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PARTEA INTATA 
R A P O R T URI S TA T I S T I C E. 

1). Despre serviciul sanitar. 

Serviciul sanitar al primlriei orbei Iaşi se 
disparte în cel central şi in cel estern. 

a) S,rviciul central, sau administraţiunea sa
nitari al orb1:i este condusă de medicul primar 
care este aj atat de un secretar ; postul de copist 
însă, ce fusese prevazut prin bugetul anilor pre
cedenţi, pe anul 1880 s'au suprimat din part ea 
onor. cons1lio comunal din cansa de economie, care 
sigur an adus un folos numai mimm casei comu
nali, ear serviciului sanitar central i s'au produs 
o mare greutate.. prin aceasta disposiţiune, greutate 
ce devine prea.visibila, daclL considerăm cil in anul 
80, făcAnd abstracţmne de lucrlrile sta'tistice, au 
intrat la acest serviciu 1278 adrese oficiale şi 

petiţiuni particulare, ear numernl lucrărilor eşite 

se suie .la 1~82. 
~fs~ ·rvi~iul estern se compune de cinci me

dici, .. ~te unu• d.e fie.care displLrţire, de un che
mist, d~ un vaceinator, de un Vt>terinar, de cinci 
moaşe, fl fte zece infirmiere, ade<:I doue de fio• 
care d1aplrţlre, 

) 
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II. l)espre consiliul de igien/1 şi sal,,britate 
p1,blică precum şi despre lucrările sale. 

Consiliul de jgientl. şi salubrit.ate public~, pe 

la finele anului 1880, era compus de urmiLtoarele 

persoane: 
Preşedinte: Dl. V. Pogor, Primar. 

1 

Vice-preşedinte: d. Dr. FJaişlen, medic primar 

Membri: dl. Dr. Rojniţ!, medic desp. I. 
,, 11 Russ jnn ,, ,, II. 
,, ,, Iulia.no ,, ,, III. 
,, ,, J:>hilipescn ,, ,, IV. 

11 „ Rateu ,, ,, V. 
,, ,, Stenncr, farmacist şi che-

.,, mist comunal. 

r „ Tanasescu, medic veterinar com. 

. , ,i „ Boguş, inginer ~ef a comunei 
,, Bardărău, architect comunal. 

. C~nsiliul an ţinut in cursul anului 20 şe

dmţe dmtre care 15 ordinare şi 5 eatraordinare; 

procesele verbale a fie-cărei şedinţe s'an comuni

cat in copia d-lui Primar, şi s'an publicat regulat 

in foaia. oficială din faşi spre cunoştinţa publică; 

ea.r onor. direcţiei generale a serviciului sanitar 

in conformitate cu legea sanitară, ·s'au supus ra: 

porturi trimeatrale despre lucrlrile consiliului. 

Lucrările cele mai importante a consiliu1ni, 

efectuate şi prin comisiuni delegate din sinul s~n, 

au fost: 
1) lo.speeţiunea tuturor farmaciilor din oraş. 
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2) Ţinere11. de concurs pentru postul de me

dic d ispllrţ(rei I, devenit vacant prin demisiuilea 

dL Dr. L efler, dntă şi primit! in lun:t Decemvrle 

1879. 
3) Aseminea ţinerea de concurs pentru pos

tul de moaşi displrţ.irei I.I, devenit va.cant prin 

moartea d-nei Gazdac. 
4) Esam1narea snbchirnrgilor, potrivit regu

lamentului publicat in monitorul oficial No. 102 

din anul 1875. 
5) Esaminarca unor com~rctmţi ce an cernt 

a. fi fomatriculaţi ca drogisti. 
6) Inregistrarea medicilor, farmaciştilor ve

terinarilor, moaşelor şi subchirurgilor ce voesc a 

esercita arta lor în oraş . 
7) Esaminarea mai multor cereri pentru des

c h ~d erea. diferitelor stabilimente industriale insalubre. 

8) Reviziunea sanitarll. a scoalelor. 

9) Reviziunea persoanelor ce cereau acte de 

infirmitate spre a fi scutite de cootribnţiune. 

10) Elaborarea unui regnlament pentru cu

dţ.irea latrinelor esistente şi pentru construirea 

unor asemine din nou, regulament ce ind nu s'au 

finit în annl 1880. , 
11) Inspecţinnea cimitirilor sub punctul de 

videre al igienei. 
Pe lll.ng4 aceste lucrări, consiliul an mai dis

cutat şi reg11lat in şedinţele sale, 81 questiuni 9i 

anume: 
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a) 1 O in privirea serviciului medical 
b) 16 atingiltoare salubrităţei oraşnlni. 
c) 20 concernănd mişcarea popnlaţianei O· 

raşulni. 

d) 7 despre· luarea m~snrilor necesare iiţ con
tra lăţirei boiei de v4rsat, de care se văzuse că
teva casnri pe la incepntnl anului. 

e) 4 despre m~surile de Inat in col),tr~ lăţi
rei bolei angina difterica. 

f) 8 despre reaoa stare s clilor de comu
nicaţie de prin unele suburbii, starea prin care 
vizitarea bolnavilor devine de multe ora foarte 
dificile şi căte odată chiar imposibil. 

g) 7 concernănd supravigherea prostitnţiunei. 
h) 5 despre diferite analise chemise fAcute in 

interesul serviciului sanitar al oraşului. 
i) 4 despre reţetele prel!crise de dtrii. m~ 

dici comun~li bolnavilor sărmani, pe compt~~ co
mun~i. 

3. Despre serviciul statisticei medica,.[13. 

Acest serviciu se îndeplineşte de cltrl me
dicul primar al oraşului, care b~şaţ, atlt pe co
municările ce primeşte pe la fi.note fie-el1r7ţ , săp
tămăni de la dl. ofiţer al stărci civile, căt şi pe 
referatele d-lor medici comunali, precum şi pe ra
porturile verifi~a.torului de morţi,-publicA in foaia 
oficială pe fie-care septllmllnli spre ştiinţa. ge~erali, 
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un buletin relativ Ia. mişcare~ populaţiunei şl la 
statistica medicali al Or8J'141U\, 

Asemine buletine stafastice se trimet regulat 
la biuroul de statistică internaţionali\ din oraşul 
Bnda.Pest., de unde se comunici. şi medicului pri
mar buletine septaml.111.1.le de statisticii internnţionall. 

Baza priacipallL pentru statistica medicallL al 
onni oraş este făm îndoială cunoştinţa esactl de 
numernl popnlaţiunei al acestuia. 

Din nenorocire toate recensimente făcute pini 
astăzi, nn s'an făcut intr'un mod, ce ar putea da 
o ştiinţii sigură despre numeral esact al popula
ţiunei, şi până ce nu vom cunoaşte prin un re
censiment făcut anume in interesai numai a sta
tisticei, numerul adiverat şi exact a popnlaţinnei 
oraşului nostru, îmi va fi permis de a m6 baza 
in această privire pe. cele espuse ia raporturile 
mele pe anul 75 şi 77. Io raportul pe anul 1875 
am aratat in larg causele care m'au făcut sll. ad
mit populaţiunea ora~ului ra de 72000 ; ear în 
anul 1877, bazat pe necontestabila creştere a po
pulaţiunei, esplicati in zisul raport, am admis DU• 

moral de 75,000. 
Io adevăr, dacă considerăm ci de la anul 

75 şi pi1nă in anul prcsent se constat! o sporire 
insemnată a popnlaţiunei, chiar prin uedentul 
născuţilor asupri morţilor, şi anume in anul 75 
un spor de 377, in anul 76 de 793, in anul 77 
de 271, ia anul 79 de 266, ,1 in anul 80 de 
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197, ear in anul 78, Q perdere de 187, adacll pe-

1:1te tot nn spor de 1717 suflete ;-dacă mai con

siderlm că popnlaţiunea oraşului s'a11 inmnlţit şi 

prin venirea de prin a1te locuri şi aşezarea in o

raş a multor persoane şi familii, pe care comer

ciul sau alte interese i-au făcut a'şi ]na domici

liul ia Iaşi, mai ca deosebire de clind drumurile 

noastre de fer sunt in l<·glturl1 directă cu căile 

ferate ruseşti, dacă mai considerăm in fina şi nu

mernl străinilor care necontenit vin şi se duc, 

adică populaţione fl.otantll, mai adaogind· şi garni

S'>na precum o cere statistica internaţională pen

tru totalul populaţiunei, pe aceste consideraţiuni 

imi va fi permis de a admite populaţiunea totala. 

sau absolută al oraşului ca de 7 8, OOO ear acea 

stabili. sau relativă, fără garnisoanli şi fără po

pulaţiunea flotantă, ca de 75,000 precum ea au 

fost admislf. şi în raportul pe anul 77, şi sunt 

convins ci aceste cifre nu vor fi. departe de a

devărul. 

ll 

4. Despre mişr.;area populaţiunei. 

1). Despre născuţi. . 

• I 

In cursul anului 1880 s':.i.11 născut in cuprin

sul oraşului 2653 prunci vii, adică 34,01 de la. una 

mie de vrţuitori, prin urmare cu 12 l mai puţini 

de căt in anul 79 unde se născuse 2774. Dintre 

aceste 2653 prunci, 1412 au fost bieţi ,i 1241 

- 11 -

fe-te, aşa în cllt numeral bleţilor intrece pe ncel a 

fetelor cu 1 71. 
Implirţind acuma nllscutii dnpi religiunea pl

rinţilor lor, videm cli 1165 s'au n~scnt din pll

rintl creştini, ear 1488 din plirinţi israeliţi. Com

parând acest resultat cu numeral niiscuţilor din 

anul 79, unde s'an nilscnt 1070 din pArinţi creş

tini şi 1704 din plrinţi israeliţi, constatlim ci in 

1880 numerul n!tscnţilor creştini întrece pe acel 

din anul 79 cu 95, ear născuţi israeliţi din anul 

80 sunt cu 216 mai puţin de căt in anul 79. 

Oonsidetind apoi şi născuţii creştini in pri

virea diferitelor rituri, şi comparindu-Ie cu re

snltntnl anulai 79 videm că iu annl 80 s'au nas

cut 1078 copii din pdrinţi ortodoxi, adică cu 98 

mai mult de căt ia anul 79; de părinţi catolici 

s'an născut 511 adicli cu 3 mai puţin de clt in 

anul 79 ; de părinţi protestanţi 19, prin urmare 

cu 1 mai puţin de c!!.t in anul precedent, de pi

rinţi armeni 5, adică cu 1 mai puţin de cl1t in 

anul 79, ear de plrinţi lipoveni s'an născut 12, 

prin urmare eu 2 mai mult de cl1t în anul 79. 

Dintre cei 2653 copii nbcuti in cursul a
nului 80, 1881. au fost din părinţi căsătoriţi, ear 
772 din pllrinţi necăs!J.toriţi, in cnre de pe urmi 

nnmer sunt cuprinşi şi 212 copii găsiţi, depuşi in 

institutnl Gregorian. Ia comparaţiune dar cu sta

tistica anulai 79 resnlta, că numerul nlscoţiior 

nelegitimi este în anul 80 ca 266 mai mult de 
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cit in 79, ear nnmernl copiilor g!siţi este cu 142 
m,i mare de cit acel dm anul 79. In privinţa 
reHgiunoi videm ci 4-91 copii nelegitimi au fost 
de mume creştine, şi 281 de mume israelite, a
dică din suma totali a născuţilor creştini 42,8 ¼ 
sunt nelegitimi, ear din suma totali al n!s
cnţilor israeliţi 18°;0 numai sunt nelegitimi. Din 
aceste cifre resulti dar cA creştini, ce an in to
tal mai pnţmi copii de cit israeliţi, totuşi au un 
nnmer mult mai mare de copii nelegitimi de cit 
israeliţi. 

Naşteri de prunci morţi s'au înregistrat 161, 
adicA 91 bAeţi şi 7 O fete, cea ce repreaintA cltl 
5, 7 la una anti din totalul nAscnţ1lor, ear in com
paraţiune cu numeral nAstnţilor morţi dm anul 
79, videm cA el au fost cu 7 mai mare de cAt 
in anul 80. 

In privirea religiunei pil.rioţelor acestor copii 
morţi născuţi, viJ.em cA. 54 au fost creştini şi 

107 israeliţi, 136 au fost de părinţi căsAtoriţi şi 

25 de părinţi neca.sAtoriţi. 

ln fine mai este de notat ci s'au intămplat 

in cursul anului întreg 31 de naşteri de gemini. 

2). Despre căsltorif. 

1n cursul anului s'an inregistrat 214 clsl
torii cea ce in comparaţiune cn numerul c&sltorii
lor al anului 79 prosintă pentru anul 80 un m.i
DUI de 92, ear ln proporţiunea cu populaţiune„ 
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oraşului, arltatul numer al en.sitoriilor repreeioti 
ci.te 2,85 la una mie de suflete. 

Dopl gradul cla~torlilor, clsltoriţii se im„ 
part în urmi.torul mod : 

Bllrba.ţi trecnţt ln disiltoria intAia 18 9 
,, ,, ,, ,, adoua 22 
„ 

11 11 
„ a treia 3 

Femei trecute ,, ,, intlia 196 
n ,, ,, ,, adoua 18 

Implrţind căsătoriţii dnpli religinnea. lor, videiq 
c! s'a,u cnnun11,t iu legea ortodoxl 160 

in cea catolici 15 
,, ,, protestant! 9 

11 
„ lipovean! 8 

adec! P"Ste tot 292 cre9tini, 
ear israeliţi sau cununat 136 

Total, 428 
Dopl etatea. au fost cAsll.toriţi ~ 

Barbaţi in etate de 18--25 ani 60 
25-35 „ 101 

Femei in etate de 

35-45 „ 35 
45-60 • 12 
60 in sus 6 
15-18 „ 38 
18-25 11 129 
25-35 „ 85 
8~-45 " 12 

Tot,1, 428 
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8). Despre mortalitate. 

In cursul anului 111 murit in oraşul nostru 
27S5 persoane (mortalitatea absolut! san totnlA) 
cea ce in propotţinna cu nnmcrnl total n popu
laţinnei represintll. cătif. 35,06 la nna mie de 
suflete, proporţinne ce este cu 0,62 mai fa.vorabilă 
de căt in anul 79, undo ea a fost 35,68. 

Din suma tot1dă de 2735 morti, 1456 an 
fost de sex bărbătesc şi 1279 dfl cel fomcies~, 
de unde resaltă că mortalitatea sexolui bărbll.tesc 
intrece pe acea al sexului femeiesc cu 177, ear 
in proporţiune cn nnmerul total a morţilor, videm 
cA sexul bll.rbAtesc au da.t căte 53,2 şi cel feme
iesc căte 46, 7 la una sntli. de morţi. 

Din t!ei 2735 morţi, 1827 an decedat la lo
cuinţele lor, 621 in diferite spitale civile, 234 
copii găsiţi in institutul Gregorian, şi 53 militari 
in spitalul militar; prin urmare numernl celor morţi 
la locuinţele lor dă 6 6 ,8 % 1 ear cei morţi in spi

tale 33,20/o din nnmernl totul a morţilor. 

Dac!!. considerăm însă ci militari morţi in 
spitalul militar na pot fi l!ocotiţi intre Iaşeni, cea 
mai mare parte dintre d~nşii fiind din alte locuri 

ale ţarei, şi dacă avem in videro constatarea fat.
cntl cA dintre bolnavi morţi in spitale civile 226, 
adţcl 208 creJtini ti 23 isrs.eliţi, au fost veniţi 

din alte comune, atunci resnltl cA spre a avea 
numernl eaaet al. morhlitlţei relative, trebuie al1 
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•cldem din suma total& do 27 3 u morţi atA.t cifra 
arltat& da 226, c4t şl numerul militarilor morţi 

in apitalnl m1h1ar, ce oate dd 68, adecA pe9t'3 toţi 
279, FAcAud iceast.A soAdere, constatam ca su:.na 
morţilor dintre bşcni, SllU mo1t11Lta.tell relativi 
~sts numai de 2456, cea ce represintA in propor
ţiona ca numl:lrnl popnlaţionei atabile admisii la 
75,000, cJlte 32,74 la. ona mie ue suflete, adicll 
ca 0,40 la una mie mai pucin do căt in anal 79. 
Compar ănd acost numer do 2456 mor ţi cu nnme
rnl oăscnţilor, ce esto de 2653, constatăm un ex

cedent de 197 a născuţilor asupra morţilor. Cău

tând acuma partea ce an luat la acest exedent, 
a.tăt creştini căt şi israel iţi, vidcm ci creştini ce 
an 1165 nli.scnţi şi 1420 morţi, (mort11i·atc 1ela

tivA) au deci o pagnbll. de 255, ear israel i ţii, co 
s.u 1488 născnţi şi 1036 morţi. an un spor de 452. 

Revenind acuma rarllşi la mortalitatea totalll, 
şi observlnd'o in proportiune cu nnmernl nllscu
ţ.ilor, constatăm, nnmerul născuţilor, fiind de 2653, 

car fnmeral total a morţilor de 2735, un exedent 
de 82 a morţilor asupra n!scoţilor. Implf.rţind 

acest excedent intre creştini şi israeliţi, vidcm cD. 
creştini, ce an 1165 n!1scnţi şi 1676 morţi, an o 
psgubll. de 611, ear israeliţi, ce au 1488 nlscnţi 

şi 1059 morţi, an un spor do 42~. 
Fll!lnd repsrtfţle acestei pagube iotre diferi

tele rituri creştine, videm ci : ortodoxii, ce a\1 

1078 nllcuţl 9i 1&71 morţt, plgnbfllO 498, ca.· 
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tolicii ce an 51 nllscnti ,i 74 morţi, plgubosc 23 1 

protestanţii ce an 19 n!scnţi şi 9 morţi, cllştigl 

10, armenii ce au 5 nlscnţi şi 7 morţi, perd 2, 

lipovenii ce au 12 nlscnţi şi 15 morţi, perd 3. 
Din aceste ar!tări resnltă du, at4t in com

paraţiune cn mortalitatea rels.tiv'1, cl1t şi cu cea 

totală, o sclt.dere inseD!natiL al elemontnlni creştin 

şi o sporire foarte mare al elementului isr11elit in 

oraşul nostru, şi spro mai bună lămurire despre 

modul constant in ca.re se manifestl această sci1-

dere şi aeeastă sporire, imi permit a arata aici in 

scurt resnltatnl statisticei din cei 15 aoj, de cănd 

&'au infiinţat registrele stll.rei civile, adică de la 

anul 1866 şi plinii. la finele anului 1880. 

De la anul 66 şi pănlL la finele anului 7 5, 

precum am aratat in raportul pe anul 7 5, perde

rea creştinilor au fost 6093 şi căştignl israeliţi

lor 2940; in anul 76 creştini an perdnt 7, in 

anni 77-276, în anul 78-361, ei io 79-357; 

ear israeliţii au căşti gat in anul 7 6-800, in a

nul 77-547, in anul 78-174, ,i in 79-623. 

Dacii mai adaogim cli in anul 80, precum am a

rătat mai sus, paguba creştinilor este de 255, şi 

clştignl israeliţilor de 452, constattm ci de la 66 

şi pini la finele a.nnloi 80, populaţiunea creştini 
al oraşului nostro au avat prin excedentul mor

ţilor asopra n!Lscnţilor o pagubll. de 7349, ear cea 
ieraelitl prin excedentnl nAscntilor asnpra morţilor 
un spor de 5636, cea ce ar representl o scldere 
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a populatlnnei întregi de 1813 in cursul acestor 
15 ani; de la anul 7 5 incoace insl, precum am 

espus in capitolul ce tratează despre serviciul sta
tisticei medicale, se constată la populaţiunea to

tala. un spor de 1 717 in comparaţiune cu nume
ral populaţiunei din anul 75. 

Din aceste date statistice resu1tlL dar intr'nn 

~od . foarte tvidcnt că scăderea elementului creş
~1n ş1 sporirea, olementnlui israelit este staţionar 

m oraşul nostru. Este dar intrebarea, de unde 

resnltă aceste mare diferenţe a proporţinnd năs

cuţilor şi morţilor intre creştini şi israeliţi? clici 

la creştini videm o natalitate mic4 şi o mortali

tate mare, ear la israeliţi din contra o natalitate 
mare şi o morh.litate mici. 

Este viderat că natalitatea trebae s!1 fie mai mare Ja 

~sraeliţi de c!t la. creştini, populaţiunea. oraşului fi

md compusa aproxima.tiv de o treime creştini şi 

de doue treime israeliţi ; totuşi voiu arata cil. clt

sătoriile sunt mai multe la creştini de cilt la is

raeliţi. Statistica dovedeşte că de la anul 1866 

şi pAn4 la. finele anului 80, adicil. iut1·'an decurs 

de 15 ani, s'au celebrat in oraşul nostru 5406 
căsltorii, şi anume : 

in anul 

" 
" 
n 

,1 li 

1866-230 dintre care 110 crestini si 120 lsraell~ 

1867-327 " 169 158 
" " 

f868-315 „ 148 11 
167 

11 

1869-426 " 212 " 2l4 " 
1810-608 " 286 " 242 " 

2 
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ln anul 1871-46{ dintre. care 241S crestlnl sl a16 Israel! I 

li 1872-442 li 236 li 206 li 

11 1873-429 li 
219 li 2'10 III 

li 1874-394 li 207 li 187 ,, 

tl 
1876-476 ,, 271 " 

205 ,, 

11 1876-389 ,, 225 n 164 ,, 
,, 1877-211 ,, 1:l7 ,, 84 ,, 
u 1878-~78 ,, 164 • 114 

" 
• 1879-306 tl 200 li 106 ,, 
I) 

1880-214 ,, 146 n 68 11 

~d~c! peste tot 5406 căsătorii (dintre care 2945 
(lreştine şi 2461 israelite) cea. ce represintli. ca su
ma medi!i. pe un an 360,40 căsătorii, sa.n 4,80 la 
una mie de suflete, resultat destul de nefavorabil. 

Din proporţiunea sus a.rătatii. dintre căsătoriile 
creştine şi israelite s'ar pute conclude că num~rul 
copiilor eşiţi din căsătoriile cre1tine trebne să fie 
mai mare de căt acel a copiilor eşiţi din căsăto
riile israelite. Statistica ne arată insă contrarul. 
De la a.nul 1866 şi pll.nă la finele annlui 80 s'au 
nlscut 42 ,429 copii, şi anume: 

în anul 1866 s'au nasc. 2363 copii adeca 1231 crestini si 1132 israeliti 

11 
67 

11 
2896 n ·1100 11 1796 „ 

" 68 „ 2933 " 1112 11 1821 11 

,, 69 „ 2817 11 1001 „ 1816 ,, 

11 
70 

11 
2971 „ 1091 „ 1880 11 

11 
71 

11 
3046 n 1099 11 1947 n 

11 
72 „ 2849 11 1068 » 1791 11 
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adecă peste tot s'au nlscnt în cursnl acestor 15 
ani 42,429 copii, dintrfJ care 16,919 creştini şi 

25,510 israeliţi. Scă~Mnd din scest num~r aecl a 
copiilor nelegitimi, constaU1m ci de la anul 66 şi 

plnli la finele anulai 80 s'au nAscnt 5527 copii 
nelegitimi; dintre care 3527 creştini şi 2000 is
raelW, prin urmare vidam că s'au născut 36,902 
~opii legitimi dintre care 13,392 de părinţi creş

tini şi 231510 de părinţi israeliţi. (Aceste im
părţiri a copiilor nelegitimi intre cr,:1ştioi şi isra
eliţi s1au făcut conform propot ţinnei anilor celcr 
de pe nrmli, căci pentrn anii anteriori nn s'a pri
mit ştiinţa exact~ in aceast4 privire). Fih~ad a
cuma comparaţiunea copiilor născuţi legitimi cu 
nnmerul căsitorielor urmate, resultJ.1 că la o cllsi\· 
torie creştina. vin cll.te 4, 5 copii, ear la una is
raelit! căte 9, 5 l 

Acest resultat, de şi basa.t pe nişte date sta
tistice necontestabile, nu poate arăta sdlvt\rnl do 
cit in mod aproximativ, fiind că 15 nni, a cltrnra 
statisticii. imi au fost la disposiţie, represint un 
num~r de ani prea mic spre a cnnoa,te csacta
minte proporţiune& intru resultatele cdeâtorielor 
ore,tine şl israelite. Oa toate aceste, arataia pro-
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portinne ne dovedeşte intr'nn mod posit~v necesi
tatea absolutl a crcştl?rei rlpide al elemsntnlni is
raelit şi· a scăderei proporţională al elementului 
creştin, mai en saml dacii avem in videre el co
pii nelegitimi, a cărora num~r, precum am nr!tat 
ţnai sns, se soie la 552 7, sunt in m1tre pirte creş

tini, prea. cunoscut fiind cli, aceste nenorocite fi
inţe contribue prea puţin la. inrr:ulţirea popnlaţiu
nei, şi puţini dintre dănşi, diu causa. lipsei unei 
ingrijiri cuvenite, ajung la o etate mai inaintată. 

De nnde vine dar acoasti!. enorm! diferenţă in
tre resultatele căsitorielor creştine şi israelite ? 
Causa principală este fără indoeală că israeliţii se 
clsll.toresc obicinuit in prima tinereţă, creştinii in
si intr'o etate mai inaintat,, de unde resultă multe 
consequinţe ee sunt foarte defavorabile unei pro
genitnri numeroase. 

Despre condiţiunile sociale, ce inlesneac poat~ 
pe ·israeliţi de a se căsători în etate tenără şi des
pre cansele ce îndeamnă pe creştini de a se cl
slitori numai în etate mai înaintat!, me voin ah• 
ţine de a vorbi, nefiind locul cuvenit pentru o a
semine esptmere intr'un raport statistic. 

Dacă observ/im acuma mortalitatea atit a creş• 
tinilor cllt şi a israeliţilor, videm ci- in cursul de 
15 am, de la 1866 şi pănă la finele anului 80, 
au murit 24,415 creştini şi 19,995 israeliţi, (ve1i 
tabela No. 10) prin urmare mortalitat~a creştini
lor o. fost cu 4,420 mai mare de cit acea a is• 
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raeliţilor, ml1car ci num~rul populaţiunei. i.sraelitl 
este mult mai mare de clit acel al creştinilor. 

Causele ac'3stei diferenţe constantă intre mortll
litatea creştinilor şi intre acea al israeliţilor, si
gnr nu pot fi generale, căci creştinii şi israeliţii 
sunt egalminte espuşi la aceeaşi influenţe vătiml~ 
toare sănlltii.ţei, provenite din nesalubrita.tea in ca
re se află oraşul nostru, şi despre care voia vorbi 
la lo,;nl cuvenit. Cat1sele st1nt dnpi studiai şi 
dnpli esperienţa făcnt!I. in acenstii chestiune inrl~ 
dăcinate în modul vieţuirei şi în caracterul israe
liţilor; ei sunt inzostraţi de un spirit de economie 
adese ori chiar avarll, ş, de o prevedere ingriji
toare dd care o mare parte a populaţinneii creş

tinii. este lipsitff, care f!iri1 de a se gllndi la vii
tor cheltneşte îndată cca ce !prin lncrn au cliş
tig;t, şi mulţi care prin mnncA ar pute ~lştiga 
zilnica lor hl'anl1, prefer de a nu lucra ş1 de a 
trli din pomanil, dncănd astfel o viaţă cn totn 
miserli, ce sigur nu poate corespunde cerinţelor 
celor mai primitive ale igienei ; aşa constatiim cil 
miseria este intre creştini mai mare şi mai nume
roase de căt la israeliţi, sigur fiind cll sll.rll.cia şi 
miseria. înmulţesc mortalitatea. 

Aaemine vldem că israeliţii, conduşi de o mo
deraţiune obicinuitli. in traiul lor, şi prin nrmare 
fagănd de ori ce exces, sunt mult mai sobri, de 
căt creştinii, intre care funesta pasiune de beţie an 
luat nisce dimensiuni foarto intristAtoare (se'nţe-
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lege de sin~ că este vorba nnmti de clasa de jos), 
cunoscut fiind ce consequenţe triste produce acea
st!i.. pasiune atât in privirea fisică căt şi morală. 

l\~a1 este de menţionat o causll destul de pnter
mcă, care contribne foarte mult la impncinarea 
~ortalitllţei a israeliţilor, şi acea este de o parte 
rncrederea ce an ci in ajutorul medical, şi de alt! 
pute ingdjirel ce dau ei copiilor şi bolnlrilor 
. ~ . . ' mgr1J1re care este dictată de simţirea lor pentru 
familii foarte desolvată. De acea observăm ade
se .ori po un israelit cheltuind cei do pe nrmll 
b~m spre a da familiei sale ajutorul medical şi me
dicamentele trebuitoare ; ear la creştini videm in 
cas de boalil. o indiferenţă de multe ori foarte in
trlstlltoare ; ei an la desposiţiunea lor pe medicii 
comuna.Ii, asemine şi doftorii pe comtul comunei· 
. ' 

ş1. cu toate aceste constatăm că, conduşi de o ne-
ghgenţă nespusă, chiem pe medicul adese ori nu
mai după ce au cereat mai nainte felurite medi
camenta casnice, cănd atunci şi ajutorul medical 
vine de multe ori prea tărziu. Şi dacă acea.stă 

iodeferenţli. o observăm generalminte la creştini în 
cazuri de boală, o constatăm intr'un grad şi mai 
mare la boalele copiilor din care mulţi se duc din 
:iaţ~ fără ca medicul se fi fost chiemat la dănşii 
m timpul boalei lor. 

Pe lăngă aceasta nu este de tllgliduit şi lipea 
totalii de cunoscinţe cele mai elementare ale igie
nei, ro.a.i cu deosebire in privinţa a.limentaţiunei şi 
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ingrijirei copiilor mici, pe care lipsa o observlm 
intr'un grad mai mare inclf. la creştini de cit la 
israeliţi ;-in contra acestei necnnoscinţe şi în con
tra acestei indiferenţe nu este alt remediu de cit 
educaţiunea poporului, care datorie incumblf. atllt 
pe inv~ţAtori cilt şi pe preoţi. 

Din cele espuse ri:,sult!L dar tristul fapt, el mor-
talitatea creştinilor este şi va fi mai mare de cit 
acea al isra9liţilor, pănll clind nu se vor schimba 
condiţiunile arli,tate, ce sunt în defavoarea creş-
tinilor. 

ObservAnd acuma mortalitatea totali al oraşu
lui in privirea etăţei morţilor, videm că au murit: 

ln etate de 0 --1 an, 726 adica 26% din totalul mortilor 

11 
1-5 ani 477 11 1714:°lo 11 „ 

11 
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,, 10-20 
11 

112 11 4,1 '/. ,, ,, 
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,, 80 in SUB 85 11 3, l ·;. ,, ,, 

Prin urmare se constat!!. că sugarii dau contin
gentul cel mai mare la mortalitatea intreagl, a
die!!. 26,5 ¼ ce este cu 4, f, ¼ mai puţin de cit 
in annl 79 ; copii de 1-5 ani an 4 7 7 morţi aşa 
în cit copii de 0-5 ani au 1203 morţi sau 43,9°/0 

din :'Xlortalitatea intrel\gll, Dacii. comparilm nu
m~rul copiilor morţi in etate de 0-1 ani, cu nu• 
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m~rul nlşenţilor, ce este dţ3 2653, videm că din 
oua sut! nlseuţi au murit 27,5 înainte de a îm
p}i.ni anul intăi a vieţei, propoi;ţiune. ce insll. în 
comparaţiune cu acea. a altor oraşe, este inel des
tul de favorabilă. 

Comparănd acuma şi mortalitatea celorlalte etiţi 
cu resultatul l!ltatisticei al anului precedent 79, 
videm că etatea de 5-10 ani, ce în 79 a\Vnse 
3,8°/0 in anul 80 are 4,4%; etatea de 10-20 are 
tot aceâşi proporţiune ca şi in anul 79 ; etatea de 
20-40 ani avnsij 12,5¾, in anul 80 are 14,7°/o; 
etatea de 40-60, av~nd în anul 79 cil.te 17,7 la. 
la una su tll. de morţi, in anul 8 O are 1 7, 9 % ear 
etatea de 60-80 şi de la 80 în sus, ce in anul 179 
avuse 15,6¾, in an ul 80 are 14,9¼;-prin ur
mare videm, că pai;,tea c~ diferit,ele et4ţi an In111t 
la mortalita.Jca într~agl1,_ est;.e in anµL 80 ca11ţ, tot 
aceaşi ca şi în anl}l 79~ cu escepţinw numai al 
sugarilor ce au, precum s'au aritM mai sus, cu 
4,5°/0 mai puţini morţi de clt in an-ul 79, şi al 
etilţei de 20-40, a cll.ruia parte la- mortalitatea. 
întreagă este cn 2,2°10 mai rq,are de căt ,in anul 79. 

Esaminănd acnma. ~t1isţle ce an produs moarteJ 
a 2735 persoane in cursul a0iului 80, le, putem 
iaip~rţi in patru clase, şi anume : 

1) Moartea prin vitalitatea insnficientlf. al nou
născuţilor ; 
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2) Moartea prin slA.blciunea bltrineţei ; 
3) Moartea violent!, adecă prin sinucidere, prin 

accidente funeste şi prin omorul ; 
4) Moartea prin diferite boale *). 
Observllnd clasa intăia, videm el 216 copii nou 

nAscuţi au murit de atrofie, aseminea videm 200 
înregistraţi ca morţi de convulsiuni în zilele cele 
d'intii ale vieţei ; de şi acest diogoa.stic nu este 
precis, totuşi cred de a nu fi departe de adevernl 
daci voiu admite şi pe acei 200 ca morţi din 
causa vitalităţei insuficiente, nşa in c!t nnm~rul 
total a morţilor din aceastl clasii. se suie la 416, 
cea ce in proporţiune cu mortalitatea intrengl rc
presinti ciLte 10,5 la. una aut.A de morţi ; din a-; 
ceşti 416 copii, 207 au fost bieţi şi 209 fete 
188 an fost de părinţi creştini şi 228 de părinţi 
israeliţi. 

1n cl!.t priveşte pe clasa a doua constatăm c~ 
112 persoane an murit de marasm senil, adici in 
proporţiunea .cu mortalitatea. intreagll. c!te 4, 1 la 
una sută de morţi; 46 an fost barbaţi şi 65 fe
mei; 64 an fost creştini şi 48 israeliţi. 

Din clasa a treia, ce cuprinde caznri de moarte 
violentă vidcm cil.: 

a) s'au inregistrat 4 casuri de sinucidere, din
tre care 2 an fost barbaţi co s'au iropnşrat, şi 2 

•): Această. olaeiiicare precum şi grupare& bo&lelor a'au flcut 
dnpi modal admis de adminiatraţinnea aa.nit&rl a Vienei, 
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fomei, ce s'an otrăvit, una cu morfină şi cealaltA 
cu fosfor; prin urmare constatăm că sinucişii re
presint numai căte 0,14 la una sntă din num~rnl 
total a morţilor; din aceşti patru sinucişi 3 an 
fost creştini şi 1 israelit. 

b) Moartea prin acddente funeste s'au intăm
plat de 25 ori, şi anume : 3 bărbaţi s'au înecat 
sclldltndu-se, 1 au murit prin restnrnarea unei 
groape do năsip peste el, 14 au murit de com
bustinne, 4 de vulneraţinni accidentale, şi 3 (mem
bri aceaşi familie) an mnrit intoxicaţi prin r.on
snmarea unor bnrfţi veninoşi, ce însă după cons
tatarea făcntli, n'au fost cumparaţi pe la pieţe, ce 
culeşi de o femee ce singnră au picat victima a
cestei urmări, cll.usănd şi moartea. altor dooe per
soane ce an mlncat din bureţii culeşi de ea. Din 
aceşti 25 morţe, 14 an fost barb~ţi şi 11 femei; 
19 au fost creştini ·şi 6 israeliţi; ear proporţiunea 
acestor 25 de morţi, in comparaţiunea cu nnm!
rnl total a morţi!or este 0,91 la sutl. 

c) Omoruri nu s'au inregistrat nici unu in cur
sul anului. 

Venind in fine la clasa a patra, constatăm că 

an murit de diforite boale 2178 persoane, dintre 
care 1187 barbaţi şi 991 fomei; 1402 an fost 
creştini şi 776 israeliţi. Dacă impll.rţim boalele 
arătate pe tabefa No. 9 în grupe, videm: 

1), De boale sistemului nervos au decedat 243 
persoane, ad.ici 8,8¾ din num~rnl total a morţi-
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lor. 125 an fost barbaţi şi 118 femei; 139 an 
fost creştini şi 104 israeliţi. 

2). De boalele organelor respiratoare an murit 
575, adică 21,0¾ din num~rnl total a morţilor; 
354 au fost barbaţi şi 221 femei; 387 fad. creş
tini şi 188 israeliţi. 

3). De boale ale organilor circnlaţinnei au de
cedat 61, sau 2,2 ¼ din mortalitatea intreagll.; 37 
an fost barbaţi şi 24 femei ; 51 creştini şi 10 is-
raeliţi. 

4). De boalo ale organilor digestiunei şi al ad-
nexilor lor au murit 463 1 sau 16,9°1o din totalul 
morţilor ; 238 au fost de sex blrbltesc şi 225 
de cel femeesc; 272 au fost creştini şi 191 is-
raeliţi. 

5 ). De boa.le ale organilor urinare an murit 
36, adicl 1,3¾ din totalul morţilor; 20 an fost 
barbaţi şi 16 femei ; 31 au fost creştini şi 5 is-

raeliţi. 
6). De bonle ale organilor locomoţiunei (al oa-

selor şi nl articnlaţinnilor) au decedat 19 persoa
ne, s'an O, 7 °to din mortalitatea întreagă ; 11 au 
fost barbaţi şi 8 femei ; 1 7 creştini şi 2 israeliţi. 

7). De boalele pielei, a ţl.setnrei celuloase sub
cntanl şi a muşchilor an decedat 39, adică 1,4°/0 

din num~rnl total a morţilor; 19 fură b!rbaţi şi 
20 femei ; 32 creştini şi 7 israeliţi. 

8). Da boalele coostituţiunei generali. şi a ~iLn• 
gelui au murit 85, SI\U 3) ¼ din totalul mor\1lor; 
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50 an fost barbaţl şi 35 femei; 49 creştiui şi 36 
israeliţi. 

9). De tnbercnlosl an decedat 245 adicl 8 9°, di , , o 
n :otalnl morţilor; 138 au fost barbaţi şi 107 

femeii 142 creştini şi 103 israeliţi. 
10). De Carcinome an deetdat 57 sau 2 oo; d. , ' o 

10 mor_talitatea intreagă ; 22 au fost barbaţi şi 
35 femei; 33 creştini şi 24 israeliţi. 

11). De boale miasmatice-contagioşi au dece
dat 355, sau 12,2% din mortalitatea totală· 173 
~n fos~ bl!.rbsţi şi 1821 femei; 249 creştini ş{ 106 
israeliţi._ I!11părţfod acest nnm~r de 355 morţi 
dupli diferitele boaJe acestei clasă, videm c!i au 
decedat de febre paludiene şî de consfqnenţele lor 
40 persoane, d~e febre t.yphoide 113, de febre puer
perale 9 femei, de dysanterie 69 persoane de va
riolA 2, de morbilli 41, de angina difteric~ 54 de 
tnsse convulsi:ă 1~, de syphilis inveteratl 11 ,i 
de morva 1 (m sp1ta.lnl militar). 

V. Despre morbiditatea. 

Vorbind despre morbiditatea obse11vatl in cur
sal anului, m~ voin baza, pe referatele lunare i 
pe cele anuale a d-lor medici de displlrţire, pr!
co~ şi _pe _raport~rile se~tămlinale despre morţi 
ver1ficaţ1, sigur fiind că ŞI din tabelele morţilor 
constatli.ndn-se numeral morţilor de fie-care boa.Ul 
atllt de. prin locuinţele private căt şi prin diferi~ 
tele spitale ale oraşului, se poate face ori-carB 
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conclueinne deapre bon.lele ce au fost predomin&n• 
te. Din a.ceste date precum şi din observaţiuni fă
cute de autorul a.cestui raport, resnltiJ. dar, ab
stracţiune făc~nd de o epidemie foi.rte benigni de 
cor, ce remaseri inel din anul precedent, că in 
anul 80 oraşul nostru au fost ferit de vre o e-
pidemie. 

Videm că in trimestrul intlin :i.u predominat 
afecţiunile inflamatoare ale org4L Bor respiratoare 
mai cu senmli bronchitele şi pneumoniile, boale ce 
spre finele trimestrului s'au impncinnt foarte xnnlt, 
disparănd cam cn tot prin trimestrul d doilea şi 
al treilea, spre a se prcsenta earlişi a.dese ori in 
cursul trimei:;trului al patrule. De pneumonii au 
murit in r.nrsul anului 275 persoane şi do bron
chita 112; aseminea s'au ob3erva.t in trimestrul I 
şi IV o agravara considerabilă a boalclor ebronice 
ale org&nilor respiratoare; de emphysema pulmonal 
au decedat 89 persoane, car de tuberculos!], pul· 
monale 245. 

In trimestrul a.l doilea încep a predomina fe-
brile inteYmitente şi malaria cn boalele lor conse
cutive, sporind gradat p,n!l la luna Septemvrie 
unde ele incep ea.rlşi a se impucina ; aseminea vi
dam şi mai adese-ori febrile typhoide şi continne
remitente, inslL cu un decurs generalminte bsnign. 

In trimestrnl al treilea videm pe lingi boalcle 
predominante din trimc.strul II adese ori fi afec
ţiuni morboşi s.l tractului digestiv, precum catarT~ 
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intestinal, gastt·oenterite şi âysenterie ; ga.stroente. 
rita presintA una din causele principale a morta
litlţei celei mari dintre copii mici pln!L la etatea 
de 5 ani, sigur fiind că alimentaţinnea viţioas!L 

şi lipsa ingrijirei cnv~nite al copiilor mici contri
bne foarte mult la un rcsultat aşa de trist, pri:
cum ne dovedeşte faptul, că din această boală au 
murit 356 copii mici, dintre care 179 sugari. De 
dysenterie au decedat 69 persoane, dintre care 23 
copii mai mici de căt 5 ani. 

Spre finele trime8trolui incep earăşi a predo
mina inflamaţiunile organelor re3pfratoare ce se 
susţin, sporind treptat, pănă la finele trimestrului 
al IV; aseminca s'au v~zut mai multe casuri de 
cor, cu un caracter foarte benign. 

Pe l!ngă boa.lele predominante arătate mai sus, 
s'au observat şi diferito boale contagioşi şi mias
matice de care insll nici una n'an ajuns la un grad 
aşa zis epidemic. 

Da variola s'au v~znt la începutul anului clte
va casnri, dintre care don! letale ; de la luna fe
vrns.rie şi pănli. la finela anului nu s'au mai ob
servat nici un singur cas de variolll, ,i cred si
gur, că acest fericit resnltat il potem atribui a
tăt aplicirei strictă a m~surilor covenite in fie
care cas special, cit şi unui serviciu de vaccinare 
bine regulat şi consciincios esecutat. 

De sccwlatincli s'au v~zut num&i casnri isolate, 
de clnd in oind ; mai &dese-ori inel in luna Oe-
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tomvrie. Decursu\ &cestei boala eu fost aşa de 
benf gn in cit s'au tnregietrat numai un singur cas 

letal. 
OoruZ, precum s'a.u aratat mai sus, s'a.u obs<;r-

vat mai cu deosebire pe la începutul şi pe la fi
nele anului, de şi s'a.u v~zut casuri isolate in tot 
decursul anului; de această boală au decedat peste 
tot 41 persoane şi anume 5 sngari 22 copii in 

etate de la 1- 5 ani, 8 in etate de 5-10, şi 6 

in etatea de 10-20 de ani. 
Angina difterica s'au pres~ntat io casmi isolate 

în fie care trimestru, cu deosebire ins!i. la începu
tul anului, şi in lnuele Maiu, Iunie, Septemvrie, 
Octomvrie şi Decemvrie. De această boalii an mu
rit în der,ursul anului 54 persoane, dintre care 21 
au fost copii în etate de 1-5 ani, 25 de 5-10, 
şi 6 in etate de 10-20, ear 2 in etatea do 20-
30 de ani. Mortalitatea de difterita. este dar nu
mai cu 2 mai puţin de căt in anul 79 unde au 
murit 56. Aceast!I. boa.1§. ce de vr'o zece ani fa
ce ravajnri insp!l.im!l.ntltoare in toată Romlnia şi 
chia.r in capital!, n'an luat in oraşul nostru nici
odată caracterul epidemic şi observăm numai ca
suri isolate şi cA.te odatl1 nisce focari epidemici lo
calisate şi m!rginite la o singarl casl, focari care 
gra.ţie m~surilor aplicate, n'au luat nici odată o 
llţire mai mare. M~surile de care dispune ser~ 
viciul sanitar ul oraşului nostru, sunt pre& slabe 
spre a. pute combate dlsvolta.rea şl lnmulţlrea ger-
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menilor acestei boale; mlţsurilo sll m!rginesc nu
mai in oprirea laţirei boalei, cn toatil energia po
sibili. Spre a pute impucina :iau spre a face eh 
sl dispar! disvoltarea acestei boale, trebueşte o 
amelioraţiune considerabilă a atărei generala al i
gienei fi a salubritlţei oraşulu·i, şi 'mi permit a m~ 
refera in această privinţă 1s cele espnse in rapor
turi anteriori. 

Tussa convulsivă s'au veznt mai cu deosebite 
prim.avara şi toamna, şi s'au inregiatrat 14 casari 
letale, dintre care 3 sugari şi 11 copii in etatea 
de 1-5 ani. 

Febre typhoide s'au observat în tot decursul a
nului, in casuri isolate, mai adese-ori insl in tri
mestrul al doilea ; de ae-eastl . boall. an decedat 
113 persoane, dintre care 51 in ttate de 20-40 
de ani; 42 in etate de 40-60, in vărat~ de 5-
10 ani şi de 10-20 căte 9, şi 2 in etate de la 
1-5 ani. · 

Oa. boall miasmatică videm fibrele paludiene de 
care s'an vorbit mai sus şi de care snb forma de 
hydrops au murit în decursul anului 40 persoane 
eare în cea mai mare parte locuiau prin mahala
lele cele mai espase infl.11enţelor miasmului palu
dian, influenţ~ funeste care s'a.r pnten, dacă nu de
parta de tot, măcar inpuţina intt'an mod foarte 
cousiderabil, şi despre care voiu ,mai vorbi in ca
pitolul ee trateazl despre salubritatea oraşului. 

Pe lJ.ngll. boalele espnse pilii aentna, 11oiu mai 

- S3 -

adlogi c! in cursul anului s'au constatat de cll.
trll medicii comunali 19 casuri de inbolnăviri men
tale dintre care 11 barba.ţi şi 8 femei, 14 creştini 
şi 5 israeliţi. Pe aceşti bolnavi s'au recomendat 
onor. Epitropii Generalii a caselor St. Spiridon, 
spre a fi internaţi in ospiciul Golia. Din neno
rocire inaă de multe ori se refusll. priimirea acestor 
bolnavi in numitul ospiciu din cansa lipsei de loc ; 
asemenea se ivesc adese ori dilicnltăţi pentru în„ 
ternarea acestor bolnavi sirmani in ospiciul alienaţi
lor din cansn. că de o parte como.na n'au prev~4nt 
in bngetul seu o sumă destinată pentru intreţineres: 
alienaţilor sărmani, ear de alt! parte ca Epitropia 
refasl prHmirea lor fărlf. platil, daci num!rul regu1a
mentar a bolnavilor din ospiciu Este deja. complect. 

Ar fi dar foarte de dorit, ca onor. Oonsilin Co
muna.I să alocheze in bugetul seu o sumll modestl 
pentru a veni in ajutor acestor nenorociţi, atinşi 
de boale mentale. 

Terminli.nd acest capitol imi permit a mai arita 
proporţiunea morbiditlitei imp!Lrţite dup! fie-care 
luni, in comparaţiune cu mortalitatea, lnl\nd de 
bsd pentru morbiditatea referatele lunaro a d-lor 
medici de despărţiri, ear pentru mortalitate tabela 
aneutl sub No. 3. 

Morbiditatea. cea ma,i mare s'llu observat in lu
na August, ear cea mai maro mortalitatea in la
na Ianuarie ; in privirea morb\ditAţei celor-t.lte 
luni, ea urmeazlL astfel e Martl&, Iulio, Ianua.r1e, 

8 
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Septemvrie, Maiu, Iunie, Fevruarie, Aprilie, No
emvrie, şi in fine Octomvrie cu morbiditatea cea 
mai mici; in privirea mortalitlţei insll. lumile nr
meaz! astfel: Martie, Aprilie, August, Fevrnarfo, 
Decemvrie, Iulie, Sdptemvrie, Odomvrie, Noem
vrie şi Maia cu o mortalitate egală, ear Iunie cn 
cel mai mic numer de morţi. 

VI. Despre ajutorul medical gratuit. 

In cursul anului medicii comunali au căutat 9868 
bolnavi săraci, şi anume : 

DI. medic dispărţirea I, 1300, dl. medic disp. II 
2433, dl. medic disp. III, 2113, dl. medic disp. IV 
1761 şi d. medic disp. V 1841, ear medicul pri
mar 420. 

Din aceşti 9868 bolnavi, 8532 an fost romăni, 
1132 israeliţi, şi 204 strltini ; 7 434 an fost ciutaţi 
la domir.iliu, fiicendu-le pfiStd tot 11,468 vizite, ear 
2434 an fost căutaţi la dispensariu, adicli. la locuinţa 
medicului sau in localul comisiilor poliţienesci. 
Dacă comparăm nnmerul total a bolnavilor că

utaţi cu acel din anul precedent, constatăm el in 
anul 80 s'an căutat cu 525 mai puţin de căt în 
anul 79; ear dacă facem comparaţiunea acelora 
numai ce an fost căutaţi la domiciliu, videm că 
in anul 80 s'au cA.ntat cu 1234 mai pucin de cM 
in 1879, de unde resultA el morbiditatea in a„ 
nul 80 au fost genera.Im în te mai mică de cit in 
anul 18191 
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Acestor 9868 bolnavi s'au eliberat de cltrli me
dicii comunali pe comptul Primlriei 5704 ordo
nante gratuite, do unde result4 ca. mai mulţi bol
navi au priimit numai consultaţiuni gratuite, fări 
medicamente elibera.te pe comptnl Primlriei, cAnd 
medicul respectiv avea convingerea ci ei nu sunt 
aşa de săraci in căt sll. nu fie in stare de a'şi 
cumpara singuri medicamentele ordonate. 

Arătatele ordonanţe in num~r de 5704, repre
sint o valoare de 7178 lei, 41 bani, şi s'au eli
berat anume : 

de dl, medic, disp. I 659 ordonanţe in valoare de 756 lei 55 bani 
11 ,, ,, II 148~ ,, ,, 1673 „ 57 „ 
,, ,, ,, III 634 ,, ,, 1009 „ 82 ,, 
,, ,, ,, IV 1472 „ 11 2018 „ 67 

11 

,, ,, ,, V 1015 ,, ,, 1266 „ 11 ,, 
,, medicul primar 439 " ,, 453 „ 69 ,, 

Prin urmare, in bugetul Primăriei fiind alocat 
pentru plata medicamentelor gratuite 8000 lei, re
sultl pentru casa comnnali pe anul 80 o econo
mie de 821 lei 59 bani; ear in comparaţiune cu 
suma cheltuită in anul 79, unde ea s'an suit nu
mai la 6356 lei 8 bani, vidam pentru anul 80 un 
plus în cheltaeală de 822 lei 33 bani, ce.i ce pro
vine din canal că d-nli farmacişti acordaseră ex
cepţionalmiote pe annl 79 no rabat de 50¼, pre
cum am arltat în raportul meu pe anul respectiv, 
ear pe anul 80 rabatul acordat de d-lor, au fost 
numai de 80¼, 
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m~rţind acnma ordonantele dup• farmaciile 
de care ~Je au fost espediate, constatlm ci a'au 
espediat: 

de la farmacia d, Neuman 1070 ordonanţe in valore de 1291 lei 88 b. 

11 1, Engel 766 n 11 966 " 31 „ 
n n Papp 746 n „ 94.8 „ 48 „ 
" ,, Svoboda 74t ,, ,, 889 „ 98 ,, 
,, ,, Racoviţă 479 ,, ,, 774 „ 73 11 

,, ,, Linda 573 ,, ,, 732 " 67 ,, 
,, ,, Zbyzevtki 380 ,, ,, 451 „ 94,, 
,, ,, Kony11. 259 ,, ,, 325 „ 50 " 
,, ,, Zvass 260 ,, ,, 304 „ t3 ,, 
,, ,, Schtiller 196 ,, ,, 223 „ 8,, 
n 17 HliX i33 „ n 162 „ 84 „ 
,, ,, Blaustein tOl „ n to6 ,, 89 n 

peste tot 5704 ordonanţe in valore de 7 t 78 „ 41 „ 

Moaşele comunale an asistat la 110 faceri, din
tre care 63 fisiologice şi 4 7 patologice; la cele 
de pe urmi moaşele au reclamat concursul medi
cilor respectivi. 

In fine voin adăogi el Consiliul comunal au ad
mis pe fie-care dispărţire cAte doue infirmiere nu
mite de c!tră dl. Primar după recomendaţiunea 

medicului primar. A.:este infirmiere stau snb or
dinile medicului respectiv care le orinduesce Ia 
bolnavii ce au necesitate de deosebite ingrijire ; 
această instituţiune de infirmiere Q'au dovedit ca 
foarte folositoare, dind medicalni un ,jutor pu-
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ternic in cl1ntarea bolnavilor sllrmani, mai vărtos 
acelora care sunt lipsiţi in casa lor de persoane 
ce ar pute sl'i ingrijascl; aseminea ele s'au .ad,
tat de mare utilitate in casuri de boale contagioase 
unde an esecutat cu stricteţi mesurile prescrise 
de medie spre oprirea 111. ţirei boalei. 

Pe lăngl1 aceste mai glisase de datoria mea de 
a arâta mulţemirile mele d-lui Consilier comunal 
Telemac Ciupercesi:n, care au bine-voit a destina 
din propriele sale mijloace suma de 364 lei 25 
bani, pentru a ajuta pe bolnavii săraci cu ~rne 
şi pAne. S'au eliberat dar bonuri d? c~rne !1 ~e 
p!ne din partea medicului primar ş1 sau distri
buit la d-nii medici de dispă.rţire, care an dat'o 
bolnavilor pe care d-lor le au glsit lipsiţi de mij
loace de a'şi procura alimentele necesare. Acest 
ajutor folositor dat bolnavilor sărmani ar fi fost 
de dorit ca sit fie adoptat şi de Consiliul comu
nal, spre a deveni o instituţiune stabillL, ear nu 
excepţionali dupl cum an fost h~r~zirea menţionat!. 

Est~ de notat el in oraşul nostru num~rul bol
navilor sll.rmani căutaţi pe comptnl comnnei, este 
proporţionalminte mai mare de cl!.t de exemplu în 
capitall, din canal că spitalele asistente, destinate 
şi pentru bolnavi din districte, presint un număr 
prea mic de paturi disponibili în comparaţiune cu 
ntlm~rnl bolnavilor sărmani din oraş. De acea 
dar nu lipsesc de a menţiona cu deosebita mul
ţemire, cA prin donaţiuni particulare s'a11 fondat 
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un mic spihl pentru copii bolnavi. Unele dame, inspirata de nobile sentimente filantropice, au înfiinţat sub direcţiunea prea onorabilului meu confrate, dl. Dr. Rusa senior, un mic spital pentru clutarea copiilor bolnavi. Acest spital, sub nu• mele de „Caritate" fu inaugurat la 1 Ianul1'ie 80 şi autorisat de IDaltul guvern. La fnceput mijloacele de care dispunea spitalul au fost foarte modeste ; prin diferite donaţiuni particulare insl, prin contribuµuni voluntai i do bani şi prin hlrizire de objecte trebuitoare la spital, el pe la finele anului avea deja un capital de 8000 Iei, asigurat in valor de ale Statului, şi şapte paturi in care, in cursul anului au fost clutaţi 54 de bolnavi (ve9i tabela No. 11). 
Am dar ferma speranţa ci acest mic spital, cu sjatorul bine-voitor a concetlLţenilor nostri ti B!Jb înţeleapta direcţiune a d-lui Dr. Rusa, va ft in putinţi de a înmulţi din an in an numArul paturilor, plLnl el in fine va fi in starea de a corespunde totalminte cerinţelor esistente. Urlm dar spitalului prosperitate şi un viitor demn de nobilul seu scop. 

VII. Despre vaccinaţiune. 

Vaccinarea s'a.u ficot de clLtrlL vaccinatorul comunal, sub privigherea administraţiei sanitari, cu li,nfa umanisatil, adese-ori improspetatlL prin limfa uimall, adual pe comptul Uomunei din inatitu„ 
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tele de vaccin animal din Viena şi -~erlin. Io cursul anului s'au vaccinat 27 43 copu cu succes bun şi 11 flri succes, sau 0,390/0 din num~rul _total a vaceinaţilor. Num~rul revaccinaţilor s~ suie la 2043, dintre care 1638 cu succes bun ş1 405 f~rlL succesul dorit, sau 19,30/0 din totalul revaeei-
naţilor. 

v-1 lil FAc~nd comparaţiunea intre num«w cop ~r vaccinaţi şi n1scuţi, videm, precum am arltat lD raportul meu pe 79, ci a'au vaccinat de cltri vaccinatorul comunal de la anul 7 5 şi pini la ft.nele anului 79 un num~r de 94 78 copii, şi adll~~d la aceaatA cifrl şi numi§rul copiilor vaccinaţi in cursul anului so, constatlm ci in cursul acestor ,ase ani s'au vaccinat 12,221 copii _mici; ear nu· mi§rul copiilor nlf.scnţi, fiind d~ la mceputul an~lui 75 şi pini la ftnele anului S?-16,948, vidam ci. num~rul vaccinaţilor este 1D raport destul de bun cu acel a nilscnţilor, mai vlrtos daci lulm in consideraţiune ci şi din partea medicilor _Pri: vaţi s'au vaccinat oareş-care num~r de ~pii, şi daci mai avem in vidare ci dupl. esper1enţa f!:· ,. aproape de 25 O/o din num~rul total a copu-cui., . d li . ul . t1i 1 ic„cu•i mor înainte de a 1n ep n1 an 1D u or DIID ' ' 1 . di tr a• .. . ... . ne vom convinge ci mu ţt n e 11DŞU a vier-1, d b" • ·t mor înainte de a fi ajuns la etatea un e o 1c1nm 
se face vaccinarea lor. . L începutul anului, ivindu-se cite-va ca1ur1 de ,:rioll iD ora,, s'au f&eut dln iniţiativa cond· 
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linlui de igien!l. locali o revisiune scrnpuloa.se ele
vilor şi elevelor tuturor scoalelor, şi s'au vaccinat 
pe toţi acei ce s'ao găsit nevaccinaţţ ; aseminea 
spre finele anului, clind o epidemie de variolă se 
ivise in Transilvania, Iăngli ho.tarele Romliniei, s'a11 

regulat din nou, in conformit~te cu ordinul dat 
intra aceasta de cltră d. Director general a ser
viciulai sanitar, vaccina.rea şi revaccinarea, mai cu 
deosebire prin scoalele şi internatele, atăt publice 
cit şi private, pe o scară cât s'au putut mai in
tinsll. Ou ocasiunea âceasta g!sesc de datoria mea 
de a arăta aici d-lai vaccinator comunal mulţu
mirile mele pentru neobositul zel şi pentru acti
vitatea esemplari ce d,:,ea au manifestat in înde
plinirea datoriei sale, efe~ţuind peste tot in cursul 
anului 80 un num~r de 4797 vaccinaţinni şi re
vaccinaţiuni ; 

VIII. Despre prostituţiune. 

Li incepul anului se vM înscrişi in rfgistrele 
a~ministraţiµnei sanitare 134 prostituate, dintre 
care 108 se afla.u ia hordele a cărora numer an 
fost 15, ear 26 singuratice. Acest num~r in cur
sul anului au variat adese ori, aşa in clt pe Ia 

finele anului se aflau în 14 hordele 52 de pros
tituate, ear nnmernl prostituatelor singuratice au 
fost numai 6, fiind că din cele 26 inscrise in re
gistru şi rimase la finele annlui, 20 au dispărut. 

Reviziunea sanitari a prostituatelor din bordeie 

• 
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se face regulat de doue ori pe sept4mlnl1 de cl
tră d-nii medici de displirţire respectivi, care no
teazli. resultatul revisionih,r in manualorile pros
tituatelor, regull1nd trimetereâ. in cura spitalului 
a acelora ce s'au gl1sit bolnave. Tot aşa se ur
mead cu inspecţiunea prostituatelor singuratice, 
ce sunt datoare a veni de done ori pe slptă.mlnl 
la medicul respectiv spre a fi esaminate ; ele insl 
nu se presint regulat, ~i agenţii poliţieneşti sub
alterni nu dau ajutorul cuvenit spre a le indatori 
de a veni la reviziuni ; de multe ori ele dispar 
cu totul, sau se sustrag controlulni, mntăndn-se 
dintr' o dispărţira intr'alta., f4rA de a anunţa lo
eulni competent aceasta. schimbare de domiciliu; 
in acest mod ele inmulţesc numijral femeilor ce se 
dedau prostituţiunei clandestine şi prin urmare ne
controla.tl, care iea. din 4i în ~i nisce dimensiuni 
mai mari. N'am nevoia de a arăta. tristele con
secuenţe ce resttltii din această prostitnţinne ne
control!t u, căei videm foarte ra.r(l ori infecţiuni 
venerice sau sifilitice comunicate de prostituatele 
din bordeluri, ear foarte adese · ori le observ~ 
causate prin prostituatele neînregistrate. 

Spre a pute mărgini inmulţirea proBtituţiunei 

clandestinlt, trebne că adminiatraţiunea sanitarl se 
fie secun h t l'\ intt 'un mod energic de c'.ltri agenţii 
poliţienesci, caro însă in loc de a da concursul lor 
intr'o chestiune aşa de important!, tolereazl chiar 
esistenţa unor hordele neautorisate . 
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IX. Despre farmacii şi d1•oguerii. 

Nnm~rul farmaciilor publice aflătoare in oraş 

este de 12, dintre care 9 se administreaz11 de în
suşi proprietarii lor, care sunt magistri sau licen
ţiaţi in farmacie, cu dreptul de a fi dirigenţi; 

3 insi sunt administrate de arendaşi re earăşi în

trunesc toate condiţiunile cerute de legea sanitară 
spre a putea fi dirigenţi de fp.rmacie. 

Afară de aceste 12 farmacii publice se mai afli 

in oraş, farmacia spitalului Sf. Seiridon ce espe
di&zi medicamentele numai pentru spitalul central 
şi pentru spitale şi ospiciuri dependente de el, şi 

farmacia spitalului militar. 
Farmaciile publice s'an supus de doue ori pe 

an unor reviziuni scrupuloase din partea unei co
misiuni numită de Consiliul de igieni şi composl 
din medicul primar, de un medic de dispărţire, de 
chimistul comunal şi de un delegat din partea d
lui Primar. 

Resultatnl acestor reviziuni era generalminte 
foarte mulţemitor. 

Drogneriile in nom~r de 8, sunt administrate 
de persoane ce posed însuşirile cerute de regula
ment pentru comerciul cu medicamente şi otrăvuri; 
reviziunile periodice, la care dro~neriiM au fost 
supuse, au dat un resultat destul de satisiăc~tor. 

X. Despre eserciţiul medicinei. 

Pe la finele anului se aflau inscrişi in registrul 
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consiliului de igienA (conform § 70 a legei sani
tară) următorul personal medical şi farmaceutic, 
şi anume: 

33 doctori in medicin~, 
2 licenţiaţi in medicin!, 
1 patron in chirurgie, 
1 vaccina tor, 
4 dentisti, 

31 sub-chirurgi,cn certificate de aptitudine, 
32 moaşe, 

3 medici veterinari, 
21 magistri şi licenţiaţi in farmacie, dintre care 

1 doctor in chimie şi 1 în filosofie, 
9 asistenţi in farmacie, şi 
7 elevj in farmacie. 

XI. Despre lucrările medicalo-legale. 

Din partea d-lor medici comunali s'an eliberat 
in cursul anului, urmltoarele acte medico-legale, şi 
anume: 

1). 18 acte de autopsii, 
2). 5 „ pentru deflorări, 

3). 111 ,, ,, valnerări, 

4). 243 ,, ,, contusinni, 
5). 19 ,, ,, constat. facultlţilor mentale 
6). 119 ,, ,, diferito boale, 
7). 70 ,, ,, scutire de contribuţiune, 
Adec!i peste tot 585 acte medico-legale; ear 

din partea d•lui ch:mist comunal a'au eliberat 4.7 



1, 

' 

,,. 

. 
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acte de diferite analise chimice, efectuate Ia 332 

de objecte, şi flcute atăt in interesai medicinei le· 

gali cit şi in al poliţiei sanitare, pe liingA. care 

Iucrilri d-sa au mai făcut multe analise chimice şi 

93 cercetllri microscopice in interesul comunei. 

XII Despre serviciul veterinar. 

Serviciul veterinar s' au ideplioit ca şi in anii 

trecuţi, sub privigherea administraţiunei sanitad, 

de cătră veterinarul comunal care este obligat de 

regulamentul in vigoare de a inspecta vitele des

tinate la consumaţiune înaintea tllerei lor, şi dupl 

ce ele s'au J!et şi disecat, spre a se încredinţa 

daci vitele n'au fost atinse de vr'o boalA. vltă

mltoare sinătăţei consumatorilor. 

Din referatul d-lui medic veterinar 813. dov.idesce 

el in cursul anului 80 s'la tlet pe la· abatoriul 

comunal 4594 boi şi 9858 vaci, adică peste tot 

14,45j vite cornute. 

Despre abatoriul comunal ce este intr'o stare 

foarte deplorabili in toate punctele de videre, şi 

mai vA.rtos in privjrea salubrităţei, aşa in căt el 

formeazi un adev~rat focar tle icfecţiune, v!tl

mind sanatatea tuturor locuitorilor din suburbia 

reapectivă; despre acest abatorin Yoiu menţi6na 

numai ci onor. Consiliu comunal n'au' hiat pini 

astl~i nici o decisiune definitivă in aceastl clies

tiune important!, de ,i el iniuşi este r.onvins de 

n~aitatea de a· abate cu tot abătoriul eaiatent fi 
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de a construi unul nou in condiţiuni mai bune ; 

diferite comisiuni au fost numite spre a face un 

project pentru construirea unui noa abatoriu, 9i 

spre a găsi locul cel mai potrivit pentru o ase

mine construcţinne; cu toate el aceste comisiuni 

au îndeplinit cu esactttate misiunile lor, totuşi vi

dem ci1. vechiul abatoriu fnncţionead şi astăzi I 



PARTEA A DOUA 
Despre igiena şi salubritatea publică a oraşului. 

I. Observaţiuni generale. 

In toate raporturile mele pe anii anteriori am 

avut onoare a espnne in larg cansele insalubrită
ţei oraşului nostru, arăt/lnd şi necesitatea imperi

oasă c~ ~sistă de a departa aceste cause, spre a 
pute. :1di_ca, prin ameliorarea salubrităţei, şi sta

rea tg1e~1~ .al oraşului la. o treapta mai înaltă. 

O~ cond1ţmn1 principale spre a ajunge Ia un ase

mme r~snlta.t, am propus îndestularea snficientl1 a 

oraşului cu apă bunii, regularea cnrsulai rinlui 

Bahlui ş! albiei sale, precum şi canalisarea stra

delo~ ;. d~n nenorocire insl, nici una din aceste 
cond1ţ1uni vitale pentru oraA nu s'au . d 1· ·t 
• • • ., ID ep rn1 , 

ŞI aceasta numai dm canea lipsei fondurilor ne-

cesa.re. Este prea adev~rat cil cheltnelele vor fi 

ma~1, dar folosul va fi încă mai mare, daci mor
talitatea va scllde şi cred ci spre a ajunge la a

cest :esultat, nu trebue sl1 ne ferim de sacrificii 
materiale ftrA care Iâşnl nici•odată nu va. deveni 

un oraş &lnAtos ; şi chiar saori1lclile bltiesci, clt 
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de mare vor fi ele, făcute pentru un scop aşa de 

măreţ ca ridicarea sănlt~ţei publici, ori nu vor 

fi ele prea bine respli1tite prin resnltatnl dorit, 

ce va inapoi cu dobindii. sumele cheltuite, dind 

oraşului cetăţeni viguroşi, şi un num~r mai mare 

de contribuabili de căt asti1zi unde videm mai cu 

sa.mă prin mah11lnle mulfime de oameni iufirmi şi 

ablitnţi de febre paludiene in urma clrora ei, da

pi o suferinţă mai scurtă sau mai lungă, se sl

vărşesc din viaţi1, ca adev~rate victime a relelor 

condiţiuni de salubritate şi de igienl in care zace 

oraşul nostru. 
Cu toate aceste nu este de tăglduit ci Consi

liul comunal an arătat toată bona sa voinţil spre 

a ameliora starea s!nil.tăţei publice, insi1 mesurile 

aplicate cu mizloace prea modeste de şi foarte 11-

udabile, nu pot produce de clt un folos foarte mi

nim, şi daci de pildă s'au ridicat de doi ani în

coace cifra destinată pentru medicamentele gra

tnite de la 5000 lei Ia 8000 pe an, şi daci s'au in

stituit fofirmiere in fle-care despărţire, precum am 

arltat la locnl cuvenit, s'au dat prin aceasta io 

adev~r un mare ajutor la căutarea bolnavilor sir· 

mani; dar in interesul slnlit!ţei publice nu este 

destul sl clutlm pe bolnavi, ni se cere mai na

inte de toate ca sli inllturam causele boalelor, mai 

cu deosebire acelor de infecţiune, şi la acest scop 

de sigur nu putem ajunge de cit prin ameliorarea 
a.iubrltlţei ora9ului in modul Iritat, 
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Am ferma speranţ~, c& onor. Consiliu comunal 
va bine-voi a Ina in fine in consideratiune cele 
espuse ~i repetato in fle-care raport, şi convin
g~11dn-se de necesitatea absolut! de a introduce a
meliorlrile cerute, se va ocupa şi cu studii spe
ciale, recnrgănd şi la procurarea fondurilor nece
sare spre a facf1 din Iaşi nn oraş sănătos, fapt 
pentru care nu numai generaţiunea actuală, dar 
şi cele viitoare vor bine-cuv~nta pe Consiliul co
munal ce va lua iniţiativa io această chestiune aşa 
de importantă. 

2. Despre îndestularea cu apă. 

In raportai pe anul 79 am arătat că oraşul este 
lipsit de aproape trei milioane de litre de api pe 
zi, socotind numai 50 litre de fi-e-care om pe zi, 
de şi genera.lminte se admite de catrA igienişti o 
cuantitate indoitll. 

Lip.sa cea mare de apli esistl şi astilzi întocmai 
ca şi in anii trecuţi. Apa este chestiunea cea mai 
vitali pentru oraşul nostru ; f4ri apă nu e curl
ţenie, f4rl curăţenie no e salubritate, şi fărll sa
lubritatea., silnătatea public!f. nu poate prospera. 

Spre a nu repeta cele zise în raporturile an
terioare, me voiu abţine de a mai vorbi despre 
enormele avantajuri ce ar resnlta pentru sanata
tea publici a oraşuloi nostr11 din îndestularea sa 
cu cuautltatea suficientl de api. 
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II. Desp1•e curăţeuia oraşului. 

Este canoscnt cil pavarea şi asfaltarea stradelor 
contribue foarte mult la curăţenia lor şi in aceastl 
privire oraşul an făcut şi in anul 80 un progres 
considerabil ; s'an asfaltat strade din nou in su
prafaţli de 6,210 metri patraţi, ralngin şi trotoare 
socotite la nn loc,*) şi s'nu pavat din non strada 
io snprafuţil de 16,941 metri patraţi, aşa in cl1t 
oraşul He acuma peste tot atrade. asfaltate. co o 
suprafaţli de 23,428 metri patraţ1 (ralsg ş1 tro
toarc); ear strade pavate cu o suprafaţll. de 357,058 
metri patraţi. Dacl considerăm cll. oraşal cu o 
intindere de 16,923,374 metri patraţi, ;ire o su
prafaţl1 de str&de d~ 1,290,124 metri patraţi, vi
dam dar el saprafuţi stradelor nepavate plfolL as
tllzi represintl1 ineA 909,638 metri patraţi, sau 
70 ¼ din auprafaţ!I. totală a stradelor. . 

Stradele asfaltate ce se află in centrul oraşului 
dau un aspect prea frumos; ar fi de d?rit i~sll 
ca ele precum şi stradele pavate sl fie ţmnte 10· 

tr'o stare mai curatl. Curlţenia stradelor ar pute fi 
mult mai bun!f. de cit cum ea se efectnaze actual
minte ; mlturarea. stradelor se face intr'un mod 
dest11l de primitiv, de ,1 serviciul cudţlrel su:a· 
delor este administrat de comuni insnşf, care d1s
pnne de 80 m&tudtori 9i de 40 cl\rnţe cu cite 
un cal. Acest serviciu de şi lasA inel mult de 

•), A.ceata ,wcţe le datoresc el-lui lnalner Şef, 
4 
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dorit, totuşi este mai bine organisat acuma dec!t 

era atunci clnd an fost dat in nntreprisă. 
Dac! stradele pa.vate sunt r~a curăţite, cele ne

pnate nu se curăţă cam nici-odată, de acea. videm 

el in timpuri uscate ale verei, la cel mai mic 

vlnt, se ridic de pe ole nouri de colb, e4r in vre

mea ploilor mai cu samll in timpul primherei şi 

a toamnei, ele se transform in o glodărie grozavă, 

Ilsănd mlaştini şi baltoage, a cllrora emanaţiuni 

devhl mai vărtos in vremea c!Udurelor, foarte vl

tlmătoare sănătăţei locuitorilor acestor regiuni. 

Videm c:hiar din referatele d-lor mEdici de dispir

ţire, el in unele suburbie, mai cu deosebire pe 

şesul B~hluiuloi, de la capătul estrem a tărgoşo

ruloi Pacnrari şi pllnl la podul Ipsilanti şi de a
colo pănă sub dealul Galatei, populaţiunea miserl 

ce locoesce în aceste suburbii, ,,înoată in mlaştina 

infecte;" în aseminea tristă stare se află şi r.u

bnrbile: Broscăria, Socola, Frumoasa şi a Salcelor 

unde de multe ori, thiar în timpul verei, esist! 

imposibilitatea de a. transvcrsa aceste regiuni nici 

pe gios nici ms.car cu trăsura; cred dar de priaos 

de a mai arăta toate consecuenţile co asemine re

giuni mlAştinoase prodoc in detrimental slnltlţei 

a nenorociţilor ce locuosc in ele. Este dar de im· 

perio&sa necesitate ca onor. Consllitt comunal el 
se ocupe cu luarea miţsurilor apte pentru indrep
tareil dilor de comunicaţie in arltatele anburbii, 
tl pentru departare& ndlftlnllor 91 baltoagelor prin 
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dra.inarea. sau prir.t alt11 mllsnril, pe car.J barbaţil 

speciali intr'acea&ta vor găsi mai potrivită. 

Locurile cele mai mlA'ştmoiise şi baltoagele cele 

mai mare sunt pe şesul Bahloiului, care debor

dllnd in fie care ao, sau mai mult sau mai puţin, 

causează astfel zisele mlaştini şi băltosge, ce sunt 

adev~rs.te focari de miasme palndione în contra 

clrora nu este alt r(lmedio, de cllt regularea cur

sului acestui riu şi adi1ncirea albiei sale. 
Vorbind despro cnrllţeuia oraşului, nu pot sA m~ 

abtin de a menţiona şi locurile stll.rpo care nu se 

gllsesc numai in subnrbile csterioari1, ci chiar in 

centrul oraşului, şi care nefiind îngrădite, servesc 

de o mulţime de ani ca locuri pentru lepădarea 

a tot felul de necurăţenii. Spre a evita acest mare 
inconvenient, consiliul de igiena au rugat în mai 

multe rânduri pe autoritatea competentă, de a or

dona ingrAdirea acestor locuri; mijlocirile Consi

linlni pănl astăzi n'au avut do cl1t an efect minim. 

Asemine vidam multe ogră~i particulare, in care 'l 

se aduni mulţime de b4legllrii şi tot felul de ne

curll.ţenie, aşa în căt se infecteazli prin ele atll.t 

aerul căt şi pllm~ntul in detrimentul sl1nlltAţei pu

blice. Ar fl de dorit ca administraţinuea comunali 
sA. iee asupra'şi sarcina, neglijatl1 de proprietari, b 

adiclL de a sco'a.to cu clrnţele municipale necurA
ţeniele adunate de prin ogr14i, proettm a'au admis 

inct4 in anul 1878 de adminiatraţtunoa municipal& 

al 01pitalei; esperienţa dovedaşto ci cu toate re• 



gulal)lentele asistente, totufi proprietarii nn se su
pun la regulata curlţire a ogrA4ilor lor, ear a
genţii comunali sunt preocupaţi cu alte insl.rciniri 
in cit ei nu pot sl inspecteze necontenit ogrA4ile 
particulare şi sli trag!i in j ndecatl pe acei ce au 
calcat disposiţinnile comunale respective; in clt 
priveşte pe agenţii snbalterni a poliţiei Statuluj, 
ei nu se ocup de asemine inspectări, nemai fiind 
în indatorirele lor. 

TerminAnd acest capitol voia mai ad!ogi el de 
ti sunt locuri annme destinate afari de oraş pen
tru descarcarea necurăţeniilor strlnse de prin oraş, 
totuşi vedem ci nu numai mulţi particulari trans
porteazl. gnnoaile ogr!4ilor lor la locuri mai apro
piate, prin snbnrbii din circnmscripţinnea oraşului, 
dar chiar şi ci(rnţele municipale o fac aceasta ; 
urmare ce se tolereazi de însuşi agenţii comunali 
subalterni. N'am lipsit de a adace la cunoştinţa 

locului competent aceastA abatere de la disposiţionile 
comunale, de cite ori mi s'an făcut denunţarea 

respectivi sau de c4te ori m'am încredinţat insnşi 
despre ele, li daci asemine denunţări de abaterA 
la regalele statornicite s'ar face mai adese ori io 
tot ce prive9te salubritatea publici, ea cu toate 
defectele ei eaistenteJ sr pute fi intr'o stare mai 
b111i de cit o vedem 11t1li, admfnistraţiunea a„ 
lrid ID Imposibilitate de a cuno19te de alne to&• 

te •bunrtle ce ID comit 1n contra ••lubrltlţei 
pialiltct. 
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IV. Despre igiena Seoalelor. 

Spre a un re.r,eh cele arătate in raporturile 
mele pe aI'11i trecuţi, voin menţiona numai ci con
ditionil1.1 neigienir.e in c re se a1bu scoalele, esieti 
şi astAzi, dia causl1 că scoalele se găsesc io nisce 
case inch1riete ce nu sunt conform scopului, la care 
ele trebue HA servească. k :est rl!u, mic,nrat c.lte 
odată prin transferarea unei scoale jntr'alt! casl, 
no poate fi cu totul înlăturat de cit prin cons
truirea a unor case anume menite pentrll scoale 
şi cred cii onor. Consiliu Comnn,1, convins de a
ceastă necesitate, nu va intl!.rzia cu zidirea unor 
asemine case, m~snrA pe care el deja în principiu 
o au adoptat. 

V. Despre igiena locuinţelor. 

Este in interesul igienei individuale de o nece
sitate absolut! ci fie-er.re om s& aibă o locninţi 
uscata şi luminoasl, conţin&nd şi cuantitatea tre
buitoare de aer curat. Acest principiu este insl 
de multe ori prea greu de aplicat p,mtrn casele 
cele miri ce se construesc in suburbii estreme, 
din partea unor oameni re nu dispun de mizloace 
spre a pute construi o cas!L in nisce condiţiuni 

cerute de igieni. Cu toate aceste este de dorit 
ci onor. Primărie la darea de autorisaţiuni, pen
tru clădirea unor asemine case de prin mahalale, 
al albi in vldere cit 'i va fi cu patin~, t1 COD• 
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diţinnile primitive ale igienei ; aseminea ar fi de 
dorit ci şi pentru casele ce se zidesc in centrul 
oraşulni să se aibli in vedere nu numai aspectul 
esterior, ci şi distribuţinnea interioara sll. fie in 
conformitate cu regalele igienice; este dar de mare 
necesitate· ca să fle prelucrat un non regolament 
intr'aeeastlf. privire, san sii fie macar aproblt cel 
vechia, ce de mult s'au presentat locului com
petent. 

Mai este de notat el1 toate casele ce se află pe 
lăngff. Calcaina, Nirolino. şi mai cu samii cele si
tuate pe lăngă Bahlnia, sunt fo11.rte văflmătoare 
ai1nătăţei celor ce locucsc in ele, din ca.usa nmc
ditAţei, produsă prin innndaţiuni Ia care aceste 
locuri sunt expusi in .fie care an, ren in contra că
ruia nn este alt remediu de căt rcgolarea decur
sului şi albiclor acestor riuri. 

VI. Despre băi. 

Oraşul posedă poate tot 15 stabilimente de băi 
cu aburi, din care done nnm111, şi anume „ fere
deul tarcesc" şi „Diana." sunt intreţinnte intr'o 
stare destul de bnnă şi curatl1 ; feredeul numit 
Diana1 posedă şi mai multe camere bine aranjate 
şi mobilate pentru Mi ia citz'i at!it simple cl1t şi 
medicamentoase. Celelalte 13 Mi sunt de o în
zestrare mai inferioară şi sunt intrebninţate mai 
cn deosebire de israeliţi in r.ondiţiuni sociale in
ferioare. 
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D-nii modfo1 de displ'lrţire au !ăcut reviziuni 
p*'t,, d,co tuturor ft>redf'ilor, aseminaa f n canuri ea• 
cepţinn&le şi m• di".ul primar le 11.n inspectat, ,i in 
cAs ,,a.nd s'au gl\a1t vre o neorlurl.uoall contreri 
salnhritllţei şi igienei publice, b'au Cţ!rnt prin Io· 
cnl competent ind.reptarea reulni ; ear in cas de 
D:"nrm& e din p&i'tee. proprietarului, s'an mizlocit 
inch·der a ft1rtidenlui in chestiune p!na Ja punerea 
sa in rondiţinoele cerute. 

VII. Desp1·e igiena alimentară. 

Sopravigherea a batornlui şi inspectarea vitelor 
destinate la consumaţiune, sunt incredinţ1te vete
rinarului comunal, precum e'an arătat in capitolul 
ce trate zA. despre serviciul veterinar. 

Inapect!U'ea tutnror ohjectelor de hranl ce se 
v~nd pe pieţe (Ha.la, Spiridon şi Nicolina) este 
încredinţat! la trei comisari, anume cite unul de 
fie-care piaţi; ei sunt responsabili de a nn se 
vinde objecte stricate sau vătămătoare slnltlţei 

consumatorilor, şi in ori-care caz, cl1nd comisarii 
nu vor fi competenţi a decide, ei sunt d ,tori a 
cere dislegarea de la medicul dispărţirei respel!tive, 
care asemine este obligat a face in fie-caro zi o 
supra-inspecţione pit·ţei ce se afla in desplrţirea 
sa. A tă.t comisarii căt şi medicii trer. observ/\ţiu
nile lor zilnice intr'o deosebit& cond1c!, pe care 
se presinta medicului primar, care earlşi in mo· 
dul escepţional inspecteaz& pieţele. Io oaa de tre• 
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boinţllî atat medicul primar cit şi medicii de dis
plrţire, iau m~snrile cuvenite in contra celora -ce 
au contravenit regulam~ntelor esistente, sau care 
prin calitatea rea. a objectelor de hrană, au vătli

mat s&natat,a sau primejduit viaţi consumatorilor. 
Aseminea se face de cătră medicii de dispărţire 

revisiuni periodice tuturor bllcilniilor şi crlişmelor, 

şi in fina tuturor dughenilor unde se v~nd comes
tibile, spre a inspecta atll t objectele de hrană clit 
şi b1uturile. Administraţianea sanitară primeşte re
ferate detailate despre resultatele acestor revisiunj, 
lnănd d~ o_ parte disposiţiunele necesue h, contra 
persoa.nelor ce au caleat regulamentele în vigoare, 
ear de alt11 parte privighind că aceste rev1smni 
sil se faclL regnlat în termini prescrişi de regu
lament. 

VIII. Despre igiena industrială. 

Toate stabilimentele industriale esistente in o
ra§ul nostru s'an supus unor inspecţinni periodice 
şi in privinţa. lor s'au aplicat cu stricteţă regula
mentul in vigoare, care s'au avut in videre -şi la 
'1,.rea de autorizaţiuni pentru infiinţarea unor sta
bilimente none, ce intră in categoria stabilimente
lor de industrie insalnbrl1. 

IX. Despre indepartarea escrementelor. 

Serviciul curăţirei latrinelor şi depl1rtlrei escre~ 
mantelor este dat in antreprisll. Antreprenorul 
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în conformitate ca contractul ce'l are inchlet cu 
Prim!Lria, dispune pentru a.cest serviciu de 16 sa
cale clte cu 2 cai, fle-care saca a'\'~nd un conţi
nut de 45 vedre. 

Daci admitem acum cil aceste sacal'\ s! fle in 
cursul unui an 360 nopţi in lucrare (căci le este 
interzis de a funcţiona zioa şi in nopţele ce pre
ced serb!itorele cele mari) şi dacii. mai admitem 
ci fie-care din a.c9sto sacale al fie in cursul unei 
nopţi de trei ori nmplutil şi d1scarcatl la Jocul 
destinat pentru ar,easta, adecl pe şesul Bahlninluf, 
1000 de stlJ.njeni mai in jos de podul Bnlarga, 
admiţlLnd acestea, vidam el menţionatul serviciu 
cu cea mai mare activitate posibilii nu poate scoa
te de căt 2160 vedre intr'o noapte, sau 777,600 
vedre pe anu, cea ce represintiL in cifra rotund& 
zece milioane chilograme. 

Considtirnnd de alt! pute ci fie-care om de
pune pe zi aproximativ 1400 grame de escremente 
(solide şi lh:hide), sau 500 chilograme pe an, vi
dem cA populaţiunea totali al oraşului, fiind ad
mise la 78 ,000 de oameni, depune in decursul u
nui an, in suma rotundă, 39 IDilioane chilograme 
de escreIDente, cu&ntitate din care precum am a
rătat mai sus, se poate scoate maximum posibil, 
zece milioau0 pe an, rămdne dar pe fie oare att 

căte 29 milioane chilograme de escremente nescoase 
din or~! 

Daci scldem dfn aceaatl cifrl o a treia parte, 
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ce este poato scoAsă din ora, prin rluri Jhhlai, 
N1c0Ifna ti C1teaina, mai cu s1m1 in timpul de
bordirei lor, <'And eJe spAl malurile lor, unde S1lnt 
sşezate mnlte reterllzi în modul cel mP.i primitiv, 
totuşi mai rlm!i.a vr'o done-zed milioal!e chilo
grame de escremente pe fie-care an nescoase din 
oraş, cant!t.ate ea care o mare parte rsto adanată 
în latrine ce sn!lt aproape de a deborda, ear alt! 
parte este imprlştiat.J! pe păm~nt, mai ca samă 

pe la mahalale, unde cele mai multe case n'aa nici 
d'3 cum retirlzi (sm dacă esistff, ele sunt in sta
rea cea mai primitivA, firă latrine sau groape) ~i 
unde ogrlzile şi grădinile servesc de reterăzi. 

In acest mod videm c!L de o parte latrinile, prin 
fermenta.ţiunea şi evapo~area escrementelor adu

nate în ele devin adev~rate focari de infecţiuni ; 
ear de altă parte, el escrementele depuse prjn o
grăzi, prin grldini şi prin diferite locuri sterpe, 
ce se afla chiar in centrul oraşului, trec prin o 
fermentaţinne indelangată, care, producănd o mul
ţime · de gazuri mefitice, infectează aerul pe care 
noi îl inspirăm, şi inlesnesce disvoltarea şi înmul
ţirea germinilor de infecţiune a diferitelor boale 
c.ontagioase; ear partea lichid& a escrementelor se 
imb1beazl în păm~nt şi infoctlindu'l se scurge ,i 
in font!inele din care bieţii locuitori din sabur
bile estreme sunt siliţi de a'şi Ina apa de blut 
care din causele arltate este chiar infectl. 

F&~nd acum abstracţiune de toate ce a'au spus 

' 

~.-
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in oele„alte capitole despre nesalnbrltatea ora,ulof, 
şi considerl1nd numai cele espuso in capitol pre
sent, ne putem lesne esplica pentru ce laşul este 
un oraş nesănlltos şi pentru ce mortalitatea in el 
nu poate să fie de căt mare I 

Este dar de mare necesitate ca onor. Consiliu 
comunal sl se convingi de importanţa acestei ches
tiuni şi sli desfiintelzl de o parte serviciul prea 
defectuos ce esistl asUzi pentru departarea escre
mentelor, iolocuindu'l prin altul ce sl fie in con
diţiuni mai potrivite ; car de altă pn.rte sll. intro
dur.a un regulament prin care constrnirel\ de la
trine in condiţiuni cerute, să devie obligatoare 
pentru fie-care casă, chestiune cn care consiJinl 
de igienă se ocupll. chiar actualminte. 

Mai tărziu, cAnd vom nve1 odatl apa in can
titate suficientă, şi cănd vom ave toate stradele ca
nalisate, atunci va nasce necesitatea de a decide, 
dacă nn vom face mlli bine de a introduce un alt 
mod de departarca escrementelor din oraş, adicl 
că ele să fie transportate din oraş prin caDaluri, 
pI ecnm s'a adoptat in mai multe oraşe din strli
nll.tate, ioţelegiinda-se de sine, cil. aceste canaluri 
să fie bine constrmte pentru acest scop, şi necon
tenit ;:,palate prin o cantitate suficienti de api, 
căci in caz contrar acest sistem devine foarte vl• 
tămltoare salubritl\ţei publice. 

Aceasta este o chestiune incă do st11diat şi vom 
avea prea mult timp epre a face studiile necesare, 
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clei realisarea chestiunei este din nenorocire Inel 
foarte departe. 

X Despre cimitire . 

Precum am aritiit şi in raportul din anul tre
cut, io_groplrile se f4.cean in cimitirilo cE>ntrale ale 
comunei .,,Eternitatea şi Galata•, in cimitirnl ca
tolic, in cel armsn şi in cel israelit. 

Cimitirul armean, proprietate a comnnitllţei ar
mene, se afll1 in conformitate cu regulamentul in 
vigoare; cel catolic şi cel israelit inel sunt, pre
cum am atltat deja. in raporturi anteriori, in nişte 
condiţiuni contra.re acestui regulament, şi chiar în 
contra regulelor generale ale igienei. Dec:i este 
foarte de dorit el chestinnea eu cimitirul catolic 
să fie odat& regulat, ti este speranţă el catolicii 
si ingroape morţii lor in deosebite parcele de pe 
cimitirele centMlle aşa precum o fac şi protestanţii 
care au parcela destinatA pentru d!nşii la cimiti
rul „Eternitatea" şi lipovenii la cimitirnl „ Galata". 

In cit priveşte cimitirul israelit, Primiri& pe 
la finele anului au oprit îngroparea pe el, ofi;,rind 
israeliţilor cimitirul pregltit pentru d~nşii afari de 
bariera Salhana, inzestrat cu casa mortuară ,i cu 
locuinţa pentru intendentul şi păzitorii ; ceremonia 
ieligioasi au avut loc şi ingropArile incepuse deja 
a se face pe cimitirul nou, clnd israeliţii au de
clarat ci conform F<'gnlelor lor religioase, ei nu 
pot îngropa morţii de clt pe un loc care al !t 
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proprietatea lor; asupra acestia ei au Intrat in con• 
vorbiri cn onor. PrimAria spre l ,1 cumpara de 
vecin terenul cimitirolui ; aceste n('goţieri inel 
n'au fost terminate pe la fioele anulai 80, din 
care causit nu'mi este ertat de a mai arlta resul
tatul la care zisele negoţieri au ajuns, presentnl 
raport cuprin~~nd numai cele intămplate de la in
cepntul 9i plnl& h. finele anulai 80. 

Terminănd voiu mai adlogî că toate cimitirile, 
afarl de inspecţiunele prev~zute de regulamentul 
respettiv, se inspecteazl de cAnd in cil.nd de me
dicul primar in privinţa strictei plziri al regule
lor igienice, ,i de dl. Inginer comunal in privinţa 
alini~ei regulat& a mormintelor, in conformitate 
cu planurile parcelelor speciale. 
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TA BELA No. 2. 

Născuţi din părinţi creştini, după diferi• 

tele lor rituri . 
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TABELA No. 3. 

JUortaJîtatca totală a oraşului. 
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TABELA N1•• 4. 

Despre mortalitatea creştinilor dupîl dl• 
feritele lor ritnri. 
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TABELA No. 6. 

TABELA No. 5. Despre născuţi-morţi. 

Despre etatea morţilor. 
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TABELA No. 7. 

Despre mortalitatea totală in comparaţiune cu 
cea relativ!. 
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TABELA No. 8. 

Despre dec~se urmate in oraş in cursul nnului 80. 
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Clasfl JI. Slăbăciune bi\trilneţei (marasm senil 112 46 G6 61 48 

Clasa nr. Moarte violentă: l) Sinuciclern 4 21 3 1 

2) Monrt.e prin accidente funeste 2:, 1 ~, 11 19 G 

Clasa IV Diferite boale: 1) sistemului nervo · 243 1<!5 l 18 139 10-t 

2 Orgnnilor respiraţiunci 575 351J 221 n87 188 

3) " circulatiunci 61 37 24 51 10 

4) " digestiunei 463 238
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225 272 1!)1 

5) " urinare 36 20
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16 31 5 

6) " locomoţiunei 19 11 17 2 

7) " pielei, a ţăsăturei ce 
luloase ~j a. muşchilor 3 19 20 32 7 

8) Boa.le generale 85 50 35 49 36 

9) Tuberculoase 245 1381 107 142 103 

10) Carcinomate 57 :l2 n5 33 24 

11) Boale miasmatice şi contagioas 355 173! l t 249 106 

Total ... 273o ll456;1279 16761059 



No. 9. 

Tabela alfabetică a deceselor verificate. 

De alienaţie mentală au murit 7 
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anaemia „ 2 

angina difterică „ 54 
apoplexie cerebrsHI. ,, 23 

„ pulmonală „ 43 
n~fixia prin submersiune au morit 3 

„ prin reatnrnarea unei gropei de năsip 1 
Atrofia nou-nascnţilor au murit 216 
Boala corde1ui „ 40 
Bronchita „ 102 
Carcinomate „ 57 

Caries şi NecrosA „ 4 
Combnstiune ,, 
Convulsiune an mnrit non-născuţi 
Crup .au murit 
Dysenterie 
Emphysem pulmonal 
Epilepsia 
Erysipelu 
Febre puerperale 
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Gastroenterita 
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Hernie încarcerate 
Hydrocefalie 
Hydropsia universale 
Malaria 
Marasm senil 
Meningita 
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Morbu lui Bright 
Morva 
Otrăvire cu morfina 
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Paralysa 
Pellagra 
Pericardita 
Peritonita 
Phlegmone 
Pneumonia şi Pltiurita 
P astnla maligna 
Pyaemie 
Rachitis 

„ Rheumatism acut 
„ Scarlatina 
„ Scrofo.loase 
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De syphilis terţiara 
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Reportat !461 
De Tetanus au murit 2 

TABELA No. 10. 
Tubereuloas!l. pulmonali 245 

Despre mortalitatea urmat! de la anul 1866 
• " 4 Tumore cerebrale " şl pănă la finele anului 1880. 

li 

14 Tusa convulsivi JO JI 

3 -=== Uraemie n 

Anul I Creştini I Israeliţi ~ Total 
" 2 I Variola " n 

4 Vulneraţi uni " ,, 
Soma totali 2735 1866 3086 3182 G268 

1867 1508 1161 2669 
1868 1327 1117 2444 
1869 1588 1304 2892 .,. 1870 1538 1469 3007 
1871 1481[ 1056 2537 , .. :1 
1872 1671 I 1275 2946 
1873 1403 1074 2477 
1874 1987 1784 3771 
1875 15701 1135 2705 
1876 13461 890 2236 
18771 1462 982, 2444 
1878 1454 14-28 2882 
1879 1574 1102 2676 

C • 18801 14201 
10361 2456 

Suma : 24,416 1 19,995 1 44,410 
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TABELA No. 11. 

Despre miş~arca bolnavilor din spit~lnl de 
copii „Ca!itatea" in cursiil anului 1881. 

I ·- F. l;J I T I . I Rămaşi in Intraţi in . 
tratare la fi-cursul a- . d . li r ·t 

nului VID ecaţ1 ame ora 1 au muri nele anului 

băeţi j fete băeţi fete biieţi l fete oăeţil fete băeţi fete 

511 23~ . 21 1711 31 2~ 
3 2

11 
3 3 

Operaţiuni chirorgtcale efectuate. 

Tenotomia 8 
Blepharotamia 1 
Labium leporinum 8 
Tonsillotomiu. 1 
Oacotomia 2 
N ecro to mia l 
Amputatio brachinloi l 
Extirpatia unei tamoro în rf:g. aub · 

maxiluA 1 
Extracţiunea nngnilor 2 
lAtothomio 2 -Total ~2 
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