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Domnule mânistru, 

In urma ordinului D-vâstre No. 16.086 de la %/2, 

Septembre trecut, prin care aţi bine-voit a ne comu- 

“mica că suntem desemnaţi ca delegaţi ai guvernului 

Regal pentru a representa România la congresul in- 

ternaţional de statistică din Viena, achitându-ne de 

acestă însărcinare, avem on6re a vă supune resultatul 

lucrărilor acestei întruniri. 

l 

La */,, Septembre 1891, orele 14, s'a deschis prima 

şedinţă a congresului in Palatul Neueuniversităt. Biu- 

roul era compus din D-nii Razson- Raswson, preşedinte; 

Levasseur, Lezis şi von Inama-Slernegg, Vice-preşe- 

dinţi, și Bodio, secretar general. La acestă şedinţă 

asistată cei mai cu vadă statistician din Europa și 

America, cum şi delegaţii oficiali ai diferitelor gu- 

verne străine, în total 83 membrii. Iacă numele ţări- 

lor cari ai fost represintate la acâstă adunare: Aus- 

tro-Ungaria (26 membrii), Belgia (1), Bulgaria (2), 

Danemarka (1), Egyptul (1), Elveţia (1), Francia (12), 

Germania (13), Alsacia-Lotaringia (1), Bavaria (1), 

Oldenburg (1), Prusia (6), Saxa (4), Grecia (1), Italia 

(3), Marea-Britanie (7), Norvegia (1), Portugalia (1), 

România (2), Rusia (5), Serbia (2), Spania (1), Sta- 

tele-Unite ale Americei (2), Suedia (1). 
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Erau asemenea presenți miniștrii austriaci Baron 
Prazak, R. von Zaleski și Baron von Gautsch, burg- 
meisterul Dr. Prix şi rectorul universităței R. von 
Hartel ; aceşti trei din urmă au pronunţat discursuri 
de bună venire. 

D. Baron D. Gaulsch, ministrul instrucţiunek 
publice, a salutat institutul în numele guvernului, 
insistând asupra însemnătăței sciinţei statistice, cu 
privire la viaţa publică și la administraţiunea unui 
Stat; între altele, D-sa a dis: „Cele mai vechi urme: 
de cercetări statistice în universităţi se găsesc în Viena, 
unde Conrad Celtis, profesorul cosmografului Sebas- 
tian Munster ai ţinut cursuri asupra stărei politice a 
vechiului Imperii german. În secolul XVII, Becher, 
Homik și Schrâder au contribuit cu succes la intro- 
ducerea sciinţei statistice în administraţiune, iar în: 
secolul XVIII, bărbaţi însemnați ca Justi și Sonneltels- 
au stimulat puternic cultivarea statisticei, ast-fel că. 
de atunci chiar sa ţinut pe deplin semă de statistică 
în programul de studii al facultăţei de drept.“ Minis- 
trul a sferșit, asigurând congresul că guvernul austro- 
ungar va urmări cu cel mai viii interes lucrările sale. 

Preşedintele congresului D. Razwson-Rawson, fost. 
preşedinte al societăţei regale de statistică din Londra, 
a răspuns celor trei discursuri mulţumind în numele 
congresiştilor, făcând o menţiune de principalii statis- 
ticiani încetaţi din viaţă în răstimpul ultimilor duoi. 
ani şi enumerând pe scurt principalele lucrări cu cari 
institutul va avea să se ocupe in sesiunea anului acesta; 
intre instituțiunile mai noui, consacrate statisticei, 
D-sa citeză biuroul ministerului agriculturei din Lon- 
dra, oficiul muncei şi comisiunea revisiunei cadastre- 
lor din Francia ; e] recomandă publicaţiunea anuaru- 
lui statistic al Elveţiei şi bibliografiile profesorilor 
Cossa şi Bartolini. 

Dupe depunerea a duo& raporturi ale D-lor CP. Ro- 
beris și Fr. Galtou, asupra anthropometriei inter-



naţionale, Adunarea a procedat la constituirea mai 
multor comitete noui, afară de cele deja existente în 
sinul institutului, specialmente pentru studiul urmă- 
t6relor cestiuni: schimbul internaţional de buletine 
individuale (fără nume), privitâre la statistica străini- 
lor dupe fie-care recensământ general al populaţiunei 
(rap. von Inama Sternegg) ; elementele producţiunei 
agricole (rap. Levasseur) ; constituirea unei societăţi 
internaţionale de anthropometrie (rap. Engel) ; publi- 
cațiunea resultatelor sumare ale ultimelor recensă- 
minte (rap. 07le); fixarea unui cadru comun pentru 
distribuirea populaţiunei dupe sex și etate (rap. Ogle). 

Subsemnaţii aii luat fie-care parte, D. Djuvara la 
lucrările comitetului statisticei criminale şi D. Olă- 
nescu la acele ale comitetului statisticei comerciale. 

In comitetul statisticei criminale sa discutat ra- 
portul amănunţit al D-lui Bodio, directorul general 
al serviciului statistic din Italia, care fusese însărcinat 
cu studiul cestiunei de către congresul din Paris de la 
1859. Dintre cele trei metode de a se culege sciinţele 
statistice : 4) aceea francesă, dupe care fie-care instanţă 
judecătorescă procede cum găsesce mai nemerit, fără ca 
ministerul justiției să impună un sistem uniform; 
V) aceea a registrelor dilnice deschise la tribunale şi 
curţi, ca in Ungaria, şi c) aceea a buletinelor indivi- 
duale, s'a preferit acestă din urmă metodă care este 
deja adoptată în Germania (1582) și în Italia (1891). 
S'a exprimat dorinţa ca să se alcâtuiască o nomencla- 
tură uniformă internaţională a termenilor de crime 
şi delicte, şi pedepselor întrebuințate în tâte codurile 
penale; ca clasificarea delictului să fie făcută in mo- 
mentul când se pronunţă sentinţa in contra căreea nu 
mai pâte fi apel; ca în publicaţiunile statistice să se 
menţioneze şi crimele şi delictele ai căror autori au 
r&mas necunoscuți, recidivele și detenţiunile preven- 
tive, precum şi faptele numai denunţate justiției şi 
afacerile părăsite de parcheturi (propunerea D-lui E.



Voernes) ; ca delictele să fie clasificate dupe natura lor 

şi cu exacta lor enunțare, conform codului penal; în 

fine, ca în fie-care statistică anuală să se indice schim- 

bările aduse în legislațiunea penală și în competința. 

tribunalelor şi resumatul acestor și a altor desluşiri 

să fie în limba francesă (propunerea D-lui Djuvara). 

In comitetul statisticei comerciale, D. A. Dataman, 

şeful departamentului comercial la Board of Trade 

din Londra, raportor, a expus vederile unui comitet, 

numit de ministerul de comerciii din Londra, însăr- 

cinat cu studiarea clasificărei mărfurilor de importa- 

iune şi de exportaţiune în diferitele posesiuni ale Ma- 

rei-Britanii. 
Clasificarea propusă de acest comitet presintă o no- 

menclatură nouă, nu însă destul de desvoltată. 

D. de Foville, cu autoritatea sa bine cunoscută, făcu 

critica acestei clasificări şi se întâlni în vederile sale 

cu D. Gr. Olănescu, care propuse ca statisticele co- 

rmerciului exterior să se publice în viitor, nu dupe or- 

dinul articolelor din tarif cum se usiteză astădi, ci pe 

speţă de marfă, dupe o tabelă alfabetică făcută anume 

pentru statistică de către serviciul central și comuni- 

cată fie-cărui biuroii vamal. 
Acestă importantă modificare studiată mai pe larg 

de D. Olănescu, dupe cum se pâte vedea în memoriul 

aci anexat, ce s'a împărţit membrilor congresului, ar 

permite ca fie-care să 'și dea semă, în mod precis, de 

cantitatea şi de valdrea fie-cărei specii de marfă în 

parte, căci astăqi în statisticele publicate de diferitele 

state, în cele mai multe casuri, un articol coprinde 

mai multe mărfuri similare, în cât nu se pâte cunsce, 

în mod cert, importaţiunea saii exportaţiunea în parte 

a unei specii de marfă. 
Acestă lacună este o piedică nu numai la crearea 

de noui industrii, dar şi la relațiunile internaţionale 
ale comerciului, precum şi lu stabilirea balanței cererei 

şi a ofertei.
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Sperăm că anul viitor ministerul de finance va fi 
în măsură de a publica statistica comerciului exterior 
pe specie de marfă. 

IL 

Şedinţa de dupe prânq a aceleeaşi dile (“5/2 Septem- 
bre), a fost consacrată explicaţiunei maşinei electrice 
întrebuințată de comitetul central de statistică din 
Viena pentru clasarea și numerotarea intormaţiunilor 
privitâre la recensământ și la recrutare. 

De şi alăturăm pe lângă presentul raport o broșură 
în limba germană a D-lui Dr. H. Ramhberg descriind 
amănunţit acestă maşină, care va revoluţiona seiința 
statisticei, nu credem de prisos de a da aci un mic 
resumat analitic al acestei noui invențiuni americane. 

Maşina în cestiune se compune din 5 părţi princi- 
pale: 1) aparatul de contact, 2) releurile, 3) aparatele 
de numerotat cu cesornice, 4) cutia, de asortare în care 
sunt clasificate cartânele sai buletinele individuale cari 
coprind informaţiunile statistice, 5) bateria. 

Aceste 5 părți sunt ast-fel aședate : aparatul decon- 
tact, care servă la control, se află aședat pe o masă 
dinaintea persânei însărcinată cu manipularea ; pe 
aceeași masă se află un dulap cu aparatele de nume- 
rotat ; sub masă sunt aședate releurile, cari d'impreună 
cu nisce cabluri în formă de tuburi comunică cu cutia 
de asortare ; bateria electrică se află asemenea dede- 
subtul mesei. Fie-care carton individual, perforat dupe 
cum vom vedea mai la vale, este introdus în aparatul 

de contact ; lucrătorul apasă pe un resort, ceea ce pro- 

duce contactul, şi apoi ridică biletul dupe placa de 

contact şi 'l introduce in cutia de asortare, care sa 
deschis în urma contactului. Cu chipul acesta clasifi- 
carea biletelor şi numărătorea se face simultanei și în 

mod mecanic. 
Câte-va cuvinte despre prepararea materialului de



recensământ destinat a fi clasificat și numerat de 
mașină. 

Dupe ce sosesc de la comisiuni listele de recensă- 
ment, biroul central stabilesce planul dupe care are 
să se formeze statistica de recensământ, împărțind acest 
plan în clase, grupe, etc. şi arătând prin iniţiale și cifre 
resultatul recensământului. 

O dată acest plan bine stabilit se procede la forma- 
rea biletelor individuale în cari se trec datele adunate 
de comisiuni asupra unei persâne; aceste transcrieri 
se fac întocmai dupe plan, cu tâte inițialele, cifrele și 
semnele necesare. Biletele deja transcrise se revisuesc 
de personalul unui anume biuroi şi se confrunteză cu 
listele de recensământ, dându-se în urmă la maşina de 
perforat. 

Acestă mașină este simplă şi se conduce de un sini- 
gur lucrător. El bagă pe rend în cadrul mașinei câte 
un bilet individual, apasă resortul maşinei în acele 
găuri ale planului statistic cari corespund cu datele 
individuale ale personei respective, prin care operaţie 
găurile corespundătâre se fac și pe biletul individual, 
care se și scote din maşină punendu-se altul în loc. 
Un lucrător de midloc pote perfora 80 bilete pe oră, 
unul maj bun perforeză până la 120 pe oră. Efectul 
mai mic Sai mai mare al mașinei depinde și de la nu- 
mărul mai mic saii mai mare al găurilor de pe 
plan. Biletele perforate se revisuesc din noii de un a- 
numit biuroii și se confruntâză cu listele originale. 
Cele în cari se găsesc mai multe greșeli se refac din 
noii, iar cele cu mai puţine greşeli se corecteză. 

Perforarea se face cu atâtea aparate câte reclamă 
importanţa lucrărei statistice. 

Dacă la recens&mântul populaţiunei este vorba de a 
se stabili tabele din punct de vedere multiplu, atunci 
materialul de recensământ se trece de mai multe ori 
prin mașină, şi la fie-care trecere (operaţie) saii nume- 
rotaţie sepun în legătură cu aparatul de numerotat



saii cu dulapul asortator alte grupuri de perforări până 
ce coprinsul biletului este pe deplin lucrat. 

Maşina acesta face posibilă o repartisare așa de 
exactă a materialului și așa de multiple combinaţiuni 
în cât, fără ajutorul ei, un asemenea resultat nu sar 
putea obţine, sati sar obține cu enorme cheltueli a 
unui personal forte numeros. 

Pentru numerotarea cartânelor deja perforate și date 
mașşinei se întrebuințeză 7 circulaţiuni de curente: 
sunt zone speciale pentru județele de domicilii, cetă- 
ţenia, nascerea fie-cărui individ. 

Un timbru sună ori de câte ori contactul se produce 
exact, pe când din potrivă, când un bilet e greşit, nici 
un aparat numerător nu se pune în mişcare, iar tim- 
brul nu sună ; acest bilet este atunci dat la corectare. 
Intr'o oră mașina electrică resolvă 1.200 bilete sau 
cartâne individuale ; tâte resultatele se citesc imediat 
pe câsornicele din faţă. | 

Pentru ca numărătorea și formarea tabelelor sta- 
tistice să mergă și mai repede, și pentru a nu avea 
trebuinţă de a schimba şi maşina, se pot instala mai 
multe mașini una lângă alta, punendu-se apoi mate- 
rialul dintr'una într'alta. 

Dacă se opereză numai cu o mașină se formeză o 
nouă tabelă și biletele: sunt puse din noi in mașină 
şi ast-fel de mai multe ori până ce se sfirşesc tote ia- 
belele statistice. 

Cheltuelile pricinuite de acestă maşină electrică de- 
pind de numărul numărătârelor efectuate ; însă im- 
portant este că aceste cheltueli sunt mult mai mici de 

cât acele pricinuite de lucrările statistice cu mâna, 

iar resultatele obţinute sunt incontestabil mai ingrijite 

şi maj exacte. 

Acestă mașină este întrebuințată pentru recense- 

mentul şi mişcarea populaţiunei in Austria și dă re- 

sultatele cele mai satisfăcătâre; comisiunea centrală de 
statistică din Viena ocupă peste 300 lucrători.
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Alăturăm pe lângă presentul raport. un exemplar 

din cartânele individuale întrebuințate spre perforare 

şi clasificare prin midlocirea acestei maşini. 

MII 

In ședința, de Marţi, '7/ag Septembre, D. profesor W. 

Lezis de la universitatea din Goettingen, continua- 

torul cercetărilor lui Quetelet asupra antropometriei, 

a expus elementele demografice. La început recens€- 

mântele asupra stărei și mișcărei populaţiunei serveait 

numai unor scopuri administrative. Cu încetul însă 

s'a impus din ce în ce mai mult punctul de vedere 

sciinţific, biologic și sociologic. Mai cu deosebire biu- 

rourile statistice urbane aii desvoltat un zel laudabil 

pentru a satisface cerinţelor sciinţifice în studiul o- 

mului. 
Noţiunea omului midlocii a lui Quetelei a fost a- 

plicată pe terenul static; acestă noţiune însă nu e su- 

ficientă pe terenul dinamic. Pe acest teren durata vieţei 

demografice a omului abstract pote servi mai bine ca 

călăuză conducătâre. Fie-care om trece printr'un șir 

de faze pentru a căror apariţiune există o probabili- 

tate apriorică ; acest şir de probabilităţi formeză expre- 
siunea specifică a duratei vieţei demografice. 

Ele se pot represinta printr'o fracțiune al cărei nu- 

mitor arată numărul persânelor aflătore într'o etate 

Gre-care, iar numărătorul arată numărul personelor 

aflătâre în cele alte etăţi. Omul demografic abstract 

nu posedă a, priori caractere distinctive, el insă pote 

primi cu o anumită posibilitate ori-ce caracter. Orato- 

rul trateză în special descrierea duratei vieţei demo- 

grafice a sexului femenin, care din punctul de vedere 

statistic parcurge mai multe stadii de cât sexul mas- 

culin, și demonstră prin puncte colorate pe carto- 

grame deosebitele grupări ale acestor evenimente (că- 

sătoria, lehuzia, văduvia, căsătoria din noii și casurile 

de morte).
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D. dr. von Alayr, sub-secretur de Stat lu ministerul 
împerial al Alsaciei- Lotaringiei, tratând despre metoda 
de urmat în elaborarea publicaţiunilor oficiale de sta- 
tistică, a insistat asupra următorelor puncte : statistica: 
nu trebue să ceră nici să adune informaţiuni cari nu 
vor fi apoi utilisate ; publicaţiunile să corespundă ne- 
cesităţilor statistice atât naţionale cât și internaţionale; 
trebue să se evite mărimea peste măsură a subdivi- 
siunilor ; despuerea informaţiunilor obţinute este mai 
bine să se facă lunar de cât anual; morţile trebuesc: 
însemnate dupe gen și etate în diferitele luni ale anu- 
lui ; recomandă cât mai des întrebuințarea carto- 
gramelor. 
*D. Gr. Manos, ânsăreinatul de afaceri al Greciei, a 

citit o mică notiţă asupra organisaţiunei statisticei ofi-- 
ciale a (Greciei. 

IV 

In ședința de Mercuri, 18/., Septembre, D. Lezasseur, 
membra al înstitutului Franciei, adatcitire raportului. 
s&ii asupra statisticei instrucţiunei primare, ale cărui 
conclusiuni adoptate de congres sunt: se exprimă do- 
rinţa ca tote Statele să publice periodic și cel puţin la 5: 
ani odată statistica învăţământului priinar, indicând 
mai cu semă : 1) cheltuelile făcute pentru inveţămen- 
tul public de comună, de judeţ sai provincie şi de Stat, 
2) numărul sedlelor primare, decsebind scdlele publice 
saii subvenţionate de scâlele private ; cele de băieţi de: 
cele de fete și de scâlele mixte; secolele complimentare, 

scdlele primare superidre, vorbildungsschule, cursuri 
de adulți, scâle de sâră şi de sărbătăre, scâlele urbane 
şi sedlele rurale, scâlele primare pentru copii peste 
12 ani și sc6lele pentru copii mai mici de 6 ani; 3) nu- 

merul institutorilor şi institutârelor invâţămentului 
primar, cei cu diplomă și cei cari nu aii, cu statistica 
selelor normale și a numărului diplomelor conferite:
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pe fie-care an ; 4) numărul elevilor, băeţi și fete, nu- 
m&rul înscrişilor în cursul anului şi a înscrișilor la o 
-epocă determinată, principalmente în Decembre; 5) nu- 
mărul conscrișilor sciind să citescă și acel al soților și 
al soţielor cari aii putut semna actul lor de căsătorie : 
6) numărul anilor de studii din fie-care sclă. 

D. Foldes, profesor la universitatea din Buda- Pesta, 

a comunicat un memorii asupra recidiviștilor în Un- 
“garia, şi D. von Juraschek, privat-docent de siatistică 
la universitatea din Viena, un altul asupra transac- 
țiunelor „Seventh International Congres of Demogra- 
phy* din Londra. 

V 

In ședința de dupe prânda aceleași dile, D-nii maior 
Oraigie, director al statisticei în Board of Agriculture 
din Londra, şi de Foville, şeful Viuroului statistic la 
mânisterul de finance din Paris, aă împărtășit raportul 
lor asupra proprietăţei fonciare, care a semnalat pro- 
grese făcute în ceea ce privesce cadastrul în Statele- 
Unite, în Francia, în Italia şi în Anglia ; sa expus 
«dorinţa ca proprietăţile să fieclasificate dupe caracterul 
individual saiă colectiv al proprietarului, deosebindu-se 
între colectivităţile politice (state, provincii, munici- 
palităţi), sociale (corporaţiuni religi6se sau civile pen- 
tru învățământ sai pentru bine-faceri), şi economice 
(societăţi comerciale şi industriale, cu acţiuni sau al- 
tele) ; să să distingă între proprietatea clădită și cea 
agricolă, pentru statistica valorilor să se ia de basă 
contractul vindărilor, sai în cas de lipsă, evaluaţiunile 
făcute pentru imposit și estimaţiunile instituţiunilor 
-de credit funciar. 

Sa propus studiul următdrelor trei cestiuni : a) sta- 
tistica prețului pământurilor ; b) statistica construc- 
țiunilor ; c) impositele cari lovesc proprietăţile rurale 

Și casele.
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D. Boutin, consilier de Stat, directorul general al 
contribuţiunilor directe din Francia, a resumat o lungă 
şi interesantă lucrare a sa asupra evaluaţiunei pro- 
prietăţei funciare în Republica Francesă, operaţiune ce 
a dirigiat și sfârşit anul acesta chiar. D-sa a expus 
sistemul buletinelor individuale și stabilirea” tipurilor 
de estimaţiune servind de basă apreciaţiunei valdrei, 
în casurile când valdrea locativă nu dă indicaţiuni în- 
destulătâre. D. Boutin a arătat defectele vechiului sis- 
tem de evaluări ce se făceaii din qece în qece ani, şi 
ne a informat că de și cheltuelile ultirnului recens&-- 
ment au trecut peste ducă mili6ne de franci, ele au fost 
cu prisos acoperite, de 6re-ce, în urma acestor seri6se 
Și minuţi6se investigațiuni ale agenţilor financiară, 
fiscul a descoperit numerâse fraude. Ast-fel, aproxi- 

„_ mativ 600.000 case fuseseră uitate din roluri. Recen- 
s&mentul din 1841 nu a reușit, pentru că direcţiunea 
contribuţiunilor nu s'a adresat și la repartitorii comu- 
nelor ; operațiunea a fost repetată în 1851—53 tot. 
fără succes. 

In urma ultimului recensământ sa constatat în 
Francia 9.051.000 imobile, a căror val6re venală este 
de 49 miliarde ; departamentul Senei posedă natural- 
mente cele mai multe case, adică 333 pe kilometru 
pătrat; S$9%/, din totalul caselor nu ai de cât o valsre 
locativă de la 100 franci mai jos, ceea ce indică cât este: 
de respândită mica proprietate în Republica Franciei. 
Numărul castelelor cu minimum 2.000 franci chiriă 
este de 40.000 şi a celor cu peste 20.000 franci chi- 
riă de 49. 

Duos treimi din imobile sunt ocupate de inşişi pro- 
prietarii lor. De la 1551 până astădi proprietatea imo- 
biliară sa augmentat cu 240/,; numtrul uzinelor şi 
fabricelor a scâdut, dar val6rea lor s'a urcat. Prin le- 
gea de 1890 s'a adoptat ca imposit 3, 20%/, şi resul- 
tatul a fost că din 35.000 comune, 22.000 ai fost 
degrevate ; contribuabilii in general au primit cu sa-
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tisfacţiune noua reformă, căci dupe termenul legal de 

:6 luni nu sai adresat în total de cât 69.000 reclama- 

ţiuni contra rolurilor celor noui. 
D. Nic. Troiniteky, consiliar privat, director al comi- 

telului central de statistică din ministerul de înterne 

din Petersburg, presintă câte-va observaţiuni asupra 

-evaluaţiunei proprietăţei funciare în Rusia. 

D. dr. V. John, profesor la universitatea din Ins- 

bruck, vorbesce despre necesitatea de a ține socoteală, 

în statistica proprietăţei clădite, de casele în con- 

“strucţiune. | 
D. Jos. Koeroesi, directorul biuroului statistic ol 

Pestei, a presintat o comunicare asupra fecundităței 

căsătorielor și condiţiunilor vitale ale copiilor și asupra 

reformelor introduse în Capitala Ungariei în privinţa 

-statisticei natalităţei. Intre altele, delegatul ungur a 

constatat că israeliţii se conservă mai bine întrun 

spaţiii de 30 ani şi că copii fetelor măritate înainte de 

19 ani trăese mai puţin; iacă tabloul mortalităţei co- 

piilor : 
Catolici Israeliți 

Cu mume măritatela 16ani 43%/,. . 83%0 
AT 499/3307 

p. 18 410f e 29%/ 

. „pestel9 „ 40%... 26%, 

VI 

Şedinţa de Joi, 19 Septembre (1 Octombre), s'a des- 

chis cu citirea unei comunicări, aci alăturată,a D-lui 

Djuvara asupra publicaţiunilor statistice române Și 

asupra ultimului recensământ al populaţiunei Re- 

gatului. 
S'a depus apoi pe biuroii duoă rapârte ale D-lui HI. 

Denis, profesor la universitatea din Bruxelles, asupra 

Dudgetelor familielor muncitâre și asupra statisticei 

salarielor în Belgia de la 1$70. Sa indicat trei me-
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tode pentru alcătuirea unei statistice uniforme a sala- 
rielor în diferitele ţări : a) recensămentul periodic ; 
b)ancheta; c) cercetările sistematice urmărite de agenţi 
speciali şi permanenţi. D. Denis găsesce că acest din 
urmă sistem c cel mai practic, de 6re-ce permite un 
control necurmat ; ca, modele ale acestui sistem D.sa 
recomandă biurourile muncei din Statele-Unite, Board 
of Trade din Londra şi secretariatul uvrier din Elveţia. 
Ca conelusiune, ruportorul a exprimat urarea ca tote 
țările să înfiinţeze organe permanente ale statisticei 
muncei. 

Din mformaţiunile date asupra acestei cestiuni, în 
ceea ce se atinge de Belgia, găsim interesante pe cele 
următore: 

Primul recensământ al statisticei salarielor este cel 
de la 19 Octombre 1846, presidat de Quetelet ; cer- 
cetările de atunci nu se întinseră de cât asupra indus- 
trielor productive, excludând transportul și comerciul, 
şi dintre muncitori s'a înlăturat cei ce lucrâză la, do- 
miciliu. Pentru lucrătorii cu bucata, comisiunea cen- 
trală stabili o medie de salarii qilnic. Statistica indus- 
trială coprinse atunci 317.812 artisani și muncitori 
cu l6fă. In congresul statistic de la Bruxelles din 1553, 
D. Ducpttiaux supuse primele resultate asupra bud- 
getelor claselor muncitâre. In recensămentele generale 
ale populaţiunei din 1856 şi 1866 sa părăsit aceste 
cercetări. Ele nu ai fost reluate de cât in 1880. cu 
privire la agricultură şi la industrie; din causa greu- 
tăților acestei lucrări, resultatul nu a putut fi publicat 
de cât în 1887. Acest recensământ imbrăţişeză 354.069 
muncitori, de şi numărul total al uvrierilor din Belgia 
este evaluat la mai bine deun milion. Muncitorii sunt 
împărţiţi în grupe dupe etatea lor.
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La 1.000 muncitori de ambele sexe : 

  

1846 1880 

Câştigă 1 franc şimai puțin 342 .. 3 
» dela1 » la 2franci . 479 . . 64 
» now 2 » » 3. » .. 153 . 337 
ss Boo 4 17 „500 
» > 2 4 » » 5 » . . 5 Di s Ti 

» 525» şi mai mult . 4 .. 25 

Aceste importante sciinţe statistice demonstră că 
sorta muncitorilor a mers în Belgia imbunătăţindu-se; 
e interesant a le compara cu ultimele resultate publi- 
cate asupra muncitorilor din orașul Bruxelles pe anii 
1590—91: 

Din 1.000 muncitori adulţi: 

Câştigă de la 1 franc la 2franci . . . 40 
» MEL 9 » > Bo. „140 
» »y» 3 » >» dou „560 
9 » op 4 » » 5 Do. . . . 200 
» » 5 > Şi mai mult . . . 60 

Savantul dr. Engel, consilier întim, fost direclor al 
biuroului statistic al Prusiei, a vorbit despre statistica 
budgetelor familiei, împărtășind resultatul cercetărilor 
sale personale în acestă curi6să cestiune a vieţei in- 
time de menagiii. Aceste cercetări, despre cari D. Engel 
vorbise deja la congresul statistic din Roma, sunt ba- 
sate pe registrele ce ţin familiele asupra economiei lor 
casnice și coprind 3.27$ familii cu aprâpe 18.000 per- 
s6ne. 

Observaţiunile sunt făcute pe un timp de un an: 
149 din aceste așa numite budgete familiare dateză 
d'inainte de 1.800, alte 240 de la 1804 până la 1850 
și 2.859 de la 1851 până la 1890. 

Tote aceste budgete însă nu pot fi comparate între 
„ densele; principala piedică vine de acolo că, nici fa-
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milia, nici economia casnică nu au unimi de recensă- 
ment bine definite și neschimbătâre; sunt familii cari 
au de la 2 până la 50 persâne, diferind în sex şi în 
etate; unele vin, altele plecă, așa că familia nu e nici 
o dată aceeași, ast-fel că la recensământul final trebue . 
formată o unitate artificială. Incercările anal6ge făcute 
de Leplay eraii basate pe întrebări amănunțite făcute 
de scrutatori, adunate apoi în formă de monografii ; 
sir M. Eden, Ducpetiaux şi E. Wright ai întrebuin- 
ţat metoda anchetelor sai a listelor de întrebări com- 
pletate. D. Engel a adunat de la familii din tâte cla- 
sele registrele de cheltueli casnice, pe cari apoi le-a 
coordonat și clasificat; aceste registre coprind chel- 
tueli de la 300 până la:300.000 mărci pe an. Multe 
din aceste budgete coprind cheltueli pe mai mulți ani 
d'a rândul, ast-fel că, în realitate, viața economică și 
socială a diferitelor familii se pote cunâsce în totă du- 
rata ei. In general, stăpânul casei are un registru de 
cheltueli şi soția sa un altul ; acele ţinute în ordine chro- 
nologică aii înlesnit mai mult cercetările D-lui Engel. 

Studiând elementele ce *i ai fost date, ilustrul sta- 
tistician a ajuns să formuleze o regulă sau o lege fi- 
xând cât trebue să cheltuiască, în mod normal, ori-ce 
familie, compusă din una sat mai multe pers6ne pen- 
tru diferitele trebuinţe ale vieţei; tot-d'o-dată Dr. En- 
gel a ajuns să preciseze ce cheltueli pricinuesce cres- 

cerea unui om, de când e mic până se face mare, în 
raport cu midlâcele de avere de care dispune diferitele 
clase sociale. 

D. Cheysson, inspector general al podurilor şi s0se- 

lelor, profesor la scâla de sciinţe politice din Paris, re- 

cunoscând eminentele cercetări ale D-lui Engel, justi- 

fică methoda lui Leplay, arătând că clasele de jos, mai 

cu s&mă aceea a muncitorilor, nu țin generalmente re- 

gistre de cheltuelile casnice şi de aceea, în privința 

lor, este neapărată trebuinţă să se constate starea lor 

economică printr'alte midloce. 
2 

Z ŞIioi: 
== Canta: 

LD Usi ialta'a 

= acas
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DD. Dr. Victor Doehmert, directorul Viuroului sta- 
tistic al Regatului Saxei, a dat citire raportului săiă 
asupra statisticei salarielor și metcdelor de remunera- 
țiune a muncei. 

Cestiunea salarielor muncitorilor este una din cele 
mai agitate actualmente; atât patronii cât şi munci- 
torii se plâng în contra statisticei, care este incom: 
plectă în acestă privinţă. Prin introducerea unor sis- 
teme drepte de asociaţiune și printr'o echitabilă plată 
a muncei, se pun mari silințe pentru a se împuţina 
în cât-va greutățile luptelor sociale, iar statistica are 
datoria de a descri adevărata situaţiune a acestei im- 
portante cestiuni a salarielor. Principalul isvor al cro-- 
rilor este vechiul sistem al plăţilor medii ale muncei 
în anumite industrii sai în anumite regiuni. 

Clifte Leslie dice cu drept cuvânt: „Când lucrătorii 
câmpului câştigă în Devonshire 10 shillingi pe săp- 
tămână şi cei din Northumberland câte 20 shillingi, 
salariul medii de 15 shillingi nu se plătesce 
în nici unul din cele ducă ducate.“ Tot ast-fel 
se creează un tabloii fals alsalarielor mari prin omite- 
rea salarielor mici ale tinerilor muncitori cari ai pri- 
mit mai înainte arvună de la întreprindători. In con- 
secință, o evaluare sciințifică a salarielor mici se pote 
face de biurourile statistice, nu însă şi de întreprin- 
dători, și numai prin cunoscința adevăratei proporţiuni 
a salarielor individuale se pâte ajunge la conclusiuni 
mulțumitore. 'Trebue să se aibă în seri6să considera- 
țiune și durata lucrului qilnic, numărul orelor extra- 
ordinare de lucru și modul de plată a muncei. Orato- 
rul insistă mai cu semă asupra plăţilor muncei cu 
toptanui, forte criticate în cercurile muncitorilor, 

Plata muncei cu bucata pare a fi sistemul de pre- 
ferat. Alţii susţin plata cu diua și cu participare la 
câştig. In greva de la minele din Westphalia (Mai 
1889), salariele medii erai de 900 mărci, cifră pe 
care patronii se sprijineaii pentru a se opune preten-
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țiunei muncitorilor, iar dintre lucrători nu voiau să 
primescă acestă medie de cât fârte puţini, printre cari 
erati acei ce aveau şi plăţi de ore suplimentare. 

Faţă cu aceste plângeri, atât din partea patronilor, 
cât şi din aceea a muncitorilor, numai o statistică exactă 
a salarielor pote stabili o adevărată cifră maximă de 
plată în diferitele regiuni, la anumite timpuri și pen- 
tru fie-care ocupaţiune. 

Conclusiunile raportului D-lui Boehmert, adoptate 
de congres, sunt: 

a) A se căuta, pe lângă salariele medii, să se stabi- 
lescă salariele efective plătite muncitorului ; 

b) A se cunâsce, nu numai salariele dilnice şi s&p- 
tămânale, dar și salariele anuale cu numărul ceasuri- 
lor de lucru pe qi şi a dilelor de lucru pe an; 

c) A se ţine socotâlă de modul de plată a salarielor 
Și de suplimentele plătite; 

d) Statisticele stabilimentelor industriale să fie com- 
plectate cu monografii ale budgetelor familielor de 
muncitori ; 

e) A interesa și a asocia pe muncitori la aceste lu- 
crări statistice ; 

f) A se funda, în diversele ţărei, societăţi savante 
pentru redactarea metodică a asemenea statistici și 
monografii. 

D. Dr. G. von Mayr propune încă: 
9) Institutul recomadă ca, în ţările in cari funcţio- 

neză instituţiunea asigurărei între muncitori, să se 
întrebuinţeze și acest material pentru formarea unei 
statistici generale a salarielor. 

D. Dr. WF. Ogle, directorul statisticei la Viuroul ge- 
neral al înregistrărei din Londra, a presintat observa- 
ţiuni asupra stărei civile a familiei, a locuinţei şi a 
chiriei în clasa muncitâre din Londra și asupra rela- 
țiunilor între chirie şi salarii. 

Din 21.443 familii uvriere (91.78% persone) luate 
<a tip pentru calcul:
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Ai o parte din o cameră . 729, adică 34lamie 
» Oocameră. . . , . . 3.604, „ 165 , 
„ 2camere .. . . . 4503, , 210, 
„ 3 sau mai multe camere 12.607, ,„ 588 » 

Proporţiunea chiriei pentru aceleași 21.443 familii, 
calculată la 1.000 familii, este următorea : 

Până la 3 shillingi. . . . . . 113 
De la 3 la 4 shillingi. . . . . 444 
„4,6 a. 818 
»»6,S a, 995 
» » 8 Maisus, a 9383 

Nume&rul lucrătorilor de la 25— 45 ani este de 623: 
la mie. Dupe ruşi, englesii sunt acei ce se căsătoresc 
mai de timpuriu; pe când din populaţiunea totală a 
Angliei numai 266 la mie sunt căsătoriţi, în clasele 
muncit6re acestă proporție este de 893 la mie. Ca me- 
die, fie-care familie numără 4.57 persone. 

Cu privire la salarii, câștigul medii săptămânal 
este de 24.55 shillingi (30 fe. 69); 28%/, din munci- 
tori primesc pe s&pt&mână mai mult de 30 shillingi 
(37 îr. 50) ca I€fă pentru munca lor. Raportul între 
chirie şi salariii este în medie de 23!/, la sută şi scade 
cu crescerea venitului. 

D. Cheysson adaogă la aceste consideraţiuni că di- 
rectorii atelierelor model de uvrieri din Anglia iai 
119/, pentru chirie din câştigul total al muncitorilor, 
adică cu mult mai puţin de cât media plătită de cei- 
alți lucrători. 

D. Gould, şeful stalisticei departamentului muncei 
din YVashington, a presentat un memoriii asupra pro- 
greselor statisticei muncei în Statele-Unite ale A meri- 
cei de Ncrd. EI explică aceste progrese prin faptul că 
patronii, pentru a resista pretenţiunilor nejustificate 
ale muncitorilor, sunt cu mult mai puţin dispuşi de 
cât cei din Europa de a ţine secrete informaţiunile 
statistice; pe de altă parte directorii oficielor muncei
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ai recunoscut că legislaţiunea se pote îmbunătăți prin 
cunoscința datelor statistice. 150 rapârte asupra sta- 
tisticei muncei s'a publicat până acum, imprimate 
în câte 130.000 exemplare, pe an, şi sa constatat că 
70%/, din aceste publicaţiuni se află în mânile mun- 
citorilor. 

VII 

In şedinţa de dupe prânq a aceleeași qi, D. Levasseur, 
vorbind asupra introducerei 6re-căror resultate ale sta- 
tisticei în învăţământul primar și secundar, a fost de 
părere că trebue să se evite de a se încărca mintea ti- 
nerilor elevi cu studii statistice speciale; gustul statis- 
ticei însă li se pâte inculca prin prudenta furişare în 
geografie a principalelor resultate ale statisticei, mai 
cu deosebire prin midlocul atlaselor și a cartograme- 
lor, cari vorbesc și ochilor intrun mod plastic, 

Chiar în învățământul primar, fără a da nici o ci- 
fră care nu ar fi reţinută de memorii prea fragede, 
se pot introduce elemente de statistică comparată prin 
ajutorul figurilor, cum de pildă rectunghiuri negre 
pe un fund alb representând volumul pământului faţă 
cu acel al S6relui, saii suprafața unci țări faţă cu a- 
ceea a pămentului, a unui continent saă a unei alte 
țări. 

D. Aug. Vannacque, şeful divisiei comptabilităei şi 
a slatisticei din ministerul comerciului, industriei şi 
coloniilor ai Franciei, a resumat o lucrare a D-lui Al- 
fred Neymark, vice-președinte al socictăţei de statis- 
tică din Paris, asupra repartițiunei și difusiunei eco- 
nomiei francese în valorile mobiliare francese și stră- * 
ine. Valorile diverse admise la cota oficială a bursei 
din Paris în August 1891 sunt in numâr de 928, din 

" cari 3%3 (220 străine) cotate comptând și la termen, iar 
565 (129 străine) cotate numai comptând. Valorile a- 
tât francese cât şi străine, aparţinând capitaliştilor 
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francesi, pot fi evaluate la un minimum de SO miliar- 
de, din cari 60 miliarde în valori francese și 20 mi- 
liarde în valori străine; ele raporteză anual aprâpe: 
4 miliarde franci, din cari cel puţin un miliard venit 
adus de fondurile și valorile străine. 
„Tată câte-va cifre plătite anual rentierilor : 

Statul plătesce pentru datoria sa consolidată 761 mili6ne 
rambursabilă 312 , îti » » » 

„ Viageră 226 „, 
Oraşul Paris pentru imprumuturi . . .106 , 
Creditul funciar acţionarilor şi obligata- 

TILOr. 145 

Drumurile de fer. . . . a „600 
In 1890 diferite sccietăți de credite cotate 

la bursă . . . . „110 

2.260 , 

La aceste cifre ar trebui să se mai adaoge veniturile 
distribuite de Suez, companiile de asigurare, compa- 
nia gazului, societăţile și fondurile de Stat străine. 

D. Koeroesi a depus raportul comitetului asupra 
mortalităţei în orașele cele mari. Pentru compararea 
numărului real al casurilor de mârte cu populaţiunea 
reală s'aatras atenţiunea, cu aprcbarea congresului, a- 
supra faptului că bolnavii morţi în spitale şi veniţi 
din afară din capitale, fiind înscriși pe listele generale 
de decedați, cifrele mortalităței nu se pot fisa în mod 
exact ; de aceea s'a exprimat dorința ca aceste decese 
să fie însemnate deosebit în statistice, precum şi acele, 
mai puţin numerâse, ale cetăţenilor orașelor mari cari 
întâmplător mor în afară din oraş. Asemenea ar fi fo- 

„ lositor să se indice tot-d'a-una aparte numărul străi- 
nilor încetaţi din viaţă. 

VIIL 

In ședința de Vineri dimineţa, 20 Septembre (2 Oc- 
tombre), D. A. E. Bateman, șeful departamentului co-
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mercial din Board of Trade, a presentat un raport a- 
“supra progresului realisat în Anglia din punctul de 
vedere al unificărei statisticei comerciale a imperiului 
Britanic şi asupra comparabilităței statisticei comer- 
„ciale a diverselor ţări. Se recomandă ca, val6rea măr- 
furilor în porturile de imbarcare să se indice împreună 
cu adițiunea navlului și a drepturilor de asigurare; a- 
semenea în evaluațiunea exportaţiunilor în porturile 
de imbarcare să se coprindă și prețurile ambalagiului. 

In privinţa clasificărei mărturilor, atât la importa- 
țiune cât şi la exportaţiune, sa propus următârele di- 
visiuni : 

1) Animale vii, substanţe alimentare, beuturi împreună 
cu narcoticurile. 2) Materiile trebuinciose industriei : 
a) teztile, b) metale, c) altele. 3) Fabricaţiuni : a) textile, 
b) metale. c) altele. 4) Numerariii. 

Comitetul a cmis dorinţa să se evite cu ori-ce preţ 
o clasă separată pentru articole diverse, precum şi o 
clasă pentru obiectele jumttate fabricate şi de aceea 
a clasat obiectele jumătate fabricate sai în catego- 
ria ÎI, ca materii trebuincidse industriei, saii în ca- 
tegoria I[I ca obiecte fabricate, dupe relaţiunea lor cu 
industria ț&rei importătâre sai a ţărei de provenienţă; 
acestă deliniţiune propusă are drept scop de a între- 
buinţa informaţiunile statisticei comerciale ca un fel 
de indicii al muncei manuale din fie-care ţeră și în 
același timp de a face ca aceste informaţiuni să serve 
de supliment clasificaţiunilor existente cari nu se po- 
trivesc de cc între densele. 

D. Pictor Turguan, şeful biuroului statisticei gene- 
rale a Franciei la ministerul comerciului, înduslriei şi 
coloniilor, a dat citire unui raport asupra statisticei 
sindicatelor profesionale. Aceste sindicate în Republica 
Francesă sunt în număr de 3.205; numărul lor cres- 
ce considerabil, în proporţiune de 300 pe an. Depar- 
tamentele cari posedă mai multe asemenea aseciaţiuni 
sunt: Sena, Gironda și Vosges. Media patronilor cari
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iau parte în sindicatele profesionale este de 5%/,. Prin- 
cipalele sindicate sunt cele agricole 80/,, cele indus- 
triale 5"/, cele comerciale 490. 

Totalul membrilor acestor asociațiuni este de apro- 
ximativ o jumătate de milion. 

D. Emil Cheysson a preseutat nisce atlase şi dia- 
grame forte interesante ale ministerului francez al lu- 
crărilor publice representând ultimele resultate ale sta- 
tisticei mișcărei interidre a mărfurilor pe căile ferate, 
pe căile navigabile și pe şosele și drumuri. 

D. general Y. Borkowsky, şeful biuroului de statis- 
tică la ministerul căilor de comunicațiune din Peters- 
burg, a presentat o lucrare anal6gă pentru transpor- 
turile în interiorul Rusiei. 

S'a depus apoi pe biuroi raportul : 
D-lor John B. Martin şi R. H. Inglis Pulgrave în 

numele comitetului preţurilor ; fixarea unei mărfi ca 
grâul, carnea saii bumbacul, care să serve în totâ lu- 
mea de index-regulator, întâlnind mari dificultăţi, co- 
mitetul a cerut prelungirea mandatului săi pentru a 
studia încă acestă cestiune. 

D. A. N. Kiaer, directorul Viuroului central de sta- 
tistică al regatului Norvegiei, a comunicat congresului 
un raport asupra midiâcelor de a unifica metoda m&- 
surărei (jaugeage) navelor în diferitele ţări. 

Ca resultat general al cercetărilor făcute cu concur- 
sul mai multor autorităţi maritime, se pote admite, 
pentru bastimentele cu aburi, că 100 tone englese e- 
chivaleză cu 114 tone germane și că 100 tone dună- 
vene echivaleză cu 107 tone germane. Se constată fap- 
tul că în privinţa aplicărei sistemului Moorsom în di- 
feritele țări ce "| aă adoptat sa manifestat, în ultimul 
timp, o tendinţă regretabilă de a se înmulţi diferinţele, 
ast-fel că unificarea internaţională obţinută până acum 
este grav compromisă ; ast-fel s'aii introdus modificări 
prin : British Merchant Shipping (Tonnage) Act de 
la 26 August 1889, prin decretul frances de la 7 Mar-
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tie 1889, prin instrucţiunile germane de la 9 Noembre 
1888, prin raportul suedes de la 12 Septembre 1890. 

Congresul exprimă părerea sa de răi că fie-care Stat 
ia isolat ast-fel de măsuri într'o materie în care rela- 
iunile internaţionale jâcă un rol atât de însemnat și 
al cărei caracter internaţional a fost chiar recunoscut 
oficialmente. 

Dacă diferitele State cari ai adoptat sistemul Moor- 
som vor continua de a modifica treptat, și fără o în- 
țelegere internaţională, cutare sai cutare disposiţiune 
specială privitore la aplicarea acestui sistem, este înve- 
derat că într'un viitor apropiat va fi greii să se ad- 
mită certificatele de m&surătâre: naţionale în ţările 
străine și ast-fel inegalităţile de tratament ale basti- 
mentelor diferitelor naţionalităţi vor fi simţite din ce 
în ce mai mult în traficul maritim. Pentru calculele 
statistice va fi asemenea fârte greii de a compara cifrele 
diferitelor ţări între densele. De aceea, congresul sta- 
tistic a făcut apel la guvernele interesate semnalând 
neajunsurile resultând din starea actuală de lucruri şi 
recomandându-le de a supune regulele m&surătârei 
navelor studiului unei comisiuni internaţionale de 
experţi, 

D. Alfred de Foville, şef al biuroului statistic din 
ministerul de finance din Paris, a făcut o comunicare 
asupra anchetelor monetare din 1871,1884 și Aprilie 
1891 din Francia și asupra compunerei circulaţiunei 
monetare francese. Intr'o qi șila o oră fixate d'inainte 
de ministrul financelor, toţi casierii, perceptorii şi a- 
genţii iucasatori ai fiscului (receveurs) numără ce sume 
ai în case, clasificânda parte fie-care specie de bancnotă 
sai monetă : tâte resultatele sunt apoi centralisate la 
ministerul financelor. 

Ast-fel, în urma ultimei anchete, sa constatat că 
din val6rea monetei în circulațiune in Francia 69%, 
este de aur şi 310/, de argint; o decime din monetă 
de aur este străină; din piesele de argint de 5 fr. în
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1885 erau 29%/, străine și 310/, în 1891. Francia 
are un total de 4 miliarde de monetă de aur, împreună 
cu decimea de monetă străină. | 

Maximumul monetei de argint, împreună cu mo- 
neta divisionară, este de 2!/, miliarde valdre nomi- 
nală, sau 2 miliarde val6re venală, căci se scie că ar- 
gintul este fârte depreciat în acest moment. 

Congresul hotărasce să se imprime în buletinul in- 
stitutului de statistică un memorii, presentat de D. 
Gruber, asupra prețului mărfurilor in Italia. 

IX 

In ședința de dupe prând a aceleeaşi di, D. Jacques. 
Bertillon, șeful lucrărilor statistice ale orașului Paris, 
a dat citire raportului comitetului asupra nomencla- 
turei profesiunilor în recensământe. 

Proiectul ce a presentat coprinde o împărțire a pro- 
fesiunilor în patru categorii : 

a) Producţiunea materiei prime împărţită în : 4. A- 
gricultura (cu 6 clase, împărțite la rândul lor în 24 
subdivisiuni); 2. Extracţiunea materiilor minerale (cu 
3 clase şi 33 subdivisiuni); 

b) Transformaţiunea și întrebuințarea materiei pri- 
me, împărţită în: 3. Industria (cu 16 clase și 289 sub- 
divisiuni); 4. Transportul (cu 5 elase şi 13 subdivi- 
siuni); 5. Comereiul (cu 19 clase și 47 subdivisiuni); 

c) Administraţiunea publică şi profesiunile liberale, 
împărțită în : 6. Forţa publică (cu 3 clase şi 3 sub- 
divisiuni), 7. Administraţiunea publică; 8. Profesiunile 
liberale (cu 6 clase și 31 subdivisiuni), 9. Pers6ne 
trăind din venitul lor. 

d) 10 diverși, împărţită în 6 clase și 15 subdivisiuni. 
In total 65 clase cu 456 subdivisiuni. 
Congresul a recunoscut greutatea de a se stabili 

pentru tâte casurile o nomenclatură unitară; cu tâte a- 
cestea s'a hotărit ca principiile generale propuse de D.
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Bertillon să, fie recomandate diferitelor administraţiuni. 
spre examinare. 

D. DPouffet face o comunicare asupra ultimului re- 
censăment din Francia, 

D-nii 1. Ed. Jahnson, şeful biuroului statisticei muni- 
câpale din Petersburg, şi Koeroesi depun o lucrare asu- 
pra statisticei financelor oraşelor mari. Se recomandă 
ca publicaţiunile statistice privitâre la acestă cestiune 
să nu aibă loc de cât la 5 saii chiar la 10 ani, coprin- 
Qend şi explicaţiuni sumare asupra sistemelor admi- 
nistrative în vig6re în acele orașe. 

x 

In ultima şedinţă de Sâmbătă, 21 Septembre (2 Oc- 
tombre), dupe ce sa citit şi aprobat raportul financiar: 
presentat de casierul institutului statistic internaţio-- 
nal, sa procedat la alegerea câtor-va membri noui. 
(D-nii de Gautsch, Bosco, Delatour, Errera, Janchoul, 
Kleczynski, Longstaff, Miaskowski, Mischler, Okhot- 
chinski, Rasp, von Schcel, Stein, Wendrich) și apoi. 
s'a reales acelaşi biuroii. 

In fine, de 6re-ce institutul primise ducă invitațiuni, 
de la Rusia și de la Statele-Unite, sa pus la vot şi sa 
primit cu 42 voturi, contra 17, ca viitorul congres. 
statistic să aibă loc in 1893 la Chicago, iar congresul 
din 1895 la Petersburg. 

Conclusiu ne 

Dupe cum vedeţi, D-le ministru, în congresul de la 
Viena, statisticianii cei mai competinţi şi mai cunos- 
cuţi s'ai: ocupat de cestiuni de cea mai mare însem- 
nătate, cu privire la comerciul, financele, starea eco- 
nomică, sanitară şi socială a poporelor. Aventul puternic 
luat de sciinţa statistică în tote țerile civilisate se ex- 
plică prin dorinţa din ce în ce mai vie de a se cunsce- 
adevăratele resurse şi nevoile reale ale naţiunilor şi
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prin convingerea 6menilor de Stat că reforme seri6se 
şi rodnice nu se pot îndeplini de cât pe basa cifrelor 
și ale cercetărilor minuţi6se asupra stărei exacte a di- 
feritelor pături sociale. 

Progresele indeplinite în ţările străine şi presintate 
ca modeluri tipice de imitat, precum şi idealul urmărit 
de o perfectă guvernare și deo alinare mere crescândă 

-a suferințelor tutulor claselor societăței nu mai pot 
“singure presida la confecţionarea legilor: fie-care na- 
țiune are astădi datoria de aşi studia singură situa- 
țiunea prin cercetări amănunțite și date statistice 
exacte, pentru.a nu mai aplica lecurile străine de cât 
-dupe măsura pnterei org ganismului s&u propriii şi pen- 
tru a găsi și utilisa l&curi ce "i sunt particulare și re- 
-sultă din starea de lucruri de reformat. Numai pe 
aceste base sciinţilice reformele introduse pot produce 
efectul bine-făcător la care sunt menite. 

Pe drept cuvânt, prin urmare, lucrările statistice 
"atrag din ce în ce mai mult atenţiunea, atât a guver- 
nelor, cât şi a Gmenilor de sciinţă, şi veţi găsi natu- 
ral, D-le ministru, să insistăm pe lângă D-vâstră 
-ca Și guvernul regal să facă tte storțările posibile pen- 
tru ca cercetările şi publicaţiunile statistice să ia și la 
noi o desvoltare mai întinsă. 

Scim că progresele de realisat pe acest tărâm nu pot 
fi de cât proporţional sacrificiilor bănesci ce ori-care 
lucrare statistică implică. Pe de altă parte, nimic se- 
rios nu se pote efectua fără un personal de 6meni 
speciali. 

In așteptarea însă a reintârcerei în eră a tinerilor 
români trimiși în străinetate pentru a studia sciința 
statistică și a face practică în administraţiunile cele 
mai bine organisate, este de dorit și este urgent ca 
cel puţin publicațiunile n6stre actuale să fie cunoscute 
în străinătate şi să fie tipărite în condițiuni mai sciin- 
ifice. 

Pentru a atinge acest scop, pe de o parte, recoman-
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dăm să se aducă la îndeplinire și la noi dorinţele ex-. 
primate de congresul statistic din Viena, iar pe de altă 
parte, avem ondre a propune guvernului: 

1) Sau să înființeze un mic biuroă statistic, care, de: 
o cam dată, să se mărginescă a centralisa tote publi- 
caţiunile statistice date la lumină de diferitele minis- 
tere sai administraţiuni ale Statului, judeţelor și co- 
munelor ; a le comunica institutului internaţional de. 
statistică şi principalelor biurouri de statistică din 
străinătate cu cari să sc afle în corespondență perma- 
nentă; a clasa și a utilisa, făcend mici resumate, atât 
publicațiunile nâstre statistice cât şi cele ce va primi 
în schimb din străinătate; 

2) Sai să se creeze un asemenea mic biuroi, com- 
pus din cel puţin duoi saii trei funcţionari, în se- 
cretariatul consiliului de miniştrii sai în administra- 
țiunea centrală a ministerului afacerilor străine, care- 
are și mai mari înlesniri pentru comunicările cu stră- 
im&tatea. Cu mică cheltuială sar împlini ast-fel un gol 
adânc simţit. 

Luăm asemenea libertatea a ruga guvernul ca să 
invite pe tâte administraţiunile publice de a tipări tâte 
titlurile din publicaţiunile statistice in românesce şi 
franțuzesce, precum se practică deja în statistica co- 
merciului exterior publicată de ministerul de finance; 
greutatea nu este mare şi numai cu chipul acesta lu- 
crările n6stre pot fi accesibile străinilor şi pot servi în 
marile opere de statistică comparată ce se alcătuese in 
cele-alte ţări. Este asemenea de dorit ca în capul tu-. 
tulor publicaţiunilor statistice să se imprime un re- 
sumat, cât de sumar, în limbele română şi francesă. 

Nu ne rămâne, D-le ministru, de câta v& ruga să 
bine-voiţi a exprima guvernului imperial şi regal al Aus- 
tro-Ungariei sentimentele nâstre de sinceră mulţu- 
mire pentru primirea, nu se pote mai piăcută, ce ni 
sa făcut la Viena. Rend pe rând ni s'a oferit: o recep- 
țiune la D. ministru al instrucţiunei publice, un ban-
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:chet, la primăria Capitalei, o recepţiune la palat, un 
banchet al societăţei austriace de economie politică, o 
representaţiune de gală la operă şi un banchet de adio 
la Kahlenberg. 

Afară de acesta, D. von Inama-Sternegg, președintele 
-comisiunei centrale de statistică din Viena, ne-a pro- 
curat, cu cea mai perfectă amabilitate, tâte desluşirile 
posibile în studiul organisărei statisticei în Austria și 
a funcţionărei mașinei electrice ; pentru acesta ținem 
săi adresăm gratitudinea nostră. 

Sfârşind acestă dare de s&mă, avem onsre a alătura 
pe lângă presentul raport: 

a) O colecţiune a tutulor raporturilor presentate 
congresului (în număr de 26); 

d) 19 volume saii broșuri de statistică sati economie 
politică, împărțite membrilor congresului, împreună ” 
-cu lista acestor publicaţiuni. 

Institutul internaţional de statistică va avea grijă a 
publica o dare de semă amănunţită despre lucrările 
congresului și ni s'a făgăduit că acestă interesantă lu- 
„crare va [i comunicată și guvernului român. 

Primiţi, vă rugăm, D-le ministru, încredințarea 
prea înaltei n6stre considerațiuni. 

T. G. DJUVARA, GR. OLANESCU, 
„Ministru plenipotenţiar, secretar general Secretar general al ministeru- 

al ministerului afacerilor străine, lui financelor.
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Anexa A. 

| INSTITUTUL INTERNAŢIONAL DE STATISTICA 

No. 19 
  

Comunicațiunea facuta de D. T. G. Djuvara, delegatul Româniet 
  

(TRADUCŢIUNE) 
  

Domnule preşedinte, 
Domnilor, 

In numele guvernului vegal al României am ondrea 
a oferi institutului internaţional de statistică publica- 
țiile oficiale următâre, în 80 volume saii broșuri : 1) Miş- 
carea populaţiunei românesci de la 1859 la 1889 (33 
broșuri); 2) statistica judiciară de la 1869 la 1586 
(19 broșuri), 3) statistica penitenciară de la 1863 la 
„1857 (12 broșuri); 4) statistica învețămentului public 
de la 1872 la 1889 și studii relative la înv&țăment: 
(12 broșuri) ; 5) statistica postelor şi telegrafelor de la 
1574 la 1557 (3 broşuri); 6) mişcarea navigaţiei şi a 
porturilor de la 1879 la 1889 (o broșură). Fiind-că 
cea mai mare parte a acestor lucrări este făcută nu- 
mai în românesce, am socotit neapărat trebuincios de 

„a adăoga cu mâna traducerea francesă a principalelor 
titluri şi 'mi propun a stărui pe lângă guvernul regal 
pentru ca, pe viitor, tâte publicaţiunele oficiale, fără 
excepţiune, să fie complectate cu asemenea traduceri 
cari singure le pot face accesibile cercetărilor învăţa- 
ților străini. Voii adăoga chiar acum la aceste volume 
o notiţă in limba francesă resumând sciințele ce ele 
conţin şi câte-va altele culese din isvâre oficiale. Onor.
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mei coleg, D. Gr. Olănescu, secretarul general al mi- 
nisterului financelor, vă va presinta mai multe alte 
publicaţiuni statistice privitore în special la comerciii 
şi la finance; acestor din urmă nu le lipsesc traducţiele 
francese. 

M& măgulesc cu speranţa că veţi bine-voi, D-nii 
mei, a primi aceste încercări cu indulgenţa ce carac- 
teriseză nisce spirite eminente ca D-vostre. Dacă pu- 
terile nâstre sunt încă modeste, mare ne este însă do- 
rința de a merge pe căile noui ce deschideţi sciinţei 
statisticei, acestă minunată oglindă ce reflecteză în- 
tcemai starea, reală a poporelor și care, destăinuindu-le 
situaţia reciprocă, ajută puternic la apropiarea lor din 
ce în ce mai intimă. 

De la 1876 (congresul din Budapesta), România nu 
a mai fost representată în congresele internaţionale de 
statistică; tâtă activitatea ei a fost absorbită de mari 
şi urgente reforme politice şi economice. Totuși lucră- 
rile statistice întreprinse mai "nainte ai fost urmărite 
cu regularite. In 1881 oficiul central de statistică, care 
funcţionase în timp de 10 ani, fu, să nu dic suprimat, 
ci dislocat: biuroul săi de căpetenie, acela al mișcărei 
populaţiunei, fu mutat la ministerul domenielor, agri- . 
culturei şi comerciului; cele-alte departamente cari po- 
sed biurouri statistice permanente sunt acelea al finan- 
celor, al lucrărilor publice și al cultelor şi instrucțiu- 
nei publice; pe lângă acestea mai există biurouri sta- 
tistice la serviciul sanitar, la acela al penitenciarelor 
și la primăria de Bucuresci. Datele statistice sunt 
ast-fel comunicate cu mai multă repegiciune şi supuse 
unui control mai eficace. Cred totuşi de folos ca do- 
rinţa exprimată în congresul din Florenţa să se îm- 
plinescă și la noi și voii propune creaţiunea unui mic 
biuroii central a cărui unică atribuţiune să fie de a 
centralisa, coordona şi la trebuinţă a resuma publica- 
țiunile oficiale şi de a se pune în relaţiuni neîntrerupte
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cu institutul internaţional de statistică şi cu biurou- 
rile statistice din diferitele ţări. 

Inainte de a termina 'mi iai voia de a vă semnala 
un important eveniment statistic petrecut la noi acum 
în urmă, voiesc să vorbesc de recensământul populaţiu- 
nei publicat în Monitorul oficial din 14 lulie a. c. De 
la recensământul din 1859, care fixase numărul locui- 
torilor României la 4.424.961, nu se mai procedase la 
nume&rătârea populaţiunei regatului, care era tot-d'a- 
una evaluată în mod aproximativ; ast-fel fu în 1882, 
evaluarea D-lor Wagner şi Behm, care da ca cifră a 
populaţiei nâstre 5.376.000. Resultatul noului recen- 
sământ început în 1889 este că România, pe o supra- 
faţă de 129.547 kilometri pătraţi, numără 5.044.723 
locuitori, din cari 894.271 în oraşe și 4.150.452 în co- 
munele rurale. Dacă considerăm că budgetul țărei nostre 

nu era în 1839 de cât de 9.900.000 franci, în 1867 

de 50.381.616 franci şi că budgetul anului 1890— 91 
se cifrâză cu 164.869.000 franci; dacă ne aducem a- 

minte că acum 30 de ani nu aveam căi ferate și că 

astădqi posedăm 2.542 kilometri în exploatare, 345 în 

construcţie şi '759 în studii; dacă avem în vedere, în 

fine, că mișcarea comerciului nostru exterior s'a urcat 

în 1889 până la 642.111.245 lei, va trebui să recu- 
nOscem că România a făcut progrese imense în timpul 

celor 25 ani de domniea M. S. Regelui Carol], al 

cărui jubilei ea ']-a serbat acum în urmă cu bucurie. 

Scim că ne rămâne încă mult de făcut... . şi mai ales 

de a desvolta organisarea n6stră statistică ; daţi'mi 

voe să sper că. graţie sfaturilor D-vâstre luminate, vom 

putea satisface in curend şi aceste aspiraţiuni. 

T. G. DJUVARA, 

Ministru plenipotenţiar al Româniel, 

delegat la congresul internaţionl de statistică din Viena,
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Anexa B. 

INSTITUTUL INTERNAŢIONAL DE STATISTICA 

Memoriu asupra statisticer Românier 
  

(TRADUCŢIUNE) 

Domnilor, 

Nu pentru prima dată România ia parte la un con- 
gres internaţional de statistică. Incă din anul 1863 
ea se înfățișă la congresul din Berlin, la care era cu 
demnitate represintată de către Dion Marțian, econo- 
mistul și statisticianul bine cunoscut de care ţera n6s- 
tră se onoreză și care a fost fondatorul serviciului sta- 
tistic în România. De atunci ţera n6străa urmărit cu 
sârguinţă întrunirile solemne cari aă contribuit atât 
de puternic la desvoltarea serviciului internaţional de 
statistică, și am avut ondrea să trimitem delegaţi ofi- 
ciali la sesiunile din Florenţa în 1867, din Haga la 
1869, din St. Petersburg în 1872 și in fine la ultimul 
congres ţinut la Buda-Pesta în 1876. Afară de acesta, 
obținend la congresul “din St. Petersburg preţiosul 
drept de a lua parte la întrunirile periodice ale comi- 
siei permanente instituită la acea -epocă, România a 
trimis delegați oficiali la şedinţele acestei comisii - în 
1873 la Viena, în 1874 la Stockholm și în 187S la 
Paris. Bărbaţii însemnați cari ai avut ondrea de a 
vepresinta țâra nostră la aceste din urmă adunări, şi 
în deosebi D-nii Alexandru Lahovari şi Alexandru 
Pencovici, au luat parte activă la deliberările lor și 
mulţumită luminilor ce aii adus de acolo, lucrările
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statistice au putut lua la noi un avint care, cu tote 
lipsurile ce mai r&mân încă de împlinit, dovedesce tu- 
tuși că aceste cestiuni vitalesunt preţuite dupe valorea 
lor şi că România ţine să urmărâscă de aprâpe naţiunele 

„ cele mai înaintate în lucrările statistice și economice. 

Am ondrea de a înfățișa congresului o parte din 
statisticele ce se publică periodic în România: 

Statistica agricolă ; 
» serviciului sanitar; 
> timbrului şi înregistrărei; 
» căilor ferate; 

monopolurilor Statului; 
Buletinul comerciului şi agriculturei. 

Publicaţiunile cari nu figureză in acestă colecţiune 

formeză obiectul unui studii special ; colegul mei D. 
Djuvara va avea ondrea să vă întreţină asupra acestui 
subiect. 

In fine, Domnilor, ministerul de finance, pe caream 
on6rea a” represinta mai în special, îndrăsnesc a spune 
că nu a rămas înapoi cu progresele împlinite în alte 
țări. Statistica comerciului exterior se publică la noi 
regulat în fie-care an prin îngrijirea unui biuroii spe- 
cial dependinte de acest minister de la 1879, epocă la 
care acest serviciii fu detașat de la biuroul central de 
statistică spre a fi încredinţat direcţiunei generale a 
vămilor, profitând ast-fel de datele precise şi de con- 
trolul eficace ce "i asigura acestă administraţie. 

Publicaţiunea statisticei comerciului exterior face 
obiectul unui schimb constant cu tâte ţările, formând 

la direcţia generală a vămilor o colecţiune de cel mai 

mare interes şi de un folos netăgăduit. 

Publicaţia n6stră coprinde 4 mari divisiuni: co- 
merciul de import, de export, transit şi intreposit; fie- 

care din aceste divisiuni este desvoltată intr'o serie de 

tablouri conţinând date statistice grupate pe ordine
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de mărfuri dupe articolele tarifului, dupe ţera de pro- 
venienţă și de destinaţie și dupe biurourile vamale. 
S'ati mai adăugat la dânsele nisce tablouri grafice de 
un mare interes, cari permit şi celor mai puţin fami- 
liarisaţi cu studiul cifrelor de a'și da sema, printr'o 
simplă inspecţiune, de cantităţile, valorile și taxele 
percepute în fie-ce râmură a activitaţei nâstre comer- 
ciale, de progresele îndeplinite din an în an, în fine 
de importanța comparată a schimburilor. nâstre cu 
diversele ţări. Personalul biuroului de statistică a fost 
de curend. sporit în scopul de a se publica pe fie-ce 
lună resultatul acestor lucrări; acestă nemerită modifi- 
care răspunde necesităților comerciului și satisface 
dorinţa publicului care se intereseză din ce în ce mai 
mult de aceste cestiuni de căpetenie; acestă nouă orga- 
nisare funcţioneză de la Ianuarie-anul curent şi aii apă- 
rut deja 4 fascicule corespundătore lunilor Ianuarie, 
Februarie, Martie, Aprilie și Maiii. Am avut ondrea 
să depun la biuroul congresului colecţiunea statistice- 
lor comerciului exterior al României de la 1860 până 
la 4889 inclusiv. 

Sciinţele ce veţi găsi într'acestă colecţiune, D-lor, 
sunt întemeiate pe un control perfect organisat, r&s- 
punând tutor exiginţelor sciinţei moderne. 

În adevăr, fie-ce biuroii vamal, pe basa declaraţiuni- 
lor celor în drept, înscrie în nisce formulare trimise de 
administraţia centrală cantitatea, natura, mărfei, ar- 
ticolul din tarif la care se raportă şi taxa percepută, 
precum și ţările de proveniență sati de destinaţie. 
Aceste buletine sunt trimise in fie-ce lună biuroului 
central de statistică din direcţia generală a vămilor, 
care le controleză prin midlocul declaraţiunilor pre- 
sentate vămilor. Se face în urmă adunarea cifrelor 
date de diferitele biurouri pentru fie-ce articol în parte 
şi pentru taxele percepute ; cantităţile sunt transfor- 
mate în valori dupe un tabloi oficial al valorei măr- 
furilor, dresat la minister de o comisiune ad-hoc.
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U-dată acâstă centralisare făcută, biuroul publică re- 
sultatele pe fie-ce lună; aceste resultate servesc la în- 
tocmirea statisticei oficiale anuale a comerciului ex- 
terior al României. O altă modificare de căpetenie 
se va realisa, în acestă publicaţie chiar în anul viitor; 
lucrarea în loc de a fi împărţită ca mai înainte dupe 
articolele din tarif, ea se va presenta pe specie de marfă 
de pe un tabloii special, alcătuit în mod alfabetic pen- 
tru statistică și trimis de biuroul central fie-cărei vămi. 

Daţi-mi voe, D-lor, să stărui cu tot dinadinsul asupra 
utilităţei acestei inovaţiuni, care ar fi de dorit să o 
vedem adoptată, în curând, de tâte biurourile însărei- 
nate cu publicarea statisticei vamale. In adevăr, ea 
permite celor interesaţi să'şi dea sema cu tâtă preci- 
siunea despre cantităţile şi valorile fie-cărui fel de 
marfă, în parte, înlăturând nesiguranța în informaţiu- 
nile resultând forţamente din grămădirea mai multor 
mărfuri similare întrun același articol. Exactitatea 
acestor informaţiuni este de cea mai mare importanţă 
nu numai pentru crearea de noui industrii în ţâră, 
dar încă pentru relaţiele internaţionale ale comer- 
ciului, cercetarea debuşeurilor și chiar pentru stabili- 
rca balanței ofertei și a cererei. 

Inainte de a termina acâstă lucrare să'mi fie permis, 
D-lor, dea ma! reține bine-voitorea D-vâstre atenţiune 
asupra câtor-va cifre privitore la mișcarea comercială 
a României. Putem constata, în ultima publicațiune sta- 
tistică pentru anul 1889, că importaţiunea se ridică la 
cifra de 367.944.099 lei, exportaţiunea la 2714.167.146 
lci, ceea-ce dă un total de 6492.111.245 lei. In 1867, 
anul congresului de la Florenţa, acest total era de 
181.031.132 lei, ceea-ce dă un spor de mai mult de 
461.000.000! Dacă ne-am raporta la populaţiune, care 
este de 5.044.723 dupe ultimul recensământ, găsim 
o proporţie de 127 lei de cap de locuitor, ceea-ce ne 
aş6dă pe o linie forte onorabilă în tabloul activităţei 
comerciale comparată a difgritelor popâre. In acest 
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tablou Blveţia este representată cu 566 lei de locuitor, 

Anglia cu 482, Francia cu 265, Germania cu 196, 

Austro- -Ungaria cu 88, Spania cu 84, Italia cu 79 şi 

Rusia cu 32. 

Comerciul de exportaţiune şi de importaiilune 

pe cap de locuitor 

Populaţiune Comerciii general de 
imili6ne locuitor!) cap de om (mil. de fr.) Fr, 

Plveţia, . . 2.934 (1888)  1.665(1889) 566 
Anglia . . 38.584(1890)  18.580(1889) 482 
Francia . . 38.219 (1886)  10.123(1889) 265 
Germania . 46.850(1885) — 9.180(1890) 196 

  
  

România . . 5.044 (1589) 642 (1589) 127 

Austro-Ungaria. 40.986 (1889) 3.500 (1885) 88 
Spania... . 17.550(1887) — 1.480(1858) 84 
Italia . . . 30.947(1889)  — 2.446(1889) 79 
Rusia. . . 142934(1886)  3.609(1889) 32 

Dacă în tote ţările lucrările statistice presint un in- 
teres din ce în ce mai recunoscut și aprețuit, pot spune 
că într'o ţâră tânără ca a n6stră ele constituesc adevă- 
ratul criterii al progresului și o puternică incuragiare 
în aceea că permit, ca să dic așa, de a mâsura drumul 
deja percurs şi progresele realisate. Naţiunile cari nu 
ati o statistică bine organisată presint puţină probabi- 
litate de inaintare în calea civilisaţiunei, fiind lipsite 
de călăuza ce trebue să le lumineze calea. Noi am în- 
țeles bine acest lucru și mă măgulesc a crede, D-lor, 
că veţi apreţui lucrările ce vă înfățişăm, şi cari formeză 
o duvadă puternică a progreselor realisate în România. 

GR. P. OLANESCU, 

Secretar general al ministerului financelor, 

delegat la congresul internaţional de statistică din Viena, 
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