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3# uriimcic in sir&taitat*: La D-nil J/annen- 
»t€in & Vogler In Vicnna, W alfitch^w * lo  
A• Oppcltk in Vienna, 8cuhcnhaaU»i 2 ; Mudol 
Moue in Vicnna, S^il^nUtte 2 ; Vinccns 
Hrdicka n Vieona, TeinfalUtrmwe 17; Vhfcpp 
Lob in Vienna, Ktcheiibjtthţanse 11; L . Lanq 
ă  Comp. in Poşta |i Havas-Laffile-Jiul!itr ă  
Comp. In Paris.

Seri «ori nefrancate no se priimetc.

Articolele nepublicate na se vor Înapoia.

Un numâr In Districte 15 bani.

LISTELE ELECT0R1L8
Legea electorala hotărasce ‘1°

la 1 — 15 Ianoarie >" fi(‘"care 
an, Consiliul Comunal oraşului 
de residenţa, in inţel‘# ere cu ce ê 
alte consiliurl, reyis“ iesce e_
lectorale şi le p * &  negre?it; în 
cea d’ântciQ dumineca care ur
mează dupi 15 Ianoarie, adică, 
anul aceste- duminică 16 Ianuarie.

De in data aceea curge terme
nul de trei septămânl pentru re
clamaţii la acest consiliu, termen 
care se sferşesce anul acesta, du
minecă 6 Fevrnarie sau cel 
mult 7 Fevruarie. Trei <Jile dupa 
ac&sta, adică Joi 10 Fevruarie 
consiliul comunal trebue sa pu 
blice listele difinitive cari se pot 
ataca ’naintea tribunalului tn alt 
termen al celor trei septămânl ur- 
matfae, adică pana Joi 3 Martie 
sati dupa interpretaţia cea mal fa 
vorabila Vineri 4 Martie.

Punem aceste termene în vederea 
tutulor membrilor partidului conser 
vatoţ, mai cu s6mâ de prin dis 
tricte, îl rugam sa facă la timpa- 
tât naintea consiliilor comunale cât 
şi naintea tribunalelor t6te contes- 
.uţiile necesare şi, mal cu s6mă, 
să no denuncie pe tote acele con- 
biliiixl comunale cari nu vor îndeplini 
obligaţiile legel, publicând la timp 
atât lista provisorie cât şi cea de- 
finRitft. Sft tiu uite ca falsificarea 
listelor -este una din temeliele gu
vernului d-nulul Brătianu şi că în 
1868 acest guvern a comis cele 
mal flagranto ilegalităţi în alcătui
rea acestor liste.

Tot de o data prevestim ca un 
grup de advocaţi şi jurisconsulţi 
eminenţi, se ţine la disposiţia tu 
tulor reclamanţilor spre a sprijini,

:!ără nici o remunerare, drepturile 
or la Curtea de Casaţie.

Toţi d-nil reclamanţi sunt rugaţi 
se adresa pentru aedsta la biu-1 

roul de redacţie al Timpului.

BUCURBSCI, 11 IANUARIE.
Până aţlf foile guvernamentale 

n’aft fost în stare să respundă la 
Wte afirmările n6stre în privinţa 
celor ce se petrec îu ţâră sub acest 
nefast guvern, de cât cu insulte. Pe 
acest terăm nu voim să alunecăm. 
Lăsăm pe adversarii noştri să se 
resfeţe lntr’fensul şi să se creadă 
triumfători ; noi ne mulţumim a 
ne mărgini tn acela al faptelor şi, 
dacă aceste fapte prin gravitatea şi 
monstruositatea lor, ne fac une-orl 
să fim cam vehemenţi, cerem scuse 
cititorilor noştri, căci acostă vehe
menţă nu este de cât resultatul unei 
legitime indignări.

Cănd interesele cele mal scumpe, 
cele mal vitale ale acestei ţfirl sunt 
prada imoralităţel şi inepţiei, a pre
tinde noă să le combatem cu sânge 
rece, este a ne cere o cualitate mal 
pre sus de natura omen6scă, este a 
ne cere să ne emancipăm de acel 
vifi interes ce orl-care nutresce pen
tru viitorul patriei sele In care ’şl 
are familia, averea, viitorul copiilor 
sel şi de care este legat cu cele 
mal scumpe amintiri.

Cititorii sciţi că In cele din urmă 
numere am publicat căte-va arti 
cole cari, prin nepărtinirea cu cari 
att fost scrise, prin acea competinţă 
care este resultatul unei profunde 
cunoscinţl a lucrurilor şi al unei 
drepte judecăţi, a ti făcut o adăncă 
impresie. Âcâstă impresie att sim- 
1 ii t-o chiar cel mal mulţi dintre cre
dincioşii şi sprijinitorii acestui gu 
vern. Am putea spune chiar numele 
lor, dară acesta n’ar fi o indiscreţie. 
Nn credem Insă că pudicii confraţi 
din strada D6mnel ne vor pretinde 
acâstâ abatere.

FOIT IA  „TIM PU L U I"

B E L L A
ISTORII C1H0ASIANĂ DIN LERMONTOF 

(Ormare.)
Eşti libera! Atn fost culpabil către tins 

ţi trebue sa 68 pedepsit. Unde mă dac, no 
sein. VoiB avea p6te norocul să cad lovit 
de un glonţ, să» de ttiţnl „nul iatagan 
Atunci gândesce-te la mine, şl firtu-nie.

IjKcând aceste cuv in te, el U Întinse mâna. 
Ea nn luă acostă niână şi tăc». o  obser
vam prin uşa deşekisă şi snfeream vlklftn 
d’o atât de palidă.

Ne-primind răspuns, Peeiorin se depărta 
câţi-va paşi, apoi se opri şi să vă măr
turisesc ? în adevăr cred că în acele mo-j 
mente era în stare d’a împlini resoluţ 

c* ®^i®S încercare. Era nn 
Oar abia a apucat să atingă uş 

cân e o dată ea se repezi arnncândn-s 
in braţele Iul. Asistnm la acostă scenă fări,
• fi văijat, şi ce Mlepul?— la vederea acestui 
avânt al el ncew l p,ftofţ „
8».m gând.ndu-mă ofi nic, # datg nn ,n
•p.raaem u n el > femei o «„Uf,! de pns;nne

Bell» n« spuse că din $ oa ÎQ m  yg 
<Jns« pe Peeiorin, îl visase adese ori şi ^  
nici o dată un alt om n'o impresionase 
o» damul. Da, fură fericiţi.

Tatăl Belleî n’a putut afla c8 ea 
in fort! A bănuit ce-vn, însă n’a avut 
timp să se asigure de adevăr, căci fu ucis

er

La stndiele ce am publicat asupra 
finnncelor ţfirel şi asupra causclor 
cari aă produs situaţia de a<J(, prin- 
cipalul organ al suveranilor din D^- 
lul Mitropoliei se Încarcă a Îngâna 
a<jl un respuns.

Acest respuns Insă, care nu este 
de cât o repetiţie a celor $ise mal 
’nainte, departe d’a d£răma afirmă
rile nostre, le lntâresce şi mal mult.

Dacă acel organ ar fi respuns cu 
tăcerea la cele publicate de noi, ar 
fi fost mult mal Înţelept; n’ar fi În
vederat rtSua credinţă şi incompe- 
tinţa cu cari s'afi condus In tot ce 
aă făcut până acum.

Mal de-ună-^I d. I. Brătianu, În
colţit în Senat, a declarat :

,Da. «'spunerea situaţiei finan
ciare ce am dat în Cameră este 
greşită, însă directorul compta- 
bilităţil m’a incelat ‘

OrI-cine înţelege acum, un minis 
tru, pe care inferiorul s6ă 11 încâlă 
cu milidne, ce direcţie p6te să dea 
financelor publice, ce influenţă pote 
să aibă asupra economiei generale a 
ţSrel. Dar ceea ce nu Înţelege ni
meni, este cutezanţa d'a se Înte
meia pe resultatele unor cifre falşe 
pentru a acusa bărbaţii cel mal in 
tegri şi mal capabili ! Acesta nu s'a 
v^ u t nicăirl de căt numai la noi şi 
sub nefasta domnie a roşiilor.

Dar de scusa c’a fost încelat, s’aă 
dedulcit acum şl cel alţi suverani al 
d-lul Brătianu. Aşa organul acestoi a 
tn numârul de a<JI, pe Intuia pagină, 
col<5na 3-a, ^ice curat :

„Asupra resultatulul (76,516,591) 
.autorul articolului despre care am 
vorbit mal sus, ne acusă de rea- 
credinţâ, şi cu litere compacte face 

,o  socotelă, după care ar trebui să 
.se mal scadă 36.000.000 din acestă 
.sumă de 76.516,591. Unde este r6ua 
. n6stră credinţă?"

La acostă Întrebare neruşinată ci
titorul serios sati pufnesce de rls, 
sau se indignâză. Dar să vedem ce 
£ice mal la vale:

„N ’arn trecut anuitatea lmprumu-

i iată cum. Casbici credea că bătrâ
ni principe aderase la răpirea lui Ca- 

ragu. Intr’o <}i el, se ascunse în buruenî
pr6pe de casa principelui. Acesta se 

întorcea mâhnit dintr’o espediţie ce fă
cuse pentru a’şî găsi fata. Erea seră, 6- 
menil sel îl urmaţi mal din depărtare. De 
odată Casbici se răpede ca o panteră din 
desişul bnrnenilor, sare în spinarea prin
cipelui, îl străpunge cn un pumnal, îl a- 
runcă jos, apoi dă pinten! calului şi fuge. 
U luară în g6nă, însă nu’ l pntură prinde. 
Şi ast-fel Casbici creiju că ’şî a resbnnat 
răpirea calului săâ.

Şe«JuI lângă foc şi rugai pe căpitann! 
să'ml spnnă şi finitul istoriei.

— Şi de ce cre^î, ■— mă întreba el că 
istoria nu este terminată?

— Pentru că, nn este in ordinea lncru-
n *°r din acestă lume, ca cea ce a început
89° de estraordinar să aibă nn finit li
niştit.

At dreptate! , .  , Nu pot să'ml a- 
mintesc acestea fără să mă întristez. Bel la 
era o fată Încftntăt6re. Ajunsesem să o 
iubesc ca pe copila mea; avea şi ea
0 deosebită afecţie pentru mine. Trebne 
să’ ţl spui că n’am familie. Snrit dol-spre- 
<}ece ani de când nn ştitt nimic despre pă
rinţii mei; n’am cugetat nici o dată să 
câştig inima unei femei. Acum nu mal 
pot să cuget la căsătorie. I6tă pentru ce 
iubeam aşa de mult pe Bella. Im! plăcea

1 s’o and cântând şi jucând. A h ! onm juca 1

Am văijut jocurile elegantelor din provin- 
ciele nostre; am asistat, sunt vre-o două
zeci ani la balurile aristocraţiei din Mos
cova.

Peeiorin nn se mal ocnpa de cât să or- 
nerle şi Bă desmerde pe Bella şi ea deve- 
nia din ^i în (ji mal frnmosă. Culorea 
bronzată a manilor şi obrajilor el se to- 
pia şi da loc unei cnlori fragede. Era aşa 
de veselă! Şi cum ridea de mine!

— Ce a ^is ea de mârtea tatălui seu?
— ’ l-am anunţat acestă perdere cu în

cetul. A plâns donă $ile, apoi a uitat.
Trecură patru luni, luni de miere. ’ŢI 

am mal spus că Peeiorin era pasionat pen
tru v6nă*6re! Mal ’nainte nn se pntea o- 
pri d’a v@nn căpri6re, mistreţi; acum însă 
nu mai eşea din fort.

Nu trecu insă mnlt şi văijuî că reîncepe 
a deveni trist şi visător; apoi intr’o di
mineţii, fără să spnnă nimenul, se duse 
în pădure şi petrecu totă <}ion. Aceste 

limbărl se r  petură şi deveniaă din ce in 
ce mai lungi şi mul dese. .Nu merg lu
crurile bine!* ijisei in mine.

Intr’o dimindţă mă dusei la denşi. Bella 
şedea pe pat îmbrăcată intr’un boli met de 
mătase negru, aşa de palidă şi tristă în 
cât m’am speriat.

— Unde e Petciorin?
— La v6năt6re.
— S’a dus de mnlt?
Ea tăcu, parcă ’l-ar fi fost prea dure

ros ca să ’mi dea o esplioare. Apoi îmî 
răspunse suspinând:

.tulul domenial (cele 36 miliâne gi 

.jumăat<') Intie sarcinele moştenite 
„de guvernul de la 1 Martie 1871. 
.Mărturisim că aci este o soăpare 
.din vedere: cănd era vorba de sar- 
.cine moştenite, se făcea at&ta cas 
.de căile ferate şi numai de căile 
.ferate, In cât mărturisim că nici 
.nu ne-am găndit a trece anuitntea 
.Împrumutului domenial In aceeaşi 
.rubrică.*

Dar 36 mi)i<5ne şi jumătare se 
scap din vedere, financiarilor î Safl 
v aţf deprins să strecuraţi cămila 
prin urechile acului}

Nu credeţi însă, cititorilor, că a- 
c^sta turbură pe oneştii redactori 
de la numita Mie. Fâră să roşâscă 
cătuşl de puţin, trecăndu’şl mâna 
pe frunte, ca şi cum ar voi să gon^scă 
o muscă, adaugă pentru a satisface 
indignarea publică:

„Noi Insă credem a da o probă 
„Indestulătdre, că nu p6te fi vorba 
„de cât de o scăpare din vederem- 
„voluntară, dănd deplină satişfacere 
.acestei observaţiunl!

In adevfer, suntem satisfăcuţi. Dar 
acusaţiile vociferate pănă acum şi 
Întemeiate p'asemenea scăpări din 
vedere, cum remănf Veţjl aci este 
boclucul!

Cât pentru observaţiile puerile ce 
mal face şi cu cari vaiesce să ’şl 
Înece monstruositatea comisă, rugăm 
pe oneştii şi competinţil scriitori de 
la acel organ să calculeze bine, şi, 
decă n’afi deprinderea calculului, să 
c6ră ajutorul celui d’ânt&iti copil din
tr’o sc61â primară care ’I va Îndes
tula cu sciinţa sa despre cele patru 
lucrări ale numerilor Întregi.

Să nu se supere de acest consi
liu, pe care ’l dăm In t6tâ sinceri
tatea. căci avem cuvinte temeinice.

Seim că acel organ numesce pe 
adunaţii de la Mitropolie suverani- 

D6r fie-ne permis a observa că în
tind suveranitatea prea departe.

Am vfi^ut că aceşti suverani, prin 
luarea proiectelor de legi In discu
ţie, au trecut peste atribuţiile

— A plecat de erl.
— Nu i s’o fi întâmplat ceva?
— Eri totă 4>ua, — urmă ea plângând,— 

n’am putut să gonesc din mine ideea că 
pâte ’l-o fi sfâşiat vr’un mistreţ saă că ’ 1 
vor fi prins Cerchezii... şi a/]i îmi pare 
că nu mal mă iubesce.

Şi se puse pe plâns; apoi rădicând de 
o dată capnl cn mândrie, îmi cjise:

— Decă nn mă mai inbesce, cine ’I îm- 
pedică d'a mă trămite acasă la mine? Nn 
void să ’I fac silă. Decă nn’şî va schim
ba atitudinea cu mine mă duc singură. 
Nu sint sclavă, sint fiică de principe.

— Cugetă Insă, iubită Bellă! — ÎI Zi
sei eîl, —  că nn pâte să stea tot lângă tine. 
Este bărbat, iî place vânătârea; plecă, Insă 
revine cu plăcere lângă tine. Dar daca vei 
sta tot posomorită Îl vei face să i se u- 
rască.

—  Ai dreptate! —  strigă ea, voiă să 
fiQ veselă.

Şi iţi luă rujând tambnra, şi începn să 
cânte şi să j 6ce împrejurul meii. Dar acest 
viO avânt nu ţinu mult căci de odată se 
aruncă pe p»t plângând.

Nn sciam ce să fac, căci n’am trăit in
tre dineul. Cercam s’o consolei] şi nu pu
team să isbutesc.

In fine ii ^isel:
— Timpul este frumos, vrei să te plimbi 

cu mine pe întăriri.
Era în luna lui Septembrie, o frumosă 

4i de târnnă. Fortul nostru era construit

adevăratului suveran al ţfirel — 
singurul pe care ’l recundscem 
noi după tdte legile ce avem. În
călcarea lor este un fapt revoln- 
ţionar în t6tă puterea cuvântului, 
esfe a desbrăca pe Domnitor de 
atribuţiile ce ’l dă legea. Şi cu 
t<5te acestea nn avem budgete; am 
intrat In 1877 şi tot nu siem cari 
sunt sarcinele Statului!

Am Înghiţit acostă suveranitate 
a adunaţilor d-lor Rosetti-Brătianu, 
din momentul ce guvernul s’a fă
cut complicele acestei usurpărl.

Dar când suveranitatea acestor 
adunaţi voiesce să se Întindă şi mal 
departe, să desfiinţeze chiar, Arit
metica, — precum confraţii lor de 
la comuna Parisului aă cerut des
fiinţarea gramaticei, să ne permită 
a protesta cu totă energia.

Raportul d-lul Codrescu, citit In 
Cameră, nu mal esistă din momen
tul ce s’a constatat că, de la Înce
put până la fine, este plin de erori 
de milione; — şi aceste erori nu 
sunt tipografice, pentru că sunt re
purtate In diferite tabele, ci resul- 
tate pur şi simplu ale nesciinţel d’a 
aduna şi scădea!!

Pentru prestigiul acestei ţfirl, pen
tru demnitatea numelui dc român, 
nu cred că adversarii noştri ne vor 
pretinde să desfăşurăm aci ac6stă 
grosolană nesciinţă.

El afi recunoscut scrlntola. De a- 
ceea să trecem răpede peste acestă 
neşciinţâ de carte elementară şi să 
se mulţumâacâ cu consiliul ce le dăm 
In privinţa observaţiilor ce ne face. 
acela d’a calcula bine şi d£câ nu 
sciţi, d’a pune p’un copil din clasele 
primare.

Manoperile cele mal monstru<Sse 
ale d-lul Stătescu, precum trămite- 
rea procurorului general d. Romu- 
lus-Remus Opr£n la BuzâQ, influen
ţele, ameninţările şi amânările cele 
mal scandaldse, pentru a secondetnna 
una din victimelecoaliţiunel Rosetti- 
16n Ghica. Grădiştenu n’ati putut is- 
buti şi aâ Întâmpinat o ruşin6să că-

p o înălţime care domina nn spaciO în
tins. Intr’ o parte se desfăşura o pădure 
dăsa; ici şi colo se vedea fumnl unnî că
min şi tnrme răsipite. Intr’altă parte şer- 
pniail deluri, cari se uniati cn Caucasul.

De o da ta, zării nn om, călare pe nn 
cal cennşiQ, eşind din pădure, înaintând 
spre noi, şi oprindn-se peste riQ la câte
va sute de paşi.

— Cine o fi acela ?—întrebai pe Bella;— 
ia uită-te tn: a! ochi mai buni de cât al 
mei.

Ea ’şi înt6rse ochii în acea direcţie şi 
strigă :

— E Casbici!
— Blestematul ! Ce caută la noi ? Mă 

uitaiă ;i eă bine, era in adevăr Casbici cn 
faţa lui 6cheşă şi hainele rupte după obi- 
ceiiS.'

— E calul tatălui meii!—iml^ise Bella, 
uândn-mă de mână. Tremura ca frunza

şi ochi’ i scânteiaQ.
__ Da, da, porumbiţa mea, — murmu-

raiQ eă, veileiul acestă nelinişte, — şi tn a! 
in vine sânge de bandit.

fVpropie-te, -  strigaifi sentinelei — 
şi lovesce pe omul de colo.... Ai o rublă 
de argint 1

— La ordin, căpitanul med, — răspun
se sentinela,—dar acel om nn mai încete^ă 
d’a se învârti. (Va urma).
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dere. după cum dovedeşte următ6- 
rea telegramă. Felicităm pe juraţi 
pentru integritatea lor şi pe d. Ma- 
iorescu pentru talentul luminat şi 
înalta erudiţie cu care s'a distins şi 
In acostă ocasie :

TELEGRAMA 
Diarului „ Timpul* Bucuresdl. 

încă o palmă demagogiei.
Justiţia poporului stigmatisând ar

bitra riul, a pronunciat în aplause 
frenetice verdictul de achitare pentru 
N. Pop eseu, fost prefect la Râmni- 
cu-Sărat, şi directorul Fintzescu. 

Trăiască instituţiunea juraţilor. 
Trăiască T. Maiorescu, ilustrul lor 

apărător.
M eM upcia, N . S i biet nu.

DIN AFARA.
ţ)iarul oficios „Politische Corres- 

pondenz* din Viena, priimeşte des
crierea următdre asupra stării lucru
rilor In provincele greco-turce care 
arată modul in care se Împlinesc pro 
misiunile din constituţiunea Turciei.

Etă ce se scrie numitei fol, de la 
Larissa, cu data de 6 ale curentei:

„Pe când în Constantinopole, Tur
cii să fălesc mal mult p6te de cât 
se cuvine cu nona Constituţiune, cre
â n d , că cu acesta vor putea arunca 
praf In ochii lumii, la noi se petrec 
lucruri cari dovedesc într’un mod pal
pabil, că aci urmează neschimbată 
vechia Turciâ cu t6te basele nes
lăbite ale enormităţilor, Inconveni
entelor şi nedreptăţilor lnspăimân 
tăt<5re. Nesiguranţa publică, abusu 
rile şi arbitrarităţile vechi dur£ză 
necontenit în acelaş grad, ca şi în 
trecut, în cât este lesne de înţeles 
plângerea grecilor din provincia nds- 
stră, cari nu vor mal putea trăi sub 
povara acestor circumstanţe. Singu
rul cas pe care vi’l raportez aci va 
fi destul spre a ilustra suficient— sta
rea lucrurilor d’a c i ; şi d’a face pe 
statele străine a se împărtăşi cu gus
tul Îmbunătăţirii din marea epocă 
ce a căţjut peste Turcia.

Iu apropriere de Larissa, un co
merciant bogat de vite, anume Cu- 
topolo care în t6tâ viiţa  lui nu s’a 
ocupat de politică, a fost călcat de 
o bandă de vagabonzi mohametanî, 
şi jăfuit cu desăvârşire. Dăr acesta 
nu era de ajuns. Bandiţii aii legat 
pe nenorocitul comerciant şi l’afl a- 
dus înaintea caimacanuluî din La 
rissa. Aci Cntopolo fu denunţat ca 
şef al unul comitet revoluţionar, care 
pregătesce revoluţiune în Eprti şi 
Tesalia; şi fie-care din aceşti ban
diţi a sciut se mărturis^scă o mul
ţime de crime în contra acestei vic
time. El l’att acusat, că a adus In 
contrabandă, o mulţime de arme din 
Grecia, că a aţîţat t6te satele în ju 
rul Larissel, că a înfiinţat doposite 
de arme, că a împărţit proclama- 
ţiunl şi că a ţinut discursuri insul- 
tăWre pentru Sultanul. Caimacanul 
a pus In lanţuri pe nenorocitul co
merciant, care In vieţa sa nu visa 
de cât de turmele sale şi l ’a În
carcerat, ca pe cel mal mare crimi
nal.

D6că un mohametan ’I vine poftă 
de-a da în lături din calea sa pe un 
creştin, nu are de cât să '1 denunţe 
ca bănuit de revoluţionar. Vânătd- 
rea după revoluţionari a devenit pen
tru mohametanî o bună afacere. F6rte 
rar creştinii pot dovedi inocenţa lor, 
fiind că nici un turc nu va mărtu
risi In favdrea lor.

In ast-fel de circumstanţe nu tre-
e să se mire cine-va, d<5că Grecii 

sunt înpinşl la conspiraţie.

CORESPONDENŢE PARTICOLARE
a

TI MPULUI

curescl 
31 Undrea

Tirgovişte 2 Ianuarie 1877. 

Ce impresie va fi produs In Bu- 
revista «Românului* de la 

76, nu putem şti. — 
Noi Insă Târgovistenil şi Dârabovi- 
ţenil am remas cu totul estasiaţl vă
zând că în ajunul sfân. Vasile al anu 
lui 1877. „Românul" ese din obice
iurile s61e, şi mărturiseşte şi el ddafe

un adevăr. Obicinuiţi cu tactica pre
tinşilor radicali, —  a căror căpaci- 
tate constă în a altera, falsifica şi es
camota adevărul, — fideli principie- 
lor pe care se basăză demagogia în 
sine, represintată în ţ£râ prin re
dactorii „Românului,* — am remas, 
^icem, surprinşi când ara observat că 
menţionatul organ ese din obiceiu
rile săle tradiţionale şi lasă a să zări 
o rază de lumină asupra unul mare 
şi netăgăduit adevăr, — cunoscut 
de ţ£ra Intrigă !■“ Un asemenea eve
niment nu '1 putem atribui de cât 
puternicei influenţe spirituale a ma
relui Împărat şi pentru tot-d ’a-una 
făcător de minuni, sf. Vasile.

După un sistem odios, combinat 
şi practicat de „pretinşii noştril li
berali,® care constă în a critica, in
sulta şi batjocori tot ce se clădesce 
şi se concepe de orl-carl bărbaţi pa
trioţi şi devotaţi binelui public, nu
mai şi numai pentru că nu aparţine 
tagmei demagogice, — Inbătrînitul 
In rele, $iarul „Românul,* de astă 
dată se Îndură a mărturisi în public 
o părticică din marele adevăr cunos
cut de ţ6ra Intrigă , — mârtusire 
pe care o reproducem în întregul [el, 
şi care se resumă în urmât6rele cu

vinte. „Că de la năpustirea dema- 
gilor la putere, s’att arătat incapa
bili de a produce ceva, — că n’att 
lucrat absolut nimic, că aO stat In 
pirot^lă şi adormire guvernul şi Ca
mera. “ A mărturisi chiar el acesta, 

el care pe t6te tonurile şi In tdte 
numerile a asurzit lumea cântând şi 
apoteosând meritele, val6rea şi ca
pacitatea adunaţilor din D61ul Mi
tropoliei, — este a te face să cre$I 

In puterea moliftelor sf-lul Vasile!
0  dată mărturisirea făcută In pu

blic, — tot în public vom- analisa 
şi noi psalmurile „Românului* cari 
constitue revista sa de la 31 Undrea 
— şi sperăm că lumina se va face 
pe deplin şi pentru toţi.

Thesa ce ş’a ales „ Românul* a 
trata în psalmurl,— este cea urmâ- 
t6re: I „Reacţiunea se înbărbăt^ză 

din ce în ce mai mult şi este în 
„ajun de a reveni la putere ; —  II 
Reacţiunea s’a deprins a crede că 

„a guverna este dreptul ei absolut; 
III Până acum guvernul şi Camera 
att comis greşala neertată d’a lăsa 

„să trecă 8 luni fără să facă cele 
mal importante legi ce situaţiunea 

„economică, — dreptatea şi intere- 
„sul general cer imperios să fie fâ- 
„cute şi puse în lucrare, acum c ’a- 
„junserăm la finele anului, este ne- 
voe ca aceste legi să se facă cu o 
oră mal curend, chiar când s’ar 
strecura greşeli In grabnica lor con
fecţionare.— IV Până acum guver
nul şi Camera aă stat In complectă 
pirotelă, —  le-a fost aminte a es- 

„ prima dorinţe şi drepturi în lungi 
„discursuri, de cât a face ceva, a pro- 
„duce ceva. — V Reacţiunea nu p6te 
veni la putere prin naţiune, ci In 
contra naţiunii; VI Să ne deştep
tăm cu toţii, să ne punem pe lu
cru cu seriositate, să facem să simţâ 
naţiunea că a Început a se face lu
crarea şi vom vedea îndată că re
acţiunea va Înţelege însăşi că ’I 
este peste putinţă, fără baionete 

„străine, să surpe representaţiunea 
naţională şi să parvie să mal In- 

„figă cuţitul în pieptul poporului! 
etc. etc. etc.“

Nu reacţiunea, d-lor de la „Ro
mânul,* ci naţiunea se înbărbătăză 
din ce în ce mal mult şi este în a- 
un de a reveni la putere. — Acea 

naţiune insultată, batjocorită şi u- 
milită de voi, — caria nu i-a rămas 
nimic nepângărit în câte-va luni de 
putere, — hrăpită de voi prin fra
udă, surprindere şi amăgire /

Nu reacţiunea, d-lor de la „R o
mânul,* ci naţiunea s’a deprins a 
crede, că a guverna este dreptul el 
obsolut! Şi dă că naţiunea vă tratăză 
după justa val6re, de in epţi, — 
despuetorl al societăţii, conspiratori 
de meseriă, ucigaşi şi demagogi — 
acesta o face cu istoria In mână, 
bazată pe o mulţime de fapte po- 
sitive, şi pe un morman de acte au
tentice, ceea ce însemnăză că nu 
voi şi ai voştri puteţi representa na
ţiunea! Şi aşa fiind, pentru ce vă 
prefaceţi că vă supăraţi de epitetele 
şi cualităţile ce vi s ’att recunoscut 
atât de poporul român, cât şi de 
străinii luminaţi, câţi s’att ocupat de

6meuil şi lucrurile ţării RomânescI 
— Naţiunea d6r, este In tot drep 
tul să caute de a salva societate! 
cu ori ce preţ şi cu o oră mal cu
rând, din mâna unor indivizi de ale 
căror cualităţt se Înspăimântă şi se 
înfioră ori ce suflare capabilă şi o- 
nestâ din astă ţărâ!

Etă principala temelie pe care stă 
speranţa naţiunel de a reveni cât 
mal curând la putere!

Singuri aţi recunoscut în cele de 
pe urmă, că de 8 luni de $ile gu 
vernul şi Camera nu aă fost în stare 
să facă nimic, —  nici o lucrare — 
că aă stat în complectă pirotălâ şi 
adormire, — d6r că In câte-va ore 
promiteţl a face totul,— t6te legile de 
„esonomie, dreptate* şi de „interes 
general,*— pe care le veţi pune la mo
ment în aplicare, fiă cât de greşite şi 
absurde etc.— Hei bine d-lor de la „ Ro
m ânul,*— asemenea mărturisire de 
patentă incapacitate peste măsură, 
mal are trebuinţă de comentarii? Cum? 
— 8 luni de (Jilede când v ’aţl năpustit 
la putere, n’aţi fost In stare să al
cătuiţi măcar două articole de legeî 
— şi în câte-va căsurl promiteţl văn 
turilor să creaţi volume întregi de 
legiuiri, pe cari să le şi aplicaţi la 

| moment ? Sărmani Solon şi Licurg 
pe ce mâini aţi că ^ u t!— Sărmană 
ţără,— ce monstruositate de legiuiri 
te aşteptă!!

Nu credeţi că aţi devenit ridicoli 
şi provocaţi rlsul tutulor, prin pro 
priele vdstre mărturisiri?

Aţi uitat până şi dialogul morţi 
lor dintre Ermes şi Charon, care 
între altele $ice, că de la un sărac 
nu ai ce lua, iar de la un tâmpit 
n ’al ce aştepta!

Cum, vă văitaţi că nu aţi lucrat 
nimic In 8 luni de $ile, pe când 
ţ£ra se vaită că nu ’l-a rămas nici 
o instituţiune neatinsă de mâinele 
v6stre destructdre:— Şi în adevăr,— 
nu aţi sfâşiat pactul nostru funda
mental şi t6te legile esistente ? — 
Nu aţi pângărit justiţia, sanctuarul 
sciinţel şi al moralităţel 2 Nu v’aţl 
năpustit ca vandalii asupra societă- 
ţel întregi?— Nu aţi umilit şi degra 
dat ţ6ra chiar înaintea Turcilor? — 
Nn aţi comis arbitrarităţile cele mai 
revoltătdre?— Nu aţi violat şi nu 
aţi spart domioiliurile şi uşile cetă
ţen ilo r?— Nu aţi deschis t6te în 
cuietorile şi t6te secretele căminu
lui, răpind orl-ce urmă de respect 
şi de consideraţiune individuală, şi 
aruncând în faţă’l despreţ şi batjo
cură? — Şi vă mai hrăniţi cu ilusil 
că societatea nu se va revolta, 
nu va căuta să’şl răsbune, şi nu se 
va ridica într’o singura voce In con
tra agresorilor săi, — care sunteţi 
voi? — Vă miraţi că Naţiunea se Îm
bărbătară din ce In ce mal mult şi 
că este In ajun de a reveni la pu
tere 1 — Dar rătt sunteţi căluţi, dacă 
nu vedeţi că a vă mira, este a in
sulta şi mal mult durerile e l !— Nu 
vedeţi că de la năpustirea v<5stră la 
putere, ţăra este acoperită de foc 
ja f  şi pârjol ? — ^Nu simţiţi că aţi 
grămădit asupra ei tdte relele şi ne
ajunsurile posibile, — ast-fel că de 
la Dorohoi la Mehedinţi nu se aude 
de cât un strigăt unanim „Săriţi! — 
suntem sub un regim de m iseriă; 
Avem Comitete de salut public; 
Comunarzii Parisului afi dat năvală 
peste noi cu despotismul lor des 
frânat şi ridicol!*

Nu simţiţi că acesta fiind resul- 
tatul practic şi imediat al cualită- 
ţilor v6stre, — este şi a doua causâ 
care dă speranţă naţiunii că s’a a- 
propiat ora el de redomnire ?

_ piceţi că reacţiunea nu p6te ve
ni la putere prin naţiune, ci în con
tra naţiunel, —  vă răspundem, că 
naţiunea va veni la putere prin na
ţiune, în contra demagogiei; şi fi- 
ind-câ aveţi cutezanţa s& susţi
neţi, că sunt guverne cari nu pot 
veni la putere de cât prin slăbiciu
nile guvernelor străine, — apoi a- 
tunci să se constate că singuri vă 
daţi lovitura de graţie (gura păcă
tosului adevăr grăeşte), —  căci In 
interval de 10 ani, în două rânduri 
aţi venit la putere, la 1868 şi 1876, 
şi In ambele rânduri a isbucnit anar
hia şi discreditul; —  prin urmare cu 
irept cuvănt aţi fost huiduiţi lnâ-

ga că actuala stare de lucruri se da- 
toreşce naţiunel române, — căci pro 
vocaţi rlsul chiar străinilor;— şi fi 
ind-că sunteţi ast-fel, -  nu puteţi f 
de cât produsul unei mişcări revo
luţionare— care este apr6pe a vă în
gropa. — Naţiunea este în drept să 
spere şi să <ji eft, e8te jn ajun de a 
reveni la putere.

Vă vedeţi rostogolirea cu ochii, 
şi în disperare piceţi, că Naţiunea 
va Înţelege că este peste putinţă 
ca fără baionete să surpe pseudo 
representaţiunea v6stră, şi să par 
vie a depărta cuţitul ce aţi În
fipt în ânima e l ! — Frum<5să fraseo- 
logie demagogică, — care esprimă 
durerea ce simţiţi, gândindu-vă la 
grabnica rostogolire de la cârma ţă- 
rel, unde v aţi cocoţat ca nisce spân
zuraţi, şi de unde aţi fi capabili să 
Întrebuinţaţi chiar băioneta spre a 
vă impune ţărei, — dacă sutimele de 
mii de piepturi ale atâtor Români, 
inteligenţi, oneşti şi avuţi, -— nu v’ar 
prăvăli cu o singură suflare!

Şi acum, când am terminat cua- 
nalisa psalmurilor vdstre; —  acum 
când aţi avut ocasiunea să vă con
vingeţi că Rom ânii, — chiar aceia 
de prin văile munţilor, aă vă<Jut cu 
ochii lor fără de-legile săvârşite de 
voi şi al voştri; —  când faptele v6s- 
tre hiddse le stafl înainte ca nişte 
adevăraţi spectri, — vă mal este per
mis să vă miraţi de speranţa na
ţiunel— „că este In ajun să revie 
la putere ?

Un consilier juAeţian din D âm boviţa.

Buzău, 8 Ianuarie 1877.

In scris6rea precedentă, am ară
tat ce fel de <5ment administrăză 
judeţul nostru. Revenind astă-^I, dăm 
o scurtă relaţie de ceea ce sunt a- 
ceste individe, ca să rlvnăscă ţara 
la aşa drăguţ buchet! Este adevărat 
că demagogii ce sunt la guvern nu 
caută de cât a numi tot ce este mai 
ignorant, mal imoral şi mal servii. 
r*acă ici colea se strecură câte unul 
ce n’re aceste calităţi roşii, apoi cu 
greă o duce şi nici remâne mult timp 
la locul săQ. Judeţul Buzăâ p<5te servi 
de esemplu. Dupe ce ni s’a dăruit 
ca prefect o nulitate, comitetul de 
magogic local, care dirige totul aci, 
a căutat să ’l dea şi subalterni ase
menea; mal toţi a fost aleşi pe sprân- 
cănă, formând ast-fel un buchet bun 
de demagogie. Directorele prefectu 
rel, un băeţoiă fără carte, care până 
deunăzi a mâncat lăfâ din casa ju 
deţului ca revisor comunal şi con 
tro lor, nu a făcut de cât o Incur 
cătură în socotelile comunelor, puind 
In străgănirl o sumă de perceptori 
cari n’aă sciut saă n ’att voit să ju s
tifice sunător şi resunător gestiunea 
lor.

Acesta este mâna drâptă a pre 
fectulul şi servitorele comitetului de
magog. Sub-prefectul de Câmp, un 
srein nenaturalisat, arendaş cu plă
ţile Încetate, vechitt cartofor de ca 
fenea, dator la stat pentru arenei 
şi la comuna Aldeni pentru bani mân 
câţi de acolo. Urmăririle ce ’ i se fac, 
nu mal pot da resultate astăzi, când 
s'a dat tot la o parte şi este In bu
nele graţii ale prefectului. Este cu 
totul ignorent şi pentru prima dră 
ocupă funcţiune publică Sub-prefectul 
de Sărata, care iarăşi pentru prima 
6ră ocupă funcţiune, contra legeî este 
antreprenor a cinci poduri şi ţine în 
arendă de la stat o pădure In plasa 
sa. A comis mal multe abuzuri, In
tre cari tăierea unei păduri nevfen- 
dutâ a statului; de şi sunt mulţime 
de reclamaţii contra lui şi o anchetă 
ce ’i s’a făcut de minister, dar el tot 
stă la post. La TohanI s’a numit de 
curând, şi.fără nici o instrucţiune.

Tot pentru prima drâ este numit 
în funcţiune, In care a debutat prin 
a fi pălmuit de un comerciant din 
Mizil. Acest june demagog, având 
neînţelegeri personale cu srăinul ne
naturalisat, primar de Mizil, c a r e  sub 
guvernul trecut a fost destituit şi 
dat In judecată numai pentru 20 lire 
ce luase de la un recrut, ni se spune 
că a constatat abuzuri grave In pri-

g S ese ft\  2000 ̂ e n l .  La ace,t
for S ” U8tata membri.
aprobaT !  Perma“ «nt cari ati
Dărâtdre ^jea monstrudsă cum-
E S t u i  a ar buetuI Gugu,e*’ sub
a făcut ra 7 T bUZat şi’ de «udă a tarat raport la cordna cu Lei, ce
rând destituirea primarului şi disol- 
varea consiliului. Dar lucru şade mu- 
şama, aşteptăm să vedem.— La Pla
iul Slăniculul este sub-prefect vesti
tul Berha. Acăstă sub-prefecturâ i 8’a 
Jat ca recompensă a neruşinatelor 
calomnii, aduse contra D-lui Iaco- 
v»«ie, pentru falşul ce singur el co- 
misea* în lista de votare, ca secre- 

e biuroti, In alegerea de la Mar
tie, consHţnin.iuge denunciator şi mar
tor la fam6sa anchetă a Beiului de 
amos, i)pfece a fogj. descântat şi în- 

curagjat de c o l e t u l  demagogic că nu
. as ’  e ’ ,m culpabil vădit, va posa 
tn victimă şi vas recompens it, cura 
a şi foat.— Acesta eite unul din consi
lierii intimi al prefectul,^ dupe iste
ţul pnmar de Buzăfl de care vom 
vorbi altă dată. Berha s\* mal mult 
la comuna Săpdia, reşedinţa, prefec
tului, de 11 redacteză şi '1 Învaţă, l u 
crările de cancelarie.

Dacă la plaiul Buzăului se mal 
găseşce unul din vechil suprefecţi 
ne dat afară, causa este că acela 
sa  întâmplat să fie văr-primar cu 
vornicul Gună. —  La plaiul Plrscovul 
s’a trimis un vechitt şef de biurott 
din prefectură, căruia, dupe ce ’l s’a 
dat cuvenitele instrucţiuni de comi
tet, şi văzând că nu este apt a le 
esecuta cu esces, s'a făcut raport 
a 1 înlocui, se <Jice, cu unul pălmuit 
de un oficer In cafenea, spre a face 
pereche celui de ia TohanI. Dar a- 
c^stâ schimbare nu s’a realisat Încă, 
din causă că actualul sub-prefect 
află, porni în BucurescI, şi vă$ându- 
se ameninţat, alergă la un espedient 
nostim care nu p6te fi spus de cât 
Intr’o f6ie umoristică.

In general suprefecţi! cari fac şi 
po judecătorii de pace mal nici o- 
dată nu se găsesc ia reşedinţele lor, 
mulţime de procese statt baltă şi 
bieţii 6ment s’att desperat de a’şi mal 
căuta interesele. Acesta este mijlo
cul de a face să dispară procesele, 
sistem inventat din timpul când era 
d. Rosetache poliţai tt la Pitescl.

A C T E  A U T E N T I C E
COMPLOTUL IN  CONTBA

M. S. DOMNITORULUI,
ur$it ji zămislit de Demagogie, tn f i 

lele de si 25 Odombrt 1873.

măria de Mizil, precum că se spe- 
culăză In profitul primarului banii 
comunei, câ primăria a cumpărat cu 

untru, despreţuiţl in afară, şi în ge-|suma de 4,000 galbeni pe contul sc6-
ueral trataţi după justa vdstră va 
16re. — încetaţi dar de a mal stri

lei Crâciunescu din fondurile acelei 
sedie o sforicică de moşie care nu

PR O CE S-VE R BA L.

Astăiji 5 Noembre 1878, — chemând
Înaintea uostră pe Matei Smedeann, __ţi
pundndn-î în vedere cela descoperite şi cele 
constatate la adresa sa, — l’am inritat a 
ne arăta pe agenţii provocatori aî acestui 
complot, — şi a ne mărturisi canoscinţa 
ce are în privinţa minuţiositSţilor ce în- 
conjorn urnirea şi zămislirea conspiraţianil 
de faţa; — Dens al se grăbi a ne declara 
că nu are nici o canoscinţa,— că este cu 
total strein de cele ce i se impntă;— (>bie- 
tnl om, tot aţa de inocent, şi de strein, 
ca şi in tentativa de asasinatul d-lof Co- 
gălnicenu).

Confrontândn-1 ca G. I. Bo'?AQ Şi ca 
Alexe Tâmpeau, în preseaţs «Mol procu
ror general St. Iorgulesca ?' • d-lul pre
fect al Poliţii Blarembsigi — Tâmpeau în 
faţa sa, ne declară nrmăt6rele: acum o 
lună, a venit Smerf8ann miue a casă, 
de unde a trime.» Pa nn ucenic să ohieme 
pe Borşan, cai*J« 8 ?* venit;—atonei Sme
deann a înot?0* s“  06  sPne starea lu
crurilor da nu maî P6le fi «oferită,— 
că el Sn>^eana este botărit a sili pe Dom
nitor s» îschIoscS abdicarea sa, etc. — A- 
pol dup» mal raalte întâlniri ce am avat 
cftnd cu Smedeann eând ea Borşan, — în 
cele de pe armă în sera de 24 Octombre, 
pe când m8 găseam la coletăria din Pa- 
sagiQ înpreună cu Borşan, a venit lângă 
noi fostal scriitor de la măimărie, şi ne a 
<jis că ne chiamă Smedeann la gara Pa- 
saginlal de lângă tunel,— unde ducându- 
ne, Smedeana ne-a spos In acelul 
scriitor şi a cântăreţului, de care era a- 
oompaniat că astă sdră nn • putut >renşi 
,să sforţeze pe Domnitor ca să abdioe 
»din causă că de şi 8’8 ^ns pândescă 
»pe Domnitor spre mitropolie şi Filaret, 
,pe unde credeafl că are să se Înt6rcă 
, Domnitorul,—însă s’aB Înşelat de drnm,— 
,căcî în realitate M. Sa s’a întors pe



.strada C ă liţ i ,- ţ i  până a f  H j  » ‘ R,nto 
,p e  acea stradă, —  n remas pnţml la nu- 
,măr din t6tt  banda,-|i «*-*»> le-“  Pe'
,rit cnragiu,—f» nu Rfl “ cut nim,o;<

C. 1. Borşan,—peţpistând în cele ce ne-a
declarat în diferite rân duri-In i faţa■ tn - 
tntulof, ne deolară nrmătârele: Este forte 
adevărat că acum o lună, am fost chiă- 
mnt a casă la Tâmpânu, — nnde gSsind 
pe Smedeann, — acesta a început sa ne 
spne că actuala stare de lucruri nu se 
mal pâte tolera; — apoi după o convor
bire mat întinsă asupra politicei, Smeduun 
ne-a zis că este hotărât a face pe Dom
nitor să abdice prin siluire; — şi că pen
tru acest sfârşit, fie-care din noi trebne 
să cooperăm in sfera nâstră, ca abdicarea 
să fie şi mai sigură. — Puţin înainte de 
24 şi 25 Octombre, m’am întâlnit on Sme- 
deanii la cofetăria din Pasagiăi — î* aco'°  
mi-a comunicat în mod positi* că în sera 
de 24 Octombre s’a hotărt‘  » 89 Puna în 
esecntare faptul material»! abdicării Dom
nitoru lui,- de aceea »f-“ Invitat a prepara 
şi pregăti pe lucrîf°r'* tipografiei, ca 
îndată ce vom a n a lu l  de abdicare,
să năvălim la să tăiem firele elec
trice, spre a nu se transmite ştirea, până 
ce mal ioMiB nu se va instala noul gu
vern (wdiealo-demagog, bineînţeles); ceea 
ce am fi făcut, căci am ţinut pe lucrători 
adonaft până ce am întâlnit pe Tâmpenn 
care 'mi-a spus că a remas treba pe a 
dona 4i când tot de odată am aflat că 
Domnitorul intrase deja în Palat.— A dona 
<Ji întâlnindu-me cn Smedenu în pasagiă, 
'mi-a făcut cnnoscnt causa nereuşitei; el 
4icea că s'a dus cu 6menil sel la Filaret, 
crezând că p'acolo se va întorce Domni
torul de la tabără, insă aflând de la gară 
că Domnitorul se îutârce pe podul Căliţi, 
a pornit îndată spre acea stradă, dar că 
până să’i iasă înainte pe podu Căliţi, parte 
din âmenil hotărâţi a se repezi asupra 
Domnitorului, se risipise, parte remăsese 
la gară, ast-fel că rămâind puţini la nu
măr din *tHă banda organisatâ, n’au mai 
avut curagiîi.

A doua <}i 25 Octombre sera, Smedenu 
’mi-a spus că iarăşi s’a dus pe podul 
Căliţi, ca să întâmpina pe Domnitor care 
se întorcea de la tabără, şi că şi de astă 

dată Ie-a lipsit curagiul, fiind prea pnţinl 
la numer, din intriga bandă, ast-fel că nn 
aii putut face nimic.

Făcând a compare înaintea nâstră pe 
Petrache Grigorescu fost scriitor la mal 
mărie şi pe Dumitru Popescu cântăreţ de 
biserică, abia apucase să intre pe uşă, şi 
Tâmpenu ne declară cu o voce clară şi so
noră că aceşti indivizi fac parte principală 
din banda destinată şi organizată pentru 
detronarea M. 8. Domnitorului, că aceştia 
sunt indivizii, ce eratt faţă în slra de 24 
Octombre la gura Pasagiulul pe când Sme
denu ÎI povestea motivul nereuşitei din a- 
cea seră! etc. etc. etc.

Primnl-procuror I* Ciutlea.

C. 1. Şorşan, Al. Tâmpeanu, M atei Sme- 
dtanu, Petrache Grigorescu, Dumitru Popescu.

(Estrase din Dos. No. 306 din 73, al ju
delui Instructor Trib. Ilfov, intitnlat Ma
tei Smcdim fi alft preveniţi pentru complot 
in contra M. S. Domnitorul ni).

(Va urma).

C âte-Ya cuvinte asupra Imposi-
tnlni venitului mobiliar.

Sub acel titlu reproducem ur
mătorul articol din Curierul finan
ciar. II reproducem căci învede
rează rateurile ce pregatesce gu
vernul actual pentru a combate 
desastrul causat financelor n6stre 
prin inepţia 8a. Intr’unul din nu- 
merilo viit6re vom reveni.

I&a articolul:
AstăŞI, când guvernul ocupat cu reor« 

ganisorea sistemului de contribnţiunl, in
troduce în Cameră un proiect de lege a- 
BTI kt ^positului mobiliar, când unii din 
publiciţtîţ noştri prin presă 1) şi prin bro-
jure ) preconisu şi esaltă impositul asupra
vemtnlul moY>iiur .  .uar aşa numit icometax, 
când, voci şi ancă a,,. „ „ i _  _  » ,  . ,gJP pole mal antonsate in Camera, propun .„ S'vornulul crearea de
atare imposit, noi în asemenea împreju
rări credem necesar a publica următorele 
convinşi că bărbaţii noştri financiari cu
getând matur asupra viciilor acestnî sis
tem de contribnţiunl: income-tax, condam
nau de toţi magistrii sciinţel economice,

1. GmrienU Financiar, 25 Iulie, 20 Sept; 8 Octom.
14 Noembrc 1876 yi Unirea Democratică,

vor reveni de la ideile d-Ior primitive, şi 
se vor ralia la opinia nile acestor bărbaţi 
geniali intre cari celebrul Pitt nnmesoe a. 
cestu combinaţiune fiscală, de flagel social, 
bătae Duhni e<]eăsou.

Ideea de a spori oontribuţiunile pnblice 
prin nn imposit direct nsnpra venitului 
mobiliar, nn este cum se crede de uni! es- 
clusivamente engletjă, nici ceva noii. La 
Athenieni 3). darea aşa numită isfora — 
sKjpopâ — ®e cerea une ori nu numai de 
la averea imobiliară, ci de la or ce altă 
avere a cetăţianulnl aşa cum se practica 
la Roma sub Servins Tullius. In evnl me- 
^in găsim In Florenţa şi la cele-l-alte re
publici italiane atare imposit estraordinar 
calificat de popor cn denumirea semifica- 
tivă de urita sarcină — gravata spiacente
—  şi care nn diferă mai inlrn nimic de 
acea engleză income-tax. Dar şi în statele 
contimporane s’nîi făcut varit încercări în 
atare imposite, în Olanda, Suedia, Portu
galia, Elveţia şi aiurea, în cât acostă com
binaţiune fiscală îşi are deja analele sale 
pe care bine ar face bărbaţii care la noi 
se ocupă cu financele pnblice să le aibă 
in vedere. Din studiul acesta ar cunâsce 
că dacă opininuile economiştilor sunt de- 
visate asupra legitimităţii impositulni in 
cestinne, toţi insă în unanimitate afirmă 
că averea mobiliară nu e susceptibilă în 
aplicare, de evaluare fără fraudă şi arbit
rar. Aşa bună-6ră vedem la antici, pe A- 
tenienl uevoiţl a decreta ca completare la 
impositnl sus-citat isfora, darea antidosis— 
ivTiooTi; — adică un spionagiu mutual pre
miat de guvern cn transmiterea avere! de- 
nnnciatului acusat de dosire, in posesiu
nea dennnciatornlnl. La Corint şi Roma, 
chiar pedâpsa morţii s’a părut unicul mij
loc eficace a asigura sinceritatea contri
buabilului. Atari însă eroice remedii fiind 
respinse de civilisaţiunea secolului nostru, 
impositul asupra venitului mobiliar, astăzi 
nu mal este considerat de cât ca esceptinne 
saxonă. Toţi economiştii din preună cn celeb
rul italian Broggia 4) declară ,că natura ve
litu lu i mobiliar este ast-fel, că numai la o 
»dare indirectă p6te fi supus, a se impune 
»tnsă într’ un mod direct cu dreptate şi spi- 
»rit de egalitate, este lucru nu dificile ş^im- 
‘ pilfitor precum se susţine de unii autori. 
*ci absolutamente imposibil.» Marele băr
b a t  de Stat şi economist Gean de W itt(5 ) 
cjice: * constatarea venitului este cea mai 
•odiosă sarcină pentru cetăţeu, funest re- 
*fugiii pentru Stat, şi nesfârşită sc61ă de 
«cornpţiune şi speijur.» Baudrillard după 
nn examen sub un punct de vedere, gene
ral al cestinnel, ajunge la nrmătârea con- 
elusiune S * Impositul asupra venitnlui mo-
* biliar nu este alt-ceva, de cât o perpetue 
‘ sorginte de împilare, din partea guver
n u lu i şi de fraudă din partea contribna 
‘ bilului.» Leon Faucher, Feuld, Brougam, 
toţi manifestă aceiaşi antipatie contra im
positulni mobiliar. Cadrul restrâns al aces
tui articol, nepermiţându-ne a reproduce 
textual opiniunile acestor autori, ne măr
ginim a cita pasaginl de mai la vale din 
celebrul Stuard Mill, care confirmă ceea ce 
mal sus am 4'Si cum şi aserţiunea nâstră 
despre acordul esistinte intre magistrii sci- 
inţei în cestiunea de faţă: «In starea actn- 
*ală a moralităţii publice, constatarea ve
l i tu lu i  fie-căruia cetăţen devine imposi- 
*bilă. De aci urm&Jă că impositul acesta 
*aşa de just în teoriă, in practică e cel 
*mal nedrept şi mai răă. Acesta este opi- 
*niunea dominantă pe care sunt nevoit şi 
*efi s’o împărtăşesc.} (6).

Ne remâne acnm să examinăm cum a 
funcţionat în Englitera, şi ce resnrse ’i-a 
produs acesta măsură economici declarată 
de somităţile sciinţel ca nepracticabilă.

Impositul asupra venitului mobiliar s’a 
votat pentru prima âră în Englitera la 
1798, introdus de Pitt in timpii revolu- 
ţiunel francese subt denumirea de Pro- 
bertiy-tax, fiesându-se la sistemul progresiv 
în raport cu averea. (7) Cu perceperea Iul 
s’a însărcinat speciali comisari aleşi aprâpe 
în modnl acela ca pentru representanţi. 
Besultatul acestei măsuri fiscale n’a cores
puns aşteptărilor bărbatului politic. In Ioc 
de 10 miliâne pe an dnpă evaluările mi
nisteriale, abia pe jumatate s’a obţin nt. 
Intârîtarea însă a opininnel pnblice a a- 
juns la atare grad, în cât parlamentul în 
urma petiţinnel corpului negocianţilor din 
Londra, a trebuit să’l abroge. In acest act 
istoric constatarea se numesce; *Interve-

î' o  A" ^tufp 1̂ ; «Oh*«rvaiiunl critice * broş.
8. Boertli, Economio politiquo do. Athbnicn..

(arad. franţ. Pana, Sautolct 1828.
4, Trattato di tnbutl. Napoli, 1743
B. Expo»(S des prinoipes et maxim*» politia «cs 

trad, franţ. 1800.
6. Economie politiquo voi. II, pag. ( 4,
7. Esista douâ sisteme de imposite, unul aoel 

ayvnumit proporţional, şi altul progresiv. Ou alta 
ocasiuno rom vorbi despre diferenţa dintre ainOri- 
douîl aceste.

nire demnă dţ timpii inqnisiţiunel, violă' 
ţâre libertăţii cetăţen ui ui şi a moralei, rni 
nătore comerciulnl şi confundând forţa 
minte venitul legal cu acel transitor. (8 
Acesta e istoricul primei tentative in En 
glitera, care n'a durat mal mult depntru 
ani.

Resbolul contra lui Napoleon sili pe En 
glesl a recurge din noii la acostă extrem 
măsură. Legea se votă de parlament î nsa 
dnpă o discnţinne din cele mni furtuuâse 
în care Pitt revenind acnm din esperienţi 
de la ideea sa primitivă, se declară cel ma 
aprig adversar propriei sale inovaţi un 
Necesitatea însă învinse logica şi raţiunea 
şi proberty-tax schimbându’şl numele în 
acel de income-tax oontinuă a funcţiona 
până la snrparea colosului frances. Se scie 
care era nemulţumirea şi înverşunarea con 
tribuabililor, că din causa acesta a resăl 
tat rămăşiţe in suma aprâpe de 15 mili 
âne n cărora liqnidare s'a trăgănat pâni 
la 1831. Căderea lui Napoleon provâcă i 
mediat abrogarea a income-tax votată in 
memorabila şedinţă din 18 Martie 1S16. 
Ca să dăm o idee de starea de iritaţiune 
opininnel publice vom cita următârele 
*După propunerea Lordului Brongham care
* dete prin desvolţările sole esacte interpre- 
‘ tare sentimentelor naţiunel şi a parlamen
* tulul, se luă decisiunea a se „arde» ima- 
*diat ori ce act care ar tinde a perpetue 
«memoria, saii a facilita reînfiinţarea unui 
«atare imposit.* (9).

De atunci in curs de 25 ani nu s’a ma 
vorbit de restabilirea de income-tax. Mi 
niştril numai se serveai! de imaginea lui 
ca de o causa să sperie pe Parlament de 
câte ori acesta se arăta greoi ii a’î acorda 
vre o resursă estraordinară. Aşa când 
1835 oposiţiuuea combătu cu înverşunare 
impositul adiţionale asupra berel, Robert 
Peel puse capăt discuţiunei declarând 
*LuaţI aminte domnilor, nu cnm-va refn 
*sând o dare uşâră ca acesta să supuneţi 
«ţera la «flagelul» impositulni asupra ve
litu lu i.»
Văzurăm mal sus că cel mal înverşunat ad 

versar declarat contra income-tax fu insuş 
Goulielm Pitt autorul acestui plan de contri 
buţiune. Cu tâte acestea la 1842 se votă 
din noii, însă numai pe trei ani renăscân 
du-se din cenuşa incendierii sale de la 1816 
Aci să cnvine să notam că impositul votat la 
1842 n’avea nimic de comun afară de nnme 
cu acea colosală maşiuă resbelnică care apăsa 
aşa de greii asnpra Englesilor in timpii lui 
Napoleon. Prin legea din 1806 se aduna 
aprâpe 15 miliâne lire. La 1842 guvernul 
nerea numai 5, adică acum nici o a cjecea 
parte daoă am ţine semă de depreciarea 
metalului survenit in acest interval. De a 
tunel neîncetat acâstă contribuţiune a mers 
tot scăpând în cât la finitul anului trecut 
1875 abia s’a urcat la suma de 2'/> mi
liâne lire pe an.

Iată proporţiunile unde s’a mărginit im
positul acesta cate continuă a excitat o- 
piniunea publică în contră-i, acum nu ca 
ouerâsă, ci ca esercitând asupra moralei 
publice o influenţă din cele mai perniciâse. 
Şi în acâstă privinţă Mac-Calloch 10) a- 
daugă: »reducerea impositulni n’a fost in 
»stare să modereze frauda şi subterfugiile, 
,şi pe când unii fârte oneşti se condamnă 
»pe nedreptul la dări superiâre venitului 
»real, cel mal mulţi prin falşe declaraţiuni 
.să substrag de la contribuţiunea potri- 
»vită cu averea lor. In genere aceste mi- 
jliono ce se percep prin income-tax daO 
„nascere la o sumă de griefeşi abusurl cu 
»mult mal mari de cum s’ar percepe 15 
„miliâne prin contribnţiunl indirecte.»

In fine Gladston, celebrul Gladston în şe
dinţa din 18 Aprilie 1853 prin un bri- 
lant discurs in care cu numerâse exemple şi 
cifre pnnând Iu evidenţă viciile acestei mă
suri fiscale, propune treptata abolire a im
positulni asnpra venitnlui şi înlocuirea lui 
cu sporirea taxei de transmitere asupra 
imobililor.

Din cele espuse resultă I, că icome-tax 
n’a fost nici odată considerat in Englitera 
cu resmsă stabilă şi permanentă posibilă 
a servi la strângerea vre-unei datorii a- 
mortisabilă, şi ast-fel se apase asupra ge- 
neraţinnilor viitâre, ci numai ca o armă 
provisoriă, care a doua <ji dnpă încheerea 
pâceî, eră se anina de cui ii în părete, al 
11-lea că Englezii recunoscând defectele ire
parabile ale acestei arme se ocupă serios a
o înlocui treptat prin alta mal perfec
ţionată.

Acum am putea pune întrebarea, dacă 
in Englitern, unde averea mobiliară a luat
o desvol tare aşa de colosală şi chiar unică 
in lume, s a cerut abolirea acestui impo
sit, şi in scop de a se stinge; succesiv s’a

redua în cât de mult negreşit a’ar fi ş i . domiciliaţi aci, fac pregătiri de plecare, 
stins de n’ar fi esistat necesităţile resbe- Acel snpnşi turci, ale căror mijlâce nu le 
lului diu Crini ea, dacă, atât lăudatul res-I permite d’a părăsi Odesi, se vor pune snb 
pect al Englesulul pentru lege consistă în I protecţiunea Consulatului englez, cea ce a 
a ascunde, după însuşi mărturia lui Glad- fost deja aprobat de către ambasada en- 
ston, */i a venitului săQ, dacă acolo, de câte I gleză din Petersburg. 
ori fnncţionăcjă income-tax s’a vă<jut pe [
unii din cel cu repntaţiune de mai on eşti 
posedând două registre, unul pentru sciin- 
ţa lor proprie şi altnl pentru indicarea 
venitului lor, apoi la noi in România în 
urma calamităţilor ce bântue ţara de atâta 
timp, după lipsa de industrie naţională,
paralisie a negoţului, sărăcie generală 9’ I propriile sale'forţe. 'Procedare^ 
altele, întrebăm care ar fi resultatele unei 
atare desastrâse măgură fiscale de s’ar in
troduce în ţară? Aci ne aducem aminte că 
Isocrat taxdză pe âmeni în trei categorii: 
în cea d’ănteiă pune pe acei care de la 
sine găsesc ce-1 corect, în a doua pe acel I prom,iainni]e gaie. 
ce se pricep să imiteze bunele esemple, în 
cea de a treia pe acel ce nn snnt capa
bili nici atâta măcar să facă.

Londra, 2o Ianuarie, 
ţ)iarnl »Times* recomandă Rusiei d'a 

se mulţumi cn resultatele morale ale con
ferinţei, în loc d'a face resbel.

De şi Rusia nu a ajnns să dobândescă 
garanţiile ce cerea totuşi ea le posedă prin

cea mai
prudintă şi cea mai demnă ar fi, d£că Ru
sia ar recunâsce, că din tâmna acesta şi 
de la cuvântul rostit în Moscova, sitnaţi- 
unea s'a schimbat şi se aştepte cu cele- 
alte puteri ca aă v&jă cum înplinesce Porta

C R O N I C A

ConstantInopol, 21 Ianuarie, 
u. • | Marele Vizir a supus Sultanului deci

şi unile marelui Consilifl, cerând ordinul 
pentrn a le comunica puterilor, ceea ce s’a 
şi făcut.

Demagogia şi falşific&rile f&cute ou pre- 
cugetare tn expunerile fin anciare .— De când 
a ejit d. Sturza din minister remarcăm

Moscova, 20 Ianuarie. 
Gazetta de Moscova vorbind despre eve

nimentele din urmă în Constantinopoli con-
, chide că Europa care a perdut prin ce- continuu cum .Romanul* arunca respon-1 , . , ,  ,  , ,  .  .

. . . . . , „  . I dare, trebne acuma după acel refns, să si-
sabilitatea situaţiunilor financiare asupra I , -  y n <_x« . . . . .  . . .
.  ,  „ , I lesca pe r â r tă a p r n m i primele pretenţiuni
d-lui oturza. Cat pentru noi n avem tre-1  - , 1 . . . . .■ . I in loc de clee modificate cu încetul,
bmnţă de acâstă mărturisire. Sciam fârte
bine că marele diurnaş d. Codreseu nu este
de cât omul de pae al pseudo-baronu
lui de Hahn. A<11 când aceşti scamatori
financiari se ved prinşi cu mâna in sac,
ca chiar d. Brătianu, sunt siliţi să măr-
turisescă falşul. Prin articolil noştri!, am

Petersbnrţ, 20 Ianuarie. 
Marele duce Nicolae a petrecut acostă 

nâpte în nelinisce, însă fără friguri.

Roma 20 Ianuarie.
. ,  , In vatican se pregătesce o mare schim-

probat până la evidenţă neleahtatea cu bare. Până acuma, cardinalul Antonelli şi 
care proced demagogia chiar în ohesti- I Patrizi aă îndemnat pe Papa la o 'mode- 
unile financiare, procedare care, după I raţiune 6re care şi l’aă ferit cel puţin de 
cum s’a <}is, rănesce mai mult însăşi ţdra 
de cât pe adversarii politici în contra că
rora se mănuiesce.

*
* *

Demonstraţie contra softatelor unguresoi.

fanatism. Actualul secretar de stat, cardi
nalul Simeoni nu are nici o influenţă a- 
snpra Papei, căci tâtă influenţa o eser- 
citărîn tâtă puterea cnventnlui cardinalul 
Bilio, părintele sylabusului şi cardinalul 
Monaco noul vicar general papal. Publi- 

. ... . . .  ■ cui nu a aflat nimic până acuma de a-
Aflăm ca de câte-va (jile o mulţime de ti- ac&tS schimbare.|InSnŞT Papa d ’abia are
neri au aşteptat la gară, pentru a face o I cunoscinţă despre ea. Bilio şi Monaco vo-
priimire cam ca la Triesta, Softalelor un- I esc, ca Papa, anulând tâte disposiţinnile
gureşei, cari aă dus sabia lui Abdul Ke- I conclavel, se număscă pe unnl dintr'inşii
rim Paşa. Ni se spune insă că softalele, de ^ f 58801 al. ®  ?optesc Papei de a

y i. j  v e o  « . . . .  I proceda energic în faţa timpurilor greleprevedend ca in oncnresci vor pmmi m I \a ^ __ °  v . * . r\ y Tr Y r  I la cari este espnsa biserica. Daca acest cu-
loc de buchete... flueraturî, b aii grăbit a I rent nn va fi oprit, suntem în ajanul u-
întârce spatele Bacurescilor. Credem că ju-1 nor decrete yaticane escesive în contra
nele soft ale, cari aii escitat dispreţul şi râ- I contra societăţei şi contra stata-
sul lume! întregi, cu acea îndrăsneţă şi ri- Llnh F “ ria Yaticaunlaî.v» îndreptată mai 
v  w .» . . ,  , 1 , I mtaiu contra germaniei şi Italiei,
dicolă manifestare in favorul sugrnmăto- Spre a’şi asigura clerul în acestă luptă
nlor chreştinilor din Europat n’au să se I ofensiva, în contra ordinel civile, se vor
falescă cacî, afară de S ţambal, pe or! undei numi nnmal episcop!, pe care se po te conta
aii trecut, aii fost siliţi să se ascundă şi I Pe deplin. <Supunerea orba,, *unirea>, şi
să întrebuinţeze tâte mijlâcele pentru a ’şî *d̂ cr1e^ “  estremă» este «parola» dic-

-  , . . . .  , ,  . .,. . I tata de B1I10 şi Monaco in nnmele Vati-scăpa pelea de indignarea lumel civiliaate. | cannlnîi snb c?are a începnt deja lncrarea
misteriâsă.

Encyclica papală ce se va publica în
, .v j  . s . .. . w 1 . 1 consistoriul viitor, va fi acea mină de es-mare, o banda de cinci individi, au tortu- I ninfi;nn(> __• . . . T I Plos*nne, care e destinata a arnnea in aer

rat în locuinţa sa din strada Teilor No. 76 I societatea modernă, 
pe Ivancea, antreprenorul Bufetului de la
galeria Teatrului cel Mare, furându ’I ca | Ca taro, 19 Ianuarie
200 franci. I Capii insurgenţilor din Herzegovina aă

Unul din ace! cinc! indivizi ar fi cu-1 aTQt o întâlnire pe teritoriul montene-
, yi 1 1__ * x I gren cu care ocasinne aă hotărât, a tri-noscut, ca lucrător la o lumănarane din I . . . .  v, ‘| mite o deputaţiune către Ţarul, cu rugă-

piaţă.  ̂ _ I ciune, d’a scăpa Herzegovina din stăpâ-
Poliţia ’şî a făcut datoria constatând a- I nirea turcăscă. 

costa numai prin proces verbal... mal mult I Montenegru ’şî continuă erăşi armările, 
nimic. Dar âre acela dintre individe, care I v®r forma trei corpuri de armată, cari
, >. , . «  . I vor fi comandate de Bozo Petrovicî. Pe-a recunoscnt, nn sar putea fârte u ş o r l . „  ¥ . _ . . ... ’ .. . , r» „ _  , , „ , I tre Vucovici şi Plnmenaţ. Fie-care din a-

pnnde de Pohţiă ? De ce dar nu s au lnat | ceste corpuri va fi compus de opt bata-
liâne. Unul din aceste corpuri va porni

I spre hotarnl Albaniei iar cele alte două 
spre hotarele Herzegovinei.

*
* *

Torturi. In 4>na de Bobotâză ’namia^a j

măsuri contra lui ?
»

* *
Furt la g ara  Filaret. In 4>ua de 4 Ia-1 

uaritt curent, s’a comis la gara Filaret 
rmătârea hoţie:
92 Balotnri piele de vacs, declarată de I 

talpă cn declaraţia No. 28 in greutate de

POST-SCRIPTUM

Aflăm c& mai m ulţi mem bri al 
m

8. De Parieu. Hi «toi re des impâts pag. 107
9. Journal deseconomistes voi. XXI. pag. 98.
10. Ou iaxation pag. 122 apud Parieu

10,000 chilograme. Paguba fiscului este, Conferinţei VOr veni In Bucureecl. 
chiar dacă ar fi fost talpă, de le! 4.000 Corniţele Chaudordy este nşteptat la 
de âre ce trebuia să se percepă după art. finele septâm aaer. Corniţele Zichv şi 
60, iar nu 4 5 ;-d a r  în cualitate de piele Baronul Calice sunt aşteptaţi ase- 
de vacs, după cnm în realitate a fost, sta- I m enea 
tnl perde de la acele baloturi lei 17,000 
urmând a fi taxată după art. 120.

Denunţătorul a fost nu hamal W ă - l j ^  TEODOR PANGAL Î S Î Î t
<Jând hoţia, a reuşit să oprăscă 10 balo- facn|utea din p8rilli ;i fost mBRi(<trat la 
turl, căci cele-l'alte a8 fost aspediate nr- | rib. Ilfov, are onâre a annnţa că a luat

trofesiuuea de advocat. Orele sdle de con- 
pnltaţiune snnt: diniindţa de la 8— 10 şi 
sdra de la 4—0, la domiciliul seit No. 84 
strada Popa-Tatu. 5—1

gent spre a li să perde urma 
—Acâstă faptă a fost denunţată şi Mi- 
nisterului, şi impiegatul delegat, întrebând 
pe d. Ştefănescn revisor: cum s’a urmat 
acestă fraudă, el a declarat că nn scie de 
âre ce în acea ^i a lncrat 80 de declara- 
ţinnl.—Se va face âre şi acâstă hoţie mu
şama ca atâtea altele ?

ULTIME SCI B l
O d rs a , lS  Ia n u a r ie . 

Consulul general turcesc d’aci cnm şi 
uu număr mare de snpnşi turci, oe snnt

B I B L I O G R A F I E .

Cartea de oetlre partea III pentrn clasa 
IV-a primară a eşit de snb tipar; ea este 
lucrată de o asociaţinne de învăţător! în- 
tru tâte in tocmai conform cn programa 
actnală a claselor primare şi costă, nn vo- 
lnmen de aprâpe 30 oâle tn 8°, numai
1 leu şi 50 bani, un preţO cnm n’a fost 
încă mal mic pentrn o carte şcolastică.

Editor'!: Sooec & Comp.



CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DR71SE
Hu>'vr**ri, 10 Iamutrie fS77.

V A L O A R E A I ('«ruta Offtrit* Oool

Oblig. Rurale . 10°/© 1864 
» >

Ttrpr. Oppenh^im 80*O 18W» 
Oblig. Douieniale b®0 1871 

» ^ te la s ir tl  
,  Credit fonc Riir. t°0 
,  Credit fonc. Urban 

Impr. Mun. Cap. 8O0'o 1875 
Pensii (800) dobândă fr. 10 
Acti'iCuilo fer.rom. 5% l86S 

,  priorităţi *°0 *868 
Dacia C-** de Aasig.
Act. (fr. 500) 8°<o 1»71
Romanţa CM» A» Assig. . 
Act. (fr. 200) 8°lo 1873
Mandate • ..........................
Impr. Municipale fr. 20 
Act. financiare1 RomăAetî0/© 
Căile ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 9%
Renta Romănă . • • • • •

COPOANB
Oblig. Ruralep.Ootoraba.0.

9 Domeniale...............
* Fonciara rural® . •
,  Comunala . . . .

DETI0B
P a r i s . ..............................
Manei 1 l e ..........................
oru***ues . . . . . . .
A n ? * .* ..............................
Londra . « • • • • • •
Iv>ndi**\ <i micii • • • •
........................... ..
Amsterdam.....................
V i e n a ..............................
Berlin • • • • • • • •
Lipsea
Eacompt.............. ... •
Lira Ottomană. . .# » • 
Qalbena austr. • • • * 
Agia c. Argint.

73

66

7 * . y

71

6*
54
66

110

X

73

70*j

66

299
60

97*/i
98t/4

99.35

Sub-seraunţiT, att onore a încnnosoiinţa 
prin aotfctu oii stabili meatul Yr imului Ate
lier în Rom fa ti a pentru cuftstrucţiutti Telegra
fice ̂ instalări pentru Gas şi Ăpăy se va di- 
rige sub firma sociale d e :

A N T O N  I. E N G E L S  & T R I R I C H
Buouvesd, 10 Ianuarie 1876.

A. I. EmţWs Ferd TVirich
Veehiil oficiant superior 
fi şrf'f »l Biuroulul Tech- 
nic din Direcţia Gene
ralii a T-lejţraphelor 

Româno.

Vech'O Director ş> 
jţani satur al Teleg 
pbiel în Moldova actual 
Inginer si fabricant în 

Viena.
8 7 9 -1

90.30

257 7* î57'/t

1225 ,

12.90

122*/.

CURSUL YIENE1 
Viena, 20 Ianuarie (st. n.) 1877.

Metalice . 
Naţionale . 
Renta în anr

61 30 
67 70 
74 45

.............................................H î 75806Acţiunile bSnăel..................
Creditări.......................... .... • • 112

. 124 70

. 73 30
London ...................................
Obligaţiuni rurale ungare .

,  temeşvar . . . . .  71 25 
t transilvane . . . .  71 50

Arirint în m ărfuri......................1*«
D u c a t u l .......................................  ®
N apoleonul................................... 9 95 ;»
Marc 1 0 0 ............................... .... • 6 1  35

SALA CIRCULUI
Mercuri 12 Ianuarie 1877

EPITROPIA SEMINARULUI

NIFON MITROPOLITUL
W T J  x j t s t  c x e t t

Se publica spre cunoscinţa tu taior a- 
celor pers6ue care pftnS acum se bucurau 
de adjut6re viagere şi burse peatru invS- 
ţaiaent cS de la 1-iti ale curentai, s'a su
primat din budget asemenea cheltuelî din 
caasa neputinţei încas&riî veniturilor fon
dului Lrica şi acte de bine-facerî.

377. 3—1

POLONESII Bucurescî aii o-
n6re de a preveni pe amicii oaasel lor, ca 
in ^iua de ,0(sj Ianuarie a. c. la 10 ore 
dimineţa va avea loc în biserica catolica 
, Ba raţia* un serviciS divin în memoria 
uptătorilor căluţi in anii 1863 şi 1864

Mnsica M ilitară a Regim entului 
l- iu  sub conducerea Maestrului de 

Capela d-nul SCHOLTI8CH 
şi plăcuta bandă de lăutari, a d-lul

Kiţă Colţatn 
vor esecuta, alternativamente, cele 
mal nuol arii de Dans, Naţionale şi 

de Salon.
începutul la  81/* ore s6ra 

Preţul intrărei 2 franci.

EPITROPIA SEMINARULUI

NIFON MITROPOLITUL 

Publicatiuni
No. 2. In <pua de 1 Februariii viitor, 

se va ţine licitaţia la cancelaria Epitro- 
piei, pentru arendarea moşiilor Kiajna din 
judeţul Ilfov şi BSţcoveni din jud. Vlaşca, 
pe termen de cinci ani, dupe condiţiunile 
elaborate de Epitropiă, care se pot vedea 
în ori-ce di de luern în cancelaria. Ase- 
merea se arendeză pe termen de trei ani 
ivedea şi grădina numita Gramont. Tot 

în acea iji se va ţine licitaţia şi pentru 
i’Sndarea productelor aflate la moşia Kiajna 
din recolta annlni trecut şi anume: 79 
kile Grâu; 140 kile Porumb; 4 claî Ian , 
din cari dotie mari şi 2 m icî; 2 clăi pae 
de ovăz şi 7 vedre racbiiS tescovină.

Amatorii se vor presenta în citata 4 ’ 
însoţiţi de garanţii în regulă pentru a- 
renda ea moşiilor şi grădina Gramont, spre 
a concura la licitaţiă.

Licitaţia se va ţîne in cancelaria Epi- 
tropieî, localul Seminarului Nifon, calea 
Filaretului No. 2 de la<orele 12— 1 p. m.

No. 3. La 20 Ianuarie curent, se va 
ţine licitaţiă pentru darea prin antreprisă 
a aprovisionărei Seminarului cu carne şi 
pâine, pe termen de un an, pentru ru - 
trimentul elevilor1 şi personalului de ser
vicii!. Amatorii se vor presenta în arătata 
<Ji, de la orele 1 2 —4 p. m. la cancelaria 
Ep’.tropieî, strada Filaretnl, No. 2, spre a 
concura la licitaţiă.

TEATRUL CEL MARE
Rcpresen taţi ane română In beneficiul domnului

I s /E . H V T T L I L O
Cu concursul bine-voitor al d-ş6rel T. Ma- 

rinescu şi al d-luî Hubsch,
Marţi 11 Ianuarie 1877 

se vor representa piesele următ6re:

No. 4. In $ oo  de 20 eurent, se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropieî, strada 
Filaretului No. 2, pentru închirierea pră- 
vălielor din ospelnl numit De'du, situat 
în calea Mogoşoeî, pe termen de trei ani, 
cu începere de la' 23 Aprilie viitor. Aceste 
prăvălii se închiriază in parte şi în total. 
Amatorii se vor presenta în arătata $!, 
de la orele 1 2 — 4 p. m. spre a concura 
la licitaţiă. 378. 3— 1

Comedie într’ nn act, de Scribe, tradusă de 
d-nu S. Mihălescu.

HAINE YECHI
saii

S D  R E N T E L E  P O L I T I C E  1*
Chansonetă politică compusă şi esecutată 

de d-nu M. Millo.
CÂT TE-AM IUBIT

Romanţă de d-nu Flechtenmacber, cântată dc 
d-ra T. Marinescu.

O DATA ŞI ACUM
Romanţă Italiană aranjată de d-nu Vasilescu si 

cântată de d-ra T. Marinescn
L

a. REVERIE de Vieuxtemps. b. Le
genda de \Nieniavsky.

esecutată pe vi6rîL de D-nu Hubsch.

n.
interpretaţie de arif române

esecutate pe vi6ră de d-nu Hubsch.

BARBU LAUTARUL
Chansonetă comică de d-nu V. Alessandri esecu

tată de d-nu M. Millo.

LE BODQUET
Preţul I Franc.

Se gSsesce de vânzare la Tipo
grafia Thiel & Weis. Ven^atorii 
priimesc rabatul obicinuit.

Die neneste Niimmer des „0sten“ ontlia.lt 
fl ic folgenden Artikel: Az olâliok lazadnak (die 
Walachcn erheben sicii)- —  Politische Ueber- 
sicht. —  Die Conferţnz in Constautinopel. —  
Nieder mit den Rarbaren. —  Zur Stimmimg 
im Banat. —  Die Judenverfolgnng in Roiriinien.

Rleine Chr.inik. — Landwirthschaftliclie 
Revne. — VolkswirtliscliafllicliGS. — Teloeramme.

Ueberdies wird jeder Num’ner des „O sten“ 
eine belletristisclie Untcrhaltungs-Moilage mit 
Romanen, Novellen und liQbschen lllustrationen 
beigelegt.

Berger & Reinhorn
Succesorii d-lul JflQ U E S HERDAN

Podul M ogoşlel, Palatul Dacia 
vis-a-i>is de Tolifiă

MARE MAGAZIE
B iju ter ie  si A rg in tă r ie  fine

precum şi de
CESOUNICE DE BĂRBAŢI Şl DAME

întorcând u-ne dintr’un voi agi ii din strdinătat*, am 
fost în stare d’a Îmbogăţi asortimentul nostru cu 
1 ucrurile^ cele mal alese; fi ast-fel suntem In plă- 
outa posiţiune d ’a dp recomanda onor. public, ru- 
ffflndu’l să bine-vodscă a n  ̂ vi si ta, spre a sn con- 
mvae at&t d« soditatea, cât. şi de preţurile ocle 
ingl moderate ale tutulor mărfurilor

3 5 7 .-1 2 — 1

L E 0Ţ IU N 1 P A R T IC O L A R E
de

3V T  A .  T  E  3V C  A  T  I  C  I  
C. Brailoiu, fiul

47 Strada Scaunele 47.

3 V L A .  G r J ±  S l a Ş T " t T L  
s e  A FIA IN CALEA «OGOSIOFJ H* E  VIS-i-TlS UE SB A ffl BOTEI, DE BDIBŢ4BD CASA gREgEABD

!! CĂTRE C0I 9TENTII NOŞTRI!!
I N  B U C U H E S C I  S I  D I N  D I S T E I C T E

Spre a evita spesele cele mari de transport a mărfel nostre, înapoindu-o V străinătate si 
lănililor fiicute de comitenţi, cari au sosit acuma, ne-am hotărât a mai lăsa n6 t s - ’ ‘
entru un scurt timp.

pre-

arma co-
pentru un scurt timp. ^  “ uou,“  lu acest ora? încă

Luând cont cicumstanţ.-le cele grele ale situaţiuneî actuale, am făcut incă o ţetin. p - 
ţurilor curente mai jos notate. Representantul Societăţei fabricel de Olandă s?*Albituri^

PREŢUL CURENT DUPE SClpEMENTUL DE 45 »  CU PREŢUL FRssat.

B a t i s t e  a  V2 d u z i n ă
Batiste de copil a .................................... fr.

> x Ol' ndă a ...........................
> » Lino  ...........................
.  > borduse color, şi cusute .
t (soie u cru e )...............................

P rosdpe şi Şervete a l/«
Prosope de aţă e u r a t ă ......................

> s d a m a sc ...............................
Şervete de masă (a ţă ).................. .... .

> ,  » dam asc......................
y •> fructe ...................................

1 10 
1 80 
7 —

duzină
. . fr. !

7 50 
4 50 
7 —

Feţe de m ese a 1 bucată
Pentru 6  persone de aţă curată albă . . fr. 

y 6 y y damasc y . . . ,
y 6  y y y (JUSl. I . • • y
< 12* “  »  » »  y y . «

12
y 12 y y aţă cur. albă . . .  ,  9 50

6 — 
8 —  

18 — 
14 -

36
39
45
58
60
60
60

P ânijărio şi garn itu ri do masă
de coti Pândă de casă . . . .  fr. 18

. . fr. 25 

. . ,  30
y 60

. . y 64 

. . y 84 

. . » 1 0 0  
. .  y 40

coţi Pâniju de casă
y y y COpil
y Olandă de munte 
,  ,  Belgică . .
y Pâncjă de Olandă
y y y Rniilb.
y Toile batiste fine .

7 buc. Ciarcef. 3 coţi de l a t ..................

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

y 12 y y y 24 ,  y bS y y y
fine

R ufe de Daiţe
Qămnşe cu şnur de chiff. de fr. 3 — .

y brod. de chiff. de fr. 3 50 p. i„ a Kn
y brod. de olandă ,  y 5 — p. \  g _
y de n6pte »  ,  „ 6 50 .  \2 _

Camisone brodate . a __» » » .  i —
» » de lux „ , 7 _  t 15  _

Pantaloni engarniture .  , 3 __  ,  6 ______
. , broderie „ , 5 50 , 10 —

Şorţuri de copil ,  ,  1 75
y y dame ,  ,  2 __

Fuste de costm. sirop................ f r.
y cn şlepfl ,  . .  .  . #
y y brod......................

m. f. 
m. f.

5 60 p.
6 50 
9 —

fr. a
9

15

R n fe  pentru Cavaleri
Cămaşe din oxford veri table .................. a fr.

» y Olanda colorată.................  ,  >
y de Chiffon alb. simplă . . . .  ,  ,
y  y  y  y brodata . . . .   ̂ ,
y y  Olandă f in ă ............................  ,

Pantaloni de piohet de ernă . . . .  ,  .
y , olandă............................... ,  9

Diverse
‘ /a Dnz. Ciorapi de D a m e .......
/* y y y y de lîuă . . .

y y y de fildecosse .
y  y  bărbaţi de lină . .
y y y y fildecosse

Gulere de Dam e..........................
, y B ă rb a ţi......................

’ /i y Pepturi brodate...........................
1 Buc. F lan ele ............................................

6 50 
4 50 
6 50 

11 —

3 75
4 50

V*1// 3

:<!

fr. fi 50
W 9 50
9 15

Q9
» 12 50
> 4 50

3 —
> 9 —
w 50

Batiste fine francese de Lino cu brodărie adevorate.
Un mare asortiment de garnituri pentru Dame, Manchete şi gulere cu preţuri de tot reduse. 
Batiste de Lino cu margine lată cu nume, brodate.
Chache-nez de mătase şi păn^ă, în tdte culorile, Shwalurl lungi de India şi Japonia. 
Comandele de prin provincii vor fi esecutate cn cea mal mare promptitudine.

PE PIAŢA CONSTATIN VODA
Esecuţiiinea prin  spân<Jurăt6re a lu i

FRANCESCONI
ŞI .VEDEREA ORAŞULUI VIENA

Francesconi. un nobil italian fără avere, şi neavend ou ce trăi, il  venise ideca 
de a se îm bogăţi printr’un omor şi, luând o locuinţă în Viena, işltrăm ise singur 

Mdin diferite oraşe apropiate nisce grop urî fără valore, în c&t să găsescă ooasiede 
a putea omorî pe unul din împărţi tor il  poştali, cari, în Viena aduc Singuri gropurilela locuinţa 
destinatarilor Acest plan l ’a şi efectuat, omorând in «jiua de 18 Octombre trecut in locuinţa sa 
pe Împărţi torul Guaa Intr'un mod cel m al îngrozitor, şi furând tdte gropnrile ce avea acesta la 
dânsul in valârc de peste 18,000 fiorini. După aefista plecă Îndată din Viena, închi^Snd cadavrul 
în odaia lui. Insă a doua-iji, observSndu-se la postă lipsa îm părţi torului, care era cunoscut ca 
omul cel mal onest, s'a cercetat urma Iul şi s’a descoperit omorul cel grozav.

Poliţia era îndată în urma lui Francesceni, şi după 6 ţlile il prinse, vroind a intra in tron 
spre a pleca spre Italia. . . .  ,

Francesconi, în urma sentinţei tribunalului, a fost condemnat pentru crim a Iul neomenosă la 
mârte prin sp’cn^urătâre, şi esecuţiunea s'a săvârşit in 4 Decembre trecut lângă Viena. El a mu
rit în căinţă şi in supunerea către Dumnezeii. —  Tabloul nostru represintă ultimele momente 
ale lui Francesconi şi vederea oraşului Viena.

Bătăliile cele mal însemnate din Resbelul Oriental şi vederile cele mal
frum6se ale Elveţiei.

Un C rocodil v iu , mare raritate zoologică şi O Damă prennm ită  
Albinos, cu părul alb şi ochii roşii.

De v£<Jut t6te acestea in Pa noranm lui FRANZ JOSEF FISCHER 
Piaţa Constantin-Vodă, Intre Circul şi Alcazar Preciul intrărei 50 bani.

Preţurile se ara 
nulul şi mărimel m 

In comun preţui'

1. 8 d.—14—10

Recomandate de toţi medici E iropel. sunt re 
tiradele dupe un sistem englez nst-fel numite 
„W ater Closette.*
^ Dupe nenumărate încercări destul de dificile., am

reuşita a r a n g i a asemenearetirade cu r e -

servoire de apă, încheiate hermetic, pen
tru oprirea orl-căml miros desagrea- 
3il, şi o le confoc.ţiona cu totul gata pen
tru ori-ce loc, ast-fel ca fie-cine să le 
p6tă aşeeja: mal ales celor din provincie 
i-9ţi oferă prin sistemul meft un mijloc 

f(5rte uşor de a şi-le procura unda vor voi.
,k Îndată dupe t.rătarea măsurel, qualitAţel lom- I  
a şinei.
ile sunt ds la Franci 120 pănă la 800.

M A R C U S  L IT T M A N . P
Fabrică de W ater- Closette hermetiet P

Bucurescî, calea Mogoşâcl No. S
•  T / W w S

SOCIETATEA FILANTROPICĂ
pentru

Ajutorul elevilor pauperi de ambe-sere
din

SC0LELE PRIMARE PUBLICE

SERATA MUSICALA
se va da la 22 Ianuarie 1877.

Un bilet pentru o familie p£n£ la 4 
persone 5 lei noi ;

Un bilet pentru I personă 3 lei noi.
Ţinuta convenabilă oerntă in 

asemenea ocasil.
Biletele se află depuse la cance

laria Comitetului In localul Inter
natului .LIBERTATEA.” Calea Mo
şilor No. 180.

COMITETUL

M. SAPIRA
P H I S I O Q N O M I S T

Bucurescî
Se află cu locuiuţa : strada Sf. V'n0r' No. 6 

în casele Asan, vis-a-vis d' Templu 
Orele de consultaţie " — 2 .

Afară de acest ti»*!’ va y*s*ta pe 
acel D-nl ce l vor 363.-4—1

eualit»teBce,linn* bună numai ifcufan 'şi -*g
tăiat şi adus la domiciliu cu 

7 6  F B .  S T E N  J E X s T C T X .
jfl mn^asia de lemne a luîLossel, lîngă gara 
T Srgovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Co'îiăndile se priimesc şi la Typoprafi® 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0-

Atn ATT A B'a strada Ca-
IJA, * lA LLii lonfirescu No. 10 (strada 
lângă Hotel de Londra).

325-5-5.

i im nnnil avocat strada Colţeî
Ui IjUl uouU No. 63. Consultaţiuni 

în tote filele până la 1 1  ore dimineţa şi 
de la 6— 8 ore s6ra. 331.

(IGOUVERNASTA
, ,  il.- .„„V grabnic lntr’o căt se pote mai ue c “

casă distinsă la cop »  °  etate de 
10 ani în sus. Ea vorbesf  
francesă, germană şi englesă In 

• întră numai pentru gioa.

Thie' 4
Tipografia Thiel & Weiss Palatul „Dacia*


