc de 1. ]/I. 1/2 ]/l. (vezi 
planşa I, nr. 2). 

Ca mai sus, dar cu legenda : DEPOSITUL CENTRAVBUCURESCI, 
1. ]/I şi 1;2 )/l(vezi planşa I, nr. 1 şi 3). 

Datarea acestor piese este posibilă datorită stemei ţării cu personajul 
simbolizînd Daicia, oare nu s-a menţin'l!lt dedt în perioada 1867 - martie 
1872. De remarcat că dimensiU!nile, ·Stema şi execuţia acestor piese sînt ase
mălilătoare cu monedele de bronz de 10 respectiv 5 bani bătute in anul 
1867 in Ainglia şi puse în circulaţie abia în oursllll anuJui următor. Se poate 
presupune că a.oeste iPiese nu au fost puse în drculaţie înaintea mone
deilor divizionare. 

(înabte de anul 1881) 
Bronz, 25 mm, FABRICA DE CHIBRITURl/BUCURESCI. 1n cîmp: 

MARCA/DE/CONTROL. Rv. ATELIER D. DBCADRARE1UMPL. CUTIILOR. 
ln oîmp: 100/0UTII (vezi pllanşa I, nr. 4 ). 

Datarea pe bare contramărcii de pe avers care reprezintă stema ţării 
şi indică momentul introducerii monopolului de stat a:supra chibritur:iJlor, 
în anul 1881. 

Această fisă 1servea ca mijiloc de evidenţă a lucrărilor prestate de 
muncţtori. In schimbul producţi,ei predate muncitorul primea fisa, pe care 
o prezenta casierului [n ziua ,plăţii saJarii1lor. 

1886 

PilU!Illb, 25 mm, INTREPRINDEREA/M. Se. PAPPADOPOLU. In cîmp 
monogramă compusă din literele M, S, P, ('iniţialele firmei). Rv. BUN DE 
CANTINA/1886. tn cîmp: 5/BANI. (vezi planşa I, nr. 5). 

1890 
Brooz, 24 mm, INTREPRINDEREA PALATULUI DE JUSTIŢIE/1890. 

lin cîmp: N. CUŢARIDA/INGINER. Rv. 5./BANI. Gravor: CARAPATI. 
(Vezi .pilanşa I, m. 6). 

Idem, avfod pe ·revers valoarea nomina1lă : 10./BANI. 
Idem, bilon, avînd pe reverrs vailoarea nominală: l./LEU. 
Idem, bilon, cu valoarea nominală : SO/BANI, ou gravorul : TH. 

RADIVON. 
Idem, vailoriJe nominale : 5/BANI şi 10/BJ\NI, cu .gravorul : E. G. tn 

collecţia dr. Micirpsa P01pOvid. 
Idem, bHon, cu valoarea nominală: 1/LEU, cu gravorul: E. G. tn 

colecţia dr. Micipsa Popovici. 

documentar din care să rezu'.te moda.Jităţile concrete de utilizare a jetoanelor, 
frecvenţa operaţiilor şi proporţia acestora în raport cu tranzacţiunile băneşti curente. 

Atunci cînd există crHerii de datare, ele sînt menţionate după descrierea 
piesei respective. Dacă la ·anumite Jetoane sau fise nu se pr•ecizează data sau perioada 
emiterii, ea este identică cu cea a rpieselor precedente. ln lipsa unei menţiuni 
contrare, jetoanele şi fişele descrise au formă circulară. Bara transversală ( I) in
dică trecerea textului legendei pe un rînd nou. Nu au fost date indicaţii cu privire 
la greutatea şi grosimea pieselor, contramărcile imprimate pe ele etc. Atunci cînd 
la descrierea jetoanelor şi fişelor nu se precizează provenienţa, piese:e respective 
se află în colecţia personală a autorului. Totodată, au fost studiate şi descrise 
o serie de jetoane şi fise aflate în colectiille Cabinetului numismatic al Academiei 
RPR şi Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti - Expoziţia de numismatică precum 
şi din colecţia particulară dr. Mici:psa Popovici. Tovarăşii de la instituţiile men
tionate şi dr. Micipsa Popovici mi-au oferit cu multă bună·voinţă posibi'.itatea de 
a studia jetoanele şi fisele aflate în colecţiile respective. 
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Idem, bi'lon, 19 mm, cu valoarea nominală : 50/BANI, fără iOJdicarea 
gravorului (vezi planşa I, nr. 7). 

Construcţia Palatlll'lui justiţiei, oare a costat 8 milioane lei aur, a ne
cesitat orgamizaDea unui şamtier ~ecial, înlăuntiru1 căruia a1U fost uitHizate 
pies·eile descrÎ'se mai sus. Se paire că elle au cunosout o ciDCulaţie deosebit 
de intensă, ceea ce ar ex:ipltoa oonmndarea unei noi emi·s.iiuni fa alţi gra
vori. Se cunosic de asemenea piese de bronz ou U1I1 diaimetru de 24 mm şi 
cu legenda identică pe avern, prevărute cu agăţătoare şi avînid ipe revers 
unelte de zidărie şi un număr de ordine contramarcat, gravate de Th. IR.a
divon. Aceste piese serveau oa mijiloc de identi!fi.oare '1a i.ntrarea mundto
rilor care lucrau ipe şaOJtier. ln consecinţă ele mu pot fi considerate fise 
sau jetoame, neservind ca instrument de ciil'Culaţie. 

1894 

Alamă, 28 mm, MAGASINUL DE CONSUMATIE. ln câmp : MANU
FACTURA/DE/TUTUN;BEL VEDERE. Rv. REGIA MONOP. STATULUl/1894. 
1n cîmp: SO;BANI (vezi planşa I, nr. 8). 

1890 
Bronz, 18 mm, MANUFACTURA DE TUTUN BUCUREŞCI 1898, gravor: 

CAR:NIOL FIUL Rv. SfBANI. MAGASINUL DE CONSUMAŢIE. 
f.d. (probabhl 190Q-1914 ). 
Bronz 20 mrn, METALUR!Ol1A ROMANA. ln oîmp iniţialele I şi G 

monograimate. Rv. 5/BANI. 
Idem, în alamă, avînd Ja Rv. SO/BANI. 
Intreprinderea Metalurgia Romînă a fost înfiinţată la Bucureşti in 

airml 1864. 
Bronz 20 mm, CARAMIDARIA BUCUREŞCI NOUi. ln cimp: 5.Rv. 

DIRECTOR ARCHITECT/TH. DOBRESCU. 1.n oîmp: 5 (vezi plan
şa II, nir. 1). 

Bronz, 19 mm, CONSERVE/GRIVIŢA, î'ncaidrat sus şi jos de orna
mentele: -.- Rv. 15. 

Bronz, 21 mm, CANTINA FABRICE! DE CHIBRITURI. ln cîmp : mo
nogramă compusă din literele R, M, S (Regia monQpdlurhlor statului) ,Rv. 
10 (vezi planşa II, nr. 2). 

Idem, avînd la Rv. 20. Exipoziţia de Numismatică, depus pentru ex
punere. (Publicat cu aprobarea proprietarului). 

Idem, a:liaj de aluminiu şi zinc, argintat, 22 mm, avînd la Rv. va
loarea 11101IDi.nală : 50. 

f,d. (probabil 1930-1940). 
Alamă, octogonal, 24 mm, CANTINA GERMANDR:EE/BUCUREŞTI. 

în cîmp : monogramă formată din literele B şi M Rv. 15/LEI (vezi 
planşa II, nr. 3). · 

Alamă, 21 mm, CANTINA SOC. CARTEA ROMANEASCA. ln cîmp: 
ELEV. Rv. 10/LEI. 

(1946-1947) 
Metail nicheilat, 24 mm, ECONOMATUL MONETARIEI NATIONALE. 

ln cîimp monograimă formată dÎin literele M şi N (Monetăria naţională). 
Rv. 5000 între două ornamente : - o - (ve:lli planşa II, nr. 4). 
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II. JiETOANIE. ŞI FISE EMISE DE INTRBPRiINDB&I DE '11RANSPORT 
SI TBLECOMUNICATII 

f.d. (iprobaibil 1890-1905) 
Bronz, 14 mm, SOOlETAŢILE DE TRAMViAIE/BUCURESCI. kl oîmp: 

1/2 CARUŢA. Rv. SERVICIUL CURAŢiiRiEI ZAiPE]/î. In runp: vagon de· 
tramvai, pe şi1ne, puirtll.nid nr. 80. In colecţia Muzeului de Îlstorie a oraşului 
Bucureşti - Ex.poziţia de Numisanaitică (vezi planşa II, nr. 5). 

Priana linie a tramvairului cu cai a fl\.l[lciionat la Bu1oureşti ,Îllld înainte· 
de aam:l 1900. 

Această fisă era înminată muncitorilor caJre lrucrau Ja deszăpezirea li
nii:lor de tramvai. Pirezentî.ndu-se cu fi.seJle respective J.a casierie, ei primeau 
banii ou care erau retribuiţi. 

f.d. (1Probabid 1900-1916) 
Bronz, octogonal, 24 mm, MAGASINUL DE CONSUM. In oî1mp : CFR. 

Gravor: CARINIOL iFIUL. Rv. 1/Kgr./HIMBLA (vezi planşa llII, nr. 1). 

Bron, 29 mm, MAGA.SINUL 00 CONSUM. In oîrn.p : CFR. &v. 1/Kgr./ 
CARNE DE /VACA. In colecţie particulară. 

(1930) 
Bronz, profilat in relief tra~sversaI, 24 mm, S.A.R/TE1LE1FOANE. Pe 

porţill!Ilea în reJlief Ulil receptor telefonic in ipoziţie orizontală, cu ipîlnie ~in 
jos, între două linii orizontale. Pe Rv. apar legenda şi deseniUl incuse, iar 
m dreptul rdliefului transversal apare o adâncitură corespunzătoare (vezi 
planşa II, nr. 6). 

Societatea anonimă romi.Dă de ,telefoane a fost înfiinţată la 1 aumst 
1930 prin 1ccmcesiooarea de către statul romin a întregului 5erviciu de tele
foane, tmstului amerkan Lnternational Telephone aind Telegraph Coripo
ration, în condiţii dezavantajoase pentru statul romîn. 

f.d. (iproba:bill între 193Q-,1940) 
Bronz, 24 ·mm, SOCIETATEA ANONIMA ROMANA/IDE TELEFOANE. 

In oîmp : conturul hărţii ţării avînd în imij1oc un aparat telefonic. Rv. BUN 
PENTRU /UNA/CONVORBIRE/TELEFONICA LOCALA. 

Idem, a doua emisie, fără cerc zimţat pe margine şi awnd la revers 
variantele de ~egendă : TELE1FONICA/LOGAiLA. 

Bronz, 22 mm, SOOIETATEA ANONIMA ROMANA DE TELEFOANE. 
I~ cîmp : conturull hărţii awnd în mijloc un receptor telefonic în poziţie ori
zonta'lă cu pîlnia în jos. Rv. Ca mai sus. 

Idem, Îl11 meta:l nichelat. 
f.d. (probabil întire 1941-1948) 
Metal nichelat, 22 1JI1Im, legenda ca mai SllJIS. In oîmpuil averisului: glo

bul părnintesc înconjurat de fir telefonic care se tenmină Îllltr·un receptor 
dispus oblic deaiswpra globUilui, cu ipfilmia în sus (vezi planşa II, nr. 7). 

f:d. (1948-1952). 
MetaJl nichelat, 22 mm, ADMINISTRA TIA/POSTELOR. :Sl. TBLECOMU

NICATIILOR. In cîmp: receptor tellefoniic, trompetă (1simbolizînd poşta) şi 

fulgere {sianbolizJînd telecomunicaţiile). Rv. Ca mai sus '(vezi planşa II, nr. 8). 
Prin relforma bănească din 28 ioou31I'ie 1952 au fost puse în cin:uaaţie 

1ID0111ede de 25 de bani caire sernresc 1şi ca fise telefonice' iar fisele telefo
ruce din metal nichelat utmzate plînă atuinci au fost treptat scoase din 11.1z. 
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III. JETOAN·E ŞI FI,SE EMISE DE INSTITUŢU DE STAT 

1906 
A11gint, 25 mm, CANTINA E~POZIŢliUNEI/1906. ln cimp: S. M. Rv. 

l/LEU, jos ornament în formă de cunună. Gravor: C. C. Rott. 
Idem, 23 mm, cu Rv. 50/BA!Nil, fără cunună (vezii planşa III, nr. 2). 
Bronz, 21 mm, ATHENEUL ROMAN/BUCUREŞT.Ifi1906. în oîmp: 

clădirea Ateneului romîn. Rv. VALABIL IN INTERIORUL EXPOSITIEI. ln 
oimp. BANI/25 (vezi iplanşa III, nr. 3). 

Aices•te jetoane au fost folosite cu prHejUJl expoziţiei din Bocureşti, 1906. 
il'Jd. (iprobiabi'l 1900-1914) 
Bronz, 21 mm, CAMPUL DE RESBOI/MIHAI BRAVUL. ln cimp : 

CANTINA. Rv. 5/BANI. 
Aiiaj de zinJC şi ailuminiru, octogonal, 22 mm, SERVICIUL INCHISORI

LOR. ln cimp: două chei încrudşate. Rv. 5/BANI. 
A:laimă, i1dem avînd la reve11s valoarea 10/BANI (vezi piJ..anşa III, nr. 4). 
Mamă, 22 mm, INCHISOAREA VACAREŞTI gravor: CARNIOL 

FIUL R:v. 50 (vezi planşa HI, m. 5). 
f.d. (probabil 1920-1930) 
Aliaj de zill!c şi a11gint 22 mm, MANUTANTA CENTRALA A ARMA

TEI. Grarvor : M. OA:RNIOL FIUL. Rv. 1/PAINE. 
Alamă, idem, cu cerouri perlate rpe margine şi avind pe avers în cîmp 

un număr de oroine inaus. 
A-lamă, 22 mm, MANUTANTA CENTRALA A ARMATEI. ln cimp: 

BUCUREŞTI. Gravor: M. CARNIOL FIUL. Rv. Număr de 011diine contra
marcat. 

Alrnniniu, 25 mm, MANUTANŢA CENTRALA A ARMATEI. ln cîmp: 
stema ţării. Rv. UNA PAINE/inumăr contiramarcat. 

Afamă, 20 mm, Cerouil/MHitar/BUJOUreşti, în soris cursiv, în mijlocul 
unui oerc perlat. Rv. 1/LEU. ln cdlecţia Cabinetului numismatic ail Aca
demiei RJP.R. 

Idem, 30 mm, cu valoare nominală: 20/LEI (vezi ipfainşa Ifil, nr. 6). 

IV. JETOANE ŞI FISE EMISE DE INTREPRINDERI 
COMERCIALE ŞI BANCARE 

f.d. (probabil 1900-1914)' 
Bilon, 21 mm, CONST. G. SOLACOGLU/BUCURESCI. ln cîmp: mo

nogramă COilll>ll'Să db. 'literele C. şi S., iniţialele firmei Rv. SO/BANI. 
Bronz, 22 mm, V1A:SILE DUMITRESCU. ln aîmrp: INCALŢAMINTE/ 

fa V./:Noeşteanu ('S!Cri'Se cur.siv)/C. GRIVIŢEI 194. Rv. Cocoş rnergînd 
spre stânga. 

l!ntrucit aceais.tă piesă nu aire indicată vreo valoare namina•lă, este 
;probabil că a servit în scop de roolamă. 

Bronz, 22 mm, BANCA/DE CREDIT/ROMAN, lin cerc perlat. Rv. 25 
(vezi planşa IV, nr. 1 ). 

fJd. (iprobabhl 1920-1930) 
Ma.mă, 28 mm, Sora (scriis currsiv), subliniat cu o bară orizontală în 

mijlocuri căreia se află literele SA.R. (Societate Anonimă Romînă) Rv. 5/ 
LE.ii (vezi pll"anşa IV, nr 2). 
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IV. FISE EMISE DE ASOCIAŢII PARTICULARE 

f.d. (rprobabil 18S9-1866) 
Bronz aurit, 17 mm, Schiitzen-Gesellschaft/Bucarest. (Societatea de 

tir Bucureşti). ln cimrp: stemele Munteniei şi Moidovei încadrate în triun
ghiuri dispuse oblic în aşa fel că se ating la colţurile din mijoloc, deasupra 
coroană Rv. MARKE (fisă), jos ornament în formă de cunună di:n frunze 
de stejar. ln cîmp: două arme încruci,şate şi ţintă de tragere. ln colecţia 
Expoziţiei numismatice (vezi planşa IV, nr. 3). 

f.d. (rprobabil 190S-1914) 
Bronz, pătrat ou colţurile rotunjiite, 23 mm, AUTOMOBIL CLUB RO

MAN. ln cîmp : 10 B. Rv. cerc perlait (vezi planşa IV, nr. 4 ). 
fJcl. (probabil 1920-1930) 
Allamă, 2S mm, SOC. BRATSTVO/BUCUREŞTI. ln cÎlillq>: SECŢIA/ 

TINERETULUI. Rv. 2/LEI (vezi planşa IV, nr. S). 
f.d. 
Alamă, bronz, 21 mm, ASOCIAŢIUNEA PROPRIETARILOR, iin cîmp: 

DIN/iPALATUL/CREDITUL/MINIER. Rv. BUN/PENTRU/O/DEPLASARE/ 
CU/ASCENSORUL (vezi pilan:şa V, nr 6). 

V. FISE EMISE DE RESTAURANTE ŞI COFETARII 

f.d. (cITT:a 189h1900) 
Mamă, 27 mm, BERARIA ACADEMICA/BENE BIBENTI. ln cîmp : 

2S. Rv. § 11 ( ?) încadrat într-un cerc (vezi planşa IV, nr. 7). 
Denumirea „Bene bibenti" are vădi,t sem; satiric, parafazînd denwnirea 

deooraţiei „Bene merenti", instituită de statul burghezo-moşieresc. Bene me
renti înseamnă în 'limba latină ,,celui care a bÎIIlemeritat", iar bene bibenti 
- „celui care bea zdravăn". 

1904 
Bronz, 2S mm, OPPLER/1904. Rv. BERE/MARE (vezi plarnşa IV, m. 1). 

1907 
Bronz aurh, 19 mm, CIOCOLATA RIEGLER. ln cîmp: oop feminin , 

spre dreaipta, purtinid o Cllllil'tmă de frunze de stejar şi spiJCe de griu, avind 
în faţă o ramll'l"ă de măslin şi î:n spate o fascie. Sub caip semnul gravorului : 
G. Rv. ~UN PENTRU CIOCOLATA/1907. ln cîmp: 10/FRANCI, înconjurat 
de o ounună de frunze de măslin şi de stejar. Marginea zimţată (vezi 
planşa IV, nr. 8). 

!f.d. 
Billon, 21 mm, OPPLER. Rv. BERE/DE/MARTIE. 
Bilon, 20 mm, RESTAURANTUL PRINCIAR/BUCURESTI. ln cîmp: 

SO. Rv. SO între două ornamente în formă de romb. 
Idem, cu valoaTea nomim11lă 40. ln colecţia dr. Midpsa Popovici. 
Bronz, 28 mm, Pivniţa G. Dobriceanru/Calea Victoriei 17 /Bucuresci. ln 

oîmp: Gambrinus căllare pe un butoi pe care scrie VIVAT, cu pocalul ridi
oat. Rv. 10 pe fond de linii întretăiate oblic. lrn colecţia Cabinetru1lrui numts
matic al Academiei R.P .R. 

Meta~ argintat, 22 mm, CAFFE/RESTAURANT/N. COLLARO. Rv. SO. 
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Idem, bronz, 21 llillID, ou valorile namÎlllale : 15 şi 25. In colecţia Cabi
netului numi·Slmatic al Academiei R.P.R. 

Alamă, octogonal, 22 mm, BERERIA CARU CU BERE. In cîmp: mo
nogramă compUJSă din literele M şi F. Rv. 5/BANI. 

Bronz, 22 mm, COFETARIA!Theofilescu (litere cursive) BUCURESTI 
Rv. Cocoş me:rigînd sipre stînga: Gravor: Corlauer, Niirnberg. 

Bronz, 26 mm, ŞOSEA KISELEFF. In cimp : BUFET. Gravor: M. CAR
NIOL FIUiL. Rv. 40. 

Bronz, 20 mm, N. DUMITRESCU-MILITARI. In oîmp: rnonog.ramă 
formată din literele N şi D. Gravor: GARNIOL FIUL Rcv. 5. 

(1911) 
Bronz, 21 mm, SKATING/BUCUREŞTI. In cimp : monogramă formată 

dÎIIl [i.terele P şi G. Rv. 10. 

Locail înfiinţat în anul 1911 ipe str. Aicaldemiei şi desfiinţat încă în 
cursul ace:Iuiaş an. C. Ba<ca1başa, Bucureştii de altă dată, vol. IV, ed. II-a, 
1936, pag. 22. 

f.d. (probaibH după 1920) 
Bronz, 30 mm, LUDWIG/AMICIŢIA. Rv. 1. Gravor: V. Schmidt. 
Alamă, octogonal, 25 mm, GOGU BORALA!BUCUREŞTI. Rv. HALBA. 

In cîmp : halrbă cu toartă. 
Alamă, 18 mm, rPARCUL GROSAVEŞTI. In cîmp: P.M. Rv. l/LEU. 
Alamă, 22 mm, PICCADILL Y Îil1 cerc perlat. Rv. 3/LEI. 
Societaitea „PiocadiUJy" care a deschis cafeneaua cu acelaşi nume, a 

existat între anii 1927-1931. 
Alamă, octogonail, 21 mm, BERER:IA ŞI RESTAURANT, în cîmp: „LA 

NOROC" /BUCUREŞTI. Rv. 10/LEI. 

Alamă, 24 mm, RESTAURANTUL MONTE CARLO/N. I. PARTENlE. In 
aîmp : clădirea restaurantllllui. Rcv. 50/LEI. 

Bronz, octogonal, 21 mm, COFETERIA J. NESTOR S BR (succesor) 
VOICULESCU & COCORASCU. tn aî.mp: 10/LEI. Rv. 10/LEI 

f.d. (1948-1952) 
Alamă, 21 mm, RESTAURANTUL DE STAT DUNAREA. Rv. HALBA. 
Alamă, 21 mm, REST. DE STAT/STEAUA ROŞIE. Rv. HALBA. 
Alamă, 21 mm, RESTAURANTUL DE STAT, în cîmp: Nr. 20. Rv 

HALBA. 

Idem pentru Restaurantul de stat nr. 50, nr. 52 şi nr. 60. 
f.d. (după arn.tl 1952) 

* 
Fisele uti~izate în restaurante şi cofetării au devenit mai f.recvente la 

lîlllceputuJ secolului nostru şi mai ales ~ntre cele două războaie mondiale. Ele 
mai sînt şi astăzi uti:Iizate, dar no~le emisiuni sînt .relativ rare. Sub regimu~ 
democrat1popular au fost mai îmtîi emise asemenea fise pentru diferitele 
restaurante de stat, organizate înceipând oo anul 1948, iar mai tîirziru de către 
trusturile de ailimentaţie publică. 
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O altă categorie de fise utilizată în prezent b.tr-0 serie de întreprin
deri industriale din Bucureşti - care nu poartă însă semne valorice - o 
constituie „mărcile de scule", care servesc ca mijloc de evidenţă a sculelor 
eliberate temporar mundtori'lor. Deoarece nu se încadrează printre fisele 
cu semne valorice, nu au fost incluse în prezentul studiu. 

Un caz t~pic de folosire capitalistă a jetoanelor în scopllll apăTării pro
prietăţii particllllare, sacrosanctă pentru capitalişti, este jetonul emis de 
Asociaţia proprietarilor blocului Creditul Minier. Pentru a nu permite acce
sul altor persoane la ascensorul blocu:lui (care era proprietatea lor comună). 
aceştia au limitat utilizarea ascensorului numai la posesorii de asemenea 
jetoane, distribuite desiguT cu prioritate proprietarilor. Celelalte persoane, 
dacă voiaiu să se folosească de ascerJJsor, trebuiau să apeleze la hunărvoinţa 
proprietarilor, posesori de jetoane şi poate chiar să le plătească o taxă 
în acest scorp. 

Jetoanele şi fisele descrise mai SUIS prilejuiesc o serie de considerente 
privind istori'cul oraşului Bucureşti. 

ln primul rînd, se desprinde concluzia că apariţia, răsipîndirea şi llllte
rior dispariţia jetoanelor este strîns legată de procesul de dezvoltare şi mai 
tîrziu de lichidare a orindiuirii capitalisite ÎIIl ţara noastră şi a relaţiHor de 
exploatare ce îi sînt p'l"oprii. · 

Jetoanele aipar la Bucureşti în.ceipînd din deceniiul al şaptelea din 
secolul trecut şi cunosc cea mai mare •ră!sipâindire la Î!lleepurul secolului XX, 
pînă la primul război mondial. După primllll război mo.ru:li01l capitaUştii au 
recurs la metode noi de eX!plloatare, mai rafinate, caracteristice în mai mare 
măsură capitad.ismu1lui mO!llopolist. ln aceste condiţii, Îill'tre cele două răz
boaie mondiale jetoanele devin sporadice, iar truck·syistemul dispare aproape 
ou totul, fiind .practic lichidat. 

Anali2lÎnd evoluţia jetoanelor de-a lungul deceniillor se poa.ite cO!llstata 
d11Jipă anul 1900 ten.dinţa de a se recurge în tot mai mare măsură la jetOO!lle 
confecţionate dm metal nepreţios, cu o valoare proprie neglija.ibilă. Pri!ll 
oceasta avantajele patroni'lor capitad.işti de rpe urma punerii în circulaţie a 
jetoanelor sporesc, pentrucă astfel ei evitau imobillizarea în interiorul între
prinderii, sub formă de jetoane, a unei canti1tăţi de metail preţios. 

Totodată, se remarcă faptul că jetoanele cu valoarea exprimată în uni
tăţi naturale devin tot mai rare, ceea ce reflectă consolidarea relaţiilor 
marfă-bani şi dezvoltarea cirouJaţiei băneşti în cadrllll întreprinderilor ca
pitaliste. 

Aproape toate jetoanelle emise de IÎntreprinderi industriale din Bucu
reşti aparţin ramurillor industriei uşoare şi a11imentare (manufactura de tu
tun, producţia de chibrituri, de c00iserve etc.). Dat fiind că oraşul Bucu
reşti a fost încă de timpuriu princi!Pa~ull centru industrial ail ţării, această si
tuaţie nu poa.te fi considerată întîmplătoare, ci ·reflectă o trăsMură caracte
ristică a industrializării capita'liste: dezvoltarea în prima fază mai ales a 
industriei bunurilor de consum, care aiducea profituri mai mari şi necesită 
investiţii considerabiJ mai reduse. lndust•ria grea se demolta mai ailes în ra
murile extractive (petrol, cărbll!lle etc.}, care aveau centrele de producţie 
amplasate în ailte regiuni ale ţăirii. 

Faptul că primele jetoane cunosoute 3JU fost emise îin mare parte dt.· 
intreprinderi de stat (manufactura de tutun, depoziotull cenrtra1) arn1tă că. 
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deşi sistemul monetaT adoptat prin legea din 1867 cu modificările ei ulte
rioare nu prevedea posibilitatea emiterii unor asemenea semne valorice 
de către întrreprinderi sau persoane par.ticulare, praotica punerii în circUJla
ţie şi folosirii jetoanelor era totuşi tdlerată, nefiind considerată incompati
bilă cu p,revederHe legalle privind cirouilaţia bănească în Rornînia. 

De altfel acea·stă situaţie este confil'1IIlată şi prin existenţa numeroa
selor jetoane emiise mai tîrziu, de la îinceqmtul secolului al XX"lea, de către 
instituţii de stat (amiart:a, servidllll îrnchi<sori1Jo1r, căi.Ie ferate). Statul bur
ghezo-moşiere'Sic adopta astfel în organizarea propriului său aparat me
todele patronilor capitalişti, a'1e căror interese Ie reprezenta. 

Spre deosebire de statuii burghezo;rnoşieresc, noul stat de demooraţie 
popuilară a luptat chiar din primii ani de existenţă pen!Jru apărarea intere
selor oarneni:lor muncii, împotriva exiploatării capitaliste. tn anii grei de 
diuipă cel de al doiJea ră:z;boi mondiatl reg~mruJl demooratic a iniţiat o serie 
de măsuri menite să pUIIlă lla adăpost pe cei ce muncesc de consecinţele in
flaţiei monetare şi specll'lei oaipi•tali'Ste. Printre aceste măsuri trebuie men
ţionată organizarea economatelor la principalele întreprinderi şi instituţii. 
Un document caracteriistic .pentru prima etaipă a revoluţiei noastre popuilare 
este jetonul utilizat în anii 1946--1947 de Economatul Monetăriei Naţiornale. 
De această dată jetonuil nu mai este o expresie a relaţii.Jar de exiploaitare, ci 
a l'l..llJ>tei împotriva specl.l!lei şi e~oatării capitaliste. Ca şi magazimlll'l de 
consum al patronului, economa.tul era un magazin de desfacere cu circuit 
închis, limitat Ia sailariaţii întrepri1I1derii cespeotive, dar organimt de astă 
dată în avantajul şi în interesul oamenilor mwncii. Aprovizionarea cu măr
furi se făcea ou prioritate, iar desfacerea lor avea loc la preţuri mai reduise 
decît preţuriJe prat::ticate de capita'liişti. tn &:este condiţii conţinutuil social
economic al utHizăr.ii jetonului este radical diferit de cel a•l jetoane'lor capi
taili1Ste, folosirea lui de către salariaţi fiind benevolă şi în interesul lor. Pe 
măsură ce circulaţia mărfur:i!lor şi aprovizionarea oameniil.or muncii a putut 
fi asigurată în oondiţii normale, si.stemul magazinelor de desfacere cu dr
cuit închis n-a mai fost necesar şi a fost abandpnat. 

Studiu1! evolutiv al jetoanelor arată că prin conţinutul lor social
econornic ele siint ca.ractertstice unei a.nUJ111JÎte etape a dezvoltării capitalis
mului Î•n ţara noastJră. Jetoanele apătlllrte m ora.şui Bu:oureşti confirmă intru 
totul această corroluzie. 

Jetoaneie şi fise'le legate de istoria Bucwreştiului ilustrează noi aspecte 
ale exploatării capirta!liste in timpuJ regimului burghew-moşieresc, aspecte 
malÎ puţin cunoscute ale relaţiHor marfă„bani din trecut, cît şi existenţa unor 
întreprinderi şi instituţii multe din ele astăzi dispărute şi uitate. Cu ajuto
rul lor cunoaşterea vieţii din tirecut a oraşului cîştigă în amploare şi auten
ticitate, jetoanele şi fisele ireprezentând documente de epocă ce ne pun în 
contact direct ou rea'lităţ~le de atunci. 
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