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9. Rapportulii primei Comissiuni de anchetă de la Im- 
primeria Statului (compusă de D-nii: I. Ionescu şi Se. 
Walter) către Ministeriulii de interne. 

10. Rapportulii Comissiunci a duoa de anchetă de la 
Imprimeria Statului (compusă de D-nii: Andronicii, An- 
velianii şi Rassidescu) către Ministeriulă de interne. 

11. Efectele acestui din urmă rapportii alt Comissiu- 
nei. — Lucrarea făcută de Ministeriii prin D. Petrescu — 
PFineţa unui ordinii ministerialii făcutii de D. Petrescu 
întru acesta. — Estractuli confusii după acestii rapportă 
ală Comissiunei, făcutii de D. Petrescu şi publicatii în 
Monitorulii Nr. 96 din 1866, spre a se ascunde Minis- 
tului şi Publicului culpabilităţile comise în adminis- 
trarea, Imprimeriei Statului. 

12. Darea-de-s6mă a D-lui Se. Walter, directorele 
tipografiei Lucrătorilorii-A ssociaţi şi membru în L-a Co- 
missiune de anchetă de la Imprimeria Statului — des- 
pre abusurile comise în administrarea acestui stabili- 
menţă. | : 

13. Pressa şi Opinia publică. 
14. Appendice. Câte-va pagine din viața, biurocra- 

tică a D-lui Petrescu. Sedla funcţiunnariloriă Cio- 
coio-Abusivă, :



INTRODUCŢIUNE 
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Instituţiunile scienţifice în tâte statele civilisate 
suntii îmbrăţişate şi rădicate la demnitatea ce li 

se cuvină prin interesul lucrărilorii ce suntii chiă- 

mate a effectua în folosul Statului şi societăţel în- 
tregi. 

Dacă avemii şi în România câte-va. instituţiuni 

scienţifice, puţina importanţă ce li se dă, puţinulii 

interest ce li se. portă, facu a fi deconsiderate, pa- 

rodiate şi lăsate în voea întâmplărei. 
Printr'acâsta nu iau rolulii de criticii puțineloriă 

instituţiuni scienţifice câte se numără în ţerra n6s- 

tră; acâsta este de ressortulii Gmenilori competinți 

şi a opiniei publice; — îmi permită numai, în cer- 

culti cunoscinţelorii mele, a espune starea de deca- 

denţă în rare se găsesce "Tnstitnţiunea statistică a 

României, mai cu s6mă de la lunie 1865, epoca 

morţel eruditului Marţianti dierctorele acestei In- 

stituţiuni. | 
Fără sprijinulă, fără concursuli regretabilului 

Marţianu, sârta nofericitei Instituţiuni rămase în 

disposiţiunea D-lui Iancu Petrescu peâmvăţată-tipi- 

cară care, voindă a o eroi pe talia necapacităţei 

sale, îl dete lovitura cea mai mortală prin propu- 

nerea unei organisări defeetuose, care este trecută 

în Proieetulti do pudgetă alu Ministeriului de in- 

terne pentru restul anulu! 1866.



Prin defectudsa'organisare, Instituţiunea, statis- 
tică nu numai că va fi paralisată in punctulu ea 
să nu marpotă face nimică, ba âncă şi puţinele lu- 
crări ce ar presinta publicului, arii fi nisce absur- ' 
dităță de acelea demne de tâmpit cer may înapoiaţi 
în civilisaţiă şi în scienţă. 

Ca referendarii în Direcţiunea statistică, nepu- 
tendu trece sub tăcere nisce machinăţiuni ce tinda 
a chivernistlă personală şi nic cum a 0 organi- 
sare conformă trebuinţeloni, care să justifice folâse 
reale, găsescii de datoriă' mi a denuneia, tote acestea, 
şi asollicitaattenţiunea, Corpurilorii legiuitâre, aD. 
Ministru de interne şi a Publicului, asupra Dărel- 
de-s6mă de mai la vale, despre Instituţiunea statis- 
tică în România. 

Din acâstă Dare-de-sâmă se va, convinge totă o- 
multi de bunu sânţai, justa, lealu şi imparţială, des- 

pre starea în care ne aflămii, chiar astă-di într'o 
epocă de regenerâre, cu instituţiunile n6stre scien- 
țifice carii ani trebui să fiă menite a, face gloria 
țărreă; se va cunâsce âncă de ce felă de... specia- 
lităţi sunţă conduse, şi, în fine, în ce mânI suntu 
încredințate afâtii asemenea, instituţiuni cât şi u- 
nele cifre din budgetulă Statului, 

Dorinţa mea fiindu a, se numi o Comissiune com- 
pusă de Gmeni speciali, care să cercetede diferitele 
affaceri ale Direeţiuner statistice şi care să avisede 
la definitiva organisare a acestui servicii; este de cea mal imperi6să trebuință numirea unei aseme- nea Comissiuni, căci, altu-felu, Instituţiunea staţis- tică, în starea în care se găseşte astă-di, nu pote fi cualificată de câtii de parodiă, de derisiune!
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Lumea strigă din tâte unghiurile ţărrel, în con- 

tra, abusurilorii funcţiunnarilori, în contra, lipsei de 

sinceră aplicare a, legilorii şi, în fine, în contra tu- 

turorii relelor cari at bântuit ţărra şi carii ati 

adus'o la peire în gradulu că a înecat'o în cele mal 

grele datorii, în cele mai mari imoralităţi. 

Carii suntă, în mare parte, causele atâtoni rele?— 

Abusurile. — Cine aă comisti şi comittii abusuri?— 

Ubil fancţiunnari. — Ce măsuul s'aii luată în contra 

unor asemenea lepre ale societăţei? — Nimicul şi 

iar nimicit: Vorbe pompâse, frase frumâse, forme, 

justificări în regulă, professiuni de credinţă; cuvinte 

de ondre, de libertate, de patriă, de justiţiă, ete. ete. 

carit ne assurdescu din tâte părţile, suntu în gurele 

tuturoră tilharilorii, tuturor trădătorilor cari, în 

loci de a fi supuşi la despăgubire către Statii pen- 

tru jafurile comise, în loci de a fi pedepsiţi prin în- 

chisre, în locu de a se da essemple de îndreptare; 

el bine, în necasuli tuturoră Gmenilorii probi, ono- 

rabill şi consciențioşi, eX suntă âncă în funcțiuni, 

înşelândii şi linguşindu pe ministrii, devotânduse suc- 

cessivil tuturoră partidelor în măsură ce vină la 

putere, şi continuândii cu ahusurile moscenite din 

trecuti și dobândite dinti”o şeolă de servilismii, de - 

_hypogrisiă şi de iesuitismii, prin mijloculă căreia s'a 

pututii rădica şi susțâne. 
Acestea nu suntii nisce opiniuni isolate; deputaţii, 

pressa şi publicului ati strigatii neincetat, şi nu vor 

înceta de a striga de câtă numai atunci când se 

voii da probe de îndreptare. 

_ "Poţăcâţiaii venitii la putere, prin apelui, circulare 

şi altele, aă cerută concursulă cetiiţeniloră pentru des-
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coperirea şi pedepsirea abusuriloră, pentru îndrep- 
tarea relelor, pentru fericirea, ţărrei şi pentru tâte 
bunătăţile din lume. Ce usii însă se face din acestă 
concurstă cerutui, când cine-va, în interesului Statului, 
vine de denunciă abusuri şi alte rele?, . . 

Suntu aprope duoi ani de când vădit pe D. Iancu 
Petrescu, şefulă provisoriă alui Direcţiunei statis- 
tice (spre ruşinea acestei instituţiuni), în attribu- 
ţiile căruia este administrarea superi6ră a Impri- 
meriei Statului, că comite abusuri de totu felulă 
împreună cu uni! funcţiunnaridin acelu stabilimenti. 
Aceste abusuri, numai în anulă 1865, s'au rădi- 
eatii la o summă de aprope 400,000 lei. Duoă Co- 
missiuni ati accusati r6ua şi abusiva administrare 
a acelui stabilimentu ; sum cel de alui treilea; care 
le-am constatatu în detaliă şi basate pe acte ; apoi 
accusaţiunile pressel şi opiniuney publice : tote aces- 
tea însă nu ati avutii nici uni effectil. Vedendi că 

> în mijloeulă Capitalei României se facă abusut visi- 
bile ca lumina qilei, iar culpabilii, în loeii de a fi: 
destituiţi şi pedepsiţi, staii âncă în funcțiuni, liberi 
a devalisa Statului, m'am hotăritu a da publicităţel, 
prin presenta broşuri, totu ce sciii că s'a petrecuti 
şi ceea ce am făcută deja cunoscută official şi prin 
vocea diarului Românuli. 

Rogti dar pe lectori şi mai cu sâmă pe d. Mi- 
nistru do interne, a ceti acestă mică broşură ct pa- 
cienţă, căci într însa, vori găsi oglinda plagelori 
relelor ce bântue societatea, nâstră, le vorii judeca, 
şi'şi vori forma, convicţiunea despre adevărului rela- 
tăriloră mele, a 2 Comissiuni, a Prossei şi a Publi- 
culu), pe carii m'am siliti a le lămuri pe câți mt a 
statui în putință. | LM 8



DAREA-DE-SEMĂ 
, 

DESPRE . , 

STATISTICA ROMANIEI 

ŞI PROPUNERE PENTRU DEFINITIVA ORGANISARE A ACESTEI 
! INSTITUŢIUNI. 

Suntii mulţi, fârte mulţi, carii nu'şi ai dati âncă 
ostenâla a cunâsce ; ce vrea să dică statistică ; care'i este 
missiunea ; carii îi suntii fol6sele. — Puţina importanţă 
ce sa dati lucrărilori statistice, este causa principală 
a deconsiderărei acestui servicii. Adăugândii la acâsta, 
o neinteressare completă la modificaţiunile ce'i se totii 
facii ; din tâte acestea resultă că Instituţiunea statistică 
essistă numai cu numele, iar lucrările ei, într'ună nu- 
mării restrânsii, forte restrânsii, să deviă, în mare parte, 

o curată absurditate. | 
Înainte dea intra în materia ce face obiectulii acestei 

Dări-de-s6mă , găsescit de trebuinţă a însera aci, câtii 
se va, putea, maă pe scurti, definiţiunea şi obiectulii sta- 
tisticei, ca ast felii cunoscânduse de ori-care missiunea 6i, 
se p6tă judeca şi a se pronuncia în cunoseinţă de lucru. 

Spre acestii sfîrşitii, împrumutămii câte-va citaţiuni 
(de ici-de-colo) din Tratatulii de statistică ali D. Alex. 
Moreau de Jonnăs, precum urmâdă. 

lată, ce gice acesti autorii : 
« Statistica este sciinţa Faptelorii naturale, sociale şi politice ; 

esprimate prin termeni numerică. ” „o: 
Ea are de obiectii cunosciuţa aprofundată a societăţei, conside- 

rată în natura, elementele, economia, situaţiunea, şi mișcările sale, 
Are de Inbagiii cifrele , ceea ce'i dă caracterul de precisiune 

şi de certitudine a sciinţelori essacte. A 
Dintre tâte sciinţele, Economia politică este cea mai intimi le- 

gată de statistică. Ambele aii de scopă de a îmbunătăţi starea 
socială, conducândii Puterile administrative prin luminele unei 
vaţiuni înalte,
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Statistica se aplică neincetatii la tâte transacțiunilu sociale, 
sai prin operaţiuni inasă, sa prin operaţiuni în detalii. , 

Ea este trebuinciâsă atâţi viței publice a popoliloră, câtă şi 
vieţei lori private. Numai prin lucrările şi investigaţiunile sta- 
tisticei, se potii lămuri, aprofunda şi cunâsce marile interese ale 
unui statii, 

n Francia, de la Ludovicii XIV în câcă, statistica fu din ce în 
ce mai multă cultivată, onorată şi aşegată în rangulă sciinţei offi- 
ciale, administrative şi politice, >» 

lată în puţine cuvinte definiţiunea statistice ; — tre- 
cemi acum la serviciile ce ea pte aduce întruni statii: 

« Pote spiritele luminate recunoscă, că statistica este absolută 
trebuinciâsă Gmenilorii de staţă, publicistilorii, economistilorii, ete. 

1” Pentru a constata, în tâte elementele sale, populaţiunea u- 
neă țări, care este isvoruli puterei, bogăției şi. gloriei sale: 

2% Pentru a îmbunătăţi terzitoriulă, după ce se va Â cercetată 
prin operaţiuni carii faci săi se cundscă fertilitatea, , commini- 
cafiunile » mijlocele de apărare, salubritatea, şi securitatea câm- piiloriă şi communeloriă ; _ _8 Pentru a regula, pe base asigurate, esserciţiuli drepturilorii 
civile şi politice, dobândite cu preciulă atâtorii sacrificii de ge- 
neraţiunile carii se succedii ; 

4%. Pentru a ficsa şi repărţi xecrutările militare carii întrăţenă armatele şi garantedă independinţa ţăzrei şi a Europei; 
5%, Pentru a stabili, cu ecuitate, impositele carii inlesnescă şi acoperi necesităţile Statului ; - 
6%, Pentru a determina, în cuantităță şi în valori, producţiunea Agriculturei şi a Industriei, carii reînvieseiă neincetati averea publică ; 
10. Pentru a aprecia desvoltările Commereiului, şi a căuta con- diţiile dificile prosperităţei sale; 
8% Pentru a estinde sai a restrenge acţiunea repressivă a Jus- tiţiei, păditârea, vigilantă a ordinei sociale 3 
9, Pentru a înfăţişa, progressele Instrucţiunei publice care trebue să facă pe Gmeni mai buni luminându i; 
10%. Pentru a conduce Administraţiunea în măsurile fără nu- mără ce este chiămată să ia in interessuli tutuloră classeloră so- cietăţei; , ă | 

_În fine, pentru a'lumina prin adevăruri nuoi sai essacte, o malţime de alte obiecte carii survinii in tâte dilele, agită opinia publică, provâcă discuţiunile părlamentarii şi formedă probleme a căroră soluţiune nu pote fi dată de câţi de statistică, 

Aceste interese numer6se şi puternice nu purcediă es- clusivii numai din: secolulii nostru; ele aparțânii tu- turorii tâmpilorii şi tuturori. țărriloră ; şi pentru a sa- tisface essiginţelorii lorii, toţi popolii civilisați ai tre-
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buitti să recurgă , din cea mai depărtată anticuitate, la, 
operaţiunile statistice. > 

Terminândi, vomit face schiţa tabloului divisiunei 
statistice. Părţile sale principale suntit următârele : 

. Territoriulă ; 
. Populaţiunea ; 
„ Agricultura ; 
. Industria ; « 

., Commerciulă interiori ; 

. Commerciulă esterioriă ; 
, Navigaţiunea ; 
„ Colonniile; 
, Administraţiuneă publică; 
„ Financele; 
„ “Puterile militare ; 
. Justiţia ; . 
. Instrucţiunea publică ; 
„ Municipalităţile, Partea sanitară , Telegrafiă, Lucrări pu- 

blice, şi totii ce essistă într'unti stată. » 

Ca să intrămii cu commentariile şi cu cercetarea în 
tâte rămurelele şi amănuntele acestorii părţi ale statis- 
acei, ar fi ca să mergemi la infinit. 

Peutru a pune însă pe ori-care în posiţiune de a cu- 
nâsce, în câte părticele se subîmpartii fiă-care din susă- 
citatele părți ale statisticei, dămit de essemplu Popu- 
laţiunea şi Agricultura precum urm6gă : 

POPULAȚIUNEA 

. Professiuni libere; , 
. Comercianţă; după religiă , protecţiă , stare ci- 

. Industriaşi; vilă, felulă professiunilori, etc.etc. 

. Fabricanţi; . E 
.. Actele stărei civile; 
„ Comparaţiuni ; 
. Mişcările; a , 
. Diferinţa secseloră la nascere, la morte, în viaţă, în vădu- 

viă şi, în fine, după starea civilă a fiă-căruia; 
. Diferinţa virsteloră vieţuitoriloră şi morţiloră; 
. Crescerea de mijlocii şi anuală a numărului locuitorilor; 

„ Diferința răseloră originarii, a cultelorii şi a condiţiuniloriă 
sociale la epoce vechi saiă recente ; 

D. Capacitatea politică a individilorii , cenformii ossiginţeloră 

impuse de lege; 
m). Natura şi valorea proprietăței, distribuită pe categoriile 

proprietarilor, du ă felul averiloră fonciare , etc. etc.
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AGRICULTURA 
a). Suprafacia fiă-cărei specii de cultură ; 
b). Locurile semănate în cuantităţi şi valori; j 
€). Producţiunea annuală, parțială, totală şi pe hectarii; 
d). Valdrea şi preciurile acestei producţiuni, pe plasse, judeţe 

şi în totală; , u 
€). Consommaţiunea, productelori agricole, pe localităţi, pe 

locuitori şi pentru tâtă ţârra; o 
/). Commerciulii acestorit producte, atâtii în întruliă ţărrei câtii 

şi în străinătate. , 
NB. Se essamină successivi sub aceste deosebite rap- 

porturi : 
. Cerealele în totală şi pe speciă; 
„. Viile şi produsele loră : vinurile şi rachiurile; 
. Culturele diverse, alimentarii, industriale, horticulturale ; 
. Păşunele adecă : livegile naturale, livedile artificiale, lo- 

curile țelinose şi isladarile; 
- Pădurele de totii felulă ale statului şi ale particulariloră ; 

n fine, Dominiulii agricolă în genere, în starea, sa actu- 
ală şi ast-felii precum se găsea Ja diferite epoce memora- 

„bile ale istoriei ţărrei; ate. ete. 

Ori cine dar, aruncândii o privire intelligontă pe men- 
țiunnatele, numai 2 părţi şi sub-împărţiri pe carii le 
deterămii de essemplu, şi osebindiă mulţimea, fracţiuni- 
lorit din carii se compune fiă-care din păriicelele ei chiar, 
va înţelege că statistica îmbrăţişedă totii ce essistă în- 
tvunii statii şi că ea este isvorulii nesecabili din care, 
atâtii autorităţile culegii datele cele mai certe sait cele 
mai aprâpe de adevării, sprea păşi cu siguranţă în dife- 
ritele lorit operațiuni, câtă şi te classele societăţei spre 
a se conduce în interesele lori de totii felulii. 

După ce se făcu întu'unti micii spaciii definiţiunea şi 
obiectulii statisticei, şi .vădurămii că ea este oglinda a 
totii ce essistă înt'unii statui; să luămi în revistă fasele 
prin carii a trecutii Instituţiunea statistică în România : 

În anulăi 1859, când s'a înfiinţatii câte o Direcţiune de 
statistică: una la Bucuresti şi alta la laşi, fiă-care din 
aceste direcţiuni posseda câte unii personalit multi mai 
mare de câtii acela ce essistă astădi în Direcţiunea cen- 
trală. 'Țârra plătea, atuacă pentru întrețânerea ambelorii 
direcţiuni (afară de Rapportorii statistici de judeţe) lei 
190,920 pe anii. În 1862, ambele direcţiuni contopin- 

„duse în una singură la Bucuresci, suma de 190,920, s'a 

D
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redusii (împreună cu personalul) la 140,400 lei. În 
fine, în 1864, s'a reduşii iarăşi personalulă împreună cu 
sununa, de 140,400 lei la aceea, de 98,400 lei, adecă cu 
mai puţinii de jumătate din ceea ce se plătea în 1859. 

Era, de credutii că ne vomii opri aci. Dar putea, fi 
possibilii acâsta pe câtii tâmpii statistica României avea 
trista, sârtă de a degenera, la fiă-carii duci ani! Aşa se 
eroise lucrulă şi nu putea fi alti feli : Lipsită de con- 
cursulii şi de sprijinulă capabilului şi multii regretabi- 
lului Directorii ali officiului statisticii, D. P. Marţiani, 
mortii în Iunie 1865 la Miinich, acâstă nenorocită in- 
stituţiune rămase în voea întâmplărei sai mai bine în 
disposiţiunea unui ncâmvăfată care, din causa neeapa- 
cităţei sale, voindii să fiă cu oră ce preţii şi cu mai pu- 
ţine pretenţiuni în capulii acestei Instituţiuni, “i a dată 
o lovitură mortală prin propunerea unei organisări atât 
de defectudse în câtii singurii nu ar putea, să o justifice 
altă felu de câtii pe propriele sale interese. | | 

Din espunenile şi desvoltările de mai la vale, se va 
cun6sce scopulii şi defectuositatea propunerei, din neno- 
rocire trecută în Proiectului de budgetă ali Ministeriu- 
lai de interne pentru restulii anului 1866. 

Tată defectudsa propunere : 

10 Desființarea posturilorii de Directori ali statisticei şi de 

Ajntori de directorii, — şi contopirea lorii prin acela de Şefi de 

divisiune. (Neîmvăţatulă neputândă fi directoră, caută a fi nu- 
mită Şefii de divisiune). „a 

20 jdesfiinţarea a duoi copisti, care s'a şi effeetuatii, (Pretinde 
că nu elii, ci ministrul a recunoscuti acâstă trebuinţă. — Nu e 

adevărată : Scopulă "i a fostă, ca prin lovituele aduse Direcţiu- 
nci, să'şi justifice intenţiunea de a fi şefii de divisiune a unui ser- 

vicii paralisată şi prin urmare de puţină importanţă). 

30 „nfiinţarea a trei Rapportori statistici: unulă la Ministe- 

riulă financeloră, ună altul la Ministeriulii justiţiei, culteloră şi 

instrucțiuneă publice, şi cel de alii treilea la Ministeriulă agri- 

culturei, commerciului şi lucrăriloră publice şi la Serviciuli te- 

legrafo-postalii. au , 

(Prin înfiinţarea acestoră trei Rapportori cârli vori Â chemaţi 

a effoctua lucrările cu carii astădi se occupă personalulii Direc- 

ţiunei statistice, acâstă din urmă devine mai puţinii de câtă în- 

registrătâre ; ea rămâne numai cu missiunea de a copia, şi de a nu 

face nimicii altii de câtă a administra Imprimeria Statului la care 

țâne multi neimvăţatulă în cuestiune).:



14 

Ş'apoi ce pote fi mai absurdă de câtii ca cel duo! Rapportori din urmă să serve la câte ducă autorităţi separate, 8ă'3I aibă duoă cancellariă şi , sai să facă prea multi , sa să nu lucrede nimiciă, cum se întâmplă totă-d'auna cu funcţiunnarii ambulanți! 4% Suprimarea tuturoră posturilorii de ltapportori statistici de judeţe şi trecerea attribuţiiloră acestora între acelea alo Secreta- viloră Consiliiloriă judeţene. (Şi aci intenţiunea'i este veslerată pentru desăvirşita paralisare a serviciului statistică). 

O asemenea suprimare a posturilorii de Rapportori statistică carii santii funcţiunnariă cei mai capabili din Prefecturele de judeţe şi toti de odată cei mai împo- văraţă prin înmulţitele attribuţiuni ce li sai dată suc- cessivii, constitue unit răi înduoită : acela de a paralisa Serviciulă centrală de statistică şi Serviciul de agri- cultură şi commereiii, attagatii la Ministeriului lucrăriloră publice, — şi acela de a lipsi pe Prefecturele de județe de funcţiunnarii cei mai inteligenţi şi trebuincioşi. Rapportorii Statistici pentru a putea fi numiţi în ase- menea posturi, trebue să fi făcuţi studii seri6se, să prac- tisege şi să se iniţiede în diferitele lucrări celt puţină 0 lună, plus o altă practică de unii anii (în essercițiulii funcţiunei) ca să p6tă conduce lucrările cu succesii, Spre o mai întinsă cunoscință a lucrărilorii cu carii se occupă acesti funcțiunnari, le înserămii precum ur- m6gă : 

1. Mişcarea annuală a populaţiunei ; „2. Actele civile şi notițele relative la ela; 3. Lucrări tabellarii de passagerii intraţi şi eziţi din ț&rră ; 4. Lucrările industrială ; 
5. » de cuantitatea, arătureloriă ; 6 » de cuantitatea produeteloră ; 7 > de productele disponibile pentru esportă, — con- sommaţiune annuală , — lipsuri, ete. ; 8. bă producteloră şi a muncej pământului în totă ju- ețulă ; 
9. Notiţii de machinele agricole; 10. Lucrări tabellarii de epizootiă ; 11. Desvoltări diverse asupra agriculturei ţărrei ; — propuneri de îmbunătăţiri agricole şi altele asemenea ; 12, Statistica viteloră de toti feluli tăiate în judeţe şi pe ia alhanele ; 

13. Bolirea şi mortalitatea, &meniloriă ; 14. > > viteloră ;
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15. Statistica temniţeloră; 
16. » penală ; | 
17. » falimentelori ; 
18. > averiloriă ipotecate ; 
19. » vângărei nemişcătorelorii ; 
20. Observaţiunile meteorologice; 
91. Lucrările tabellarii de accidentele păgubitâre mai cu stemă 

climatice ; Ă 
22. Comptabililatea şi emitterea mandateloră Prefecturei ; 

23. Instrucţiunnarea primarilorii şi notariloră în toti ce se at- 

tinge de actele stărei civile; . 

24. Revisuirea cancellariiloră communale, 

Acestea suntii numaYattribuţiunile stabile annuale ale 

Rapportorilorii statistici, în carii nu intră diferitele lu- 

crări de occasiă ce li se cere în mare numării de Officiulii. 

centrală de statistică. Pe lingă acestea, Rapportorii suntii 

chimaţi a efectua. oră-ce lucrări Li s'ar cere de Divisi- 

unea deagricultură şi commereiă, carii îi îngreun6gă forte. 

În urma celorii arătate; a se însărcina Secretarii Con- 

siliiloră judeţâne, pe lîngă attribuţiunile lorii (carii suntă 

destulă de povarâse, mai cu sâmă : facerea, budgetelorii 

comunale , procese-rerbale, correspundență, etc.) şi cu 

acelea ale Rapportorilorii; lucrările statistice, nu numai 

că arii îngreuna, pe acei Secretari în punctul ca să nu 

le pâtă eftectua ; ba âncă asemenea attribuţiuni fiindă 

privite de dînşii cao însărcinare secundară sai, mai bine, 

ca o havalea, nu se vor occupa cu seriositate de dîn- 

sele, le arii negligia, — şi lucrările ce arii face (nestu- 

diate , necombinate şi necontrolate) art fi unii pămolă 

de absurdităță. Resultă din acâsta, că în loci de a se 

face unii servicii statului, ar fi ca săli pună în posi= 

țiune de a vedea disereditate şi parodiate lucrările sta- 

tistice a cărori acenrateţă şi essactitate nu trebue să lase 

nimicii de doriti. | 
Afară, de acestea, gradulti capacităței Secretarilorii de 

Consilii, nefiindii cunoscutii, şi lipsiţi de studii, practică 

şi iniţiare în lucrări, precum suntă sai trebue să fiă în 

mare parte; — ce siguranţă ar putea uvea Guvernulă 

în ei încredinţându-le asemenea lucrări povărâse şi in- 

telligente ? 
Asti felă, prin suprimarea posturilor de Rapportori,
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fiă bine sciutii, că ele fiind brațele Officiului centrală 
de statistică, acesta, pe lîngă puţinele lucrări ce faceas- 
tăgi, apoi, în urma unei asemenea suprimări, devine ne- 
folositori şi absurdă. 

În vesumatii, de ce alte commentarii aşi mai avea 
trebuinţă în susțânerea acestora, când este în genere cu- 
noscutii, că unii fancţiunarii, oră câtă de consciențiosii 
ar fi; dacă, lucrările ce este chiămatii a eftectua, suntii 
în aşa mare numării în câţi săi occupe tâtă activitatea 
possibilă şi să nu'i lase tâmpulii studiului, controlei, ete, ; că bine, acele lucrăsă nu potii fi de câtii negligiate, fă- 
cute (cum se ice) pe piciorii. 

De aceea, o statistică pentru a se putea face binc, are 
tnebuinţă, de multă, de fârte multă paciență şi băgare 
de s6mă, şi asemenea cualităţi forte rarii se găsescii în- tre funcţiunnarii nostrii! 

Terminândii aci cu observaţiunile asupra, relei orga- nisără espuse mai sus, care s'a trecuti necercetată în Proiectul de budgetă pentru 1866, lasi a se aprecia de spiritele Iuminate şi trecă la actualitate : 
Serviciulă statisticii, de s'ar lăsa chiar precum essistă astăgi, adecă cu o Direcţiune şi cu Rapportorii statistici de judeţe (carii, drepti recompensă penttu serviciile lori de 7—8 ani în asemenea, posturi grele, ingrate şi, pociii dice, fastidi6se, în carii nu avâii nici 0 perspectivă de în- naintare; vădânduse amenințați de suprimare, s'aii des- gustatu, îşi caută funcţii aiurea, şi nu s'ariă mai reîntârce la posturile lori pentru nimică în lume); se constată că, acestă Direcţiune, în starea ei actuală de decadență, fără unii şefi speciali în statistică şi economiă, Statul o plătesce fârte scumpi cu 98,400 lei pe ană, căci în ur- ma, morței eruditului Marţianii, ea nu face altii de câtii a înregistra lucrările ce îi se trimittii de Rapportori şi de alte autorităţi ; iar micele introducţiuni ce li se faci, când se publică în Annalele statistico-economice, 

acestea se urmâdă prin imitaţiă după essemplulă, tipă- riturelorii, din anii trecuți. Astii-feli acâstă Direcţiune, fără ună Marţianii cae, din nenorocire, nu se pâte înlo- cui, şi din causele enumerate, neputând essista într'o
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condiţiune nedemnă, devine, precum am disă, absurdă 
şi împovărătăre fisculată, e 

Nu destulii atâtii : Presupunândii căamii găsi ună şefă 
| sai directorii Gre-cum speciali în ambele, totuşi Direc-: 

Oy tiunea de astă-gi nu ar putea da resultatele essigiate de 
IX o statistică completă, căci numai cu 2 referendari este 
O absolută impossibilii de a se face grelele şi înmulţitele 

SE Iuerări ce se cerii specialmente de ramurele din carii se 
SE compune fiă-care din părțile statistice arătate mai susti. 

Pentru a putea satisfiace cerințelor statistice întruni 
modă completă, ar trebui să se destine câte 1 referen- 
darii pentru fiă-care din părțile statistice, ceea ce ar 
face ca număralii lorii să se urce la 14, procedere ma- 

4 terialmente impossibilă ca o Direcţiune să aibă unii aşa 
roare personalii, şi ceea ce ar înpovăra forte cheltuelile 
statului în raporti cu summa allocată astăgi acestui ser- 
vicii şi cu trista stare a financeloră țări. 

Ca Români buni, trebue, este de datoria nâstră,, a 
| căuta să satisfacemi trebuințeloră n6stre cu înţelepciune 

Şi mai cu stmă ca multă economiă. . 
- În Prancia unde statistica este ajunsă la perfecţiune, 
fă-care Ministeriii possedă câte o Secţiune sai Divisi- 
une de statistică, Lmerările acestori divisiuni suntii cer- 
cetate, commentate şi publicate, în speciali, de fiă-care 
din ele în parte, iar în generali, de economişti şi de 
Societatea de statistică din Paris,presidată de D. Michel 
Chevalier. 

Noi Românii carii nu puteimnii avea pretenţiunea de a 
rivalisa cu Francia, căci atâţi mijlocele intelectuală 
câtii şi mai cu s6mă cele materiali ne lipsescă , putemii 
estrage însă din acâstă nemerită combinaţiune francesă, 
o alta modestă, posibilă, economică, care să şatisfacă 
essigințelorii unei statistice complete, şi care, în fine, 
st constitue organisarea definitivă a Instituţiunei sta- 
tistice în România. : 

Propunem dar 

10 A se attaşa, la 
Finance, de Justiţi     

  

inicteniile de Interne, de 
bitte i QaStrueţiune , de 

SEARA PRR: 
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Resbeli, de Agricultură comerciă și lucrări pu- 
blice; asemenea la Direcţianea sanitară şi la Di- 
recțiunea telegrafo- postală : câte 2 Referendară 
statisticii cu câte 1 Ajulorii, cel d'ânteiu, a câte ler 
1000 pe lună, iar cel de a duoilea, a câte ler 500 
pe lună; - 

20 A se institutui o Comissiune sati Societate 
onorifică de statistică, compusă de Gmeni special! 
în tote ramurele şi presidată de eruditulă D. 1. 
Ghica (1), căci a dati dovedi de simpatiă pentru 
Instituţiunea, statistică ; care Comissiune este deja, 
prevădută prin jurnalulă Consiliului de Ministria 
sub Nr. 2 din 5 Noemvrie 1865; 

3% A se attaşa la acâstă Commissiune 1 Secretară 
în permanenţă, salariat cu 1000 lex pe lună, 1 ar- 
chivară a 500 lex pe lună, şi 2 copisti a câte lei 
300 pe lună; , 

49 A se împărţi cele 14 părţi ale Statisticel în- 
tre Referendarii diferiteloru Ministerit, după găsirea 
cu cale a Societăţei de statistică; 

50 Lucrările statistice anuale a tuturori referen- 
dariloru, să se trimittă lao epocă ficsă Socieiăţer de sta- 

- tistică, iar acâsta, să le împarţă între membrii el, spre 
a le cerceta şi com menta, şi ale publica, prin îngrigi- 
rea Secretarului ex, într'o broșură, precum s'aă pu- 
blicată până acum Annalele statistico-economice. 

Cheltuelile pentru toti Servieiulă statisticii, pre- 

(1) Să nu crâdă D. I. Ghica (nică nimenea) că printr'acâsta ca- ută a'mi attrage favârea dumisale. Arătii numai curatulii ade- vării. Căci, dacă în actele mele aşă fi avutii obiceiulii a mă servii cu flatterii, cregă că ar fi fostii mai nemerită a fatta pe Pr. D. Ghea când era ministru de interne şi în tempulă căruia am publicatii articolulii mei din 4 Mai în diarulă Românulii în care făcemi acâstă menţiune pentru D. 1. Ghica,
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cum se propune aci, s'ară reducea cifra de 169,200 
lex pe anii, şi astii fel din suma de lei 336,000, 
allocată acestur serviciii în budgetulă anului 1865, 
s'ar produce -o economiă annuală de lei 166,800. 

Acâsfa fiinăă propunerea ; —- Ce organisare mai 10- 
gică, mai nemerită, mai economică şi corraspundătâre 
essiginţelorii unei statistice complete, ar putea fi alta 
de câtii aceea, ca fiă-care ministeriii s&'şi facă statistica, 
în sfera sa, prin referendari şi prin concursulii agenţi- 
lorii succursali ? | 

Spre o mai întinsă desvoltare a celorii ce prăcedii; 
esplicii aci, că prin agenţi sai suceursali ministerială » 
se înţelegii tâte autorităţile ce depândii de diferitele mi - 
nisteriă, cum : Prefectnre, Subprefecture, Poliţii, Muni- 
cipalităţi, Consilii județiane, Comitete permanente, Tri- 
bunale, Curți, Medici, Professori, Telegrafisti, Vameşi, 
Cassieri, ete. ; cărora, punânduli-se obligaţiuni de către 
Ministerii, avemi probabilitatea că notițele statistice ce 
ani fi chiămaţi să dea, asi fi în regulă, essacte şi tri- 
mise 14 tâmpi. lar astăi, din esperienţa dobândită, a- 
coste suceursală neputândi fi subordinate Ministetiului 
de interne la care este attaşată Direcţiunea statistică , 
nu numai că nu li se pâte pune obligațiunea de a da Di- 
recțiunei asemenea. notițe, dar presupunândii că ari of- 
feri concuusulii lori; chiar în asemenea casii, lucrările 
ce arii face, arit fi negligiate, netrimise la tâmpii şi ne- 
învestite de vre o respunsabilitate. 

Asti fel dar, prin numirea a câte 1 Referendarii cu câte 
l Ajutorii la fiă-care Ministeriii, amii câseiga, pentru. 
partea statistică, optii braţe în locii de ducă (numai) ce 
se află actualmente în Direcţiunea statistică; iar pen- 

tu partea economică, fiind însărcinată Comissiunea saii 
Societatea de statistică , se va satisface cu prisosii dis- 
posiţiilori Art. 3 Littera F din Programmuli înființărei 
Oficiului statisticii, care prevede partea economică. 

Pe lîngă cele espuse, miculii personali ali Direcţiu- 
neă statistice actuale, redusii până astăgi la cea mai sim- 
plă espressiă, nici acesta nu se occupă specialmente de
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statistică, ci cea mai mare occupațiă a Direcţiunei este 
de a administra Imprimeria statului, vestita licitaţiă a 
chârtici, şi alte asemenea da-averi. 

În fine, spre a ne esplica bine lucrul, trebue să se 
scie, că neinteressânduse mai nimenea de sârta acestui 
Serviciii atât de importanti şi trebuinciosti în tâte Sta- tele, este lăsată; cum am arătatii, în disposiţiunea men- 
țiunnatului agramată (D. Iancu Petrescu) care croiesce, tace la planuri (după interessele şi nesciinţa sa) necon- trolatii şi neobservată, şi care are de unică scopii a pa- ralisa, instituțiunea, spre a fi în capulă ei cu mai puţine pretențiuni : dacă nu scie carte, puținii îi importă; dacă nu cun6sce o limbă străină pentru a se putea, orienta şi & în currentulă statisticelori străine, nu se turbură; dacă amăgesce pe Ministru şi pe Publici trecândi de produc- țiune a sa « Introducţiunea Annalelorii statistice pentru 1865 » (în formă de rapporti) pe care a copiat'o în nare parte din Annalele anului 1859—60, nu rogâsce; — este vorba de a justifica o capacitate falsă, este vorba de a fi cu ori-ce preță şefulă statisticei, nu pentru a face statistică ci pentru a administra cifrele din budgetuli Imprimeriei Statului. 

Cu durere mă vădi siliti a arăta tâte acestea, spre a se cunsce în ce stare ne aflămii cu iustituţiunile nâstre scienţifice, ce imporţantă le dămii şi în ce moditne occu- pămii de dînsele. 
Și cum să nu ne accusămii, când nu numai ministrii carii s'a suceedatii, aii adherată la defectudsa şi inten- țiunnata organisare prevăgută în Proiectului de budgetii ali Ministeriului de interne pentru restulă anului 1866, (care s'a presintatiă nor. Adunări), ba âncă chiaronor. Adunare, în sessiunea annului 1865 a trecut”o sub cea mai profundă tăcere, fără ca unul măcar: dintre dom- rii deputați să fi rădicatii vocea ca să întrebe celii puţină : Pentru-ce se face o asemenea organisare ? Carii suntă folosele ? — Nimiciă, nimici din tâte acestea. 
Departe de mine pretenţiunea de 2 stărui într'o ox- ganisare care, pâte, după unii, ar părea rea, Rogi pe o- nor. Adunare şi pe D, Ministru de interne a numi o Co-
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missiune ca, să cercetede organisările propuse şi occupa- 
țiunile de totii felul ale Direcţiunei statistice, şi numai 
după ce se torii convinge din resultatulii investigaţiuni- 
lorii Comissiei, să bine-voiască a se pronuncia în cunos- 
cinţă de lucru asupra definitivei organisaţiuni a Instituţi- 
unei statistice. _ 

I. M. Bujoreanu 
(referendară statistică) 

Bucuresti, 1 Iunie 1866. 
(Acestă dare-de-sâmă a fostii înse- 

rată în diarulăi Românul în ducă 
numere : din 4 Maiiă şi 3 lunie 1866.) 

CONSECUENTELE ACESTEI DĂRI-DE-SEMĂ 

Cele ma! grele accusaţiuni din precedenta Dare-de- 

sâmă aduse D-lui |. Petrescu, aii fostii înserate în 

articolulă publicati în diarulii Românulti în Nr. de 

la 3 Iunie, precum se vădii în ultimele frase. 

Atâtii în diua de 3 Iunie câtă și în aceea de 4 

Iunie, am aşteptati ca, sati D. Lascar Catargiu, mi- 

nistru de interne, să mă sommede, ca funcţiunnarii, 

a da socotâlă de cele ce scrisesemii, sai D. Petres- 

cu să câră satisfacțiune de la D. Ministru în con- 

tra mea. Vădendă însă tăcere în cursă de ducă dile 

și dinte'o parte şi dintr'alta, înţeleseii că D. M- 

nistru, pâte, nu avusese tâmpi a ceti giarulă Ro- 

mânulti din causa multeloriă occupâțiuni, iar D. Pe- 

trescu pe care "Iti găsisemni, la, venire'mi la cancel- 

lariă, cu diarulu în mână chiar în diua apariţiunei 

Juy de 3 Iunie, constatândii din tăcerea d-sale că 

înghiţea ca toti-d'auna şi acâstă drâptă accusaţi- 

ung ca multe altele; găsit de trebuinţă ca, de astă
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dată, să facă însn'uit cunoscută ministrului acelă 
articol ală meă în contra D-lui Petrescu. În a- 
câstă intenţiune, ducendu-mă a-casăla D. Ministru, 
Duminecă diminâţa la 5 Lunie unde se afla atâtă 
D. Petrescu câtui şi alte 7 — 8 porsâne: arătait D-lui 
Ministru coprinderea articolului şi sollicitaiti de la 
Domnia-sa, facerea (în pers6nă) a unei anchete spre 
a se convinge de adevări. D-lui Lascar Catargiu 

" adheră îndată la propunerea mea, şi Marţi la ? 
Iunie, venind în Direcţiunea statistică însoţitii de 
D. Argintoianu directorele Ministeriului de interne, 

faţă fiindu şi D. Petrescu şi alţi funcţiunnari ; an 
arătată, mai ântâiti, lipsa de capacitate a D-lui Pe- 
trescu pentru a 6ecupa postul de şefii ali statisticei 
în loculii eruditului Marţiauă ; am arătatit'apoi D-lui 
Ministru cum D. Petrescu, ca să justifice o capa- 
citate falsă, a plagiatii frase întregi dm Annalele 
statistice ale anului 1859 — 60 şi le-a trecută ca 
producţiune a dumisale în Introducţiunea Annale- 
lori pentru 1865, sub numele dumisale ca Redac- 
torii (cu littere mari şi pretenţise); am arătată 
r6ua împărţire făcută obiectelorii statistice, confun- 
dândii agricultura în Zerritoriă, justiţia şi instruc- 
ţianea în Populaţiune, financele în Administra- 
țiune, precum şi alte mal multe absurdităţi trecute 
în acea Introducţiune; am mai arătată, cum Statul 
se împovărădă cu mai multe sute let în plăţi de 
abonnamente. la diare şi broșuri periodice scienţifice 
(străine) pentru Direcţiunea statistică, carii diare şi 
broşuri suntă cu foile netăiate de max multe luni 
ŞI servă numai de pod6bă saii de mobilă ca si mul- 
ţimea cărţiloră din bibliotecă, căci D. Petrescu 
nesciindă carte şi necunoscândi o limbă străină
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spre a se putea orienta prin cetire în lucrările di- 
feritelori statistice străine, caută a'şi da lustru 
prin amăgire şi a fi numită şefă ali uns! Iustitu- 

țiuni scienţifice fără să potă invoca în ajutorulii şi 

susţânerea pretenţiunel dumisale decâtă cunoscinţa 

huchilori şi a tipicului de cancellariă ; şi, în fine, 

am arătatu D-lui Ministru , cum D. Petrescu a în- 

șelată pe D. Socecu (comissiunnarulti antrepreno- 

relu! de chârtiă) către care a abusatii de puterea 

dumisale de funcţiunnară superiorii, dicendu'T ver- 

bal una și apucându'li formală de alta, în inten- 

ţiunea de a abusa; am esplicatii împrejurarea ci- 

tându acte (precum se arată cu de-amănuntulii la 

Art. 10 ali următârei relațiuni) , şi cu occasiunea 

acâsta "nl am permisă, în faţa D-lut Ministru, a 

D-lui Directori şi a mar multoră fancţiunnari, a 

cualifica de tilhării urmările D-lui Petrescu care, 

la tote denunciările mele, nu numaă că nu a avută 

curagiulii a răspunde unii singurii cuvântăi, ba âncă 

şi respunsulă ce a fostii chiămată de D. Ministru, 

ca să dea asupra, cuestiunei D-lui Socec, a fostă 

o falşitate pe care recunoscând'o D. Ministru, a 

disti că : « na are de-a-face una cu alta ». În fine, 
D. Ministru adressânduse către D. Directorii Ar- 

gintoianu, 'lă a însărcinatii ca st urmede ancheta, 

iar ei a formula accusaţiunile înseristi. Atuncr 

am cerul ună tâmpti de vre o 20 dile spre a con- 

sulta, dossiere și a lămuri mal multe abusuri des- 

pre cari! avâmiă o cuinoseință confusă; dar de a d-a 

di de la facerea, percuisiţiunilorii , încependii intri- 

gile culpabililoră şi temându-mE a nu fi oprită din 

lucrare din causa machinaţiuniloră de carii asemenea 

indivigi poti fi capabili, de aceea îmi formulaiti ac-
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cusaţiunea, (relaţia) cu cea may mare grabă, astu 
feli că a 5-a, di după facerea anchete de D Mini- 
stru, o depuseii D-lui Directori pe lingă rappor- 
tul meii care urmâgă:



RELAŢIA 

D-LUI 1. M. BUJOREANU 
CĂTRE MINISTERIUL DE INTERNE 

DESPRE 

ABUSURILE COMISE DE D. ION PETRESCU 

(ȘEFULU PROVISORLU ALU DIRECŢIUNEI STATISTICE), în compli- 

citate cu alţii, — IN ADMINISTRAREA IMPRISERIEI 

a STATULUI,



. Bucureşti, — în 14/se Lunie 1866. 

Domnule Directoră , | 

Conformii jurnalulului încheiatii de D-vâstră la 7ale 
correntei, prin care'mi se accordă unii terminii de 20 dile 
pentru facerea pereuisiţiuniloră de carii averii trebuință 
în susțânerea accusaţiunilorii ce am adusi D-lui I. Pe- 
trescu, şefulii provisorii alui Officinlui statisticii, — că 
comitte abusuri în administrarea Imprimeriei Statu- 
lui; — neputândi şi ne mai voindii a usa, de între- 
gulii termini de 20 dile accordate prin menţiunatulii 
jurnal, din causa intrigilorii D-lorii Petrescu şi Mărgi- 
nenu (secretarul comptabilii alti Imprimeriei Statului) 
prin nevoința de a 'mi mai da sciinţele ce le cer6mii, 
dovadă: 

10. Rapportulii Direcţiunei Imprimeriei Statului că- 
tre Ministeriii sub No. 1339 din 10 Iunie prin care re- 
fusă (pentru pretestulii de lipsă de tâmpii) de a 'mi da . 

sciințele cuprinse în notițele mele înapoiate şi annec- 

sate la citatulii rapportiă; 
209, Petiţiunea, D-lui Petrescu din 11 Iunie prin care 

cere satisfacţiune în contra mea (forte răi apropo), când 
D-lui este pusii sub o gravă accusaţinne, şi 

30. Nevoinţa D-lui Petrescu de a mă lăsa st scoti 
copii din dossiere. pentru care a trebuitii o autorisaţiu- 

ne specială din partea D-vâstră pentru copia . după o 

offertă,; 
'Tâte acestea îmi dictară, Domnule Directorii, a nu 

usa de cele 20 gile, şi de aceea încheindu'mi parte din 
lucrare după 6 dile; viii cu vespeclii a annecsa aci re-. 

laţia mea (împreună cu 8 alăturănă), despre Ore-cani 

abusuri comise de D. Petrescu în complicitate cu alţii, 

rugându-vă cu acestă occasiune, ca înainte de a somma, 

pe D. Petrescu a răspunde la accusaţiunile înserate în 

relația mea , să bine-voiţi a ordonna să vi se aducă din 

Archiva Direcţiunei stațistice, următorele dossiere: 

Domnie Sale a 
Domnului Directoră generală ală, Minister iuluă de 

interne,
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Celii cu No. 38 din 1865, 
» No. 16 » 1866, | 
> No.47 » 1865, Augusti, - 
> No. 3 » 1865 anuarie, 
» No, 10 > 1863 > 
» No. 14 >» 1866 > 
»  No.11 » 1864 > 

Şi a delega, unii funcţiunnară din Ministeriti ca să ră- dice de la Direcţiunea Imprimeriei Statului, din archi- va sa, dossierele 
cu No. 3 din 1865 Ianuarie , 
> No. 4 > 1865. | Dossierulă privitorti la predările chârtiek Moni- torului de către D. Ioanid; 

carii dossiere (de la Imprimeriă) numerotânduse şi sigilânduse de Archivarulă ei, să le aducă delegatulii în păstrarea Domniei Vâstre, atâtii spre a cerceta chârtiile ce notegii în relația mea, câtă şi de a nuse şterge sai adăuga cuvinte ori sustrage chârtii bănuite în urma dărei la lumină a, relaţiei în cuestiune, 
'"Amii ondre, ete. 1, M. Bujoreanu. 

RELAȚIA () 
În duoă numere ale diarului Românuliă, celu d'ân- tâiă de la 4 Maiu 1866, şi celu de alu duoilea (des- voltătoriă celux d'ânt6iu) de la 3 Iunie correntă, am espusii starea deplorabilă în care se găsesce Insti- tuţiunea statistică, râua, organisare ce “i s'a croitii de D-lă I. Petrescu Ajutorul de directorii sau Şe- ful provisoriu ală Direcţiuner statistice, trecută, prin iniţiativa sa, în proiectulii de budget pentru restulă anului 1866, ȘI, în fine, espunându moti- 

(Ac sum silită, printi"o scurtă tavtologiă de o pagină, a re- veni asupra Dărei-de-sâmă despre cele petrecute cu ancheta, silită fiindă de irebuință, căci acâstă relațiă este dată D-lui Ministru precum ss vede aci.
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vele de interese personale ce-condusese pe d. Pe- 
trescu în facerea defectu6sei organisaţiuni, în detri- 
mentulă serviciului statului; am declarată, între 
altele, că a. Petrescu avendii de attribuţiune admi- 
nistrarea Impri merie! statului, comite abusuri. A- 
cestea, tâte snpunându-le, după datoriă, la cunos- 
cința d-lul L. Catargiu, Ministru de interne şi Pre- 
şedinte ali Consiliului de ministrii, "hi am rugati 
să bine-voiască a veni în pers6nă să facă anchetă 
spre a se convingede cele ce relatasemui. D-lui Mi- 
nistru venindii însoţitit de D-lă Directoni generală 
alu Ministeriulni, în cancellaria Direcţiunei statis- 
tice, pentru facerea anchetey, şi ascultându relaţiile 
date de mine în susțânerea denunciărilorii ce făcu- 

semi prin publicitate, a delegată pe D-lui Directori 
Argintoianu cu urmarea anchetei, iar. eil a for- 
mula accusaţiunile înserisu. | 

De şi denunciările ce făcusemi verbală în pre- 
senţa D-lui Ministru şi a D-lui Directori, basate 

pe acte, erati destule spre a pune în evidenţă cul- 
pabilitatea D-lur Petrescu (care era faţă), cu tote 
acestea, după informaţiunile ce aremu, voindă, pe 
lingă cele ce arătasemti, a mal descoperi şi alte ma- 
chinaţiuni ale D-lui Petrescu în administrarea Im- 

primeriei, şi pentru acâsta trebuindu'nul tempi spre 

a consulta dossiere şi a face percuisiţiunile trebuin-, 

clOse, am solicitată de la D. Directoră unii ter- 
mina de 20 ile, ce "mi s'a şi incuviinţatii prin jur- 
nalula incheiati la 7 Iunie correntii. 

Acesta fiinâui, în resumatu, decursulă impreju- 
rărilorii, am procedatil în facerea percuisiţiuniloriă; 
am consultat, pe câtă "mi a permisă tompuli, 6re-
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cari! chârti! din dossiere, şi am constatat urmă- 
torele: 

1. Am arătată D-lui Ministru, că licitaţia chârtiei 
Imprimeriei statului (pentru cumpărarea, căreia, se află 
allocată în budgetuli Ministeriului câte o sumumă annu- 
ală de lei 600,000 (plus marile credite suplonyentarii) 
prin condiţiunile oner6se şi prin simpatia D-lui Petrescu 
pentru fostulii antreprenorii G. Ioanid, găsesee mijlice 
de a abusa. Tată cum: 

4). Garantia îpotecură de 30 %jv ee se cere dela . 
concurrenţi şi care se urcă la, aprope, 8000 galbeni, fiindă 
mare, illegală (în contra legei comptabilităţei) şi ros- 
trângândă numărulii coneurențilorii, face ca antrepre- 
norele favoritii st contede pe ună snecesii siguri. 

D. Petrescu care a arangiatii sati, administrati liei- 
tația chârtici, făcută în annulă trecuti (precum voiit 
dovedi cu acte mai la vale); de ce nu a revocatii acâstă 
garanțiă illegală sai, cel puţinii, de ce nu a propusii Mi- 
nistrului pe cea legală prin vre uni referat, ca astii- 
felii D. Petrescu să se justifice şi să se acchite de dato- 
ia unui fancţiunuari onorabilă? — De ce D-lui face 
cele inai multe referate numai pentru cereri de credite 
suplementarii ?! 

b). Facerea hcitaţiei chârtiei la 10 şi 15 a luuei Octomvrie, este aşa de târdiă, în câtii prin obligațiu- 
„nea, ca la 1 Decemvrie (adecă după 45 gile de la data 
adjudecațici), să fiă, datori antreprenorele a preda pri- 
mul câştiii care se urcă, aprope, la 0000 topuri, face 
impossibilă concurrența, sai possibilă, cu preciuri eszor- bitante în desavantagiuiii statului, căci în intervalul de 
45 gile de la data, adjudecaţiei, carii dile cadii în tâmpi 
de iârnă, este fârte grei de a se face: — şi commanda 
chârtiei în străinătate, — şi transportulii ei (care se sciă cât e de anevoiosti pe uscati), — şi predarea ei la Im- primeriă la terminuliă menţiunnatii de 1 Decemvrie. 

Dovadă că D-lii Petrescu întârgiă licitaţia, pentru pro- priulii dumisale interesi legati dealii D-lui Ioanid, esie că : deschidândii dossierulii cu No. 38 din 1865 (la 73), găsesciăi rapportulit Imprimeriei Statului sub No. 2429
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din 22 Iulie 1865, relativit la aprovisiunnarea chârtiei 
pentru anul 1866; pe acestii rapportii este pusă o reso- 
luţiune vagă scrisă şi semnată de D. Petrescu fără să o 
fi supusi Ministrului, după regulă, spre a ficsa diua li- 
citației. Astii-felii D. Petrescu, în loci de a fi publicati 
pe dată licitaţia, celii puţină pentru 22 Septemvrie (s0- 
cotit ducă luni de la data gisului rapportii ali Impri- . 
meriei (tocmai ceea ce se cere şi de legea comptabili- 
tăței pentru asemenea licitaţiuni mană), şi câscigânduse 
print'o asemenea procedere mai multe gile până la data, 
predărei primului câştiii; d-lui tace, nu arată nimici - 
Ministrului, pune xesoluţiă singură, şi amână, licitaţia 
ce se putea tâne la 22 multii 24 Septemvrie, tocmai la 
10 Octomvrie, precum se constată din publicațiunea 
No. 17271 din 28 Augustii 1865 (a se vedea dossieru 
No. 47 din Augustii 1865, fila 1). — Ce prevedere şi ce 
menagiare a D-lui Petrescu pentru punga ţărrei,care'lă 
nutresce! 

Prin modulă acesta de întârgiare a licitaţiei, D. Pe- 
trescu pune pe concurrenţă în posiţiune dea licita în nis- 
ce condițiuni impossibile şi anevoiă de împlinitii. Iată 
intenţiunea D-lui: Prin înţelegere cu antreprenorulii fa- 
vorită D. G. Ioanid, D. Petrescu încunosciințâgă pe a- 
cesta cu mai multe luni înaintea licitaţiei, despre felu- 
rile şi cuantitatea chârtiei ce are să se licitede, astă felii 
că D. Loanid, avendit tempă de ajunsi pentrn comman- 
darea chârtiei, şi aprovisiunnânduse din vreme cu mai 
multe mii topuri, pâte face predarea primului câştiii la 
1 Decemvrie cu mare înlesnire. Acâsta şe constată atâtii 
din alăturata dovadă litt. A, câtă şi din însăşi petiţiu- 
nea D-lui Ioanid, dată Ministeriului (ce se află în dos- 
sierulii No. 16 din 1866) înregistrată la No. 1124, — 
prin care petițiă D-lui Ioanid declară că possedă 5680 
topuri chărtiă. Prin acea petiţiune, D-lii Ioanid se plân- 
gea în contra dărei în antreprisă a chârtiei pentru 1866 
prin contractare cu D-lii Baritz (care lăsase unii preţii 
mai jos cu 67,000 lei). D-li Ioanid arăta prin acea 
petiţiune că de 6re-ce D-lui lăsase offerta cu unii preții 
mai josti la licitaţiă, commandase chârtia.— Când avu-
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tâmpii D. Ioanid st commande chârtia când chiar în 
Qinaaceea se adjudecase asupra, D-lui Baritz?— Se înțe- 
lege dar cu desăvîrşire că D-li Ioanid avea acea châr- 
tiă în sumă de 5680 topuri, de multă vreme, şi fiindă- 
că nu avusese norocirea să ia antreprisa chârtiei pentru 
anulii 1866, căuta să trecă acele topuri sub unii motirii 
Gre-care ca să scape de dinsa. , 

€). Printuniăi articol din contractuli încheiată cu 
antreprenorulii se dice, între altele: «ca predările chârtiei 
se fiă assistate şi deunii funcţiunnară frimisă înadinsă 
(cine este? cine a fostii 2) de Ministeriă.> Printr'acâsta 
D. Petrescu arrogându'şi dreptulii de priveghiare şi con- 
tmolă, este potinţe a tolera pe sub-mână sait, mai bine, 
a îpchide ochii când châvtia nu ar fi de cualitate şi gre- 
utate conformit contractului, Astii felii D. Petrescu, fi- 
indit, pe de o parte, celii ce dress6gă licitaţia, pe de altă 
parte, administratorul superiorii alii Imprimeriei, de 
care depândă tâte affacerile ei, pe de a treea parte, su- 
praveghiătoruli contractelorii, şi, în fine, controlorulii 
chârtiei şi a totă ce se face în Imprimeriă, devine soli- 
darii respunsabilă peutru administrarea acestui stabili- 
mentii şi mai cu semă pentru întrebuinţarea summelori 
a)locate în budget, ca. să fiă cheltuite şi calculate în 
cerculii trebuințelorii. 

Cum însă D. Petrescu a controlată predările de châr- 
tiă, şi cea făcută D-lui când a găsită diferinţă în cua- 
ltate şi greutate? — lată ce am constatatii la Impri- 
meriă, la 8 lunie correntii, când am fosti autorisatii de 
Ministeriii prin ordinulii No. 12777 dea lua de acolo 
sciințele de carii voii avea trebuinţă : 

2. Îndată după ce am presintată ordinulă No. 
12777 către Directorele Imprimeriei, am pornită cu 
acesta, şi cu D. Magasinerii Jorjanii în magasia Im-' 
primeriei, am ridicată dintr'ună bală trei topuri châr- 
tiă pentru Monitor, predată de fostulii antreprenorii 
G. Loanid, în 1865, şi le-am adusi în cancelariă unde 
cântărindu-le (în presența tuturoră) unul după altulă, 
cu măsura, decimală mare, s'a constatată: 

Topul 1-ii a trasă 21 12 funţi (cu mai puţină de
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1 fanti de câţi cele prescrise în contractii adecă de 
22 12 funţi); 

Topulii 2-lea a trasi 22 funţi (cn mai putinii de 1 
funtii de câtii după contractii). 
"Topul 3-lea a trasi 21 Sf funţă: (cu mai puţină de 
1 funtii [minus Vs] de câtă după contractii); 

Apoi procedândii după regula cânţărirei chârtiei priu 
decimale care presurie, ca, greutatea unui topi cântăritii 
în decimala, mare să fiă egală, cu greutatea unei ele din 
acelaşi topi cântărită în decimala mică , adecă să tragă 
şi topulă şi c6la acelaşi numării de funţi, — am scosti trei 
e6le dintr'unii topii şi cântărindu-le una după alta în deci- 
mada mică, am constatată că : 

C6la 1-iii a trasi 20 1 funţi (cu mai puţinii de 2 funţi 
până la summa de 22 1» funţi prevăguţi în contractii); 

C6la 2-a atrasi 22 funță (cu mai puţinii de if funtii); 
C6la 3-a a trasă 21 fanți (cu mai puținii de 1 1 funţă). 
Vedândi în tâte cântăririle numai lipsă (1), am: în- 

cheiatii îndată alăturatulii proces-verbal litt. B sub- 
scrisii de mine, de D. Directori alii Imprimeriâi şi de 
D. Magasinerti. 

Când se întâmplă diferinţă în mai puţinii la cântări- 
rea chârtiei, este de datoria priimitorilorii a face soco- 
tela acestei diferinte şi a o scădea din plata, ce se cuvine 
antreprenorelui. Ca să mă convingii dacă o asemenea di- 
ferinţă în mai puţinii s'a, constatată de priimitorii châr- 
tieă inonitorului şi dacă s'a opritii analogia preţului de 
la antreprenorii, am consultatii dossierulii respectivi, şi 
am găsiţi în rapportusile Imprimeriei către Ministeriii 
sub No. 183—1476—8131—2898—3017—3150 şi 
3400 din anulă 1865 (în carii rapportură erait trecute 

(1) Este de notatii aci că dacă topurile aă fostii în mai multă 
greutate de fani de câtă câlele, causa provine din aceea că nu- 
mărândă e6lele dintr'ună topii, am găsită unii plus de 12 câle 
preste celle 500 ce trebuia a fi într'ună topii. Şi dintr'aobata se 
comniţe abusuri, căci pe lingă diferinţa geutăei în mal puţină, 
apoi înmulţinăi plusul de câte celă puţinii 10 câlo de fiă-care 
topi en totalulă de 5675 topuri, găsimii 56,750 câle sai 112 to- 
pură cu carii se scade antreprenorulă la predare şi a căroră va- 
lore de 4256 lei intră iarăşi în punga Companiei. Nu'şi pote dar 
închipui cine=va, mulțimea abusurilorii de felulii acesta!
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predările successive a chârtiei Monitorului de antrepre- 
norulii Ioanid); am găsită, dicii, încredințarea că ttă 
chârtia Monitorului predată este de preutatea prevădută 
în contractii fără a se opri o para măcar dela antrepre- 
norii. din costulii de a câte lei 38 şi parale 15 topulii, 
prev&duți prin contractii. 

Pe lîngâ acesta voindi a mă încredința dacă s'a pă- 
gită măcar regula de priimitorii chârtiei, de a încheia 
câte unii procesii-verbalii sub semnăturele lorii la fiă- 
care predare de chârtiă de către antreprenori, am con- 
statată din dossieri că la predările 1 şi 2 nu s'a înche- 
iati asemenea procese-verhali, iar la a 3-a predare s'a, 
îndeplinită acestă formalitate. 

În faţa dar a acestori neregularități, voindii a le face 
cunoscute în regulă D-lui Ministru, alătură relaţia litt. 
C, semnată de Directorele Imprimeriei şi de mine, în ca- 
re relaţiă se coprindii tte adevărurile arătate până aci. 

Acum se presintă întrebarea : Pentru-ce D-lă Petres- 
cu şi priimitorii chârtiei de la Imprimeriă ai lăsatu - Statulii în pagubă de diferința în mai puţinii a chârtiei 
Monitorului? — care diferință, după socottla făcută (în terminii-mediii) aflămă lipsă la topii 15/s2 fanţi. Fă- cândii socotla acestei diferințe în mai puţinii, la 5075 topuri predate de D. Ioanid Imprimeriei în arătatele rendari, şi caleulând'o pe preţulii de lei 38 15/40 topulii (după contractii) , aflămi o diferință totală în mai pu- țină, de lei 11,155 2040 cu eariă trebuia a se scădea antreprenorele şi a remânea profită în cassa fiscului. O asemenea tolerare în favorul D-lui Ioanid antre- prenorulii, nu dovedesce 6re îndestuli o complicitaţe collectivă a interessaţiloră şi mai cu s6mă a D-lui Pe- trescu controlorulii şi administratorul Imprimeriei ? 
Cum a pututii avea curagiulii D. Petrescu a trece sub tăcere, în cursi de 1 ană şi jumătate, diferința în mai puţină a chârtiei Monitorului, când asemenea chârtiă a Monitorului este totă-d'auna supusă controlei prin surprindere şi se găsesce neîncetat atât în magasia Îm- primeriei câtii şi în mânele particulariloră şi tuturorii antorităţilorii ?
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Din acâsta îşi pâte închipui ori-cine, ce trebue să se 
fi urmatii cu predarea, celorii-alte feluri de chârtiă în 
decimi de mii de topuri carii stait puţinii în magasiă, 
mai cu s6mă din aceea predată de D. Ioanid! Adevă- 
vatele diferinţe în cualitate şi greutate a acestori alte 
feluri de chârtiă trebe să fi fostii enorme, şi de siguri 
că costulii lorit nu a intrati în tesauruli publicii ! 

Terminândii aci cu chârtia Monitorului, găsesci de 
cuviinţă a nota obiecţiunea ce am întâmpinată din par- 
tea D-lui Mărginânu Comptabilulă Imprimeriei, în urma 
câutărirei făcute chârtiei Monitorului şi dovedirea gre- 
utăţei ei în mai puţinii : — D-nu Mărginnu m'a assi- 
guratii că, dacă chârtia a trasi mai puţinii de câți cea 
după contractii, causa provine din aceea că, aflându-ne 
în luna lunie , marea căldură attrage umiditatea châr- 
tică şi face s&i scadă greutatea. Ohbiecţiunea avea 6re- 
care aparință de adevării, mai cu sâmă că eii neavând 
cunoscințe precise de chimiă, put6mii fi indusii în er- 
r6re. Cu tote acestea, spre a mă assigura dacă, cele obi- 
ectate de D. Mârgin6uu eraii adevărate, aruncaiii o pri- 
vire pe dossierulii care încă se afla deschisii pe biuroulii 
arehivarului şi'mi opriii ochii tocmai asupra acelei 
chântii ce era menită de Provedinţă a mă desamăgi. 
Acea chârtiă era rapportuli citati ali Imprimeriei sub 
No. 2131 din 1865 şi purta data tocmai a lunei Iunie. 

- Consultă din noii acesti rapportii spre a me .assigura 
dacă chârtia Monitorului fusese priimitâre de scăgă- 
mântii din causa căldurei, şi mirarea mea fu mare când - 
găsit chârtia, Monitorului predată în Iunie 1865, înscrisă. 
âncă în mai multă greutate de câti cea prevădută în 
contractii. „ 

La acâstă vedere nu numai ei m'am desamăgitii dar 
împreună cu mine şi D. Mărgin6nu. Aa 

3. Vii la a treia percuisiţiune ce am făcutii, care 

avea de obiectă aflarea motivului ce a provocatii cererea 

(de pe a finele anului 1865) a creditului suplementariti 

de 250,000 1eă pentru cumpărare de chărtiă extra, preste 

acea cumpărată cu summa de 600,000 lei allocată în 

budgetuli anului 1865.
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„Ca să pocii afla motivulii care a provocati cererea 
acestui crediti de lei 250,000, iai din archiva Direc- 
ţiunei stasistice , dossierulii cu No. 38 din 10 FPevruarie 
1865, şi găsescii la filele 33 şi 71 (în No. dublu) referatulii 
No. 22,693 din Octomwrie 1865 (conceptate de D. Pe- 
trescu) prin care referatii, pe lîngă alte credite, se cere 
şi celii în cuestiune de 250,000 lui. 

Iată ce motivii găsescii în cererea acestui creditii la 
art. |: . 

<I. Uni creditii suplementariii de lei 250,000, la 
« Cap. II $ 3 Aust. 1, — pentru plata chârtiei ce mai 
« este trebauinciosă până la finele anului (1865), fiindi- 
« că tipăririle statului din anulii currentă sunti în mai 
« mare numării de câtit în cel espiratii, > 

Vădândi că acesta este motivulii cererei creditului, 
mă ducii la Imprimeriă st cercetedii, dacă s'a epuisatii 
sai dacă s'a întrebuințată până la finele anului 1865 
t6tă chârtia predată de D. Ioanid, atâtii după contractă 
câtii şi după, disulii credit, şi aflu că nu numai nu se 
epuisase la cererea creditului suplementariti, ba âncă 
găsescii în registrulii controlorului, că s'a aflatuli în îi- 
“înță la finele anului 1865, o cuantitate de 11,022 to- 
puri chântiă de 18 feluri şi 1478 ocale cartonii, în va- 
l6re de 277,223 lei şi 12 parale, precum se esplică din 
următârele estrase din tabloulii controlorului Imprime- 
riei annecsatii aci sub litt. D. 

(Urmegă tabloulii).
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„Tată chântiă rămasă în fiinţă în magasia Imprimeriei 
la 31 Decemvrie 1865: 

topuri. c6le. ocacartonă. 

8426, 191 şi 378 — de cea predată de [6- 
nid pentru totii tâm- 
pulii câti a fosti an- _ 
treprenori, în valdre__ Iei. 
de... 223,784 

124 400 — remasă dela Tipogra- 
fia Nifoni şi cumpă- 
rață în 1865, în va- 
le de .....,.... 3,493 

24172 — 1,100 — priimităilegali (a dis i 
Controlorul  Impri- 
meriei) de Ia Ioanid, 
şi rapportată sub No. 
250 din 1866, în va- 
ie de....,...... 49,926 
(spre a”i se putea lua 
urma, alături la ac6s- 

| ta, copia sub litt. E (1). 
11,022 — 491 şi 1478, 271,223 

Adăugândi la acâsta şi suma de 2469 topuri chârtiă 
predată de noulii antreprenorii Socekii la 1 Decemvrie 
1865 pentru anulii 1866, vomii găsi grămădită în ma- 
gasiă la finele anului 1865, o summă de 13,491 topuri 
chârtiă şi 491 e6le, plus 1478 ocale cartonii. 

În faţa dar a essorbitantului şi abusivului prisosii de 
11,022 topună şi 491 c6le (afară de a, lui Socekii) châr- 
tiă, de 18 feluri, precum şi de 1478 ocale cartonii, în 

(1) Căutândi dossierulii No. 16 din Ianuarie 1866 (Direcţiunea 
statistică), găsescii la fila 28, disulii rapportă alit Imprimeriei 
statului sub No. 250 din 31 Lanuarie 1866 prin care cere a se 
priiwmi acestă cuantitate de châstiă de la Loanid aftestândă tre- 
buinţă şi folosii statului, Iar rosoluția D-lui Directoră Arginto- 
iamu pe acestii rapportii, este în coprindere «ca să se priimâscă 
pe răspunderea, Dmprimeriei>. — Aşa dar, nu destulii prisosulii 
rămasă în 1865, ba âncă se mai încarcă statulii gi cu acestă 
thârtiă, :
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val6re totală de 277,223 lei şi 12 pavale, ne esplicămi 
de ajunsi: ” 

a). Pentru ce Camera, în sessiunea precedentă, a stri-” 
gatit în contra disului cereditii de 250,000 lei care at- 
tingea aprope jumătaţesumma allocată în budgetulii anu- 
lui 1865, pentru cumpărătâre de chârtiă, călcându-se 
astii-felii şi Legea, Comptabilităţei care nu toleră aseme- 
nea credite mari; 

5). Ne esplicămii iarăşi până la ce gradi şi cu cein- 
tenţiune D. Petrescu şi C-nie ati favoratii pe D. Ioanid 
ca, pe de o parte, săli lase a preda chârtiă netrebuin- 
ci6să contractată, iar pe dealtă parte, săi cumpere extra 
prin credite. Ore D. Petrescu nu putea pune în contaactit 
condiţiunea, «ca la casii de a se ivi trebuinţă de alte 
feluri de chârtiă de câtii aceea prevădută în contractă, 
să înlocuiască, pe cea contractată prin cea trebuinci6să?> 

D-lii Petrescu ar răspunde de sigurii, cu nevinovăţiă: 
că nu s'a gânditi la acâsta, 

c). Printr'acâsta ne mai esphicămii âncă causa de unde 
provine a se calcula, falsi trebuinţele de chârtiă ale Sta- 
tului spre a/lă âncărca în profitul D-lui Petrescu şi 
O-nie prin cumpărătâre de chârtiă extra. - - | 

d). Ne esplicăumii, în fine, motivele carii îndemn pe D. Petrescu:a face licitaţia târdiii, a infliga, concurrenți- 
loră illegala garanţiă de 30 “o, a cere prin condiţii pre- 
darea la 1 Decemvrie a primului câştiii de mai multe 
mii topuri, adecă după 45 gile de la data adjudecaţiei, 
în tâmpii de isrnă când communicaţia este cea mai ane- 
voi6să, şi tăcerea, acestei vestite Companil asupra ade- văratei diferinţe ce resultă în mai puţiuit din greutatea 
chârtiei predată de D. Ioanid, carii predări suntii su- puse controlei funcţiunnarului înadinsti (D. Petrescu de drepti) după Art. 9 $ 2 din contractul Antreprenore- 
lui (Dossieru No. 47 din August 1865, fila, 10). 

Terminândii aci cu desvoltarea, illegalului şi abusi- vului ereditii de 250,000, lei, găsimit că acestii credit a încăxeatii arbitrarii cheltuelile statului, căci cu o 'bună 
socotelă, cu unii calcul conscienţiosii şi su durere de inimă pentru punga ț&rrei, nu numai că nică ar fi fostii
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trebuinţă de unii asemenea crediti, ba âncă, cu tâte frau- 
„ dele, ar fi resultatit şi o economiă de lei 27223 12/40 din 
summa allocată în budgetii. 

Dovadă prisosulii chârtiei şi cartonului rămase în 
fiinţă la finele anului 1865 în valore de 277,223 12/40 
cuprinse esplicitii în lista annecsaţă a Controrului Im- 
primeriei litt. D. 

4. Imândă unii dossierii din Imprimeria statului pri- 
vitorit la cartonatulii şi legatul unorii tipăriră, sub No. 3 
din Tanuarie 1805, şi foiletândw'li, găsescit la fila 74, 
condiţiile (1) de licitaţiă pentru cartonatuli a 11,400 
condici de acte civile trebuincă6se pentru ultimile 6 luni 
ale anului 1865 : Data condiţiilorit este de -18 Maiii 
1865; terminulii ce se accordă celui usnpra căruia se va, 
adjudeca licitaţia, pentru legatulii şi predarea, acestori 
condici, se ficstdă la 31 Maiii s6ra, adecă se accordă 
(în contra legei de Comptabilitate) numai 13 gile pen= 
tru legarea şi predarea a 11,400 condici. Prin condiţii 
se face concessiunea a se da antreprenorelui de către Im- 
primeriă tot muterialul necessariii afară de pângă şi sfâră. 

Mirarea îmi fu maxe când văduiii că aceste condiții 
în locii de a fi subscrise de Ministru saii de Directorele 
ministeriului, eraii subscrise de D. Petrescu (pentru di- 
rectorele Officiului statisticii), procedere cu totulii oprită 
de regulele şi formele ministeriale, ca unii funcţiunnarit 
subalternii să subscrie asemenea, acte de cheltueli es- 
traordinare carii urmâgă a trece prin filiera ministerială, 

a Adunărei legislative (dacă se află funcţiunnândii) , a 
aprobărei Domnesci, şi, în fine, se essecuţă de către mi- 

nistrul respectiv sati decătre un a-nume delegatii ali stii. 
Acea licitaţiă în locii de a se face la Ministeriii, am 

constatatii că s'a efectuati la Imprimeriă de D. Pe- 

trescu şi C-nie. 

Înnaintând cu cercetarea chântiilorii privitâre la acâstă 
licitaţiă, găsiiii numai duoă offerteale licitanţilor, din ca- 

zii una (fila 75) era subserisă de Eliad şi Weiss, iar cea de 

(1) Am:maă găsită întruni dossieră din Direcţia statistică şi 

ună jurnalii incheiatii şi subsorisii numai de D. Petrescu pentru 

acestă licitaţiă.
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a duoa (fila 76) era subserisă de Busnea, Dumitriu şi 
Zameteu. Oprindu-mă la acestă din urmă offertă, recu- 
noscuiii o scriere cu care eramii familiarisatii , aceea a- 
decă a Secretarului şi tovarăşului D-lui Ioanid, care 
scriere se vede pe tâte petiţiile şi conturile dumnisale su- 
puse Ministeriului. Bănnuiala ce'mi formasemii că la a- 
câstă licitaţiă trebue să se fi urmati abusuri, crescu ră- 
Qâudii amestecati şi pe antreprenorele de chântiă, căci 
ce avea, de a-face scrierea, Secretarului D-lui Toanid pe 

 offerfa, Qişilorii trei concurrență?! 
Dovediiii lucrulii îndată ce veniiii în Direcţia statis- 

tică, căcă căutândii în dossierulii cu No. 3 din Ianuarie 
1865, găsiiu la fila 48, o declaraţiune a D-lui Dumitriu 
(scrisă iarăşi de Secretarulii D-lui Ioanid — iar D. 
Dumitriu era unulii din offerta bănuită), în care Decla- 
raţiă se arăta că D. Ioanid este associatuli D-lui Du- 
mitriu, şi astii felii constataiii dintw'acesta că umbrelele 
D-lui loanid nu fuseseră pentru nimicii în offertă, 

Ca să purificii lucruli , întrebi pe D. Petrescu dacă 
sa publicatii licitaţia acestorit condică în Monitorii. — 
D. Petrescu îmi răspunde că nu. 

Tote acestea dar îmi formară convicţiunea că lici- 
taţia fusese abusivă, şi cu atâtii hai multi că cu t6tă 
concessiunea făcută antreprenortlui de a î se procura 
materialul gratis de către Imprimeriă, totuşi s'a adju- 
decatii pe enorma summă de lei 21870 7440 (fracția nu 
lipsesce!) adecă câte 2 lei aprâpe de condică, preţii în- 
duoitii de câtii acelit ce se oferise de condică în licita- 
țiuni regulate, şi care fusese de 1 sfanţii condica cu inate- 
rialulii antreprenorului. Dă 

Motivul ce'mi-li a pusi înainte D. Mărginânu, la 
întrebarea ce'i am făcutii, a fostii că « Codulii civilii ur- 
mândii a se pune în lucrare la 1-iii Iulie 1865, a tre- 
buitii să se facă cu oră-ce preţii legarea condiciloriă spre 
a se putea împărți communelor până la arătatul termen ». 

Am înţelesii acesti motiviialii D-lui Mărginânu care 
luase parte la acestă licitaţiă ; 

Am înţelesii asemenea, că acestii motivii de grăbniciă 
a îndemnatii pe D. Bosiauu (fostulii ministru) a aproba 
acâstă licitaţiă ; |
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N'am înțelesă însă unt lucru şi esplicarea o ceri prin- 
twacâsta de la D. Petrescu rugândwlă a răspunde :. 

a). Pentru-ce nu a publicatii în Monitorii licitaţia , 
oră câtii de scurti ar fi fostii terminulii, ca să se adune 
mai mulţi concurrenți şi prin modulii acestă să pâtă re- 
sulta unii preţi mai avantagiosi pentru Statii ? 

5). Pentru-ce nu a făcuti licitaţia la Ministerii, ci 
a făcut'o pe furişii cu concurrenţi aduşi pe sprincenă 
în localulii Imprimeriei ? - 

c). Pentiu-ce (cum am aflati, — dacă nu e adevă- 
ratii, D. Petrescu să probede contrariulii) s'a întrebuin- 
țatiăi la condici preste 1000 topuri chârtiă vânătă No. 6, 
lucs6să şi de formată mare, pe care a trebuitii să o tae, 
de uni preții essorbitantii şi prin cumpărarea ei extra, 
pe câtă tâmpii putea st întrebuinţede chârtiă Nr. 2 sai 
alta cam de vadârea acestia din care s'ar fi găsitii în Im- 
primeriă (când magasia gemea în 1865), spre a nu în- 
greuna Statulii cu cheltueli mari? 

(Ca, să se cunâscă chârtia, Nr. 6 (1) alăturit o c6lă lit. E). 
d). În fine, dacă D. Petrescu a fostii funcţiunnari con- 

seienţiosii ; cum de nu s'a gânditii a face mai din vreme 
tipărirea, condicilorii şi licitaţia cartonatului lori, căcă 
de la promulgarea nuoului Codice civilii (care s'a făcutii 
la 26 Noembrie 1864 prin decretul Nr. 1655) şi până 
la aplicarea, luă la 1-iii Iulie 1865 , avea înaintea du- 

misale 7 luni şi 4 ile? 
R&spunqă, D. Petrescu la tâte acestea! | 
3. În dossierulii Imprimeriei statului cu Nr. 4 din 

1865, am găsitii duoă ordine ale Ministeriului sub NNr. 
21821 din Septemvrie 1865, şi 24806 din Noemvrie . 
1865, prin carii se autorisă Imprimeria ca să cumpere 

(extra-contractului) 6re-carii mici cuantiţăți de chârtiă ; 

şi aceste ordine le-am vădutii semnate de D. Petrescu. 

Fără a înfliga D-lui Petrescu o întenţiune de abusă 
întru acâsta, "i se face numai întrebarea : Cu ce drepti 

(1) În 1865, în. registrele Imprimerici s'a văgdutii condicile pe 

chârtiă Nr. 2; cu tote acestea chârtia nu semănă ; trebue să se 

constate împrejurarea cu minuţiositate, adecă pentru anii 1865 

şi 1866; asemenea a se socoti totă chârtia Nr. 6 la ce s'a între- 

buinţatii. " E
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sc6te D-lui din Ministeriii ordine şi autorisaţii de chel- 
„tuelă în numele Ministrului, fără ca pentru acâsta st 
aibă o delegaţiune personală ? 

O asemenea procedere arbitrară a. D. Petrescu dă grea 
bănuială că D-lui trebue să fi usatii de unii asemenea 
drept ce'şă a însuşitii ilegali în cuestiuni mult mai grave. 

6. În dossieru Nr. 3 din 2 Ianuarie 1865 :(din ar- 
chiva Direcţiei statistice, fila 185), se vedo resoluțiunea 
scrisă şi semnată de D. Petrescu pusă pe rapportuli 
Imprimeriei statului sub Nr. 2786 din 31 Augustă 
1865, prin care aprobă o plată de 750 lei pentru legatulă 
a 500 piese carnete (lucrare şi plată extra-contractului 
antreprenorelui Ioanid) socotitii a 60 parale piesa. 

Prin emitterea mandatului Nr. 3636 (fila 136) de plata 
arătaţilori 750 lei, şi prin mijlocirea D-lui Petrescu 
către Ministru sai Directorii de a semna acestă man- 
datii, comitte unii abusii de încredere, căci ministrul 
sait directorulii iscălindă mandatul , a credutii negre- 
şitii că plata este conformă vre unui contractii saii vre 
unei convenţiuni în formă. Căci, în casulii contrarii, 
dacă D, Petrescu a fostii de bună credinţă, pentru-ce 
nu a supusii la aprobarea şi semnarea ministrului sai 
directorelui şi râsoluţinnea pusă pe gisulii rapportit ali 
Imprimeriei sub Nr. 2786? 

7. În acelaşi dossierii Nr. 3 din Ianuarie .1865 , se 
găsesce o petiţiune a D-lui Ioanid (la fila 138) prin 
care acesta se plânge în contra D-lui Mărginânu Comp- 
tabilulii Imprimeriei pentru mai multe şicane ce'i ar 
fi făcândii. Pe acea petiţiă nu s'a pusti priimire, nu s'a 
înregistratii, nu s'a presintatii ministrului, nici "i s'a 
făcutii vre o lucrare. 

Dintr”o asemenea procedere a D-lui Petrescu, se trage 
presumpțiunea că D-lui fiindii simpatică şi D-lui Măr- 
ginânu şi D-lui Ioanid, trebue săi fi împăcatii negre- 
şitii, aplanândii conflictului, fără înduoială, în folosul... 
Statului, — de 6re-ce nu se mai găsesce în citatulă dos- 
sierii vre o lucrare saii vre o amintire a teclamărilori 
D-lui Ioanid. 

8. Răposatufă Marţianii directorele Ofticiului statis-
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ticii, a pusă resoluţiunea pe rappontulii Imprimiriei sta- 
tului sub No. 1477 din | Decembrie 1863 (care rap- 
porti se găsesce în dossierulii Officiului statistici Nr. 
10 din Ianuarie 1863) : « ca din plata lucrului de nâpte 
să se rețână 12 9, în favorul Şefului lucrătorilorii şi 
Controlorului, » — fără ca în disulii rapportii să se facă 
cea mai mică menţiune despre o asemenea reţânere. —: 
Ce altii a pututii occasiuna saii provoca favorabila reso- 
luţiune a bunului Marţianii de câtii mijlocirea celorii in- 
teressaţi către acelii onorabliă Directori ală statisticei 
care a consânţitii la o asemenea rețânere în scopuli ca să 
resplătâscă o muncă extra de n6pte. — Ce s'a întâmplată 
însă cu acâstă reţânere ? — Aci et nu mă mai punii în 
posițiune de accusatoriă ; rolulii'mi se schimbă căci îl 
ia în locu'mi lucrătorii Tipografiei statului, împreună cu 
prima Comissiune compusă de DD-nii 1. Ionescu şi Walter, 
şi cu a doua Comissiune compusă de DD-nii Andronici, 
Aurelian şi Rasidescu, carii ai făcutii anchetă Impri- 
meriei Statului. (A se vedea annecsele Litt. F şi G. 
precum şi rapportulii Comissiunei din urmă ce se află în 
dossierulii Nr. 4 din Ianuarie 1866 fila 137, în carii se 
cuprinde atâtii cuestiunea reţânerei de 12 9, câtă şi 
alte machinaţiuni şi neregularităţă culpabile comise în 
administrarea Imprimeriei statului). 

În ceea ce privesce, numai, reţânerea de 12 9, tragă 
conclusiunea din urmările întru acâsta ale D-lui Petrescu. 
ME adressegii dar către D-lui care a fostii şi este (chiar 
în momentuli când scriti aceste rânduri) suveranul lm- 
primerici Statului şi care avea cunoscinţă de murmu- 
rulii lucrătorilorii înainte de a petiţiunna acestia către 
Ministru; — întrebă pe D. Petrescu: Cum de a trecuti 
sub tăcere abusurile acelea ce se făccii saii ce se pretin- 
da că se facii, pe câtii tâmpii era în dreptii a observa 
cuestiunea şi a o communica ministrului; şi cum D-lui 
vine de revocă acea reţânere abia la 17 Ianuarie 1866, 
prin ordinul Ministeriului No. 912? (dossieru No. 14 
din 1866, fila 4). | 

Ore din acâsta nu se înţelege îndestulii că D-li Pe- 
trescu prin tăcerea, saii prin culpabila dumisale toleranţă 
s'a interessatii la disa rețânere ?
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Nu se dovedesce iarăşi de ajunsi culpabilitatea D-lui 
Petrescu , când chiar în urma revocărei acelei rețâneri, 
la 17 lanuarie 1866, totuşi lucrătorii (în loci de a se 
linisci), fiindii înecaţi de lungulii trecutii de 2 ani şi 17 
dile (adecă de la finele anului 1863 şi până la 17 la- 
nuarie 1866), făcură esplosiă îndată după 11 Feviuarie 
1866, prin petițiunea lori către Pr. D. Ghica ministru 
de interne, care petiţiune a provocati Comissia făcută 
Imprimeriei statului compusă de DD-nii 1. Ionescu şi 
Walter, annulată prin iniţiativa D-lui Petrescu, precum 
dovedesce $15 din anneesa litt. H şi jurnalul încheiatii 
de DD. Walter şi Mărginânu sub litt...., pe când D. 
“Petrescu de şi bolnavii, însă prin machinaţiunile D-lui 
amăgindii pe Pr. D. Ghica, a reuşitii a desfiinţa acea Co- 
missiune căci ea attinsese plagele abusurilori în carii şi 
D-lui era înecatii până/n gâtii. 

Este de notatii aci că D. Petrescu reuşise atâtii de 
bine a amăgi pe D. Ministru Ghica (precum făcuse şi cu 
precedenţii) prin servicii de auchete la Poliţiă şi altora 
(servicii nu statistice ci cu totul extra prin carii s'a dis- 
tinsit sub tâte ministeriile) în câtii D. Ghica îlii numise 
membru chăai în acea Comissiune a Lmprimeriei, şi în 
urmă "i a mai făcutii ondrea de ali numi şi căpitanit 
de gardă cetățenâscă de care ondre se bucură şi până 
astăgi în necasulii tuturorii celori ce persecutase în t6m- 
pulă plebiscitului de la 2 Mai când D-lui fusese mare 
Comissarii estraordinarii la judeţulii Argeşu. 
_Revenindii la, cuestiune, să presupunemit ca, cele dise 

până aci să fiă numai chimere. Ce faceamii însă cifrelorii, 
acelorii afurisite de cifre carii suntii o oglindă elocnentă, 
limbagiulii mortii ali adevărului, precum nu pote tă- 
gădui D-lui Petrescu. Acestea dise, — spre a ne con- 
vinge din adevărulă cifrelorii : deschidemnii budgetele 
anilorit 1863, 1864 şi 1865, şi găsimit în 1863, pen- 
tru plata lucrătorilorii mobili (în care intră şi lucrul 
de nâpte), o summă de 30,000 lei, plus evedituli su- 
plementariii de lei 71682/40 (1) accordatii de Adunarela 

(1) Aceste fracțiuni sunt, în adevără, vrednice de adiniratii 
Ce regularitate în socoteli! :
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13 Mantie 1864. — Pentru anul 1864 găsimii în bud- 
getii, spre disulii sfîrşitii, o summă: iarăşi de 30,000 lei, - 
plus! dacă credite suplementariă : unulii de lei 20,000 
şi altulii de lei 13,525 accordate prin decretulii No.1373 și No. 16 din 1865. În fine, pentru anul 1865, de astă 
dată găsimii în budgetii lei 50,000 (în loci de 30,000 
ca în anii precedenţi), şi nici acâsta fiindii de ajunsii, 
se mai cere și unii credit suplementariti de lei 25,017 3040 
care se află trimisii în cercetarea, actualei Camere Con- 
stituante. 

În resumatii găsimii că : 
în 1863 (când nu essista reţânerea de 12%) s'a ex 

cheltuiti în totală 37168 în 1864 (în cursulă căruia a fostii în vigre reţâ- 
- nerea de 1200), plata, lucrătorilorii mo- 

bili, în care intră şi lucruli de npte, s'a. | 
urati la. cc. 63525 

în 1865 (în cursulă căruia a fostii iarăşi în vigâre 
vețânerea de 120J0), acâstă plată a attinsti 
o cifră şi mai mare, adecă de. ..... 1501 
în fine - 

în 1866 (când rețânerea de 120/o s'a revocatii la 
17 Ianuarie), regăsimii iarăşi ca în 1863, 
0 scădere mare şi iarăşi unii limbagiit 
statistici, de astă dată însă lunariii; iată 
cum : e 
În dossierulii No. 14 din Ianuarie 1866, 
aflăm că 
în Ianuarie (când a essistatii re- 

tânerea de 1200 pâ- 
nă la 17 a lunei) 

| sa plătită lei . ... 5081 
în Fevruarie (reţânerea desf.) . 4070 
în Marţie (dem). ..... 1268 
în Aprilie (idem)...... 1270 | 

pentru 4 luni . , 11659 
Acâstă summă de 11,659 înmulțită 

cu 3, ne dă pentru anulii întregii 
(Se ih. Pa a. 3497,
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Deci , aruncândii privirea pe acâstă oglindă a adevt- 
rului, constatămii că cifrele din anii 1863 şi 1866 (ca- 
rii n'aii fostii attinşi de rețânerea de 12040) suntii numai 
pe jumătate de câtii a anilorii 18G4 şi 1865 în cariăre- 
tânerea a, fostă în vigâre. : - 

Arancândi apoi privirea, pe cifra din luna anuarie 
18606 (când a essistati rețâncrea până la 17 a lunti) 
voimnii găsi că este a mare de câți cifrele din lunile 
Pevruarie, Martie şi Aprilie (când reţânerea era desfi- 
inţată.) 

Acum întrebii pe D. Petrescu care administregă ci- 
frele din budgetulii Imprimeriei Statului: — Ce aresă 
răspungă D-lui în faţa acestorii cifre? Puts-va şi în- 
drăsni-va D-lui a combatte pe Moreau de Jonnss, pe 
Maurice Block, pe I. Petrescu (marele. şefă alti statis- 
ticei României), şi, în fine, tâte cărţile statistice şi eco- 
nomice străine şi indigene ce se află grămadite în Di- 
blioteca Oficiului statisticii pline de prafă şi necetite 
de nimenj, mai cu sâmă de D-lui? - 

R&spunsulii D-lui Petrescu la acestea, va pune în e- 
videnţă gradulii capacităţei d-sale în statistică. 

Uitasemii essenţialulii, adecă felulă abusurilori prin 
acea rețânere de 1200 ; iată'lă în câte-va cuvinte: lu- 
crulă de diua se făcea puţină iar celi de nâptea se fă- 
cea multă ca să se pâtă bucura înteressaţiă de reţânere. 

9. Găsescă de mare importanță a arăta, aci nere- 
“gularitatea şi confusia în care se găsesce archiva, Direc- 
ţiunei statistice din causa negligenţei (p6te intențiun- 
nate) a D-lui Petrescu şefulă provisoriă alti acestei di- 
recţiuni : | 

D, 1. Vassiescu, fostul archivarii, fiindi numită nu- 
mărătorii la Cassieria de licuidarea bonurilorii rorale, a 
plecati din Direcţiunea, statistică fără să predea arghiva 
în regula cuvenită successorelui d-sale D. Văcăreştânu. 

D. Văcăreştânu, câtă a fostă archivară (în cursă de vre-o ducă uni), abia dacă a veniti de câte-va ori la 
cancellariă, rEmânândi archiva, în totii tâmpuliă absen- 
tei D-lui, în disposiţiunea copiştilorii, iar chârtiile în aşa 

 desordine în câtă să nu li se mai p6tă da de căpătâi,
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D. Temeli, actualulii archivari ali Direcţiunei statis- 
tice , nu priimi de la predecessorele dumisale D. Văcă- 
reşteanu nică măcar unii dossierii în formă, din care ca- 
usă declină cu totii dreptuli ori ce felii de respunsa- 
bilitate în casii de lipsuri sait de rătăcire a chârtiilorii 
ce'i se cere. 

S6 se întrebe dar D. Petrescu : Cum de a tolerati a- 
câstă neregularitate pe câtă tâmpii, ca şefii, avea de da- 
toriă a obliga predarea reciprocă şi a nu lăsa lipsită de 
ori-ce fel de respunsabilitate din partea archivarului 
essistența tuturorii chârtiilorii în dossierele respective? 
Dovadă că nu se potii găsi chiarii dossiere întregi, 
este D. Pilipescu Dubâii care, cerândi a "i se da unii 
cextificată de tâmpulii serviciului dumisale ca şefii de 
biuroi la desființata Direcţiune statistică din Iaşi, s'a 
căutatii în cursii de trei gile dossieruli în care se aflaii 
chârtiile ad-hoc, şi neputânduse găsi; am fosti silită a 
formula certificatul ceruti după actele ce posseda D. 
Dubăă. 

Că chântiile suntii în neregulă şi răspândite p'în “los- 
siere străine, dovedesc din cercetarea făcută în qilele 
acestea celorii privitâre la licitaţia chârtiei din 1864, - 
că s'aii găsită în dosierulu No. 38 din 1865 Fevruarie, 
care dossieră pârtă titlu de Oredite suplementariă, iar 
publicaţia, gisei licitaţii, se află isolată în dossieruli No. 
11 din lanuarie 1864. (A se vedea ordinul No. 23,645 
din Septemvrie 1864 către Direcţiunea Monitorului of- 
ficiali). - 

Rămâne la apreciarea D-lui Ministru culpabila ne- 
gligenţă a D-lui Petrescu care devine respunsabilii di- 

rect (1) de ori-ce chârtii de bani sati alte acte carii nu 

Sari găsi în Direcţiunea statistică. . _ 
10. Revii acum la accusaţiunea ce am făcut D-lui 

Petrescu în giua de. 7 Iunie când D-lă Ministru a bine- 
voită a face ancheta pe care însu'mi e sollicitasemi : 

Am arătată D-lui Ministru cele ce se urmâgă cu li- 

(1) D. Petrescu devine cu atâtii mai solidarii pentru regulari- 
tatea archivei, cu câtii D-lui avea însărcinare specială de la 

răposatul Marţiană pentru arangiarea ei. (A se vedea annecsa 

tt...) -
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citaţia, chântiei între DD. Petrescu şi Ioanid, asemenea 
am arătatii seopulii garanţiei de 30 o, întârdierea li- 
citaţiei, ete., precum se esplică de ajunsii la art. la 
acestei relații. Voiii aminti însă aci obiectulii petițiunei 
D-lui Socekii în contra machinaţiilorii D-lui Petrescu 
care căuta prin tote mijlâcele a'li apăsa din cansă că 
licitaţia chârtiei pentru anulu 1866 nu se adjudecase asu- 
pra D-lui Ioarid. 

Asti feli dar D.. Petrescu văgândii că nu avusese o 
asemenea norocire; — prin înțelegere cu Direetorele 
Imprimeriei vestescii verbalii pe D-lii Socecii librarulii 
(Comissiunarulii Antreprenorelui de chârţiă D. Baritz), 
ca câştiulii ali duoilea, de chârtiă să nu “li predea după contractă , ci să aştepte a'i se commanda, felurile de chârtiă de carii va avea trebuință Imprimeria, spre a nu se agelomera în magasiă chârtiă netrebuinci6să. D-li Socekii care cunoscea marea cuantitate de chârtiă netrebuincisă saii prisosuli de 11,022 topuri aflati în magasiă. la, finele anului 1865 » VEdândă din cererea D-lui Petrescu şi Czie: ceva logicii şi în avantagiulă Sta- tului, consânte fără murmurti şi nu command6gă chârtia pentru câştiulii ali duoilea, Scopulii însă alti D-lui Pe- trescu nu era de a economisi Statul, ci era cu totulă altulii : acela, se înţelege, din ceea ce se va vedea maj la vale, — sa de a smulge pe D-lii Socelii de ceva pa- vale de cheltuială, sati de alti face să cumpere cele 5680 topuă cu carii rămăsese D-lt Ioanid. În acâstă intențiune, D-lii Petrescu aşteptă terminuli predărei câştiului ali duoiiea, adecă la 1-iă Fevruarie 1866, şi după trecere de câte-va, dile, prin înțelegere cu Direc- țiunea, Împrimeriei, acâsta rapportâdă Ministeriului că D-lii Socekii nu a predatii câştiulă 2-lea la termini, iar D. Petrescu obligă pe D-li Socekii, prin ordinii din par- tea, Ministeriului, ca în terminii de trei dile să predea negreşitii câştiulii ali duoilea căci altii-felti "i se-va a- plica penalitatea Prevădută în contractii (aceea adecă de a se cumpăra chârtia cu ori-ce preții şi de unde se ta găsi , în contul Antreprenoreluj. NB. Cele 5680 ale D-lui Ioanid erati gata spre ună asemenea sfirşiţii.
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Dovadă că alături cu petiția D-lui Socekii prin care 
denuneiă casulii urmati, se găsesce şi petiția D-lui Ioa- 
nid prin care cere ai se cumpăra disa cuantitate de 
chârtiă; (ambele petiţiuni la filele 60 şi 61 din dos- 
sierulii No.. 16 din 1866). — D-li: Socekii, commer- 
ciantii onorabilii, care dase credământii giselorii înalţi-” 
lori demnitani, priimindii unii asemenea ordinii, fu lo- 
vitii ea de trăsnetii. Vâgendit că avusese de-a-face cu 
nisce funcţiunnară forte. . . onorabilă, şi că căduse vic- 
timă pentru-că cousânţise a folosi statulii în desavan- 
tagiulă săii, vine la 9 Fevruarie 1866 de denunciă totii 
ce se petrecuse în afacerea predărei chârtiei, prin men- 
țiunnata, petiţiune către Ministeriii (dossierulii No. 16 
din 1866(1). D. Creţulescu care era atunci ministru de 
interne, pune resoluţiă pe acestă petițiunea D-lui Socekii, 
ca să se cercetede de o Comissiă compusă de DD-nii 
  

(1). Studiindă în urmă cu mare attenţiune acestii 
dossiorti sub No. 16, iată ce am găsită: 

1. Rapportulii Imprimeriei sub No. 316 fila 45, ”.- 
(priimită de la Imprimeriă de D. Petrescu, precum ” 
ze constată din condica espediției), prin care arată 
că D-i Socekii nu a predatii câştiulă ală 2-lea, , 
Acestă rapporti are data din ..... cnc... 8 Feviruarie, 

2, Ordinulii Ministeriului către D-Lă Socokii (Ba- 
ritz) sub No. 9,352 (fila 46), prin carei obligă a 
preda câştiulă în termini de 8 gile. Data acestui 
ordină este iarăși din. ..... pana ea „8 Fevruarie. 

3. Ordinulti Ministeriulai sub No. 2,353 către „ 

Imprimeriă, idem, cu data din... 8 Fevruarie. 

4. Petiţia D-lui Ioanid către Ministeriă prin care. 

a) se plânge în contra, licitaţiei; b) arată că antre- 

prenorele Socekiă nu a predată câştiulă 2-lea; (de 
unde scia D. Ioanid ? Cine'i spusese? Ce amestecii 

putea avea, D. Ioanid în affacerea D-lui Soceki cu 

Statală 2!) şi c) propune apropo cele 5,680 topuri 
a se cumpăra de la D-lui, — Acâstă potiţiă are. , 

iarăși data din, creeze 8 Fevruarie. 

Iată dar adevărulti cum ese la lumină! Iată cum acestă 

memorabilă dată de 8 Februarie esplică tâtă machina- 

iunea D-lwi : Petrescu prin combinarea Şi nepomenita 

grabă ce a, pusti la, lucrarea acestori chântii, priimite, 

înregistrate în 2 Jocuri, Iuorate, semnate şiespediate în 

singura di de 8 Fevruarie ! 4
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Winterhalder şi Bolliacii, ce cuantitate de chârtiă se 
află în Imprimeriă. A câstă, Comissiă, precum însuşi D-nu 
Petrescu a declaraţi D-lui Ministru, nu a făcută ni- 
micii, — dar nu a spusii D-nu Petrescu pentru-ce nu a făcutii nimici; acesta însă este lesne de înțelesii, căci ce era să dovedâscă Comissia altă de câtii că în adeveri chârtiă netrebuinciâsă era înta'o mare cuantitate în Im- primeriă, şi printa”acâsta să constate adevărulă arătatii de D-lii Soceki prin petiţiunea sa menţiunraită din 9 Fevruarie. De aceea D-nu Petrescu nu numai că nu în- sistă a face pe Comissiă s&şi îndeplinâscă missiunea, ba âncă prin machinaţiunile de carii este capabilă, o opri de a'şi da rapportulii. Dovadă că nu se găsesce nici o lucrare. în dossieri, precum însuşi D-nn Petrescu a r&spunsii D-lui Ministru la întrebarea ce'i a făcutii. 

În intervalul acela când se opera în tote părțile t6te abusurile possibile şi impossibile la carii partici- „pase D-lii Petvescu cu un zelii admirabil „ dete preste D-lui Vestitulă 11 Fevruarie, şi astu felii petiția D-lui Socekii , rămase velucrată, neînregistraţă, Şi ... ascunsă de lumina gilei până pe Ia finele lui Maiii trecutii căcă într'adinsii o căutasemii în dossierii şi nu găsisemii nici pe acesta, nică pe a D-lui Ioanid, cariă stai , negreşitii, îmbrăţişate în vre unuli din sertarele biuroului D-lui Petrescu, — La întrebarea D-lui Ministru că «ce lu- crare a făcutii acelei petiţiuni ? >, D-nu Petrescu res- punde fără sfială Şi cu fruntea senină « că Sa pre- vădutii între obiectele cercetate de Comissia făcută Im- primeriei Statului.» Acesti neadevără ali D-lui Pe- trescu denunciându'l îndată în presința D-lui Ministru Şi esplicându. că acea Comissiune fusese provocată de veclamaţia a mai multorii lucrători pentru abusurile ce arătaii că se comitttii cu rețânerea, de 12 o din lucruli de n6pte, am rugatii pe D. Ministru ca să oblige pe D. “Petrescu a arăta unde se prevăduse reclamările D-lui Soceki. La acestă rugăciune, D. Ministru sommândi pe D. Petrescu a arăta lucrârea în cuestiune, "i se pre- sintă şi se ceti o frasă ce nu avea asemănare de câtii cu greutatea chârtiei a cărei diferinţă în maă puţină iutră 

s
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în pungile Companiei. Chiar D. Ministru recunoscândii 
slaba, justificare la care avusese recurs D. Petrescu, 
îi făcu să înțel6gă că era departe de cuestiune. D-lii 
Ministru atunci convingânduse de cele ce'i supusesemi 
la cunoscință, a autorisatii pe D.. Directorii ca să facă 
o maj întinsă cercetare, iar eii să formuledii aceusaţiu- 
nile înseristi , precum am arătatii, Pentru acesta s'a şi 
încheiatii uni: procesii-verbali care sa semnat de D. 
Ministru şi s'a încredinţatii D-lui Directori Argintoianu. 

11. Obiectul acestui articol de şi nu este înseratii 
în relaţia dată Ministeriului, însă în intervalul anchetei, 
descoperindu'lii , şi trecânduse în deposițiuni , de aceea 
reproducii aci partea essenţială , căci constitue o nucă 
aceusațiune. Iată casulii : 

În primăvara anului 1865 s'a cerutii cumpărarea a 
1500 topui chârtiă vânătă Nr. 6 care nu era prevădută 
în contractii, — Cum trebuia să procâdă D-li Petre- 
scu ? — Trebuia, saii să facă o licitaţiune în regulă, sai | 
să ia de basă, înstipularea pretului acestei chârtii, pre- 
turile felurilorii de chârtiă (din offerta lucrătâre a D-lui 
loanid pe 1865) synonime cu acâsta de care se cerea. 

„D-li Petrescu însă nu a urmati astii felu, ci fără să 
facă cea mai mică voibire despre preţi, scrie D-lui 
Mărginenu ună billeţelii prin care cerea a selua cu grabă 
de la, D. Ioanid cele 1500 topuri chârtiă rânătă Nr. 6, 
care billeţeli va văduti şi de însuşi D. Directorii Ar- 
gintoianu înt'unii dossierii alti Imprimeriei. În fine a- 
câstă, cuantitate de chârtiă predânduse de D. Ioanid, 
sosesce tâmpulii pentru plata ei. Ca să mă convingii de 
procederea, D-lui Petrescu în plataacestei chârtiă , des- 
chigii unii dossierii din archiva, Direcţiunei statistice sub 
Nr. 19 din Ianuarie 1865 ,şi găsescii, la fila, 228, rap- 
portul Imprimeriei sub Nr. 2164 din 5 Iulie 1865 
prin care cere plata, că, a lei 45 topulă. Pe acestă rap- 
portii se vede resoluţia scrisă de D. Petrescu şi semnată 
de D. Directorii Argintojanu , prin care se încuviințâdă 
acâstă plată. Aa 

Întrebândii pe D. Petrescu : după ce sa orientati 
D-lui ca, să ficsede plata chârtiei No. 6 cu preţulii de
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lei 45 topulii ? d-lui a respunsă, mai antâit, că acestii 
fel de chârtiă nefiindii fostii prevădutii în offerta lu- 
crătre a anului 1865, s'a plătită antreprenorelui după 
preţulii prevădutii în offerta vechiă a analui 1864. Îa 
acâsta apucândii pe D. Petrescu cu. însăşi cuvintele du- 
misale din deposiţiă « că prețurile chârtieă se socotescii 
după Funţă-» şi că, în acestă casti, cum de nu a luaţi de 
basă preţurile chârtiei synonime din oferta lucrătăre 
după greutatea, funţilori ; atunci D. Petrescu fiindii 
prinsi cu argumentările dumisale de mai "nainte, a răs- 
punsii că « r&posatulii Marţiană dase autorisațiune 
verbală »(1). 

" Lasii la aprecierea tuturorii Gmenilurii carii ai cu- 
noscutii pe Marţianii, dacă acesti omit onorabilii putea 
fi câpabili de o asemenea ilegalitate şi înjosire în avan- 
tagiuli antreprenorelui şi în desavantagiulă Statului !— Iată cum D-li Petrescu insultă umbra acelui oii re- iumiti care 'lă iubise, care "li scosese din gunoi şi care “lă înaintase în funcţiă pe câtit nu meritase! 

Dar D-li Petrescu şi (*i*: trebuia, să scape de accu- saţiune sub unii motivii 6re-care. SS cercetiimii însă da- că motivulii inventată de D-lui pâte avea măcar o um- bră de adevării:: 
Marţianii a murit la Munich pe la începutul lui Iunie 1865; Rappostulă citati alii mprimeriei sub No. 2164, prin care cere plata chârtiei No. 6, pârtă data din 5 Iulie 1865. | 

„Dacă Compania ax fi Iată de basă motivuli plăţei acestei chârtii pe prețul de 45 lei topulii, după auto- risaţiunea verbală a, lui Marţianii, fără înduoială că s'ar fi făcutii celă puţini o menţiune despre acâsta, în gisulii vapportă ali Imprimeriei, dar o asemenea menţiune nu se vede în rapportiă, şi prin urmare falşitatea motivului Companiei este visibilă ca lumina dilei. 
Altă dovadă despre acâstă falşitate este că D-lii Pe- treseu a arătată mai ântâii, că preţulii gisei chârtii s'a 

(1) Ambele arătări sa făcută de D. Petrescu susțânută de Cnie, în faţa D-lui Directorii Argintoianu, cu occasiunea, an- chetei. |
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plătit după oferta (nelucrăt6re) a anului 1864, şi apoi 
după ce. a fostii apucatii prin însăşi argumentărite D-lui 
din deposiţiă (asupra art. 10 litt. a din relaţiă), atuncă 
a alergatii la motivulii de autorisaţiunea verbală a mor- 
tului, - 

S5 presupunemii însă (în risculii de a attrage pentru 

unii momentit urgia umbrei mortului) că Marţianii dase 

o asemenea autorisaţiune verbală. Pe câtii tâmpii îns€ 

plata, chârtiei se ceruse după trecere de o lună de la 

mârtea lui Marţianii; de ce multi onorabilulii şi nevi- 

novatulii D-li Petrescu, ca unulii ce avea răspunderea 

ca şefii, nu a referatii împrejurarea D-lui Ministru şi 

99% câră deslegare de urmare saă de cuvenita punere la 

cale (stilulă D-lui Petrescu), — ci în locii de a face a- 

sta, pune singurii resoluţiă şi o supune la semnarea 

Directorelui fără săi refere împrejurarea? 
lată dar scăpată ondrea răposatului Marţianii. Iată 

implicatii în acâstă, affacere şi D. Argintoianu fără să 

scie ; iar D-lii Petrescu devine printr'o asemenea pro- 

cedere nu numai abusivit şi amăgitorii ali bunei credinţe 

a D-lui Agintoianu, ba âncă şi ingratiă către morti bine- 

făcătoruli dumisale. 
Acum să vedemii ce a perdutii Statul prin fraudu- 

16sa, plată a chârtiei vânătă No. 6 pe prețulii de 45 lei 

topulă :. | 
. În oferta, Iucrătâre a D-lui Ioanid din anulii 1865 , 

s'a fostii prevădutii trei feluri de chârtiă vânătă de a- 

ceâşi cualitate ca, cea No. 6. Diferința dar fiindii numai 

în formată şi greutate, trebuia să calcule astii felă : dacă 

chârția vânătă No. 2 din care fusese contractate 3600 

topuri, în greutate de 10 funţ, costa lei 17 20 topuli , 

fantulii vine pe câte 68 parale ; aşa dar chârtia No. 6 

care trage 16 funţi (1), ar fi trebuitii să se plătescă pe 

câte lei 27 Sao topul, pe când în modulii mai susii disăi 

sa platiti antreprenorelui pe câte lei 45 topulil. Asti 

felii dar, după socotâla făcută, Statulii a perdutii în plata 

a 1500 topuri chârtiă vânătă No. 6, tocmaă lei 26,700 

(1) Cântărindii cola de chântiă No: 6 pe caream annecsat'o sub 

littera P, a trasii 16 fanţi.
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carii ali intrati în pungele antreprenorelui şi a D-lui 
__ Petrescu şi C-nie de Ia carii trebue să se împlinsscă cu 

dobândă legală de la data, plăței şi până la întârcere. 

Câte alte asemenea operaţiuni vor may fi essis- 
- tândiă în afiacerile de chârtiă, în cheltueli, în plăţi, 

etc, caril trebuiescă controlate cu scrupulositate spre 
a se despăgubi statulu de la Companiă de tste per- 
derile sale ! 

12. Amintescii aci arătarea ce am făcută D-lui Mi- . 
nistru în giua anchetei, ca să bine-voiască a annula c6la 
10 a Annalelorii statistice pentru anuli 1865, din cau- 
sele : 

a) Pentru-că în mare parte este o plagiatură din Anna- 
lele pe 1859—60, făcută de D. Petrescu în scopuli ca 
s6 amăgescă pe D. Ministru şi pe publicii asupra falsei 
dumisale capacităţi; 

5) Pentru-că împărţirea obiectelorii în 'Tesritoriti , 
Populaţiune, Commerciii, Industriă şi Administraţiune, 
este defectudsă , da 6re-ce s'a confundatii obiecte privi- 
torela Agricultură, Instrucţiune, J ustiţiă, Finance, ete. 

c) Pentru-că cuvântulii de ruşine de laipagina;8, attri- 
buinduse de însuşi D. Petrescu individualităţei dumisale, 
iar nu lucrăriloră , nu trebue Jăsatii prin publicitate în 
critica, publicului şi a străinilorii ; şi 

în fine) pentru cele-alte mai multe motive espuse 
D-lui Ministru şi notate pe acea c6lă, ce am,avutii ondrea 
ai presinta în diua, anchetei. —— 

Acesta, fiindii resultatulii cercetărilorii ce am făcutii 
în ducă dile la Imprimeria statului Şi în trei gile la Di- 
recţiunea statistică, consumândii, în arrangiarea, accusa- 
tiunilorii, patiru nopţă întregi ce trebuiaii consacrate re- 
paosului; nu lipsescit de a declara aci, că înaintânăi în 
lucrare şi pipăindi ranele altorii diferite abusuni „anti- „patiile şi amenințările indirecte ale culpabililori făcândii 
esplosiă, intrigile începură : dovadă despre acesta rap- portul Direcţiunei Imprimeriei sub No. 1339 âin 10 Iunie, prin care refusă de a'mi da 6re-carii sciințe cerute
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de mine şi coprinse în 10 notițe (1) înapoiate pe lîngă 
disulă xapportii. Refusuli Imprimeriei pentru a'mi da a- 

„ cele sciinţe nu provine din motivulă pentru lipsă de tâmpii, 
precum se pretestâdă, ci din temerea de a nu fi descoperite 
tote abusurile în goliciunea lori! Altă dovadă a intri- 
giloră este şi reclamaţiunea D-lui Petrescu din 10 Iunie, 
în contra mea, prin care cere o satisfacţiune forte răii a- 
propo. -— Temându-mă dar de asemenea intrigi ale 
D-lui Petrescu şi C-nie spre a nu "mi se face desondrea 
a fi oprită din lucrare, cum s'a întâmplatii cu prima Co- 
missiune a Imprimeriei statului; temându-mă iarăşi că ” 

„ intrigile acestei Companiipoti lua proporţiuni mari şi să 
reuşâscă prin ele ca şi alte dăţi; de aceea nu găsiiă cu 
cale a usade cele 20 dile ce'mi s'ait accordatiăi, pentru 
facerea pereuisițiunilorii, prin jurnalulii încheiată de D. 
Directorii la 7 Iunie correnti, şi asfi felii terminândii 
aci lucraree mea, îmi permittii, în interesulă Statului şi | 
ali Serviciului, a face următrele propuneri : 

1. A se îniplini, prin cale legală, de la culpa- 
bili, sumele următâre : 

lei. 

"11,155 : Summa, ce resultă din diferinţa, în nai 
„puţină a greutăţei chârtiei Monitorului 

(Art. 2). 
4,256  Plusulti de câte LO c6le de topii la 5,675 

topuri chărtiă pentru Monitorii (Art. 2). 
277,223 Costulii chârtiel aflate în magasia Im- 

primeriei la finele anului 1865, cu care . 

s'a împovărati (fraudulosti) Statulă prin 

răuli şi intenţiuuatulă calcului ală C-niel 

Ii i -lui Ministru asupra 
med) ai libertatea atrage attonţiutoe er sub No. 1339, 
căcă ele suntii cheile mai multoră abusuri, Voiă esplica dacă voiă 
fi intrebată,
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de a prevedea chârtiă netrebuinciâsă în 
| avantagiulă ei (1) (Art. 3). 

15,870 De la legatulu condiciloră de acte civile, 
lăsânduse numai cuviinel6sa summă de 
6,000 lei şi materialului data de Impri- 
meriă (plus fracțiunea de 7/40) pentru 

11,400 condiei (Art. 4). 
64,206 Summa întrebuințată fraudulosu pentru 

lucrulti de n6pte în ani 1864 şi 1865, 
în paguba Statului şi în favorulu inte- 
ressaţiloră la reţânerea de 1 2 0/0 (Art. 8). 

26,700 Scădământuli ce trebue a se face frau- 
dul6se! plăți de 45 ler topului chârtiă 
vânătă No. 6, socotitii pentru 1,500 
topuri (Art. 11). 

. 

399,410 1ei preste totă — Ia carii trebue a 
se adăuga dobânda legală de la 
epocele cheltuelilori şi până 
la întârcerea baniloră de cul- 

abilă; 
2. A se numi o Commisiune seriosă compusă, 

celă puţinii, de 4 persne de cea mar mare încredere, 
ca să cercetede cu de-a mănuntulă tâte afacerile 
Imprimeriei Statulur; 

3. A se trece de la Direcţiunea statistică admi- 
- nistrarea Imprimeriei Statului (nefiindu compatibilă 

0 asemenea attribuţiune cu serviciulti statistici), 
iar prin predarea actelorii, a se controla, lucrările 

(1)Dacă seva, pretesta că acâstă chârtiă în valore de lei 277,223 se va întrebuința cu tâmpulii de Stată, şi se va, da, dreptate cul- pabililoră; totuşi trobue să se despăgnbescă Statulă de procen- tele acestei sume pentru 3 ani, căci acestă fondă în chârtiă ne- trebuinciâsă păgubesce Statulii prin închiderea unui capitală pen- -tru care a plătită dobândi.
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D-ln! Petrescu în toti ce privesce cheltueli, plăţi, 

etc. în administrarea gisulul stabilimenti. 

4. A so pune strictă obligaţiă cul se va socoti 

cu cale. pentru regularea arhivei Direcţiunel sta- 

tistice ; . 
în fine 

5. A se numi o Comissiune compusă de Gmeni 

speciali ca, să cercetede lucrările Direcţiunei statis- 

tice şi să propue definitiva, organisare a acestui ser- 

vicii astă felu ca să potă correspunde missiunel 

sale ca în alte state, în cerculă însă alui mijloceloră 

nostre. 
Terminândi aci, îmi recunoscii prin darea acestei re- 

laţii, o datoriă sacră împlinită. 

_I. M. Bujoreanu 

” Bucureşti “ - 
în 1/a6 Luniii 

1866.
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Ancheta făcută de D. Argintoianu, Directorele 
- Ministeriului de interne. 

Rapportulii meii împreună cu relaţiunea din faţă «des- 
pre abusurile comise de D. Petrescu şi Cei Je am de- 
pusit D-lui Directorii Argintoianu, Marţi diminâţa la 14 
Iunie. La 16 Iunie , sâra, D. Directorii a începutii fa- 
cerea, anchetei în pretoriulii Direcţiunei statistice, prin 
cetirea, relaţiei mele la care D. Petrescu a răspunsi în- 
scrisii la fiă-care articol în parte, iar ei am obiectatit 
iarăşi înscrisii asupra fiă-cărui răspunsii dati de D. Pe- 
trescu. Ac6stă anchetă a ţânutii patru sei succesivi, 
adecă la 16, 17, 18 şi 19 Iunie, când terminânduse în 

„ modulii arătată, apoi în cele duoă dile următâre de 20 
şi 21 Iunie, transcriânduse deposiţiunile, s'a supusă 
"împreună cu relaţiunea mea, annecsele şi alte chârtii, 
D-lui Ministru Lascar Catargiu pe lîngă unii rapporti . 
alu D-lui Directorii Argintoianu care s'a, abțânută de a 
se pronuncia, în cuestiune, lăsânâii totul la aprecia- 
țiunea D-lui Ministru spre a lua decisiunea ce va socoti 
de cuviinţă. De atunci şi până astăgi nu s'a văduti 

„nică unii fel de resultatii, de şi D. Ministru hotărise a 
ceti tâte chântiile şi a face în pers6nă ancheta. Se vede 
însă că multele occupaţiuni ale D-lui Ministru cu Ca- 
mera, cu Ministeriulii, ete. nu "i ai lăsaţi tâmpulii a se 
occupa âncă, de acâstă cuestiune. Resultatulă însă, dacă 

- va eşi înaintea, publicăxei acestei broşure, îl voii trece 
la loculii săi. - ” 

Am voitii a sedte copii după deposiţiuni, dar fiindii-că 
"mi Sail refusatii de D. Directorii pentru motivulii că nu 
"mi se potii pune la disposițiune fără autorisaţiunea D-lui 
Ministru şi până mai ntâiii nu se va resolva cuestiunea, 
de aceea, nu le am trecuţi aci. 

Găsescii de trebuinţă a arăta că, după terminarea 
anchetei făcute de D. Directorii Argintoianu, D. Petrescu, 
ca săşi răsbune, printr'o petiţiune către Ministerii a 
citati mai multe persâne ce credea D-lui că "li pismu- 
iescii şi că "i voiescii răului, ali cărorii organii pretinda
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că sum eiişi cualificându-mă de imoral prin espressiună 
demne de educațiunea dumisale; acestă imoralitate o at- 
tribue unui procesii (ce am avutii în copilăriă la vârsta 
de 17—18 ani şi în care procesi fusesemii desvinovăţiti 
cu «destvîrşire de Curtea apelativă a cărei membrii pe 
atunci erati: DD. Pr. Ş. Ghica, C. Brăiloiu, |. Creţulescu, 
Em. Grădiştânu. N. Creţenu, A. Hrisosholeu, (procurorii) 
şi 0. Donescu (actualulii membru la Curtea de Cassaţi-. 
une) procuratorele disei Curti. | | 

Vădândii că D. Petrescu a voitii să'şi repause justi- 
ficările băţândii câmpii; vădândi asemenea că D-lui 
nu se țânuse în cuestiune adecă în ceea celii privea 
atâţii pe D-lui câti şi pe mine ca funcţiunnari; de a- 
ceea şi ei, la rândulii mei , printa”o petiţiune către D. 
Ministru, am espusii o mîrşăviă comisă în contra, fraţi-. 
lori dumisale la respectabila D-lui vîrstă de 37 ani. 
Acea mîrşăviă, trecută în disa mea petiţiune către D. 
Ministru, este în cuprinderea următdre :
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MÎRȘĂVIA D-LUI 1. PETRESCU 
comisă de currând în contra fraţilorii dumisale, la 
vîrsta de 37 ani (care mîrşăviă pune în evidență ca- 
racterulii dumisale atâtii în viaţa publică câtă şi în 

cea privată), 

Iată cum este trecută acâstă mîrşăviă în disa, peti- 
țiune către D. Ministru : 

« Călugărulii Missaili (ovreiă botedatii) încetândit din 
« viaţă, a lăsatii moştenitorilori săi, îu Nr. de vre o 7, 
« în carii intră şi nepotulii dumisale, D. Iancu Petrescu, 
< 0 avere în ducă case de pe panta stîngă a Delului- 
« Metropoliei. Mortulii datora cu înscrisii Economului 
« monastirei, o sumă de vre o 400 galbeni, plus alte 
« cheltueli făcute în lipsa, mortului pe tâmpulii bâlei a- 
« cestuia, D. Petrescu care gera averea mortului, refusă 
< de a plăti datoria către Economii şi acesta trage pe 
« moştenitori în judecată. D. Petrescu pretestândii la 
« judecată că înscrisulii de datoriă către Economii este 
<falsii, acesta, spre a evita o insultă ce'i se făcea în 
« tribunal, preferă a, perde banii de câţi a fi siliti a 
« vedea on6rea lui de călugării pusă, în suspiciii de D. 
« Petrescu în sanctuariuli tribunalului. Asti felă Eco- 
« nomuli ne mai insistândi în pretenţiunea, sa, se în- 
« chide dossierulii procesului. , 

«Ce face însă D. Petrescu în nrmaacâsta ? — Iată unel- 
« tirea cea mai abominabilă de care nu ar putea, fi ca- 
« pabilă de câţi criminalul celă mai rafinată : — După 
« închiderea, procesului, D. Petrescu se ia binişorii pe 
< lîngă Creditori, îl țene în casa dumisale cu lingu- 
< şeli, şi apucă unii înscristi de la Economii prin care 
« acesta renuncia la summa despăgubirei ce'i va da ju- 
« decata în favorul D-lui Iancu Petrescu care, de astă 
« dată, invită pe Economii a redeschide judecată în avan- 
« tagiuli dumisale şi în desavantagiulă celorii-alţi moş- 
« tenitori. Acâstă faptă indignă aşa de multi pe fraţii 
< şi pe sora D-lui Petrescu, în câtă acestia, fără să maj 
<albă cea mai mică consideraţiă, saii reservă pentru
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e frățiă, făcură esplosiă î în publici, aflând acesta până 
« şi ei chiar de la D. Mihalache, fratele D-lui Petrescu, 
«care a communicat'o şi unui: fancţiunnarii superiori 
« de la Archiva statului, şi Dumnedeii mai scie cui. 

« Tată dar, Domnule Ministru, marea onorabilitate a 
« D-lui ]. Petrescu (ovreiii de origină) cu care face 
«atâta, paradă în contra mea şi în contra unorii pers6ne 
«onorabile pe carii le-a însemnatii în petiţiunea dumisale, 

« Judecaţi acum : Dacă unii omii fură pe fratii 
« Săi, — Ce trebue să facă cu averea Statului! 

« Am on6re a fi, etc. «1. M B.> 

în 20 Iunie. 
1866.



62 

PETIŢIUNEA D. BUJOREANU 
către D. Ministru de interne, privitâre la unele ma- 

chinațiuni şi intrigi ale D-lui I. Petrescu, — și 
“ Propunerea pentru luarea unoră măsură (printr'o 
Decisiune ministerială) cerute de interesuliă Statului 
în contra abusuriloriă ce se faci, cu licitaţia chârliei. 

În urma denunciărei făcute prin precedența mea 
petițiune din 20 Iunie, către D. Ministru, vedendu 
că tempulă trece şi că licitaţia, chârtiei pentru a- 
nulii 1867 trebue să se facă mai din vreme spre a 
mu se mai da locti abusuriloră, ca în trecuti, prin 
întârdiare; în interesulu Statului, am credutu de 
datoriă'mă a încunosciinţa pe D. Ministru despre a- 
câsta, prin următorea, nea petiţiune din 26 Iunie, 
prin care petiţiune îl mai făcâmu cunoscute câte-ra 
intrigi ale D-lui Petrescu şi pe lingă caro "am su- 
pusii spre seuinare Proiectului de Decisiune ministe- 
rială de inai la, vale, care cuprinde măsurile cele mat 
salutari! în folosulti Statului şi pentru sugru marea 
tuturoni fraudeloră ce sară mar putea face ca în 
trecută. De şi nu pocii cunâsce efectului ce va fi 
produsi, saii resultatulă ce va lua Petiţiunea şi De- 
cisinnea, în cuestiune, le înseredii aci întocmay spre 
a se cundsce şi judeca de ori-care : 

lată Petiţiunea mea din 26 Iunie, către D. Ministru 
de interne: | 

Domnule Ministru, . 
< Ami convingerea că din diua anchetei făcute de Domnia „* Vâstră D-lui Petrescu asupra denunciărilorii mele în contra: < D-lai, şi până astăgi, mai multe intrigi (1) şicalomnii s'aii ope- 
1) D. Petrescu este aşa de abilă în arta de a face intrigi: în câtă pote desbina pe cei mai buni prieteni şi a arunca discordia chiar între fraţi, Câtii trebue să reuşescă prin asemenea intrigi între Gmenii streini cenu sunţiă în con- actă
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« rații de acestii domni între carii şi aceea arătată Domniei-V 6s- 
«stre, «că aşii fi luaţă ca punctii de o nucă accusaţiune : < Da- 
« rea chârtiei Monitorului trebuinciosă pentru anulă acesta, în- 
< tr'ună modii ilegală D-lui loanid». Acestă arătare a D-lui Pe- 
« trescu este cu totul falsă şi intenţiunnată spre a invalida de- 
« nunciările mele, căcă nică m'am gândită la acesta, 

< Domnule Ministru ! În cuestiunea aceusaţiuniloră aduse D-lui 
« Petrescu pentru abuzuri comise de D-lui în complicitate cu al- 
« ţii, nu aşteptă justiţiă dela nimeni de câtă numai de la Dom- 
« nia Vâstră, ca Ministru şi ca Autoritate superiâră. Justiţiă, nu 
« pentru mine, Domnule Ministru, ci pentru punga Statului, 
« pentru averea publică ! Vă rogi dar bine-voiţi a face o cerce- 
«tare scrupulosă fiă-cărui punctiă de accusaţiă, faţă fiind părţile 
< litigante, şi ami ferma convicţiune, Domnuie Ministru, că prin 
« modulă acesta udevărulii va eşi la lamină, şi vori reintra în 
< cassa stutului mai multe summe delapidate de abusivi, 

«Cu acâstă oceasiune iat libertatea, în interesulii averei sta- 
<talui, a vă supune la apreciare şi semnare alăturata Decisiune 
< asupra licitaţiei chârtieă, care Decisiune coprinde măsurile cele 
« maă nemerite pentru sugrumareaa oră ce felie de fraude, şi prin 
< mijlocală căreia statulă ar economisi celii puţini 200,000 lei 
« pe fiă-care ani din summa destinată pentru cumpărarea châs- 
«tiei, 
Amă onâre ete. 

în :26 Iunie. 

I.M. Bo» 

Iată şi Proiectulii de Decisiune annecsată la pre- 
cedenta petițiune.: 

Decisiune 

«Av6ndii în vedere greutatea în care s'a pusii concur- 
«renţii pentru licitaţia hârtiei, prin condiţiunile oner6se 
«de până astădi; “ 

«Avândii în vedere jaxăşi că prin asemenea condițiuni 
«Statulti a fostii pusă în posiţiune de a plăti chârtia cu . 
«nisce preţuri fârte urcate carii sari putea micşora în- 

«tună modi sânţitorii dacă condiţiunile ară fi mai les- 
«nici6se de îndeplinitii ; | 

, «Decidemi | SE 

-«19; Garanţia ce se va cere de la concurrență pentru 

«licitarea, chârtiei, să fiă numai de 10% care este forte 

»
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«de ajunsii de 6re-ce Antreprenorelui nu'i plătesce Sta- 
«tulii de câţii numai costulă chârtiei predate ; 

«20. Spre a nu se mai agglomera chârtiă netrebuin- 
«cidsă, se va prevedea în contractul Antreprenorelui 
«obligaţiunea, ca, st comande şi să predea chârtiă numai 
«de aceea de carea, va avea trebuinţă Statulii, plătindui-se 
«după greutatea funţilori şi după preţurile synonime 
«din contractii ale diferitelori soiuri de chârtiă; 

„ «30. Se va. observa, ca de la data adjudecaţiei şi până 
«la predarea primului câştiu, sg se lase ună interval 
«de trei luni, ca astii felii să pâtă Antreprenorulii aşi 
<face commandele în străinătate, iar concurrenţa să de- 
«vie lesnici6să şi în avantagiulii Statului; 

«40. Predările generale vorii fi în No. de 3, carii se 
«vorii efectua, la fiă-cariă patru luni ale anului, iar cele 
«parţiale şi mici, cerute de trebuințele estraordinare şi 
«urgente ale Statului, să se facă în tâmpi mai scurți 
«carii însă să nu trecă preste 40 qile de la data com- 
«mandărei ; 

«50. La fiă-care predare generală de chârtiă, se vw 
«numi de-adreptulii de Ministru, trei esperţă, spre a as- 
«sista, şi observa dacă tâte felurile de chârtiă suntă în 
«greutate, cualitaie şi cuantitate, conformii contractului; 
«iar din când în când, Directorele generalii ali Minis- 
«teriului însoţiţi de unii Şefi de diviziune ce se va nu- 
«mi de Ministru, va controla chârtia, predată în urma 
«Comisiei de espertisă, ca prin modul acesta să se 
«evite operarea mai în urmă a Schimbărei chântiei; 

«60. Se vorii face lucrările trebuinci6se pe lîngă au- 
« torităță ca, să 'şi mărginescă trebuinţele de chârtiă pe 
« formate mai mici, în greutăţi de mai puţini funţi, etc., 
« astii felu ca să nu fiă silită statulii a prevedea, o mul- 
« ţime de soiuri şi de formate carii nu contribuiescii în 
« nimici altii de câtă a'i înduoi şi întrei eheltuelile; 

« 70 Şi celii din urmă. Directorele generală ali Mi- 
« nisteriului este însărcinată a priveghia essecutarea pre- 
« sentelorii disposiții prin Şetulii Serviciului respectivi. 
« Ministru de interne» . - 

(Cum am arătatii, resultatulii nu este âncă cunoscutii). 

<
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Lucrările Comissiuniloră de anchetă făcută Im- 
| primeriei Statului. 

Nu sun şi nu voiii fi nici celă d'ântâiii nică cel 
din urmă, care denuuciii abusurile şi culpabilele ne- 
regularități comise în administrarea Imprimeriei 
statului. - 

După reclamaţiunea dată Ministeriului de interne, 
în Martie 1866, de mal mulţi lucrători al Impri- 
meriei în contra unorii abusuri, s'a numită de 
D. Ministru de interne Pr. D. Ghica, o comissiune 

de anchetă compusă de DD. I. Ionescu şi Walter. 
Ac6stă Comissiune făcândii o lucrare conscienţi6să 
şi attingându plagele abusuriloriă, a fostii . desfiin- 
țată prin uneltirile DD-loru Petrescu şi-Mărginânu, 
precum se constată dintr'unt procesă-verbalii sem- 
mată de DD. Walter şi Mărgin6nu, annecsatil la 
deposiţiuni. | | 

În locului acestei Comissiuni s'a numiti o alta 
compusă de DD-nii Andronic, Aurelian, Rassi- 
descu şi R. Ionescu (care a refusatii de a lua parte 
din causa nedrepte desfiinţări a celer d'ântâid). — 

Acestă din urmă Comissiune, de şi nu a intrati în 

cercetări amănunte, ci s'a mărginitii numai asupra 
unoră observări genetale, totuşi se constată din rap- 
portulti ex către Ministeriă, că s'a comisă abusuri 

și neregularități culpabile carii însă nu ai fostii pe- 
depsite de Ministrii din causă că D. Petrescu le-a 
acoperit cu fineţă prin publicarea în Monitorii a 

unul estractă confusii după acelui rapportii spre & 

„uu'i se cunâsce coprinderea de publicii şi a se con- 

damna administrarea acelul stabilimentă. 
Spre a se pune dar în vederea şi apreciarea pu- 

blieului lucrările acestori Comissiuni, şi Hi le judeca



es . 

în deplină imparţialitate, le trecu aci in-estenso astă 
„felii precum se cuprindă în următărele lori rappor- 

turi către Ministeriulă de interne :
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 RAPPORTULU (1) 
Primă Comissiuni de anchetă de la Imprimeria Sta-. 

tului, (compusă de DD-nii 1. Ionescu şi Walter), 
către Ministeriulă de interne. | 

Domnule Ministru , 

«Invitaţi prin adressa, Domniei Vâstre sub Nr. 4284, 
«de a ne constitui în Comissiune pentru a cerceta re- 
<cla mările lucrătorilorii din 'Tipografia Statului şi a tu- 
«tori socotelilori acestui stabilimentă , avemii ondre a 
«vă face cunoscutii că ne-amii constituită în Comissi- 
«une, şi chiar din şedinţa a duga ne-ami convinsă că 
«reclamaţiunile lucrătorilori sunti adevărate. Într'a- 
«devări, Domnule Ministru, Li s'aii oprită 12% din lu- | 
«cruli de n6pte, în favorul Secretarului şi a, Capului 
«de lucrători; ordinul acestei opriri este din 1863. 
cAcâstă oprire nemotivată este lămuriti specificată, a 
«se lua numai de la machinişti şi cu tâte acestea ea s'a - 
«luati şi de la culegători. Acâstă oprire a datii loci la 
«abusuri şi o mulţime de pagube făcute Statului, ceea 
«ce a şi mijlocitii, că dela 1 Ianuarie a şi încetaţi a se 
«mai lua şi de la machinisti şi de la culegători. 

«Câţi pentru socoteli, parte din ele suntii înnaintate 
«la Curtea de Compturi, iar parte sunti pe câle a se 
«încheia. Cu t6te acestea, unul din noi a începută a 
«le cerceta cu t6tă attenţiunea. Însă până nu se va face 
«inventariulă 'Tipografiei, care se află într'o deplorabilă 
«stare, şi a magasiei care este încurcată înti”o mulţime 
«de affaceri şi aprovisiunnată cu o mare cuantitate de 
«chârtiă, luată cu precăuri onerâse tesaurului, nu vomit 
«putea lămuri activulă şi passivuli ei, nici nu ne vomă 
«putea pronuncia asupra, stărei ei actuale, cum şi asu- 
«pra îmbunătăţirilorii de carii ar fi susceptibilă. 

«Acâstă grea lucrare var înlesni forte multă şi ar da 
«resultate autentice, dacă sari suspenda provisoriii per- 
«s6nele carii dirigdă acum 'Tipografia statului, căci, 
«cu predarea lucruriloră dintr'o mână într'alta,, s'ar pu- 
  

(1) Acestă rapportă este trecuti şi în diarulii Românulii în Nr, 
de Duminecă 19 Martie 1866. -
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«tea constata care este adevărata stare şi avere a Tipo- 
«grafiei ; şi mai ?nainte de a se cun6sce ceea ce este, nu 
«putemii arăta ceea ce trebue să fiă, nică emitte unii re- 
«sultată definitivi din ancheta ce facemii. 

<Priimiţi, D. Ministru, etc. 
(semnaţi membrii Comissiunei) 

| ]. Ionescu, S. Walter. 
11 Martie 1866. 

„ (resultatulii acestur rapporti a fostii desfiin- 
țarea Comissiunei, precum am arătatii.)
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RAPPORTULU 

CoMsS1UNEY A DUOA DE ANCHETĂ DE LA ÎMPRIMERIA STATULUI 
(comrusă DE DD-NII ANDRONICU, AUBELIANU ŞI: RASIDESCU) 

CĂTRE MINISTERLULU DE INTERNE. 

« Domnule Ministru, 

«însărcinaţi de către Domnia Vâstră cu cercetarea, 
«stărei în care 'se află stabilimentuli de Tipografiă ali 

«statului, sub-semnaţii procedândii la acâstă lucrare, ali 

«încheiati alăturatele optii procese-verbale (1). Din ce- 

tirea lori, Domnia Vostră, Domnule Ministru, vă veţi 

«convinge despre starea în care am găsitii acesti stabi- 

<limentii; eu i6te acestea bine-voiţi a ne permitte ca să 

«resumămi în puţine cuvinte substanţa acelori procese- 

«verbale. i 
«Procedândi mai Antâiii la cercetarea magasiiloriă 

«Tipografiei, am doveditii că, afară de o cameră în care 

«se ţânii cărţile didactice şi alte cărţi, cele-alte magasii 

«sunţii în neregulă, şi unile pline cu tipăriră vechi din 

«carii parte ai începutii să putredescă. O mulţime de 

«tipăriri staii puse pe scândurile Academiei acoperite 

«de praf şi altele, pe sub scări pe pământii, Acestă ne- 

<orânduială şi lipsă de magasii nu potă de câți să aducă 

«perderi, Câtăţime însemnată de baloturi cu chârtiă ne- 

«tipărită stai p'în coridâre, pe scări, p în antreu, în 

«lipsă de o magasiă. Acestă grămădire de voaterialii a 

«căruia întrebuințare cine scie când se va face, ţâne în- 

«chisii unii capitală însemnată. . 

«Atelierele 'Tipografisă ati maşinele în stare de cură- 

«ţeniă; câtă pentru littere s'ai găsit în multe locuri 

«forme nepuse la loculii lorii, din care causă, se face ri- 

«sipă de littere. În parte din câştii litterile stai ames- 

«tecate şi nu se potii întrebuința până nu se vorii alege. 

«Din punctulii de vedere ali axtei, Tipografia statului 

«lasă multi de doriti; litterile sale suntii în cea mai mare 

«parte vechi şi tocite; ornamentele şi clişeurile îi lipsescii; 

«littere caligrafice are prea puţine, Şi din acele essistinte 

(1) Aceste procese-verbale merită a fi cețite căci într'insele se 
» 

cuprindă mai pe largii frumuseţile de 1 Imprimeria statului.
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«multe suntiă tocite. În resumatii, nu este îngestrată ca 
«56 ptă imprima ediţiuni adevăraţi artistice, şi nu se 
«p6te occupa de câtii cu imprimări ordinare. . «În privinţa comptabilităței este nevoiă de reforme 
«Comptabilitatea nu possedă unii inventariii regulatii, 
«Registru de cea mai mare importanță; pentru unii sta- 
«bilimentii, Din acâstă lipsă Comissiunea nu a putută 
«constata, cu essactitate destrea, Tipografiei, cu câtii a «sporitii pe fiă-care anii, şi ce sa perdutii. Atât în in- «teresulă bunei administraţiuni câtii şi a statului, este „ «neapăratii ca să se facă îndată unt inventariii gene- «rală, în care să se trâcă tote obiectele cu val6rea lori «şi acestă lucrare să se repete în toţi anii. 

«Comissiunea viindi a cerceta starea veniturilorii şi «cheltuelilorii pe 1865, "i s'a presintatii ună conceptii «de cheltueli şi venituri ale Imprimeriei statului pe «1865, tipărită în Monitorulii official No, 14 din anulii «correnti (1866). După acesti tabloii rămâne la. finele „ «anului 1865, ună beneficiă pentru statii de lei 430,140 «şi 22 parale. Cercetândii deosebitele ramure ale chel- „ «tuelelorii şi ale veniturilorii, Comissiunea s'a convinsi „ «că acelii veniti, nu este adevtrată, pentru-că la chel- «tueli nu s'a trecuti : 
«IL. Chiria localului Academiei în care se află stabi- « lit Tipografia şi care pâte trece preste una, miă gal- « benă; 

_ «II. Interesul capitalului represintatii de totii mobi- « liarulii Tipografiei şi care “pote să se urce la 15000 « galbeni; , A «III. Chiria localului din Curtea Academiei în care « locuiescii unii din impiegaţi ; | «IV. Amortismentulii maşineloră şi altorii obiecte. 
« Făcândi aceste teducţiuni şi carii trebuiescii făcute, < câscigulii se reduce de la summa arătată în Monitor. « Dar chiar de se vorii face aceste reducţiuni, summa « rămasă nu'se pote socoti ca, beneficii totă , pentru-că « făcâniduse o mulţime de tipăriră, şi parte din ele fiindi « de prisosii, lucrul Tipografiei este perdutii şi rămă- < gițele se vândă mai pe urmă ca maculature. Pentru
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«a evita acesta, perdere, urmedă ca autorităţile st im- 
« prime numai essemplarele necessarii. : 

«0 observaţiune analogă a făcutii Comissiuneaşi asu- 
“« pra aprovisiunnărei cu ecbârtiă, După cum s'a arătată 
«mai susii, mulţimea de. baloturi staii aruncate prin 

„«coridorele Academiei. Dacă Tipografia nu are, magasii, 
«atunci s6 se stipulede ca săi se dea chârtia potriviti 
«cu trebuinţele sale, iar nu să se grămădâscă p'în lo- 
«cură umede, | “ 
«O lipsă a Comptabilităţei a fosti şi registrulii -ele- 

«vilorii carii sunti în. No. de 85: Acestă elevi aduci. 
« fol6se chiar din anul 10, şi trebue să fiă o a-nume 
«condică în care st se trâcă orele lorii de lucru , căci 
«altii felii nu se pote cunâsce ce producii, fiindiă-că lu- 
«cruli lorii nu se pote deosebi astăqi de alti lucrători- - 
« lori plătiță, | 

« Mai multe reclamaţiuni individuale sati făcutii con- 
«tra, rețânerei de 12 9 effectuată asupra salariului lu- 
«crului de n6pte alii lucrătorilorii. Comissiunea intrândii 
« în cercetarea acei cuestiuni, a cerutii ca să'i se deare- 
«gistrulii de Comptabilitate în care s'a trecută lucrulă 
« de nâpte, însă Comptabilitatea nu possedă unti aseme- 
« nea registru ci numai tablouri puse în dossierii. Re- 
«galile de Comptabilitate reclamă neapăratii înfiinţa- 
«rea unui asemenea registru şnuruitii. Câţii despre ori- 
«gina acestei rețâneri, iață ce am pututii descoperi : 
« Direcţiunea, Tipografii n'a făcutii nică o cerere ca, să 
« facă acstă reţânere în favorea, D-lorii Controlorii Măr- 
« ginânu şi Capii alti lucrătorilorii Tocescu; singurii Of- 
«ficiulii statisticii a autorisatii acâstă rețenere, însă în au- 
« torisaţia sa se dice: că după cererea, Direcţiunei Tipo- 
« grafiei, Acâstă cerere, âncă odată, nu essistă în dossierii: 

« Lucrătoriă reclamândii că pe nedreptii "li s'a făcută 
« acea, reţânere din salariile lorii, căcă ei n'aii fosti pri- 
« veghiaţi nâptea, de cătye aceia carii se folosâii de a- 
« câstă reţânere;, Comissiunea ca să se lămurâscă, a chiă- 
« matii pe lucrătorii aflătoră în Tipografiă faţă, şi a în- 
« trebaţii îutracâstă privinţă; ei aii declarată, atară de 
«5, că D. Tocescu îi priveghia n6ptea ; câtă despre D.
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« Controlorii Mărgin6nu, ei aii declaratii că nu'i a prive- 
< ghiatii nici odată în atelieră. D. Mărginsnu a r&- 
« punsii că Directorele attestâdă că a fostii nâptea; şi 
<în adevării Comissiunea întrebândii pe Directore, a- 
« cesta (1) a, respunsii că D. Mărginânu assista, la lucru 
« nâptea.; 

< Unii din culegătorii de littere, D. Nae Tănăsescu, 
< suspendatii prin ordinul Nr. 7258 datii în urma rap- 
« portului Direcţiunei cu Nr. 680, prin care se cerea des- 
« tituirea acelui lucrătorii , presintânduse înaintea. Co- 
« missiunei, şi acesta fundată pe resoluţiunea Domniei 
« Vâstre pusă pe petiția D-lui G. Niculescu, a intrati 
« în cercetarea, causelorii carii arti fi motivatii rapportuli 
« Direcţiunei, şi iată ce a aflati: 

< Printr'ună jurnalii încheiatii la 8 Fevruarie de către 
« Consiliulti administrativii ali 'Tipografiei, D. Tăni- 
« sescu eşte trecuti ca culegători de gradulii I cu apun- 
« tamentulii de lei 400 pe lună. Acâstă, disposiţiune a 
« fostii aprobată prin ordinul Ministeriului Nr. 3030, 
« însă pe acelii ordinii chiar se vede o resoluţiune a Di- 
« rectorelui care, fără nici o autorisaţiune a Onor. Minis- 
« teriii, decide ca din 400 lej pe lună ai D. Tănăsescu, 
« lei 50 să se trâcă la economii, motivândii acâsță re- 
« țânere, că este destulă de plătitii cu lei 350 pe lună. 
« În casulii acesta era de prisos ca numitul lucrători 
«să fiă trecuti cu lei 400 pe lună dacă 350 este des- 
«tuli. În urma acestui incidentă, la, 24 Februarie, Di- 
« recţiunea rapportâgă că numitulă lucrătorii “şi a schim- 
« bată conduita, şi în fine prin raportulii cu Nr. 680 din 
« 17 Martie, Direcţiunea cere destituirea D-lui 'Tănă- 
« sescu, sub cuvântii că a rupti affişele de ordină după 
« uşile atelierelorii. În urma acestui rapportă, onor. Mi- 
« nisteriă prin ordinulii Nr. 7258 a şi ordonnatii numai 
« suspendarea, numitului lucrătorii din postulii ce oceupa. 

« Comissiunea punândii în vederea D-lui 'Tănăsescu 
« aceste accusări, D-lui a presintati unii certificaţii sub- 
« semnatii de 37 lucrătoră carii attestă că numitul Nae 

„(1) Prumosă dovadă a invocată D..Mărginânu. Dacă esto possi- bilă ca Corbii la Corbii să'şt gcâță ochii!
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« Tănăsescu este cunoscutii de dînşii de mai mulți ani 
« ca unii lucrătorii buni, cu cea mai bună conduită şi 
« supusii către şefii săi. Comissiunea voindii a se încre- 
« dinţa despre acâsta, a chematii pe lucrătorii aflători 
« în 'Vipografiă, şi'i a întrebat dacă susțâni semnătu- 

«rele, şi dacă ati văduti pe D. Tănăsescu rupând af- 

« fişele acelea. Aceiaşi lucrători însă ai declaratii că 
« în cele din urmă gile D-lui 'şă ar fi schimbatii con- 
« duita plecândii din atelierii fără autorisațiunea şefului 

«săi. Asupra acestui punctii D. "Tănăsescu declară că 

«în adevârii a plecati fără autorisaţiă, pentru ca să 
«reclame Onor. Ministeriii contra reţânerei de 50 lei 

> pe lună ce'i se face, şi că pentru acâsta ar fi cerută 

«voe, însă Direcţiunea. n'a; voitii săi o accorde. 

« Pentru D. G. Niculescu, şi dînsulii în privinţa sus- 

« pendărei, se află în casuli D-lui Tănăsescu. Câtii 

« pentru arătările făcute de către D. G. Niculescu, în 

« petiţiunea vecommandată de către Domnia Vâstră Co- 

« missiunei, acesta n'a pututii dovedi din cercetările ce 

«a făcută şi după arătările D-lui Niculescu de câţi 

« acele cuprinse în procesul-verbal Nr. VI. 

-« Pentru aceea, ce privesce chârtia, Comissiunea a 

« constatată, prin numărătâre, cătăţimea ce se află şi 

«care se urcă la 15,326 topuri carii valor6dă lei 

«352,827 180. Acestă cătăţime s'a găsitii şi în es- 

«trasul presintati Comissiunetidupă registrele de Comp- 

« tabilitate. 

« Comissiunea a constatatii şi starea casseă şi a gă- 

« sită că Direcţiunea, datoresce tesaurului lei 81,048 

« dintre cariă lei 31,557 15/ao restă din încassările fă- 

«cute în 1865, şi lei 49510 2640 încassață în 1866 

«până la 30 Martie. Acestă bani nu se află în cassă, 

« Directorele a arătată întruni tabloti presintatii Co- 

« missiunei , căi a întrebuinţatii pante a plăti lefile pe 

« Octomvrie , Noemvrie şi Decemvrie din 1865, şi pe 

« Ianuarie , Fevruarie şi parte din Martie 1866, şi că 

« îndată ce'i se vorii libera acestă bani, îi va vărsa te- - 

< saurului. 

« În fine Comissiunea a constatată în procesulti-ver-
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«bali Nr. VIII şi cătăţimea cărţilori didactice şi legi 
« aflătore în magasiile 'Tipografiei. Aceste cărți se află 
« în numării de 780,811 essemplare în val6re de 586793 
«lei par. 26. -— Afară de acâsta, Comissiunea a con- 
« statati că Cassa tipografiei are a mai priimi o sum- 
«mă de lei 248,505 par. 15 de la deosebiți depositari 
« din ţârră. În totalii dar statulii are închişi în cărți 
« didactice şi în legi unii capital de 835,299 leă şi 1 para. 

« Ar fi de doritii şi neapăratii chiar ca statulă st'şi 
„.. « încassede sumele respândite pe la, depositari , şi totii 

« de odată tipărirea cărţilorii să se facă numai potriviti 
« trebuinței, ca să nu stea închisă unii capitală atâti 
« de considerabilă în cărţi carii nu se poti trece de 
«câtă în câţi-va ani... 

« Acestea suntii, Domnule Ministru , constatările ce 
« Comissiunea a, făcutii şi carii se potii vedea pe largit 
«în procesele-verbale încheiate de dînsa. Comissiunea, 
«a opinatii în fiă-care din procesele-verbale despre re- 
« forimele de întrodusti; resumânduse însă, pote supune 
« Domniei Vostre că este necessitate de-a se simplifica 
« administraţiunea 'Tipografiei; de a se pune stavilă ti- 
« păririlorii preste măsură; de a, se face aprovisiunnări 
« numai potriviti cu trebuiuțele; de a se ţâne compta- 
« bilitatea după sistemulii dublu; în fine, de a se organisa 
« Tipografia pe unii picioră cu totulă industriali. 

< Bine-voiţi vă rugămii, D-le Ministru, a priimi assi- 
« gurarea; prea, osebitei n6stre consideraţiuni. 

(semnaţi) Sf. Andronicii, P.S. Aureliană, St. 
. Rasidescu ». 

1866, Aprilie.
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EFFECTELE ACESTUI RAPPORTU 
ALU COMISSIUNEL. — LUCRAREA FĂCUTĂ DE MINISTERIU PRIN D. 
PETRESCU. —. FINEŢA UNUI ORDÎNU MINISTERIALU FĂCUTU DE D: 
PETRESCU ÎNRU ACESTA. — ESTRACTULU CONFUSU DUPĂ ACESTU 
RAPPORTU ALU CONISSIUNEI FĂCUTU DE D. PETRESCU ŞI PUBLICATU 
ÎN MONITORULU No. 96 DIN 1866 SPRE A SE ASCUNDE MINISTRULUI 
ŞI PUBLICULUI CULPABILITĂŢILE COMISE ÎN ADMINISTRAREA IMPRI- 

. MERIEĂ STALULUI. - 

Precum se vădu din coprinderea precedentului 
rapportii ali Comissiunei (a 22) de anchetă făcută 
Imprimeriel Statului, se constată cea mal culpabilă 
şi cea mal rea administrare a acelui stabilimentă 
de către Vestita Companiă: - | 

1. Abusiva reţânere a D. Mărginânu din 12 9/0 
din luerulii de n6pte, care, în urma declarațiunel 
făcute de mai toți lucrători! Imprimeriei . «că D. 
Mărgineanu nu a priveghiatu o dată măcar, în curs 
de duoi ant şi 17 dile, lucrulă de n6pte» trebuia. 
să se supună la înapoerea acelei reţâneri şi a o 
depune în Cassa tesaurului ; ceea ce nu s 'a făcută. 

„2. Disculparea de către Comissiune a DD. Ni- 

culescu şi Tănăsescu cari, în loci dea fi reintegraţi 

în posturile lori, suntă rămaşi şi până astădi pe 

din afară. | 

3. Agglomerarea în magasia Imprimeriei a 

15,326 topuri chărtiă netrebuineâsă în valore de lei 

352, 827 18/40, care constată răulii, ințenţiunnatulii 

şi culpabilulă calcului făcutii de Companiă în contră 

adevărateloră trebuinţe de chârtiă ale statului care, 

prin 0 asemenea cumpărare, închide uni capitală 

ce rămâne mortii şi pentru care se plătesce dobândi. 

4. Agglomerarea iarăşi a 780,811 cărţi netre- 

huincl6se în valâre de lei 586,793 în carii Statulă 
- perde âncă ună capitală însemnatii în fondii şi în
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dobândi in asemenea cărță carii, din causa netntre- 
buinţărei lori, putredescă în magasiă, se strică, 
şi rămână netrebuinelâse şi neîntrebuințabile. — 
Iată cum banii Statului se risipeseă şi devină bă- 
taia-de-jocă a acestora funcţiunnari . . . conseien- 
ţioşi! | 

5. Lipsa de registre în regulă, de socoteli, de 
bilanţe, etc., care deştptă pe cer mar adormiți şi 
dovedesce scopului Companiei de a nu "i se putea lua 
nici odată, socoteli în regulă când *i se face anchetă. 

6.  Neregularitatea, amestecătura şi stricarea lit- 
terilori, precum şi lipsa completă de inventarit 
pentru destrea Tipografiei în care Statulă a, sasri- 
ficatii mai multe miliâne; t6te acestea, făcute iarăși 
în intenţiunnatulă scopti de a nu putea, fi Compania 
nici odată apucată despre essistenţa tuturoriă obi- 
ecteloră cu carii s'a dotată Imprimeria în cursi de 
mal mulţi ani. 

7. Falsa arătare a Companiei că Im primeria pro- 
duce unii venită 6re-care sasi beneficii; iar după 
cercetarea Comissiei făcată venituriloru şi cheltue- 
leloră, s'a constatată contrariulu. 

8. Lipsa completă de cunoscinţa artei tipogra- 
fice a șefiloră, din care causă, în urma multor chel- 
tueli făcute de Stati, resultă că Imprimeria, Stata- 
lui în loci de a fi unu stabilimentă modelă de artă 
şi de avuturi tipografice, ea este cea mai înapoiată 
dintre t6te cele-alte Imprimeriet şi devenită, prin 
privilegii, chivernisâla şi guşca abusuriloră vestite! 
Companii. 

În fine, alte multe culpabilităţi carii se vădu în 
precedentul rapperi ali Comissiuner. 

T6te acestea însă constatate de Comissiune şi rap- -
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portate formali Ministeriului, în loci de a se în- 
frina, în locui de a se destitui culpabilii, a "1 traduce 

înaintea justiţiei şi a'1 supune la răspundere şi 

despăgubire către Stati; ex bine, tote aă râmasă 

fară cel mai micu effectii din causă că D. Petrescu, 

Capulii şi Părintele Companiei și Marele Agenti 

Ministeriali, le a ocrotit şi ocolitii cu misterii; 
iar ca st satisfacă formeloră, s'a mărginitii numai 

a da ună ordină neinsemnătorii din partea Ministe- 

riului către Diretorele Imprimeriei Statului, pre- 

cum şi facerea unui nenorociti și confusă estractii 
de pretinsa cuprindere a rapportului citată alti Co- 

missiunel, carii ambele (Ordinului şi Estractult) sunt 

: următorele: | o 
* 

ORDINULU (1) 
MINISTERIULUI DE INTERNE No. 10,316 DIN [1 MAI 1866 CĂTRE , 

ÎDIRECTORELE IMPRIMERIEY STATULUI: 

« Domnule Directori, 

« Comissiunea care am instituit'o pentru cercetarea stărei Im- 

« primeriei Statului a cărei administrare vă este încredinţată, 

< mă a presintată rapportuli săă. | 

< În acestă rapportii am vădută că se face menţiune de mai 

« malte neregularități constatate în administrarea, interi6ră a 

« stabilimentului, provenite na numaă din nepriința loealului, 

« dar şi din neprevederea, D-vâstră de:a ţânea, cea mai strictă re- 

« gulă în totă ce attinge interesele mâteșiali ale stabilimentului. 

« Ca să vedeţi carii suntă a-nume acele neregularități consta- 

«tate, vă trimită copii dupe totă procesele-verbale şi după rap- 

« portul Comissiunei şi vă attragi totă de. odată geriosa, atten- 

« țiune asupra celorii coprinse în. aceste acte punându-vă unii ter- 

< mină celă maltă de o lună pentru îndreptarea taturoră nere- 

« gulazităţilorii câte se potă effectua prin o seri6să stărnință din 

< parte-vă' pentru îndreptarea acestui servicii publică ce ve este 

« încredinţată, punendu-vă totii de odată în vedere, că lacas coh- 

  

(1) Dossierulă o. 4 din 8 Ianuarie 1866, (Direcţiunea statistică).
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« trariă, voii fi siliti a lua alte măsuri de îndreptare şi a vă trage « la răspunsabilitatea cuvenită (D). 
« Ministru D. GHICA, 

< p. Dir. Serv. statisticii 7. Petrescu, » 

  

Iată şi Estractultă confusii după pretinsa coprin- dere a rapportului Comissiunei, publicatii în Mo- nitorul No. 96 din 35 Maiă 1866: 

< MINISTERIULU DE INTERNE. 
« Comissiunea instituită pentru cercetarea abusurilori « ce se denunciase D-lui Ministru de interne că eat < comisă la Imprimeria statului, compusă de DD. st. « Andronică , P. 8. Aurelianiă şi St. Rassidescu, a, pre- « sintată astăgi rapportulă săti Ministeriului, « Prin acesti rapportii se arată că s'a constatatii unele « neregularități în administrarea interiră carii provini 

«nu cotrespunde trebuinţelorii stabilimentului ; s'a mai < constatat însă că nu s'a, urmati nică un abust « delapidare de bani publici saii alte materiale, cum se __« denunciase D-lui Ministru. 
. « <Intru câtii priveace neregularităţile dovedite, mi: «nistrulii de interne a luati îndată măsură pentru în- «dreptare (3). 

- « Cu acâstă Occassiune, Comissiunea cercetândii şi « causele din carii sa provocatii suspendarea, celor duoi « lucrători; de şi în rapportulă săi axaţă că numiții « Sail apăratii de învinovățirile ce li s'aii adusă de Di- «xecţiune prin mărturia altorii lucrători; considerândă «înse că asemenea mărturisiri pote să fiă date numai . 
1 Nere ularită ile es; stă d astă, d ȘI la NICI 0 răspun 

ere nu s a trasă ni j, Cc i ?, p 

) 
meni u acesti ordin aa fri tă (cum se 

(2) Iată cum pretiude a fi coprindorea xapportului Comissiunei! (8) Măsurile despre earif j i i i 
nulă prea aae » i se vorbesce aci, sunt cele din ordi
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« de spiritulii de camaraderiă , pe când faptul săvîrgitii 
« cu ruperea billetelorii de ordine (minciună , invenţii) 
«este destulii de gravii fiindi-că se atinge de ordina, in- 
« teridrăa stabilimentului, măsura de suspendarea, aces- 
«tora n'a pututi fi revocată până mai ântâiti nu se va 
«convinge D. Ministru că accusaţiunea adusă asupră-le nu 
« este fundată, căci, în fine, billetele de ordine fiindii 
«rupte, şi faptuli fiindi în întregimea sa, rămâne a se 
« constata adevărulii de către cine s'a săvirşitii acesta. > 

(Comunicatii) 

Precum se vede pin ordinulii Ministeriului către 
Imprimeriă şi din acestă Estractă saă Communicat | 
în Monitorii, acestea suntu resultatele saui effectele - 
rapportului Comissiunei. Gtăsescu de prisosă a mai 
face commentarii ; lectorii, credă, s'aă convinsă în- 
destulă cum mergi treburile Ja; not şi cum se inte- 
ressă competinţii de serviciul şi de averea Sta- 
tului. | 

Trec şi înseredă acum următârea Dare-de-s6mă 
a unuia din membrii primei Comissiuni de la Im- 
primeria Statului, din care se va vedea iarăşi fru- 
museţele şi faptele Companiei în administrarea sta- 
bilimentului : | i
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DAREA-DE-SEAMĂ (1) 
a D. Sc. Walter Divectorele tipografiei Iucrători- 

loriăi-associaţi şi membru în 1-a Comissiune de an- 
„chetă de la Imprimeria Statul, — despre abusu- 

rile comise în administrarea acestui stabilimentă. 
TIPOGRAFIA STATULUI 

Mai mulţi sei că unii numără de 48 Imcrătoră tipo- 
grafi, cea mai mare parte din stabilimentuliă statului, 
ai datii o petiţiune D-lui Ministru din întru, prin care 
se plângi de râua administrare a Tipografiei Statului şi 
de asupririle ce încercă. din partea şefilorii lori. 

Dămii aci câte-va fragmente din acea petițiune : 
- Domnule Ministru, 

« Suntă ani de când cea mai mare parte din uvrierii tipografi < ce se află funţiunnândă în Tipografia Statului, suferă sub o ad- 
« ministraţiune ce n'are de locă cunoscinţă de acestă artă. De şi < ei aă xoită în mai multe sEnduri a ridica vocea, spre a protes- «ta, dar înduoiala că nu voră isbuti, a făcută a se înăbuși 
< vocea, lorii căci după cum s'a vădutii în mai multe oceasiuni, < gi mai cu semă în luna lui Tanuariă chiar, din acestă Irapri- < mesiă sai destituiţi câţi-va uvrieri din cei mai vechi carii ai 
« cerută: dreptate la fostulă ministru, dar n'aă căpătată nici ună 
« xesultații. Aşa dar, astădi când totii, poporulă s'a degteptatii 
« la marele actii ce s'a petrecuti la. 11/2s Fevruarie, vină cu tâtă 
« încrederea ce ati în Domnia Vostră.,.. - «5. Astăgi dar când tâte instituțiunile ţărret nâstră ai în- 
« taţii pe o cale de regenerare, ctedemi că este de urgență și « reorgânisarea acestei Imprimerii întruni modă prin cae să « pâtă correspunde ci cele-alte state şi cu trebuinţele țărrei, la « care trebuiesc âmneni cu cunoscinţe teoretice într'acâstă spe- « cialitate şi pe carii îi possedă țâra.. . < Numai astă-felii credemii, că s'ar putea pune capătă răului « ce ne bântue de atâta tâmpă, cu care se va assiguxva o sârtă < mai bună pentra noi, jar nu după cum ne adămă astăgi la dis- < posiţiunea : câtorii-va, persâne din administraţiune , carii ne a < esploatatii până la finele anului 1865 în piofitulă lori proprii < oprindu-ne, pe lingă reţânerea de 10% âncă 12%/o de la lucrali « de „Nopte , numai după ună simplu. ordină ce se afă în caneel- « aria Împrimeriei în care se face menţiune ca acestă 1290 să “ se oprescă numai de la machinistă iar nu şi de la culegători. 

_(1) Ac&stă Dare-de-semă este înserată în diaruli <Tipografaliă români » (No. 3 de la 25 Martie 1866.) — - - -
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«Pentru acestea vă rugămi, Domnule Ministru, a denumi o Co- 
« missiune de tipografi, atâtii privaţi câtă şi din acestă Impri= 
«< meriă:, carii să arate mijlâcele ce o poti conduce pe o cale de 
«progresă, întocmindii şi regulamentele necessarii, şi observândii 
« toti de odată şi mulţimea personalului acestei administraţiună 
« cu care se află pe tâtă giua neînţelegeri şi obstacole în essecu- 
< area lucrăriloră din causa ncesperienței D-loră în acestă 
cartă, ..> 

Asupra acestei suplice, D: Ministru din întru a 
pusă: următ6rea, resoluţiune : 

< În consideraţia celoră espuse prin presenţa suplică, subseri- 
« sulă, fără a prejudeca întru nimici cuestiunea , se va institui 
« îndată o Comissinne ad-hoc, compusă de D. ]. Petrescu (!!!!! 

- « şeful divisiei statistice din acestii Ministerii, de care depândă 
« Direcţia Imprimeriei Statului; de D. [. Ionescu şi Sc. Walter, 
« carii se vorii invita cu adresse din partea subscerisului, ca în- 
« dată să se înţelâgă între D-loră şi constituinduse în Comissiă, 
« să procâdă la cercetarea .tuturorii socoteleloră din ori-ce ra- 
« mură privitâre la acestii servicii, după care încheiândiă resul- 
« tatulii constatăriloră ce voră dobândi, vori emitite şi opiniunea 
< D-loră asupra conclusiunilorii ce vorii resulta. din acestă an- 
« chetă. >» Dimitrie Ghica. 

Contormii resoluţiunei de mai susii, Domnulii Minis- 
tru, prin adressa, No. 4284 de la 26 Fevruarie, ne în- 
vită a ne constitui în Comissiune, a ne convinge de ade- 
vărulii reclamăriloră, lucrătoriloriă, a cerceta tote s0- 
cotelile din ori ce ramură, şi a emitte opiniunea nâstră 
asupra conelusiunilorii ce vomii trage din acâstă anchetă 
fiesându-ne prima qi de întrunire pentru 1 Martie. 
La 1 Martie, la 7 ore sâra, adunândune în cancella- 
ria Imprimeriei Statului, ne ami constituit în comis- 
siune , numind pe D. 1. lonescu preşedinte şi pe sub- 
semnatulii secretarii. Lipsindune petiţiunea lucrătoriloră 
dată, Ministeriuluă , şi Direcţiunea tipografiei neputân- 
dune presinta bilanţele de starea, Cassei, de situațiunea, 

magasiei, a cărților didaetice şi a legiuirilorii tipărite 
pe contuli statului, D. Preşedinte a ridicati şedinţa , 

annunciândii pe cea viitâre pentru 3 Martie. Direcţiu- 

nea 'Tipografiei statului s'a obligati a ne presinta în 

menţiunata gi bilanţele de mai susii, iar D. |. Petrescu 
a luatii angajamentulii a aduce petiţiunea lucrătorilorii 
în originali. R 5
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La 3 Martie adunândune, Direcţiunea nea presintatii 
bilanțul de starea Cassei şi de situaţiunea magasiei, 
iax celii de cărţ fiindii o lucrare mai grea, nu s'a putută 
termina şi a rămasă să ni se dea în viitârea şedinţă. Ce- 
tinduse petiţiunea, lucrătorilor , adusă în originală de 
D. Petrescu, s'a cercetati subscrierile şi s'a găsitii că 
28 din subseriitori suntă lucrători în Tipografia Statu- 
lui iar 20 eșiți din servicii. După mai multe întrebări 
făcute de D. Preşedinte unuia, din subseriitorii petiţiu- 
neji, s'a cerută de la Direcţiune ordinul autorisătorii 
poprirei de 12% din lucrările ce se facii n6ptea. Ni sa 
îmfăţişată unii ordini dela Biuroulă statisticii prin care 
se autorisă Direcţiunea a, opri acele 120/o în folosulii 
Capului de lucrători şi a Controlorului de la câlele ce 
se tipărescă, nâptea, sub cuvântii. că priveghiagă lucra- 
rea. Am cerutii a ni se da rapportulii care a provocatii 
acel ordinii; rapportuliă în cuestiune nu s'a găsitii în 
Cancellaria 'Tipografiei. D. Petrescu s'a angajatii ali a- 
duce în originali spre a'li avea în vedere în şedinţa vii- 
t6re, care s'a ajurnatii pentru 5 Martie. | 

La 5 Martie, D. Preşedinte lipsindii, şi nesosindit do- 
sierulii în care se află rapportulii de care sa făcută. men- 
țiune mai susii, nu s'a pututii lucra nimici. 

Întâmplânduse d'a se bolnăvi după acâsta D. Petrescu, 
iar D. Ionescu preşedintele Comissiunei, fiindii occupatiă 
forte multi şi în alte Comissiuni în carii a. fostii numiti 
de înaltulii guvernă, ne-a autorisatii pe noi a urmări cer- 
cetarea socotelelorii de ori ce natură: „ cu îndatorire de ai refera resultatele-ce se vorti obțâne. Am începutii a- câstă Iuerare la 8 Martie, şi la 11 Martie, ţânândii cont de opinia publică şi de provocarea diarului Românuli, amii adressatii D-lui Ministru rapportulii publicată şi în giarulă Românulii de la 13 Martie, rapportiă subscris şi de ID. 1. Ionescu. La 15 Martie voindă a urma, cer- cetările întrerupte la 12 Martie, Direcţiunea, tipografiei a refusatii a ne pune la disposiţiune dossierele şi regis- trele de carii avâmii trebuință, sub cuvântii că are or- dină verbalti pentru acâsta de la Biurouliă statisticii. 
Am încheiată. ună procesă-verbalii pe care, în lipsa
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Directorelui, "li a subscrisă uni impiegati ali Admi- 
nistraţiunei tipografiei (D. Mărgin6nu) şi ne-am retrasi. 

Acesta este istoriculii Comissiunei de anchetă de la 
Tipografia Statului. 

Ne vomii permitte acum a esprima şi opiniunea n6s- 
tră particulară asupra lucrărilor Comissiunei de an- 
chetă şi asupra administraţiunei Tipografie Statului. 

Comissiunea de anchetă din care am făcutii şi noi 
parte, am auditi că s'ar fi înlocuitii cu o alta; nu cu- 
n6scemii motivele pentru carii D. Ministru, negreşitii în 
interesulii descoperirei adevărului, a găsitii de cuviință 
a proceda astii-felii, dar de 6re-ce a luatii o asemenea, 
măsură, suntemii convinşi că a făcut'o numai fiindi-că | 
era imperiosii reclamată; 

Ca membru ali Comissiunei ne sânţimii datorii a da 
collegilorii şi cetitoriloră nostrii contă de lucrarea n6stră. 

Mărturisimi că dacă am acceptati ondrea ce nea 
făcută D. Ministru a ne numi în Comissiune, am creduti, 
în naivitatea n6stră, că o Comissiune de anchetă are a 
cerceta nu numai starea actuală a Tipografie Statului, 
nu numai dacă socotelele suntii în regulă şi dacă se gă- 
sescă pentru tâte socotelele acte justificative, ci dacă 
acele cheltueli aii fostii indispensabile, dacă lucrările 
essecutate correspundiă cheltuelilorii făcute, şi dacă ad- 
ministrația pusă în capulii stabilimentului a sciutii a şi 
împlini datoriile şi a manipula cu succes averea Statu- 
lui ce li s'a, încredinţat. Acâsta am creduţii noi că este 
missiunea unei Comissiuni, iar nu a, verifica cifrele şi a 
aprecia validitatea, aetelorii justificative de cheltuelile 
făcute. Apreciarea, validităţei actelorii constatătâre de 
cheltueli şi verificarea, cifreloră suntii, după noi, attri- 

buţiuni ale Curţei de Compturi care, negreşitii întru a- 

câsta, este mai competinte de câtii o Comissiune. | 

Noi, priimindii însărcinarea, de Comissarii, am voită, 
înainte de a, da brevetăi de onestitate şi capacitate per- 

sonalului Adminisraţiunei 'Tipografiei Statului, a ne în- 

credința bine dacă îlii merită; iar în casă contrariii a 

espune guvernului în sinceritate relele ce am descoperiti,
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abusurile ce s'aii făcutiii şi mijl6cele prin carii s'ar putea 
ajunge la ţinta dorită. 

Spre a ne facilita lucrarea, convingându-ne de pres- 
siunea ce essersă, Direcţiunea tipografiei asupra, lueră- 
toriloriă, de la cani put6miă lua, informaţiunile de carii 
avâmii trebuinţă, am cerutii, ca comissari, în unire cu 
D. ]. Lonescu, de la D. Ministru prin rapportii, suspen- 
darea, provisoriă a personalului ce dirig6qă Tipografia. 

Toti prin acelă rapportii am arătată D. Ministru că 
reclamaţiile lucrătorilori sunt juste, adecă că suferă 
sub o administraţie care mare de loci cunoscință 
de acestă artă, că li s'a oprită 12 9o din lucrul de 
nâple, care oprire a, dati loci la abusuri în paguba sta- 
tului, că Tipografia se află într'o deplorabilă stare, că 
magasia, este aprovisiunnată cu o mare cuantitate de 
chârtiă luată cu preţuri onerâse tesauruluă, şi că unulă 
din noi șe occupă cu cercetarea socoteleloriă. 

Celui ce se occupa cu cercetatea socotelelorii am fostii 
no, şi prin urmare am avutii mai multă occasiune 2 ne 
convinge de cele raportate D-lui Ministru. Ei bine, afir- 
mămii âncă odată că lucrătorii suferâi sub acea, Direc- 
țiune care nu mai era administraţiune ci Paşalik, care 
astăqi îi suspenda, mâine îi reîntegra; astăgi îi trecea 
între lucrătorii stabili, mâine între cei mobili; luna acâsta 
le urca 16fa, cu 50 lei, luna, cea-altă le-o micşora; luna 
acesta oprea absența la unii, la alţiă le trecea, cu vederea, 
şi acâsta numai luerătorului tipografii care e obligată 
a lucra 10 ore pe qi pentru unii salarii de 200—350 
lei; iar amploiaţilorii din Cancellariă li se urca pe fiă-care 
anii salariulii cu câte sute de lei, astă felii în câtă unii 
de la 150 şi 200 lei pe lună, aii ajunsi în cursti de 3—4 
an la 500 şi 800 lei, şi acestă salarii li se dă pentru 
câte-va ore de lucru pe gi! N'ar fi fostă cu dreptii 6re, 
dacă acei funcţiunnari sunti în adevări trebuincioşi, a 
se recruta dintre lucrătorii tipografi? Susţânemi nu nu- 
mai că ar fi fostii dreptii, dar ar fi fostii chiar în inte- 
resulii serviciului, în interesulti Statului, căci lucrarea . Sar fi făcutii ca mai puţini Gmeni, şi prin urmare cu
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mai puţină cheltudlă, fiindii-că lucrătorulă tipografi ar 

fi lucraţi 10 ore pe di. 

Da, lucrătoriă sufertii sub o adimininistraţiune care 

mare de locăă cunoscință de acestă artă. Ignorenţa şi 

necapacitatea A dministraţiunei Tipografiei suntii într'a- 

devării proverbiale. N'avemii mare greutate spre a do- 

vedi acâsta,, brevetulii "li a dobânditii de muitii de la 

publiculii cunoscătorii şi în urmă chiar de la D. Gene- 

rală Plorescu pe când era ministru de interne; vomii 

menţiuna, aici numai că Guvernul, cu unii aşa mare 

stabiliment pentru care se cheltuia şi se cheltuiescii 

summe atât de însemnate , a fostii siliti a tipări bo- 

narile rurale în streinâtate , a tipări mărcile postale la, 

o tipografiă, particulară , unde a plătită 7 lei mia, pe 

când noi ne-am offeriţii în urmă a le tipări în tipo- 

grafiă pe 70 parale până la 2 lei mia; a fosti nevoiti, în 

fine, a tipări bonurile pentru împrumutulii de 30,000,000 

la unii particulari. Pentru-ce? — Pentru-că 'Pipografia, 

Statului se află, precum a dis Comisiunea în rapportuli . 

ce a adressatii D-lui Ministru , în cea mai deplorabilă 

stare, şi cu. toță banii ce s'a cheltuiti şi se cheltuiescii, 

se găsesce în lipsă de materială trebuinciosi pentru a 

se putea, essecuta asemenea lucrări. 

Da, se opresce lucrătoruluă din lucrul de nâpte 

12% , şi acestă oprire a dată loci la abusuri în pa- 

guba statului. Nu voimi şi nici nu este de competința 

nâstră a cerceta dacă ordinul de poprire este legali, - 

ni se pare însă stranii cum a veniti acel ordinii, căcă 

n'a fostii provocatii de nică unii rapportii ali Direcţiunei 

tipografiei. Ceea, ce voimi a demonstra, este că a datii 

loci la însemnate abusui; maă ântâil cei interessați 

de acele 120Jo ati căutatii să se essecute câtii. de multi 

lucru n6ptea spre a'şi trage peneficiulti lori, s'a lucrati 

în fine atâta în cât pe tempuli când ne aflami în Co- 

missiune, din 9 machini şi 4 presse ce se află în stabili- 
= 

mentuli statului, abia funcţiunnaii 2 sai 3 machini şi 

1 pressă pe Qi, dih causă că nu mai avâti ce tipări nici 

diua; ală duoilea, se trecâă între lucrătorii de n6pte 

purtătorii de chârtiă, udătorii, elevii şi negritorii, cu a-
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cecşi plată ca, şi culegătorii; alii treilea, se plătea ma- 
chinistului 6 lei pentru mia de tipărită, fără să se a- 
rate, dacă a fostii pe o faţă sait pe duoă tipăritura, pre- 
ciii forte mare care, chiar de ar fi pentru tipărituri pe 
duoă feţe, s'ar fi pututii reduce la 4 lei, luândii în con- 
sideraţiă summele cele mari ce avea a tipări pe fiă-care 
ormă. 

Da, magasia Tipografie: statului este aprovisiunnală 
cu 0 mare cuantitate de chârtiă luată cu pregiuri o- 
„nerâse tesaurului. Licitaţiile pentru aprovisiunnare de 
chârtiă se făcâi la Ministeriii după cererea şi arătarea 
Direcţiunei tipografiei, în cuantitatea, greutatea, şi cu- 
alitatea ce găsea de cuviinţă, fără însă a arăta şi ma- 
ximum pregiului ce s'ar putea plăti pentru fiă-care. 
Asti-feli Direcţia tipografiei lăsa guvernul în voea 
concurrențilorii spre a offeri preiurile carii convensă 
mai bine interesselorii lori; şi pentru a reduce numă- 
rulă concurrențilorii, li se cerea, contra Legei de Comp- 
tabilitate, o garanţiă ipotecară de 300Jo, fără a li se răs- 
punde nici unii bani măcar înainte. —— Licitaţia, se făcea 
pentru unii numări fiesii de topuri de diferite formate 

„şi cualităţă; antreprenoralii era obligată a se conforma 
întocmai contractului, ceea ce”i şi convenea, căci se pu- 
sese în contractă clausula, ca, ori câtă chârtiă va mai 
trebui Tipografii în cursul anului din ori-ce formatii 
preste cea contractată, să fiă obligatii a o da, pe pregiulii 
stipulatii. Negreşitii că trebuia să se ivâscă casulii ca 
din unele feluri de chârtiă să prisosâscă , iar din altele 
st lipsescă, şi antreprenorulii, în basa contractului, în- 
destula tâte cererile. De aci creditele estraordinare pen- 
tru cumpărătâre de chârtiă. — Direcţiunea Tipografiei (1) 
dacă ar fi fostă prevădătâre, ar fi trebuitii a obligaprin 
contractii pe antreprenorii a da unii felii de chârtiă în 10- 
culii alteia, ţânândii, se înţelege, contii de diferinţa pre- 
ţurilorii, şi astii-felii nu ar fi avuti trebuinţă a cumpăra 

(1) Acesta era de datoria Ministeriului sai, nai bine, de a D-lui 
Petrescu, căci nu Tipografia ci Ministeriuliă închee coutraetulă. 
Autorele însă nesciindă competinţa Ministeriului , de aceea at- tribue negligența numai Tipografiei,
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din unele feluri, iar din altele a avea o reservă netre- 
buinci6să. 

Atâtă am creduti de o-cam-dată că e de datoria 

nstră a supune la apreciarea lectorilori nostrii. 
Sc. Walter. > 

Cu acâsta terminânduse Dările-de-s6mă,. officiale 

şi officiose din caril, credu, că ori care s'a pututu 

convinge despre felulu administrărel acelui neno- 

zocitii stabilimeatii şi despre jafurile comise de 

“D. Petrescu şi C* carii staă mîndriă şi voinică în   

funcțiuni chiar până astădi, — trecă acum la cele 

ce sasi mal scrisă de pressă ; trecu la opinia publică :
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PRESSA ȘI OPINIA PUBLICA, 

(Diarulă Românuliă din 11 Martie 1866). 
Ce face Comissia numită spre a cerceta starea în care se află Tipografia statului ? — Suntă vre 0 dece dile de când s'a numită şi nu s'a vedutii nică uni resultatii. Pentru ce? — Ni se spune că pe câtii directorele şi cu alţi impiegaţă voră sta, la-posturile lori, ori ce cercetare, ori ce constatare seri6să este cu neputinţă. Pentru ce dar nu se suspendă acei domni din funcțiunile lori până la terminarea, Iucrărei Comissiunei ? Acesta este sin- guruli mijloc d'a face ceva seriosi. Fără acâsta, lu- mea este în dreptii a privi acea cercetare ca o simplă formă destinată a acoperi abusurile ce s'arii fi făcută. Supunemă acesta, la, apreciarea D-lui Ministru de in- terne. S'ar putea numi ună directorii, unii magasinerii şi unii secretari provisoriă pe tâmpuli lucrărei, D-rii Ohm, G. Niculescu, Al. Luchide şi alţii arii putea, prea bine deplini acâstă sarcină şi arii da garanţiă de sinceritatea anchetei. 

+ 

  

——— 
a 

(Diarulă Românulă din 18 Martie 1566). 
Se trimitte la ocnă ună omii care a spartii o ferestă spre a fura o pâne ca să dea să mănânce copiilori să, şi acela, care fură o naţiune întrâgă , care pune în riscii viața a mii de fii aj României, numai spre a umplea pungele lori proprii, plimbase-vorii 6re multi tâmpii nepedepsiţi ? 
Ce faci, âncă odată, comissiunile de totii felulii, în- sărcinate cu cercetările abusurilorii de totii felulii ? Con- aril comissiunilorii le aşteptămi, le ceremii de ur- genţă. 

  

(Diaruli Românul, din 22 Maitie 1866). 
„Este câtii-va tâmpii de cânâ am vorbiti despre Co- misslunea, de cercetare de la Tipografia Statului. Ami annunciată că, după cererea Comissiunei, D. Ministru
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de interne avea să suspende pe funcţiunnarii contra că- 
rora se rădicaii plângeri şi să lase astu-feli libertate şi 
sinceritate în cercetare. Mirarea n6stră este mare când 
ni se face cunoscutii că lucrurile s'aii petrecutii cu to- 
tuli alti-feli. Departe de a da satisfacere celorii ce re- 
clamaii, făcândii a se constata dreptatea saii nedreptatea 
reclamărilorii lori, D. Ministru a desfiinţatii Comissiunea 
care deja intrase în lucrare şi ceruse, ca mijlocii d'a pu- 
tea, face ceva, seriosi, suspendarea funcţiunnarilorii ce 
ea creduse c'avâii interest a opri constatări sincere. O 
altă Comissiune a fostii numită. Şi resultatulii acestei 
schimbări a fostii destituirea sati suspendarea nemoti- 
vată a unora din acei ce reclamase la guivernii şi ceruse 
0 constatare a abusurilorii de carii se plângâu. * 

Ne permittemii dar a supune D-lui Ministru 6re-carii 
întrebări: să fiă 6re acesta mijloculii d'a da, satisfacere 
dreptăței> Crede D-sa că astii-felii va assigura respec- 
tulă pentru guvernii, că va, stabili credința în încetarea 
relelorii de varii a suferitii ţârra sub regimele trecutii?— 
Ce felii! Nisce 6meni reclamă, şi în loci de dreptate, ei 
se vădii, fără nică o constatare a relei lorii credinţe, a- 
lungați, destituiţă, privaţă de pânea de tâte dilele ce o 
câscigati cu sudârea, lori? Acâsta nu pote fi părerea D-lui 
Dimitrie Ghica, şi de aceea credemii că tâte s'a petre- 
cută fără scirea D-lui, şi suntemi convinşi că, îndată 
ce le va afla, se va, grăbi a îndrepta x&uli făcutii, a re- 
chiăma Comissiunea pe nedreptii şi fără motivii desfi- 
ințată, şi a restitui în funcțiuni pe lucrătorii fără cuvânţii 
SCOşI, 

2 DU o e, a. 

(Diaruli, Satiruliă, No. 14 din 10 Mai 1866.) 

SPECIALITĂŢILE. 

Specialităţile se pretinde de unii a fi ramure de stu- 
di, la carii Gmenii savanţi se consacră prin labre, pri- 

vaţiună şi multă pacienţă ; alţii daii cu socotâlă, că ele 

nu sunții de câtii unii lustru de teoriă, prin mijloculă 

căruia, pretenţioşi să pâtă, fi în capulii trebiloră; alţii 
-
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iarăşi preferii a crede că este modulii celt mai lesniciosti 
„de a face, ca cei ce treci de speciali, să nu fiă supuşi 
controlului din partea celorii fără diplome. In fine, ro- 
mânii classifică specialităţile în duoă: în practice şi în 
teoretice sai, mai bine, în specialităţi naturale saii bru- 
te, şi în specialităţi artificiale adecă scienţifice. După 
observațiuni îndelungate şi minuţi6se s'a pututii cons- 
tata, că specialităţile naturale suntii fârte priimitâre de 
clima, locului, iar cele-alte sunt prea puţinii acelima- 
tabile. | 

Dacă amii lua în revistă specialităţile la carii se de- 
votegă românii, ne amii împedeca la toţi paşii, atât 
în țerră câtii şi afară din ţârră, mai cu sâmă de advo- 
catură ; 6menii de aci fiindă fârte cârcotaşi şi plătindi 
scumpii certurile lori. - 

Cut6te acestea nu putemii nega că, dacă suntemii re- 
numiţi în advocatură de toti felul , naturală şi artifi- 
cială, nu mai puţinii escellămi şi în Gre-carii alte in- 
stituţiuni speciale, de şi nascerea lori dat6qă d'abia de 
câți-va ani. a - 

Aşa, de essemplu : avemii o instituţiune de agricul- 
tură şi commerciii pe lîngă Ministeriulii lucrărilori pu- 
blice; — avemi o instituţiune de statistică pe lîngă 
Ministerialii de interne;—avemii ună Consilii tecnicii; 
— avemii o şc6lă de agricultură la Panteleimonii ; — 

- avemii,... "mi se pare că avemii numai atâta, 
Căutândi dar personalulii care conduce trebile aces- 

torii instituţiuni speciale, vomit găsi că: a 
Divisia de agricultură şi commerciii, unde se cere 

ducă specialităţi în loci de una, este dirigiată de spe- 
cialulă forte naturală în ambele, D. Moscu. 

Direcţiunea statistică, printr”o minune nepome- 
uită în elimatologia ţărrei, a fostă condusă câță-va 

„ană de eraditulă D. P. Marţianu, dar cerulii în- 
_săreinându-se cu acâstă, povară nenaturală ce apăsa 
„instituţiunea, făcu pe Martiană să dispară, priimin- 
du'lii în sânulii lui Abraham , şi astă-feli institu- 
țiunea, rămase în starea ei normală, conducânduse 

.
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de multi naturalulă D. Iancu Petrescu, 
căpilană de gardă cetăţenescă. 

Consiliulii tecnicii, în partea sa scienţifică, nu pre 
prosperă, dar în partea naturală care s'a condusii de D. 
Lespedeanu, a făcutii mari progresse în cheltueli pen- 
tru grădina publică şi mai cu s6mă pentru pavarea, po- 
dului Mogog6ei, după cum a descusut'o atâti de bine 
broşura D-lui Ministru actuali de lucrările publice, în 
aşteptare de a se mai face totii aşa broşure şi despre 
cele-alte servicii specială. 

Şe6la de agricultură de la Panteleimonii attrăsese 
dintru'ntâiti o mulţime de juni înflăcăraţi de dorinţa d'a 
îmbrăţişa o carrieră atâtă de trebuinci6să ţărrei, dar 
fiimdi-că, după terminarea studielorii, ei ai perdutii 
naturalezza, devenindii specialişti scienţifici , de aceea 
guvernulii, în loci să le dea cârnele plugului, le puse 
unii condeiii într'o mână şi altul între urechi, ca să 
sgârie chârtia, pe bancele- Prefecturelorii. 

Din tâte acestea estragemii conclusiunea, că gâba ri- 
sipimi summe enorme pentru dobândirea de speciali- 
tăță scienţifice, de vreme ce acele naturale sunti sin- 
gure căutate. 

(Diarulii Satiruli, Nr. 14 toti, din 10 Mai 1866.) 

CHÂRTIA. - 

Câte vorbe nu stii mai respânditii asupra, aprovisiu- 
nărei annuale a Imprimeriei statului cu chârtia tre- 
buincă6să pentru tipari şi . . . altele! 

Unii gicii că condiţiunile eu carii se licitedă acea, 
chârtiă,, suntii prea favorabile. . . fiscului, cum , bună- 
6ră, predările primelorii câştiuri ce se cerii a se face în 
terminii scurtă şi în tâmpii de i6rnă când communica- 
țiunea este fârte . . . lesnici6să. 

Alţii susțânii că garanţia de-30%o infligată concurren- 
țilorii, este cea mai nemerită... pentru a împedeca ori- 
ce concurrenţă. . 

Alţii pretindă că chârtia ce se predă Imprimeriei de
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către antreprenorii nu este nică odată în greutate, cua- 
litate şi cuantitate după contrastii , iar diferința ce re- 
spltă din t6te acestea, intră în cassa, ... tesaurului, 

Alţii dai cu siguranta că, dacă pe lîngă summa de 
600,000 lei, prevădută în budgetii. se mai cere în cur- 
sulu anului credite suplementarii, nici mai multă nică 
mai puţini de câtă cam de câte 250,000 lei, causa, este 
că se licit6gă totii-d'auna chârtiă uetrebuinci6să care 
geme şi se strică în magasia Imprimeriei, pe când se 
cumpără extra cea adevărată trebuinci6să, şi acesta în 
necasulii ... antreprenorelui. 

Alţii assigură că, dressarea planului, facerea, licitației, 
assistenţa, la, predările de chârtiă, controla, vigilența , 
toleranța, ete. ete. suntii monopolisate de unulă Şi «a» 
celaşii omii forte devotatii intereselorii . . . Sta- 
tului. 

Alţii, în fine, daii cu socotâla că din summa annuală 
allocată în budgetii pentru cumpărarea chârtiei, — 
dacă nu pe jumătate, celă puţinii o a treea parte se pâte 
strecura, p'între crăpăturele cassei fiscuilui. 

„Deci, adunând miele de fracțiuni de gheşefturi de 
felulii acesta, vomii attinge întregul progresi actuali 
ali financeloriă.
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CONCLUSIUNEA. 
În urma tuturorii precedentelorii denunciări aa- 

busurilorii şi a culpabilelorii neregularități comise 
în administrarea Imprimeriei Statului, constatate de 
ducă Comissiuni, de mine (basândumă pe acte, pe date, 
pe lucrări şi pe dovedile cele mai palpabile), şi, 
în fine, în urma strigăriloră Pressei şi Opiniei 
publice, era de credută că, după 11 Fevruarie, tre- 
buia să se pună barieră acestorii rele carii nuară 

putea, fi tolerate nică chiar într'o ţerră barbarălip- 
sită de educaţiune, de moralitate, de legi, de sânții 
undană. Nimică însă nu s'a făcutu: Abusivii stai 
âncă în capulii trebiloră ; Comissiunile de anchetă 
ani fostul o simplă formalitate saii, mal bine, o deri- 
siune ; Lucrările ei şi denunciările mele sunt aco- 
perite de misteru şi trecute la dellă spre sciinţă. 
Astă felu că de Ja 14 Iunie, epoca depunere relaţiei 

mele despre abusurile comise de D. Petrescu şi 

C-nie, şi până la, 12 Iulie când se tipăresci aceste 
rânduri (adscă într'ună interval de 28 dile), nu 

s'a luatii nică o măsură, nici s'a dobândită vre unii 

resultatiă în acâstă cuestiune care ar fi trebuită cer- 

cotată de urgenţă, cu attenţiune şi cu scrupulosi- 

tate, căci ea se atinge de moralitatea unoră func- - 

ţiunnari, şi de delapidare de bani publici! 

În faţa acestora, găsind de datoriă a nu trece 
şi oii sub tăcere nisce lucruri atâtu de grave, m6 

hotăriiă, în risiculti de a "mi attrage tâtă urgia mi- 

nistrului D. Catargiu, de a fi destituită din func- 

iune, şi chiar de ă fi tradusă pe nedreptă înaintea 

justiţiei, mă hotăriiă, qicu, a da, la, lumină acâstă bro- 

şură, (ce se împarte gratis) spre a se cunosce, apre- 

cia şi judeca de tâtă inteligenţa României.
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Dacă vre o dată Sai făcută denunciări mai a- 
devărate, mai sincere, nu arii putea fi altele de 
câtii acestea pe carii nu le faci nică în scopulii de 
a mă rădica pe ruinele funcţiunei D-lui Petrescu 
căci, precum Sa vădutii în Propunerea mea de 
organisare a serviciului statistică, am cerutii a 
se desființa Direcţia statistică şi a se înființa la 
fiă-care Ministerii câte unii postii de Referen. - 
darii statisticii în care felii de post mă aflu func- 
țiunnândii de la 1860 și până astăqă; nică mă pre- 
numeri între paraponisiță căcă sum âncă fune- 
tiunnariă. 

Acum judece Lumea despre sinceritatea, denunciă- 
ziloră mele în carii suntă implicaţi mai mulţi inși 
cari! ai să devină de aci înainte persecutori şi ine- 
micii mei cei mal neîmpăcaţi. 

Sum departe de a nemulţumi pe D. Catargiu 
Ministru de interne. Pote relele informări ce i s'aăi 
daţă, necunoscinţa în fondu a. lucruriloră, amăgi- 
rile şi alte machinaţiuni ale Companie, să "Iu fi 
oprită de a se occupa, cu seriositate de cuestiune şi 
a lua o decisiune Gre-care. 'Toti-d'auna ministri 
aă fostă victima, înşelăciuneloru Smeniloră de rea 
credință. 

Rămâne acum se vedemiă resultatulă ce va lua 
atât sârta nefericitex Instituţiuni statistice câtă 
şi urmările vestitei Companii-modelii în 
mijloculă Capitalei României!
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o APPENDICE 

Câte-va pagine din viaţa birocratică a D-lui IL. Pe- 
trescu. ŞeOla funcţiunnarilorii Ciocoio-Abusivi. 

Suntii în lume diferite carriere bune şi rele pe 
carii Gmenii le îmbrăţişedă după cum le dictâdă 
sânțuli , educaţiunea şi maă cu s6mă naturelulă. 
Unit să devoi6dă carrierelorii de lab6re prin. carii 

își câscieui cu ondre o essistenţă modestă; alţii se 
sacrifică studiului prin ajutorul căruia să-pâtă fi 
folositori, şi socieţăţei şi loră înşi-le; în fine, vine 
clasa, aceea cunoscută sub denumirea de parveniţă 
sa, maă bine, de Căocoă arii suntu capabili de tote 

relele afară, de o'faptă bună. Asemenea ciotol îm- 
brăţişsdă mai de preferinţă carriera, biurocratică : 
lipsiţă de studii, de o bună educaţinne și despuiaţă 
cu totulii de ori-ce felu de moralitate, comittă t6te 
niseriile din lume pentru a se face iubiţi de şefi 

lori, prin flatţeriă, spionagiuri, trădări, înşelăciuni, 
intrigi, şi mmaă cu s6mă printr”'unti devotamentii fină 
și printi”unii servilismui essemplariii. Asemenea le- 

pre ale societăţei aă fostă căutate în toți tempil de 
Puternicii caril asi recurs la asemenea instrumente 

vile, Şc6la, acestei classe de 6meni 'şi a luati nas- 

cere din tristele regime ale trecutului când omu- 

lui onestă "i se refusa o pâne pentru a se da CIo- 

coiului o mie; ciracil eşiţi dintro asemenea şeolă 

se găsescii în mare număr și până astădi; mulți 
dintr înşii suntu âincă pe ruinele Gmenilorii onorabil. - 

Dar... acâstă şc6lă este prea cunoscută tuturor 

în genere, şi ca să'1 facu istoriculă, ca să * descrită 

effectele prin desvoltări şi commentarii , ar fi obo- 

sitorii şi lungă. 
Este vorba s5 căutăuii a ghici din care classă
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din cele trei arătate mai susii, face parte D. Iancu 
Petrescu eroulii acestei broşure. Ei unulii nu vo- 
iese a, mă pronuneia; următârele fapte ale D-lu 
Petrescu iasi însărcinarea a'li classifica, la loculă 
meritată, fapte sau, mai bine, urmări comise de 
D-lui de când a apărutu de odată, ca unu fenomenii, 
pe arena politică, socială şi biurocratică,. 

Dacă ar cere cine-va amănunte despre D. Petres- 
„cu, nimeni, nică chiar din cunoscințele dumisale 
cele maă intime, nu ari putea da o relaţiune essactă 
de câtă cu începere de la anul 1961 de când 
D-lui se vădu în Capitală occupându o funcţiune în 
Direcţiunea statistică. Până şi eu care am făcută 
cercetări întinse asupra acestul domniă cu care, din 
păcate, m'am aflaţi într'o cancellariă de la 1861 
în c6ci, nu aşă putea da, informări certe de câtă totii 
de la 1861. | 

De şi unii (calomniatori, fără înduvială) pretindă 
că D. Petrescu ar fi fostii odată epistatu la o mo- 
şiă ce o țânea unchiulii dumisale, răposatulă Mis- 
sailă călugărulă (ovreiu botedatu), şi că D. Petrescu 
ar fi abusată de acâstă bine-facere a unchiului du- 
misale, mâncândă banii venitului din care causă a 
fostii gonitu de pe moşiă; de şi altora le place a 
crede că D. Petrescu care fusese numitul pe pricop- 
s6lă, advocăţelu sai vechilă ală spitalului Pantelei- 
monă, însă din causa înaltei dumisale capacităţi 
saă fiindui-că îngrijea prea multă de procesele și 
mal cu s6mă de interessele... acelui spitalu , fu- 
sese depărtată din postul de vechilă ; de şi unii 
iarăşi pretindă că D. Petrescu fusese odată prea re- 
ligiosti şi că, din causa marei dumisale aplecări pen- 
tra lucrurile sânte, servise pe Dumnedeui ca, Cântă-
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reții la Metropolia din Capitală; de şi, în fine, u- 
nil îndrăsnescă a conchide că asemenea onorabile 
professiuni nu constitue, toemal-toemal, dreptul 
pentru a fi cine-va şefulii unui serviciă speti- 
alu; — tâte acestea înst fiind, negreşitii, nisce ca- 
lomnii sa, spre satisfacţiunea D-lul Petrescu, nis- 

„ce neadevăruri, de aceea nu punemi temei pe 
dinsele ci trecemul la 1860 deschidândi pagina de- 
hutului dumisale în carriera, statistică. 

D. Petrescu a fostă numită, în 1860, nu sciil 
prin ceprotecţiune, Comissarii de recensimentiă, şi de 
aci, nusciu iarăşi prin ce protecţiune, a fostu tranş- 
ferată în postulu de Rapportoru statistici la jude- 
ţuli Dimboviţa fără să fi fostă supusi ia regula con- 
cursului precum se urmase cu toți Rapportorii, 

RAPPORTORU STATISTICU. 

Vădânduse într" ună postă stabilă salariati cu 600 
lei pe lună, D. Petrescu, pe de o parte, se recom- 
mandă Direcţiunei statistice trimiţându' estracte 
de recensimentulă judeţului şi tablouri cu floricele 

pe chârtiă lungă de câte ună cotă şi duoi; iar. pe 

de altă parte, devotânduse cu totul Prefectului de 

Dimboviţa, reuşi a fi trimisă în cercetări pin ju- 

deţiă, carii cercetări, fără înduoială, le făcea D. Pe- 

trescu unicamente pentru serviciulă... patriei. — 

Marţiană, directorele statisticel , care vedea atâta 

zelădin partea D-lui Petrescu „presupunendiică trebue 

să fiă unu fenomen statisticii necunoscută şi  iso- 

lată, rugatii fiindu şi de D. Or.;—se călcă legea a- 

ducânduse Referentu în Direcţiunea statistică, ia- 

răși fără concursi, şi în contra drepturiloriă multoră 

Rapportori vechi şi capabili. 
Ţ
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REFERENTU. 

Venindă în Bucureşti pe la, finele anului 1860, 
ca referentii în Direcţiunea statistică, celt d'ântâiă 
pasi ală D-lui Petrestu fu de a închiria, (după mi- 
jlocele dumisale) o căsuţă isolată şi miserabilă în 
strada Sorescu(alături cu zidul de la fundulă gTă- 
dineă D-nei Alecsandreseu, —cu No. 2 3) care locuință 
era menită a constata cu tâmpuli, diferinţa între 
vieţuirea modestă a unui funcţiunnarii ce trăiesce 
unicamente din salariulă săă, şi între aceea, opulentă 

„€o'şi creadă maă târgiii, câșcigată prin abusuri. 
__Dacă ar intra, cine-va în acea, căsuţă din strada 
Sorescului şi în urmă ar visita pe aceea de pe panta 
stîngă a Dslului-Metropoliei, unde D. Petrescu este 
domiciliată astăgi, ar găsi o diferinţă ca, de la bor- 
deiti la palatai, înţelegându-se şi mobiliaruhi. 

De unde însă vine acestă metamorfosă? Răspun- 
sulti este simplu : Metamorfosa își ia nascere din 

„ diua de când administrarea Imprimeriei Statului a 
trecută la Direcţiunea, statistică şi a intrati între 
atribuţiunile D-lui Petrescu. 

Cum D-lui nu fusese supusi, precum am arătatii, „la legea concursului, când a, fost numiti Rappor- torii la Dimboviţa, nici măcar cănd a, fostă chiă- mată Referentă, căută a, distruge legea fandamen- 
tală a concursului, şi prin mâchinaţiuni de totu- felului, amăgi pe Marţianui de a numi în posturi de Rapportori pe câţi-va inşi după simpla dumisale recommandaţiune care recomandaţiune îşi priimea cuvenita îndestulare. Notedul aci câte-va obiecte prii- mite de D. Petrescu ca ploconii de la unit Rap- portoră :
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1 ţigarettă de chihlibarii în valdre de vre o două- 

deci galbeni, de la D. $. Gherassi,. Rapportorulă 

(fosta) ali Capitalei, priinită sai, maă bine , ce- 

- mută de D. Petrescu chiar în pretoriulu Direcţiunei 

statistice; | 

1 bastonit cu totală şi en totulă de osti de ele- 

fanta (fildeşă) priimitu de la D. Piţurescu, Rap- 

portorulă statisticii de Covurluiii ; - 

9 tabloul legate şi Imexate în oleii, cari! se ve- 

d6ă agtiţate în magasinulii de librăriă a D-lui G. 

Ioanid, astăqi înpodobescii unul din salânele D-lui 

Petrescu , plus o collecţiune din tote cărţile din 

librăria D-lui Ioanid; : | 

1 revolveră de argintă de totă frumuseța pre- 

sentatu D-lui Petrescu de vre unii pricinaşii, căci 

D. Petrescu nefiindă vânătorii şi mai puţinii âncă 

vitâdă, nu credă săşi fi permisă asemenea gusturi 

de fantesiă cu propriii dumisale bani; | 

1 binoclu priimită de la D. Bujoreanu referen- 

darui statistica, fără care ploconi nu ar fi pututii 

„obțene, în anulă 1865, unii congediii ce ceruse pen- 

tru a se duce în străinătate de şi luase însărcinare, 

formali, collegulti dumisale D. Frundescu referen- 

tului, de ai îndeplini locul pe tâmpulii absenței. 

Dar vorba românescă şi mai cu s6mă D-lui Pe- 

trescu : frate, frate, brânda este pe bamă. Credii că 

sticlele acelui binoclu trebue să arQă de acum îna- 

înțe finit şi umiliţii ochi a D. Petrescu. | 

ete. — ete. — etc. carii constitue abusurile sta- 

tistice ale D-lui Petrescu. — Marţianu fiindu atinsă 

de bola ftisiei şi neputenduse occupa cu seriositate 

de Imprimeria statului, lasă pe D. Petrescu a usa 

de drepturile sale de controlă şi priveghiare şi astii
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felii D. Petrescu putu face stadii şi intra în tâte amă- 

nuntele acele! Imprimeri!, cari! îl serviră şi 1 servă 

până astădi la combinarea a mil de îmbunătăţiri 

“în profitul . . . statului. | 

În intervalului acestă se opera organisarea ser- 

viciulul statistici, când D Petrescu, după ce reuşise 

a attrage compătimirea lui Marţianii asupra, virste 

şi familliei dumisale, şi Marţianti avândă uniculi 

defectă de a se încrede ca ori-care omil onesti şi 

de bună credinţă, îl înălţă la postul de Ajutor 

al Directorelui statistice, sai Verificatoră, în care 

postul essistă şi până astădi sub denumirea de şefii 

provisoriii. 

Bâla lui Marţianii luând proporţiuni mari şi 

reţânândw'li în patii luni întregi, apoi ducerea bol- 

navului la munte pentru căutarea sănătăţei pentru 

mal multe lună, — postulii de Directorii ali sta- 

tisticey, în partea mecanică, deveni ore-cum o fic- 
ţiune, şi astil felii D. Petrescu rămase tare şi mare 
atâtă în viaţa lui Marţianii (care se occupa speri- 

almente de sciență şi economiă politică), câtii şi 
mai s6mă după mârtea, lui. 

SUB MINISTRULU D. COGĂLNICENU. . 
Posiţiunea D-lui Cogălnicânu, ca primii Minis- 

tru, fiindii fostii grea în faţa marei lovituri de statii, 
şi occupaţiunile d-lui fiindi forte povărose, D. Pe- 
trescu sânţi bine că falsele și plagiatele lucrări, 
tablouri şi charte (conduse de Marţiani) cu carii 
avea obicei să ebluissede pe toţi ministrii la ve- 
nire-le, nu'şi avâii locul cu atâtii mai multă căci 
D. Cogălnicânu cunoseea de aprope lucrările staitis- 
tico-economice ale lui Marţianii, cetise Annalele,
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şi'li ar fi prinsi forte lesne (cum se dice) cu ocaua 
mică. Spre a'1 dobândi favorea, D. Petrescu care 
ferbea, şi care era, Într'o continuă preoceupaţiă, avu 
recursti la servicii de acelea ce eşâii cu totulii din sfera, 
attribuţiunilori dumisale. Iată procederea D-lui : 
Imformă pe D.. Cogălnicânu, că după sciințele ce 
pretinda că ar fi priimiti de la uni! 6meni din o- 
raşulii Pitescă, Brătienil şi alţii facă propagande 
în contra plebiscitului, şi se propuse, ca funcţiun- 
narii devotati şi ca omu cu greutate mare şi cu 
cunoscinţe întinse în judeţulu Argeșă, a/lii însărcina, 
cu missiunea, de Comissarii estraodinară în județ. 
D. Cogălnicânu care, se vede, căuta asemenea in- 
divide în serviciul dumisale, priimi propunerea 
D-lui Petrescu şi'li trimise în caretă la judeţulă 
Argeş spre a influența plebiscitulii. Câti stătu 
în Piteşti, D. Petrescu nu contribui personalmente 
întra nimici pentru plebiscit, căci fiind deo- 
chiali în acelă orașă şi eu o reputaţiune slabă, 
nimeni, precum bine seia însuşi chiar, nu putea şi 
nu voia să&'lă asculte. Ca, să se arate însă zelosă că- 
tre D. Cogălnicânu, accusă pe D. Condeescu şefulii 
staţiei telegrafice din Pitescl (a cărul familliă făcuse 
multii bine D-lui Petrescu), şi pe alță funcţiuanară 
administrativi, că suntă în contra guvernului şi 
alte asemenea calomnii ; iar D. Cogălnicânu dânduă 
credământii arătărilorii D-lui Petreseu, destitui pe 
telegrafistii şi (mi se pare) şi pe alţi duci funcţi- 
unnari administrativi, victime onoiabile răutăţei şi 
zelului falsti a D. Petrescu(1). 

(1) D. Petrescu cu câtă este servilissimă înaintea superioriloră, 
cu atâţiă devine ea o bienă pentru acei carii cadă sub apăsarea, 
puterei dumisale. — Afară de acâsta, D-lui a datii dovedile cele 
mai palpabile de mare dibaciii în arta de a pipăi, menagia şi ser- | 
vi slăbiciunile superiorilor.
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Prin asemenea servicii, câscigându favârea, şi în- 
crederea D-lui Cogălnicânu, mal fu trimisi de acesta, 
âncă odată, ca propagandist la Argeşi, pentru ale- 

. gerea deputaţiloră la Cameră. De astă dată D. Pe- 
trescu influenţă 6re-cum alegerile în Argeş, nu 
prin Gmeni liberi sai independenţi, ci prin func- 
ţiunnarii administrativi cari!, temânduse a nu fi des- 
tituiță prin vre o accusare a D-lui Petrescu către 
Ministru, îl ascultară şi se supuseră orbesce. — 
Astii felă D. Petrescu se întârse din acestă missiă, 

„ mîndru, glorios şi. .. pretenţiosă, ba âncă aşa de 
pretenţiosii, în câti uită chiar pe celu ce'lii scosese 
din gunoi, pe bine-făcătoruli săi Marţianii care, 
aflânduse bolnavii în aşternuti şi audindui că lici- 
taţia legatului cărţilorii are să se facă abusivii de 
D. Petrescu, a trimisă r&spunsti să se amâne pentru 
câte-va, dile până să fiă in stare a veni la, cancella- 
riă ca să o assiste însuşi. D. Petrescu însă a, stri- 
„gat : « Marţiani este directori ali statistice la 
cancellariă iar nu a-casă, şi că eti fiindu Ajutoră 
de Directorii, sum potente în absenţa lui, şi ne- 
socotescii asemenea ordine după saltea ». La, acestă 
audire, Marţiană care era de uni temperament 
inte şi re-cum neplăcută din causa b6lei, se necăji 
aşa de tare în câtii n6ptea vărsă sânge şi bla “i 
se agravă. | 

Câtii a fostă D. Cogălnicânu la Ministerii, D. 
Petrescu devenise aşa, de influenti în eâtu, după 
simpla dumisale recommandaţiune, a, făcutii să se 

„numâscă D. Vărdaru Prefectu la Argeș, şi sum 
siguri că D. Petrescu nu'lii a făcută de g6ba, adecă 
de simplu prietegugii. Iar toți câţi aveti trebuință 
de ministru, mai ântâiii trebuia să se râge de D.
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Petrescu pentru a"! susţânea, sau, mai pe românesce, 

ale face trbă, pentru care”i se făcea, fără înduoială, 

cuvenita... îndestulare. 
Dupăcăderea D-lui Cogălnicânu, D. Petrescu aflân- 

duse în Divisiunea | a Ministeriului de interne, a 
fostă apostrofatiă de câţi-va funcţiunnari de acolo 
prin espressiunile următore : 

« — Hei, Domnule Petrescu , îlă întrebară func- 

țiunnariă ; ce vei mai face acum după căderea D-lui 

Cogălnieânu ? » 
Iată răspunsului D-lui Petrescu dati interlocuto- 

riloră, fără să roșsfcă şi fără să se deconcertede, 

“care răspunsă a fostii Professiunea sa de credinţă: 

»— VE răspundă, domniloriă, (a disii D. Petre- 

seu), că ori-care ar fi guvernulă, ori-care ar fi mi- 
nisiwu la putere; demi va ordonna: du-te de 

Spîndură pe Brătianu saii pe fostuli ministru, ei 
îndeplinescii ordinulii ; asemenea dacă'mi ar dice: 
du-te dei sărută în..... €ă bine, 0 facă şi a- 
Cestac. Ă “ 

_Espressiunea este aşa de prostă că ar fi necu- 

Viincosă a o arăta aci, cu tâte acestea a pronun- 

Clat'o în t6tă ruşinea ei, dovadă, acei funeţiunnari 

din Divisiunea |. 
_Incheindu-se aci faptele D-lui Petrescu sub mi- 

Distru D. Cogălnicânu, şi spre a se convinge ori-care 

de cele arătate mai susă, adecă despre missiile D-lui 

Petrescu în judeţului Argeşii, nu are de câtă a că- 

uta, în Divisiunea Ia Ministeriului de interne,rap- 

Dorţului Direcţiuner statistice sub No. 26178 din 

30 Nognvrie 1865, la care este alăturatii ştatulă 

Înncţiunnariloră Direeţiune, şi va găsi la rubrica 

» Serviciă estraordinare“ că D. Petrescu a inseristi 

ca cualităţi, disele Comissariate în jud. Argeşu.
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Sub Ministrulă D. Florescu. 

„Când D. generali Florescu a fostii numită mi- 
nistru de interne, D-lul se afla, precum se sciă, în 
străinătate. D. Petrescu, în culmea bucuriei, a stri- 
gatii: „Generalulu este de ai noştri și avemiă să 
1nergemii de minune!» Cu tâte acestea dumnâlui nu 
cunoscea pe D. Florescu; avea însă presânţirea că 
va fi celă mai fericiti sub D. generală; şi nu se 
înşelase, precum se va vedea din ceea ce nrmâdă: 

După trecere de câte-va dile, D. Florescu se în- 
tOrce din străinătate, vine la Ministeriă, şi după 
vechiul obiceiă alui D-lui Potrescu, (adecă de anu 
se presinta nici odată cu cel-alţă fancţiunnani în 
bloci), se presintă singuru şi rămâne cu D. Florescu: 
mai multi tâmpuă. Ceea ce va fi vorbiti eu D-lui nu 
se scie, ceea, ce se pâte însă assigura este că, a duva 
di sati a treea di, D. Florescu se duce însoţitu de 
D. Petrescu la Imprimeria Statului unde elevii în 
uniformă şi personalulii Imprimeriei în haine de 
sărbătâre, cari! fusese annunciaţi şi pregătiţi de ve- 
nirea "ministrului, facă onoruri militare D-lui Flo- 
rescu, aşedaţă în frontă şi strigându: =S5 trăiţi, 
domnule generali» După aceea D. generală visi- 
tândă Imprimeria, fonderia de littere, ete. şi întâm- 
pinândă la totu pasulu strigări de «96 trăiţi, dom- 
nule generală !», ese încântatu din Imprimeriă mul- 
ţumindă D-lui Petrescu şi C-nie pentru frumâsa, dis- 

„ ciplină ce găsise în gisolă Stabilimentua. 

Întorcându-se la, Ministeriu, D. Petrescu are fă- 
cuse primulă pasă încuronnatii de succes, pregă- 
tesce ună rapportit în care înşira verdi şi uscate 

- despre statistică, se duce de'lă presintă, D-lui Flo:
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rescu şi "i-lă citesce stândii smirna, cu gheroculă 
încheiatu până susă în nasturi, cu o mână la peptil 
şi cu vocea, cea mal gingaşă după pământ. D. Flo- 
rescu rămâne şi cu acâstă occasiă încânţatu de D. 
Petrescu care in diua. aceea invită vre o duoi-trei 
prieteni la D-lui şi b6ă şampaniă. Între aceştia era 
și D. Văcăreştâna attaşatulu D-lui Florescu, care 
(D. Văcăreştânu) nu a lipsiti, fără înduoială, a 
transmitte D-lui Florescu bucuria şi banchetulă 
datu de D. Petrescu pentru venire"! la Ministeriă. 

Cum D. Văcăreştânu era cunoscutul şi officiosulă 
attaşatu alui D-lui Florescu; D. Petrescu, ca să "lă . 
îndatorede, aduce pe fratele săă, archivară la Direc- 
țiunea, statistică, îi dă în priimire archiva fără o- 
Pisă şi fără nici o regulă, şi în intervalulii de aprâpe 
ducă luny „ acesti nuoii archivară care a dati cu 

Daâsu pe la cancellariă numai de câte-va ori, per 
forma, trece cassieru la Poliţia Capitale şi lasă în 
Gea, mai mare desordine archiva statistică din causa 
Marei amabilităţi a D-lui Petrescu. 

_ DD.ni Vicăreşteanu şi Petrescu erai nedespăr- 
fitr : celă d'ântâiti îşi petrecea tâte dilele la Direc- 

iunea, statistică, şi celă de alu duoilea, nopţile şi 

imineţe]e la D. Florescu unde se afla toti-d'auna 

de Văcăreştânu. Amânduoi acesti nedeslipiţă amici 
e Occaşiă, vorbâu încetu de nui putea audi nimenea, 

ţ Sati împreună din Direcţiunea statistică şi se în- 
Ote6ă asemenea. Toti paşii, î6te şoptele dumnâiorii 

VS de scopii, negreşitu, fericirea,..ţărrel. Şi unulii 

e Altul deveniseră idoli! D-lui Florescu care'Tavea 
OtU-d'auna, la, masă şi a-casă qi şi n6pte, gata spre 

Ol-ce soiu de servicii, afară, se înţelege, de atatis-
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tică care, după mulţi, era o lucrare mârtă, iar pen- 
tru D. Petrescu, neproducătâre. o 

După ce reuşise a, câscia deplina favore a D-lui 
Plorescu, cum Marțian. era morti âncă din Iunie 
1865, şi cum D. Petrescu era şefă “provisori ală 
Direcţiunel statistice, profită de occasiă a; da acestei 
instituţiuni o organisare eroită astă felă în câti E 
statistica să nu mal potă face nimici. Unica”! in- 
tenţiune era, dea fi şefii, însă sub o formă, casă nu 
attragă critica ce'li aştepta. Ce făcu D. Petrescu : 

19. Propuse ca Direcţiunea, statistică să se reducă 
Ja o simplă divisiune, iar postuli..de directori, la 
care nu se putea gurguţa, să se desfiinţede; și 20. 
mal propuse a se desfiinţa şi posturile de Rappor-" 
tonă statistici de judeţe. | 

Reducenduse astii feli Instituţiunea statistică, 
clontită şi nimicită prin propria'i iniţiativă, CU S60- - 
pulii unici că să potă fi şefă ală Imprimeriej sta- 
tului; pe de o parte, se erăibi a face tâte lucrările 
pregătitore pentru punerea, acestel absurde organi- 
sații în lucrare ; iar pe de alta, spre a nu fi apos- . 
trofatii de lume şi do collegiy săi, affectă o mih- 
nire falşă către toţi şi tacsă organisarea de defec- 
tuosă şi ca provenită direchi din partea, Minsitrului 
iar nu din partea dumisale. a 

Veni în fine D. N. Creţulescu la Ministeriă, dar 
după puţine gile . . 
e nm mae + D. Petrescu se deşteptă, într'o bună - 
diminâţa, în. sgomotulii gilei de 11 Pevruarie, 

11 FEVRUARIE. 
Cine striga, mai tare îri memorabila dide 11 Fe- 

vruarie? — D.. Petrescu. — Cine condamna mmaă
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multă regimulă trecuti? — D. Petrescu. — Cine |. 
critica, şi “desemna cu culorile cele mal negre pe D. 
Cogălnicânu, pe D. Creţulescu, pe D. Florescu, şi 
chiar pe D. Văcăreştânu ? - — D. Petrescu. — Cine 
da năvală, cine affecta patriotismulă cell mai în- : 
focatui Și se îmbrăţişa cu patrioţii diler? — D. Pe- 
trescu, 

Aşa dar D. Petrescu devenise cu totul altulii., 
astă-felă că din bălţată şi împestriţatu ce fusese 
mai "nainte, în diua de 11 Fevruarie se dase la de- 
catiră și devenise albo-roşu căci aceste culori unite 

„erai la, ordina, dilel. 
Sânţindu bine că D. Petrescu era capabilă de a - 

se însînui şi amăgi şi pe buoulii Ministru Pr. D. 
Ghica; fără a perde tempulii, facă o relaținne de 
tote ur “mările trecute alo D-lui Petrescu şi-o presintii 
niinistrului a troea di, faţă fiindu şi D.' Directori 
Argintoianu care susţenuse pretenţiunile mele. Pr. 
Ghica ; din causa numerăselori oceupaţiuni, nea- 
vândă "tempulti ase occupa atunci de o asemenea 
cuestiune, a amânaţ'o pentru altă dată când, adecă, 
va fi mai uşuratu în lucrări, şi ... amânată arămaşii 
şi până astădi, căţi priceputulă D. Petresen a pre- 
venitii peirea ce "li aştepta, şi de care avea cunos- 
cinţă, prin machinaţiunile ce operă cu multă dibăciă 

-şi prin carii reuşi £ a 'şi attrage simpatia ministra- 
lui, ba âncă 'şi o attrase aşa de multi în câtii 
fu ayforisatiă de;Pr. Ghica, a face o anchetă la Poli- 
ţiă, alta:Concessiunei Monitorului și “(precum însuşi! | 
a declăratii) şi D. Libreht , prin cariă lucrări dis- 
tingânduse , câscigă favorea D.. Ghica, iar eă rgfia, 
D-lui pentru-că peliţiunasen în contra, D- luă Pe- 
trescu.
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„Veni D. Lascar Catargiu la Ministeriă şi D. Pe- - 
trescu se presintă singuri, după cunoscutul dumi- 

sale obiceiii, în urma tuturora fancţiuunariloră. După 
trecere de câtu-va tâmpă, făctiă denuncizrile des- 
pre abusuri şi altele, formală şi prin publicitate. 
T6te acestea, însă, precum s'a vădută din lucrările 
înserațe in acâstă broșură , stai âncă pendinte; şi 
în contra aşteptărei mele, nu numa! cănu s'a luatul 
âncă nică o disposiţiune pentru pedepsirea şi stirpi- 
rea abusuriloriă denunciate, nu numai că nu s'a 
observatii occupaţiunile Direcţiunet statistice spre 
a se putea pune pe o cale regulată print”o organi- 
saţiune nemerită; ba, âncă vădu că posturile de Ra- 
portori s'au desființati (4 se 'vedea monitorulă 
No.152 din 1866); max pres6nţiă âncă că defectudsa 
orgânisare croită de Marele statistico-tipografi, are 
s6 se punăin lucrare, și, în fine, D. Petrescu are 
"şansa (după cum însuși a, declaratii) de a fi numiti Şeful serviciului statistică, în care post nu au avutul curagiuli alu întări nicr guvernele trecute! 

Terminându aci, facă Cerului a se îndrepta lu- crurile, a le pune pe adevărata, cale de justiţiă, şi s€ ne ferâscă Dumnedeti de libesali ca D. Petrescu, căci astădi D. Petrescu este de gât cu may mulți liberali, şi pyă Se D-lui este mare libe- ralu!         
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ERRATUM. 
în locă de, să se cetâscă 

la pag. 3 rândul 8. — admintstrarea — administrarea 
« 5 < 17. — dieretoyele  — directorele 
« 6 « 22. — specialităţi  — specialişti 
s 11 s 21/22 — statisacei — statisticei 
< 1 « 41. — cenformi — conformă 
« 11 e 44. — ducă felulă  -— după felulă, 
< 18 < 30. — servii — servi 
« 18  « 81. — Ghea — Ghica 
« 33 « 20. — Imprimeriţi — Imprimeriei 
< 48 « 88. — 5680-ale — 5680 topuri ale 
< 50  < 83. — comitttă — comittă 
« 53  « 87. — 26,700  .  — 25,681%/u 
« 56  « 12. — 96,700 — 25,687%/0 

<« 76 « 28, -— Imprimeriei -- Imprimerii 
< 77 > 98. —tâtă — tâte 

, 

Şi.altele neînsemnătâre. 

Seăpare de vedere. La pag. 108 (din urmă), rendulă ultimi: 
în unele locuri s'a trecuti Lunie în locii de Iulie. 

  

NB. — Le notiţa de la pagina 39, se va nal adăuga : cAcătă 
procedere a D-lui Petrescu, nu numai că este în contr? 
Art. 54 $8 2 şi 3 din legea Comptabilităţei, ba ducă 
supusă penalităţei prevădute de $ 5, acestași articol 5 
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