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l/n riurnăr In Districte 15 ts'ril.

tn curftnd degenerezi jn injurit şt 

recurg la arma neleală a calom 

niilor; (ând acele lupte dintru p»r- 

tiţjl ajung a nu înalt urmări de 

cât resturnarea şi nimicirea ad

versarilor prin orl-ce mijloc şi cu 

orf ce preţ, atunci interesele cele 

mal vitale ale ţârei, interese în nu-

Reiuagogia 11 desfiinţat iutii  ̂

ttftft ţ m  0orisiliele Comunale pea-

ivu a le Înlocui cu creaturi d%

•l, cari numai representanţl al in- 

tereselor publice nu pot fi.

Nisce Consilii împănate de ast- 

menea creaturi, nu p6tc fi cea nu

mică îndoialîl că vor caută să fal i___ ,

sifice listele electorale pentru a in- mele cărora lupta urmeză, sunt in

troduce, contre leget, pe toţi deB-l realitate lăsate la o parte şi sacri-

«ulţft şi masa'lagil partidului lor şilflcate unor interese personale şi de 

a’t transforma in alegfttori al di-coteriă. Iar adevSrul. care mat Ina- 

teritelor colegii. Atragem atenţiu-inte de tdte este trebuitor ţăreî pen- 

nea tutulor alegatorilor asupra a-|trn a se putea orienta In interesele 

«estor manopere criminale. Ii con- sale, adevărul întru t6te, acea luminii 
jurăm a lua t<5te masurile pentru 

a veghia cu neadormire, a face

immediat protestări şi recurs la 

tribunalele locale. Rugam şi pe avo

caţii din Capitala şi Districte, cari 

ţin la respectul legalitâţel, a da tot 

concursul lor pentru a se scăpa 

ţ£ra de flagelul teribil al dema
gogiei.

Sa nu uităm că ţera este în pe

ricol, ca demagogia simţindu-se câ- 

tfutâ va lucra cu desperare.

Inerţia din partea âmenilor de 

bine ar fi o crima, căci, precum 

am mal spus, decă arii demagogia 

a pus mâna pe moşia cea mare, 
mâne va pune mâna şi pe moşia 

cea mică, aşa că într’o <Ji ne-am 

tretji alungaţi din bunurile şi ve

trele nOstre prin o politică de 

prada şi anarhie. Inoă o dată la 

lucru şi „sursum corda.“
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Constantinopole, 19 Ianuarie, 

Levant H erald spune sgomotul că TnrciT, 

formulând mâne refusul lor d'a priimi propu- 

**n|e puterilor, Tor presinta conferinţei con

trapropuneri din nou concepute Intr’un spirit 

ie împăciuire.

Cohstdntinbpole, 19 Ianuarie, 

risigura că! marele Consiliu ta cere să fie 

«vitocal din noft tn caşul când s’ar propune 

iile base de arangiamfint.

I J UTf ^  ™P*n8 curat şi simplu propunerile 

1 PU nlor onroP6ne. Se crede că Conferinţa se 

< , V Para mâne S‘ *  ambasadorii Tor pleca

P»cnm ,i

f a t a  li bUleare nuasistafi »" persdnă
puşi” 1 Protestaseră că sunt indis-

D<5r delegaţiţ ior s'ajj pronuneiat pentru res-

* * * * *  conferinţei. Asemenea a 
nrma ş, marele r* in al i snleliţiIor

Regatul a n t i- h ^  mat cn ^  #
un discurs f6rte violent cont» o.„ »

oerl. Numai delegatul ana*n şi . , ^ ropD

testant afl formulat cfltc-va r^rre Pr° '

Hasuniştil nu eratt reprezentau «i ,

latin nu fusele chiămat. ’  ep,8COpD'

ftuşdiiPaşia s’a nnmit ministru fir» . . . .  
folia. P°rto-

BDCDRESCI, 8 IANUARIE

Pentru locul de ondri 
.irmHorulu, articol asupra căruia 
Ht»eem. ^ ^ a  seri6sa a tutulor

L-Arat*0 T i!®s6za d a cun6sc<' ade- 
‘ erata- s.tuaţie finaneiarti a ţfirel-

•ESPRE SITLTAŢIDnea financiara

despre căuşele EI
Cănd luptele politice pftriUe8C 

•eremul principiilor pentru a apu- 

»■ calea rătăcită a personalităţi. 
51 a acus&rilor nesocotite, ele

•e o caută publicul cel numeros, pu 

dicul muncitor, pnblicul ce nu ia 

arte la afacerile publice de căt prin 

otul s6o şi acesta spre a’l da în 

ivârea bărbaţilor celor mal consci- 

•iţioşf şt mal capabili, acel udetiir, 

Ŝ em. se întunecă prin discuţiunl 

jnleale, prin desnâturarea tutulor 

;fiyte!or; şi atunci ni se înfăţişează 

trstnl spectacol al unei ţfirl întregi 

piind merefi înainte pe calea ră 

rairel, şi ajungând a fi pradă ero- 

re> şi victima neadevărului erigiat 
în listem

Urmărirea adevărului în t6te di- 

re'jJ|nnele şi pe baza principiilor să- 

nflt,'»e cată să fie singurul cămp de 

luptjvpe cari partidele politice ar 

trebui să se aşe^e şi să se mănţie. 

Atun numai ar ajunge la acel ni

vel nural care le-ar face demne de 

o consituţiune, liberală ca aceea de 

care n> bucurăm fără a şti să o pre

ţuim; demne de o libertate ilimitată 

a prest:, ca aceea ce o avem dar 

de care nu facem alta de căt a a- 

busa; denne, în fine, de regimul par

lamentar, instrument perfect în teo 

riă, însă 6rte delicat de mănuit în 

practică ş susceptibil de a se trans

forma în o spadă cu doă tăişuri, 

care face lănl în t6te părţile când

se găseşte încredinţată unor nedi 
baci.

Rar căni lupta de care vorbim şi 

care urm£?A cn atăta verşunare, In 

tre alte arme de bătăliă, ajunge a 

întrebuinţa şi neadevărul în materii de 

finance, atunci răul devine şi mal 

mare, rătăcirea şi mal pericul6să, e 

fectele şi mal desaatru6se. Ar trebui 

să ne impunem ca axiomă, ca dog

mă, că de căte ori discutăm chesti

uni de finance, să ne ferim de ori

ce neadetăr. s<5(l chiar de orl-ce e- 

xageraţiune. de ori-ce alegaţiune ne

întemeiata care ar putea induce în 

er6re. In acostă tnateriă cel puţin 

chiar atunci cănd. o întrebuinţăm 

ca element de luptă politică, ar tre

bui să fie o datorie patriotică de a 

nu aduce în discuţiunea el de căt 

cea mai scrupuldsă bună credinţă 

căci financele în asemenea condiţi 

UtvI sunt o armă din cele mal pri 

meidi6se, care tot-d’a- nna răneşce 

maI uiult însăşi ţ^ra de căt pe
<K verajjjf p0jitjC| ţn Cotra cărora se 
mănueşce.

Spre a R jnal bine înţeleşi, «ă ci-

m căte «semple cari vor proba 
c ă partidele îniUl)te!e lor c&nd dea_

natur£ză chestiune financiare . 

Wu a sdrobi pe ad,Wsar> fcrec fa 

talmente peste trupul acestui adver
sar şi lovesc în modul cel mat crud 

înseşi interesele cele mal vitale ale

I). Dim. Sturzea a publicat o bro

şură intitulata : „Liiuwcele Hoiihiniel 

de la 1871 până /« 1875.“ AciSstă bro 

şură presinta starea financelor n<istre 

ca iitlăndu-se tntr’o „ruinei desăvir- 

stiă* ; ea, acusa pe guvernul conser

vator diu acea epocă că a mers pâ

nă a falsifica scriptele comptabilită 

ţel din minister, cu scop de a as 

cunde, In situaţiile periodice supuse 

corpurilor legiuit6re, adevăratele pro- 

porţiunl ale deficitelor acelor ani.

Broşura s a tradus în limba ger 

mană şi s’a comunicat fiarelor aus 

triace din cari unul (nu ne aducem 

aminte care anume) a publicat’o în 

resumat în coldnele sale, tocmai In 

momentul când d. Sturzea a ajuns la 

minister. Şi şciţl ce conclusiune tra

ge, ce comentar puternic şi elocuent 

adâoga acel ţliar? El declară că nu 

mal are nimic de 0is In fafa unui ta 

blou atât de înspăimântător a stărel 

financiare din România mal cu s&mă 

când autorul acelei expuneri este che

mat la putere ca ministru. Kesultatul 

efectiv a fost de a deştepta neîn

crederea publicului străin în contra 

[României. Arma cu doufi tăişuri, în 

mân ele d-lul Sturzea. avea de scop 

a atinge pe adversaiil sfii politici în 

reputaţiunea şi în meritele lor, însă 

avut de resultat a atinge şi mat 

tare interesele ţfirel şi a rănit în

suşi Cabinetul nod în care intrase 
acum.

Cită încă un fapt de aceeaşi na 
tură :

Broşura d-lul Dim. Sturz, pretinde 

a fi un estract fidel a scriptelor mi

nisterului de Finance; eă a' s'irvit 

de basâ nu numai lucrâVei şi ra 

portului comisiunel budgetare actu 

*le, dar şi „Situaţiunel Financiare, 

presentatâ corpurilor legiuitore de 

Ministrul de Finance, I. Brălianu. “ 

Apreciările acestei expuneri finan

ciare asupra auilor 1871, 1872, 1873, 

1874 şi 1875 sunt resumatul fidel 

al calculelor şi al comentariilor din 

menţionata broşură. Aflăm însă că 

d. ministru Brătianu, sunt acum că 

te-va ijile, întrebat fiind în mod par

ticular la Senat de fostul ministru 

de finance, G. Cantacuzino, cum a 

putut da informaţiunl inesacte co 

misiunel budgetare, şi subsemna si- 

tuaţiunea inesactă pe care a supus’o 

Camerilor. el a răspuns: că s’a con 

vins, In adevârx şi d-sa, că sunt ine 

sactităţl In situafiunea pe care a pre 

sentat’o; dar că a fost Incelat de 

directorul comptabilităţel generale.—

Nu mal avem nevoe de nici un co 

mentar pentru ca fie cine să vădâ 

până unde pot conduce manopere de 
asemenea natură.

Dacă vom cerceta însă până 1 

ce grad p6te fi adevărată şi acestă 

mărturisire a d-lul ministru de fi

nance. adică că a fost Incelat de di

rectorul comptabilităţel generale, tre- 
bue să declarăm că. până la proba 

contrară, ea nu merită cre^ămănt. 

căci avem sub ochii noştri acea si- 

tnaţiune şi <5tă ce găsim: în espn- 

nerea de motive d. ministru face ta

bloul anilor 1871, 1872, 1873 şi 

1874, cari, dacă sunt estrase din 

scriptele ministerului, trebueaQ să 

fie contrasemnate de directorul comp* 

tabilităţel generale, ceea ce nu este. 

Eră tn ceia ce priveşce comptul de-

fihitiv al nnufrtl 1675 nicf âcesfcii riii 

este sub-setnnat dfe di'rect'oViil cbtip- 

tnbilitâţel geneiralp, precum regulii 

o cert. — Oare nu este acest fapt 

destul de semnificativ?

(^mancele Statului conatituă par

tea positi vă a istoriei unei ţerf; cftnd 

voim a a na lisa starea lor. ar trebui 

să nu perdem din vedere că ile căte 

ori vom lua ea punct de plecttre e 

situaţiune dată fără a ne da oste- 

tenela de a cânta şi a găsi adevă

rata el sorginte, ne vom afla în ră

tăcire şi vom induce In rătăcire pe 

acel ce nc ascultă căutând a se lu
mina.

Un alt fapt de care trebne să ţi

nem socotilâ este că o greşalâ în 

chestiuni de finance produce conse- 

cinţe grave şi care apasă asupra te- 

saurulul public un şir îndelungat de 

ani; fatala greşalâ se p6te comite 

întrun moment, îndreptarea el este 

lungă şi anevoe. Ear când se în

tâmplă ca alte greşeli să se comită 

mal înainte de vindecarea radicală 

a cele/ anteridre, atunci se nasceun 

adevărat desastru.

Toţi dmenil de Stat; toţi bărbaţii 

politici sunt expuşi a comite gre

şeli. altmintrelea omenirea ar fi per

fectă şi şcim că, din nefericire, ins

tinctele şi pasiunile o Impedică de 

a ajunge la acostă tr^ptă de înălţi

me morală. Şi picând acăsta, vorbim 

de cel mal capabili chiar şi mal in

teligenţi dintre toţi, adică de acel 

ce afl dat probe că sunt în starea 

boraite mal puţine greşeli de cât 
aiţil.

Să nu uităm când discutăm situa- 

ţiunea n6stră financiară, că de atâ

ţia ani, dmenl de stat din t<5te nu

anţele politice afl luat parte la ad

ministrarea ţSretşiafl lucrat pe rând 

la afaeerile publice, şi că mal toţi 

din aceşti bărbaţi pot revendica o 

parte mal mică safl mal mare în 

starea actuală a lucrurilor.

Nu ast-fel se petrec lucrurile astă- 

la noi; acusările se aruncă nU'- 

mal asupra ministerului conservator 

de la 1871, şi numai lui se atribue 

„Ruina Ţereî, “ dupecum place unora 
a ^ice.

Intăia şi cea mal elementară re

gulă în materie de finance este ca 

oheltuielele să nu trâcâ nici odată 

peste veniturile disponibile, şi când 

nouă creaţiunl motivâză sporiri de 

cheltuieli, trebue tot odată neapărat 

înfiinţate nouă resurse pentru aco
perirea lor.

Acostă regulă, ori cât de simplă 

pare a fi, totuşi se vede că este din 

cele mal grele tn aplicaţiunea el pen

tru un Stat june şi fără experienţă, 

într o ţâră unde nu există mal ni

mic şi unde. prin urmare, mal to

tul este de făcut. Romania, dintr’o 

stare, putem $ice, mal cu totul pri

mitivă. era în ajunul de a intra în

tr’o eră de renaşcere; şi nu ne pu

tem mira de a vede dmenil ce se 

aflafl la cârma afacerilor, impinşt de 

spiritul secolului şi insetaţt de pro

gresul general, silinduse a recâştiga 

timpul perdut şi cugetând a pre tace 

n cel mal scurt timp o ţ^râ primi

tiva Intr’o ţ£râ înzestrată cu ele

mentele neapărate ale binefâcătdrel 
civilisaţiunt moderne.

Tot odată cu constituirea noului

Sta't Român, sub impulslunea unul 

adevărat instinct de conservaţiune, 

t«?rtdinţă, greşită sad nu. a tuturor 

guvernelor ce safl succedat ele la

J f f  9‘ pftn^ astatff- a to8'*1 *  a ’l 
Intan jjrin crearea unei puteri ar- 

matfe. fâră a şf da nimeni btne s^mă 

e?<!a^i,tafcea Mijlocului. L’acâ din 
întemplare se manifesta vre un cu

rent opus acestei tebdmţe, else lo- 

I veâ şi era respfiW ci/ tărie  d i cu- 

| rebtinl contrârift, ihult maT puternic 

şî care â domnit neîntrerupt în t<5fc'ă 

Canderile sufccesîve1 de ori ce nuanţe 

politice erafl compuse în majoritate.

Din acostă stare a spiritelor a 

resultat că. de şi câţl-va bărbaţi 

prudenţi se îngrijeaţi serios, de şi 

li contribuabilii se înspăimântat) de 

[ cheltuelele cerute pentru mărirea şi 

întreţinerea unei pnterl armate, to- 

tnşl enţusiasmui naţional şi preocu- 

paţi'unfeiâ de a pnne ţ^ra In stare 

a şl apăra existenţa prin pro

priile s^le mijkSce afl ftcut ca chel- 

tnelele pentru inarmare să urmeze 

necontenit înainte , ori cât de evi

dent era că ele se efectuaţi Inpro- 

porţiunl mal mari de cât resur
sele budgetelor.

Să recapitulăm faptele istorice 

precum s’afl petrecut şi vom vedea 

că ele nu ne vor desminţi:

Duptt' reVoHiţiunea de la 1866 de

ficitele produse tn cea mal mare 

parte de cheltnelele efectuate pen

tru armată şi pentru lucrările pu

blice (podurile de fer, calea ferată 

Giurgiu şi altele,) de aWă s’att pu

tut acoperi cu împrumutul Oppen- 

heim, al doilea după acel contrac

tat cn Stern în 1864 şi care se

ţntrebuinţase la acoperirea unui de- 
| ncit anterior.

La 1868 s’a concesionat construc- 

ţiunea a 1200 kilometre de dru

muri de fer cu o anuitate garan

tată de peste 24,400,000 lei.

La 1871 s’a constatat o datoria 

flotantă de peste 57 milidne care 

|a motivat emisiunea împrumutului 

domenial In Octocmbre 1871, cu o 

nouă sarcină anuală de 8 milidne. 

lata dar un adaos total de 30,400,000 

lei peste cheltueiele Înscrise în bud

get. Şi în tot timpul acesta chel

tuelele mereu mergeafl crescănd îna
inte.

Aceste grele sarcini se acumulaţi 

asupra budgetului care afară de apes- 

tea nu era încă de loc echilibrat; ni

meni însă nu se gândea la crearea 

de resurse pentru acoperirea lor.

I Anuitatea drumului de fer Roman- 

IaşI-Suceava era deja Înscrisă la 

cheltuell; anuitatea împrumutului 

domenial s a înscris la finele anu

lui 1871 şi acea de 18.600 000 lei 

a drumului de fer Strusbeag era In 

ajunul inscrierel săle.

Acesta era perspectiva în faţa 

căreia sa aflat guvernul de la 1871, 

când a venit la putere, adică în

datorirea de a acoperi 30i/t milidne.

Ba nu! ne Incelâm; să crease o re

sursă, aceea a sporului de 2 la 100 

asupra impositnlul fonciar, un adaus 

maximum de 2.200,000 1. n.; acesta 

era singura prevedere ce se reali

zase pentru a acoperi sarcini nuoi 
de 3 01/* milione.

Acesta a fost greşala capitală din 

care a decurs pentru situaţiunea 11-



nanciarâ consecinţele cele mal apă- 

sât6re. Drumurile de fer şi înarma

rea se votase cu entusiasm; dar când 

a venit vorba de a crea imposite 

pentru plata acestor cheltuell» en- 

tusiasmul se tranformă In oposi- 

ţiutie, şi miniştrii descuragiaţl în

cepură a temporisa. Insă, cu t6tă 

temporisarea, alt mijloc nu remă- 

sese de cât recurgerea finală, la nuol 

imposite,—şi acâstă misiune ingraţi 

a fost lăsată ministerului conserva

tor -de la VW4-J-------- "
Acest minister a CTeat succesiv, 

în curs de 18 lu n i, trei imposite 

cari aii produs 19 mili6ne. Pe lângă, a- 

cestea, în 1874, prin modificarea le- 

gel asupra taxei bfiuturilor spirtxise 

a mal creat un spor de 1,400,00Q 

lei, şi prin legea de împroprietărire 

a coloniştilor din Basarabia încă 2 

mili6ne pe an. In total 24 /i mi 

liâne venituri noue.
Câte greutăţi însă nu aii trebuit 

învinse pentru obţinerea acestor re 

surse! Ce muncă a trebuit pentru 

combinarea, aşezarea şi aplicarea 

lor într’un interval atăt de scurt 

Şi ce torent de acusaţiunl şi de a- 

tacurl s’a revărsat asupra acelui mi 

nister din causa acestor imposite!

Astă-^I încă printre t6te acusa 

ţiunile violente aruncate asupră ’I, 

imputarea cea de căpetenie este că, 

dupe ce a impilat ţâra cu aşa multe 

şi mari contribuţiunl, ea se află ârăşl 

in .ruină-;• că, dupe ce a creat ve

nituri de peste 22 V* mili6ne, el a 

sporit aşa de mult cheltuelele, că 

ne găsim ârăşl în faţa unul deficit 

colosal!
Ca să reducem aceste acusaţiunl 

la adevărata lor val6re, nu putem 

face mal bine de c&t a invoca măr

turia faptelor.
Anuitatea drumului de fer Roman- 

IaşI-Suceava de lei 3,800,000, era 

deja înscrisă în budgetul pe 1870, 

şi pusă în lucrare fără resurse pen

tru a o acoperi.
Anuitatea împrumutului domenial. 

de 8,000,090. a început a curge de 

la 1 Iulie 1871.
Anuitatea căiel ferate Roman-Pi- 

tescl, de 13,112, 250. lei, a început 

la 1 Septembre 1872.
Anuitatea drumului de fer IaşI- 

Unghenl, de 450,000 le i, în anul 

1872.
Anuitatea liniei Piteşcl-Vârciorova, 

de 5,487,750 le*, este singura care 

a intrat In vig6xe la Începutul anu

lui 1875.
Eară nuoile imposite aii intrat în

lucrare : '•
Două la Bută adaus la impositul 

fonciar, votat înaintea ministerului 

din 1871 lei noi 2,200,000 ;

Monop. tutunurilor, de 8,010,000 

lei , cu începere de la 1 August 

1872;

Taxa de timbru şi înregistrare, de 

4.000,000 le i, de la 1 Septembrie 

1872;

Taxa de licenţe, de 7,000,000, de 

la 1 Iulie 1873;

Modificarea taxei asupra băutu

rilor spirt6şe, de 1,400,000 le i, de 

la 1 Iulie 1874;

Legea de Împroprietărire a colo

niştilor din Basarabia, de 2,000,000 

lei, în anul 1875.

Din simpla comparaţiune a aces

tor date, pe care le am cules în si- 

tuaţiunele ministerului de finance, 

că nouele sarcini puse în aplicaţiu- 

ne de la 1871 pănă la Septembrie

1872 s’aii urcat la 25,362,250 lei; 

iar veniturile noue aplicate de la 

August 1871 pănă la Septembrie

1873 la 19,010,000 lei; sad în to

talul period al acestor 6 ani sarcini 

noue 30,850,000 lei, iar resurse noul 

22,410,000 lei.

Fără a intra In mal lungi comen

tarii , n o i, profani în materiâ de 

comptabilitate, nu putem urmări pe 

acel ce se pretind competinţl şi nu 

putem analisa subtilele conclusiunl 

ce estraff, în contra ministeriulul de 

la 1871, dintr’un nomol de tablouri 

şi de cifre elaborate şi combinate 

de dânşii. Lăsăm grija de a discuta 

şi elucida aceste cifre, justiţiei care 

este chiămată a le aprecia. Dâr în 

faţa cifrelor espuse mal sus a sar- 

cinelor noul şi a resurseloril noul 

create apoi succesiv, în faţa date

lor pentru aplicaţiunea lor puse în 

paralel unele cu altele, noi, profanii, 

nu putem de căt să mănţinem că 

resursele create aii fost mal mici de 

căt sarcinele la cari ministerul era 

chiămat a face faţă imediat, plăţile, 

fiind exigibile mal curând de căt se 

putâa combina şi aplica nouile im

posite, trebuia să resulte deficite ine

vitabile, şi, prin urmare, greutăţi şi 

mal mari de învins. Cu t6te aces

tea ministerul din 1871 a sciut a 

întâmpinat t6te esigenţele în totti 

timpul administraţiunel sâle, a ştiut 

1 a nu lăsa în suferinţă nici o creanţă 

de ale Statului; a şciut a plăti man

datele la prima lor înfăţişare. In 

fine, prin o prudentă şi conşciinţi6să 

gestiune a financelor , prin urmări

rea neobosită a incasărel venituri

lor, şi prin restrângerea cheltuiele- 

lor în limitele putinei6se, guvernul 

de la 1871 a şciut a rădica creditul 

Statului la un nivel la care nu se 

mal văzuse ajuns nici bdată. Dacă 

nu ar fi fost aşa, apoi în faţa atâtor 

sarcini pentru acoperirea cărora re

sursele nu se creatk de cât mult mal 

târziii, în mijlocul atâtor greutăţi, 

de mult ar fi isbucnit o crisă colosală.

Aceste sunt fapte şi adeverurl pi

păite, ce nu se pot tăgădui de cât 

de râua credinţă şi de pasiunea 6rbă‘ 

El bine! acostă rea credinţă o gă

sim într’un articol publicat de Ro

mânul InNo. sefl din 5 Ianuarie 1877.

Acest jurnal publică tabloul ur

mător de sarcinele moştenite de Mi
nisterul conservator :

1871. Anuitatea căiel 

Sucâv.-Roman.

« Subvenţiun. dată 

aceleaşi căi, eon- 

concesiunil,

1872. Sucâva-Roman 

1973. Sucâva-Roman
, Roman-V ârcior. 13,122,000

1874. Sucâva-Roman şi 
Roman-Vârcior.

împreună. 16,952,925-84

1875. Sucâva-Roman. 3,857,025-82 

.  Roman-Vârcior. 18,609,760

3,186.140

943,600

3.500.000
3.500.000

Total 63,671,441-66 

şi apoi tabloul produsului noilor im

posite create şi a excedentelor căi
lor ferate :

1871. Din adausul de

2 °/o asupra fon-

cierel aplicat la

1 Aprilie 1871;

făcând proporţiu-

nea, avem 1,099,226-22
1872. Din adausul de 2°/o

asupra foncierel. 1,999,952-31
a Monopolul tutu

nurilor. 3,337,500
a Tasa de timbru şi

înregistrare. 1,148,161-36
1873. Din adausul la fon-

cierâ. 1,963,977-45

a Licenţa băuturilor

, spirtose. 3,280,328-22
, Monopolul tutu

nurilor. 8,010,000
Timbru şi Înre

gistrare. 3,997,715-13
1871. Din adaosul la

foncieră 1,850;051-16
, Licenţa băutu

rilor spirtdse 7,277,188-01
a Adaus la taxa

bâutur. spirtâse 812,050

8,010,000
4,461,647-88

1,739,877-34

1,863,095-94

6,836,342-36

1.402.000
8.010.000 
4,525.635-49

2,693,364-65

1871 Monop. ,tutun.,

s Timbr. şiînreg.

, Escedent la că

ile fer conced.

1875. Din adaosul la 

foncieră.

, Licenţa băutu

rilor spirt6se.

, Adaus la taxa

asupra băuturi

lor spirt6se.
,  Monop. Tutun.
,  Timbr. şi Inreg.
,  Escedent la că

ile fer. conced. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total. 74,318,113-55

De aci trebuia să resulte, (Jice 

Românul, un excedent de resurse de 

10,466,671 lei.

Să admitem, fără a le mal con

trola, exactitatea cifrelor înscrise, să 

ne fie permis numai a face o sim

plă observaţiune, o mică rectificare.

Autorul, in  tabloul împrumuturi

lor ce publică la începutul articolu

lui, nu înscrie în adevăr în sarcina 

ministerului conservator, din împru

mutul domenial, de cât restul ce a 

remas după acoperirea datoriei flo

tante din trecut, şi crede că ast-fel 

a mers până la ultimele margini ale 

mărinimiel şi ale generosităţel.

Insă pe de altă parte uită de a 

a înscrie printre sarcinele moşte

nite de sabinetul din 1871. o ba

gatelă de 8 milibne pe an! adică a- 

nuitatea împrumutului domenial. Şi a- 

efestă anuitate, socotită pe 4 7* ani, 

adică de la Iulie 1871 până la lanua- 

riu 1876 nu prodnee mai puţin de 36 

milidne lei II

La totalul sarcinelor arătate în 

tabloul de mal sus, extras din Ro

mânul, în suma de 63,671,441 lei, 

trebue a se adăoga aceste 36 mi- 

li6ne, şi găsim aşa un total de 

99,671,441 lei, din care scăpând a- 

cum totalul produsului nuoilor im

posite (ârâşl extras din Românul) în 

cifre de 74,318,113 lei, găsim un 

excedent de sarcini de 25 353,328 

lei II

Cum se pdte califica 6re o aseme

nea procedare ? De sigur că numai 

buna credinfă nu o putem numi.
Pe lângă t6te greutăţile cu care 

a avut a se lupta ministerul din 1871 

şi pe care le-am expus în cele ce 

preced, nu trebue să perdem din ve

dere că de la începutul lui 1873 

calamităţi de tot felul aii că^ut a- 

supra ţăre l; ele aii mers tot cres

când, aşa că în anul 1875 s’a ma

nifestat un adevărat desastru eco

nomic. Complicaţiunele politice sur- 

venind peste t6te aceste,, crisa a 

ajuns la culme. — Recolte din ce în 

ce mal 'rele în interior aii ruinat 

agricultura, sărăcind pe proprietari, 

pe arendaşi şi pe muncitorii pămân

tului ; recolte din ce în ce mal abun- 

dante în ţările streine aii lovit cu 

depreciare producţiunea ndstră agri

colă. Exportaţiunea încetase mal cu 

totul, şi isvorul principal al comer- 

ciulul nostru secase de-o-dată.

O asemenea stare de lucruri nu 

putea să nu tragă după sine o îm

puţinare crescândă a produsului con- 

tribuţiunelor, mal ales a celor in

directe asupra cărora stagnaţiunea 

comercială şi agricolă se resfrănge 

în modul cel mal simţitor şi mal 

funest.

Traficul drumurilor de fer a fost 

asemenea lovit; venitul lor în loc 

de a cresce progresiv, precum era 

de aşteptat, a mers tot decrescând; 

şi speranţa de a vedea anuităţile mic- 
şorându-se a fost lncelată.

Corpul legiuitor, când a votat legea 

Timbrului şi de înregistrare, era con

vins ca acest imposit va produce mal 
mult de 10 mili<5ne; experienţa a 

arătat că el nu dă nici jumătate 
din acestă sumă.

T6te aceste nenorocite împreju

rări cari veneaii a preface în de- 

cepţiunl cele mal îrumdse speranţe 

ale ţărel, aii agravat încă mal mult 

situaţiunea şi aii provocat în casa 

tesaurulul publij un gol care, dâca 

• ar calcula minuţios, sar ar&ta că 
a fost imens.

Deficitul care a motivat emiterea 

în 1675 a împrumutu’nl cu rentă, 

sa denunţat de Minister încă în ln- 

teiul trimestru al anului 1873. Ca- 

merile Legiuit6re însă, legănate de 

speranţele înşelătdre de care am vor

bit mal sus şi inspirate de o legi

timă repulsiune pentru acordarea 

nnul împrumut mal mult, aii tot a- 

mânat regularea definitivă a defici

tului, mârginindu-se a ’1 întâmpina 

provisoria prin crearea unei nuol 

datorii flotante.

Să mărturisim der, că sorgintea 

stărel de lucruri care cu drept cu

vânt preocupă şi lngrijeşce România 

lntrâgă, este anteri6ră ministerului1

prin convenţiunea de joncţiuni cu 

Austria a termina intr’un termin 

fix construcţiunea liniei Ploeştf-Pre- 

deal, guvernul fdrte strîmtorat de 

timp căci Austro-Ungaria nu prii- 

mise a face joncţiunea la Vârciorova 
de cât cu condiţiune a se fixa şi un 

termin pentru prompta terminare a

liniei Ploeştl-Predeal, guvernul a fost
constrlns neputând realisa acostă 

construcţiune prin o concesiune că- 

trelo companie de acţionari de a 

conceda consttucţia cu un preţ o- 

tărât şi cu îndatorirea din parte’i 

de a achita treptat şi în numerar 

lucrările, iar pentru aflarea capita

lului necesar de 44 milidne s’a vo- 

tj|t o lege specială de împrumut.

Aci credem că a fost greşâla ce 

s'a comis. Ar fi fost mal nemerit 

ca o dată cu subsemnarea coutrac- 

bilul de construcţie, Bă se fl asigu- 

lat şi reajisarea împrumutului; sati 

|ă fi subordonat ratificarea defini

tivă a angajamentului către construc-
din 1871; că împrejurările ce s’aii#or recentei emisiuni a Imprumutu-

desfăşurat în urmăaâ fost din celej 

mal nenorocite şi de natură a desi 

minţi t6te prevederile, precipitând 

ţera într’o perturbaţiune economi

că, din cele mal neaşteptate. Astj 

fel se explică cum, cu t<5te silinţei» 

întrebuinţate, nu s'a putut vindeca 

răul ce exista, ast-fel ca ţâra sân 

ferită de o recidivă, în caşul câflU 

neprevederea sâa inprudenţa ar irifî 

erăş, prin noul greşeli, rana încă an 

pe deplin cicatrisată.

Am vorbit mult de greşeli; in 

amintit greşelile comise de ministe

rele anteri6re anului 1871 şi anlâ- 

rătat căt de funeste eleaa fost. I

Iul. Guvernul basându-aelnsâ pe suc

cesul recent al emisiunel rentei, o- 

rizontul politic fiind încă atunci se

nin, şi având încă un interval de 

mal multe luni înaintea sa până la 

începerea lucrărilor, guvernul nu a 

putut, prevedea eventualităţile cari 

aa venit a Impedica pe neaşteptate 

realisarea împrumulul. El a fost ne

voit a perde un timp îndelungat în 

cercări zadarnice, de a impune ca

pitalului condiţiunile fixate de mal 

Înainte prin legea ce din fatalitate 

camerile impusese ministerului. Prin 

acâstă pedică, momentul propice a 

fost perdut căci crisa financiară în-

Vom fi însă imparţiali. Scopul as- I cepea deja a se manifesta ; ea a

tru principal nu a fost de a ft.ee 

polemică, ci mal mult de a facf ’is

toricul faptelor ce s’aii succedai în 

finanţe, fapte cari, prin graviftea 

lor, pot servi în viitor de învăţ^iânt 

bărbaţilor, de ori ce  partid, chşmaţl 

a guverna ţâra. Vom fi imparB.lt, şi 

nu ne vom sfii de a arăta şpreşe- 

Iile ce se impută ministerului fcnser 

vator, pe care îl apărăm şlaî că 

ruia membrii posedă tdte sipjatiele 

n<5stre.

Să venim dâr la concesiiJea dată 

pentru construirea liniilq» Ploeşl- 

Predeal. Mal ’nainte însă frebue să 

deschidem o parentesâ sprl a aminti 

cum s’a născut concesiuna acâsta.

După terminarea liniloriferate Su- 

ceava-Bucuresci-Yârciorov», care se 

concedase la 1869 cu aşi de mare 

precipitare în cât nu se amisese o ce- 

stiune capitală In vederi, asigura

rea de mal ’nainte a joifţiunel lor 

la Vârciorova, ministerul!conserva

tor, când a cerut de U guvernul 

Austro-Ungar de a realsa acâstă 

joncţiune, cu t6te silinţeld ce a pus, 

nu a putut’o abţine de cat sub con

diţiune sine-qua-non de fa se con

strui linia PioeştI-Predeal. In faţa 

neproducţitivităţel liniei Bucurescl- 

Vârciorova care a avut chiar o in

fluenţă funestă asupra venitului în

tregului resoa, in faţa resistenţel 

inebranlabile a parlamentului din 

Viena şi Pesta, guvernul a fost silit 

a accepta acâstă condiţiune spre a 

obţine joncţiunea de la Vârciorova, 

fără de care, traficul căilor ndstre 

ferate putea fi lovită de mârte. In 

timpul de astă-^I emiteri de ac

ţiuni pentru construirea de căi fe

rate nu mal aa trecere. Pe de alt*' 

parte propunerile ce se present*® 

pentru formarea capitalului, onji^ăn 

du-se obligaţiuni de a le

prin intermediarul constru0<;or“ u ’
, i  tot odată

s’aa părut prea onerose ? 'v

prea asemănate cu cond'î'"111 6 c0°

mers lăţindu-se cu încetul. ApoT a 
survenit şi crisa ministerială, şi mi

nisterul a oă<Jut în momentul când 

era gata contractarea împrumutului 

menit a asigura plata lucrărilor cari 

deja Începuse a se executa.

Noul minister a fost şi mal puţin 

In stare de a Îndeplini acâstă mi

siune, şi două luni dupe venirea sa 

la putere era prea târzia; isbucni- 

rea resbelulul turco-serb parai isase 

t<5te afacerile şi nimicise tot creditul.

Iu mijlocul actualelor complica- 

ţiunl politice, afacerea a luat acum 

proporţiunl destul de grave, căci pe 

de o parte chestiunea nu se p<5te 

resolva pe calea creditului, iar pe 

de alta constructorul, în împrejură

rile de faţă, se află mal mult de cât 

orl-când In necesitatea de a revin- 

deca energic dreptul săa.

Marele învăţământ practic ce re- 

sare din acâsta este că, in orl-ce 

momente, fie ele orl-cât de proprice 

a se crea sarcini fără a asigura tot

odată plata lor, constituă cea mal 

mare imprudenţă căci nimeni, nn 

p6te prevede cum se pot întdree e- 

venimentele de la o pâ»A cea 

altă.
Revenind acum la punctul nostru 

de plecare, constată»1 acuzările a- 

duse în contra mij»,8*'eru ûr 1871, 

în privinţa finalelor sunt nedrepte.

Râul a începjf maI înainte de ve"

nirea sa K* Putere> ministerul a 
avut meriţi de a’l opri în loc prin

creare» de re8urse Prin 0 gestiune 
prudent, abilă şi energică a flnan-

cel^ , , . . .
jfal constatăm cât de deplorabil

aste de a Întrebuinţa chestiunile fi

nanciare ca arme de partid, fiind că 

răul ce se face ţârei este mal mare 

de cât fohSsele succesului in contra 

unul adversar politic. In materii de 

finance singura critică care pote 

sluji adevăratele interese ale naţiu- 

nel este aceea ce se Întemeiază pe

adevărul strict ş* Pe cea m a * 8cru* 

pul6sâ buna cred in ţă .

Remediul la reul de care suferă



ţ6ra va consista mal Intăifi în a 

feri pe viitor de greşelile ce s 

comis şi se comit Încă astăzi; şi 

pol va trebui ca t<5te partidele, 

c it de mari ar fi desbinările dintre 

ele să aducă contingentul lumine- 

lor şi activi tăţel lor, In diacutarea 

chestiudelor do finanţe şi s& nu le 

Întrebuinţeze ca armă de luptă po

litică când este vorba de , vuvdfica 

rea unul r6fi care ne atinge pe toţi 

de o potrivă.

ne

ati

a-

orl

DIN AFARA.

Din Roma se anunţă cu data de 
la 15 ale curentei nrmăttirele :

,In  cuvântul adresat perigrinilor 
italianl, Papa referânda-se la alege
rile politice, <Jice, că în viitor cato
licii pot să mtţrgă la urnă spre a pro
testa contra acestei mult|mal mari 
persecutări a bişericel.

In urma rugăciunilor insistente , 
Papa a consimţit ca acostă din urmă 
fra8ă a discursului săti să fie omisă 
la publicarea lui. ţ>iarul .Italia* insă 
a isbufcifc d'aş! procura conţinutul În
tregului cuvfint şi d a poblioa şi men
ţionata frasă, ceea ce a causat o de- 
saprobare penibilă din partea Vati
canului. îndată 8’a orânduit o cer

cetare severă, spre a dovedi, cine a 
| comunicat acelui ^iar primul text al 
cuvântului Papei.

Diplomaţia acreditată pe lângă Va
tican s’a aflat ţjilele din urmă In- 
tr’o iritaţiune neo- iclnuită. Toţi se 
temeaţi că, In urma Împuternicirilor 
estraordinare, conferite mal de unădl 
Cardinalului Simeoni In privinţa ad- 
ministraţiunel imobilelor Sântului 
Scaun, Papa luă şi decisiunea gravă, 
pentru caşul morţel sale, d’a ordona 
că Viitorul conclav să nu fie con
vocat In Roma. Toţi ambasadorii att 
fost Însărcinaţi d’a cere esplicaţiunl. 

Cardinalul Simeoni a respuns, că 
. decretul Papei a tin g e  fârte puţin in- 
i bonţiunile sale relative la conclavul 
1 viitor. Sf. Sa s’a preocupat numai 
tde posiţiunea In care seva afla Va- 
qtiranul lu <Jiua morţel Papei, faţă cu 
guvernul italian.

In circumstanţele ordinare ale pu
tere! suveraue lumesc!, ar remâne 
In Vatican on „Camerlengo* un car
dinal care nu este şi nup<5te fi sub 
protecţiunea legilor garante ale gu
vernului italian.’
i Dacă conclavul viitor s’ar aduna 
afară din Roma, atunci el ar repra- 
sinta o autoritate neprotegiată de 

garante, şi p<5te, că guvernul 
italian s’ar crede In drept d’a ocu
pa Vaticanul, şi d’a 1 lua In pose
siune. Spre a conjjura aoest pericol, 
Papa a investit* pe secretarul de stat, 
cn competinţa, ce aparţinea mal na- 
ihte .Camerlengulul. Ast-fel dşr, gu
vernul italian se va vedea In faţa 
unu! Cardinal învestit de Papa cu 
ohiar autoritatea Papală, şi care va 
trebui să fie respectată, dacă nu vo- 
esce a calcâ'legns gărănter

1

Gd-et* Germaniei ie vorbind des

pre resulUtul ce a avut protestul român 
jioe:

—jTnjcîa n̂ a întârziat a recunâsce că, 

pnn hm bag. ’ «cinte în faţa Ro
mâniei, violase într’ua mod flagrant ^

pulaţiunile tratatului 4, U Paris, ceea ce 
n ar fi lipsit d ’a lua şi dis nrm5 de

credinţa în sinceritatea in*tituţiuuilor el 
reformăţ6re.

>Romftnia, după opinnea uâatta, trebne
să se considere ca satisfăcută d’a g r0_

Purtat acest sucoee diplomatic, ,cel

tftiB, singurul* tu tot cursul cestiuniţ o_

rientulul*... Aci o o lecţiune care nu tr*.

buie perdută. Esistă dâra mi jl6ce d’«

chiăma pe Pdrtă la respectul tratatelor

întwbuinţând argumente îndestul de otă- 
nt6re.f

VoAind ‘apoi despre Cohferinţă, dice ei 
tocmai ac&rta 0 şi misinnea /

»Tot ca Tnrria .  png,  fntft
jiare d a garanta, e j . ..
„ . , . b . . . “  mn*t timp conţi
nut m tratatul de u  1854) ln trata^|

. I  m “? M » te le  »haturi*
ale Marelul-Senior. Cea d’int&in i î  •*
.  n . . , . „ . »ntain datoria
a Confer,aţei e da asigur eseontarea

concesiunilor făeute d’atât de m„it ^  •
in principifi' şi d’a găsi mijlocul C6j

convenabile pentru a le face să flj
cutate.*

686-

Citim ln Vocea Cbvurluiulul:

piarul , Augsburger Aligemeine Zei/ung*, 

care se bucură de o considerabilă impor

tanţă în urma bunelor sâle relaţiunl şi 

'formaţiuni, după ce analiseză luptele 

de esiatenţă ale Românilor, constată, cu 

tratatele n6stre ji ca istoria in mână, că 

România a fost tot-d’auna o ţeră auto

nomă, ci ea şi-a avut administraţlnnea sa 

naţională şi propriele săle tarife comer- 

cial^cbian şi lu timpul ospodarilor faua- 

rioţl, ţi că t6tă legislaţinnea civilă şi cri

minală a Turciei (şl perdea valfirea ei 

când ajungea la confiniele Principatelor- 
române.

>Prin tratatul din Paris, jice (Jiarul 

german, s a reconoscut Prinei pa tel or-ro- 

mâne deplina lor antonomiă; Porţiî i-s’a 

lăsat titlul de »snzeranitate,« un titlu f6rte 

elastic, căruia âncă nimeni nu i-a dat o 

adevărată definiţiune. Românii aii luptat 

neîntrerupt pentru clarificarea posiţiunil 

l°ri P^rta pentru drepturile el „aparente.* 

Puterile aii balanţat tot-de-uua, oăvtând 

menagia pe înalta P6rtă.

»Nu de pnţine ori a încercat P6rta a 

preface, de şi cu timiditate, titlul ,8UKe- 

ranitate,* un titlul obscur şi neînţeles, în 

suveranitate,* titlu care n’a fost primit 

de puteri.*

,]ncăpăţînarea Porţii d’a ţine la nesce 

drepturi ^aparente* asupra Principatelor 

este învederat că a contribuit fârte mult 

la slăbirea autorităţii iei (a Porţei) în faţa 

puterilor europene...

>Decă vom aprecia aceste raporturi după 

desvoltarea lor istorică şi după situaţiu- 

nea lor reală în preainte, vom constata că 

relaţinnile României faţă cu sublima P6rtă 

nu se pot considera ca basate pe dreptul 

de Stat şi dreptul ginţilor adoptate de ele: 

>ca suveranitate, suteranitate* seS >părţi 

integrante ale imperiului,* căci t6te a- 

ceste reiaţi uni nu ,se pot aplica posiţiunil 

lor reale, de şi anormale,* şi... ele aii cu 

totul alte condiţiuni de bosă, er nu ra

porturile factice şi istorice cunoscnte.

»Din acest punt de vedere der — după
cum credem a fi demonstrat,__dâcă n’am
considera şi interesele politice, nu p6te fi 

oportun ca Constitdţinnea otomană, acum 

de curând publicată, să voiască a consi

dera între pfovinciele privilegiate ale im

periului otoman ţi Principatelcrr-unite, Ro

mânia de astăzi, precum lasă a se înţe

lege acea espresiune dnbiă din Constitu- 

ţiune, şi circumstaţa că P6rta pănă acnm 

a numit România >parte integrantă a im

periului.*

Primirea softalelor nngnrescl In Constantinopole.
Pera, 11 Ianuarie. 

Astă-41 la 12 ale curentei Intre 7 şi 8 
ore de ditnin^ţă a sosit în Constatrtinopole 

deputaţiunea studenţilor ungnri, care a- 

duce din partea acestor din urmă o sabiă 

de on6re lui Abdul Kerim Paşa.

Priimirea făcută acestei deputaţiuni este 

anevoe de descris. ^

Intrând în Dardanefo, ea a prihnit prima 

telegramă de salutare. In marea de Mar- 

mara a fost întâmpinată de o mică esca

dră de vase, având fie-care o bandă de mu

tică pe bord! Vapîrnl turcesc »Nansik, era 

îndesat cu autorităţile civile şi militare, 

du corporaţinni, învăţaţi, nlemale, softale 

etc. Âfară d’aceste s’aS vă^nt pe vapâre 

o mulţime de turbane ver^i (semnul pri

vilegiat al emirilor). Âpropiândn-se de va

porul în care se afla deputaţiunea, acesta 

din urmă Începe a striga: ,Eljen> (vivat), 

iar sulimele de pasageri din vap6rele tur- 

cescl strigai!: '«Iaşasin Magiarli, (să tră

iască Maghiarii) Deputaţiunea turc&că s’a 

urcat în vaporul deputaţiunel spre a o Ba

lota. Guvernul turcesc era represintat prin 

Sara Paşa, inspectorul general al instruc

ţiune!, şi contele Oedon Szechenyi, coman

dantul pompierilor din Constantinopoli; în 

nnmele lui Abdul Kerim Paşa, era ad- 

Skender Bey. Intre Sa va-Paşa 
şi oratorii deputaţiunil s’aH schimbat dis

cursuri obicinuite în asemenea ocasinnl, ca 
interpret figura a Slilagyi- gava Paşa 4i- 

cea între altele: *Lumea vechia pere, cea 

nouă aparţin, ideilor liberale, adică D-v6s- 

tră., Dnpă ac<tta, deputaţiunea s’a nrcat 
pe nn vapor turcea unde a avut erăşl loc 
salutări şi presentărf reciproce.

FavorisaţI d’nn timp ca de primS yar5) 

att flcut o promenadă pe Bosfor, , trecând 

pe lingă noul palat al Sultanului, care sa
luta de la ferâstră pe tfecători pe când mul

ţimea din vap6re striga: >Padisah-om ciok 
iasah,, (Padişahul si trăiască mnlţl aut).

Apropriindn-se deputaţiunea de port, stri 

gâtele de nrare şi nclnmaţiunile frenetice al 

nnel mulţimi imense ce aştepta la locu 

debarcare! nu mai încetaţi.

Aci aştepta pe Ungnri o deputaţiuue 

din partea studenţilor de la facultatea 

de medicină, /îmbrăţişând ca lacrimi pe 
stndenţil nngnrî.

Mal multe trăsuri de gală ce eraii pre

gătite aci, aS condus deputaţiunea, stră 

bîtend «jecimi de mii de 6menl, de la P«ra I: 

Liceul militar, nnde toţi elevii imbrăoaţ 

ou haine de mare ţinută eraii aşezaţi in 

şirnrl. Aci s’att ţinut din ambele părţi mai 

multe discursuri în limba francesă, după 

cari aii armat erăşî îmbrăţişări şi asigu 
rări de simpatie.

In tot oraşul domneşce nn mare entu 

siasm şi o mişcare neobicinuită.

Astăzi după amiadi va avea loc priimi 

rea la Klapca, mâne va da Abdul Kerim 

nn banchet în onârea acestei deputaţiunî 

in palatnl ministerului de resbel.

Pera, 13 Ianuarie.
Astă-^î la 2 ore dnpă amâcj! depata 

ţinnea junimei ungare a predat lui Abdul 

Kerim Paşa, sabia de on6re. Studenţii aii 

percurs cu un mare şir de trăsuri stradele 

de la Pera la Stambnl, cari cu t6tă pl6ia 

torenţială eraii îndesate de 6menî.

Studenţii aii priimit pe drum mnlte semne 

de simpatie, la cari aii luat parte şi omnl- 

ţime de dame îmbrobodite.
Sentinelele presintaii armele, când tre

cea deputaţiunea. La palatul ministerului 

de resbel, care era îndesat cu oficeri su

periori, deputaţiunea a fost salutată cu 

mUBid, si introdusă de Sava Paşa şi Con

tele SzechenyL In marele salon al Consi- 

liuluî, Abdnl Kerim aştepta împreună cn 

şeful statului major Mahmud Paşa, Hns- 

sein Pasa, membrii consiliului de resbel ş 

o mulţime de oficeri superiori în mare 
ţinută.

Stndenţil, aşeejându-se într’un semi-cerc, 

unul dintr’Snşi şi anume Szucs a eşit în 

faţa lai Abdul Kerim ca orator.

El desemnă acestă sabiă ca nn gagiii al 

amiciţiei eterne între amândoe naţiunile, 

şi a predat-o in aplausele frenatdee în mâ

na bătrânului Abdul Kerim.

Răspunsul acestuia din armă în limba 

francesă a fost citit de către Sava Paşa. 
El a mulţumit mal întâi ii pentru recunos- 

cinţa manifestata ,din partea ungarilor. *Eii, 

4ice el între altele, — nu inbesc resbelul, 

dar cu t6te acesteaail socotesc necesar pentru 

apărarea verităţei filosofice, morale şi 

istorice. Dacă un răsboinic se intârce a- 
casă dintr’o asemenea luptă, el merită cu 

drept acea recunoscinţă, care altipinterea 

aparţine victoriei, moralei şi adevărului.» 

După acest cuvânt aii început erăşl apia* 

usele, şi în fine a fost presintat genera

lului fie-care student în parte. El a înting 

mâna fie-caruia, şi ’l-a invitat a şedea pe 

scaun. Apoi s’a deschis o con versaţi une 

intimă, tn cursul căreia B’a servit cu ca» 
fea, ce iU şi ţigări.

Abdul Kerim era încins cu sabia de o- 

n6re şi şedea între doul studenţi. Toţi o* 

fi cerii presinţî se apropiaii de Abdul, fe- 

licitândn 1 pe când afară cânta mnsica.

După ac&ta, deputaţiunea fu condusă 

într’o altă sală unde fu primită de minis

trul de resbel Redif Paşa, care asemenea 

T-a mulţumit pentru simpatiile manifes

tate într’un mod strălucit pentru causa 
Turciei..

Dnpă o conversaţiune mai lungă, depu

taţiunea a părăsit palatul în cântecul mu 

sicelor, pornind erăşî la Pera in trăsuri 

deşchise şi în aclamaţiunile poporului. De- 

pntaţiunea remâne încă opt (Jile aci. Mâne 

va fi un prau^ la Abdul Kerim, şi mer
cur! la ministrul de resbel.

acest personagiii despre lucrări de 

hotărniciei 6re acesta este intere 

sul serviciului, după cum sa v6$ut apd 

rând decretul In .Monitorul oficial 

2. Inginerul hotarniede clasa Il-a 

Costache Lupescu asemenea, pentru 

ce s’a scos şi dânsul şi s’a Înlocuit cu 

d. inginer Dunca din Iaşi, care a 

luat mal mulţi bani de la Stat pen 

tru faceri de delimitări rurale, si nu 

sunt terminate nici până astăzi căci 

şi pe care le*a făcut i s'a Înapoiat 

nefiind lndestulăt6re şi capabile de 

admis, pentru care sftrşit să găsesce 

şi ln proces acel inginer Dunca cn ad

ministraţia Domenelor, cerfindu-i-se 

a Înapoia banii primiţi cu dob&nda 

lor î Care este capacitatea acestui 

personagiii pentru lucrări de hotăr

nicii? Tot interesul serviciului să fie, 

8 f̂l ca să pdtă Dunca scăpa Se pro 

cesul cu Statul?

Somăm pe d-nil Administratori să 

bine-vo^scă a respunde publicului in-: 
pacient.

Priimiţl d-le, asigurarea osebite

lor n<5stre consideraţiunl.
I. Păcllnu.

C R O N I C A

R e c tific a re . In suplimentul estraordinar 
de eri s’a înserat, din er6re un foileton 
care fusese refusat de redacţie. Regretăm 
publicarea acela! foileton, căci el nu cores
punde sentimentelor nâstre, când este vorba 
d’a respunde unei dame.

*
* *

A tâ t m al bine. Xu este esact că s’a în
cercat a se sparge magasinul Iîofcts. A Mil- 
ler. Sgomotnl care a surprins mulţimea 
trecătorilor şi ’î-a făcut a bănui că este o 
încercare de spargere, era causat de un 
servitor câre tăia lemne in pimniţă. Atât 
mai bine !

* *
&

Conferinţă astronomică. Duminecă 9 co- 
rent la orele 2 şi jumătate p. m. d. Că
pitan Căpitttneana ca ţine o conferinţă 
astronomică asupra >timpului şi măsurii 
Ini* în localul Academiei.

viat pentrn a le mai da pământ, că să
tenii snnt liberi a ara şi păşuna cn vi
tele lor întrega moşie şi, in paraponele 
lor, aruncă nltrage şi asupra capului su. 
prom.. Vă puteţi închipui a6rta bieţilor 
arendaşi.

ULTIME 8CIRI

Rusciuc, 17 Ianuarie.

Pregătirile pentru resbel continuă neîntrerupt. 

Aci, la Vidin, Silistra, Tultcea, Vama şi Şnmla 

se tnflinţl^ă spitalurl militare spaciâse. Din Con- 

Btantinopole sosesc o mulţime de lă^I cu medi

camente, instrumente chirnrgice, bandafinrl, 

rnfe etc.

Fie-care din aceste spitalnrl va fi dirigiat 

de câte nn medic' şef.

Turcii nn att obiceitt d’a proclama starea de 

asediii, dar cn tâte aceste, Bulgaria se află 

Într’o stare escepţională. Dobrogia se fac ln 

fie care o mulţime de arestări. Aceşti ne

norociţi după ce se ţin căte-va jile Închişi, 

sunt ospediaţl tn timpul nopţel la Constan- 

tinopolc Peil în Asia mică, deportându-I snb 

acnsaţimiea de copil al ravolnţiel.

Acostă procedare impresion^ă Krte rtii pe 

Balgar! şi în loc d’a câştiga simpatia lor, pro- 

Tocă o indignaţinne şi mal mare.

4* *
Unul din corespondenţii noştri din Cra- 

îova ne tramite o rectificare în privinţa 
unei critice făcută în «Jiarnl nostru, No. 
209, privit6re la sentinţa pronunţată asu
pra Capitanului Pâpâdopolu de Consiliul 
de Resbel din I-ia Divisinne Teritorială. 
A fost destul ca corespondentele nostru să 
tae comunice că onorabilul Colonel Cerchez 
este preşedintele acelui consilii! de Resbel 
pentrn ca să nn avem cea mai mică în
doială că, nu un ofiţer care merită stima 
şi consideraţiunea tutulor, ca Colonel Cer
chez, se pâte'depărta de la datoria ce ’î 
impune consciinţa sa de militar, ori de 
unde ar veni acea influenţă ilegală. Sun
tem fericiţi că, graţie corespondentului 
nostru, suntem puşi în posiţiuno d’a face 
acesta rectificare.

viena. 17 Ianuarie. 

«Corespondenţa politică* priimesce de la Pe- 

tersbnrg urmăMrea telegramă: Pe când muni

cipalitatea de la Chişăn^O făcea pregătiri pen

tru un Te-deum şi pentru o adresă de felici

tare, spre a serba tnsenătoşirea Marelui Duce,__

sosesc ln Petersburg scirf nelinisciWre despre 

sănătatea Ducelui. Prignrife s’-afi întors şi 

slăbiciunea devine mal mare. In orl-ce cas 

retonraliscenţa va ave3 trebuinţă de mal multe 

jile.

Conslantinopole. 16 Ianuarie.

Sultanul a trimis fie-căruia din diplomaţii 

acreditaţi pe lângă Pdrtă nn esemplar din con

stituţia turcescă, tradus In limba frantesă şi 

legat cn «rnamente de anr.

Intre b£lrâuil turci este o fierbere, care cre- 

sce din j i  ln ji, şi lumea se teme, că dacă 

plenipotenţil vor Întrerupe conferinţa, va isbucni 

o revoluţiune, circ pâte fi periculâsă chiar pen

trn constituţiunea lui Paşi.

(>i ■ ■

POST-SCRIPTDM

INSERĂRI ŞI RECLAME

Btmnult * Se dat tor.

,Pe baza că nu crnţaţl de a a- 

răta adevârul şi a combate râul In 

timpurile ln care ne aflăm, am luat 

curagiul a v8 ruga să Inseraţi ln 

stimabilul d-v6stre ^iar ce dirigeaţl 

.Timpul,* următdrele Întrebări ce 

punem onor. domni Sihl^nu şi Lu- 

paşcu, administratorii Domenielor 
Statului.

1. Inginerul hotarnic de clasa Il-a 
Gheorghe Mariano, care a servit Sta
tului mal mult de 14 ani, bărbat 
destul de onest, capabil şi activ, pen
tru ce s’a scos din servicifi şi s’a În
locuit cu domnu Ştefan Rdmnic^nu 
fostul inginer Minalog, destituit ln 
privinţa hoţiilor făcute cu sarea de 
la Ocnele Marlî Ce cunoşcinţe are

Sârta judeţului Vlaş?a.. Avem de mai 
mnlte jile in portofoliul nostrn o plângere
i mai multor Vlăacanî, "proprietari mari
ii mici, despre cele ce se petrec în acel ne- 
foricit district. Are cunoicinţă d. ministru 
de Interne despre cele ce se ur jeşc acolo ? 
A căntat vre-o dată să ’şi dea s<$tna de 
causa care face că consilinl judeţen nu 
pote să se constituescă pentrn a se ocapa 
de interesele localităţel, cari au căjut pra
da lăcomiei patrioţilor? Nu pâte bănui 
motivul care face pe prefectul din Ylaşca 
na numai d’a îngădui dar chiar d’a unelti 
prelungirea unei situaţii atât de anormale ? 
Nu numai omenii snnt prădaţi acolo, dar 
ohiar şi lemnele plătite din sudârea bie
ţilor Vlnşcenî; în loc d’a încălji şc6lele 
spitalul şi cele alte loealnri publice, îu- 
oăljesc locuinţa prefectului şi directoru
lui Beii.

Frumos esempln de moralitate din par
tea chiar a representanţilor guvernului 
central a (ţarul vitregie a făcut pe distric
tele României să jindniască s6rta paşiali- 
cului dela Bagdat!

mm •  • 9  t

Fericirile lalomiţei. Ni se scrie dela Că
lăraşi :

Inii curagiul a vă adresa aceste pnţine 
rânduri, spre a cunosce publicul miseriile 
şi infamiile ce se petrec în oraşul şi ju
deţul nostru.

O bandă de patrioţi din acest oraş, com
pusă de an cămătur ex-profesor annme 
Perieţenu şi bătăuş de meserie, de nn ad
vocat fără pricini Şarlu tJlescu, bâlbâit şi 
de un maior in activitate Dnmitrescu Mai- 
can, comerciant (T!) singnriî amici al ad
vocatului şi deputatului judeţnlnl nostrn 
Coleg. IV-lea Mania, snb patronaginl şi 
inspiraţia acestuia, nu încetăjă d’a faco 
perturbări, escitând spiritele pacinicei po- 
pulaţinnl la diferite pasinnl.

Aceştia se ored a fi Anibal la porţile 
Călăraşului, şi, neputând dobândi nn os
cior de ros la comitet, cu tâte intrigele 
întrebuinţate, alurgă aonma la t6te meschi
năriile. Cutreeră comunele, făcând propa
gandă oă birul este suprimat, că invoelile 
agricole sunt desfiinţate, că roşiorii aii în- _

Pe când ln t6te ţările din lume, 
unde este un guvern 9erios, şi mal 
ales ln Englitera, unde sistemul re- 
gresentativ este cel mal perfect, ces- 
tiunile politice pendinte se tratâzâ* 
cu ce^ mal mare prudinţă şi guver
nele iafi cele mal minuţidse măsuri 
ca secretul să fie păzit, căci adesea 
o mică indiscreţiune p6te să per<jă 
un Stat, — la noi ca la nimenea!

In momentele cele mal grave, când 
suntem ameninţaţi de un resbel te
ribil,. care se va petrece p6te chiar 
pe pământul nostru, într’o sitnaţi- 
une din cele mal pericuWse, — gu
vernai demagogiei cu adunaţii sfii, 
din cari aprdpe doă treimi sunt re
crutaţi, precum se scie, de prin stra- 
de şi cafenele, discută politica ţărel, 
alianţele ce snnt de făcut, interesele 
cele mal scumpe şi mal sacre ale Ro
mâniei prin birturi şi cafenele ! A- 
ceştl adunaţi divulgă semenilor lor 
secretele de cabinet cele mal grave!

Este 6re cu putinţă ca asemenea 
monstruositate culpabilă să se pdtă 
iroduce de chiar guvernul ţârei! Apoi 

din doă una: sad acest guvern are 
încrederea adunaţilor sel sau n’o are ; 
dacă o are, trebue să ia singur res- 
punderea; dacă n’o are, ce caută la 
cârma Statului î Cum cutează aceşti 
demagogi a compromite ţera In faţa 
puterilor ?

Trebue ca Dumnezeii să le fi luat 
minţile, să ’l fi adus ln asemenea 
grad de tâmpială. In cât să nu In- 
ţel^gă nicl-cum rSnl ce comit.

Seim positiv că toţi representan- 
ţi! străini şi chiar corespondenţii fo
ilor străine aă comunicat In detalia 
miseriile şi scandalurile ce se pe
trec la Herdan Intre guvern şi adu
naţii s61.

Pentru Dumne<Je&! n’a mal remas 
Insă ln capul ii acestora nici atâta 
bun simţ ln cât să v&Jă că cu ase
menea fapte, car! vădesc cea mal 
monstrudsă incapacitate, ne descre- 
ditdză ln ochi! lume! ci vi li sate şi duc 
ţâra la peire ? !

De as£ră se vorbesce-, nu garan
tăm Insă acostă scire. — că d-nil mi
niştri! (t. Vernescu, Eug. Stătescu 
şi G. Ghiţu ’şl-ar fi dat demisia.
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36 de coţi PânijĂ de casă . . . .  fr. 1
89 » » » » copii . . . .  fr.. 5
45 » » Olandă de munte . . . .  ,  î
58 » > > Belgică . . . . . .  ,  f
00 > , Pân^ă' de Olandă . . . . >6
60 » > ,  ,  Rumb........................ £
60 > , Toile batiste fine . . . . .  » IC
7 buc. Ciarcef. 3 coţi de lat . . . . .  , 4

Şervete cu feţe de mese
Pentrn 6 pers. de la 9 până Ia 15 fr. cele mai

Diverse

Duz. Ciorapi de Dame
de lînă . . . 
de fildecosse . 
ii de lină . . 

» fildecosse

EPITROPIA SEMINARULUI

NIFON MITROPOLITUL
Gulere de Dame .

. > Bărbaţi
Peptnrî brodate .

1 Buc. Flanele................
Batiste fine francese de Li DO cu brod&rie adevărate.
Un mare asortiment de garnituri pentru Dame, Manchete ;i gulere cu preţuri de tot reduse. 
Batiste de Iii no cu margine laţii, cu nume, brodate.
Ghache-nez de mătase ţi p&mjft, in tdte culorile, ShwalurT lungi de India si Japonia. 
Comaţdele de prin provincii vor fi esecutate ca cea mal mare promptitudine.

Fiiblicatiiini
No. 2. In dina de 1 FebrnariS viitor, 

se va ţine licitaţiă la cancelaria Epitro- 
piei, pentrn arendarea moşiilor Kiajna din 
'judeţul Ilfov şi Băţcoveni din jud. Vlaşca, 
pe termen, de cinci ani, dupe coudiţinuile 
elaborate de Epitropiă, care se pot vedea 
in ori-ce <}i de lucra in cancelariă. Ase
menea se arendeză pe termen de trei ani 
livedea şi grădina numită Gramont. Tot 
in acea <Ji se va ţine licitaţia şi pentru 
ven<}area productelor aflate la moşia Kiajna 
din recolta annlui treent şi anume: 79 
kile Grâtt; 140 kile Porumb; 4 clăi fân J 
din cari doue mari şi 2 mici; 2 clăi pae 
de ovăz şi 7 vedre rachiil tescovină.

Amatorii se vor presenta in citata <Ji 
însoţiţi de garanţii în regnlă pentru a- 
rendarea moşiilor şi grădina Gramont, spre 
a concura la licitaţiă.

Licitaţia se va ţîne in cancelaria Epi- 
tropiei, localul Seminarului Nifon, calea 
Filaretulni No. 2 de la orele 12—4 p. m.

ÎNCHEIAT IN URMA ORDINULUI DE LA 24 MARTIE 1876 AL ASOCIAŢIUNEI DE INGINERI §1 ARCHITECŢI
DIN AUSTRIA.

Ferăriele Înaintate subsemnaţilor, de către societatea primei fabrice de casse de fer din Austria, F. 
Wertheim şi Comp., călite dupe un sistem special, şi Întrebuinţate pentru fabricaţiune de casse de bani, aii fost 
supuse tutulor Încercărilor, la cart ar putea fi espuse de către 6menl deprinşi cu instrumente mecanice.

S a constatat, că,’ casse construit* de aceste materialurl, compuse de fâbJe de fer, de colţar, de şine şi 
legături. — aâ oferit o resistenţă enormă, nu n«mal tutulor Încercărilor de sfredelire, dăltuire, — dar şi 
loviturilor celor mai puternici şi neîntrerupte cu ciocane grele.

Ast-fel dar, subsemnaţii uniţi In opiniunila lor, declară, că, prin introducţiunea materialului călit după 
acel sistem special pentru fabricaţiunea caşseloi de bani, — numita fabrică a făcut un progres esen
ţial ; şi prin urmare siguranţa acestor casse In contra spargere! a devenit fără îndoială mult mal perfectă.

Viena, 34 Martie 1876.

E- Heyrowskv m./p. Jos- £fthTniflha.mmar m./p.
P. X- M annhart m/p,

Deposit în Bucureseî la D-nil S I  OOUVEZE3-
4 STRADA COVACI No. 1- 361

SALA CIRCULUI
Duminecă 9 Ianuarie 1877

No. 3. La 20 Ianuarie curent, se va 
ţine lioitaţiă pentru darea prin antreprisă 
a aprovisionăreî Seminarului cu, carne şi 
pâine, pe termen de un an, pentrn nu
trimentul elevilor şi personalului de ser
vicii!. Amatorii se vor presenta îu aretata 
di, de la orele 12—4 p. m. la cancelaria 
Epitropieî, strada Filaretul, No. 2, spre a 
concura la licitaţiă.Musica Militară a Regimentului 

I-ÎU sub conducerea Maestrului de 
Capelă d-nul 8CHOLTI8CH 

şi plăcuta bandă de lăutari, a d-lul 

Niţă Col ţa tu

▼or esecuta, alternatiramente, cel» 
inal nuol arii de Dans, Naţional» şi 

de Salon.

Începutul la 8V* ore s6ra.
Preţul intrărel 2 franci.

No. 4. In $ioa de 20 eurent, se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropiei, strada 
Filaretulni No. 2, pentru închirierea pră- 
vălielor din ospelul numit Dedu, situat 
în calea Mogoş6eî, pe termen de trei ani, 
cn începere de la 23 Aprilie viitor. Aceste 
prăvălii se închiriază in parte şi în total. 
Amatorii se vor presenta în arătata ^i, 
de la orele 12—4 p. m. spre a concura 
la licitaţiă. 373. 3—1

t DE M II DE DOAMNE RECUNOSCUTĂ  

R A V I S S  A N T  E

Bemedifl incomparabil j i nev&t&m&torfl pentru înfrumuseţarea pelil aprobat ant*M- 

tentie de I>r. LKJOSSE Paris.

D,pouprincipal şi de esP,s it(ie la H. Schwarz, Budapai, Umvers.tătsplatM No.2,1,36 

Preţu: nn flacon mare & fr., un flacon micii 3 fr.

Acest remedii! de purificaţiune de pele recunoscută în totă lumea, produceîn
moment eulorea cea mai tandra şi sănătosă, purifică şi întineresce pelea, produce obra- 
zulm un colorit fraget, producând elasticitate şi moliciune, depărtând pentru tot-d’a- 
una pete, lintiţe, alnnice, şi reşeţă de nas şi obraz, încât praful de orez s68 ori
ce alt dres nu mai e de trebuinţă. Depoul in Bucureşti la d-nu F. BrUss, farmiei*
la ^Speranţa*.

M. SAPIRA

Pentru construcţiunea Încălzito
rilor; reconstruirea acelor de faţă 
cari nu corespund scopului lor ; pres
chimbarea sobelor pentru lemne In 
acele pentru cărbuni şi cocs; con- 
aultaţiunl In t6te chestiunile privi- 
t6re la Încălzitul şi ventilaţiune, se 
oferă, un om special In aceste afa
ceri (tehnic).

DE VENŞARE

SOCIETATEA FILANTROPICĂ
pentrn4

Ajutoru/ elevilor pauperi de ambe-sexe
din

SCOLELE PRIMARE PUBLICB

LA TYPOGKAFIA THIEL & WEISS SERATA MUSICALASOBE DE FER PALATUL .DACIA,
se va da la HZ Ianuarie 1877.

Un bilet pentru o familie p6n* la i 

persone 5 lei no i; 

Un bilet pentru I persbrrf 3 lei noi

Ţinuta convenabili cerută în 
asemenea oeasii.

Biletele se află depuse la «Ano* 
laria Comitetului In localul Inter 
natului .LIBERTATEA.* Calea Mo
şilor No. 120-

COMITETUL

SOCIETATEAin diferite sisteme.
se adresa la biuroul tehnic 

Strada Dionisie No. 90. REGULILE
CE T R E B U E  PÂţ>ITE

pentru a

ajunge u  o batraneta înaintata
PREŢUL »0 CENŢI M.

SECŢIUNEA CENTRALA

Domnii mombril sunt cn on6re invitaţi 
să bine-voiască a se întruni In şedinţă or
dinară, conform regulamentului, Duminecă 
9 ale curentei, ora 11 a. m. în localul şc6- 
lel (curtea bis. Sf. Ecaterina)

Preşedinte: C. Bosianu. 
Secretar: M. Paoiurea.

3VE A -  T  E  UVE A .  T I  C  I  
C. Brailoiu, fiul 

47 Stradă Scaunele 47.

Tipografia Thiel A Weiua Palatul .Dacia


