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8e prii tu*te In ttrftinatatv*: La Il-nil Htta*tn- 
âtein i  Vogler in W nna, 'VMlIrlurM«'' io«». 
AL Oppelik In Vizoni, StuL°nlm ei 2; HudotJ 
Monte in Vitotta, 8*il*r<itAtt* 2: l*hilij>/> 
LOb in Vicnna, Kichei UvokgiwM1 li  \ L. Lung 
ă  Comp. In Peţt«, HacajhJ.affite dt Comp. 
In l*arn, C. Adam *2, C trrefourtlf la Croii* 
Rouge 2, Pariu; (haintt Comp. Buf Drooot 2 'a- 
ri ; Rug.Mieowi, 139—140» K e*»t Sir»** t  Londun

Seri «ori nefraocaU nu se primato,

Articolele nopuhlicaU* se vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.
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Cursul de Vleua, 10 noembre 
Renta ungarii In aar . . . , 84 15 
Bonuri o tesaur ung , I emis. 118 —

■ > > II > 74 —
Impru • tul austr, In h&rtie . 81 30

» , .  > a rg in t. 68 65
Renta austriacă în aur . . .  71 80 
Lose din 1866 . . . , . j . . . . IU  40 
Acţiunile bânocl naţionale . 788 —

, .  austr. de cred it. 219 —
.  „ ungare ,  n o  50

A rg in t..................................100 —
Dueatol m{f .....................  5 57
Napoleonul . j .....................  9 89*|a
100 mărci germ ane.........  57 65

Cursul de Berlin, 11 noembre 
Acţiunile O&ilor ferate rom&ne. 84 75 
Obligaţiunile rom&ne 6°/e . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8°A> 
împrumutul Oppenheim . . ,
Napoleonul...........................
Vicna, termen lung . . . . .
Paris .  scurt . . . .

81 70 
88 fiO 

100 75 
16 17

80 85

Calendarul 41141 
Sâmbătă, l l  noembre.
Patronul r i le l : Mart. Mina. 
Răsăritul soarelui: 7 ore 09 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 95 min.

I Vasele lunel: lună nonă

P L B
Bncnrescl —Suceava 

Buouresol . . . . 8.15 n 10.—
Plooscî.................. 9.50 n 11.00
B r ă i l a .................. 1.53 n 5.45 4 7.15
Teoneifi . . . .  , 4.38 n l l . i0
R o m an ..................9.06 d 4.45 _
Suceava,sosire . .11.03 4 9.65 n

B le i r a c —Verclorora 
Buouresol . . . . . .  7.40 d 10,40 4
Piteşti . . . . . .  . 10.18a 8 . - 4
S la t in a ...................... 12.31 d 6.80 n
Craiova . . . .  • . . 1.20 4 3.15 4
Vérciorova, sosire . , 6.— n 6. n

f j \  T ‘FlB3SrXTJElX3L.OR
Suceava—i.ucnresci 

6.46 d6.11 d 
8.45 4 12.30

6.10 4
8.10 n

Suceava . .
Roman . . .
T ecu c i...............11.80 ñ
B răila ................ 3.08 n
Ploescl. . . . .  7.11 d 
Bucureeol sosire 8.80 ş

Verolorovn—Buc ur esc I
Verciorova.......................11.16
Craiova . . . . . . . .  3.—
Slat ina. . . . . . . . .  4.45
P itc ftt ............................7.08
Buouresol, sosire . . . .  9.10 4

Bucureşti—Giurgiu 
Uucureicl. . . . . . . .  9.16
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35

Giurgiu—Bunureaci 
Giurgiu. . . . . . . .  . 7.96 
Bucureeol, toaire. .  . . 9.48

Galaţi—B arbeţi 
Galaţi . .  . . .  . M o n 8 86 < 
Bărboşi, sosire . . 1.55 u 9.— 1

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi................ 1.65 n 6.95
Galaţi, sosire . . .  8.30 n 7—

6.06 n 
8.97 a

4.55 s 
7.17 b

7.80 n 
8.06 n

n 7. 1
8.n. 251

TELEGRAFICE
11 B ,T I M P 0 L O I*

I
■ (Agenţia Havas)

R1 noembrie 8 ore seara)
Londra, l l  noembre.

|£ refuzat a răspunde la ultima-
4

ferea in Indii o proclamaţie a 
prin care va arfita necesitatea ' la 5*,o. 
Iftlţeraul sfiO de a lucra cn pu-

trat in convorbiri cn Kazif-paşa. 0  parte 
din forţele procurate de cătrS ligi va com
plecta oţtirea turcească la Koesovo; altă 
parte, cea mal mare, va primi o organi
zaţie autonomă. AlbmejiI intfireeo inllţi- 
mele de la Podgoriţa. Nici nn mal este 
vorbă de a se preda Podgoriţa pe cale 
pacidica.*

Paris, l l  noembre.
Banca Engliterii a redus scontul eStt

I englez lasă vice-regeluî in- 
~ acestor afaceri. Trupele

Constautinopol 2l noembre, 
Niţte agenţi militari, insărcinaţi de că- 

tră Poartă sa faci cercetări spre a afla 
numărul oytilor ruseşti in Rnmelia şi int I «ţie a ai

I, | ®one el vor oonpa neamănat j Bulgaria, preţneec aceste oşti cam la 280,000 
Ide la Chiber şi valea Cnrnm. I de oameni cn 800 de tnnnrl.

4 i i Pesta 11 noembre. 
de nzl a delegaţilor se vor 

Rrbieote de lege retktiv Ia ocu- 
Rl ţi a Herţegovinel. 

ş d'SaUM se cere nn no& credit 
ţ'd e  41,720,000 fiorini pentru 
pi doilea un creditde 33,560,000 
* 1879.

Şerea proiectului se zice că gu- 
Irede autorizat a spera că in 

mal fi de trebuinţă creditul 
__ pentru ocnpaţie, sad mai bine

tarte micşorat.

31 noembre, 8 ore seara)
Roma, 11 neembre. 

irsal demonstraţiei făcute la 
bJenţl pentru nereuşita atenta- 
ptat contra regelui, nn individ 

bombă, care a isbnonit fără 
Jrl stricăciuni, 
ll a fost îndată arestat.
j(32 noem. — 9 ore dimin.)

Parii, 81 noembrie. 
j Deputaţilor a votat bngetnl mi- 
Jde justiţie şi al ministernlni de

Calcuta 11 noembre. 
ţ »Ioanele englezeşti ad trecut gra-

Londra, 21 noembre.
Jfn 6 nn consilii! de miniştri enb 
îj] reginei.

Paris 2l octombre.
ipa* zice :
Ija Rusiei de n’şl păstra o cale 
permanentă intre Basarabie şi 

[prin Dobrogea ar constitui nn 
ptere, o lovitură dată dreptului 

care orlşicată dibăcia a contc- 
Ş» n’ar isbnti să o facă primită 
juterile iscăli tora ale trnctatnlnl 
[lia.*

IMkipt1 crede intr'o apropiare mar- 
igliteril cn Anstris in potriva

[si dea Débate* declară ci preten
de a'şl păstra o oale militară 

jogea este formal contrară trac
ei* 1 la Berlin.

Pesta, 2l noembre.
,;.l ni a prezentat celor doi delega- 
,4 ijoiect pentru a cere nn credit 

isubvie le chieltnielile de ocupare 
şi ErzegovineL

ffj* ¡gaţia nngnreacă, d. Palck a de- 
l ¡í-fterpelare cn privire la inţărziarea

IRoţl deşertării Dobrogel, şi on 
d*a întreba dacă Rusia a incheint 
t cu Romănia, pentru a’şl asi- 
f  1 »rea prin Dobrogea.

Vleua, 2l noembre. 
ţeşte din Cattaro citiră , Polii, 
idenz* :

fl albaneză, in Înţelegere cn Poarta, 
I étitnit milităreşte. Capii el ad in-

Bombay, 21 noembre.
O telegramă din Thnll, cn data de azi 

dimineaţă, vest işte că oştile englezeşti ad 
pus mina fără luptă pe oetăţnia Capeu.

Pans 21 noembre.
Un dml en pistolul a avut loc azi di

mineaţă Intre d. Gambetta şi d. Fonrtou, 
bonapartie, a cărni alegere s'a invalidat 
şi care a fost la 16 maid ministrn de in
terne. Niclnnnl n’a fost rănit.

Caloutta, 21 noembrie.
Coloana dala Khnrnm înaintează, şi a 

ocupat cetăţnia Eapatyanga, pe cari Af
ganii ad deşertat-o.

BUCUREŞTI
V in e r i ,  IO  (2 3 ) n o e m b re .

aceasta însem nează trium fal p a rti
dului, fiindcă dovedeşte libe rta tea  ale
gerilor.*

Apoi nu vedeţi, domnilor mei că 
înşivă vă condam naţi f Dacă in a- 
devăr alegerile aă  fost libere , ceea 
ce contestăm  absolut, căci purtarea 
im parţia lă  a d-lul D. Demetreacu 
ca preşedinte al biuroulul de B .ca- 
rra t nu implică da loc nefiinţa pre- 
aiunel şi ingereuţel din partea ce
lorlalţi, dacă zicem alegerile aă fost 
in adevăr libere, care m ai zdrobi
toare m anifestaţiune decăt aceea a 
opiniunilor liber ro s tite  pen tru  ad
versarii voştri.

Nu ne vom mal pierde vremea a 
num ăra căte  num e de conservatori, 
şi ale sunt mal num eroase de cât 
voiţi a o m ărturisi, aă eşit din toate 
urnele ale Romăniel. Căci ne ajunge 
alegerile colegiului I de Bucorest, şi 
cele 9 alegeri din Iaşi pen tru  a a- 
ră ta  la ce grad v’a ţl în s tră in a t a- 
ceste două centrurl, cari sun t inima 
şi capul ţăre l. Chiar acele colegiurl 
ce aă  v o ta t pen tru  candidaţii voştri, 
in ce condiţiunl aă  făc u t-o ) Cole
giul al 3 lea de Bucureşti de pildă, 
acel vestit colegiă care se compune

dacă am împinge mal departe  a rg u 
m entarea asupra acestui axiom; ar 
fi a  lua cu ra t in rts şi logica şi r a 
ţiunea.

zestra ţl cn un tem peram ent arzător, 
cari ne im putaă că nu apăsam de
stul asupra însem natei m anifestări 
ce s'a produs in opiniunea publică.

Am rezistat la acel curen t prea 
impetuos pentru că aveam încre
dinţarea, că momentul cel mal opor
tu n  pentru a o face ni se va pre
găti de adversarii noştri, şi că a s t
fel pe lăngă foloasele victoriei, vom 
avea to todată şi m eritul m oderrţiu- 
nel şi modestiei noastre.

Nu ne-am  inşălat. „Românul* vine 
astăzi a ne face ceea ce in limba 
franceză se cbiamâ btau / iu ,  prin 
articolul săă de fond unde discutând 
alegerile insultă membrii partidului 
conservator.

Cât pentru injuriile, vom zice pen
tru  astă  dată „Românului*, că dacă 
partidul conservator a r  avea a se 
ruşina vr’o da tă  de bărbaţii săi, va 
fi atunci, când ăl va vedea lăudaţi 
de foaia dem agogiei; pe câtă  vreme 
insă ăl va vedea insultaţi, va şti că 
acel bărbaţi urm ează a fi demni de 
stim ă şi de încredere.

Aceste zise pentru ştiin ţa  „Româ
nului" pe viitor, venim la fondul 
articolului, care se rezuma in raţio 
nam entul urm ător : „cu toate intru 
nirile ţinu te, cu to a tă  propaganda 
făcută de partidul conservator, cu 
toa te  listele ce s’afi publicat, oa 

I menii noştri ne-izbutind a  se alege,

Pnblioul care citeşte foaia noastră Pe8tc  1200 de alegători, abia a 
poate să m ărturisească despre mo- Putot aduna la vot 250 de v o ta n ţi 
deraţiunea cu care am vorbit des- in toa te  despărţirile , d r ă c e ş t i ,  can- 
pre rezu ltatu l alegerilor comunale. didaV« voştri aü în tru n it maximul 
Sunt chiar amici de al noştri, in- de glasuri.

Dar. precum am z is 'o , alegerile 
nu aă fost lib e re ; presiunea s'a 
exersat din toate po terile , am enin
ţările  şi făgăduinţele curgeaă din 
toate părţile, şi astfe l însem nătatea  
rezultatu lu i este şi mal zdrobitoare 
acolo, unde oam enii partidului de 
la guvern aă fost in lâ tu raţl.

Pe lăngă lucrarea guvernului a 
fost şi lucrarea partidului, însuşi „Ro
mânul ne zice :

„ Candidaţii partidei liberale erau  
cunoscuţi mal dinainte. Se făcuse liste 
f i  contra-liste. Aceste liste ţ i  contra- 
liste s'aü publicat p r in  ziare, s'aü des- 
bătut in în truniri publice. “

Şi ou toa te  acestea, acel candi
daţi aă  fost invinşf.

Ce însem nează aceasta dacă nu 
desgustul şi indignarea ?

Tot aşa de stranie este şi teoria 
aceea a „Românului*, că un guvern 
nu este atins in tru  nimic dacă par
tidul săă este învins, sub singura 
condiţiune de a nu se am esteca in 
alegeri.

Lăsând a zice că nu ne aflăm in 
cazul acesta, dar chiar aşa fiind, cel 
mal simplu bun-sim ţ ajunge pentrn  
ca Bă înţeleagă oricine că tocmai 
alegerile, mal m ult decât voturile 
corpurilor constituite, sunt simpto
mul cel mal sigur al opiniunel pu
blice.

Ar fi a ne asem ăna „Românului*

In primul Bucureşti de ieri al 
„Românului, citim  urm ătoarele rân 
d u ri:

„Populaţiunea Dobrogel aş teap tă  
de m ult tim p cu cea mal m are b u -1 
curie şi cu cea m al mare nerăbdare 
pe soldaţii şi au to rită ţile  noastre. 
P regătiri de prim ire splendidă se 
fac neînce ta t ţ i  de bună seamă, dacă 
luarea in stăpânire a Dobrogel va 
întâmpina oarecare dificultăţi, acestea 
nu vor veni de loc din partea popo- 
raţiunilor locale. *

Rugăm pe „Românul* să bine 
voias ă a  lămuri aceste enigm atice 
cuvinte, cari, combinânduse cn oare
care vuete ce aă  venit la urechile 
noastre, ne pun In cea mal mare 
Îngrijire.

In tlm pinâ oare In adevăr dificul
tă ţ i  luarea lu stăpânire a Dobrogeni 
De ce natu ra  sun t acele pedicl, şi 
din ce parte  vin f

In  N-rul de ieri am comis un 
lapsus calami, numind m ajoritatea 
noului consilia comunal din Iaşi, 
conservatoare. Acea m ajoritate e o- 
poziţională. 0  relevăm aceasta mal 
cn seam ă pentru a  da im portanţa 
cuvenită persoanelor, cari de as tă  
da tă  aă lu p ta t alături cu conserva
torii. D. Gh. Mârzescu de ce a Î n 
tru n it In colegiul al I lI- le a  majo
rita tea  absolută a voturilor, pe când 
candidaţii fracţioniştl s’aă ales cu 
o m ajoritate relativă de câte  3 
voturi.

te resan t*  a şti, câ ţi oam eni mor in 
tr 'u n  an in Bucureşti; folositor nu 
e insă decât a şti, câ ţi tră iesc  şi 
câ ţi mor. Dacă insă numărul to ta , 
al populaţiunel nu ne este cunoscut* 
ori dacă el ne este răă  cunoscut, de 
sine se în ţe lege, că nn putem  avea 
aproape nici o cifră ezactâ.

în a in te  deci de a voi să tragem  
vre»o conclnziune din datele s ta tis 
tice adunate in anul acesta, trebue 
aă ne lăm urim , dacă cifra 177,646 
e exactă.

Ge va să zică exact?
Nimeni nu cere, ca ea să fie e- 

xac tâ  până la cea din urmă cifră. 
La o popnlaţinne de 180,000 locui
tori, o greşeală de donă ori tre i mii 
in mal m ult ori in mal pu ţin , nu 
schimbă proporţiunile decât cu su
tim i, şi in deobşte sutim ile nn im 
p o rtă  in calculai cifrelor. Dar dacă 
sutimile s 'a r  spori, ori dacă ele s’ar 
urca până la zecimi, greşeala tre- 
bne ţin n tâ  in  seam ă.

Trebue dar să stabilim  un „maxi
mum* pentrn  greşelile, pe care le 
putem adm ite fără  de a renun ţa  cu 
desăvârşire la exac tita tea  calculnlnl 
statistic.

D. Dr. Felix a ra tă  iu rapo rta i 
săă pen tru  anul 1876, că aQ m urit 
m  Bucureşti cu to tu l 4048 ortodocşi. 
Ţiind seam ă de lesnirea, cu care se 
consta tă  cazurile de m oarte in deo
sebi la ortodocşi, pntem presupune, 
că această  cifră a m orţilor e exactă. 
Rem âne dar în tre b a re a ; care e c i
fra  m o rta lită ţii ? Admiţând, că la 
anul 1876 trâiatk in Bucureşti vre-o
170,000 oam eni, cifra m o rta lită ţii 
ortodocşilor in rap o rt cn în treaga 
populaţie ar fi 23'S t, adică mor la 
1000 suflet« aproape 24 ortodocşi, 
earâ la 10,000 ceva mal m ult decât 
288, cu to tu l ezact, la 100,000 su
flete mor 2381. —  Cifra de procent 

12-381.
In  acelaşi an safi născut in Bu

cureşti cu to tu l 4542 ortodocşi. Oi- 
fra  naşterilo r e deci 26.71, adică 
sp o ru l, ''la  100,000 suflete ar fi de 
290 suflete.— Cifra de procent e 21671.

Presupuin insă, că in Bdcnreştl nu 
eraă 170 ,000 , ci 171,000 suflete , 
cifra m orta lită ţii ar fi 2,366, earâ 
ţifre  naşterilo r 2,667. Deosebirea in 
ţifra, la naşteri e de 0,015, ea râ  la 
m o rta lita te  de num ai 0,014. A ceastă 

[m ică deosebire de 0,001 produce 
apoi in calcul d iferenţa de 1 om la 
100,000a, decâ presnpunid că nu eraO 
in Bucureşti 170,000 ci 171,000 su- 

'f le te  , sporul la 100,000 nu e de 
1290, ci de 289 suflete.

F ără  indoială această  diferenţă 
de 1 om la 290 e a tâ t  de mică in 
câ t fără  m ultă greşeală putem ne
socoti in calcul ţifra  de miml, luând

POPULAŢIA BUCUREŞTILOR.
Cifra totală

După „ Tabela sinoptică generală 
publicată pe pagina 6, a  dării de 
seam ă despre recensăm ântul sâvirşit 
in anul acesta sun t in  Bucureşti cu 
to tu l 177,646 sufl te.

Aceasta e cea mal im portan tă din 
to a te  cifrele recensăm ântului, de 
oare-ce asupra el măsurăm valoarea 
orl-căret alte cifre.

In zădar am şti cu to tu l lăm urit, 
câ t de m are e în tinderea oraşului 
şi căte bogăţii sunt îngrăm ădite in- 
t r ’ănsul, căte averi se produc şi căte 
se consumă pe an de câ trâ  popula
ţia  lui, câţi oameni mor, se nasc ori 
se căsătoresc, in tr ’un ca vânt, in ză
dar vom avea alte  cifre ezacte, dacă 
aceasta una ar fi falşă. Căci cifră 
in adevăratul în ţeles statisticesc al 
cuvântului, nu e decât cifra de com
paraţie. Astfel cifra m orţilor nu e 
numărul m orţilor, ci numărul ce re- 

| zu ltâ din acest num ăr com parat cu
* numărul to ta l al populaţiunel. E „ in - ' ca ţif râ  de m orta lita te  2 fi6  şi ca



ţifr ăde naşteri 2,65 şi atunci ese 
un spor de 29 Ia 10,000 adic& to t 
de 290 la 400,000 suflete.

S& presupunem iusâ, c& populaţia 
era chiar de 175,000 suflete.

Atunci ţifra mortalităţii e de 
2,313, a naşterilor de 2,595, osebirea 
faţă cu ţifrele calculate pe 170,000 
suflete la morţi de 0,068, earâ la 
naşteri de 0,076. adecă se produce 
in calcul o diferenţă 0,008 şi aetfel 
sporul la 100,000 suflete ar fi nu 
mal de 282 suflete. Lăsănd şi aici 
ţifra a patra la o parte , ne rămăn 
ţifrele 2,3l°/o şi 2,59°lo, pe care lu 
ăndu-le drept bază a calculului?, ar 
rezulta că la 10,000 se nasc 259 şi 
mor 231, adecă sporiul e de numai 
28 la 10,000 şi de 280, la 100,000 
suflete.

Aici dar greşeala e invederată şi 
e destul de mare, de oare-ce 10 su 
flete. la 280 [nu sunt o diferenţă 
pe care o putem trece cu rederea.

Dar să presupunem că populaţia 
era de 180,00 suflete. Atunci ţifra 
mortalităţii e ¿ 2,4 8 ,  a naşterilor 
24,6 7 , deosebirea faţă cu ţifrele cal
culate pe 170,000 suflete la mor
ta lita te  de 0,133, la naşteri de 0,204 
şi diferenţa in calcul de 71, adecă 
sporul la o sută de mii suflete nu 
e decăt de 219 suflete. Lăsănd apoi 
şi aici ţifra 4 la o parte şi luând 
do bază calculul ţifrele 2,24°lo şi 
2,46%, ar rezulta că la 10,000 se 
nasc 246 şi mor 224, adecă sporiul 
e la 10,000 de 22 şi la 100,000 de 
220 suflete.

Ori cine va inţelsge , că această 
greşeală de 70 la mal puţin de 300 
e colosală şi |c& prin urmare nici 
odată la ţfrele totale care nu se 
urcă peste mal multe sute de mii 
o inexactitate de 10,000 nu poate 
fi admisă. Am văzut cum diferenţa 
calculul intre 170,000 şi 171,000 nu 
e decât de 0,001 intre 170,000 şi
175.000 se urcă la 0,008 earâ in- 
intre 170,000 şi 180,000 ajunge la 
0,071. Qreşelile calculul nu cresc dar 
in proporţiune cu ţifra to ta lă , şi 
intre 170,000 şi 181,000 greşeala 
de calcul e de 90 şi ait-fel înain
tează in proporţiunl mari şi nere
gulate.

Am făcut această socoteală am â- 
nunţâ, pentrucă să încredinţăm pe 
ori şi cine, că scopul nostru n u ed e  
a combate, ci de a lămuri, ară tând  
totodată dreptatea cererel, pe care 
voim să o facem.

De oar-ce nici o dată nu se poa
te şti numărul cu desevirşire exact 
a unei populaţiunl ce trece peste
100.000 suflete, trebue să se facă 
totdeauna calculul pe cifre rotunde, 
astfel, că după recensiunea din anul 
acesta ar trebui să punem popula 
ţia  Bucureştilor la 180,000 suflete. 
Dacă s’ar fi constatat mal puţin de
175.000 am pune o poate la 170000. 

Eatâ dar’ ceea ce cerem: cerem
încredinţarea, că nu sunt mal puţin 
de 170000 ori mal mult de 180,000 
de suflete in Bucureşti:

Cine inse să ne dee această în
credinţare ?

Recensiunea fiind făcută de câtrâ 
autoritatea comunală prin organele 
el oficiale, probabilitatea formală e 
pentru exactitatea cifrei: cu toate 
aceste ori pe cine vom întreba, ne 
respunde: Eu presupun că locuiesc 
mal mult decât 180,000 oameni in 
Bucureşti.

Şi noi ţinem la această presupu
nere şi tocmai pentru aceea sumtem 
a tâ t de nedumiriţi.

Dar' a crede ori a nu crede e foarte 
lesne : întrebarea e, dacă credem cu 
destul temeifi.

Oraşul Bucureştilor e foarte întins 
şi pentru aceea poate să li se pară

celor mal mulţi cu mult mal popu 
lat decăt-cum in adevăr este. Intin 
derea nu e insă de loc un element 
din care am putea trage vre-o con 
cluziune pentru numărul to ta t al 
populaţiunel: din contra, trebue să 
cunoaştem numărul total, pentru-ca 
să putem găsi cifra desimel.

Aşa suntem şi cu cele-lalte date 
speciale, dintre care multe preţioase 
şi foarte probabil exacte.

D. I. E. Petrescu, in raportul săâ 
câtrâ Primar, zice la pag. 74: 

«Acest rezultat nu se poate veri
fica, decât punăndu-1 in comparaţl- 
une cu numărul populaţiunii aflat 
prin recensământul din anul 1859."

Credem că această apreciarse gre
şită. La anul 1859 s'aü găsit in Bu
cureşti cu totul 121,734 suflete. Pre- 
supuind că aceasta cifră era exactă, 
remâne în trebarea; cu căt s'a spo
rit populaţia până la 1878? După 
recensământul din anul acesta spo
rirea in ti p de eproape douâ-zecl 
de ani e de 55, 912 suflete, adecă 
de vre-o 2500 suflete pe an. Ţiind 
seamă că in timpul acesta Bucure
ştii aü devenit capitala României 

centrul unei vieţi comerciala mal 
ntinse, sporirea ne pare prea mică. 

Sporirea normala a unei populaţiunl,

adecă sporire din progenitură, e de 
1 — 2°/o pe an, aderă de 10 — 20 
la miie, de 100 — 200 la 10,000 şi 
de 1000 — 2000 la 100,000. Astfel 
populaţiunea de 121,000 suflete 
Bucureştilor trebuia să fie la 1860 
de 123,100 până la 125,200, earâ 
la 1861 de 125,000—până la 130,000 
suflete, dacă ea s'ar fi sporit numai 
prin progenitură. Fără indoialâ sunt 
ani, in care populaţiunea scade; aici 
e inse vorba de un poriad de 18 
ani şi aşa fără multă sfială putem 
lua o sporire de numai 1% pe an 
şi chiar şi in aeest caz obţinem o 
sporire de vre-o 20,000 suflete până 
a 1878. E inse cu putin ţă să cre

dem, că in 18 ani nu au venit din 
alte părţi in Bucureşti decât 35,000 
oameni, adecă câte 1950 oameni 
pe an?

Chiar dacă nu ţinem seamă de 
natura progresivă a sporirel şi dacă 
luăm o mică cifră de sporire prin 
progenitură, sporiul de 55,000 ne 
pare foarte mic, şi el, decum se ve
rifice cifra de 177,000, o pune la 
indoialâ.

Tabela publicată la pag. 74 des
pre totalul populaţiunel ne întăre
şte in această credinţă.
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Sunt adecă in Bucureşti 82,632 
bărbaţi şi 95,014 femei, cu totul 
cu 12,382 mal multe femei de căt 
bărbaţi.

Crede cineva, că e cu putinţă a- 
ceastă deosebire a tâ t de mare?

înainte de toate cu deosebire prin 
oraşele de mijloc numărul bărhaţi- 

r ar trebui să fie mal mare de cât 
acela al femeilor. O dovadă foarte 
apropriată despre aceasta sunt ur
mătoarele cuvinte luate din rapor
tul delà 1876 a d lui dr. Félix :

«La naşteri ca şi la decese pre
valează sexul bărbătesc. In tre cel 
5794 născuţi in anul 1876 am fost 
(împreună cu cel născuţi morţi) 
2996 bâeţl şi 2879 fete, prin ur
mare la câte 100 bâeţl s'aü născut 
numai 96 fete, ceeace corespunde cu 
observările făcute f i  in alte părţi. La 
decese sexul bărbătesc prevalează 
in proporţiunea de 2811 la 2232, 
adecă la câte 100 decedaţi de sex 
bărbătesc vin numai 79 de sexe fe
meiesc, lucru natural in considera- 
ţiune că şi la populaţiune, şi mal 
ales la cea flotantă, numărul băr
baţilor este mult mal considerabil 
de căt al femeilor: oraşele mari 
atrag in genere un număr mal în
semnat de bărbaţi de râ t de femei 
din alte părţi ale ţărel şi din străi
nătate, ca lucrători, ucenici, stu
denţi, funcţionari publici şi al ca
selor de comerciü etc.

E un lucru care chiar de sine se 
înţelege, că in tr’un oraş mal mare 
trebue să fie mal mulţi bărbaţi de 
cât femei : in Orient in deobşte 
numărul bărbaţilor covârşeşte pe 
al femeilor.

Dar este mal greu a număra pe 
bărbaţi de cât pe femei. Femeile 
sunt nişte fiinţe, care îndeobşte şed 
acasă şi nu avem de căt să le cău
tăm pe la casele din oraş, in vreme 
ce bărbaţii snnt un neam lipsit de 
statornicie, care-şlu mblâ mereü după 
trebile zilei şi aşa se cere oareşl 
care cunoştinţă de cauză, oareşi 
care zel, se cere oare-care stator
nicie, in dorinţa de a şti numărul 
lor, spre a-1 putea număra.

Aceste par a fi lipsit la perso
nalul serviciului de constatare al 
comunei. Tabela de mal sus numai

lasă nici o indoialâ asuprâ acestui 
punct.

Copil până[la cinci ani se numără 
cu oare-care lesnire. Aici după re
censământul primăriei la 26666 su
flete sunt cu 128 mal multe femei 
de cât bărbaţi.

Dela 5 până la zece ani îndeobşte 
sunt mal puţin băieţi de cât fete ; 
După recensemăntul primăriei la 
20025 sufl-te sunt cu 721 mal multe 
fete.

Dela 10 până la 15 proporţia se 
schimbă. Cu toate aceste după re- 
censâmântnl primăriei la 17337 su
flete sunt cu 353 mal multe fete.

Dela 15 până la 20 proporţiile 
rămăn aceleaşi, dar după recensă
mântul primăriei la 18002 suflete 
sunt cu 1430 mal multe fete.

De la 20 până la 25 numărul 
bărbaţilor creşte in proporţiunl mari. 
După recensământul primăriei insă 
la 15242 suflete sunt cu 35328 
mal multe femei.

Dela 25 până la 30 numărul băr
baţilor e in desevărşită preponde- 
ran ţă . După recensământul primă
riei la 18151 suflete sunt cu 4759 
mal multe femei.

Dela 30 până la 40 ani la o po
pulaţie de 28,667 sunt cu 2727 mal 
multe femei.

Astfel până la vârsta de 40 ani 
sunt merett mal multe femei decât 
bărbaţi şi anume, la un loc, cu 
13,646 suflete.

De aici inainte recensiunea ne a- 
ra tâ  mal in deobşte mal mulţi băr
baţi decât femei.

Pentru ce ? Pentrucă oamenii tre 
cuţi peste virsta de 40 ani, in deobşte 
aă o viaţă mal regulată şi, având o 
viaţă mal regulată, organele primă
riei puteai! să-I numere cu mal multă 
lesnire. Cu căt insă bărbaţii in tră 
in virsta acţiunel şi a nestatorniciei, 
cu a tâ t recensiunea află mal multe 
femâl, astfel că tocmai la vârsta 
dela 25 până la 80 de ani, in care 
numărul bărbaţilor e mal covirşitor, 
recensământul ne arată cel mal mare 
excedent de fem ei, un excedent de 
vre-o 45°Jo.

Dacă cineva dintre aceia, care di
rect ori indirect aft luat parte la 
facerea recensământului şi-ar fi dat

seamă despre aceasta , numai decât 
ar fi trebuit să înţeleagă, că nu se 
pot presenta fără de motivare spe
cială nişte cifre, care nu pot să in
spire nici o încredere, fiind învede
rată  contrazicere cu alte constatări 
statistice făcute in oraş.

Raportul publicat crede insă, că 
se poate mărgini să ne zică : «nu
mărul de 39,380 capi de familii con
sta ta te  cu numărul de 138,316 m m- 
bril de familie, care dă 4*42 suflete 
pe familie, nu este eronat, şi ne 
prezintă o constatare destul de mul
ţum itoare până la o viitoare probă 
contrarie. “

Această probă contrarie ni s'ar 
putea cere numai atunci dacă ţifrele 
ar fi probabile, adecă dacă ele nu 
ar sta in contrazicere cu resultatele 
obţinute in alte oraşe de mărimea 
Bucureştilor ; îndată inse, ce se con
s ta tă  până la vârsta de 40 ani un 
excedent de 13,646 de femei in vre- 
me-ce chiar in Bucureşti nu mor de
cât 76 femei la 100 bărbaţi, nu noi 
trebue să dăm ¿proba contrarie*, ci 
primăria trebue să ne artee, cum 
adecă se întâm plă, că in Bucureşti 
excedentul femeilor să fie a tâ t de 
mare. Ţifra de 4,42 pentru o fami
lie nu dovedeşte nimic ori dovedeşte 
chiar ceeace nu se susţine. Căci nu
mai in caşuri foarte rare se pot so
coti 5 suflete, ţifra normală e de 6 
pe familie. Dacă insă ţifra totală e 
prea mică, de sine se inţelege că nici 
ţifra de familie nu poate fi mare.

Care e deci probabila ţifră totală 
a populaţiunel din Bucureşti?

Nu şei ui ! Ştim insă, că ea nu 
poate fi 177,646 suflete.

Admiţând că femeile sunt bine nu
mărate şi ţiind seamă de proporţiu- 
nile normale intre sexurl, trebue să 
presupunem că ţifra bărbaţilor e cel 
puţin to t a tâ t de mare ca şi aceea 
a femeilor, si că prin urm are, nu-, 
mărul to tal ăl populaţiunel, e de cel 
puţin 190,000 suflete.

Putem insă crede, că femeile aü 
fost bine num ărate ?

întregul recensământ ne pare a 
fi fost făcut cu uşurinţă şi cu lipsă 
de cunoştinţă de cauză, cu care se 
fac In ţa ra  noastră cele mal multe 
lucruri. Despre aceea’şl uşurinţă şi 
aceea-şl lipsă de cunoştinţă de cauză 
am da dovadă, dacă acum ne-am 
pune să Înlocuim datele primăriei 
cu altele rezultate din nişte combi- 
naţiunl lipsite de ori şi ce temelfi 
exact. S tatistica, fiind o ştiin ţă 
exactă şi comparativă, nu e decăt 
o petrecere copilărească şi mal mult 
ori mal puţin primejdioasă, când e 
lipsită de tem elii puse afară de 
orl-şi-ce îndoială. Dacă am avea 
dovezi pozitive despre exactitatea 
cifrei femeilor şi afară de aceasta 
am mal cunoaşte alte cifre gene
rale, In care am putea să avem În 
credere, din comparaţia acestor cifre 
am putea să stabilim o cifră totală 
cu destulă probabilitate ştienţifică. 
Astfel, dacă am şti câte femei sunt 
In oraşl, câţi copil se nasc şi câţi 
oameni mor pe an, câtă pâne se 
consumă pe zi In term in de mijloc 
şi câţi copil obligaţi la scoală sunt, 
am putea prezenta o ctfrâ proba
bilă, In care să credem noi, şi pe 
care s’o odmiţâ şi alţii. In dată Insă 
ce primăria ne prezintă cifrele el 
calculate pe cifra totală, In care nu 
putem avea încredere, orice combi- 
na'.iune serioasă e peste putinţă.

Oredem că numărul sufletelor trece 
peste 190,000, dar această credinţă 
nu ne dă dreptul de a face combi- 
naţiunl pe baza unei cifre mal mari 
de câ t aceasta, ci numai de a cere, 
ca nimeni să nu facă combinaţiunl 
cu cifra 177,646, care fără Indo-

ialâ e greşită cu mal mult dea I 
Prin această greşeală rece 1 
tul ajunge a fi Îndeobşte o 
zadarnică ba, pe cât cineva 
lu serios, chiar primejdioasă 
los practic nu sunt Intr'ânsi 
unele date speciale, ale cârc 
tita te  este grefi a o pune 1 
ialâ. Raportul ne spune la i  
74 u rm ătoarele:

«Până când după doi ani.« 
verifica şi acest recensâmăntd 
nai prin recensământul gen.r 
statului ce este a se esectt 
anul 1880, cifrele obţinur« 
acest recensământ din anul 1 
pot lua cel puţin ca puncte |şjl 
care pentru orice calcule sat 
binaţtunl economico-sociale, ou t 
că, după noul sistem ce s’a w  
buinţat la facerea acestui r ta  
mânt, şi lucrările amănunte c I 
făcut asupra lui, nu credenţOT 
să se găsească greşit la urmă a  
revizuire generală .'

EI, b in e ! să găseşte greşit ■  
şi pentru aceea nu se pot lutfŞ 
tele dintrănsul, Îndeosebi cele 
culate pe cifra totală, drept 
de plecare pentru nici o con| 
ţie B econo mico-socialâ Cât
viitorul recensământ general, dl 
a se pune In lucrare la anul 1 
dorim să nu fie făcut după ac|
, sistem nou*, care s’a adopt! 
acesta de acum.

:
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Justiţia in măinl fracţioi||
D, A. Xenopol a tâ t de can 

in Iaşi, şi chiar in restul ţării i 
tru  activitatea s’a pe terenul l i l  
turil istorice, trim ite «Stelei H  
n ie l' o scrisoare pe care acem pţ 
publică pentru două considermw 
pitale: mal ăntâl pentru că e 
natâ aflând că d. procuror g ij 
Mândru taxează de «indolei^u 
un om ca d. Xenopol, care chÜ 
lucrările parchetului, a ştiut si 
tisfacâ pe un procuror general 
Gr. M. Buiucliu; şi al doilea, pe 
că scrisoarea d-lut Xenopol, ba. 
pe adresa oficială a d-lul mi 
de justiţie are şi meritul de a] 
firma vederile anunţate in ac 
in privinţa d-lul T, Mândru, ănc 
la numirea sa in funcţiune. *

F aţă  cu adresa oficială No. 11, 
din 25 octombre trecut, ori şi cé 
cu bun simţ care nu va fi orbi 
spiritul exclusivist şi fanatic al f 
ţiuner, trebue să înţeleagă, că 
procuror general care primeşte o 
primandă aşa de fulgerătoare de 
ministrul sëü , iughiţind in tăc 
orice dovezi manifeste de neint 
dere din partea superiorului sêü 
un cuvânt, acel ce nu’şl face ni 
scrupul pentru a rămânea la posi 
sëü, acela nu este şi nici poateiX 
fie decăt un orb instrument al ga 
tidulul care l’a ridicat acolo unt 
se găseşte ăncă!...

Ori cine va înţelege, că nu 
fracţioniştil aü putut să fié in s 
a determina pe d. Mândru să răi 
la un post de unde urma să s 
tragă ăncă de când s’a dat a la f ţ j  
asupra faptului scandalos impun 
prefectului de Vasluiü; cu care 
ziune d. ministru Stâtescn p e l 
cuvinte temeinice a însărcinat 
cercetarea faptului personal pe 
Bârzu, procuror de secţiune la p] 
chetnl acestei curţi, in care d.Mâru 
figurează ca procuror general; 
fine, din cuprinsui scrisorii d -Iu ll 
nopol, orice om nepărtinitor va v 
dea şi va inţelege cum pentru 
fracţioniştl, îndulciţi şi orbiţi de«pU 
tere, insăşl demnitatea şi prestigiu 
funcţiunilor celor mal iriâlte a de 
venit un moft, căci dacă ieri o oa«

n( »i
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a fraoţiunel şi-a c&lcafc pa
la de onoare pentru a acoborl 
la sine funcţiunea cea mal 
a judeţului, apoi astăzi un 
al aceleiaşi fracţiuni persistă 

1  ţe face, că nu înţelege neincre- 
j  [ sdrobitoare a ministrului, pen- 
j l rămânea la un post unde dd. 
tttracţiune năd&jduesc sprijin in 
dualitatea fărâ-de-legilor lo r !

I place să credem că d. mini- 
|de justiţie Eug. Stâtescu, se va 

S bvins in deajuns despre ceea ce 
’fţsintâ d. procuror general T. 

:̂ lBru mal ales ca independenţă

tiracter; şi Hindcă presenţa d-luş 
Iru in postul; in care se găseşte 
5 jăfce o necesitate politică, şi 6- 

â acest domn pune interesele 
ş l lioniste mal pre sus de presti- 
Hlşi demnitatea funcţiunel ce o- 
1 ţ, apoi e de aşteptat, ca d. Stă- 
4 in b& ceară d-lul Mândru o de- 
jjufue grabnică pentru a'I cruţa 

pe viitor remuşcârile de con- 
care urmează să le aibă de 

Imp şi pentru a stigmatiza odată 
Iru totd’auna sistemul deplorabil 
iracţioniştilor cari inţeleg să se 

1 aţină la putere cu ori-ce preţ\
I n  r să lăsăm să vorbească d. Xe- 
sol şi d. ministru de justiţie, deşi 
■reproducând cele următoare din 
şaua României*, regretăm indis-

Iunile comise, cari din punctul 
redere al confidenţialităţii, ce 
cterizâ raporturile dintre mi

mat şi procuror), constltuesc o gre* 
X da care publicitatea se folose- 

tfârâ a o proba.

Domnule Redactor,
S urma demisionfirel mele din funcţiu
ne procuror de pe lăngă Curtea de 
.'din Iaşi, demisiuue trimisă direct 
ministau de justiţie, d. procuror ge- 
formalisăndu-se pentru o asemenea 

[dare a mea, aflu că a înaintat un 
ţ  d-laî ministru in care-1 roagă ca 
fitoarea mea înlocuire să bage de sea- 

nu mal numi o persoană aşa de in- 
t i  ca mine.

Ină intra căt merit ea epitetul ,in- 
k t ’ dat de d. procuror general T. 
Hrn, las să judece foştii mol colegi 

"mm şl toţi cei ce mă cunosc. Cine este 
>cela care mă gratifică cn un ase- 

m  epitet las iarăşi să judece publicul 
jent şi nepărtinitor din următoarea 
1 No. 111,67 din 25 octombre 78, 
ia de d. ministru al justiţiei in mod 

£1, d-lnl proenror general şi de care 
||uat cunoştinţă fiind ancă in parchet.

Buenreşti, 1878 octombre 25.

filtrului justiţiei. 
gjeoţia judiciară.

Mo. 111,07.

Domnule procuror genera1,
||n raportul confidenţial ce mi-aţl i- 

jat in afacerea prefectului de la Vas- 
i’am putut încredinţa că, dacă pot fi 

iii in privinţa faptelor de siluire şi 
Aginare imputate sns-nnmitulul pre- 
luin plăngerea fetei Profira I. Iaac, 
[din nenorocire este cn total sigur că 
[agent superior al autorităţii publice 
Put să i să aducă acea fată, prin po
ní oraşului, in casa acestui din urmă, 

a avut cu dănsa intiluvil şi rapor- 
Sexuale şi a întrebuinţat bani şi pro

fani pentru a ajunge la acest eflrşit. 
[¡est fapt singur, desbăcat de orioe ca- 
;,r Je criminalitate, este d-le proc. gen. 
Ide nedem şi revoltător, in c&t nu in- 

onm d-voaatră, şef al ministerului pa- 
organul, lege! şi al bunei ordine in stat, 
deja sesisat printr’o denunţare for- 

j  in această privinţă, aţi putut rămăne 
I ‘ rent lăsăndnmă pe mine, lasănd go- 

i  I ni in neennoştinţă complectă a fapţe- 
I* Ş  imputate prefectului dela Vaslui 
n  A feetul, d-le proc. gen., este oapnl ju- 

lul, seprezentantul cel mal direct al 
E rsl centrale in localitate, agentul or- 
■  şi moralităţel pnblice in eiroumaorip- 

>e administrează.
ib acest titlu guvernul este cn totul 
ţesat ca purtarea lui se fie exemplară, 
kI ce autoritate şi prestigia mal ponte 

el in ochii publicului, ce reepeot mai 
3 inspira funcţionarilor puşi sub or

dinele sale, dacă, cel d'ăntăitt violează re
galele moralei şi ale bunel cuviinţe, şi 
provoacă, prin desfrănarea sa scandaluri 
de acelea, oe este chemat să previa, şi să 
blameze atunci căud se produc din altă 
parte ?

No pot dar de căt a vă exprima d-le proc. 
g-ral, deplina mea părere de răe, că intr’o 
ceetiune care interesa atăt de mult, nn nu
mai demnitatea guvernului, dar şi mora
litatea publică, d-voastră aţi crezut de 
cuviinţă a păstra tăcerea şi a lăsa ca fap
tele să vie la cunoştinţa noastră de ainre 
pe calea rnmoarel publice.

Pentru că dar să no fie cea mal mică 
umbră de bănuială oă guvernul a putut 
vreodată se ocrotiască asemenea fapte ne
trebnice sau să se facă solidar cu ele, şi 
pentru ca justa reprobaţiune a opiniunel 
publice şi a legilor să cadă numai asupra 
acelora, oe nu s’ail aiiit să le braveze. — 
Vă invit, . . .  să faceţi a se da imediat 
curs aoţiunel publice, lăcănd justiţiei grija 
de a verifica şi de a constata pe căilt de 
drept, atăt cestiunea de etate a fetei, căt 
şi cea de a se şti, dacăa fost satt nn viol 
şi desvirginare in cansă.

Primiţi etc.
Semn. Fug. Stătescu.

Domnul procuror genera! m’a bo- 
botezat eu epitetul de «indolent* ; 
d. ministru '1 botează intr’un mod 
mal ascuns şi mal diplomatic cu e- 
pitetul de «incapabil*. Indolenţa se 
poate uşor lecui când are cineva 
înaintea sa un model încurajator de 
activitate; de incapacitate iasă nu 
se poate lecui nici chiat un Vigavor 
ca cel ce l’am reprodus mal sus.

Astfel a nu da o importanţă, mal 
mult de cât să cuvine raportului 
d lui procuror general, mă mărgi
nesc pentru moment intru a pune 
sub ochii publicului dovada mani
festă de neîncredere a d-lul ministru 
in persoana d-lnl mal sus, precum 
şi lipsa de demnitate a acestuia, 
care şi in urma unei esemtnea re
probări oficiale, continuă totuşi a 
remâne la postul săfi.

Primiţi domnule redactor asigu
rarea prea osebitei mele considera- 
ţiunl.

Iaşi in 4 nombro.

Financele României

Comisianea budgetară se ocupă de vre- 
o-căte-va luni cn confecţionare« budgetu
lui pe anul 1870. Ea a terminat fixarea 
veniturilor şi in acest moment se ocupă 
cn fixarea cheltuielilor.

Este bine să o spunem de la incepnt că 
starea noastră financiară n’a fost nici o- 
dată mal încărcată şi mal plină de peri
cole Cauzei esnnt multiple şi nu datează de 
astăzi, Sont două decenii de cănd o impul
siona puternică s’a dat statalul romăn. In 
această epocă progresele politice an intre- 
ont toate previsinnile şi toate speranţele 
noastre. Dacă comparăm trecntnl cn pre
zenta), constatăm ca o vie mnlţmnire că 
am păşit foarte repede in ameliorarea po- 
ziţinneî noastre exterioare şi a iustitnţ:u- 
nilor din intru.

Transformări mari şi radicali an făcnt 
ca patria noastră să treacă in oăţi-va ani 
de zile in concertai societăţilor moderne

Progresarea materială insă nn a putut 
merge mână in mană cn desvoltarea poli
tică şi socială. Chestiunile economice merg 
mal încet; ele işi an legile lor imntabile 
de propăşire in contra cărora ori-ee im
pacienţă se sdrobeşte.

In iuţeala on care am trăit, această îm
prejurare ne-a scăpat din vedere. Am cre
zut că putem sforţa siinaţiunea economică 
preenm imprejurările he-an permis a sforţa 
pe acea politică.

Chestiunea economică e astăzi strana le
gată peste tot locnl cn chestiunea regimu
lui constituţional. Unul din cel mal renu
miţi eeon omişti moderni, acnm căţi-va ani 
ministru agricoltnrel şi comercialul in 
Austria zicea oă o esperienţă foarte inde- 
lnngntS a dovedit ca financele moderne nn 
pot fi menţinute in răndnială fără conlu
crarea reprezentaţiunel naţională. «Aplica
rea sincera a regimului constituţional in 
Bomănia se reflectează şi in chestiunea a- j 
facerilor el financiare. In timp de 20 ani, 
de cănd cheltnelile noastre aii lnat pro-1 
porţiuni atăt de mari, ne-am oprit numai 
in două răndnrl pe calea perieoloasăa pro-

digslităţilor bndgetare. Datele acestea co
incid on efectuarea nnirel — 1862 — şi cn 
o reprezentaţinne liber aleasă — 1866. Ast
fel budgetul nostru a lnat o desvoltare 
oare nn se potriveşte cn progresai nostrn 
economic.

Dovada nn e grea de dat. Tablonl chel- 
tnelilor bndgetare in curs de 20 de ani 
constată ;
Cheltnelels Rom. in 1859 la fr. 28,900,000 

, , 1860 ,  89,900,000
. « 1861 , 41,600,000
, ,  1862 ,  44,000,000
> ,  1863 , 48,800,000
, ,  1864 ,  63,100,000
. ,  1865 > 65,400,000
,  , 1866 > 53,200,000
, ,  1867 , 58,400,000
,  > 1868 « 74,700,000
« ,  1869 » 81,300,000
,  ,  1870 » 78,500,000
,  » 1871 > 84,800,000
,  ,  1872 , 87,700,000
,  .  1873 ,  94,000,000
,  , 1874 » 93,900,000.
,  ,  1875 ,  95,149451
, , 1876 ,  97,894,427
, ,  1877 , 86,201,617
, ,  1878 > 93.372,451

Cifrele de mal sus consta ta ii iutr’un 
mod evident că in cnrs de douăzeci de ani 
cheltnelile bndgetare s’att întreit. Se poate 
admite oare că avuţie naţională s’a iutreit 
şi ea in acest period de donăzatfi de aul ? 
Fie-care dintre noi simte, ştie; chiar, că 
aceasta nn este 8şa. Creşterea cheltuele- 
lor este dar in disproporţie ca creşterea 
avuţiei naţionnle.

Nici nn stat european n'a sporit cbel- 
tnelile bndgetare într’un mod atăt de e- 
norm ca noi. Trebne dar să ne oprim aci 
cn aceste cbeltaelî, căci altfel atacăm ca
pitalul poporului, pe oănd trebue să’i cru
ţăm. Să ne adncem aminte că este peri
col pentru viitorul nnel ţări, cănd dările 
se sporesc atăt de inte preenm creşte a- 
verea naţională, cn atăt mal mult dar oănd 
ele cresc cn o iuţeală mal mare.

Pe eănd noi creştem budgetul nostrn 
dnpe cerinţele ce eratt la ordina zilei, pe 
căad in toate ramurile administraţiuuel 
pnblice, legile se preschimbat) intr’un mod 
radical ; organizarea sistemului nostrn fi
nanciar a rămas aproape in părăsire.

Am fost cheltuitori şi prodigalităţile 
noastre att făcut că nn ne-am găndit a 
introduce nn sistem de dări distribuite 
intr’un mod echitabil asupra popnlaţiunel 
şi aşezate astfel in cât se prodncă eăt se 
va putea mai mnlt.

Impozitai asupra venitului, sad Incomc 
Tăx, dnpă cam se nnmeşte in Englitera, şi 
pe care ăl am recomandat şi cerat de vre-o 
patra ani necontenit, n’a avnt fericirea a 
fi inţeles de oamenii noştri*de stat.

O dată dar pe această cale, a trebuit 
să reonrgem la impramntnri pentru a a- 
coperi deficitele anuale.

Aceste impramntnri, afară de Renta 5°/o 
ad trebuit sa fie oneroase, căci pe de o 
parte creditul statalul nostrn nn era in că 
stabilit, şi pe de alta, nn prezintam o 
atare financiară regalată care să insufle 
Încrederea, căci ordina şi economia nn 
domnea. Am făcnt dar imprcmntnri, pen
tru că simţeam că nn ne este cn pntinţă 
să sporim dările in proporţie cn cheltoe- 
Hle noastre.

Dacă ne comparăm en alte state euro
pene in privinţa dărilor, ne vom convinge 
că cetăţeanul romăn nn plăteşte mal pu
ţine dări decăt aiurea, in comparaţinne cn 
starea incă înapoiată a onltnrel noastre.

Pentrn a ne pntea da o idee despre a- 
ceasta, e bine să facem o triplă compara- 
ţiune intre Romănia şi alte stata.

1. Cheltuielile a 18 state Europene, cla
sate dnpă cam se împarte pe poporaţinue.

3. Comparaţinnea Intre impositele di-
recta şi oele indirecte.

Statal Directe Iudirecte
Ungaria 77,8 22,2
Italia 51,2 48,8
Romănia 51,58 48,42
Grecia 48,2 51.8
Saxa 46,2 53,8
Austria 46,2 58,7
Spania 47,7 56,8
Vortemberg 87,6 62,4
Baden 37,3 62,7
Prusia 33,8 66,2
Elveţia 33,5 06,5
Olanda 3 2 ¿
Belgia S O 68,8
Portugalia 29,A
Danemarc i 28,4 1 1 , i
Bevaria 27,1 5 ^  72,§  u
Franţa 24,1 71,1
Snedia 24,3 75,7
Rusia 2 0 ,1 79,9
Anglia 14,9 85,1
Norvegia 00,0 100 , —

Din toate aceste comparaţiunl de ţifre.
reunită că dările în Romănia apăsa destul
de gr-ft asupra contribuţiuuilor, ri dacă
in privire«1 sporului budgetulnf nostru am
întrecu V 1¡mitele posibilului, în privirea
dărilor nn suntem departe d 1 acea limită.
Trebne să 1 fim dar cn cea mat mare aten-
ţlone, să lncr&m cn cea mai mare pru
denţă la confecţionarea budgetului nostru 
pe 1879, dacă nn voim să scăpăm cn to
tal sorgi 11 tele de nnde contribuabilii plă
tesc dările lor.

«Curiërul financiar*

C R O N I C A

Prin înalt decret Domnesc, d. 6, Raş- 
cann, prefectul de Covurlnl, este numit 
delegat gnvernolnl nostrn apre a repre
zenta Romănia In sinnl comisiunei euro
pene a Dunării, potrivit art. 53 din trata
tul de la Berlin.

a .  | |
Prin inalt decret Domnesc s’a deschis 

ministerului de resbel nn credit extraor
dinar de lei 69,200, asupra eserciţiulul a- 
nului curent, pentru completarea efectelor 
de mic echipament, necesare recroţilor din 
armata permanentă sporiţi peste efectivnl 
bndgetar.

Acest credit se va acoperi iu modal ur
mător :

Cel 64,003 bani 38, din fondai de două 
milioane lei, pni Indispoziţia guvernului 
pentru trebuinţele armatei, prin înaltul de
cret No. 1,398, iar restul de lei, 5,196 
63. din fondul de an milion lei, acordat 
prin legea de la 1 octombre, promulgată 
cn decretul No. 2,229.

Statal Popnlaţ. Cheltnelile Pe locni.
Englitera 30 mi). 2169 mii. 72,30^
Olanda » . 223 » 63,52
Franţa 38 « 1789 » 52,37
Spania 15*/» * 492 ■ 44,
Italie 24j , 998 > 41,23
Austria 3p- , ii4o % 41,0.1-*
Danemarca 1*/» , 65 > 88,48
Ba varia 6 , 183 » 38,12
Prusia 34 , 839 > 84,96
Belgia 5 , 167 » 83,66
Portugalia 4% , 124 » ' 20
Vnrtemb. 2 . 43 V 26,46
Saxa 2Vj , > 25,50 ,
Roşia 77! , 1616 V 25,33 .
Romănia 5f ; 94 > 18,80* :
Elveţia 2.V» > 49 ; » 17,65
Norvegia 2™ ,  * - 28 y * 16,73
Snedia -A'/a , 55 i 15,37

2. Proporţiunea veniturilor 100%. 
Statal Domenii Imp. dir. Imp. idir Diverse

Ungaria 3,1 55,1 20,4 21,4
Italia 2,6 30,0 28,4 49,0
Romănia 32,6 27,5 25,8 l& i
Austria 5,7 23,5 29,9 39,1
Franţa 8,5 19,4 55,1
Prusia 44,— 18,— 37,— 2Q,—
Anglia 0 ,5 - 13,2 75,3 11,3
Rusia 14,2 11,8 45,4 28,6

Ieri, Ia orele 10 de dimineaţă. A. S. R 
Domnul, însoţit de d. adjutant de servici 
a mers eălare la cazarma Malmaison, nnde 
se afla aşezat in ordine de bătae regimen 
tul permanent de oălărayl, care este a porn 
in Dobrogea, şi nude a fost întâmpinat de 
d. ministrn de resboitt.

A. S. R. dopa ce a primi traportnl de si
tuaţie, prezentat de d. locot. colonel Ale- 
xandresqe, comandantul regimentului, s 
bine-voit a inspecta in detalii) acest regi
ment şi ’Şi-a esprimat înalta 8a mulţu
mire de buna stare in care 'l-a găsit. Â- 
pol a trecut la fabrica de păne a oaste! 
pe cate a inspectat’o, şi la orele Î l 1/, s’a 
reîntors la palatul de la Cotrooenl.

♦  -

Negustorie liberali pim provincie. — Zi a 
rol ’ Lumina, din Focşani ne spnne, că 
ziaa-’n ameaza mare se vede in faţa au
torităţilor, o grapă de indivizi esercitănd 
profesiunea de pnngaşi, ' sab o formă, dife
rită de cum se nza odinioră pe la bălciari. 

-Nu mai statt pungaşii prin pieţele pn
blice, ti pe la nşele autorităţilor şi 00 
deosebire snb gangul tribunalului de Putna 
şi naivul ţăran care are nefericirea să 
cânte justiţie cată roui ăntăl să treacă 
prin purgatoriul nnor astfel de oameni.

Es înaintea reclamantului, se recomandă 
de advocaţi titulari, in fluenţi ai zilei, spun 
oă snnt rude şefi amici ca preşedintele 
safi procurorele tribunalului,- şi astfel (gin
găşia este terminată. Dl bietnl sărman şi 
oel din urmă ban din pungă, in speranţa 
de a’şl eăştiga cauza.

O percepţie de laxe. — In comuna Găeşt*, 
traversată de şoseaoa naţională so percep i 
taxe da jagărit delà t6te carele ce intră 
in oraş pe această şosea, chiar şi delà 
acţlea cărora şoseaoa nn le’serveşte deoăt 
ea dram de trecere in alte localităţi. A-j 
eeastă taxă se percepe de antreprenorul 
jugăritalni in baza oontractnlni, oe are 
inthefat cu primăria; înţelegem plata ju- 
giiritulul delà carele en povară ce intră in

urnş invBruBke fi uur« auut aesunala a se 
| descărca in oraş ohiar, dar n'o euţeltgem 
! pentrn toţi ucel trecători al căror povară 
'este destinată a fi descărcată aioriS.

«Cetatea*.
t

Teatru Italian. Reprexenianzit populare._
Administraţia operei s’a hotărit a da in 
teatral cel mare pelăngă reprezentaţiile 
■ale serate de abonament, şi nişte repre
zentaţii populare, ale căror serie va iueepe 
duminica viitoare, 12 noembr-, ca «Elixir 
d’amore* a lui Donizetti. Inceputnl re
prezentaţiilor populare va fi la ora I dnpă 
uuiiaz'; aceste reprezentaţii vor nrnié r - 
gnl&t duminicile şi sărbătorile, cu piesele 
cele mal incăntătoâre ale muzicii populare, 
demne de a atrage publicul din to.ite cla
sele.

Reprezentaţiile de dimineaţă ae disting 
de cele serate şi prin preţurile lor scizote 
aproape la jumătate, adică : togile de jos 
3<> lei; cele de la mijloc 24 lei; cale de 
sos 12' lei; stal I 5 lei; stal II 8 lei: stal 
ITT 2 lei; galeria 1 led.

Alegerile comunale col. al 111.
Rom.-VSloeL—* Niţă Rădulescu, Nicolas 

Ioen. AvrSmescu.
Ploieşti.—Ştefan Irimescn, Ghiţă Pribe

geau a, Mihail Ci Şiştnam, Temelie Diaescu,
Craiova.—C. J. Qheorghifi, C. Chinr/.u, 

Barbn loneecn, paritate I. Stănescn şi T. 
Bolintineann.

TccnciU.—Costache Moisache, Ghiţă I. 
Radovicf, Ghiţă PopovicI Vaaile lonescu.

Răm -Săra.—Anton Ântonescn, C. Oro- 
veann, N. Năstăsescn, Gr. Volcan.

Iaşi.—Scarlat Pastia, Iosn Ornescn, Ni
colas Rosuovauu, George Mărzescu. j

Băilad.—Panaint Goifi, Ioan Chirenuş. 
Costache Nicalafi, Panait Neacşu, Vasile 
An8stasifi.

Slatina.— Constantineano, Ilie loneecn, 
C. lonescu.

Severin.—Dim. Dobrescn, Ioniţă Trăilă, 
Tudor Gutuleanu, Mihail Constantinesca, 
Nioolae Orăviceann.

Bn/.ăd.—Doctor. G. OonstantiMsi*«, Nae 
Ştefănescn, Ioan Dimitrid, Ioan Diamandi.

Caracal.—-Alton Constantineecc, Firacbe 
BfiiyoiQ, Milacbe Petrovici, Ioan Marineanu

Focşani.—Con st. Vasilid, Nicolas Bene. 
Tadoracke Atanasin, Nicn Minciuleacn, St. 
Mincn.

Călăraşi.—Alegătorii nn s’att iutrunit.
Galaţi.—Cost. Varlan, Dr. Viţa Vasile 

G. Zacharia şi L Plăvănescn.
Peatra.—Vasile Şoim am Uie Iornescu’, 

Mihail Âdamescu, Dima Costinescu, Vasile 
Văleann.

Bucureşti.—rD. Sergitt, C. Porumbarn ,
I. Procopiu Dimitroscu şi colonel Barozzi*

Fălticeni.—(Col. II.) Eog. Singorof, C.
Ba lom iu, V. Clucerescu, Gorove (col. III)
G. Mirontscu, C. Cocea, I. PopovicI, G. 
Atanaaoaei. QJ M . M J U -1

TSrgovişte. —Petrache Părvolescn, Cost. 
Simnleacn, Ghiţă P&ijoleeon, George Le- 
desen.

Roman. — (Oolf' II.) Vucenic, Teodor 
Gheorghin, G. Dimitritt, G. Bogdan Boiclo.

Bacăd.—George Manolifi, Nicn Bucă, St. ' 
Vasiliu, George Paltzer.

Piteşti. Lambra Tomesca, Spirea Ma- 
mnlea, Pavel Chehaea, Agatia Vasiliu.

T.Jin.—Anulat, neintrnnind maior, le
gală.

Colegiul a l 4.
Ploieşti—D. bandele Negulescn , Ianiţă ^  

Gheorghin, Hagi Mataohe Slivcescu, Dimi- V 
trie âfetescu şi 1. C. Cogălniceanu.

laşi.—C. L auga, Alexandra Belcic, Const. J  
Rojuiţa, Vasile Mihailescn şi Dimitrie | 
Gheorghitt.

Galaţi—Teodor Stefăneeoe, Vasile An- v 
gbeluţ, Ponait Popa, Const, Drăgănescn 
i Hagi Manolache Nicolatt.

Craiova,—Marin Ohiţu, ‘ I.' C. Bolinti- V  
neana, Lie Alexandreecn, Mih. Mfildăreecu. V 

N. Atanasin.
BaonreştL—Gr. Berărie, Anton Mavran, m  

Pană Baescu, Marin Cbristn şi Nicolae 
Fie va.

La unele comune -nit este ’ colegial al j  

4-lea, la  altele-s’att făcut alegeri mal de 
mnlt, la altele s’att amănet şi delà unele n 
ăncă nn se ounoşte rezaltatnl.,

B l B L I O e i l A F I E

A eçit de sub tîpar ; Plevna le 
Qoar de. la reddition par Cléon Ran- 
gabé, consul général de S. M. le Roi 
des Hellènes à Bucarest, 1 vol. 80 

5 pag.
N. SCUrtOWU.— hloria RominUor 

antrn clasele primare.



T I M P U L

Fie-cine acie câte ceaiuri, paste, siropuri 
trebuesc întrebuinţate, de ordinar pentru a 
vindeca un guturaih, o bronchită, un catarrhu. 
Noul tritaraent al acestei maladii prin cap- 
sule'e lui Ouyot cm gudron nu costă de 
cât dece sifi cincl-spre-dece bani pe di. 
Luând două capsule la fie care mâncare, 
mal adesea se simte schimbarea tn bine 
chiar dupe cele d’tntâifi dose.

Pentru a evita numerosele imitaţiunl, a 
exige pe etiquetă semnătura Guyot impri
mată tn trei culori.
' Capsulele Guyot se găsesc In România 
la mal tdte farm&ciele.

U n  é t u d i a n t  ï i t -  £ &
le roumain et l’allemand, désire se placer 
dans une maison distingués. Âdri sse au 
bureau du journal. (4 3 3 — 3)

A  3 S T X J I T C X X J

Un student al facultăţii de dr> pt şi al 
8c61eî de s iinţele politice, dores e a se an
gaja la vre un domn advocat cu condi- 
ţiunile cele mal modest posibil. A se adresa 
ţrada Craiovel No. 44 , sati la administra- 
siunea acestui jurnal.

AVIS I MPORTANT
P rin tr ’uâ lege din 26 noem vrie f873 G uvernulu  Franceau a au to rita tu  

naţionali sei d a opposa pe productele lorik unu tim bru  speciali) destinatu 
pentru garantarea au tencitiţii lorii. Cassa G R IM A U LT  e t  O**, s aii 
Lfrubitii d ’a  adopta actotft m işu n i protectricie şi pune pe preparaţiun ile  el, 
alu  cAroru num e urm&j*» UĂ etiquettft rectangularie  pe care 
marca fâbrioei şi tim bralii G uvernului F ranceaâ.

P h o s p h a t ù  d e  
F o rd  de L era* , 
contra loiirW wl ■àngalal.

Si r o n de R a ifo r t  
iodé de G rim  n u it 
• t  C", pentru înlo
cuirea nleuluï de fl* 
**tü de moronû In 
maladiile la oopl!.

S iropù  de Sevà de 
de p in  m & ritim ù 
d e  L a g a i i e  
contra riceUlorQ |l 
rÂgnyelilorû.

E lix ir  ù d i ges t i f !  
de pep sin  \  de  
G rim  n u it  e t  G1*, 
contra sra*tralgiUora 
}i dttrerfilorû de sto- 
inachd.

\< TIMBRE à
t r m < y

C ig a re tte  In d ien 
ne do O r lm a n lt 8c 
C1', contra aathmuluT 
ft a oprewiunllorû

S i r o p f i  d 'b y p o -  
p h o a p h l t ù  d e  
ca lce  de O r lm a n lt 
et C". contra mala- 
diilorü de peptfi.

In je c llu n l f l  C áp
en le  en  m a tlco  de 
G rim a n lt e t  C1*, 
Mtn sculamentelorO.

V lnù  f l S lro p û  de 
q u in q u in a  f e r ru 
g in o so  de G ri
m a n lt  e t  C1*, tonica 
reeeneratorale forte- 
loro fl alû slngelul.

G u a ra ñ a  d e  G ri
m a n lt  e t  C", contra 
durerilorû de capü ft 
migre nilorfl.

Preparafiunile care nu vorii porta pe invetişulu exteriorii etichetta 
de mai susit in  4 colori, trebuescu respinse şi considerate ca 
contrafassdne periculdsse.

BUCURESCI-GIURGlt
Tr. Ns. I Tr. No. 3 
DimieAţa Sirs 

Bucur esc! . . Plecare 9 15 5 05
J ila v a ............................... 9 27 5 17
Slnteştl (Halta) . . . 9 33 5 23
T id r a ..............................  9 43 5 33
Grădişte (Halta) . . .  9 52 5 42

. . . 8oeire 10 01 5 51
C0maM . . . Plecare 10 11 « O l
B ânăsa..........................  10 39 « 2 9
F r ă ţ e ş t i .................. 10 58 « 4 9
Glnrgiif * * * }} J} 7. 05

9 . . .  Plecare 11 25 Sire
Smărda . . . Sosire 11 35 

âniaŞă-Şi

L E G A  
A. CU LINIA OE NORD.

I . Trenul No. 4: Cu trenul accele
rat No. 1, le ore 8 şi 15 minute, sire 
le Briile-Galatz, Roman, lassy-SucAva, 
Viena, Berlin, Paris, Pet» rsburg.

II. Trenul No. 1: Cu trenul acoele- 
ret No. 2, careaosesce diq Vi-na, Lem
berg, BncAva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 şi 30 minute dimineţi.

I I I .  Trenul No. 3: Cu trenul No. 6 
de călători care sos s<e din Galaţi fi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, dnpă 
ameijă-<ji.

GlURGlC-BUCURESCI 
Tr. Ne. 2

Smărda . . . Plecare

«■■*« : : : S S . S T
F ră ţeştii..........................9 16
B á n é s a ......................... 9 39

Sosire 10 03 
Plecare 10 13 

Grădişte (Halta) . . 10 18
V id ra ............................10 31
Slnteştl (Halta) . . 10 39
J i l a v a ........................10 48
Bucur e s c ! ................... 11 05

Dimlaita

Comana

37
45
55
06
29
53
03

« 08 
6 21 
« 29 
« 39 
« 55 
Şira

T U R I
B CU VAPOARE DANUBIENE la GIURGIU

Ou Vapóre dé pottd la Giurgiu.

1) Sosind la Ginrgifi din sus: Lnnl, 
Miercuri şi Vineri, ou Trenai No. 4.

2) Plecând de la Ginrgifi in jos Lnni, 
Meircnri şi Vineri on Trenul No. I.

3) Pita âed de la Ginrgifi in sa s: Marţi. 
Vini rl şi Duminică cu Trenul No. 1.

4) Sosind la Ginrgifi din jo< M arţ:, 
Vineri fi Duminecă cn Trenul No. 4.

NB. La gara Filarit se vând bilete 
pentru vapóre, pentru tote staţinnile in sus 
până la Viena şi tn jos până la Chilia

£X X X X -*~ X X X X X -«-X X X X X -a-X )oooo

POMI RODITORI, P LA N TE *
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de v&n^are, o 
anume : 

alese din Fianoia

A i c cu ondre la  ■ unoseiinţa am atorii, r  d  am 
Colecţii ne de o jiacl roditori to ţi a lto iţi de jos, ţi

PERI noul-jtc l-fi-op t specii din cele m .1 aii 
fi Heleia.

MERI irel-ŞecI-fi-fCse specii din cele^mal fine din Pruncia, Belgia 
,i  Knsliterel.

PER8ICI din cea mal renum ita gradină din Montreuil, fructul ea 
totul rx t »ordinar ea mărime si parfum.

8PARANGEL plan e ne 2 ani fdrte prt ducdtdre din speciile alese 
de la  cel mal vestiţi cultivatori de la  Argenteville care afi pro
dus Sparitngol de o mArime grosime fi gust care a câştigat admi
raţi unea am atorilor.

e RAGI fructul fdrte mare delicios parfumat.
8MEURA fructul mare frnrtificA pAna la finele tdmnel. Tâte aceste 

•p»e 1 afi da t resultate ren arcabile In grădina d-lul Philippeecu.
TRANDAFIRI ou i aoriiment din cele mu\ alese şi mal fiumdse 

din Francis, Belgia şi Qermaria, înalţi eu cordnfi. de 3 ani a ltu iţî 
şi mal bme de 600 trandafir) in ge veci uri pentru grupuri alese 
din «peciile oele mal framdse.

SEMINŢE OE CAMTALUPI din vestita col e< ţiu ne cu ltiva ţi in a- 
cdst& grâdinâ ; In paquete.

ACUM FIIND TIMPUL PLANTAŢIUNILOR rog asegrA bi comandele. 
Pentra preţiurl şi detaliurl a se adresa la sub-scrisul; cu aedstă 
ocaaiune exprim gratitudinea mea onorabilelor persdoe, oare la* 
cur&jind silinţele mtle, m’ad onorat cu scrisori de mulţAmire.

JEAN VERMEULLIN
G rilin a r  la  D nu G. C. Philippeecu 

Strada Dionisie No. 43. Bucur esc!.
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Acel care cunosc Hapu
rile purgative nlu doctorului 
întrebuinţa îndată ce vor ti
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele un produc desgost uicl 

slăbiciune, căci, în contra celor-mlte cu
răţenii, acAsta nn locreză bine de cât rând 
este luată ca alimente bune şi băuturi în- 
tăritdre, preenm: vin, cafea, ceaî. Fie-rare 
’şi alege ora şi prânzul când ’I convine 
ţia l bine eă le ia, in conformitate ou ocn- 
paţinnile sule. Ostenela pnrgaţionel fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hrane bane, 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cntil de 5 şi 2 fr. 50 b. la Paris la doc
torul Dehaut şi la t6te farmacopeele. Să se 
cAră ca fie-care entie cărticica de 72 pagin«, 
care oonţine instrucţiile in t6te limbele. Să 
se cAră şi mannalnl în limba franceeă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

D-posit in Bncnr-acl la Domnii I. W. 
Ziirroer, Ovessa, Sohmettan, Brnsa, Risslor- 
fer fi Di uibovicl.

Exposiţia universală din Paris 1878

B I B E R O N  C. CBARTON
(16, rue d’Alesia, 16)

Cu aer conţinut, B revetat. DoA sis
teme, — unul ou pompă. Afi avanta- 
giele d’a nu da gust reu laptelui, 
nici miros greii respiraţiei copilului, 
cum şi acela d 'a  nu t r  ..ge grefi laptele. 

In bueureacl la  Zfirner d. Farm acist.

ME R S UL  T R E B U R I L O R
PE LINIA

BUCURESCI-GIURGlt) (Smărda)
Valabil de la  ' î  ocnR u Iî1 1 8 7 8  pa n a  la  n o i d ispo sith

Tr. Ne. 4 
Dup-amAŞI

Deposit in Bueuresol la U-nil uvesaa, Bissdörfer, 
Bruss, Schmetcau, DimbovicI, Zfirner.

C. N, ST E F A N E S C U  S A V IN Y
ABCHITECT

E L E V  M E D A L I A T  
AL

SCOALE! DE B1LLE ARTE DIN PARIS
Membru al SooietAţe? centrale de arohitecţl din 

Paris fi Bruxelles, ele.

Anunţă că a deschis un atelier de archittcţl 
sub direcţiunea sa.

Doritorii de a face construcţiuni şi a co
manda planuri, sunt rugaţi a se adresa 
Strada Cornet.lui No. 56, in dosul St. 
Visarion, sa fi la administraţiunea acestui 
4>ar.

I N G I N E R U L - C O N S T R U C T Q H
N. A. 80UTZ0

Vechiul elev al sco'el Centrale din Paris, 
care a fost 8 ani tn serviciul Statalul, lu
crând la şţ^qdiî şi la esplo&taţiunea căilor 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stabilin- 
du-se acum iu Bucurase!, Strada DrAptă, 
No. 4, e gata a priimi orî-ce lucrări de 
inginerie, arhitectură, construcţiuni ea per- 
tise, f. c. 1. (799—3).

• V3T. i.v lO t*  şi in chirurgie. Mâ
nioşi şi medic specialist pentra bolele de 
copii, dă consultaţii in tote «jilele de la 3 
până la 5 ore p. m. în strada Colţii No. 14,

Avfoid necesitate de un milion 
Cărămizi

predabile succesiv de la 1 Maifi pene la 
1 Augst 1879; Doritori cari ar voi să se 
însărcineze cu predarea lor, sunt invitaţi 
a depune ofertele impreune cu modele la 
biuroul mefi situat in Strada St. Vineri 
No. 17, In I6te filete de la 9—12 ore b. m.

(814— 1) Em. Kosenthal.

d.- la Sf. 
Ghacrghe 

viitor şi 
eh «ir d i

■iiuma Moşia MIAŞIA de sus din distrii tul j 
Vlaşce, plasa Nejlov, având pe dînsa n.6ru, 
ceea de locuit, maratie şi pătnle bune.

Doritorii se vor adresa în BncurescI Strada 
Colţel No. 66.

de la St. 
Gheorghe 
viitor şi 
chiar de

acuma moşia ALBBSC1 din districtul Pra
hova, plasa Cricovu, in întindere de 1500 
pog6ne t6ta arabile având pe dfnsa Staţie 
de rum de fer, hanuri, maga^i!. pătnle şi 
case de locuit, tâte în buni stare.

Doritorii se vor adresa în BncurescI St. 
Colţel No. 60. (820—5)

MAOA8IHIIL DE L1NOEKIE DIN VIENA
Calea Victoriet (Mogoşâi), Palatul .Dacia* (a doua prăvălie ie  la coiful Lipscanul.)

. desfacere totală .

cu mare scădere de preciu
i i i  cassa  sr a m a lir o i ca le i mari ale m artorilor.

Cele mal nnol şi cele mal moderne

A ® SS® ® Sii M  SA ffiSA
P R E O U  Iw l

Fuste, Capote şi Costumări de flanelă, Camisone, Ciorapi, Giletce, 
Brobode, de lânii şl de bumbac, Plapăml de flanelă, Camisone, Pantaloni 
şl foste de Plquet de Arnă, Hăinuţe de copil, mantale de ploie de flanelă.

LUQERIJE PENTRU BĂRBAŢI, DAME ŞI COPII
Alegerea cea mal bogată fi mare pentru tâte olasele Soo.etăţil.

OLANDA, CHIFFON şi MADAFOLAH
in tâ te  lăţimile, in  bucăţi întregi fi jum ătăţi, provenind din fabricele cele mal rena- 

mite de Boemia (Bumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PROS0PE ŞI BATISTE
de orl-ce calitate şi m&rime, batiste francese de lind, batiste brodate şi de deş

tele, batiste colorate ete. etc.

m m  si hânchete pentru barbati si dame
de oil-ce fason modera, de orT-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fiehât de dentele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, R o BES DE CHAMBRES,
D em ie-C a po ts  L o n g - S h a w l s , Ş a l u r i d e  Ca c h e m ir  n eg ru .

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă In ramurile lingeriH şi broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt 1« atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURâNT FICSAT
Fuste de flanelă francesft dif. col, a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lâna ,  ,  ,  ,  1.50, ~2̂  2.50, 3.50 şi 4.50.

■ .  ,  .  1-50, 3.75, 5, 7.Flanele de bombac
Flanele de lână „ s ,  ,  5, 6, 8, 12.
Brobdde de lână fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50. 
Plapumă de lână curată 18 până la 45 fr. 
Hăinnţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piquet de ârnă a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de ârnă a fr. 4. 6, 8.25.__________________
Foste de piqnet de ârnă a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentra dame, de flanela franceeă a fr. 32, 41, 58 şi 72. 
Mantale de pléie de lână fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbiitescl, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cn pept, galere şi manchete de Olandă (şi fără 

galere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15. ~
Cămăşi de Oxford EnglesescI color, garantate a fr. 4, 6, 8.50.
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cn garnituri şi brodârie a fr. 4 ,5 , 6, 7.60. 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.50,

7,50, 8.50, şi 1 0 .5 0 .__________________________________ «
Cămăşi pentra dame de <‘landă cn broderii sôfl en dantelă fină, a

fr. 12, 15, 18, 23._______________________________________
Cămăşi de népte de dame séfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 1 7 .,
Camisone simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50._________ _
Camisdne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9. ____________
Camisone cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9 .50,11,14 şi 17. 
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5. 
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie séfl dentele a fr.

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.________________  ' ________
Foste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50._____
Fnste Costnme cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50,15. 
Fuste cn ş(ep cn plise, cn broderie şi cn dentele a fr. 8.50,11,15, 18, 26. 
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14. ______
6 Galere bărbătesc! calitate bună In 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Manchete calitatea I-a a fr. 6.50, 7.50 şi 7.50.____
6 Gulere de dame diferite fasdne a fr. 5, 6.50 şi 7 50.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50. ________
6 Batiste de linâ adevărată cu tivul lat a fr. 7.50, 9.60 şi 14. 
6 Batiste de litâ cu litere brodate fin a fr- 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.
6 Batiste colorate tivite, calitate solida a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9. 
F,te de mese de Olandă albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 $i 8.50. 
F.ţe de mese de Olanda albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34
Fete de mrşp de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36. 48, 56.
Feţe de mese de Olanda damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 7 5 .
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7,60, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ceaitt a fr. 2.50, 4 şi 6.50._____________________
6~Prosópe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10 50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.

pn.un renn.niitS *«>nţă japoneză, oara 
f i )  HU vindică îndată ori-re durere de 
cap ae găsesc« la farmacia d-lul F. Brus 

V 'a-â-vie de biserica Sărîpdar.

1 Bncată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bncată de Olandă Rnmbnrg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90 
1 Bncată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
I Bncată de Olandă de Rnmbarg 3 coţi de lat, 21 coţi de lnng

a fr. 35, 48 şi 63. : _____________
1 Bncată de Chiffon ffanţnsesc de 30 coţi a fr- 14, 17, 23.
1 Bncată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 42.
I Bncată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 83.
Mal multe de 1000 coţi resturi de pfinzi, Chifon, Oxford şl Pichet tn oupfine de 5, 8,8,10 şl 15 
coţi, se vinde mai ales fiiteeftin, insă numai pfinfi oănd te  va eflrşi depăşitul seeetora.

M agasiuul de lin g er ie  d in  V iena
a  ^ulea Victoriei, Palatul >Ducia(, (a doua prăvălie de la colţul Lipscani«!) m

Sî

Tipografa, Thial *  W eine, Palatul .D acia*


