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N 27 nosmbrie 4 ore seara)
Triest, 27 noembre

m  iul municipal din Triest a fost 
prin decret imperial, iu virtutea 
îlnl 32 din statutul organic.

Buda-Pesta, 37 noembre. 
7 1  şira ungară a terminat er! disenţia 

a lo i la discursul tronului. Camera 
—L la la azi la votarea acestui respuns.

Londra, 26 noembre.
Ac unică diu Petersburg către „Mor- 
gat ;* »Lordul Loftns, ambasadorul 

! la Petersburg, a cerut esplioaţil 
ta discursului ce generalul Cauf- 

r fi ţinut trămisnlui Emirului, oănd 
afinat o sabie pentru Emirul Şir

‘ f Londra, 37 noembre.
1* a prim it noutăţi din Pesta, 

ioniitele Şnvalof ar fi însărcinat să 
a o ocupare comună de către po

tare eşti după plecareaj s  ţ ro v in c i i lo r  ta re
-r ţ i  ruseşti.
' 1  şi Austria n ’
__J »propunere.

ar fi consimţit la

Pesta 27 noembrie. 
unt deputaţilor a adoptat proiectul 
K către împăratul, prin 202 con- 

[0 votnri.
(28 noem. 9 ore dimin).

Berlin, 27 noembrie, 
erisoare autografă, adresată Ca- 

pputaţilor, împăratul mulţumeşte 
ispreeia leală a sentimentelor lor. 
luogă că are de gănd a relua in 
Ifrănele guvernului.

Constantinopol 2G noembre. 
spele Dundukof-Corsakof, iutorcăn- 

1 Livadia, a ajuns la Sofia, 
voinţa impăratnlul, ruşii vorjre- 

|n poziţiile lor actnale pană ce 
[ficnltăţile vor fi aplanate.

Bombay, 28 noembre. 
jil ocupă astăzi fortul Khorum ; 
ua a fugit spre Bakar. Locuitorii 

¡simpatici trupelor anglo-indice.
Madrid 27 noembre. 

rentat la Saragosea mai mulţi fi
rele, cari purtafi arme.

Roma. 27 noembre. 
a vizitat iarăşi pe d. Cairoli. A 

mă ceasuri la el.
Piele anunţă, că mai mnlte omo- 

intemplat in mai mnlte oraşe. 
I nu se ştitt.
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BUCUREŞTI
'o i, 1 0  ( 2 8 )  n o e m b r e .

ace mare larmă de cătva timp 
ie organele mari şi mici a le 
lini de la guvern, despre do- 
de 7 °/o care se zice că plă- 
iităzi ministerul de finanţe 
Irea să se Împrumute, şi cu 
pbăndă iarăşi se zice că Im- 
pă casa de depuneri şi eon
ii uni pe bază pe depozite de ti* 
j a*le statului cu scădere de 

nin capitalul numeral.
[ ajuns sub guvernul Rosetti- 
wu la dobăndă de 7°/o adică

numai cu unul la sută mai sus de 
cât In Anglia, unde scomptul băncel 
este astăzi de 6°/0. Mal cutezaţi să 
cărtiţi şi să nu vă prosternaţi ca
pul în pulbere dinaintea fericirilor 
cu care am înzestrat această ţară... 
Aşa esclamă „Românul“, şi apoi 
to ţi ceilalţi mal mititel ridică cău
tare de laudă pentru belşugul de 
bani lu cari înotăm supt părintes
cul scut al corifeilor financiari al 
partidului.

Dacă ţifrele mal aâ o valoare, 
apoi nu mal Încape Îndoială, că e 
probat matematiceşte că de vreme 
ce Anglia plăteşte 6, şi noi numai 
7 la sută, apoi şi bogăţia României, 
către acea a Angliei, să găseşte 
după calculatorii din strada Doam
nei In proporţiune ca 6 la 7. Odată 
acest punct câştigat, consecuenţele 
curg limpede ca apa de munte, şi 
acel ce nu vrea să recunoască nici 
această nouă fericire descoperită de 
corporaţiunea Angurilor celor mari 
diu Bucureşti, nu poate fi, să Înţe
lege, decât un negru trădător.

Afară de Bucureşti unde un nu
măr oarecare de birtaşl, droşcarl, 
antreprenori de proviant rusesc etc. 
etc. aâ câştigat bani de la Începu
tul resbelulul până astăzi, afară de 
vr’o câteva districte de pe lângă 
Dunăre unde sătenii aâ putut folosi 
de la arm ata rusească cu transpor
tul proviantulul, afară, zicem de 
aceste câteva excepţinnl, cari nici 
pot conta alăturea cu ţară  Întreagă, 
ori unde Îşi Întoarce cineva ochii, 
nu vede decât lipsă şi nu aude de
cât tânguiri. Comerţul ţărel este 
cu desâvlrşire paralizat de aproape 
doi ani încoace; cerealele noastre 
stat) nevîndute prin porturi, sat) tn 
pătule şi hambare, fără ca să ofere 
nimeni nimic pentru e le ; puţinul 
aur care mal era In ţa ră  emigrase 
to t in străinătate pentru soldarea 
bilanţului comercial care este cu 
desâvlrşire desastros, pentru că se 
importă pe de o parte pe bani 
gata toate objectele industriei s tră 
ine, şi nu se esportă pe de altă 
parte nimic din ţară  pentru a face 
să se Întoarcă acel bani Înapoi; pro
prietarii de moşii şi arendaşii, adică 
singura clasă producătoare de bo
găţie in ţară, se văd din ce in ce 
mal copleşiţi de nevoie, din cauza 
capitalului imobilizat prin produc
tele nevăndute, din cauza sărăciei 
crescânde a sătenilor muncitori, din 
canza lipsei de vite pentru agricul
tură, diu cauza administraţiunel 
absolut indolente sat) incapabile al 
regimului actual, şi din multe alte 
cauze pe cari spaţiul restrâns al 
unul articol de ziar nu permite a 
le enumera, dar cari contribnesc 
toate in modul cel mal energic la

secarea singurel bogăţii ce are ţara  
aceasta, adecă al agriculturel; să
tenii plătesc cu cea mal mare difi
cultate impozitele lor către s ta t ; 
moşiile, cari se pun in văuzare, 
sat) nu găsesc absolut nici un cum
părător, sat) se vând pe preţuri a- 
proape pe jum ătate de ce erat) a- 
cum câţiva ani, prăvăliaşii de prin 
oraşele de provincie dat) meret) la 
falimente, puţinele intreprinderl in
dustriale cari esistă in ţară , merg 
din răi) in mal răi) după cum uşor 
se poate convinge oricine, dacă ăşl 
va da osteneala de a esamina bi
lanţul lor; intr'un cuvânt to t ce se 
chiamâ comercii), muncă, şi indus
trie  , arată  o tendinţă manifestă 
spre mal răt), iar nu spre mat bine, 
şi in această stare de lucruri, in 
care nici o umbră nu este mal nea
gră de căt re a lita te a , in această 
tris tă  situaţiune generală, zicem, să 
împrumută la Bucureşti bani cu 7°/o! 
El biDe! Ce să fie oare acest feno
men in aparenţă neesplicabil? Zicem 
„in aparenţă* căci dacă ne vom 
gândi puţin şi vom căuta ultimele 
cauze ale fenomenului, vom iuţelege 
in curând că numai probă de bel
şug nu este cum ăl trâmbiţează 
„Românul* şi codiţele lui.

P iaţa valorilor noastre de Stat 
este a tâ t de răstrânsâ incăt, după 
cum poate să mărturisească orice 
om competiute, câteva sute de mii 
de puşti, de o valoare oarecare văn- 
due sai) cumpărae îu tr’o zi in Bu
cureşti pot să facă să scazâ sat) să 
se urce acea valoare cu câteva puncte 
la sută:

Acest fapt poate da o idee lec
torilor noştri despre circomspecţiu- 
nea cu care trebue să proceadâ 
orice om competinte iu m aterie , 
când voeşte să tragă coucluziunl e- 
conomice din cursul valorilor noa
stre publice.

La noi in ţa ră  un se găseşte, a- 
farâ de Bucureşti, nici un loc, dară 
nici unul unde să se poată face tran- 
sacţiunl de oarecare importanţă cu 
valorile de s ta t ; Bucureştii dară 
sunt unicul barometru după care se 
regulează cursul in to t restul ţârei, şi 
in Bucureşti, nişte cauze cu totul 
locale, pot să facă să se plece cum
păna in jos sai) să se ridice in sus 
fără ca asemenea mişcări, cari cu 
toate acesteâ se impun prin forţa 
lucrurilor şi restului ţârii, să stea 
in cel mal mic raport raţional cu 
situaţiuneâ generală economică in 
care ne aflăm.

Astfel s'a întâmplat că o mulţime 
de oameni din capitală aâ câştigat, 
care doâ, care trei, care cinci mii 
de galbeni şi mal mult in timpul 
ocupaţiunil armatelor ruseşti. Toate 
aceste persoane, de la cel mal mic 
păuă la cel mal mare, s’aâ gândit

să pue banii in ceva ca să’şl facă I 
un venit. In ce sâ’f pue ? Bani cu 
imprumutare pe ipotecă astăzi nu mal | 
dă mal nimeni din cauza defectuozitâ* 
ţii legilor noastre, cari regulează a-1 
ceastâ m aterie; legi cari nu sunt de 
loc in raport cu trebuinţele ţării 
şi se aplică apoi astfel, că creditorii 
aleargă azi zile intregl fără să'şl

Cine voeşte să aibă un exempln 
frapant de asemenea prosperităţi ai- 
tificiale, nn are decât a consulta is
torie assignaţiilor in F ranţa, şi va 
vedea că 'şi acolo nn a fost eră 
mal bogată in intreprinderl de to t 
felul, decât tocmai epoca când se a- 
runcat) asiguraţii cu sutele de mili
oane in public. Lumea neesperimen •

poată căpăta dreptul săi); bani fără I tată, şi mal ales partizanii guver- 
ipotecă se dai) âncâ mal puţin cui naiul asiguaţilor, se lăudat) de acest 
imprumutare, din cauza facilităţii cu I mari belşug de capital. Cauza ade- 
care se poate sustrage cineva la noi I vârâtă al acelui fenomen era insă, 
priu acte simulate, sai) prin iudul-1 că fiecare trecea cum am zice, câr- 
genţa autorităţilor la plata datorii-1 bunele iu mâna vecinului, şi sim- 
lor co n trac ta te ; intreprinderl co- I ţind că ţine in mână o hârtie fără 
merciale cu acţiuni nu sunt; bănci Iniei o valoare caută să o bage in 
sigure, cari să plătească vre-o do-1 ori ce afacere sat) întreprindere, nn- 
bândă, iarăşi nu avem; ce'I rămâne I mal ca să scape de e a ; de acolo
dar omului care are un mic capital 
de plasat, mal ales in mijlocul unei 
stagnaţiunl complecte a afacerilor 
ca aceea la care asistăm astăzi, de 
căt valorile statului, sai) drumul la 
visterie pentru a'şl lua uu bon de 
tezaur.

Lipsa absolută dar a orl-ce fel de

epoca acelor friguri de intreprinderl 
| nuol care a rămas memorabilă in 
istoria comercială ş; in lustria lă  a 
Franciel, şi care cu toate aceste nu 
a ferit ţa ra  de acea catastrofă fi
nală ne mal pomenită in istoriea 
nnel ţări.

Cine poate a fi şi [mal bine ln-
Intreprinderl pe de o parte , şi in- 1 m inat asupra valorei, ce poate avea 
tămplarea că saă  găsit de odată in I jgtorjea cu 7 la sută împrumutdela 
acelaşi moment şi in acelaşi l°c u n |c a  ?sa de consemnaţi u n i, şi de la 
număr de persoane, relativ foarte I Tjgterie, nn am decât a face o ul- 
insemnat pentru capacitatea de & b-lţjm& reflecsinne. 
sorbţinne a ţării noastre, cari s’aâ Jn toate ţfirile ,nmeI existft an 
văzut in necesitatea de a plasa c a - |raporfc normal şi bine cun03cut in tre
pitalurile lor cu orl-ce p reţ,- aceste 
două motive sunt unicele cauze cari 
aâ produs ac( st fenomen trecător, 
că in mijlocul penuriel şi stagna
ţi unei generale se găsesc oameni 
cari împrumută pe visterie cu 7 la 
sută, preferind să iea acest procent 
decât să'şl lase capitalul improduc 
tiv. Şi apoi la ce ţifră se urcă oare 
împrumutările ce se fac chiar in a- 
semenea împrejurări, putem zice si
lite ? Se daâ oare milioane la vis 
terie cu procentul acesta şi pentru 
scadenţi îndelungate? Credem că nu 
vom fi departe de apevâr, dacă vom 
estima la câteva sute de mii de 
franci banii cari iutrâ iu visterie cu

procentul banilor şi iutre venitul ce 
dă pământul.

Iu Franţa procentul de mijloc a 
banilor e de 5 la sută şi venitul 
pământului nu trece peste 2*/i la 
sută. Iu Anglia procentul banilor 
e de 3 la sută in starea no rm ală , 
şi proprietăţile funciare nu aduc de 
căt maximum 1*/* la sută. Iu Au
stria procentul banilor e d e 7  la sută 
şi pământul nu trece peste la 
sută. Iu Holanda, in Belgia, in Ita
lia, pretutindene in fine in Euro- 
ropa, dacă vom consulta statisticele, 
vom găsi aproape acelaş rezu ltat, 
care este, că pământul nu dă In ge-

un
9‘

nere de cât cam jum ătate din pro- 
acest procent, şi aceştia cu scadenţa I , . , M . ., , * | centul ce dat) banii: Aicea nn avem
de trei, mult şase luni.

întrucât priveşte ca9a de con- 
semnaţiunl, fondurile el disponibile 
se daâ tot-d’a-una cu imprumutare 
statului in contra de bonuri de 
tezaur , şi aceea, ce'I poate prisosi din 
când in când peste îndestularea acestei 
trebuinţl, este a tâ t de neinsemnat 
in cemparaţiune o  trebuinţele ţâ 
rei ¡de capital, incet poate ori ce 
ministru de finanţe sâşi permită lu
esul de a împrumuta pe particulari 
şi cu 3 la sută, ca să dovedească, 
că stăm ăncâ odată aşa de bine ca 
englezii in privinţa capitalurilor, 
fără să smintească prin asemea jo
curi nevniovate nici un fir de pâr,

a face cu o Întâmplare, saâ cu 
lucra care varieazâ după timp 
im prejarârl; aicea avem a face cu 
o lege care e p re tu tinde nea aceeaşi 
şi care, dacă suferă Înfrângeri mo
mentane, revine cu o nonă patere 
la acţiunea sa natnrală şi normală. 
El bine ! Cine nn ştie că la noi In 
ţa ră  astăzi proprietăţile rurale adne 
In termen de mijloc cel puţin 6 
la antă. In partea de dincolo de 
Milcov ele aduc âncâ mult mal mult, 
căci să pot astăzi cnmpftra oricâte 
propriotâţl ar voi cineva care aduc 
7 la sută venit sigur. Procentul 
anual al banilor nu poate fi dar

raportul stabilit intre capital şi do-1 actual minte de 7 la sută cum ne 
bânzi. I spnne „Românul“, ci el ar trebui
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să oşcileze latre 10 şl 12 Ir şutii, 
şi acest procent de 7 la sută este 
procent de mizerie, iar nu procent 
de bogăţie. Procentul se va scoborl 
la 7 la sută Intr'nn mod natural, 
şi va fi atuncea semn de bogăţie 
când şi moşiele, cari aduc astăzi 7 
la sută venit carat, vor ajunge la 
valoarea Îndoită de aceea ce aă 
astăzi, dar până atuncea câteva mii 
de franci, cari se dafi cu dobândă 
de 7 la sută cu multă larmă ca să 
se afle In lume, va rămânea o re
clam â puerilă care nu poate avea 
trecere de cât pe lângă acel cari 
’şi-aâ bypotecat judecata în strada 
Doamnei.

Astăzi, mere urî 15 noembre, a avut loc 
deschiderea sesiune! ordinare a Corpurilor 
Leguitoare a nnnlnî 1878— 1879.

La orele Î l  de dimineaţă s’a oficiat nn 
Te-Denm in catedrala Mitropoliei, con
form programului publicat.

La orele 11 şi jumătate, d-nil sena* 
torî, d-nii deputaţi şi Înaltele corpuri ale 
statului s’aO intrunit in sala şedinţelor 
Adnnărei.

La orele 12, M. S. R. Domnitorul a in
tra t in sala Adnnărei, nrmat de statul- 
major, fiind primit la scară de d-ni! pre
şedinţi : al Senatului şi al Camere! cn bin- 
rourile respective şi de d-nil miniştri.

M. S. R. Domnitorul, luând loc pe tri
bună in faţa Tronulni, a citit următorul 
MesagiQ:

Domnilor senatori,
Domnilor deputaţi,

După o scurtă întrerupere, lucră
rile d-voastră legislative reincep la 
termenul prevăzut de Constltuţiune.

Concursul d-voastră, pururea bine 
primit, ne este astăzi mal trebuitor 
decât ori cănd.

Mulţumită hotărirel unanime a 
marilor Puteri Europene de a asi
gura pacea lume! prin aplicarea sin
ceră a tratatului din Berlin, resbe- 
lul nu ne mal ameninţă, şi România 
poate acum a’şl întrebuinţa iarăşi 
activitatea in desvoltarea îmbunătă
ţirilor sale din lâuntru.

Domnilor senatori,
Domnilor deputaţi,

România a intrat astăzi cu depli
nătate in familia statelor de sine 
stătătoare.

Independinţa sa este astăzi recu
noscută de intreaga Europă. Toate 
marile Puteri ne daţi necontenit do
vezi de buna lor voinţă şi de viul 
interes ce poartă la desvoltarea şi 
întărirea statului Român, in nourie 
condiţiunl ce i s’afi creat prin actul 
internaţional de la Berlin,

Delegatul României lucrează ală
turea cu delegaţii marilor Puteri in 
sânul comisiunel europene căreia este 
incredinţ&tâ libertatea şi irabunâtâ 
ţirea navigaţiunel marelui nostru 
fiu viii.

Autorităţile noastre şi armata ro 
mână, sub ochii Mei, aă trecut ieri 
Dunărea spre a lua iu posesiune Do 
brogea, care prin tratatul diu Ber 
lin s’a anexat României.

Organizaţiunea provisorie a aces 
tel nouă provincii este in cale de i 
fi indeplinitâ.

Puterile limitrofe aii regulat re 
presentaţiunea lor diplomatică pe 
lângă statul român in conform:tate 
cu noua situaţiune a României in 
dependinţe.

Noi am răspuns cu reciprocitate
In deosebi simt mulţumirea de a 

vă anunţa, că relaţiunile Mele cu 
Majestatea Sa Imperatorele Otoma 
nilor s’aii restatornicit pe piciorul 
unei depline amiciţii, şi conform cu 
prerogativele statelor independinte

Am ferma convincţiune că şi cele 
alte mari Puteri vor urma in curănd 
esemplulu! statelor limitrofe.

Grabnica şi o6ciala statornicie a 
relaţiunilor diplomatice intre aceste 
state şi intre România atârnă parte 
şi de d-voastră.

In adevăr, in ultima sesiune estra 
ordinară, d-voastră, patriotic şi în
ţelept, aţi primit tratatul din Berlin 
in toate dispoziţiunile sale privitoare 
la România.

Ceea ce era de competinţa d-v. aţi 
făcut, aţi îndeplinit.. Mal aparţine 
insă d-voastre de a pune, conform 
cu Constituţinnea noastră, ţara in 
poziţiune de a’şl da acele camere de 
revisiune, cărora singur revine mo
dificarea articolelor constituţionale.

împlinind d-voastrâ şi această ul 
timâ îndatorire cu aceeaşi lealitate 
care a prezidat la toate lucrările 
d-voastre, am ferma convincţiune că 
vor dispare orl-ce greutăţi la sta
tornicirea relaţiunilor diplomatice a 
tutor marilor puteri cu statul Român.

Astfel, pe calea constituţională, 
d-voastră veţi pune in curând ţara 
in posesiune de a coreşpunde la a- 
şteptările Europei, la interesul mo
ral care însuşi românii l’afl de a face 
să dispară din Constituţiunea noa
stră, principiul ne mal potrivit cu 
luminele secolului, acel al neegalitâţel 
politice pentru cauză de religiune.

In intervalul implinirel procedare! 
ce Consituţinnea noastră prevede in 
această materie, activitatea d-v. nu 
va rămânea zădărnicită. Din potrivă, 
ea va fi reclamată de mal multe re
forme, ce imperios trebue a li intro
duse in deosebitele ramuri ale ser
viciului public.

Cn toate greutăţile politice prin 
cari am trecut in mijlocul unul mare 
rezbel, mulţâmitâ energiei naţiunel, 
a desvoltârel resurselor noastre şi a 
economiei ce a presidat la cheltuell, 
starea noastră financiară este bună, 
mal bună decât ea era in ultimii 
noştri ani de pace. Aceasta veţi con
stata-o cu ocaziunea studiărel situa- 
ţiunel financiare.

Legea comunală care se aşteaptă 
de ţară cu o legitimă nerăbdare 
este deja In parte votată. D-voastrâ 
nu veţi voi a lăsa necomplectă lu
crarea începută.

Prin bravura, prin abnegaţiunea 
ce mal cu deosebire a arătat popu- 
laţiunea noastră rurală in timpul 
resbelulul, ea a dobândit titluri nouă 
la toată ingrijirea d-voastrâ.

Pentru desvoltarea bunel stări a- 
cestel populaţiunl, care in timp de 
pace este însuşi bogăţia statului, 
ear in timp de resbel a fost fala 
naţiunel Române, este neapărat de 
a se vota mal multe legi şi institu- 
ţiunl economice.

Mal presus de toate, d-voastrâ vă 
veţi grăbi de a înzestra ţara cu ju
stiţia populară, cu legea organiza
ţiei judecătorilor de pace, al căreia 
proiect vi sa presintat âncâ din se 
siunea trecută de ministrul de ju 
stiţie.

Totd’odatâ, pentru a se stabili mal 
bine echilibrul puterilor in stat şi a 
se da justiţiabililor mal mari garan 
ţii de o bună şi nepărtinitoare justi
ţie, este, cred, neapârât ca princi 
piui inamovibilitâţel să fie intins şi 
la cele alte trepte judecătoreşti, şi 
ca responzabilitatea magistratului 
inamovibil să devie o realitate pen 
tru toţi, de sus şi pănă jos.

In acest sens ministrul re justi
ţie vă va presinta, in sesiunea acea
sta, un proiect de lege care se re
comandă la toată serioasa d-voastrâ 
atenţiune.

Esperienţa dobândită pe câmpul 
de bâtae ne-a arătat îmbunătăţirile 
cari se reclamă de organizaţiunea 
puterel noastre a mate. Pentru grab
nica introducere a acestor irabunâ- 
teţirl Eh contez pe patrioticul dum- 
neavostre zel.

pune maturei d-voastre chibzuirl cu
venitul proiect de lege intru a- 
ceasta.

In fle-care sesiune d-voastrâ a-ţl 
dat un patriotic şi energic concurs 
răspândire! instrucţiunel publice, a- 
tâ t de trebuincioasă pentru desvol
tarea forţelor intelectuale şi morale 
ale naţiunel. Am ferma convicţiune 
că şi in această sesiune scoalele noa
stre vor găsi in d-voastrâ puternici 
sprijinitori.

Domnilor senatori,
Domnilor deputaţi,

Oum vedeţi, dinaintea d-voastrâ 
se desfăşură o câpie întinsă de ac
tivitate şi de folositoare lucrări. D-v. 
şi astă dată, ca totd'auna, vă veţi 
arăta demni de frumoasa misiune ce 
vă este încredinţată, aceea de a sa
tisface trebuinţele naţionale, morale 
şi materiale ale inbitel noastre ţâri

In timpul legislaturel d-vostre 
mari şi europeane evenimente s’afl 
petrecut la otarele şi in lâuntrul 
României. De şi ou crude sacrificii, 
naţiunea română a eşit insă din 
mijlocul acestor grave evenimente 
mal liberă, mal puternică şi mal sti
mată de cât totd’una.

Irilor publice şi ad-interim la o r  
strocţinnel publice, I. C. Brătia d 

Ministrul afacerilor străine, 
mceann.

Ministrul de interne, C. A. R j 
Ministru finanoelor, I, Câmpii ol 
Ministru justiţiei, Eug, Stătea ■ .< 
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Bucureşti.
După terminarea citire! MVf 

corpurile legiuitoare aii procedí Í ,\t 
la începerea lucrărilor, pentru <rf .-5 
senatori afi trecut in localul Senil'
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FOILETONUL „ TIMPULUI “

PESTE CAP
de

E M IL E  G A B O R I E A U

PAKTEA A DO A
G en eralu l D e lo rge  

(arirare — Veri nrul de eri al „Timpului.)
El bine, doamnă, văzuţi ce se petrece... 

Prezidentul Republice! sugrnniă această 
Republică, pe care a ju rat s’o apere şi s’o 
protejeze... Disolvă adnnarea cu baioneta, 
şi cn patul puştif... Şi inchipneşVţi o’a 
găsit nişte generali cari s’aO făcut com
plicii nnel asemenea fără delegi.... Insă ge
neralul Delorge, csre este onoarea şi lea
litatea însăşi, nu poate fieomplice. no ’i 
complice, nn’I aşa, doamă? U o de este ge
neralul? Ştie ti ce se petrece? Te rog, 
aleargă de 'J spune, să vie repede...

—Generalul Delorge este mort, domule. 
—M ort! găngăvi ca un eco reprezen

tantul încremenit...
Dar pe dată urmă plin de tu rbare :
—M ort! dar noi o «ă’l răsbunăm ! Săr

manul Delorge!... Pentru că n'a fost din
tre aceia cari se pot cumpăra!,.. Dar are 
să se facă dreptate!... Această lovitură de 
stat este numai o tentativă, care nu tre
buie, nu poate Bă isbntenscă.

Doamna Delorge întâlnise oare vreonul 
din acel bărbaţi curajioşi ţi inflexibili, pe 
cari crima ăl revoltă ţi cari se devotează 
pănă la uitarea de sine dreptei cauze a 
slabului şi a păsatului ?

Aşa spera dănsa... Insă el, fără si aş
tepte măcar un răspuns, o părăsi, şi no

ma! decât ea ăl văzu jn mijlocul unul grup 
de oameni imbrăcaţl in negru, gest'cnlănd 
cu o vechemenţă crescăndă...

Cu toate astea, ea încercă să se apropie 
de dănsnl. O mişcare a mulţimii o împinse 
f.arte  departe. Lăngă densa, nişte tineri 
strigai! :

— Constituţia este violată !.,. Ludovic 
Bonaparte a eşit afară din lege !.,.

Şi a l ţ i i :
— Aide de grabă, reprezentanţii se adnnă 

la primăria ocolului al zeceloa.
Luminată de evenimente şi prin vorbei 

repr,zentantului, doamna Delorge începea 
să intrevsză, credea ea, cuvintele cari a r 
maseră pe omoritoril soţului săd.

La acest complot, pregătit d’o mană as
cunsă in umbră, şi care isbncnea in acest 
moment la lumina zilei, trebuiseră să lu
creze mulţi complici. Un cnvănt pronun
ţa t in ajun ar fi făcut eă cază tot corn 
plotul. Acest cnvănt, generalul Delorge 
trebue sâ’l fi ştiut, ori l-o fi ghicit, ori 
l-o fi surprins, ori că vreun complice i l-o 
fi inoredinţat din greşală.

Deci, doamna Delorge ăgl vedea ursita 
legată de împrejurarea loviturii de stat.

Dacă lovitura de stat n’ar fi reuşit, res- 
bunătoril generalului ar fi alergat cn gră
mada.

Reuşind din potrivă, nici o speranţă de 
dreptate nu mal putea rămăue.

Din aceste gânduri, o amintire fără veste 
o scoase pe doamna Delorge.

îngropăciunea gem ralului trebuia să se 
săvârşească la trei ore in acea z i ; acum 
era aproape de amiază... şi ea se afla de
parte ca lo o jumătate de poştă de casă,

Venindu’I aceasta in minte, oboseala oare

Guvernul Meă de mal mult timp 
are pregătite projectele de legi ppn- 
tru cruţarea pădurilor şi pentru es- 
ploatarea minelor. N’am nevoe de a 
vă desfăşura cât este de necesar 
pentru interesele noastre economice 
ca cn o oră mal inainte, aceste pro- 
ecte, să se prefacă in legi positive.

Grabnica unire a sistemului căilor 
noastre ferate cu calea ferată Cer- 
□avodâ-Kustenge este imperios re
clamată de interesele noastre poli
tice şi comerciale. Ministerul va su-

D-voastrâ a’ţl luat parte la ace 
ste evenimente. D-voastrâ a’ţl să
vârşit mari fapte : a’ţl proclamat şi 
intemeiat independenţa statului Ro
mân; a’ţl sprijinit cn bărbăţie şi 
cu demnitate drepturile noastre na
ţionale. Prin eroismul soldaţilor no
ştri pe câmpul de bâtae prin abne
gaţiunea şi şacrificiele de to t felnl 
ale fiilor acestor ţări, prin lumina
tul şi patrioticul d-vostre concurs, 
România 'şl a redobândit astăzi in
tre naţiuni Incul pe care odinioare 
’1 avea in timpurile de mărire ale 
istoriei sale. Meritul aceBtn! însem
nat eveniment revine in mare parte 
d-voastre.

Fiţi dară siguri, că precum pos 
teritatea nu va uita marele acte ce 
l’aţl săvârşit in zilele noastre, ase 
menea istoria nn va şterge de pe 
paginile sele numele acelor cari aă 
mpreună-lncrat la îndeplinirea lor 

Am dar credinţa că d-v. precum 
aţi bine-incepnt, precum aţi bine- 
perenrs, asemenea veţi bine-sevărşi 
cariera d-v legislativă.

Si dar urând bun succes activi
tăţii d-v. rog pe Dumnezeii ca să 
bine-cuvinteze lucrările d-v. parla
mentare, pentru binele şi prosperi
tatea mumei noastre comune: iubita 
noastră Românie.

Sesiunea ordinară a Camerilor le
gislative este deschisă.

CAROL.

Proclamaţia vice-regelul d . î 
recapitnleazâ istoria relaţiunin 
tre India şi Afganistan in cot 
lor din urmă zece ani şi zic fi 
vernul englez an sprijinit diij 
in când pe Emirnl, iar afgn 
bucurai! de-o deplină libert»  
negoţ in Indii; respunsnl lf.l 
facerile acestea aă fos reua 
şi o purtare fără scrupul. Ed 
’ncercat prin vorbe şi fapte s 
nească ura religioasă şi s’ adu 
boiâ contra impărâţiel englez 
India. înfruntând silinţele 
ajungerea unor relaţii amicali 
rul a primit o misiune rusetj 
a respins cu puterea pe amb 
ral englez, a cărui venire se 1 
case de cn vreme. Crezând căi 
duirea îndelungată a guvernaii 
glez ar fi slăbiciune, el şi-a { 
dreapta mânie a acestuia. Gu’jj 
englez voieşte să respecte nil

o apăsa dispăru, şi ca an fel de grabă 
convulsiva ea ajunse la local, nade eşî lă
sase trăsara. Trăsura nn mal era acolo. 
Oştirile cari se grămădiseră pe esplanada 
invalizilor siliseră pe birjar să se depăr
teze, şi tocmai dopă multă osteneală, ăl 
răgăsi pe cheinl d’Orsay.

Arnncăndn-se in trăsură zise birjarnln! :
— Strada Sainte-CIeire, la Passy, inte, 

iote, Inte.
In mijlocul oştirilor de toate armele cari 

păzea fi punţile şi se grămădeai! pe piaţa 
Concordiei, era foarte lesne de poruncit 
birjarului să meargă iute, dar era foarte 
gred pentrn dănsnl să se snpnie la această 
poruncă.

Birjarul dete frău calului, d’abia insă 
apucă să intre in aleea cea mare a Căm 
piilor Elisee şi fn silit să oprească.

Prezidentul republice!, prinţul Napoleon 
Bonaparte, venea călare, înconjurat de un 
numeros sta t major încărcat nnmal in fi
returi de aur.

Instinctiv, doamna delorge scoase capul 
pe fereastra trăsurii, şi jn şirul ăntăid 
călare, mal mândru ca totd’auna, ea recu
noscu pe contele de Combelaine.

Atunci, o fulgerătoare inspiraţie 0 lu
mină... o mânie groaznică ăl impinse tot 
săngele in cap... şi intinse roainele spre 
acel om, strigănd :

— FI este 1 el I
Acest strigăt trebuia insă fireşte să se 

piarză in deşert, ca intr'nn ocean, In emo
ţia sgomotoasă a acelui moment. Nimiuea 
nn se găsi să’l auză.

Niminl, afară de omnl pe care ea ăl 
acuza.

D. de Combelaine se aplecă pe ealnl săil,

Preşedintele consiliului miniştrilor, mi
nistru al agriculture!, comerciala! şi lacră

ochii săi întâlniră p9 ai doamnei Delorge, 
şi ea creza că snrprinde pe bazele lai sn- 
risnl ironic şi triumfător al vinovatnln! 
signr scutit de ori ce pedeapsă.

Şi de ce nn 1
Dacă pe piaţa palatului Bonrbor, is- 

bănda lovitnrel de stat părea ăncă îndoi
elnică, aici, lăngă Elisee, totul prezicea 
biruinţă.

Prinţul, înconjurat de escorta lui dau 
rită şi infirnită, suridea voios, şi cu mult 
pe d’asupra sunetului tobelor, şi fanfarelor 
şi trimbiţilor , se ridicau aclamaţiile sol
daţilor. Pe lăngă strigătele: „Trăească
prezidentul!* se ridicafi acum alte strigăte 
foarte semnificative: »Trăiască îm păratul!..

împrejurul el, prin mulţimea ce se în
ghesuia pe trotoare, doamna Delorge nu 
vedea decăt chipuri consternate şi zăpă
cite.

— S’a Bfarşit! murmură nenorocita femee, 
S’a sfărşit I

Cortejnl triumfător trecuse. Birjarul 
pomi iar, şi după doăzec! de minute opri 
in faţa case! din uliţa Sainte-Claire.

Erauss aştepta in picioare In poartă. 
Văzănd pe stăpănă-sa, bătrănnl strigă:
— Al doamnă 1 bine că venişi I Ce a! 

p ă ţ i t ! Toţi aici eram în tr’o nelinişte de 
moarte. D. Dncondray voia să plece după 
d-ta eă te caute; nu mai ştiam ee să 
facem...

in adevăr erai! doă ceasuri. Oamenii 
cu dricul sosiseră, şi îmbrăcaseră de mult 
poarta In negru.

— Unde e bărbatu-mefi ?... întrebă săr
mana femee...

Kranss se cntremnrft... Pentrn a zecea 
oară di n ajnn, el se temea că

narea Afganistanului, dar nu Jfl 
suferi, ca o altă putere să se M  
stece in afaceri din lâuntru aifl 
stei ţâri. Emirul singur poartiţer 
punderea, c’a preferit inamicinl* 
locul amiciţiei împărătesei Iuţi

Telegrame din Londra cu di 
22 c. vestesce naintarea repet 
isbânzile de pân-acuma a oştim 
gleze.

»Standard* anunţă din Lahoj 
coloana Gurum a luat fortul < 
giana. Daily.-Telegraph aduce i 
legramă din lagărul de la Ali-Mî 
La 21 trupele engleze ajuDseslI 
intea acestui fost, ridicaseră bn 
şi incepură focul iu dimineaţa») 
stei zile. Bateriile afgane, asT 
asemenea bine după sistem J 
pean, aă răspuns cu putere. Im 
noaptea aceliaş zile afganii au 
rftsit fortul, după ce brigadă Ly

i

I

*

şi-a pierdnt mintea ne mal putăi 
upte eu atătea grozave lovituri.

— V ai! îngăoâ dănsnl, s’a adus 
ţugui, şi... chiar ei! am aşezat în ei 
generalul mei!. A ! doamnă, crede-mă

— Bine! b 'n e ! ăl întrerupse dănsa 
Şi tot cn acelaşi pas de automat

înspăimănta pe onestul Erauss, cu oc 
fix şi uscat, ea sni pe seară...

Coştngnl generalului era în mţ 
odăii, pus pe doă laviţe şi acoperit & 
postav negru pe care era cusută o cn 
mare albă. Lăngă el, Bteteai! In genţi 
doi preoţi cari citiseră toată noapte * 
capnl mortalul, şi mal la o parte 
Dncondray.

— Să se dacă toţi d'aici, zise doi 
Delorge cn nn accent care nn suferea 
pnns, şi să1 mi aducă pe fin-meii.

Toţi se supaseră, şi ea rămase sini 
în picioare, în faţa coştngnl ni în care 
prennă cu rămăşiţele bărbatului săi| 
închiseseră viaţa fericirea şi toate 
ranţele el.

Ea se jălea că nu fusese acolo ca 
aşeze chiar dănsa ca mănile el pe < 
ce’l iubise atăt de mnlt, şi tremura 
dorinţă fără margini, imperioasă, uebir 
să’l mal vază ăncă odată, cea din ul I ■' 
dată.

De signr era să dea ordine să se dl 
ţintniasoă coştngnl, cănd simţi că o tri 
cineTa de roche.

Era fini săi!, Raymond, care in irasl ;h( 
are, galben la faţă, cn chipul descompnf 
cn pieptul înecat de suspine, ăl zise 

— Mamă, ei! sunt. M’aî chemat, 
vrei? Te rog, spnne’m!!...

(va arma)

fi
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se defileurile de dinderătul lor. 
aa zi englejii ocupară forţai, 

i| a ’ntimpina rezistenţă.
' ieresanta e adressa, pe care a 

generalul Kauffmann, când la 
IHod a prez ntat sabia de onoare,

*iatâ pentru Şir Aii in mânile 
il acestuia Mohamed Hassan. 
saa zice.
minatul meii suveran, a căruia 
râţie e atât de mare, incât soa- 
tiu apune nici când in ea, şi la 

ţ  trăia semn se pun in mişcare 
iane de soldaţi, trimite acest 

I ! de amicie şi de nestrămutată 
^ 4  te amicului şi aliatului săâ, no 

ui şi cavalerescului suveran al 
' t J Inistanulul şi Belugist&nulul. Isto 

învaţă, că Rusia pururea a făcut 
v.'<,;.i r o cauză dreaptă cauza sa, şi că 
îi d  L-şi apăra aliaţii contra duş- 
1 c4 iilor, ori cât de puternici ar fi 

|| ştia. Cine-’i cu Rusia, n’are a se 
' t£i | ne. oă ’i se va atinge părul din 
iţjHi&car. Spada Rusiei e puterni- 

Harnicii el o ştiu tot atât de bine 
Ki aliaţii el. Dumnezeii să apere 

>. fcel doi suverani puternici, pe-al 
.ui iei şi pe-al Afganistanului.
¡¡a ăsunetnl cuvintelor acestora să 

|  mângâiere şi speranţă in ţă- 
ţş u f acelea, in cari domnesc opresorii 
*J |ram I!

ÎNALT ORDIN DE ZI

Ostaşi,
lirele puteri Europeane, prin tra 

din Berlin, aú unit cu Romă 
lobrogea, posesiunea vechilor 

[Domni
Azi, voi puneţi piciorul pe a- 

pftmănt care redevine ţara Ro 
lâ.
I na intraţi iu Dobrogea ca cu
brí, ce intraţi ca amici, ca fraţi 

(nor locuitori cari de acum sunt 
let& ţenir voştri.

ktaşî! In Românie, voi veţi 
Işi o populaţie, in Cea mal mal 
fc parte română! Dar veţi găsi 

gcuitoril de alt neam , de altă 
irme. Toţi aceştia, devenind mem 

pi Stătnlnl român, aü drept de 
trivâ la protecţiunea la iubirea 

cat
Itre aceştia veţi afla şi popula- 

musulmane ale cărora religiune, 
llie, moravuri se deosibesc de a 
loastre, Eu cu dinadins vi le re
inad de a le respecta.

:Ji jiţl in mijlocnl noilor voştri con- 
IţenI ceeace aţi fost până acum 
p timp de pace ca şi pe câmpul 

1 bnoare. ceeace cn mândrie con- 
câ vă recunoaşte astăzi Europa 

kcagâ, adică model de bravură şi 
liscipliuâ, apărătorii drepturilor 
Săniei şi inainte mergătorii le- 

Jtăţel şi civilizaţiuuel europeane 
I jale bună dar, ostaşilor, şi Dum- 

' £ü s& vă protege.
¡iigetflrile mele cele mal afectu- 

sunt nedespărţite de voi.
Í trâeascâ România, 

lat in Brăila la 14 noembre, a- 
11878.

CAROL.

12 noembre 1878. 

Onor. d-le redactor,
jurnalul d-v. No. 248, am ci 

■ Arm area la primul artieol critic 
tra recensământului Bucureştilor, 
t  fericit, căci cel puţin de astă 
| suntem puşi pe adevăratul te- 

de discuţiune, de oare ce ne 
wţ- iţi ţifre; Vă rog dar a primi şi 

ppinârile noastre.
"^■fitica din această urmare a ar- 
% ului, pune trei cestitml:

. Că numărul de 12,382 suflete 
pernei constatate ca escedent, 
e numărul bărbaţilor, este cea 

f  a mare incredinţare, că la face- 
|  recensământului, s’a omis ins- 

-Vj rea a multor bărbaţi, câril se 
pil 1 afară din domiciliu; prin ur- 

ţ ie, recensământul este greşit.
Puneţi in indoinţă numărul de 

1,846 suflete ce s’a constatat că

sunt domiciate de fapt şi de drept 
in Bucureşti şi prin calculele d-v. de
ductive stăruiţi a face să se cre&ză 
că populaţiunea oraşului, trebue să 
fie cel puţin de 190,000 suflete.

3. Oă numărul proporţional de 
4.52 suflete de familii (reprodus de 
d-v, greşit 4.42) nu vă arată nimic 
şi că ţifra normală al unul aseme
nea calca], ar ‘trebui să fie 6 de 
familie.

¿
Ca să probaţi ântâia aserţiune, 

am văzut că aţi recurs la un mare 
număr de calcule şi proporţii, pen
tru cari cred in adevăr că v’aţl dat 
multă osteneală şi regret aceasta, 
căci sarcina d-v. ar fi fost mal u- 
şoarâ, dacă bine-voiaţl a observa 
mal ântât, datele statistice oficiale 
ale statului, din care era să con
stataţi :

1. Că şi aci in Romănia, ca şi in 
toate ţările de pe glob, nnmârul fe
meilor (de şi se nasc in mal puţin 
de cât bărbaţii) dar in timpul creş
terii, concurând mal multe împre
jurări naturale şi accidentale, dela 
etatea de 10 până la 40 ani, se 
perd mal mulţi bărbaţi şi rămân 
mal multe femei, şi că chiar in 0- 
rientele pe care ’1 citaţi, acest es- 
cedinte e sista. Aşi fi fost in drept 
a vă ruga s&’ml citaţi o statistică 
din ver-un stat, care v’a arătat că 
acolo, escedează bărbaţii iar nu fe
meile; dar scopul metí, nu este a 
cere dela alţii, ceiace putem dovedi 
noi; prin urmare, vă rugăm d-le 
redactor, să bine-voiţl a observa , 
numerile din tabela următoare, care 
este un resumat pe 16 ani, estras 
după statisticele oficiale a le statu
lui şi o să vedeţi că in România :

S’aü născut ini 6 ani 1,156,199 bâr.
Şi aü murit „ 968,147 „

lăsând nn spor in po-
pnlaţiune prin proge
nitură, de . . . . 

Tot in aceşti 16 ani: 
S’aâ născut in Ro-

188.052 sufl.

mânia . .
Şi aâ murit in Ro-

1,019,075 fem.

m â n i a .....................
lăsând un spor in po
pulaţiune prin proge-

808,142 fem.

nitură, de . . .  .
Din acest spor de 

femei, scădem sporul

210,933 sufl.

bărbaţilor . . . .
Mal rămâne un es

cedent de femei peste 
numărul bărbaţilor in

188,052 „

16 ani, 1859— 1874.
Putem adâoga pe a- 

ceeaşl proporţiune şi 
pentrn ani 1875,1876, 
1877 şi 1878, căci nu 
sunt âncâ publicate 
datele oficiale ale sta-

22,881 sufl.

tulul
Vom avea escedent

5,700 sufl.

de femei in 20 ani, 28,601 sufl. 
fără a mal adâoga proporţinnea es- 
cedentulul de femei âncâ, din pro
genitura etăţilor din n’apol, dela 
20—40 ani.

De
RESUMAT

naşterile şi decesele in România

anat
Născuţi

b&rbaţl_____ femei
Decedaţi 

bărbaţi femei

1859.
1860. 
1861. 
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873. 
1674.

1

76932—
74912—

61455— 52306 — 84976— 30817
66002— 57995— 43312— 36481
69351— 60119— 46394— 39228
68494— 59143— 47694— 39830
66713— 56393— 58590— 48131

66914— 57382— 48891 
64523— 60490— 51449 

69443— 61414— 86948— 71327 
71109— 62602— 58938— 47592
75538— 66972— 59678— 48077
77248— 69396— 58521— 46747
75446— 66968— 61514— 50449
76884— 68126— 62679— 51897
73250— 65834— 71404— 61104
74709— 69046— 76110— 65872 
78718— 70724— 81497— 70750

156199—1019075—968147—808142 
968147— 808142—se scad decedaţii 
188052— 210933—exced. de naşteri.

22881 escedenţl de femei. 
5720 aceiaşi proprţ, pe 4 ani. 

28601 excedent, pe 20 ani.

Odată constatat astfel, că In Ro- 
nânia există chiar astăzi numai prin 
progenitură acest excedent de femei,

cum rămân acele puternice calcule 
înşirate In articol, şi carii fâceaù 
gloria lu i}

Se naşte Insă acum Întrebarea, 
dacă In toată România rezultă un 
spor de femei numai de la 28—40 
de mii în etăţile de la 10—40 de 
ani ; cum ar putea să existe, un 
spor de femei numai In Bucureşti, 
până la suma de 12,382 suflete?

Pentru deslegarea şi acestei pro
bleme, pun In apreciarea d-v. miş
carea populaţiunil In parte, numai 
In BucnreştI, pe 3 ani anteriori, ca 
să vă convingeţi, că este posibile 
această eroare In contra calculelor 
d-v. atât de meritorii.

BUCUREŞTI
Naşteri Decese

Anul B&rbaţl Femei____B&rbaţl Femei.
1875 2,919 2,686 3,301 2,541
1876 2,950 2,844 2,755 2,207
1877 2,894 2,788 8,422 2,411

8,763 8,268 9,478 7.159
Se scade decedaţii 7,159 8,763 născuţii.
Esced. in femei. 1,109 715 decedaţi

bărbaţi mai mult 
decât născuţi.

SaiS, 369 femei pe an.
Admiţănd prin urmare, acest es- 

dent mediü, pentru toţi anii dela 1859 
—1878, avem un spor total de femei 
in oraş, numai prin progenitură de

7,011 suflele; la cari trebue să a- 
dăogâm proporţiune de 8,55 
la sută, şi pentru populaţiu
nea esistentâ in etatea dela 
20—40 ani, care face

5,301 suflete, şi vom avea numere : 
12,312 suflete femei, escedente peste 
numărul bărbaţilor.

Fără să mal facem menţiune, şi 
de numărul de 3,076 suflete femei 
venite din Austro-Ungaria, cari aü 
inundat oraşul dela 1873 incoace, 
ca servitoare de tot felul, şi carii 
nu aü acelaşi ecuivalent la numărul 
bărbaţilor.

II.
Tot cu tabelele de mal sus, o să 

ne servim spre a demonstra, că in 
oraş s’a esecutat recensământul cu 
toată seriositatea cerută de aseme
nea lucrări şi că nu i s’ar putea a- 
dâoga, decât procentul de 1 la sută 
ca omisiuni, adică a se considera 
populaţiunea oraşului, prin ţifra ro
tundă de 180,000 suflete, procent 
care se acoardâ celor mal bune re
censăminte din alte ţări.

Bazele noastre sunt următoarele :
Admitem ca punctu de plecare 

rezultatul recensământului din anul 
1859 cu un procent asemenea de 1 
la sută, şi avem suflete, 122,951.

Mişcarea populaţiunil prin naşteri 
şi decese am arătat prin tabela de 
mal sus pe 3 ani anterior), că ne 
lasă un escedent foarte minim adică, 
abea 131 suflete anual, căci totalul 
naşterilor fiind de 17,031 suflete iar 
al deceselor de 16,637, escedeutul 
pe 3 ani, este numai de 394 sufl. ; 
ceea xie in 20 ani, n’aü putut spori 
populaţiunea prin progenitură, de
cât cu 2620 suflete.

înmulţirea dar a sufletelor in oraş, 
a provenit numai de la populaţiu
nea flotantă, din care s’a stabilit 
câte o parte anual.

Populaţiune flotantă, noi nu con
siderăm individele care intra in oraş, 
pentru trebuinţe de o zi saü şi mal 
puţin şi apoi se întorc la domiciliul 
lor, afară din reionu oraşului. Po
pulaţiune flotantă noi considerăm, 
individele cari aü rămas in oraş de 
la 1—5—15—30 zile şi de là 1, 8, 
6, 12. Luni: apoi considerăm ca sta
bile ; toate individele a căror şedere 
in oraş, a trecut preste 12 luni.

Pentru a vă dovedi că teoriile 
desvoltate de dv. in privinţa popu
laţiunil flotante sunt eronate şi că 
na aparţin ştiinţei statistice, vă re
produc ceea ce ui s’a prescris de 
către congresul de statistică din Flo
renţa, relativ la acesta populaţiune.

Comisiunea congresului in rapor
tului sëü a zis:

„Pentru a obţine un recensemănt 
care să răspundă la toate trebuin
ţele administraţiunil, este indispen
sabile a se determina nu numai po
pulaţiune de fapt ; dar şi populaţi
unea de drept a fie cărei comune, 
a fie cărei provincii. Pentru aceasta 
trebue să se găsească un formular,

care se serve de regulă la reconsti
tuirea populaţiunil de drept cu ele
mentele populaţiunil de fapt, ceea 
ce se poate obţine, prin recensămân
tul simnlt&nen*.

Iată cum congresul din Florenţa, 
a resolvat aceasta chestiune:

„ I Populaţiunea de fapt, este baza 
ori cărui recensământ.

II E necesar să se noteze mo
dul şi timpul locuinţei fie cărui in
divid numărat. Pentru aceasta se re
comandă, a se introduce in buleti
nele pentru recensământ, in loc de 
coloane servind a arăta locuinţa mo
mentană, trecătoare şi stabilă, o co
loană astfel formulată*.

Modul de locuire, in comuna 
recensământului

Născut in co
mună

Ş& se reipindă 
pñn da saü na.

N&ecut in alt& comună.

In ce comună?

8& se arate 
nomele ei şi a 

provinciei.

De c&nd precinte 
in comana re- 
oensffmintelor ? 

8& se arate tim- 
pul locuinţei, pe 
zile [e s&mptă- 
m&nel, pe lan! şi 

pe ani,
Această cerere a congresului, să 

îndeplinit la recensământul actual 
al oraşului, şi dovadă este, nu nu
mai buletinele pe care s’a făcut în
scrierea la fiecare domicilifi, dar şi 
rezultatele obţinute şi care sunt 
sumate la tabelele d.) pg, 75 şi e) 
f) g) pag. 76.

Tabela noastră dar litera d) co
prinde populaţiunea de drept aflată 
in oraş de la 1—30 zile şi de ia 
1— 12 luni.

Numerile ce ne prezintă sunt:
Intrate in Oraş şi remaşt lunar :

dela 1 — 12 lnnl câte 199 capi de fam. 
, 1— 6 luni . 230
» 1— 3 luni „ 490 „
,  1—30 zile , 1317

Termin de miji. an. 551.
saă o populaţiune de suflete 2.490, 

pe an rămân stabili, după trecere 
de 12 luni de stârnire in oraş.

Acest număr de mijloc inmulţin- 
du’l cu 20 de ani dela primul re- 
censemânt, ne dă o populaţiune 
remasâ spor in oraş, de 49,800 su
flete. Adăogătn âncâ la populaţiunea 
aflată, acele 1776, suflete constatate 
lipsind de la domiciliu, in timpul 
recensământului, (vez Tabell. m. 
pag. 78). şi vom proba că in oraş, 
nu poate se esiste astăzi, de căt 
populaţiunea următoare.
122,951. Numărul aflat la 1859.

2,620. Sporul din progenitură. 
46,800. Stabilite din populaţia flo, 

1,776. Gel absenţi dela domicilia. 
177,147. Totalul sufletelor.

2,853. l°/o omisiuni.
180,000.

Ceea ce am zis dar că trebue o 
probă contrarie numai prin recen
sământul viitor diu 1,880 este un a 
devăr.

Cât se atinge despre proporţiu
ne de 6, suflete de familie, de oa- 
re-ce declaraţi că numai când po
pulaţiunea, diniBucureştl va putea da 
această proporţiune, numai atunci 
o să credeţi m’am nevoit să cores
pund in seriozitatea oricărui secen- 
sămănt dorinţei d-voastră şiopunân- 
dumă la lucru, am eşit cu rezulta
tul următor :
Rec. 1759. Capi de fam. 28,791( sufl, de 

t  Total popa). 121,731( fam.¡4,23
( 1878.Capi de fam. 39,330( snfl. de
,  Total popnl. 177,646{ fam. 4,52
Am indoit spornl populaţie constatat 

dela 1859—1878 fi a résultat :
,  Capi de fam. 49,866( fi mia dat
> Total popn). 233,558( pro. 4,70

fericit termin de xa\)\(Knormal de 6 
suflete de familie.

Primiţi vă rog d-le redactor şi 
acum încredinţarea distins-1 consi- 
deraţiunl ce vă datore se.

(va arma)
/. hm. Pe/rescu.

Notă adresată de Escelenţa 8a d. ministru al 
afacerilor străine cu data de 13 (15) noembre 
1878, sob Mo. 16,877, Etcelenţel Sale d-lu! mi
nistru refedinte al Rusiei.

Domnnle Baron,
Prin nota cn data de 20 octombre (10 

noembre) No. 33, Escelenţa Voastră, in 
numele gnvernnlni imperial a propns go- 
vernnlnl princiar conolnzinnea nnnl aran
jament relativ la comnnicaţinnile armaţi
lor ruse prin Dobrogea, fi-a esprimat do
rinţa ca acest aranjament sS pr»ced. ze 
trecerea trnpelor princiare in sns zisa pro
vincie.

Spre conformarea esplicaţiunilor pres
chimbate in această privinţă cn Escelenţa 
Voastră in mal mnlte convorbiri, fi a de- 
claraţinnilor autorizate făcnte de Escelenţa 
Voastră, sânt însărcinat fi am onoare a vă 
notifica, d-le Baron, că, dnpă opinionea 
guvernului princiar, stipnlaţinnile cari 
regulează eatăzi trecerea armatelor rnse 
prin Romănia pot fi trebaesă fie aplicate 
fi Dobrogel, în acele din dizpoziţinnile lor 
care se raportă la comnnicaţinnile trape
lor Imperiale, conform art. XXII a tra
tatului din Berlin.

Cabinetul princiar speră că cabinetul 
Imperial va considera ca pe deplin satis
făcătoare declaraţinnea de m»I sns, fi va 
ordona de urgenţă adoptarea măsurilor 
destinate a asigura transmisiunea terito- 
rnlnl Dobrogel in mănele autorităţilor 
Romane, fi a facilita lnarea in posesiune 
imediată a acestei provincie de către tra 
pele princiare.

Rngănd pe Escelenţa Voastră să bine- 
voiască a ne onora cn nn răspuns in a- 
ceastă privinţă, profit de prezenta ocaziona 
pentrn a vă reinoi, d-le Baron, asigurarea 
înaltei mele consideraţinnl.

Semnat, Kogălnucam.

Notă adresată de Excelenţa 8a domnul mini
stru reşedinţe al Rusiei la  Bucureşti cu data de 
13 (25) noemvre 1878, sub Mo. 1,499 Excelenţei 
sale domnului ministru al afacerilor ^străine al 
României.

Domnnle ministvu,
Spre respnns la nota Escelenţel Voastre 

cn data de 13 cnrent, No. 16,877, am o- 
noare a vă informa, domnnle ministru, că 
sunt autorizat de Escelenţa Sa domnnl de 
Oiers, gerinte al ministernlni imperial al 
afacerilor străine, de a face guvernului 
princiar declaraţinnea următoare :

Cabinetul imperial dorefte ca stipola- 
ţinnile cari astăzi regulează trecerea ar
matei rose prin Romănia să fie aplicate 
şi Dobrogel in acele din aceste disposi- 
ţioni cari se rapoartă la comnnicaţinnile 
armatei rnse, conform art. XXII al tra
tatului din Berlin.

Condiţinnea pasă de acest articol rela- 
ţiv la conclnzinnea intre ambele state a 
nnnl aranjament pentru comnnicaţinnile 
armatei noastre prin Romănia fiind aşa 
îndeplinită, sper că gnvernnl imperial nn 
va avea de căt a se bncnra de concursul 
ce va găsi din partea guvernului princiar 
pentrn a asignra armatelor noastre comu- 
nicaţinn! pe atăt de comode căt fi de si
gure va fi cn putinţă.

Cred de a mea datorie de a adăoga că 
conform ordinelor ce mi s’afl comunicat 
de Escelenţa Sa domnnl de Oiers, am in
vitat chiar acnma prin telegraf pe dom
nnl Belezerkovetz, gnvernor la Tnloea de 
a prooeda imediat la remiterea Dobrogel 
in mftnele autorităţilor princiare însărci
nate cn luarea in posesiune a acestui teri
torii).

Bine-voiţî, domnnle ministru, a primi 
asigurările înaltei mele consideraţinnl. 

(Semnat) Stuart.

Prin aceasta vă constat dar, că 
oraşul , având chiar o populaţiune 
de 233,558 suflete, tot nu va ajun
ge la proporţia d-voastrâ de 6 su
flete de familie.

Nu rămâne dar, de cât tot d-voa
strâ să bine vsiţl a ne face calcu-j 
Iul, de câţi capi de familie şi câtă 
populaţiune v’ar trebui in Bucure
şti, ca să aveţi acea normală pro- 
porţiune de 6 suflete de familie: 
saâ pentru mal multă înlesnire a 
d-voastrâ vă rog să ne citaţi o sta
tistică a veri nnul star, in care să 
se arate că esistă vr’o localitate, 
unde populaţiunea este asia de deasă 
in familie, in cât reprezintă acel

C R O N I C A
D. ministru de esterne a primit eri, la 

8 ore seara, următoarea depeşă de la d. Nicn 
Catargi, primnl delegat al comieinnel în
sărcinată cn primirea Dobrogel:

Tul cea.
Domnule Ministru,

Comisiunea a sosit astăzi in Tnlcea la 
3 ore dnpă ameazf. Toată popnlaţinnea ou 
efit intra întâmpinarea noastră. Guverna
torul Dobrogel, corpnl consular, arhiereii 
cn tot clerul ne afi primit la port, dorin- 
da-ne bună-venire; eQ le am mulţumit in 
nomele Â. S. R. Domnitorul şi al ţării şi 
*i am asignrat in nnmele guvernului că 
misiunea Romăniel in noua sa provincie 
va fi aceea a infrăţirel şi a oivilieaţinnel.

N. Catargi.



T I M P D L

Printre raalsHiele cari aduc contingentul 
lor buletinului de decese, cea mal comună 
cea mal descuragiatdre pentru familii, acea 
care tn fie-care ţii ocasionăjă cea mal mare 
mortalitate este de sigur phthisia pulmo
narii.

Experienţele făcute mal Întâii! la Bru
xelles şi repetate apoi mal pretutindenea, 
aă probat că gudronul, care este un product 
reşinos al bradului, are o acţiune din cele 
mal recomandabile asupra bolnavilor de 
oftică săă bronchita.

Cel mal bun mijloc de a Întrebuinţa gu
dronul este sub formă de capsule. Capsu
lele lui Guyot eu gudron aii devenit un re
medii! popular In acest fel de maladii. 
Dosa ordinară este de două capsule luate 
In momentul fie-cărel măncărl, tnbun&tă 
ţirea se simte forte repede.

Pentru a evita numerdsele imitaţiunl, a 
exige semnătura Guyot imprimată In trei 
culori pe etiqueta flaconului.

Capsulele Guyot se găsesc tn România la 
mal tdte farmaciele.

1

Curăţirea Sângelui 
Cararisind D irtne, Coji 
Babele veneriere, cu si

toyui Uupurotil ai doctorului CHABLE din 
Paris. Băile gale mintrale, hapurilr depn 
rative, Pomada anti-dartroasa (Ve î̂ notiţa) 

TRINŞI (Hemorroides) Pomadă curari 
sind în trei <jile.

In Paris, la D. Chable, rue Vivienne, 36

PLUS DE
COPA H U

Fără Copahu 
Siropul cu citrate de 

fer al Dr. CHABLE, vin 
dică pe dată sunlamentnl, slăbeşte vina 
CBDalnlnl, precum Damelor PÖLA ALBA 
(fes pertes blanches.) InjecţiunI pentrn femei 

In Paris, la D. Chable, roe Vivienne, 36 
Deposit la farmaciele d-Ior ZSrner, Ria 

dorfer & Eitel, la d-nn Ovessn, Drogistul 
şi la d-nn Dembov'el.

.. .........................
I N J E C  J IU N E  G R IM A Ü L T  & C*

C D

M A T I C O
GRIMAULT et C'*, pharmaciştl

8, RUB VIVIENNE, PARIS

Exclusivmcntc preparată cu foiile Maticoului 
din Peruvia, acesta injecliune, şi aü căştigatu in 
putină anniuă reputatiune uni versal lă. Ea cura- 
riseşce in puţină timpii aculamentele celle mai 
rebelle.

Deposite in principalele Pharmacil
nimm»

VIDI UE Q U IN Q U IN A  F E R K U G IN Q S Ü
CU M A L A G A

de GRIM AULT & C \  P h a rm ao lş tI  l a  P a rla .

Acostă vină conţine Qninqulna care este toniculu celu mai puternică 
alu materiei medioale, şi phosphatulă de feră, regeneratorulă forjeloru 
sfârşite, a-le sângelui insârâcită. Elu este Întrebuinţată ou sucoesâ contra 
Coloriloru palide, irregularitifel menstrua(iunel, lipsei proftel de 
mancare şi a dureriloru de stomachă de oare damele nuntă adressea 
sujette.

Depoeitu in  p r in c ip a le le  p h arm acU .

BKVOLVERE. REVOLVERE. REVOLVERE.
PUSCI DE VENAT ETC- ETC-

Pentru anul nod nu te pot face m al plăcute 
ţi  in acel a ţi tim p mal fulositâre daruri de lâ t
urme, — ţi at&t mal mult» dac& c ne-ra are ocatie 
a ţ i  le procura cu preţuri inadevSr eaoepţionale 
ţi d ’o calitate f&rft asemănare.

Marea ndstr& m anufacturi la Proredinţ&, B. I. 
este cunoscută de un cure de ani In t6t& Europa
pentru escelenţa ţi superioritatea productelor, cari 
ie  eepediajft din euoureala BÓetra de la Liverpool
cu p reţurile alătu rate  mal jo i ţi le ori oe adresă, 
franco la locuinţă, pentru tr&uiiterea sumei prin 
mandate poştale, bilete de bancă, safi alt-fel in 
in  scrisori recomandate (de 6re*ce posta engleeă 
nu esp<$diax& m ărfuri oari să se pdtă p lăti In 
străinătate.)

I* îe-care obiect este însoţit de g aran ţia  ndetră 
pentru doi ani, ţi noi ne ingagem a restitui banii 
p lă tiţi pentru orl-ce m arfă, care nu dă cea mal 
deplină satisfacere.

ADEVERATE INJECŢIUNI SI CAPSULE
G  O
F A V R O T

Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gudronului adăogate pe lângă ac
ţiunea antiblenoragioâ de Copahu. Ele nu obosescu stnmahul şi nu provócá nici 
diaree nici gretâ ; constituescu medicamentul prin escelenlâ in tratarea bólelor 
contagióse a ambelor secse, scurgeri vechi seú recente, catare a beşicei şi curze- 
rea fără voie aurinului.

Pe la finele tratamentului, şi când ori-cc durere a dispărut, usul 
INJECŢIUNU RICORD

tonice şi astringente, esto mujilocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita intéroerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV
I C O

F A V R O T
Acest sirop este neăpart pentru a vin deca cu deseverşire mafadiele pelei şi pen

tru a sfirşi de a curaţi sângele după un tratamentu anti-sifilitio. El foresee de tóte. . . .  ............... .ajpa
accidentele ce pot résulta din sifilis constituţională,

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere perioulösä töte medicamentele 
RICORD, care nu voră purta sigliulă C. FAVROT.

DEPOSITO GENERAL.— F* Favrot, 102, strada Richelieu, in Paris ; In  
lassy, Racovits, Konia ; Bucureşti, Rissdorfer, Zum er, Theil ; Galatz, Tatu- 

seschi, Marino Kurtooich: Rraila, Petsalis, Kaufmes', Crajova, t . Pohl\ 
Plojestl, Schüller ; Darlad, Brettner, ş i in  tôle farmaciile.

PREŢUL CURENT
Revolvere eu 6 focuri, eist. Lefaucheux, sculptate 

in eben . . . . . fr. 6 — 
» » > „ in ivoriu * 8 —
> ,  eist. Lefaucheux, in

crustate in  ivorifi . „ 9 — 
» » Buldog, foc central.

In eben . . . . . . 1 0  —
„ » Buldog, foc central,

in  ivoriQ , . . . »  12 50 
cu 7 focuri, eist. Sm ith Weeeon, 
ou trăgător autom atic . . . . .  19 —
ca 7 focuri, eist. Smith Wessoo, 
cu mărgele şi a rg in ta t . . . . „ 24 — 
ou 7 focuri, eist. Bosenzi, cu tr ă 
gător au tom atic , intorcându-se 
întreg fără  pedecâ, oel m al in
genios sietem cunoscut, ou in- 
crustare de aur . . . . . . .  n 80 —

Carabină Flobert, de t i r  pentru Şoc etate,
6 mm., sculptată iu nuo • • • „ 18. 50 
Flobert, de t ir  pentru soc: e tate,
8 mm, e b e n ................. ....

Puici de vtnat, cu doă ţevi, ţeva de 80 
centimf tre , cal. 16 pănă la 20 
(după plac) vrais chambres, vrais 
rubans ang ais, ou g ravură subiecte
de v ê n a t . .........................................»28 50
duple Lefaucheux idem................ » 34. 50

.  adevărate curele de 
muiré, duble clef ataché . . . * • »  42.50 
duplu Lefaucheux, ţeva 80 cenţi m. 
damas Bernard, double clef, sous- 
garde crosse ang la ise , gravure
in o ru s ta t io n .................................. » 87 50
duble peicuesion centrale, adevă
rate curele Bernard, 2 pedeel, aist- 
Reylly à  coquille, gravură, sujet 
de chaste şi filet aur, à  reforage 
Choke Bore d it  4 mericain (puşca 
cea m al magnifică oe esistă) . „ 122 50

Fie-care arm ă este tmbr&oate cu piele şi ga 
an ta tă  pe tim p de doi ani.

I D E  V E I T Z A B E
FA BRICELE DE B E R E , SPIRT SI DROJDE:

situat tn

Tumu-Severin, Strada Aurelian No. 5
In deplină lucrare, In apropiere de gara ca ld  ferate şi Agenţia vapârelor ¡'

pe Dunăre, purtând firm a

BE. F .  ¥ M  H æ æ E B ü S I C M . /
Vânzarea va avea loo ca ban de minori înaintea Onorab. Tribunal 

M ehedinţii Secţia l-a  In ^ioa de ,s/l7  Decembrie 1878.
Pentrn condiţinnl şi detailiuri a se vedea la localnl fabricelorin fote 

filele de la 9— 12  dim inâţa fi de la 8—7 eăra.

Tutorele L. DE BIE.(819—10)

,22 .-

E. H. ROSENZI & Co ,
17, Brunswick Street, Liverpool, Angleterre,

Am onóre a annncla onor. Pablic, cit am
deschis acuma o

Magas ie de tapete
Me voiă sili a putea oferi în to t-d ’a-nna 
mare asortm ent de TAPETE şi fac cnnoscnt 
că. chiar de acuma sân t forte bine asortat.

Cu totă stima

(7 9 3 — 0)
H. HON I CH

Strada Stirbey-VodS No. 3.

FRANCESE j 
BlCETITO RII ie  JU R N A L E

8DNT PB IN T r ’a CBSTA IH S C IIH T IA T I CA GĂSESC U I T O T  MO

KIOSCDLDIN BULEVARD, DE LINGĂ FOTOGRAFIA.
principalele jurnale frarcese şi germane cu aprăpe acelaşi preţ cu care se vând la locul lo

Jurnalele acestea sont :
JÜRNALE FRANCESE

1. La F ra n ce .................................... 20 banl
2. Le N o rd ..........................................25 banl
3. Le Gaulois..................................... 25 banl
4. L’U n iv e r s .......................................25 banl
5. Le F ig a r o ............................... . 25 banl
6. La Republique française • . .  25 banl

JÜ RNA LE GERMANE
1. Deutshe Z e itu n g ....................... 25 banl

2. Die Prasse...................................... 25 banl
3. Tribüne din B e r l in .....................20 banl
4. Neue Freie P re s s e ................... 30 banl
5. Kölnische Z e it u n g .................... 25 banl
6. Der O s te n ..................................... 20 banl.

R OMANE  I L U S T R A T E I
A p a re  de tre i o ri pe s e p te m â n ă .- D u m in ic ă , M e rcu rI şi V in e r i. 

TNT». 1 - S 3  X JS rC JL .T T S X 'V "  
conţinând

DOM NUL SCUM P-AM I
de

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

Un student al facnlfăţel de drept şi al 
Sc6Iei de sciinţele politice, doresce a se an
gaja la vre nn domn advocat cn condi- 
ţianile cele mai modest posibil. A ee adresa 
strada Craioveî No. 44, saă la adm inistra- 
ţinnea acestui ju rnal.

C. G. Nica doctor in medicină 
şi in chirurgie. Ma- 

oşî şi medic specialist pentru  b6\  le de 
copil, dă consultaţii in t6 te (jilele A  la 3 
până Ia 5 ore p. in. în strada Colţi! No, 14.

Ch. Pani de Kock
se află de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS
şi la

toti f l i t a m i  de diare atât Io B ucium i cal si ia d is tr ic te .!fej

Cu No. 24 a început romanul

I O A N A .
de

GEORGES SAND.
Dnpă dorinţa esprim ată din mal multe părţi s’a început cu No. 26 interesantul roman

M ISE R A B IL II LONDREI
DE

PI ERRE Z A C C O N E .
Aceste din urmă două romane se vor publica aşa că câte o fasciculă va con ţ i i  

urm area romanului IOANA şi cea 1-altă urm area romanului MISERABfLJÎ.

S E Z O I T U L  d . e  X . Ä . E 5 X T . A .
MARELE MAGASINURI d e  HAINE BĂRBĂTEŞTI « TOT GENRUL

A  L A  B K L L E

wV ©
F U R N I S O R I T L

BUCURESCI,  Ca l ea  Victoriei  No. 20
PARDESIURIÏ duble de Tomuâ 
PALTOANE de IARNA 
REDINGOTE cu 1 şi 2 rânduri 
JAQUETE „
SACOURÜ „ „
REDINGOTE NEGRE de salon şi FRAKURÏ 
HAVELOCKS şi HAL ATURÎ elegante «

SE PRIIMESC ŞI COMENüI DE HAINE DIN STOFELE CELE MAÏ MO-

PRECIUR1LE

J A B D I N t È B E

C  T J  E  T  I  I

G A L A T I ,  S t r a d a  D o m n é s c a
CAMAŞÎ albe şi colorate
CAMAŞÎ de trico şi flanelă 
ISMENE de olandă şi flanelă 
GILECI de vênàtôre şi GILECI de flanelă 
CRAVATE, haute nouveauté 
UMBRELE şi MANTALE de plôiè 
ŞI ORI CE. ALTE ARTICOLE de modă.

DERNE CARE SE EFECTUAZl CU CEA *Al MARE PROMPTITUDINE

MODERATE
J O S E F  G B t W B A U M

Furnizorul C ă r ţii
Bucurescl, Calea Victoriei No. 20. — Galaţi, Strada Domnéecá.


