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IRe 30 litere petit, pagina IV, 30 bani 
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număr tn capitală 10 bani.

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.
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A  3STTT J S T O IU  B l  t
Se priira^ac In etrAisatate: La D-nil Haaaem- 
ttein dt VogUr in VTienna» Walfiechfliu*« 100, 
A. Oppelik in 7icnnar 8tubenbMrei 2; BudolJ 
Moue in Vienna, SeilerutAtte 2: Philipp 
Ltib in Vienna, EacheibachgaMe Îl : L. hang 
i  Comp. in Peţta, Hatcu-J-a/fiU dt Comp. 
In Paris, C. Adam *2, C irrefour de la Crois* 
Rouge 2, Paris; Oramtt Comp. &ue Dronot 2 Pă* 
ri«} Bttg. Miooud, 139—140, Pleei Street London

Scrisori nefrancate na se primesc.

Artioolele nepablioate se tot arde.

Un număr In Districte 15 bani.
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Cursul de Viena, 16 noembre 
Renta ungarii In aur . . . .  84 40 
Bonuri e tesaur ung., I emis. 113 50 

■ » * II * 74 —
Impru • tul austr, In hftrtie . 61 60 

» .  > a rg in t. 69 70
Renta austriacă In aur . . .  73 —
Lom din 1866 ....................... 113 <0
Acţiunile b&noel naţionale . 794 — 

.  . austr. de eredit. 281 90
.  .  ungare » 313 (0

A rg in t........................................100 —
D u e a tu l..................................  5 56
Napoleonul......................   9 88
100 m&rel germane . . . . .  57 60

Cursul de Berlin, 18 noembre 
Acţiunile Căilor ferate romăne. 35 — 
Obligaţiunile romăne 6»/. . . 83 — 
Priorităţile 0. fer. rom. 8*/« 87 20 
împrumutul Oppenbeim . . , 102 —
Napoleonul..........................  16 20
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Parii ,  scurt . . . .  80 95

Calendarul ţllel 
Miercuri, 8 noembre.
Patronul silei : Arh. Mihail şi Qab. 
Răsăritul soarelui : 7 ore 03 min. 
Apusul soarelui : 4 ore 39 min. 
Fasele Ionel : prim cuart

P L E C A
Buourescl —8 uceara 

Bucurescl . . . .  8.15 n 10.—
Ploesol..............9.50 n 13.00
B r ă i l a ..............1.58n 5.45
Teoueifi..............4.88 n
Roman . , • . ■ 9.06 d
Suceava,sosire . .13.03 ş

Bnonreso—Vereiorora 
Buourescl . . . . . .  7.40
P i t e ş t i .......................10.18
S la tin a .......................12.31
Craiova . . . .  • . . 3.20 
Vêrciorova, sosire . . A— n

r 'R B I S r X J P .I I L O R .
Unearesel—Glnrgla 

Buourescl.
Giurgiu, sosire

Giurgiu—Hncurcscl
G iu rg iu ................. ...  . 7.96 d
Buourescl, sosire.. . .  9.48 Ş

Snoeave—nucurescl 
Suceava . . . . 6.11 d 6.46
Roman.................8.45 g 12.80
Teeuel............... 13.30 n 6.10
B răila.................. 3.08 n 8.10 ñ 8.68
Ploesol...............7.13 d 2.45
Bucurescl sosire 8.30 ş 4.30

Vereiorora—Buourescl 
Vereiorora . . . . . . .  11.35
Craiova ...........................3.—
Slatina...................   4.45
Piteşti................................7.08
Buourescl, sosire . . . .  9.30 j

............... 9.15 d
i ............... 11.35 4

6.05 n 
8.37 n

4.55 s 
7.17 i

Galaţi—Bărboşi
G alaţi................. 1.30 n 835 d 7.80 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— ş  8.01 n

Bărboşi—Galafi
Bărboşi............... 2.55 n 6.25 n 7. a
Galaţi, sosire . . ,  3.30 n 7— An. 25»

DEPESI TELEGRAFICE *
A L B  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havat)
(18 noembre, 4 ore seara)

Neapol, 17 noembre.
egele şi Regina Italiei aii fost primiţi 
mulţime imensă. La eşirea lor din gară, 
individ s’a aruncat on nn cnţit asn- 

|  Regelui şi T-a dat o lovitură la bra- 
'  stăng. A rănit apoi la şoldul stăng pe 
ăiistrul Cairoli. Regele a isbit pe aea- 
I cu sabia in cap. D. Cairol: a apucat 
1 asasin care, după ce’la rănit nn căpi- 
¿n de cnirasierl, fu arestat.
(Asasinul a declarat că se numeşte Pat- 

mte, că este in verstă de 20 ani şi că 
'te din nici o societate.

Ictab&t asupra cuvintelor crimei sale, 
jespnnse o’a jurat ară Regilor pentru că 
■ ţ i n e .

Londra, 18 noembre.
, Standard* spune că Englitera a tră- 
b canoniera ‘ Condorul, in marea Nea- 
I, pentru a recunoaşte posiţiile Ruşilor. 
.Morning P o s t*  anunţă că două puteri 
ţin România in re fusul el d’a acorda 
|i)or un drept de trecere pri n Dobrogea.

Şira, 18 noembre.
n cercurile diplomatice turceşti se jo- 

&bTv starea lucrurilor de azi ca ontică.
(19 noem. — 9 ore dimin.)

Pesta 18 noembre.

ÎlCamera deputaţilor a invalidat alegerea 
lai de Fonrtou, fost ministru de interne 
16 maitL

Neapoli, 18 noembre.
~  In perchiziţia, făcută la domicilinl au

rului atentatului contra regelui Italiei, 
la ii găsit scrisori, cari indica, că era în 
aţii cu internaţionaliştii.
Mal mulţi internaţionali aS fost arus-

(î-
Regele Hnmbert aii fost informat de 

[ouă ori despre acest atentat.
Ccnstantinopol, 18 noembria.

I Caratheodory-paşa e numit guvernator 
-c ţeneral al Cretei. El a fost primit azi de 

j  ; lătră Sultanul.
, I Sultanul a însărcinat prin depeşl pe 

'\\i kidhnt-paşa*ca să procedeze la aplicarea 
' j reformelor pe care le-a propus Euglitera,
- ia să se Introducă In Syria.

A  l i  Viena, 18 noembre.
|  ,Politiscbe Correspondenz* află din Con- 

iţantinopol următoarele : Intrevorbirile dese 
Dintre contele Zichy şi Safvet-paşa se zice 

î’aB avut de obiect încheierea unei oon- 
[enţil intre Austria şi Turcia pentru ocu

parea paralelă a districtului Novi-Bazar 
nvenţia proiectată se va ’ntemeia pe 
| , n  aranjament special, stipulând ca Au- 
j atria să dea protecţia sa Turciei, dacă s’ar 
1 produce oarecari evenimente, ce sunt a se 
preciza.

BUCUREŞTI
M arţi, '7 (19) noembre.

Spiritul public modern sufere de-o 
l>o&l&, până la oarecare grad nepri
cepută pentru noi, născută fiind diu 
împrejurări şi din stări de lucruri 
fă.â analogie in viaţa noastră in
ternă. Nu e vorba — internaţiona
liştii din Qermania, Franţa si An
glia sunt prieteni buni şi personali 

/ «u d. 0. A . Rosetti, cu d. Brâtianu, 
H «iar ideile politice profesate de cos-

mo poliţii apuseni sunt pentru sta
diul de desvoltare in care trăim, 
utopii, in care uu cred nici cel ce le 
profesează la noi. Religia, ca cre
dinţele el fericite, care stabilea in 
mod dogmatic toate răspunsurile la 
întrebările cele mart, ce preocupă o 
minte omenească, a suferit grele lo
vituri— insă numai, negativa — din 
partoa uuor ultime raţionamente ma
terialiste, cari in sine sunt to t atăt 
de neintemeiate, ca şi mitologia gre
cească.

Dar raţionamentele materialiste, 
brutale fiind, lesne de priceput şi a- 
pelănd oarecum la bestia din om, 
găsesc in sută a noăsprezecea o mul
ţime de aprigi apărători, iucăt viaţa 
noastră modernă pare a se apropia 
de povârnişul fatal, pe care istoricii 
latini 31 presupun, fără cuvânt, a fi 
existat inaintea constituituirii sta
telor, adecă acea stare de vecinieă 
vrajbă insemnată cu vorb le bellum 
otnnium contra omites, resboiul tutu
ror contra tuturor.

Fără cnvânt s’a admis această 
stare de lucruri pentru omul primi
tiv, din cauză, că există un senti
ment de drept innăscnt.

Nu dor că oamenii s’ar fi adunfind 
din impuls propriü şi ar fi stabilind 
un modus vivendi prin discuţie şi 
punere la cale. Acest stadiü vine 
cu mult mal tărziA. Dar precum in 
roiul de albine saú in muşinoiul de 
furnici nu esiBtă legi scrise şi fa
cultăţi de drept, deşi toate fiinţele 
căte compun un roiu trăesc intr’o 
răuduială stabilită prin instincte i- 
născute, tot astfel omul primitiv 
trăeşte din cele d’ăntdl momente in 
societate, iar cănd incepe a şl da 
seamă şi a căuta să esplice modul 
de convieţuire şi de conlucrare , se 
nasc religiile, cari stabilesc adevâ 
rurl morale sub forme adevârat că 
dogmatice saü mitologice, religii, cari 
sunt totodată şi codicl.

Cu incetul insă omul perfecti
bil se despride din totalitatea 
organizaţiei naturale şi’şl lărgeşte 
din ce in ce cercul sdA de activi
tate individuală şi atunci abia in
cepe pentre el viaţa in tr’adevâr o- 
menească, viaţa liberă. Dar totuşi 
in lărgirea individualităţii sale o- 
mul poate atinge o margine, in care 
pune in cestiune individualitatea şi 
libertatea semenilor săi şi in cele 
mal multe cazuri al semenilor ace
lora cari sunt mal buni, mat capa
bili, mal de inimă.

Astfel s’ar putea spune, că în
treaga luptă intre taberele opuse 
numite una liberală, care ajunge la 
comunism, alta conservatoare care 
poate ajunge intr’adevâr la osifica- 
rea statului, e pe de o parte lupta 
pentru drepturi, pe de alta lupta 
pentru datorii.

Conservatismul .luptă pentru da
torii. Pentru el implinirea datoriilor 
către semenii să i, solidaritatea de 
bună voie saü impusă prin legi a 
cetăţenilor unul s t a t , o organizare 
strictă1, in care individul e nu
mai mijloc pentru intreţinerea şi în
florirea colectivităţii, cruţarea eco
nomică a tuturor claselor pe cari le 
priveşte ca organe vil ale societăţii, 
e un cuvent organizarea naturală , 
inţeleasă de toţi, moştenită adesea 
prin tradiţie, prin obiceiul pămân
tului, recunoscută de toţi fără legi 
scrise chiar, iată starea de lecrurl. 
la care aspiră conservatismul estrem.

Dar şi această direcţie are pri
mejdiile el. Vectnica tutelă, exerci
ta tă  asupra claselor de jo s , le dă 
in tr’adevâr pănea de toate zilele, 
dar le lipseşte de energie individu
ală, le face indolente.

Pe altă parte sistemul libertăţii, 
totodată a individualismului, cu
prinde primejdii şi mal mari. El 
preface viaţa intr’o luptă de ex
ploatare reciprocă, care poate ajunge 
la dizoluţiunea completă a statului. 
Şi in tr’acolo tind ideile comuniste 
internaţionale de azi. Intre acestea 
două extreme e poate meşteşugul 
adevăratei politice. A imprema exi
genţele existenţei neapărate a statu
lui cu exigenţele libertăţii individuale, 
a nu permite ca asociaţii de indi
vizi răpitori să facă din stat o u- 
nealtă a lor, şi a nu lăsa pe de 
altă parte ca statul impersonal să 
lege cu totul mănile individului, asta e 
problema pe care mulţi s’a încercat 
s’o deslege, dar delà Gezanil Romei 
şi pănă la Cezarii moderni uu s’a 
găsit ăucă remedii radicale, ci nu
mai paliative.

Un nemărginit individualism s’h 
lăţit peBte toată Europa. Individul 
e scopul, căruia i s’aü sacrificat toate 
elementele cari formaA incheeturile 
organizaţiei vechi. Teoria, că viaţa 
e un drept drept la a prins ră
dăcini in toţi şi cu durere trebue 
s’o mărturisim, că iu multe locuri 
chiar clasele Buperioare a& încetat 
a crede, că a& datorii către cele 
de jos, precum şi cele de jos nu mal 
vor să aibă datorii către cele de sus.

Un noA atentat — al patrulea 
păn’acuma — comis asupra unul cap 
încoronat, a regelui Umbert al Ita
liei, dovedeşte pe ce povârniş fatal 
se află ideile a o sama de lucrători 
din Europa. Un oarecare Passamente 
a dat cu cuţitul In regele Italiei, 
pe care l-a rănit uşor la braţ. Prins, 
s’a găsit In domiciliul lui hărţii, cari 
dovedesc să stă în legături cu in
ternaţionalii.

E caracteristic, că In momentele 
In care asemenea atentate se ’n- 
tdmplă In Berlin, In Madrid, la

Neapole, In fotoliile ministeriale din 
Bucnrjştl să stea oameni, cari afi 
şi aA avut legături intime cu oa
menii de frunte al internaţionalei.

Primim din Iaşi următoarea tele
gramă :

Precum colegiul I asemenea şi co
legiul II a ales cu o majoritate sdro- 
bitoare toată lista opoziţiuuel com
pusă din Dimitrie Rosetti, Constan
tin Christudolo Cerkez, Mihail Mir- 
cea şi Telemsc Ciupercescu. Lista 
administraţiei fracţioniste compusă 
din Teodor Teutu, Alexandru Raco- 
viţa, Teodor Codrescu şi Nicolae Ioan 
a căzut intreagă.

După cum aflăm, aici in Capitala, 
la despuiarea scrutiniulul pentru ale
gerea colegiului II, s’aA găsit in ur 
□ă mal multe buletine de căt nu 
mărul votanţilor.

Aşa fiind, nu există alegere.

DI N A F A R Ă

, Gazeta rusească de St.Petresburg* 
cuprinde un articol de fond intitulat 
Vice-regele Oaliţiel, din care redăm 
firul general al gândirii. Gazeta ru
sească incepe cu călătoria archidu- 
celul ¡Carol Ludovic prin Galiţia, 
care după ziarele polone stă in le
gătură cu uu serios plan politic al 
curţii austriaco. Carol Ludvic e de 
mult cunoscut la curtea din Viena 
ca protector şi reprezentant al inte
reselor şi ideilor polone. El e pre
zident al academiei polone din Cra
covia şi stă astfel in relaţii oficiale 
cu inteligenţa Oaliţiel. Linia dru
mului de fier dela Cracovio peste 
Liov (Lsmberg) la Cernăuţi poartă 
numele archiducelul. Cel cari vor În
fiinţarea regatului Piaştilor, Iagello- 
□ilor şi casei de Saxa, cred că ar- 
chiducele e predestinat a deveni ur
maşul lor. Evenimentele furtunoase 
a celor diu urmă ani, aA reinvigo- 
rit pe boierii şleahta din Galiţia, şi 
numai atitudinea nedeterminată, a 
guvernului austriac i-aA oprit de-a 
incerca o diversiune contra Rusiei, 
precum o plănuiaA sâcuil din Ardeal.

Guvernul austriac e convins se 
vede, că pământul Oaliţiel e destul 
de pregătla pentru promulgarea unul 
vice-regat polon Pe tronul regilor 
din neamul sf. Vladimir se va pune 
un archiduce austriac cu titlu de 
vice-rege polon. Galiţia va deveni 
centrul pentru impreunarea şi a al
tor ţări polone sub sceptrul H&bs- 
burgilor.

[Recensământul Bucureştilor

După aproape două-zeci de ani s’a 
făcut, in sfirşit, un al doilea recen
sământ ia capitala RomăDiel,

Domnul /  E  Pelrescu, şeful divi
ziunii comptabilităţil comunale, in 
raportul săA cătră Primar ne spune 
despre punerea in lucrare a acestui 
al doilea recensământ următoarele.

La 1 Octomvrie anal espirat 1877 
Onorabilul consiliu comunal, iu sesi
unea sa ordinară, se afla reprezen
ta t de domnia-voastră ca Locote
nent de Primar (d. I. Procopie Du- 
mitrescu) şi de dd, consiliarl: C. A. 
Rosetti, d. Giani, d. Ion eseu N. Ma- 
nolescu. Pană Buieacu. M. Christu 
şi dr. Sergiu.

In şedinţa de la 3 octomvrie d-voa- 
atră aţi bine-voit a prezenta şi sus
ţine proiectul pentru facerea unui 
recensământ general, spre a se con
stata num trul populafiuneX esisteute 
in oraş şi alte date speciale, ce eraă 
trebuincioase Casei Orafulul\ Onora
bilul consiliu, apreciând importanţa 
şi trebuinţa unei asemenea consta
tări, care nu se mal repetase dela 
anul 1859, a binevoit să aprobe pro
iectul şi punerea lui in lucrare sub 
conducerea directă a subscrisului fi  
cu concursul personalului serviciului 
de constatare al comunei.

Pregătindu-se dar toate form ula
rele ce erau necesarii, şi după-ce am 
ţinut cu personalul de constatare 
mal multe şedinţe pentru înţelege
rea lucrării, făcând eu toţii şi în
cercări practice in diferite loouri, 
la 1 Nomvrie 1877 a şi inceput re
censământul. După uu interval inse 
de 18 zile, serviciul de constatare, 
fiind trebuincios pentru pregătirea 
listelor electorale anuale, a trebuit 
să suspende lucrarea şi astfel, recen
sământul s’a reînceput numai dela 
1 Ianuarie 1878 decănd nu s’a mal 
intrerupt in curs de 3i/s luni, astfel 
că la 15 Aprilie 1878 a fost ter
minat.

De la această dată am procedat 
la desposarea datelor culese pe cele 
80 mii de buletine, ce am întrebu
inţat la recensământ şi resultatele 
ce am obţinut, le supui apreciăril 
d-voastre şi Onor. Consiliu comunal.*

Onorabila Primărie publică ace
ste resultate, adecă le supune apre
cierii publicului. Şi cu drept cuvânt 
va face aceasta, de oare-ce datele 
privitoare la starea in care se afiă 
capitala Romăniel sunt nişte lucruri, 
care privesc pe toţi romănil şi de
spre care cu toţii aA dreptul de a 
judeca.

înainte inse de a ne rosti, este 
bine să ne lămurim pe deplin asu
pra punctului de merit şi de res- 
pundere,

OrI-cine, in viaţa publică, se a- 
pucă de un lucru, e respunzător 
pentru resultatele lucrării sale, şi 
cu căt lucrul e mal greu, cu atăt 
această răspundere e mal mare. Pen
tru aceea este un merit adevârat, 
deşi cam abstract, de a voi să faci 
un lucru bun şi folositor, de a avea 
cutezarea să te apuci de un lucru 
greA, de a-ţi pune buna reputaţie 
iu joc, de a fi gata să te jertveşti,



gata de a rëuçi ori a remftne de 
ruşine.

Dar& acest m erit e un adevërat 
merit numai atunci, cănd acela care 
cutează, cutează iu socoteala sa pro
prie; indată ce cutezănd cineva 
a pune in joc interesele altora, ori 
cine are dreptul de a-i zice : i- 
nainte de toate caută să vezi, dacă 
eşti destoinic să pul lucrul la cale, 
căci meritul, in lucrarea făcută pe 
socoteala altora, nu *1 căştigă de 
căt acela care isbuteşte. La urma 
urmelor e cu desevărşire indiferent, 
dacă cineva face réul voind să facă 
bine, ori '1 face din adins, ca rëu 
să fie : deosebirea e numai, că pe 
binevoitorul făptuitor ’1 despreţuim 
iară pe răuvoitor *1 urăm.

Sunt aproape doué zeci de ani de- 
cănd nu s’a in vrednicit nimeni să 
facă recensëmënt in Bucureşti, cu 
toate că nici unul dintre consiliile 
comunale care s’aü succedat in a- 
ceştl ani nu poate să nu fi simţit 
trebuinţa de a şti lămurit ce 
administrează. Ţiind insă seamă de 
greutăţile ce neapërat trebuiaü să 
se ivească şi de mijloacele, de care 
dispuneau spre a intimpina aceste 
g reu tă ţi, consiliile comunale nu 
aü cutezat să se apuce de recensé 
mënt. Tocmai statistica e aceea 
ştiinţă pozitivă in care o mică gre 
şeală foarte lesne poate să ajungă 
a fi isvorul unui lung şir de gre 
şeii mari ; ea ne dă oele mal ele 
montare primise ale bunel adminis 
traţiunl, şi dacă aceste premise snnt 
false, nici una din concluziunile ce 
vom trage din ele, nu poate fi CO' 
rectă. E deci réü a nu şt-i cum stăm 
dar un mal mare rêü de căt acesta 
e de a şti neadevăruri despre atare 
noastră. Si acest din urmă rëü 
o adevărată nenorocire, de oarece 
el ne impinge să facem greşeli cu 
bună credinţă şi intemeiaţt pe nişte 
date care nici nu se pot discuta.

Cu toate acestea consiliul din a- 
nul 1877 a cutezat să se apuce dt 
acest lucru greü şi să-l pună in lue 
rere cu mijloacele de care dispunea 
E un adevărat m erit această cute 
zare ; ne intrebăm insă cine respunde 
pentru lucrarea făcută? cine garan  
tează, că cifrele cari se prezintă ca 
rezultat la recensământului, sunt in 
adevlr exactei care este autoritatea 
pe care o putem cita cu deplină 
încredere cănd luăm şi pretindem 
ca şi alţii să ia drept punct de ple- 

/■care datele publicate de Primărie ?
E vorba de o ştiinţă exactă, In 

care Înainte de toate trebue să 
avem tncredere. Recensëmëntul de 
la 1859 fusese făcut sub conduce 
rea reposatulul Marţianu şi acest 
nume ne da oarecare garanţie, că 
cifrele nu pot fi cu totul greşite : 
care nume înlocuieşte pe al lui 
Marţianu In recensëmëntul delà 1878?

Ar fi o nedreptate să facem pe 
d. I. Procopie Dumitrescu răspun
zător pentru rezultatele recensë- 
raëntulul, ori pe Consiliul comunal 
delà anul 1877. Dar primarul şi 
consiliul comunal aü o foarte mare 
răspundere formală, pe care voim 
să o lămurim Înainte de toate.

Primarul cere un recensëmënt, 
spre a se constata „numërul popu- 
laftunei esistente în oraş şi alte date 
speciale.'1

Consiliul comunal e dar acela, 
care urzeşte planul recensëmëntulut 
şi prin urmare pentru acest plan 
el lnsu-şl e răspunzător.

Cel mal de căpetenie lucru la un 
recensëmënt sunt Întrebările, la care 
recensëmëntul trebue să m  răspunzi, 
şi aceste Intre bărl le pune consiliul 
comunal. Greutatea cea mare In 
statistică e a şti, ce e de trebuinţă 
să ştim: Primarul e Insă acela care 
zice, că trebue să ştim „num lrul 
populaţiunei* şi „alte date speciale.*

Se zice la raportul şefului diviziunel 
comtabilităţil, că Înainte de a se In 
cepe reeensômëntnl, s’a pregătit „toate 
form ulare* Aceste „form ulare* sunt 
canavaua recensëmëntulut şi oricine 
le-ar fi făcut, consiliul comunal are 
respunderea formală pentru ele, de 
oarece el este acela, care voeşte să 
ştie ce-va potrivit cu aceste „fom- 
mulare,* Dacă aceste formulare sunt 
rele, este dovedit, că consiliul co
munal s’a apucat de un lucru, la

care nu se pricepea, este dovedit 
că el nu ştia, ce este de trebuinţă 
să ştim, este dovedit, că prea mu 
a cutezat In socoteală altora.

Aceasta e partea ăntăl a răspun 
derel, ce cade asupra consiliului co 
mimai: e răspunderea generalului 
care face un rëü plan de bătaie ori 
începe un atac cu prea puţine pu 
te ri’

Afară de aceasta, consiliul cornu 
nai, ca autoritate publică, Îndată ce 
a declarat că voieşte să ştie numë 
rul populaţiei şi alte date speciale 
trebuia să ia toate măsurile, care 
ne fac să credem, că In adevër s’ 
făcut această constatare cu toată 
asprimea.

Poate că consiliul comunal a luat 
aceste mësurl : in publicaţia făcută 
nu vedem Insă nici o urmă de ele 
Pentru aceea luăm cartea în mănă 
şi ne zicem : Dar ce ne incredin 
ţează, că este adevërat ceea ce gă 
sim în această publicaţie a primăriei!?

Nu e destul a şti, că o statistică 
e oficială ; pentru ca să avem încre
dere in ea, trebue să avem incre 
dere in autoritatea publcă delà care 
emană ; trebue să cunoaştem proce 
dura din care aü rezultat datele ce 
ni se prezentă ; trebue să găsim 
oare-care garanţie chiar in asprimea 
cu care s’a făcut recensëmëntul.

Ce ştim  insă ?
Ştim că d. primar a făcut consi 

liulul comunal o propunere, consi 
liul comunal a primit această pro 
punere şi a însărcinat pe ş^fal di 
viziunel comptabilităţil comunale să 
pună in lucrare hotărirea consi li ul u 
comunal, eară şeful diviziune comp 
tahilităţil s a  pus in înţelegere cu 
personalul serviciului de constatare 
al comunei şi in timp de 3^2 luni 
a pus la cale recensëmëntul.

On-cine, cunoscënd greutăţile re
censământului cu deosebire intr'un 
oraş in care aproape două zeci de 
ani nu s’a făcut niclo numărătoare 
va rămânea cu desăvârşire nedom - 
rit faţă cu aceste date privitoare 
la recensământul din 1878. Mereü 
trebue să ne intrebăm : cum s’a fă 
eut acest recensëmânt ? cine a adu
nat datele ? ce ne încredinţează, că 
unii ori alţii nu aü fost trecuţi cu 
vederea? unde e gar-n ţia  despre 
exactitatea cifrelor, ce ni se pre
zentă ?

E aceea o statistică, pe care o 
luăm in mână cu asemenea lipsă de 
ncredere ?

Punem această intrebare, fără ca 
să răspundem ănşi-ne la ea, şi ne 
mărginim a exprima dorinţa, ca ni
meni să nu ia vre-o cifră din pu
blicaţia primăriei drept punct de 
plecare inainte de a-şl fi dat silinţă 
să se lămurească ănsuşl despre pro
babilitatea esactităţil acelei cifre. 
Sunt in tre cifrele din această pu
blicaţie multe, despre esactitatea 
cărora este greü a ne îndoi ; sunt 
insă şi altele, de care trebue să ne 
temem.

Avem de gând a pune şi pe u- 
ele şi pe altele din aceste cifre in 

vederea cetitorilor noştri.

C&te legi de percepţie şi de constatare 
nu am văzut n&scsndu-se şi murind In ace
laşi ani, şi c&te Încurcături, desordine şi 
chiar risipă de bani nu aü avut a suferi 
instituţiele constituite ale statului?

Toate acestea le am văzut şi le am sem
nalat Ministeriulul tn toate ocssiele, căci 
era de datoria mea s'o fac, dară ele nu 
aü servit pentru direcţia competinte din 
M inistem, de căt ca piese justificative 
pre care razimă o no& cerere de schim
bare a legel; nimeni nu ’şl a dat os
teneala s& judece răul după căuşele lui şi 
s&’l lovească dela cap, toţi s'aü impresio
nat de efectele ce se vedeaü, şi s'aü gră
bit a schimba legile crezând a nimici 
acele efecte foarte periculoase; căuşele rău
lui însă remäneaü, cum sunt şi ast&zl încă, 
In picioare, mal hidoase, şi mal periculoase 
la fie-care schimbare, şi cum nu ar fi fost 
mal periculoase când o lege nu ajungea să 
fie bine înţeleasă de societate şi chiar de 
funcţionari, şi alta trebuia s'o înlocuiască; 
ast-fel că cel mal vechi şi cel mal espe- 
rimentaţi aü ajuns a nu se mal recunoasce 
în atribuţiele lor.

Ce desordine şi ce risipă de bani nu vă 
puteţi Închipui că a provocat pentru te- 
saurul public cele doă legi de percepţie şi 
cele-l-alte de constatare născute şi morte 
în acelaşi an 1870— 1871.
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inţate în anul 1871. Dar această contradic
ţie de disposiţil nu putea ăncă provoca de 
căt cel mult o mare zăpăceală In spiritul 
agenţilor, către cari eraü adresate, direc
ţia având destul timp a reveni la mal bune 
disposiţil In urma multelor raporturi de 
nedumerire ce gr&m&deaû ministeriul.

Această z&p&călă mal avea şi alt efect; 
da ocasie direcţiei să se semnaleze atenţiei 
personale a d-lui mistrn, că serviciul este 
tare împovărat şi că numai o persoană aşa 
de tenace şi aşa de abilă ar putea duce 
la capăt o lucrare atât de dificilă.

Răul cel mare şi care trebuia să aibă 
de résultat dărâmarea legel sta aiurea:

Se făcuse saü se plagiase o lege, dar 
persoana chemată a o aplica nu putuse în
ţelege iconomia el 1 şi ieacă cum i 

Legiuitorul Încredinţase formarea recen- 
sământelor unei comisii comunale locale, 
în care s'a crezut, că trebue să se aibă 
Încredere; dar spre a pune lucrarea lor 
la adăpost de orl-ce bănuială (măsură 
foarte prudentă), crease şi alte comisii, nu
mite de revizie, care aveaü de scop să ju
dece contestaţiile ce, at&t contribuabiilil 
constataţi de comisiile de recensământ, cât 
şi representanţil tesaurulul, ataşaţi pe lângă 
ele, aveaü de ridicat, pentru greşite în
scrieri.

Dacă iconomia acestei măsuri era în- 
Pe de o parte a făcut să se nimicească ţsleasă şi esact aplicată, nimeni nu avea 

prevederile bugetare cari eraü basate p e ! 8â se plângă, şi legea rămânea în vigoare

„Resboiul" de ieri a publicat, cel 
’ăn tă l, următorul act public diu 
are iese multă lumină asupra s tă 

rii finanţelor noastre sub guvernul 
rădică.

R A P O R T U L
Inspectorului financiar Bolintineanu 

către ministrul Câmpineanu.

1877 Octomb. 2. No. 88.

D-lul Ministru de finance!
Când o instituţie este rău condusă, şi 

personalul, numit a garanta serviciile pen
tru care s’a creat, este rău ales, ori căt 
de necesară s’ar simţi funcţionarea el, 
ac8t& eainstituţie, fatalmente, este condam
nată a fi desfiinţată.

Esperienţa tutulor statelor ne dovede- 
sce că nu legile sunt causa desorganisă- 
rel unul serviciu ci reaoa lor aplicaţie.

Aşa s’a întâmplat şi la noi cu toate ser
viciile create de necesitate, pentru a ga
ranta funcţionarea contribuţielor directe a 
cărora conducere este Încredinţată In Mi
nisterul de finace unul director responsa
bil după legi.

date dispărute, iar pe de alta, prefâcându- 
se în totul sistemul de percepţie şi de 
responsabilitate a agenţilor comptabill, 
făcut ca împlinirile s& staţioneze şi să dea 
astăzi resultatele ce regretăm cu toţi 
rămăşiţe de preste 50,000,000, afară de 
acelea din trecut până la anul 1872, 
care se pare a se fi renunciat, de vreme 
ce nu se mal vorbesce de ele prin zii 
nicele corespondinţe ce întreţine direcţ 
din Minister cu autorităţile judeţiane. 
Dacă deasa schimbare a legilor de per 
cepţie a dat resultate aşa de desastroase, 
din cari avem astăzi a regreta colosalele 
deficite bugetare, desele schimbări de le 
gile de constatare, pe de alta, ah sdrunci 
nat şi ah obosit grozav societatea, făcând 
să sufere, la intervale aşa de scurte, atât 
de contactul unor agenţi fiscali răh aleşi 
cât şi de prefacerile dese la care a fost 
supus impositul ce avea să 'I dea. Voiu nota 
pro memoria că despre rem&şiţele până la 
1872, direcţia din ministeriu, a desperat 
întru atâta că In anul 1875 reuşise a se 
interveni pe lângăjcorpurile legiuitoare ca 
să se şteargă dintre veniturile bugetare 
causa că statul nu mal poate compta pe 
aceste creanţe, care în bugetele respective 

ah dat ca resurse positive, este amalga 
marea legilor şi reaoa lor aplicaţie;—ser 
viciile de percepţie şi constatare ah fost 
aşa de răâ conduse de direcţie, încât as 
tâzl nu se scie de la cine să se ceară acele 
remăşiţe; nu se scie încă într’un mod positiv 
dacă suma reală este aceea ce se dă sah 
alta şi compturile din direcţia competinte 
cu registrele casieriilor generale şi aces 
tea cu ale foştilor casieri şi cu ale percep 
torilor sunt lntr’o nepotrivire complectă 

Nu vă mal ostenesc, d-le ministru, cu enu 
merarea volumelor de legi financiare de per
cepţie şi constatare, cari, c&te doă Într’un 
an, ah făcut să sdruncine intr’un mod aşa de 
simţitor echilibrul bugetelor noastre. D-voas- 
tră vi le puteţi memora în destul de bine, 
căci numai în legislatura catnerilor dela 
1869, dată destul de recentă, până astăzi 
avem a înregistra un nu mâr destul de 
mare.

Pentru a nu vă aduce dec&t fapte ma
teriale, întru probaţia celor ce avaneasză, 
şi fără a mă sui mai departe în căutarea 
esemplulul ce trebue să aduc înaintea 
d-vsoatr&, voiţi esamina aplicaţia recentă 
din 1876 ce s’a dat legel de constatare 
votată în anul 1871; prefer, pe aceasta pen
tru că este aproape singura, care a avut 
fericirea să poată avea o durată mal lungă, 
pentru că pot proba o dată mal mult că 
direcţia, de şi a avut ocasia să vază desas- 
trele ce a provocat în pnma aplicaţie, to
tuşi nu a depus nici de astă dată cea mal 
mică inteleginţă sau bună-voinţă ca să le 
înlăture, şi pentru că resultatele desas- 
truoase, ce a avut acăstă aplicaţie, sunt 
ăncă vil, şi pipăitul lor cade chiar în do
meniul bunului simţ.

Şi în adevăr în anul 1876, finea perio
dului de cinci ani al contribuţiilor consta
tate, urmând a se face recensământ pen
tru un nod period de 5 ani, conform le
gilor, direcţia, ca de obiceih, a început des
tul de timpuriii (.trebue s& ’I dăm acest 
merit), o alarmă ¿Unică, şi chiar de toată 
ora, prin ordine şi mal ales telegrame, 
cari se contraziceau una pe alta, şi cari 
nu păreaţi a fi de cât copia celor tntrebu-

în interesul ambelor părţi, şi atunci atât 
contribuabilii, cât şi tesaurul ar fi avut 
timpul să se familiarizeze cu dânsa.

Dar direcţia, neputând, se vede , pă
trunde intenţia legiuitorului, a făcut 
din comisiele de revisie, nisce al doilea 
comisii de recesământ, căci în loc de a le 
mănţine în stricta lor atribuţie, ca să ju
dece adică şi să statueze numai asupra 
contestaţiilor ce s’ar fi ridicat contra re
censământului lucrat de comisiile comunale, 
le a obligat, din contră, să meargă din casă 
în casă pe urmele comisiilor de recensă
mânt, singurele competinte în materie, şi 
să facă din nod evaluări şi din nou în
scrieri; ceva mal mult, ne-ţinând compt 
de termenul de contestaţie ce se lăsase, 
prin lege, în favorul celor care s’ar fi cre
zut asupriţi de comisiile comunale, a pus 
comisiile de revizie în mişcare pentru re- 
recensiare (dacă mă pot esprima astfel) 
mal nainte de espirarea acestui termen.

In aparenţă această măsură ar putea ju
stifica interesul de a se vedea odată termi
nat recensământul după ce a fost împie
dicat de diferite disposiţil contrazicătoare 
până aproape de finele anului; dar în fond 
ea a fost lovitura mortală ce s’a putut da 
vre-odată unei legi.

Raporturile mele din acel timp şi mal 
ales cu No.. . . snnt pentru a atesta că 
direcţia a fost avertisată din vreme de 
răutatea măsurel ce lua, dar nimic nu a 
putut resista curentului ce luase dânsa.

Această măsură, puindusecu tenacitate în 
lucrare, ieacă ce a rezultat:

Comisiile de revizie, compuse de per
soane nelocale, funcţionând ca comisii de 
recensământ, nu ah ţinut compt de înscrie
rile şi evaluările comisiilor comunale; acolo 
unde dela şinele ah crezut că patentele 
şi foncierile sunt prea sus sah prea jos 
evaluate, ah făcut modificări prin matri 
cule (conceptul rolului), fără să avertiseze 
pe contribuabil care în acel tim p, după 
lege, avea încă pentru el termenul de con
testaţie ; iar la contribuţia personală 
înscris, fără discuţie, persoane escluse de 
comisiile comunale pentru Infirmităţi, ne 
volnicii şi drepturi de scutiri. Nu mal vor
besc de învălmăşeala ce s’a născut câni s'a 
pornit cnntestaţieie contra lucrârel comi
siilor comunale, şi care a făcut ca corni 
siile de revizie să se întoarcă în aceiaş 
comună de câte doă-trel ori; aceasta nu a 
contribuit decât ca să se piarzâ mal mult 
timp şi să se strice de atâtea ori lucră 
rile comisiilor de revizie, aşternute pe cu 
rat (în roluri) şi definitive; trebue însă 
notat că din această cansâ cel mal mulţi 
membrii din comisiile de revizie ah demi
sionat indignaţi de atâta străgănire, şi 
anevoie s’ah putut găsi înlocuitori puţin 
meritoşi.

Ca parentes aici este locul să adaog că 
tot această învălmăşală a făcut sa se crează 
că cetăţenii nu vor să se supue ca să ia 
parte în comisii, astfel că prin noa lege 
de constatare din 1877 s’ah impus pentru 
aceştia penalităţi atât de aspre.

Stârnesc a demonstra că măsura luată, 
ca comisiile de revizie să lucreze ca co
misii de recensământ, a făcut să se ri
dice atâtea juste reclame de intriga so
cietate încât legea a trebuit să se înlo
cuiască.

In fine, după atâtea peripeţii născute
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numai dintr’o procedare Ineptă şi I 
resumatul. rolurilor s’a încheat şi c S 
pe deoparte s’a înscris suma în 1 li 
anului 1877 ca evaluare esactă, iar li 
alta s’ah debitat comunele pentru ci f  
viitori: ce se întâmplă însă? Contrits 
urmăriţi la plată după sumele Inse |  
roluri de comisiile de revizie se vă i 
veste apucaţi de sume cu mult ma I 
de cât aü el înscrise prin procesele-*! 
lăsate lor, după lege, de comisiile leţ I 
recensământ; atunci se văd în finet? 
ţaţele desastrudse ale unei aplicaţ 
pricepute: dar era prea târziü ! L- 

Nu discut care din evaluări saü în i 
ale comisiilor de recensemânt saü ) 
vizie, sunt mal aproape de adevăr; a 
este: Comisiile de revizie puteaü furi ; 
ca comisii de recensemânt? şi în acrii 
care autoritate ar fi putut fi chema r  
galmente să judece contestaţiile răi,! 
pentru a se împăca preocupaţia legi 
rulai? j j

Pe de altă parte, dacă instituirea 
»iilor de revizie avea de scop ft ;| 
recensemânt ului, pentru ce s’a pierd; | 
timp aşa de preţios şi s’a cheltuit 
mod nefolositor cu comisiele comiţn 
Răspunsul ’1 poate da numai directorn ud 
ponsabil al serviciului.

Pentru noi nu avem decât reaiT 
regretabile.

Afară că legea, cu care atât socul 
cât şi agenţii fiscali făcuseră de al 
cunoscinţă, a căzut pentru a da loc al 
supuind astfel pe toţi la un studiul 
când abia terminaseră pe cel vecliih,' 
contribuabilii şi comunele sunt supase ! 
astăzi la cele mal aspre vecsaţif, 
lntr’o complectă zăpăcire.

Comunele apucate să soldeze deb I 
după rolurile comisiilor de revisie, îu> 
pină pe de o parte opoziţii la Impui 
din partea contribuabililor, cari nu vil 
recunoască decât evaluările comisiiloifl 
munale, despre care posed acte legai 
nediscutabile, iar pe de alta cată sâ’ţ 
tace veniturile lor ordinare pentru a i 
dublele înscrieri, infirmităţile, cazurţ 
scutiri şi patentele adăogate prin 
fără nici un control, de comisiile 
vizie (la re-recensiare).

Dosarele ministerului, ale prefect^ 
şi ale comunelor sunt faţă pentru aj 
de corespondinţa întreţinută fără 
rezultat până astăzi în acea privinţă 

Contribuabilii în număr foarte mărfi 
clamând la minister, de aci sunt tn n  
la prefectură, care, la rândul săh, ’I] 
mite la comună, şi aşa de colo până] 

Comunele de asemenea văzând, că II 
turile lor ordinare se absorb tn aorl 
rirea relelor înscrieri, reclamă ministj 
descărcarea, de unde se trimit iă 
prefectură, prefectura, la rândul săh,Ş p  
vând lege şi instrucţil, după care să p I 
face aceste operaţii, le înapoiază is
ta minister, şi lucrurile se petrec af 
pănă astăzi delà uns la alta, fără? 
zultat. încurcătura a devenit aşa de 1 
în cât este ireparabilă, dacă nu si 
decide odată ca paguba să se arunce I 
pra uneia din cele trei persoane interes 
tezaurul public, comuna saü contribuai 

Contribuabilul nu poate legalmentc 
supoarte greşala păgubitoare pentru c? 
posedă procesul verbal al comisiei de 
censemânt, ne-modificat dgpă litera ld 

Comuna asemenea nu poate suportă 
scrierile greşite, fiind în drept, după le 
a le respinge.

Rămâne tezaurul public; asupra lu ll 
va trebui să se resfrîngă consecinţele a 
greşite aplicaţii; dar aceste consecinţa 
fi foarte simţitoare, căci pe lângă remăşu 
ce va da reaoa aplicaţie a legel de pero 
ţie, va trebui să se micşoreze evalua 
bugetare ale anului 1877, cu o sumă foffl a 
mare, mărind astfel deficitul general, q i 
este deja destul de îngrijitor.

Această singură soluţie ce a mal ren 
să se dea spre a rupe cu încurcături 
direcţia nu se poate decide a o aplica,] , 
taote că pe fiecare zi ce trece tezaurul 
afundă mal mult în remăşiţe, remăşiţe pl 
tru care, dacă nu se vor lua măsuri j . 
vreme, prevăd momentul când nu se i- 
mal sci dela cine să se ceară, şi guvei i 
va fi silit ca şi pentru acele pănă la a 
1872, să ceară ştergerea lor dintre v< iii 
turile Statului.

Tabloul este îngrozitor, d-le minisl 
dar este copia fidelă a situaţiei, şi ijvj, 
gata a o proba cu acte autentice.

Cea ce mă îngrijesce pe mine mal ral 
în calitatea mea de inspector, este căF 
temui nu se curmă, se continuă a ni I 
epuisa activitatea şi forţele esperienţfh 
noastre, fără nici un résultat, şi la oflM 
se aruncă tn sarcina noastră nereuşita

J
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afi infracţiile comise de diferiţi
ari

Î astăzi în aplicaţie do& legi noi, 
constatare şi alta de percepere 

H e), şi noi nu suntem puşi în cu* 
a j nici despre Înfiinţarea agenţilor 
ni a le esecut \  nici despre atribu- 

li s’ad creat, nici despre instruc- 
reglementele de aplicaţie; suntem 
mult& stăruinţă. întrebuinţaţi cilnd 

Itatărl de contravenţii la legea licen- 
•;|M nd în constatări de scă^ă minte 
4k te de forţe majore, de şi legile re- 
«jirevăd anume agenţii însărcinaţi cu 

. operaţii; cu alte cuvinte suntem 
^A iţî cu nisce lucrări, care pe de o 

jjjiu sunt de competinţa noastră, iar 
j[ alta care nu fac de cât să ni se 
3 «  activitatea în lucrări ordinare 

:‘ A  iu-se astfel scopul pentru care este 
tm trvidul de inspecţii ataşat pe Ungă 
vşji rul de finance; aceasta spre a putea 

tv, poate, la ocasie, neutilitatea insti-

| I  ţtelâns, d-le ministru, că suma dela 
i\o - comise de agenţii împlinitori şi 

pali este resultatul imperfecţiel le 
aceasta nu este esact şi ori cine 
roba că acest flagel este resultatul 
schimbări de legi, şi nepriceputa 

licaţie.
scie, şi actele o dovedesc, că epoca 
krărel delapidărilor, cari deveniseră 
■e şi creaseră o stare normală în 
m ţară, este anul 1868—69 şi repe

rau anul 1870—71. Tot în aceşti ani, 
■cum sciţi, a mijlocit aplicarea şi 
r  ocuirea legilor de percepţie şi 
stare într’un mod aşa de brusc, şi 
fe răd combinat până atuncea, şi de 
sa epocă Încoace delapidările lnceta- 

v Vacă cercul obiectului ce ’ml am pro- 
& trata ’ml ar permite, şi nu m’aş

J câ abusez de pacienţa d-voastră, m’aş 
■upra acestor epoci ca să probez cu 
FUitentice că afirmaţia ce fac este 

lată. Preocupaţia mea principală astăzi 
1 to' mai teama că modul de aplicaţie al 
F legf, puse în lucrare, să nu aibă 
■  tezaur astăzi acele rezultate ce a Ba anul 1868—69 şi 1870 şi 1871, 
■pune datoria, în cualitatea mea de 
mor, să semnalez d-voastră puţina in- 
■nţă, dacă nu reaoa voinţă, ce se de- 

râ să arăt desastrele ce esperienţa 
■e să văd pentru viitor dacă nu se 
m măsuri grabnice şi radicale, 
ţn adevăr iacă ce găsesc: Se iad mă- 

i pentru începerea clasificărel patentă- 
âupi noa lege, şi cu ordinul No. 7171, 
■Kne ca comisiile de rece ns ia re să 

Mnească după cum regulează legea 
M 1871, iar cu ordinul No. 9121 

mod platonic dar imperios se cere 
Ar comisii să augmenteze noul recen- 
fet cu 50% peste cel vechili.
■I aceea direcţia nu se ostenesce a 
mijloace ca recensiarea să se facă cu 

.j ţitate şi cu activitate; ea caută din 
, la mijlocul de a provoca o perturbaţie 
| Iţele de percepţie şi o nemulţumire 

Ofl (comercianţi şi iacă ce face: cu ordinul 
J p ,347 ordonă perceptorilor să scoaţâ 
i | după constatările comisiilor de recen- 
\  nt, şi fără să mal adaste terminarea 
* Jrobarea rolurilor, fără să adaste cel 

iţ.' | espirarea termenului de contestaţie 
| nea acordă comercianţilor asupriţi de 

uşrile comisiilor de recensiare, să în- 
| I perceperea taxei de patentă şi taxa 
( H'o asupra funcţionarilor, 
j purbaţia şi nemulţumirile într’adevăr 
, l'ine dirigeate, căci lucrarea comisiilor 

' i (censemănt, neputăud fi definitivă, de 
. jb ce ea era supusă contestaţiilor, per- 
JLa taxelor după aceste lucrări nu 
li să provoace de cât pe de o parte 

le plată din partea acelor ce aveaţi 
ie contestaţii, şi mari desordine în 

I iele şi debitele perceptorilor, după ce 
j 8iile de revisie ’şl vor termina lucră- 

fiefinitive, în care ocasie se va deş
ii că aceşti perceptori afi Încasat, de 

Itrte  din comeacianţl mal puţin şi de 
•¿’*1 arte mal mult de cât esactă taxa ce 
ft'n siile de revisie vor găsi de cuviinţă 

i 1 itdscă fie care.
ir această măsură nu are numai darul 

provoca desordine în scripte, ea este 
mal bogată în resultatul, că acuma, 
în anii 1868— 1869 şi 1870—1871 

iptoril, cel răd nărăviţi la delapidări 
rceperl ilegale vor găsi un stimul 

rid în acest interval, în care orl-ce 
¡joi asupra lor este imposibil de vreme 
şrceperea se face într’un mod nere- 
ji şi nesupraveghiat. 

n asemenea greşeli de aplicaţie la 
j—1869 şi 1870—1871 s’ft demoralisat 

ă forte Însemnată de funcţionari, din

care causă astăzi locuitorii de prin comu
nele rurale ati prins spaimă şi nu vor a 
se mal îngaja cu perceperea dărilor către 
Stat; tot prin asemenea greşeli astăzi se 
tinde la desastrele funeste atât pentru te- 
saur cât şi pentru morala publică.

Cu ordinul No. 11,742, din Maid, fără 
să se aprecieze că comisiile de recensemânt 
şi cele de revisie erad întocmite după le
gea din 1871 (ve^I ordinul No. 7171), şi 
că ele terminaseră deja o mare parte din 
lucrările lor, se dispune ca aceste comisii 
să se desfiinţeze şi numai pentru restul 
comunelor neparcurate să se întocmească 
alte comisii de recensemânt şi de apel, 
după noile disposiţil ale legel de consta
tare votată în 1877; idcă o măsură unică 
în felul el, care împărţea pe comercianţii 
aceleiaşi ţări în doă categorii: una supusă 
jurisdicţiei legel din 1871 şi alta legel 
din 1877.

Era într’adevâr nu numai ridicol şi vec- 
sător dar neconstituţional. Aceasta a sim- 
ţit’o direcţia, deşteptată, se vede, cu vr’un 
raport de nedumerire, căci cu ord. No. 17202 
revine asupra măsurel, care avea de scop 
împărţirea comercianţilor în doă categorii 
şi ordonă ca noile comisii, ce se vor în
tocmi după legea din 1877 să înceapă lucra
rea d’acapo în toate comunele fără escepţie 
iar lucrările fostelor comisii să nu poată 
servi celor noi de cât ca acte de informaţie

Aceasta se petrece pe la Iulie, şi în Iu
nie, pe când noii controlori, cari trebuiai! 
să ia parte la recensemânt nu erad încă 
numiţi, cu ord. No. 15,565 şi multe alte 
pe toată (jioa se cerea resumatul recense 
mântulul, pe când adică se simţea impe
rioasă necesitate ca recensământul să se ter
mine de urgenţă, ca astfel tesaurul să poată 
intra în fonduri, direcţia anulă toate lucră 
rile, cari ajunseră aproape de finit. Lucră 
rile vechilor comisii pre de altă parte de 
venind acuma nişte simple acte de infor 
maţie, cum remâneacu perceperea efectuată 
după aceste lucrări, conform ordinului No 
11347 repetat cu No. 11742, 14068 şi al 
tele ? Aceasta nu preocupa câtuşi de puţin 
pe direcţie, iar în localitate agenţii per 
duseră tot rostul, nu mal sciad cum să a- 
jungă a satisface deodată la toate aceste 
măsuri, venite fără ordine. — Pre lângă 
toate aceste aglomerări de lucrări, direcţia 
avea timpul să mal ocupe pre agenţii săi şi 
cu lucrări de lues; cerea de esemplu să 
se trimită tablod statistic de toţi supuşii 
streini calificaţi după protecţie; mal cerea 
tablouri statistice de toţi patentării pe 
categorii şi pe comune, şi altele. Acestea 
erad lucrări, cari presupuneau recense 
mântui terminat şi funcţionarii repausân 
du-se, pe când direcţia avea deplină cu 
noscinţă de tot ce se petrecea şi că toate 
aceste întreruperi nu serviad decât a face 
să se Întârzie recensemântul.

Ca probe pentru incapacitate şi necunos 
cinţâ de lucrări, voiti cita câte-va contra 
dicţil flagrante ce am găsit, ce direcţia 
comis în aplicaţia legel de constatare.

Era trebuinţă să se modifice resumatul 
rolurilor periodului 1877,adăugându-se pen 
tru trimestrul AprilitS, Iuliu şi Octomvire 
1377, diferenţa ce va resulta cu ocasia 
noilor evaluări a patentărilor, şi înlocuirea 
impositulul personal cu acela de căldeco- 
municaţie.

Cu ord. No. 6182 statuează ca să se for 
meze un tabloh 25 (de descărcări), pen 
tru înscrierile prin rolurile periodului pe 
trei trimestre, de la Aprilie în jos, şi un 
alt tabloh 24 (de adaos) pentru adaosul 
căilor de comunicaţie. Deşteptat, se vede, 
prin vre un raport de nedomerire, des
pre enormitatea greşalel, ce se făcea, cu 
ord. No. 6760 şi 6825, revoacă măsura din- 
tâifi şi ordonă ca pentru aceasta să se for
meze nnmal 2 tablouri 24 (de adaos) unul 
pentru trimestrul Ianuarie cu dările după 
rolurile periodului, şi altul pe trimestrul 
Aprilie, Iulie şi Octomvrie cu resultatul 
căilor de comunicaţie.

Lucrarea era foarte simplă şi lesne de 
Înţeles; direcţia însă se vede că nu era 
sigură dacă făcuse bine sad râd, căci cu 
ord. No. 9337 revine din nod la măsura 
dintâid (ord. No. 6182) şi cere să’i se tri
miţi şi tabloul 25 şi tabloul 24. Nu mult 
după aceasta, direcţia iarăşi se resgândesce, 
redeşteptată se vede, iar de vr’un raport 
de nedomerire, şi cu ord. No. 9855 revoacă 
din nod cererea din ord. No. 9337 şi men - 
ţine pe aceia din ord. No. 6760 şi 6825.

Ca probe de contradicţie void mal aduce 
cestia înscrierel prin roluri a tacsel de 
5 % asupra foncţionarilor.

Cu ord. No. 16008 se cere ca pensio
narii şi foncţionaril statului să nu se în
scrie prin roluri, remâind, zice ordinul, ca 
perceperea să se facă la achitare.

Cu No. 18470 se ordonă din contră, ca

toţi foncţionaril publici şi privaţi precum 
şi pensionarii să se Înscrie prin roluri; 
pentru perceperea tacselor se obligă ca
sierii a face reţineri la achitarea manda
telor, iar pentru descărcarea debitului co
munelor caseria să trimită prefecturel ştate 
de percepţie trimestriale, care vor fi ţinute 
să emită ordonanţe de scâzăminte. Cu alte 
cuvinte direcţia în loc să uşureze pe cât 
posibil lucrările de biurod ale casierielor 
generale şi ale servicielor de constatare, 
care şi fără aesta ad mare lipsă de braţe, 
căuta să aglomereze cât de mult aceste 
servicii cu lucrări inutile, dacă nu inepte.

Cu ord. No. 20402 se dispune, ca func
ţionarii antreprisel băuturilor spirtuoaseşi 
al monopolului tutunurilor să se Înscrie 
prin roluri, iar pentru percepţia tacselor 
direcţia lasă la apreciarea prefecturel cu 
No. 25554; pre când mare parte din ro
lurile patentărilor, şi tacsel de 5 «/o, erad 
terminate şi Înaintate perceptorilor, se re- 
voacă deodată măsura din ord. No. 20402 
şi se ordonă ca funcţionarii acestor servioil 
să nu se mal treacă prin roluri, remâind 
ca caseria generală să corespundă direct 
cu ele, la fie care trimestru, când va tri
mite şi ministerului ştate resumative.

In aceste condiţii poate presupune cine- 
a cum s’a petrecut lucrurile în toată ţara?

Pe când unele judeţe ad Înscris prin ro
luri pe toţi funcţionarii, altele nu ad 
înscris nici unul, iar altele ad Înscris nu
mai pe pensionari sad numai pe funcţio
narii antreprisel băuturilor şi monopolului.

Aceasta provoacă rtsul, dar este în ace
laşi timp şi de regretat că se permite a- 
semenea anomalii, din cari pot resulta 
chiar cele mal mari încurcături pentru te
saurul public.

Nu vă mal vorbesc de anarhia ce această 
direcţie provocă între funcţionarii esteriori 
dependinţl de ea şi autorităţile constituite 
ale judeţelor; este destul să vă citez ca e- 
semplu corespondenţa, ce a isbutit să vă 
facă a întreţine cu prefectura de Ilfov în 
privinţa atribuţiilor noilor controlori, 
corespondinţă, în care, dacă din partea 
prefecturel nu se depunea mal multă pru 
denţâ, putea să ajungă la scandal.

Vedeţi ord. No. 17422, 18939, 22177, 
24401 şi cele-l-alte.

Nu vă mal vorbesc de aplicaţia ce s’a 
dat noilor controlori, în partea atribuţii
lor lor de urmărire, căci ar fi a recapi
tula tot ceea ce am zis până acuma asu
pra anarhiei şi desordinel în percepere ; 
cât pentru alegerea ce s’a făcut persona
lului în mâinile căruia s’a încredinţat ese- 
cutarea unei aşa de importante materii, 
repoariele, ce se găsesc venite în Minister 

.din partea tutulor districtelor, dad detalii, 
care provoacă indignaţia şi cu toate acestea 
nu se ia nici o disposiţie; iacă ce citesc: 
»Sunt de ne-suferit, nu se pricep la nimic; 
»de când ad venit ad luat leafa degeaba 
»şi apoi sunt şi nişte oamenii stricaţi, unul 
»mal ales, dintrânşl este un beţiv depri- 
>ma clasă şi chiar smintit.*

Am auţjit zicendu-se, dar nu pot crede, 
că parte de numiri nu s’ad făcut de cât în 
persoana acelora, cari ad convenit să re
nunţe la diurna de 150 lei pe lună şi a- 
ceştia sunt cel mal răi.

Nu vă mal vorbesc de pagubele enorme, 
la care avea să se espue tesaurul public 
cu disposiţia ce se luase ca să se facă un 
recensemânt general (vezi ord. No. 10935), 
dacă stăruinţa contrară a prefecţilor n’ar 
fi demascat lucruL Această măsură nu vă 
puteţi închipui cât de mult ar fi vecsat 
şi cât de mult ar fi indispus societatea 
care în decurs abia de un an a avut a 
Îndura trei recesemânte destul de răd 
conduse. Toate aceste nu sunt destule; di
recţiei ’i trebue o noă disordine în finance, 
o noă perturbaţie în societate, căci, după 
cât am avut onoare a afla de la d-voastră, 
directorul stărue ca pe lângă toţi d-nil 
Miniştrii, cari s’ad succedat, să se reia debe- 
tul din sarcina comunelor şi să se stabi- 
lâscă din nod sistemul de constatări anuale.

Dacă nu s’ar putea vădi din acte o in
capacitate complectă, din cele petrecute 
s’ar putea însă cu Înlesnire presupune că 
directorul d-voastră este duşmanul cel mal 
neîmpăcat al instituţiilor; s’ar putea încă 
presupune că el este mituit ca să pro
voace în financele Statului cea mal mare 
disordine şi cea mal mare risipă de bani.

In alte state, d-le Ministru, o persănă 
care isbutesce a se ridica la o funcţie, 
ale căreia atribuţii nu sunt de forţa sa, 
şi care causează în stat pe jumătate din 
perturbaţiile şi pierderile ce probez că s’ad 
adus la noi, acea persoană este nu numai 
alungată, dar trimisă înaintea justiţiei 
spre a’şl lua penalitatea meritată, cel pu
ţin pentru esemplu In viitor.

Am învăţat, d-le Ministru, să spun lu

crurile astfel după cum le văd şi după 
cum le simt, fără a mă preocupa dacă prin 
acâsta se atacă una s’ad mal multe persoane.

De astă dată mal ales eram dator şi ca 
funcţionar şi ca cetăţean să arăt faptele 
în goliciunea lor.

Ca cetăţean mă găsesc în dreptul med 
natural, ca funcţionar legile şi instrucţiile 
d-voastră ’ml pun obligaţia » să constat şi 
»să arăt d-voastră toate infracţiile la legi 
»şi toate relele aplicaţii, şi să vă propun, 
»în cas de interes al serviciului, transfe- 
»rarea, suspendarea şi chiar destituirea or* 
»cărui funcţionar abătut.*

Dacă este a’ml face datoria constatând aba
terea unul funcţionar inferior, care nu poate 
face răd de cât intr’un cerc restrâns, cu atât 
mal mult cred că’ml fac această datorie con
statând abaterile unul funcţionar superior, 
din a cărui causă se dă ocasie la abateri 
din partea celor mici, şi se causează so
cietăţii întregi pagube simţitoare.

Primiţi etc.
Inspector C. Bolintininu.

P. S.
Pe lângă multe altele am scăpat din 

vedere a demasca d-v. un fapt din care 
tesaurul public a suferit o mare pagubă, 
şi anume cestia materialului.

La fie-care schimbare sad aplicaţie a 
legilor de constatare, directorul a modifi
cat şi formularele, de şi aprovisionările ce 
făcea putead fi suficiente pentru doi şi 
trei ani; chiar din acele modificate se o- 
mitea câte o coloană care dedea ocasie la 
o noă comandă, în acest an numai statul 
s’a păgubit cu valoarea a 40,000 coaie im
primate dacă nu mal mult cari ad remas 
neîntrebuinţate din cauză că s’a schimbat, 
cu mică diferenţă, formularul lor; ast-fel 
că la o singură aplicaţie s’a cheltuit o su
mă mal mult de cât îndoită. Cine a pro
fitat ? CB

C R O N I C A

Alegerea comunală In colegiul al II-lea.
Domnule Redactor,

Un ziar scrie asupra alegerilor din co
legiul I următoarele :

»In toate părţile liberalii încăpăţânaţi, 
egoişti, ambiţioşi afi contribuit prin pur
tarea lor să se pearză libertăţile publice.

»Unii din aceşti liberali la noi nn s’afi 
mulţumit că sunt el şi cu a’I lor puşi in 
lista candidaţilor la comună, afi voit să 
fie şi amicii lor. Neputănd isbuti, afi for
mat liste separate spre a face diviziune.

»Aceasta este o cauză că voturile s’afi 
impărţit intre două liste liberale şi a is
butit lista conservatoare.

»Mal este pe urmă şi altă cauză.
»înscrişi la colegiul I sunt peste patru 

sute. Nu afi luat parte la vot mal mult 
decăt două sute. Restul, care fao parte 
din partidul liberal, ş’afi căutat de afaceri 
safi afi fost să se plimbe la şosea, pe cănd 
conservatorii aveafi biijl ou grămada şi 
toţi foştii aginţi al regimului trecut aler
gai! spre a aduce de prin toate părţile pe 
partizanii lor.*

,Cu toate acestea, abia afi isbutit să 
întrunească o sută de voturi, pe cănd cea 
laltă sută s’afi impărţit intre membrii par
tidului liberal din diferite liste.*

Să ilustrăm acum, triumfal — lovit de 
nulitate — al liberalilor în colegiul al 
doilea din Bucureşti.

Din 430 alegători, înscrişi pe listă, afi 
luat parte numai — 145.

Iar dela aceşti 145 li se smulgea vo
turile pentru candidaţii guvernamentali de 
cătră d. Or. Vnlturescu, D. Protopopescu 
agent electoral roşa şi D. Flore» Bussescu. 
Acest din urmă domn nu mal are cenznl, 
pentrncă Creditul funciar urban i-a văn- 
dut proprietatea. Afară de asta acest domn 
se bucură de privilegiul de-a-fi făcut de 
două ori intrarea solemnă In academia de 
învăţături înalte de la Văcăreşti, desigur 
pentru talentele deosebite, ce le-a măni- 
festat în direcţia ideilor liberale, adesea 
prea făţiş liberale.

Guvernul va binevoi a crede, că nu ’1 
invidiăm de loc pentru nobilii sel susţii- 
tori.

Intre aceşti 145 afi fost o mnlţime de 
suflete liberale, cari au votat fără să aibă 
dreptul de a vota.

Dintre cel mulţi — pe cari n’am fost 
in nefericita poziţie dra-i ounoaşte vre o 
dată, notăm pe următorii:

D. Gheorghe Olteana (poreclit Eliad) a 
votat sub numele unul alt oetăţean anu
me Grigore Eliad.

D. Scariat Papadopoln, preşedintele con
siliului judeţean, a votat in local d-lul 
Scarlat Papazogln. Papadopoln—Papazoglu 
c’ est la mânie eboşe.

D. Mihail Stelescu, lipscan, a votat in 
local d-lnl Mih. 8tătesca 

Iar mal mnlte sofl-te liberale a pus chiar 
căte două bilete in nrnă, incăt la despo- 
iarea scrutinului s-afi văzut, ca 145 de 
votanţi pot avea 147 de voturi.

Astfel s’a ’njghebat majoritatea pentra 
d-nil Tache Giani, Prooopie Dimitrescn şi 
Nae Mano!eseu.

Alegerea e se ’nţelege nulă.
Un altgltor din colegiul. II.

M. Sa Doamna a adresat câtrâ 
doamna Maria A. Catargifi, prezi
dent« »Societăţii de bme-facere* din 
Iaşi pentru ostaşii răniţi, următoa
rea telegramă :

Doamnă,
Primind raportul d-voastră din 15 

octombre mă grăbesc a vă respunde 
că aprob in totul dispoziţiunile ce 
aţi luat in privinţa fondurilor socie- 
tă ţe l rămase disponibile şi a v6 trans
mite cu această ocazie via Mea mul
ţumire, pentru devotamentul cu care 
societatea a lucrat in momentele du
reroase prin care am trecut.

Elifabefa.

Rezultatul alegerilor coleg. I 
comunal

Bazăfi.— Nae 8tănescu, Nae Iorgulescu, 
G. Dăscălescn.

Bacă 3 — Ion Bacn şi MsgardicI, pentru 
al 3-a paritate.

Ploieşti.— D. C. Grigorescu, Rada Sta- 
nian şi Alecu Gheorghiu.

Călăraşi.— Stan Radu, Dimitrie Manole, 
Dumitrache Ionescu.

Slatina.— C. Găbunea, Hristache Eliade 
şi Petre Drăgoescu.

Tecocifi.— Anton Cincu, I. Gheorghiadi 
şi dr, C. Petraş.

Dorohoifi. — Maioritatea voturilor o afi 
dd. Iancu Dimitriu, Iorgu Misibanescu, C. 
Ciornei, căpitan G. Manoliu şi dr. Sig. 
Cheinbach.

1 Vâlcea.— Ghiţă Boicescn, Scarlat Căli- 
nescu, Petre Olănescu.

Tărgovişte.— Ion Fasea, George Irimis 
şi Marinică Ivanescu.

Măgurele.— Dimitrie Burcă, Victor Stoe- 
nescu, Pantele Dimitrescn.

R.-Sărat.— E. Christoforeann, M. Chris- 
tesen, M. Iosofache.

Severin.— Em. Mihăescn Porumbarii, L 
Nucşoreann, Toma Ipceann.

T.-Jiului— Basile La acar, Stan Georgiu 
şi Gr. Pâhă.

Iaşi.— V. Pogor, Ioan Ianov, Scoli Lo- 
gotetides şi N. Ganea.

Vasluifi.— Iancu Ioan cu 119 voturi, G. 
Bălănescn cu 118, D. Carpis eu 97, A. Pa. 
padopulo 88, Ioan Popescu 86, Dimitriu 
Vasilifi 84, N. Lupaşcu 88, N. Răşcan80, 
Ştefan Desilă 74, N. Gh-orghiu 71 şi Di
mitrie Frimu 66.

Focşani. — Grigore Bălănescn, Petraehe 
G. Ilie, Panait I. Gheorghiu, Ghiţă Var» 
tan Misir.

Galaţi. — George Mihăileecu, Vasile Do- 
brovicl, Hagi Enachi DrăguşI, Gr. Să maca.

Roman.— Vasile Ioachim, Nicn Drăghicl 
Iohan Cerchez. Pentrn al 4-lea consiliar, 
balota gifi.

Piteşti.— D. N. Viişoreann, D. Cocoloşea, 
Manole Nioolafi.

Craiova.— G. Vorvoreanu, D. Căpreanu, 
G. Pessicn.

Peatra.— A. B ancfort, C. Andriee, M. 
Albu şi I. Kramner.

Cămpu-Lnng.— Petre Zamfirescu, Sache 
Neculafi şi Ioan Protopopeeco.

Caracal. — Amzo Jianu, Mihail Preş- 
beanu şi Vasile Suditn.

Bărlad.— Iorgu Gălcă, Iacov Făta, An
drei Ionescu, Nicolae Nieolesco.

Bucureşti. — General Florescn, general 
G. Mânu, V. Paapa, D. Cariagdi.

Conform notificării a binronlnl principal 
de loterie Isenthal Co. inHamburg publi
cată in ziarul de azi, tragerile loteriei de 
bani germană se inerp la 11 Decembre a. 
c. Considerând participarea estraordinare de 
care se bscură această loterie in ţară, cre
dem că notiţa de faţă e de interes.—Gu
vernul Hambnrgian garantează că pănă 
acuma pentru plata esactă a tutor câşti
gurilor cu toată averea Statului. Fiindoă 
Ilamburg după oum e ounescutse enumere 
intre oraşele cele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit oă »siguranţa ce oferă 
e destul de suficientă, şi putem deci re* 
comandă pe aoeastă loterie de stat oa 
solidă.
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Aduc ou ondre la cunosciinţaf amatorilor c& am de vincjare, o 
colecţitme de copaci roditori toţi altoiţi dejos, ţi anume:

PERI nouă-jecl-şi-opt specii din cele mal alese din Francia 
şi Belgia.

MERI treî-ŞecI-gi-gd«e specii din celefmal fine din Francia, Belgia 
gi Engliterel.

PERSICI din cea mal renumiţi grădini din Montreuil, fructul ea 
totul extraordinar ca m&rime si parfum.

SPARANGEL plante de 2 ani rdrte producá tdre din speciile alese 
de la cel mal vestiţi cultivatori de la Argenteville care ad pro
dus Sparangel de o m&rime grosime şi gust care a câştigat admi
raţi unea amatorilor.

fRAGI fructul f&rte mare delicios parfumat.
SMEURÂ fructul mare fructifică până la finele tdmnel. Tdte aceste 

speo 1 afi dat resáltate remarcabile In gr&dina d-lul Pbilippescu.
TRANDAFIRI un asortiment din cele mal alese ţi mal frumdse 

din Francia, Belgia şi Germania, înalţi cu oordn& de 2 ani altuiţl 
gi mal bine de 600 trandafiri in geveciurl pentru grupuri alese 
din speciile cele mal frumdse.

SEMINŢE DE CANTALUPI din vestita colerţiune cultivată în a- 
cdstA grădină ; in paquete.

ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog a se grăbi comándele. 
Pentru preţiurl gi detaliurl a se adresa la sub-scrisul; cu acdstă 
ocasiune exprim gratitudinea mea onorabilelor persóne, care in- 
eurajind silinţele mele, m’aâ onorat cu scrisori de mulţ&mire.

JEAN VERMEULLIN
Grădinar la D-ou Q. O. Philippesoa 

Strada Dionisio No. 4%. Bucarescl.

L o t e r i a  g e r m a n ă de banT
Tragerea la 11 Decembrie anul corent s. n.
Guvernul Hambt rgian, conform decisiunel din 10 Octombrie 1878 a aprobat din nod acdstă 

mare loterie de bani, prin urmare acdstă loterie ecistând de 100 de ani are loc acuma la 
al 276-lea de ori. Controla guvernului bamburgian nu privesce numai pe emisiunea loselor 
ei se întinde gi r supra tragerilor oferându-se ast-fet fie-o&r»! din tdte puntele de vedere 
aaiguranţa cea m al suficientă. Şi pentru plata tsact&a c&gtigurilor guvernul Hamburg'an 
gtr*ntd4& ou tdtă averea Statului. A 276-lea loteria germană de bani onrţine numai 
82.600 loae (de la No. 1—82,600) gi oonform programei oficiale de tragere 42,600 lose tre
buise să fie trage cu c&stigurl negreşit, şansa de câştig e ddră fdrte tnsemt ată căci mal 
mult ca jumătate a tutulor loselor esistente trebueac să căgtige. Căgtigul cel mal mare 
care e de făcut in caşul cel mal fericit se urcă la

5 0 0 ,0 0 0  l e i  n s r o i
deosebit de acesta mai sunt de fScot nrmâtdrele premiuri m ari:

3 â franci 8.0001 à franci 333,333 
1 à franci 166,660 
1 à franci 106,666 
1 à franci 80,000 
1 à franci 66,666 
1 à franci 63,333 
1 à franci 48,000

3 à franci 
1 à franci 
6 à franci 
6 à franci
1 à frarcl 

24 à franci
2 à fran c i

40.000
33.333 
26,666
20.000
16,000
13.333
10,666

31 à franci 6,666 
61 à franci 5,333 

4 à frarc l 4.000 
304 à franci 2,666 

3 à franci 2,000
gi mal multe sute căgtigurl de Lei noi 1600, 1338, 666, 460. 383, gi 266 etc. etc. in total 
oonform m enţi» ărei de mal sus 42,000 căgtigurl. Id te 42,600 de căgtigurl se trag in 7 
secţiuni de trageri cari se succed repede. Cine doresce a mal participa la acdstă loteriă gran- 

didsă trebue să transmită înainte:
Lei noi 48 pentru i los întreg original 
« ■ 24 i juni etate los întreg
« . 1 2  .  un sfert los original

gi va priimi atonei losele comandate In original. Observăm Încă odată Inadirs prin acdsla 
că preţul leselor etoficialmente hot&rit gi că noi nu espedi&m nici promese, bilete de participat, 
nici veri o altă efectă de loterie intrrŞisă ci numai fisuri rrtginale pintrn cari 8tatul 
garanteejă gi cari sunt Investite cu armările Statului. Jumătăţile gi sferturile de lose sunt 
asemenea losurl originale.

Costul loselor comandate se pdte transmite In bilete bipotecare române şeii in poliţe tr se 
asupra oaselor de bancă franceae, englese gi germane. Fie-cărei tiiimit. ri de lose 11 ală
turăm gratis gi programa oficială a utulor claselor, şi după fie-care Ungere espediăm pe 
dată fie-cărui posesori de lose lista oficială a tragerii de unde se constată resultatul tra- 
gerel esactamente. Sumele căşti gale să schit de noi imed at dură tragere sub controlul 
guvernului. Stăm in rrlaţiunl cu case de barcă din tdte pifţele României şi suntem deci 
in posiţiune de a putea plăti c&gtin&torilor, sumele căgt’gatf in domiciliul lor şeii in oraşul 
cel mal apropiat gi chiar in soinl de monedă ce ar dori câştigători.

Tragerea urm&nd a se începe deja la 11 Decembrie a. c. s. n. rugăm a adresa comandele 
grabnic şi direct că tre :

Biuroul principal de Loterii

J SIE N T  H A L  & ; 0
Hambnrg (Germania.)

Scrisori din Rom&nia sosesc la Hamburgîn 70 ore. Corespondăm romănesce, franţuzeace, 
italienesc», englezesc©, grecesoe etc. etc.
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La administraţia Şiarulr! »Resboinl* se 
află de vânŞare:

D I C Ţ I O N A R I U L

LIM BEI ROMÂNE
»•

O-  L  O  S  A. H  I  XJ -
După Însărcinarea dată c e

Societatea Academicii Română
de

A. T. LAURIAN şi I. C. MASSIMU
43 EA8CI0DLE.

Ou preţul de Lei noi 60 in loc de 72.
Adm inistraţia.

In  librfiria Socec & Comp.
spre vânŞare:

I t a d u  B u z e § c n
safi

H A N  T Ă T A R U L
Un volum in 8°, preţu l 2 lei noi.

NOUA INVENŢIUNE

PAEFDMERIE » l i l â  BBOIINE 
ED. P IN A U D

Săpun . . • • • • • • • • •  de IXORA
Essenţii pentru batiste . . .  de IXORA
Apa de to ile tta .........................de IXORA
Pomadă .....................................de IXORA
O liu ............................................ de IXORA
Praf de orei de IXORA
Cosmetio .....................................da IXORA
37, Boulevard de Strasbourg, 37.
Singurul Deposit allfi Aspasiel Mignot.

MADAME LUCIESPFCIAUTATt 
•OUITUll PE nistlRÂ

Execută orl-ce commandă de 
co resturi pe măsură cu preciurile 
cele mal moderata, asemenea mal 
priimesce orl-ce repara(iune de 
corscturl precum şi spălatul ca 
din noii.

Se prllmescu comminde prin 
poştă trime(6nd măsura.

Corset culrasso, Corset ortho- 
Otită in Rtmasla oadlo «1 Constări pentru Copil.
Strada Academiei No. 25 lingă Basca.

renumită esenţă japoneză, care 
vindică îndată ori-ce durere dePO-HO

cap se găsesce la farmacia d-lni F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

A eşit In editura librăriei E . G R A EV E & Comp. calea Victorii 
â-vis de teatrul naţional:

CALENDARUL progresului P
P E  A. TsTTT TLt 1 8 7 9 .

Acest calendar este împodobit ou un tablou fi o hartă şi ca premifl priit n 
care cumpărător încă un CALENDAR DE PĂRETE GRATIS, jx.i 

P R E Ţ U L  2 L E I  N O I .

AYIS IMPORTANT

Am on6re a încunoştiinţa pe Domnii 
Ingineri topografi precum şi pe Onor. Pu
blic că Am arsijHt un Ateliir Mecanic în 
S trada Berzei No. 25 după sistemul cel 
mai modern, primind comande şi repara- 
ţiduî de instrumente Geodesice, phisice, 
astronomice, telegrafo-electrico, chirnrgo- 
medicale etc. etc. cu precinl redns de 50°/o 
precum şi efeetnarea de Snnătdreelectrice 
â 15 franci de cameră.

Rog pe Onor. d-nl Ingineri a mă onora 
cu con andele d-lor şi am fermă Încredere 
în a i convige că p ene acum de şi aii plătit 
îndoit nn aii fost nici nă dată serviţi cn 
lucrări spre deplina d-lor mulţumire; în- 
sărciuândn-me dar a efectua lucrările cn 
cea mal mare txactitate, soliditate şi prom
ptitudine.

Cn respect 
AMANDUS de HAN

M U l i i ? ,
D E

GR 1MAULT & Cic
Pharmaciştl la Paris

PllH.ADBPt.PHIA 1876

S iro p u l} de R a if o r t  io d a t  i de G rlm au lt & C" este uă combM 
naro fericită a iodu lu i şi a-lo planteloru anti-scorbuticc : C re s so n u l>, j 
R a lfo r tu l i  (hreanulii) C o c h le a ria  a că rocă efiicacitate este popii- 
larie din tim purile celle mai indcrotnico.

Tdte alTocţiunilc pentru care Întrebuinţarea oleuluî do fi cată d e 1 
morunu şi ală mcdicamentcloru iodate este indicată suntă combătute i 
cu foioasă prin S lro p u lă  d e  R a ifo r t  lo d a t i  de G rim au lt & C”, 
ou acostă avantagiă că clă este fdrte lesne tolerată dc către stoma- 
churilc cel mai delicaţi, pe cală timpu, oleulă de ficatu de morunu, ■ 
hapurile şi siropurile do iodurft de ferii, occasioneţjă adessea dcsgustă, 
diarrhoă sau accidente de netolerenţă.

Do două-fjccî an ni, accstă medicamentă dă rcsultaturile celle mafii 
remarcabile in tratamontulu P h tis ie i  (oflicel), şi in M a lad iile  la  
c o p i i ; elă este puternică contra S c ro fu le lo r  , L ym phatism ulu i, ) 
R ach itism u lu î. In t  r l r l lo r ă  şi ală In fla m a  lu n ilo r g lan d e lo r t 
g îtu lu i, T um orilo r >, g u rm elo r i (coji la copii) şi contra dilTerilcloru 
e ru p iu n "  a pelei capu lu  şi ală o b ra  ,.ulu ', dăndă p o fti de mân
c a re , tonific înd ’ ţess.'.tu rile , co m b atte  p a l  r e a  şi m olloştrea 
pelei c a p u l u d ă n d u  copiiloră vigdrea şi vesselia loru naturallfi. Elu 
este assemenea unu depuratifu admirabilă şi unu medicamentă cxcel-j 
lentă contra co jilo ru  de la p te .

• In totu de-una cându oleulă d l  ficatu de 
morunu este luaţii cu prea mare desgustfi, 
sau reii tolerată de către atomacburile boi* 
nevi şi dăndu locă, mai allessu la copil, 
diarrheil, elu este Înlocuită cu folosă prin 
SiROPULă dr Raifort iodatu de Grimault 
et C '\

O' PETIT.
(Extrassă din Tribuna medicali din Paria).

» Acdstă preparaţiune, faptele clinioe care 
aú stabilită, este indicată in maladiile de
peptû, scrofule, lymphatismfl. rach i ti.s mu pa* 
lórea şi molloşirea pelel capului la copil, unele 
maladii de pele, cu unu curentă in tote
alTectiunile datorate unul viciă ală sân ţelul.* 
[Scalpelulû Medicală belge, 11 februarie 1877)

• Nu aşu şeii că tu de multă trebue recom- 
mandatu SinopuLă de R ai port iodatG, dupe 
p&rera mea este unulă din cel mal puternici 
modificatori a-le constituţiuniloru lympha- 
tice.

• A mă vfcjută, supt influenţa lui, ulcere 
scrofulbsse ce nimicu ou putea curarissi, 
care au reslstată acţiune! cnusticeloru. cică* 
triâăndu-se cu uă repezi dune extraordinarie.

• Amă v^tjută la copil, affeeţltml tuber
culoase d'osse mo liii ăndu-se şi curaris- 
sindu-se prin intrebuinjarea Siropului di 
Raifort iodatu.

GUESNARD,
Vechiu internă ală  spitaleloră din Paris 

§i medică la Noua-Orleans.

* Noul suntemfi iericiţi d’a sienala exce -I 
lentele resultate ce amă obţinută In totă c"1J  
una prin Întrebuinţarea Siropului m: R* 1 
fort iodată. ca reţeneratnră ală sângelui, 
in unele a/Tecţiunî ţinindu la u i  achitatei 
6re care a sănţelul, cândă iodurulfi de po- 
tassium, essenţa de Salsep irila. oleulă de I 
ficatu de morunu şi multe alte depuratlve *n 
vo ţă  afi fostă nesufflcente sad nu putea 
supportate de către stomachurl prea de 
llcaţl. *

O' A. FAVROT, -fi
Autorulfi Tractatului maladiileră la femei. -1

SiROPULă be Raifort iodatG exersă cea 
mai fericită Influenţi asupra foncţiuniloru 
respiratdre. Elfi este folosi coru principal« 
mente la  inceputulu phthlsiel plămănariel. 
Acţiunea luî nu este mal puţlnu efficade In 
aflecţiunile scrofulosse şi rachitice. Este 
dară unfl medicament preclossâ, a  căru ţei 
savfire este plăcută şi lesne digerată de către s 
stom achă: noul reoommandămu cu insis-i 
tenţă usulu lui. •

O* E. GUIBOUT,
Medică ală Spitaleloră din Paris, i

• Domnişăra M..., fiica unul banquierfi, afi ] 
sfârşită la etatea de 5 annl intenrolfi reper* 
toaru ală antiscorbuticiloră şi ală antiscro* 
fulósselorü. fără a obţinerea mal mică am* T 
Hora ţiu ne. Siropulu df. Raifort iodatu j 
prescrisă, şi dupe trei luni d‘întrebuinţa; ^  
in dote de 8 A 10 linq-uriţe pe 41« curari*aire<d 
fu complectă şi radicală

(Extrassă din Monitorulă Medicală! 
din Vieri na (Austria

La Paris, cassa GRIMAULT & C", 8, rue Vivienne
Ş t IN PRINCIPALELE PHARMACIÎ DIN FRANCIA ŞI DIN STREINăTATE

i

I D E  V E N Z A R E
DROJDFA BRICELE DE BERE, SPIRT SI

rituat în

Turnu-Severin, Strada Anrelian No. 5
în deplină lucrare, in apropiere de gara caleI ferate şi Agenţia vaporii 

pe Dunăre, purtând firma

as. f . v a s  iV a F F a a a s F K O Â
Vendaren vo avea loc ca bun de minori Înaintea Onorab. Triburi 

Mehedinţii Secţia l-a  în tjioa de 1#/,7 Decembrie 1878.
Pentru condiţinnl şi dctailiuri a se vedea la localul fabricelorîn t6 

filele de la 9— 12 dim iniţa şi de la 8—7 sera.
(819—12) TutorelefL. DE BIE.

n n o o n n A A i
.i« s a s aAJ

MARELE MAGASIN DE HAINE
• W  J L  I j J L  H E L L E

J O S K F
FBRNISORTJL

2 0 , COLT1UL BTTTLE'XT.A.IRIDTJIL.TJT SI 
Face cunoscut onor. Clientele, cft i a sosit pentru sesonul 

cele mal moderne, fasône elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance §i diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se prilmeşte si coimlndl de tdte felurile de haine care 

se efectuida cu mare promptitudine.

CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
J " ^ . K , I D X l s r X E K , D E

« l l l i N B A I N
C U R T I E I
MOGOSIOAIBI, CASA <3-HECf53SITJ,i Í20
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de tóte felurile 
Cravatte Plastrón, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tóte lucrurile de modă

MAI MODERATE

T .*« pe!

Fnrnisornl Cărţii, No. 20 Colţnl Balet ardala! şi Mogoşâiel Casele Grecénu.
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