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PREFACIE . 

Numai literatura pote esprima cu esactitate starea intelec- 
tuală şi morală a unei epoce, căci ea este forma sub care se 
înregistresă ideile, credinţele şi cunoscinţele unei naţiuni; nu- 
numal ea pâte da o cunoscinţă precisă a raporturilor ce esistăi 
între menii şi lucrurile unut timp cu ideile cele adevărate ; 
ea-este tesaurul în care se depun cunoscinţele societăţilor - 
„omenesci. Cu cât un popor are prejadeţe mat puţine, cu cât 
“cunâsce adevăruri mat multe, întrun cuvînt cu cât are 
mai multă sciinţă, cu atât este mai luminat şi mai înaintat " 
pe calea progresului şi a civilisaţiunei. Un popor coprins de 
eresuri şi de prejudeţe, un popor ignorent este tot-Qauna 'fa- 
talmente espus a deveni victima intrigariţilor şi impostorilor 

„ambiţioşi care sub masca de voitori de bine îi escită patimile, 
îl linguşescii tendinţele cele prâste şi ajungii a-lă esploata în 
folosul intereselor lor, 

La noi puterea perpetuindu-se mai mult timp în mânile a 
câtor-va familii care nu lăsaii loc nici- tutulor ambiţiunilor nică tutulor adeveratelor capacităţi, a întăritat invidia şi ura 
a multora dintr'aceea care nu eraii sait nu se crede a fi din- 
imacea castă ; publicitatea descriind viţiurile organisaţiunei 
nistre sociale cu colori, de multe ori esagerate; arătând cor- 
rupțiunea şi nepăsarea celor mari, le-aii attribuit. tâte sufte- 
rinţele poporului şi ai ficut din litteratură o armă de des- 
trucţiune. - ”
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În timpit de prefacere în care trăim de câţiva ani, cu do- 
rinţa care ne arde de a trece cât mai îngrabă din starea de 

înjosire în care am fost ţinuţi secoli întregi, la înălţimea so- 
„cietăţilor civilisate, a societăţilor acelora care se bucură de 

sute de ant de o viață proprie şi liberă, viaţă care le a permis 
să se lupte şi să lucreze pentru bună starea şi pentru gloria. 
lor naţionale, ne face nerăbdători; nerăbdarea, ne. întărită şi 

me esaltă pînă a ne face să credem, că am descoperit secretul 
prin care România ar putea se îmbrace într'o clipă haină de 

Dină. Enthusiasmul patriotice al unora s'a urcat, în timpii din 

urmă, la un diapason atât de înalt încât perdând cu nerăbda- 

rea şi orl-ce -cumpăt, aii aruncat cu noroiit asupra tuturor 

şi ai tractat Gmenii şi lucrurile trecutului ca vechituri de 
lepădat. Pentru ei tâte credinţele, t6te. obiceiurile, tote tra- 

diţiunile trebuescii dărămate; bogăţiea imaginaţiunei lor "i a 
dus” pînă a se crede fie care espresiunea voinţiei poporului, 

focarul opiniunet publice, incarnaţiunea naţiunei; şi nu în- 
țelegii că nu fac alt decât-a căta să esercite o autoritate 
despotică, a impune publicului idei puţin studiate, puţin potri- 
vite. cu starea, societăţiei nâstre; nu xădii că nu facit decât a, 

rătăci opiniunea. O luptă de patimi şi de ambiţiuni care de 
mal multe ori propagă numai erdrea, devine un amestec de: : 

patimi, de invective şi de calomnii care rănescă sentimentele 

delicate; mat tot-dauna .esageră reul; critică nu ca să îu- 

areptese ci ca să dărâme, ca să omâre; laudă, nu ca să în- 

curagese sai să resplătiască ci ca să linguşiască, Aspiră a 

duce națiunea ca prin farmec la starea ce imaginaţiunea, lor 
'5i a creat, şi în neputința materiali d'aşi realisa visurile, îşi 
închipuescii obstacole, imaginare ca copii care. încălicaţi pe bețe 

batii scaunele şi mesele credend că ele opresc bidiviul lor de



a alerga; se mânie pe tradiţiuni, pe: obiceiuri şi pe Smen , 
tabără cu condeiul asupra lor fără milă: şi fără generositate, 

„Îk denungiă opiniei şi vendictei “naţionale ca olstacole care îi 
"oprescii d'a duce ţira la raiul ce ci ai pregătit; perdii res- 
pectul moralei şi al raţiuney, se lăsă deliriului unei porniri 
netemperate, de idei greşite, de sentimente proste şi de limbagiii 
nemăsurat şi devinii, fâri voia lor. pâte, instrumentul urei şi 
ambiţiunei acelora, care nu văgii înălţarea decât, în dirtimare, 

Departe de aceste lupte, urmaşii noştri când vor ceti câte 
„Sai scris întraceşti timp, vor vedea cu. mâhnire sărăcia de - 
idei şi avnţia de patimi care ne sfâşie” tntruniă timp atât, 
de critic,  într'un timp când trebuea ca toti inteligenţia si 
aducă contingentul seii la o. lucrare atât, de mare atât, de a- 
neroi6să ca renascerea unei naţiuni, , | 
"Acei care mu voesc nici destrugerea nici. conservarea a tot 

ce esistă, fiind că cred că multe din instituţiunile nostre .. 
sunt” productul spiritului naţiunei şi că nu se poti distruge 

“fâră primejdie, precum credcii: că ar fi fost periculos a păstra 
instituţiunile acelea care aii servit. la apăsarea naţiunei şi la 
împedicarea progresului, acet Gmenk aii fost tractaţi ca inimici” 
al binelui şi loviți din tote părţile; acei care au dorit tot- 
de-auna equitatea şi libertatea în ordinul social şi politie, o 
societate în care să domniască : dreptatea cu un gurern respec- 
tabil şi respectat, nu „prin domnia puterei, ci prin domnia le- 
gilor; acel care aii respectat puterea fără a o linguşi, care 
Mai căutat nici odată a o amăgi ci % ai arttat din vreme: 
stâncile de care se pote lovi;. acel care nu cred că printr'o 
săritură se p6te ajunse şi întrece naţiunile cele mai. înaintate; 
acei care privesc cu îngrijire pornirile care aii adus loviri de 
tot felul aii fost tractaţi de ambiţioși şi de ref Români, Acei
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Omeni aii fost loviți din tite părţile fiind că în apreţierea lor 
despre starea spiritelor în ţâri cred că nu esistă nick ne- 
răbdare de reforme în unele clase, nic împotriviri înverşunate 

în cele-alte; nu ved nici tyrania nici anarchia care să potă 

legitima o revoluţiune. Ei vedeti de mult viind acea lovire şi 

aii plecat capul înaintea ej, fiind că sciaii că poporul este tot- 
dauna gata a aplauda pe acei care făgăduescii egalitatea; 

mulţimea se măgulesce lesne de ceea ce place patimilor ci, 
când nu scie că numai prin libertate se pote ajunge la egali- 

tate, la egalitatea înaintea legelor,. singura egalitate permisă 

“omului într'acâstă lume; când nu scie că orce altă egalitate 

nu este decât un instrument de apăsare şi: de injustiţie care 
mai curând sai mai târdiii duce la despotism. 

Ori care aii fost: causele, ort care ar fi consequenţiele, o 

reyoluţiune mare s'a făcut în România, tâte ambiţiunele aii 

fost mişcate, tâte interesele sguduite. Acum opera de destruc- 

țiune este săvârşită, revoluţiunea politică şi socială s'a ficut şi 
începe opera de edificare. Să nu "şt facă nimeni ilusiuni, 0- 
pera accsta este mai grea, mal anevoe decât aceea a destru- 

gerei. Aci raţiunea şi sciința 'şt ai. rolul lor; fără densele 
estc disoluţiune şi chaos „când se edifică o societate cuvântul 
(5.4cyos) trebue să fie: de la început. Ce formă ar fi avut 
lumea, ce existență ar fi avut ea fără cuvântul care era la 
Dumnedeii! şi cum star putea constitui o societate fără rațiune 
şi fără cugetare? 

A înşira cuvinte frumâse şi sunătâre nu este a raţiona, nu 

“este a respândi idei, nu este a lumina; a injura şi a: calom- 

mia nu este decât a vina monopolul virtuţii şi al patriotismu-. 
lui. Spiritul nu se hrănesce cu vorbe. Nu este destul a striga, 
libertate, dreptate, egalitate pe tote tonurile ca să vedem
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pe aceste deităţi eşind de odată încolfate şi îimpărtgate; tre: 
„bue făcut ceva mai serios, mai demn de densele, dar şi mai 

anevoe tot odată; trebue 'să citim a, pune pe fie care Român 
în stare- să înţeltgă şi să simţă respectul ce trebue să aibă 
omul către sine şi către cei-lalţi 6meni, să'l facem să înţe- 
ligă simţul dreptului şi al datoriei, aniorul dreptăţii ; aceste 
condițiuni de căpătenie ale libertăţii şi ale egalităţii, condițiuni 
fără care ori unde ar fi ele scrise se pot preface lesne, treptat 

sait într'o clipă, în cea mai urici6să tyranie. Numai când vom 
fi pătrunşt de aceste: condițiuni ale ordinului social, libertatea | 
va putea trăi în sufletul nostru. 

Pop6rele nu se mai întorci înapoi şi trecutul numai revine, 
nici suntem dintr'acei -care ar dori stl mat vâdi, chiar de ar 
mai fi el cu putinţă. Credem în progres căci el este o condi- 
ţiune a nature physice şi morale, căci numai el ne pote duce 
sigur la înălţimea la care ne este permis să aspirăm ca s0= 

"cietate şi ca naţiune; dar scim că el nu se realisesti decât 
prin sciinţă, 

- De mai mulţi ani societatea n0stră 'se  învertesce într”un 
cerc viţios; un reii mare ns apasă, cătăm cu toţii isvorul a- 
celui reii, fiecare îl vedem în deosebite locuri, după punctul. de 
vedere în care. ne punem; îl. vedem în regulament, în con- 
venţiune, în posiţiunea ndstră geographică, în lună şi în sâre; 
nimeni însă nu a căutat să împlinâscă lipsele ce avem.: Oare 
ignorenţa corupţiunea şi erdrea nu ai ele nici. 0 Darie la 
starea tristă în care ne aflăm! ” 
"Pornind dintr'acest punct de vedere am încercat a pune pe 

hârtie întrun mod. simplu unele din „cunoscinţele economice, 
„-fără care îmi pare că o societate nu , p6to prospera ' şi progresa
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“în secolul al XIX-lea. Am căutat a însemna pe ici pe colea 
ideile eronate care domnescii în multe spirite. 

" Obligaţi prin natura acestor chestiuni a aborda une ori! 
. chestiuni care facii obiectul luptelor -politice, am căutat a o 
face nu ca politică militantă ci a le tracta cu linisce şi ma- . 

turitate, cum se curine a fi tractate chestiunile de filosofie 

politică şi socială - daca a ales pte forma” cea mal anevoe 
„sub care să putu presenta; departe de mine pretenţiunea 

de a crede că am ales modul cel mai. potrivit cu mijlâcele. 

mele; un scriitor mai esperimentat ar fi putut să cagă în ue 
isbândă; am făcut'o ca o necesitate; mi s'a părut că-este 

singura formă sub care se potii presenta asemenea chestiuni 

unui public puţin obicinuit âncă cu studiul sciinţelor morale 
şi politice, puţin obicinuit:a da, o atenţiune susţinută unei cetiri 

seri6se şi ostenitâre prin care. se poti ajunge a înțelege și a 

învăţa adevărurile netăgăduite care result. dintr'o serie de ra- 
ționamente; am credut. că. or cât de mic ar fi meritul literar 

al acestii scrieri, ca utilitate ânsă. modul ce am adoptat va fi 

maj potrivit cu starea, spiritelor; am preferit. mai bine a tracta 

unele chestiuni economice sub forma de convorbiri decât a a- 
„dopta forma. de un tractat sistematic în care să desvolt una 

după alta, capitol cu: capitol, în ordinul sciinţific, chestiunele 
economice, | 

Aşteptarea mea n'a fost înşelată şi favârea cu care aii fost 

priimite cele d'intâiii încercări me incuragisi a da o nouă e- | 

diţiune a convorbirilor economice şi: a continua publicând din 
vreme în vreme câte o mică broșură tratând chestiunele care 
mi S'ar părea că pot area un interes fie e politic fie economic 
saii social. 

„Nu ar fi fost mal hine şi mal me îmi dicea un amic să
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„fi scris întrun mod regulat şi systematic un curs de economie 
„politică, începând, cum sc face, de la esplicarea gicerilor : pro- 

" aducțiune, consomaţiune, schimb, cerere, ofertă, mergend 
„treptat până la espunerea combinaţiunilor financiare celor mai 

„adânci şi. mai complicate?, ani căştiga cel puţin din cetirea 
„broşurelor dumitale învă țătura unei sciinţe.« 

Nu gic ba! dar iubiţi cetitori, nu scrie cine-va: cum voesce, 
ci din nenorocire. scrie cum p6te; de ar fi alt-fel ,- înţelegeţi 

„bine, că nu ar mat esista deosebiri între scriitori; ar fi toţi - 
0 apă, adică de o potrivă buni în fond şi în formă; ar plana 

toţi ca acvile. VE rog: dar, fiţi toleranţi şi priimiţi ceea ce vă 
pot da; nu cereţi de la nimeni să se sue mal sus de câ ît 
este dat, : | 

Să vă spuiii acum. amici cititori, de ce nict. nu încerc mă-" 
car, să fac ceea ce-mi cerea. amicul de care vă vorbiam şi 10 

“ Spuiii curat şi limpede : nu 0 fac, pentru.că nu pot; să vă 
spuiit şi pentru ce nu pot + preocupat de interesele morale şi 
materiale -ale: societăţii nâstre, interese. care astăgi sunt mai . : 

__ grăbitore şi mai neapărat trebuincidse de cât tot-d'auna, căci | 
„Sub î6te punturile de vedere ele atingii presentul şi viitorul. . 

nostru naţional, atingii armonia 6menilor între denşii, atingu 
îmbuntitățirea stării physice, morale şi intelectuale a: tutulor 
Românilor; interese strâns legate cu metaphysica, cu religia, | 
cu politica, cu psychologia, ca sciință a patimilor: şi a faculti- 
ților omenesci, cu dreptul public şi privat şi-cu economia po- 

= iticăș vă întreb dacă sub povara unor asemenea preocupaţiuni 
aşi putea descurca ițile? fac-o cine crede că pâte, ei nu mă 
simţ în stare; pana aceea este prea grea peniru braţul mcii, 
Vie acela care să serie ui Coşmos moral şi raţional şi 1 oil 

. 

e



citi cu aceeaşi admiraţiune şi i venerațiune cu care am citit pe 
Comte şi pe Buekl. 

Ca să potă cerceta cine-va cestiunele economice şi sociale 
numai sub puntul: de vedere al principiilor abstracte, să cer- 
cetese phenomenele ce ne presintă societăţile şi să caute legile 
care presidă la generaţiunea acestor phenomene, trebue să aibă 
spiritul liber; căci este o lucrare de competinţa economiştilor 
de profesiune, a docţilor sciinţel. Methoda unul om preocupat 
de necesităţile împrejurărilor, de grăbirea timpului, de exigen- 
ţile politice din întru şi din afară, de posibilități și de opur- 
tunităţi, trebue să difere, în asemenea condițiuni nu  p6te 
pune cestiunele în ordinul în care ar voi, nu pote urmări o 
soluţiune t6tă viţa lut; căci cestiunile nu staii fise cum stă 
mili6ne de secoli o stea pe cer.. i 

De voe de nevoe, de bine de răi am fost om politic, om de . 

stat, cum să dice, şi am tras destul timp la ham ca să-nu 
fi vemas şi că, cu defectele meseriei. Omul de Stat este. 

silit să deslege cestiunile,, în ordinul în care i să presintă, 

puse mai tot-d'auna de evenimente, încurcate şi învălite într'o 
mie ş'o mie de împrejurări ale timpului, ale locului, ale si- 
tuaţiunei politice, ale opiniunei publice şi ale prejudiţiilor. Prin 
urmare, iubiţi cititori, îmi e cu neputinţă să mă supun la o 

învățătură doctrinaTă, să mă fac organul unei scoli sait al unei 

secte sciinţifice, şi priimiţi cu indulgență cea ce vă pot da. 
».



PARTEA ANTEIA 

MUNGA. 

1868 |
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Încep. cu ilă cestiune- mare, foarte mar6, cea mal. | 
mare din tâte, uă cestiune care primă totul, şi care în 

secolul în care trăim le conduce tâte : lucruri şi 6 
meni,. popore şi guverne, Domni şi Împeraţi; cestiune 

“care conţine tstă philosophia morală și politică a so- 
cietăţilor moderne : | - 

Încerc a vă vorbi despre Muncă. _ 
" Înţelegeţi bine, chiar după numerul paginilor ce 

„axeți într'acest capitol că nu pot pretinde sâ fi tra- 
tat acestă cestiune în întregimea er; nu'am putut să: 
0 puiii în câte-va fox, că nu sunt Mâzârike împărat 
care. băga uă armată mare-cu generali cu tot, într'uă 
nucă şi 0 hrănea cu un grăunte de meii. Priimiţi 

- dar domnii mel scrierea acâsta ca uă întroduceră la 
uă carte mare în dece volume, pe care nu am să o 

„seriil nici uă dată; dar care va fi tipărită, sunt si- 
sur, de rol toţi împreună; căci fie care veţi găsi în 
inima. şi în cugetarea râstră miile de pagine care 
lipsescil aici. DN 

Unde ne aflăm şi unde mergem? Eată întrebarea 
ce trebue să'și fi făcut de uă mie de ori or ce bun 
Român care cugetă câtuşi de puţin. Numerând gră-
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dinele şi plimbările pline de lume, audind musicele 
şi lăutari cari cântă dioa şi nâptea lângă butdele cu 
bere .care se descarcă necontenit la 'Tunel, la Raşea - 
şi la grădinile cu leY și cu cerbi care s'aă deschis 
unele lângă altele în tote colţurile mahalalelor; mă- 
surând grosimea codelor rochiilor care mătură praful, 
gunoiul şi noroiul stradelor; privind strălucirea tră- 
surilor care se l6gănă pe sosea; admirând lusul li- - 
vrelelor şi feţele domnişârelor care se .învârtescii îni 
birje, ne putem dice că mergem ca: praful şi ca noroiul 
unde ne duce vântul şi apa. : | iN 

De ne vom pune întrebarea : Ce este o națiune, 
şi care 'sunt elementele din care se compune ca? ne 
răspundem îndată că acele elemente sunt Gmenii;' dar 
care 6meni? căci de ar fi după numărul sufletelor, 
Chinesil ar fi cea d'ântâiu naţiune din lume; Fran- 
cesil, Germanii şi Italienii ar veni în a treia şi a 
patra linie; Englesir, Olandesir, Belgil şi Switzeri! 
ar fi nisco naţiuni de. puţină, însemnătate, conduse 
de acţiunea intelectuală şi politică a Indienilor şi a 
Iaponesilor, Când ne dicem că elementele ce consti- 
tue o naţiune sunt Gmenii, înţelegem p5 Gmenii acel 
care lasă urme în trecerea lor pe pământ; care lasă 
lucrări de. acelea de care se glorifică istoria cirilisa- 
“țiuner; Omenil aceea care învingători sait învinşi s'au 
luptat pentru 'o idee. Leonidas, Temistocle, Homer, 
Aristide, Archimede, Demosthene, Apelle şi Phidias 
ai combătut alături cu Caraisc şi cu Botzari pentru 
„liberarea Greciei; el ai hotărită victoria, 6% ai chiă- 
mat ps Byron, pe Chateaubriand şi pe David d'Angers
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la Misolongi şi la Nararin, ei au dusi pe Straftord. 
Canning la Poros; Italia a trăit cinci secol! din vița, 
lui Dante, lui Raphael şi a lui Michail Angel; ar fi 
trăit o sută ş'o mie; basole pe care ai ridicat er 
naționalitatea Italiană nu le pote dărăma nici o pu- 
tere; umbra lor a deşteptat pe Victor Emmanoel,: pe: 
Garibaldi şi pe Cavour şi a chiămat ârra lor.la 0 
vi6ţă nuoă; ati facuti din Italia, dumicată. şi împăr- 
țită, un stat mare, puternic şi glorios; Watt şi VVit- 
worth aii însuţit în câţi-va anr puterea physică şi 
materială a ţării lor; Shakespeare a format raţiunea 

“şi cugetarea. Englesilor descriindu-le cu o putere ne- 
înțel6să valurile şi cutele inimei omenesci, arătându- 

„le conseguinţile oribile ale patimilor neînfrânate. Eată 
Gmeni de aceea care constituesce o naţionalitate. - 

Să, ne gândim puţin împreună ca să vedem, noi, 
Românii ce suntem şi ce am putea fi? | 

Noi ne împărţim în două mari categorii : unil 
care nu sciii nici măcar a scrie și a-citi, plu- 

„Sar cet mal mulți, aşădaţi. la ţâră, în sate, locuind 
„case de pămînt şi de nuele, mulţi âncă îngropați în 

bordee; sai aşedați pe - marginile oraşelor şi târgu- 
rilor : dulgheri, zidari,. precupeţi, exersând meseriile 
cele mal gr6sa şi mal puţin băn6sa, locuescii căseidre 
cafandate în umed$la şi necurăţenia suburbiilor. 

Cea-altă categorie să compune de Gmeni, care sciti 
să scrie şi să citâscă, mal mult sali mat puţin ; for- 
m6să în general clasa. biurocraţilor de Ja secretar de 
primărie sati notar, pînă la president de consilii de 
miniştri, ciocoi vechi şi- nuof, boeri mari şi mici,
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pensionară, funcţionari în activitate, funcţionari în 
disponibilitate, chivernisiţ şi paraponisiţi. 

De câţi-va ani începuse a se ridica o clasă nouă 
şi folositâre agriculturei şi comertinlul, - acâsta, era 
clasa arendaşilor dar care a fost crud lovită. 

— Am pus bădtul la scâlă., însemnesă în "gura - 
celor mal mulţi părinţi, Pan scos din rândul mun- 
citorilor, când va. fi mare va sedea. tolănit pe cana- 

Dea, va Funa tctă dlioa tigară, se va plimba. dioa şi - 
noptea în trăsură, picior este picior, şi va scrie - 

„pe petițiunile menorociților împricinaţi : „se "va face 
„cele de cuviință potrivit legilor în” vigore,“ - bietul 
mei va trăi din casa visterici, adică din munca 
Gmenilor de categoria d'ânttiii. 

Mal toţi părinţii care trămită copii lor la scâlă. 
îl trămită acolo cu gândul de a'1 face. funcţionari; 
dacă isbutesciă a-l jine doui sai. trei any la Paris, 
credii că le ai asigurat un viitor de boer mare. Când 

„copii vinil în vârstă, părinţii alârgă, ceră, strigă, -se 
rOgă, intrigă până ce le procură o Slujhă Sati o spe- 
Tanţă de. slujbă; nu se gândescui nică de cum la ne- 
odihna, la bătaea de inimă şi la umilinţele co 16 - 
preg ătescii; nu sciil ce pâne amară le frământă sus- | 
trăsându-i de la condiţiunea în care S'aii născut şi -- 
ai crescut, de la condiţiunea modestă după care mat 

 târdii cer may mulți ai să oftese grei! 
Părinţi care vă iubiţi. copii, care ră iubiţi patria! 

daţi educațiune fiilor voştri, dați-le învățătură multă 
şi 'Sănătosă, fiţi mândri şi ambiţioşi pentru: denşii; 

"> împingeţi-I în carierile acelea unde este glorie şi a-
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vere. de câştisat; împingeţi'I la sciințe, Ia littere, la, 
arte, la meşteşuguri, la industrie, la agricultură, la 
comerciii; nul aruncați în prăpastia cancelariilor ; 
căci acolo nu este nică renume, nici avere ; nu este 
nici liniscea sufletului, nici mulţumirea inimei; acolo 
ispita se află necontenit în luptă cu consciința, 
luptă în care cel mal mulți cadii; căer nu ati dobân- 
dif în educaţiunea ce li s'a dat, puterea morală. tre- 
buinci6să ca să 6să învingători, a | 

Alegerea, profesiune copiilor este mar mult sati 
mai puţin dictată de părinți, respundere mare, căci 
de la dânsa atârnă desroltarea facultăţilor, progresul 
intelliginţei.. De la acestă alegere depinde: îmbunătă- 

„Ze ţirea stării materiale a omului, consideraţiunea de 
i care se va bucura în lume, relaţiunele în societate, 

E amicii ce'șI va face, sogiea ce va lua; într'un cuvint 
| fericirea şi independinţa lu. Nu aveţi datorie mai 

î- sacră, mal grea de împlinit de cât alegerea carierei 
î în care voii să aruncaţi pe copii. voştri. 
(Afară de un mie număr, un forte mic număr de 
: casuri escepţionale pentru tinerii de o disposiţiune 

"naturală, o vocaţiune tare, care se manifestă singură, 
| fără voea nimânu! » care învinge t6te împotrivirile şi 

triumfă în contra tutulor pedicilor, afară de casurile 
de genii, casuri forte puţin numer6se, vol părinţii 
hotărâți despre sârta copiilor, prin alegerea, cariere! în 
care îl aruncaţi. Porniţi de iubirea ce aveţi pentru 
dânşii, credeți că ţintind la, funcţiunele statului, îm- 
pletiţi. copiilor vostri dile de fericire, credeţi că le. 
asiguraţi viitorul prin 1$fă şi prin pensie; credeţi. că - 
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acelea sunt posiţiunile inalte ale - societaţi. Dintr'un 
„om care ar fi eşit un cultivator bun, un artist de merit 
saii un meşter însemnat, care să facă onor ţerii și 
să pOtă ţinea, familiea sa în îndestulare şi da o bună, 
crescere copiilor ser, faceţi. un biet funcţionar care 
d'ahia se ţine dintr'o di până într'alta, un cerşiător pe 
la uşile ministrilor, a rudelor, a amicilor şi a favoriţilor 
Gmenilor înfinenţi; măriţi concurenţa la lefi, împin- 
geți la sporirea, impositelor ş şi fără să sciți, pregătiţi 
caderea morală a copiilor vostri şi a ţerel. 

Părinţi cu iubire de copil şi de eră, deschideţi 
ochil şi vedeţi că în secolul în care trăim, Şi în se- 
colii în care vor trăi copil vostri sunt locuri onora- 
bile în t6te profesiunile. Astă-di nu mai există altă 
basă de distincţiune, decât inteligența; nu mal p6te 
fi altă linie de demareaţiune între Gmeni, decât cea 
însemnată, de către educaţiunea morală şi intelectuală 
a fie căruia; nu mal există şi nu mat pote exista altă, 
distincţiune decât aceea ce'şi trage fie-care prin pur- 
tarea şi prin folosul ce aduce în societate, 

„Pământul va produce spini şi ciulini, vel mânca 
„pânea ta după sudrea frunțel tale, până ce te vel 
„întârce în pământ“. Sunt cuvintele cu care creatorul 
dă omului libertatea; cuvintele cu care omul physic 
devine om intelectual, om moral. Munca este da cea, 

“d'ântâiii condiţiune a averei şi a libertăţii; dar voim 
fie-care să ne suim sus pe scara socială, este în fi- 
rea nostră a Gmenilor, să aspirăm la o stare bună, 
să avem ambiţiiina, să voim fie care să avem :profe- 
Siunea cea mal onorată; dar care sunt profesiunele
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onorabile şi înalte? Aici e cestiunea! Într'un mod.ab- 
“solut, profesiunele nu sunt mar onorabile, maă înalte 
unele decât altele; întrun mod relaţit ânsă; putem 
dice, că profesiunea cea mal onorabile este, pentru 
fie care, aceea pe care suntem mai în stare a 0 în- 
deplini bine, aceea prin care. putem să aducem may 

„mult folos societăţi!, familiex şi amicilor “nostri. Ero- 
rile şi prejudiţiile, care adesea rătăcesci opiniunea,, 
ne faci să credem că fancţionarii statului sunt mal 

„sus decât, banchierii, pe acestiea, îi punem mai pre- 
sus- decât pe arendași, şi pe comercianţi, pe care la 
rândul lor îI considerăm mal sus de cât pe meșteri 
şi po muncitori de pământ. Dar Gre trebue ca no- 
greşit să judecăm posiţiunea, ce voim să ne facem 
după ceea ce crede lumea? Nu este mal drept şi mal 
bine să o judecăm după gradul. de inteliginţă ce tre- 
bue să aducem la esersarea profesiune ce luăm, şi 
după întinderea mijlâcelor de care putem dispune ca 
să o îndeplinim bine şi cu demnitate? Ne uităm la 
strălucirea, ce încunjâră uă profesiune şi nu observăm 
că omul face profesiunea, ear nu profesiunea pe om. 
Omul, superior pâte rădica şi ilustra meseria, cea, mar 
modestă, cea, mal umilă. Watt nu era decât un ferar 
şi Brustelone un tâmplar! Să căutăm mar cu deose- 
bire la gravitatea, datoriilor ce prescrie profesiunea, 

„co voim să dâm copiilor nostri, la importenţa . dato- 
riilor co le impune şi la mărimea. resultatelor ce vor 
putea dobândi pentru dânşii şi pentru ţâră; să cău- 
tăm să nu'! espunem a nu putea duce greutatea sar- 
cine ce le impunem, ci din contra să îngrijim să fie
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în Stare a domina posiţiunea ce le facem. Mâna lut 
Dumnedeii conduce şi protege geniul; să nu ne te- 
mem că s'ar putea, vre odată îneca talentul : în secolul 
în care trăim €l se rădică singur din orl ce adânti- 
m6 : Peel era un postăvar, Lincolm un tăetor de lem- 
ne şi Johnson un croitor; modestele loi: condițiuni, u- 
milele lor profesiuni, opritu-i-aii de a se sui la înăl- 

- țimea de la care erati să ilustrese numele şi ţera; 
lor! Este ânsă trist.a vedea pe cel care fără voea 
lu! Dumnedei se sue acolo unde nul chiamă puterile 
sale intelectuale şi morale; nenorocitul nu'şi pote 
împlini misiunea cu demnitate, se. espune a fi de ris 
şi devine ruşinea naţiel şi a familiei sale. 

Secolul în care trăim este realisarea progresului 
social condus de progresul - raționalismului, progres 
la care ai lucrat toţi 6menii de valdre, philosophi 
şi erol. Acest progres îşi are sorgintea ul în pzz- 
că; de muncă dar voese să vă vorbesc astădi. Vă 
voiii rorbi cum voii putea şi cum mi-o veni mar bine.



II. 
La 12 Aprilie 1S66 n6ptea, mă îmbarcasem la, 

Marsilia pe 'Thabor, paquebot postă a Mesageriilor 
Imperiale; a doua di la nuoă ore alergasem - opt-decă 
de mile în mare, clopotul no chiima la dejun şi pa- 
sageri eşiail unul câte unul din cabine. Intrând în 
salon am găsit pe căpitanul Monthier comandantul 
vaporului, 0 glori6să rămășiță, din naufragiul Medu- 
sel, astădi trecut din marina de resbel în serviciul 
companiei, un amic cu care am îrăit triste şi, ve- 
sole dile în Archipel; domnul Dromant secretar de 
ambasadă era, între pasageri. Acești vechi şi buni 

„amici S'aii aruncat în braţele mele şi nc-am felicitat 
de fericita întâmplare 'care ne mar. aduna, uădată. La 
pronunțiarea numelui miei am observat că un tântr 
care se pusese la masă lângă mine, "Şi-a schimbat 

„locul, şi de unde era, vesel şi vorbitor se făcuse tacut 
„şi posomorât ca. cerul care Se învălea cu 'nuori din 
t6te părţile. D'abea sorbisem de duoă tre! ori din ca- 
fea, când vântul care ne lua, despre babord se întârse 
spre apus; îndată încspu raliul. și tengagiul a ne 
legăna în t6te părţile; timpul se fica gros şi răi, 
(gros-mauvais) cum die marinarii; întrun minut toți
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Ospeţii dispărură, fiă-care se retrăsese în cabina sa, 
Duoă qile şi duoă nopţi zăcură pe c6ste cu mâna la 

- cap. Comandantul di si n6pte pe dunetă cu mânele 
încleştate pe bastingage ca să nu'l arunce vântul în 
mare, observa mersul corăbiex care d'abia făcea câte 
duoă noduri pe oră; nu permitea comanda locotenen- 
tului decât când se închidea în cabinet ca harta lui. 
Spratt ca să calculeze puntul. Remăsesem dilele şi 
serile la prând şi la dejun singur cu amicul meii 
Dromant; resemaţi cu câtele pe masă ne sfădeam 
câte şâse ore pe di asupra trebilor lumei în general 
şi ale Europei în deosehl. 

JOl sâra furiea vântului Nor-Ua (N.0.) să tăiese, 
timpul se întorsese Sur-E ($. £.), navigam tribord; 
focii, pânzele de artimont şi de misenă, mari deschise, 
adăogaii uă sută de cal la puterea aburului; vasul 
fugea ca 0 săgâtă pe marea lucie, cerul se înseni- 
nase, luna €eşia mare şi roşie din aburul mării arun- 
când dinaintea n6stră o câmă de argint care se juca 
pe valuri de'la orizon până în stropil de apă ce să- 
reait ca miliâne de 'Drilianturi din râtele vaporului; 
corabiea să suea şi se cobora în cadență pe valul 
lung ce să 'formâsă tot-d'auna în plină mare după 
furtună; pasagerii însănătoşiți eşiai unul câte unul 
pe pod; iar eit urmam cu amicul mei Dromant uă 
conversaţiune începută la masă. 
2 — Vol naţiunele cele- miei, îm! dicea el, vă plân- 
geţi ne ncetat de puterile cele mari, când că- se a- 
mestecă prea mult în trebile rostre, când că nu în- 
grijescă de viitorul, de interesele şi de. posițiunea,.
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vostră; nu TE mai întră nimeni în v0o; nu e mal 
puţin adevărat însă că no! ne-am pus de multe ori 
în primejdi! şi -cheltueli, am dat sângele şi Danii 
nostrii ca să vă asigurăm existența politică, ca să 
VE punom în stare să vă desroltaţă şi să contribuiţi 

„Şi vol ca naţiune la opera cea mare a progresului 
şi a civilisaţiune! universale. Voi în loc de a vă 
pune pe lucru, în loc de a organisa ună administra, 
țiune simplă şi liberale, de a vă da uă justiţie care 
să asigure onorul şi. averea fie-căruea, în loc de a vă 
aplica să imbunătăţiţi agricultura, singura vâstră, in- 
dustrie, în loc de a ră sili să respândiţi învăţătura, 
în deosebitele clase ale societăţii după trebuinţele lor 
respective, în loc de a căuta să asiguraţi apărarea 
teritoriului vostru: printr'uă putere armată, care să nu 
fie dărăpănătâre financelor, şi de a ve da o organi- 
sațiune militară, potrivită mijl6celor râstre contribui- 
tive, v'aţi apucat să copiaţi casarmele şi pantaloni 
armatelor celor mari. Imitaţi tot ce esistă în ţerile, a, 
cărora posiţiune politică şi geographică nu are nicl 
uă asemănare cu a vâstră; imitaţi orbesee, când pe 
Muscali, când pe Francesi, când pe Nemţi, fără a ve 
gândi că acelea sunt nisce puteri marI care at am- 
biţiuni şi trebuinţe politice. de un alt ordin, şi că 
la dinsele necesitatea de a ataca esto de multe ort, 
cel puţin atât de mare, cât şi aceea, de a se apăra, . 

“Sunteţi ca copii cel resfățaţi, nu sciți ce vreţi; după 
co aţă cerut unirea pe tite tonurile, după ce ați 
strigat tot într'una: să vi se recun6scă antonomia | 
țorii, după ce aţi tot cerut uă corstituțiune, care să
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pue puterea executivă sub un control serios, d'abea 
le dobăndiţi acestea şi a duca di ve puneţi de 
anulaţi constituțiunea ce vi s'a dat, proclamaţi alta, 
dupe cheful vostru, pe întârceţi pe alt drum ear la 
“guvernul bunului plac; autonomia, v'aţi dus de aţi 
depus'o la pici6rele acelor în contra ingerenţii și u- 
surpaţiunei cărora ați strigat şi aţi protestat; le-aţi 
cerui să ve harazâscă o chartă nucă, Statutul; semănă 
nu s6mănă cu plebiscitul nostru, puțin ră pasă. Ro- 
mânil câți am vedut, şi-am vădut mulţime la Paris 
şi'la Viena, mi-au vorbit în contra unirer, mi-ati 
spus că unirea -nu mal este cu putinţă în viitor, şi 
că la cea, d'ăntâiii ocasiune o să căutați să aveţi ear 
duoă Principate cu duor şefi, | 
— Domnul mei, dacă “am tânjit vre o dată de 

cera, nu a fostii de nepăsarea şi de neingrijirea ce- 
lor. tari ţi puternică; din contra, ne am plâns de a- 
mestecul vostru în trebile nâstre. Imi pare re că 
Statutul cu care aţi înzestrat țâra mea nu me 6rtă 
sâ'ț1 respund cum aşi voi și cum ar trebui, în ceea 
ce privesce transformarea. constituțiunei şi întărirea 
autonomiei. Iuţelegi reserta în care trebue să mă 
ţii; dar cât despre ceea ce al dis de unire îţi pot 
respunde și îţi pot respunde victorios; îţi die dar 
că Români! cu care al avut ocasiune de a vorbi, când 
ţi-ai spus că unirea numa! ce cu putinţă în viitor, 
şi că ea n'a fost un sentiment național, ci numal o 
intrigă: politică, judeca lucrurile forte uşor; mărtu- 
resc şi eă că aparinţele sunt astădi în contra, unirel. 
Vedându-ne şi audindu-ue, or-cine pâte- crede lesne
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că ea, este condamnată sati cel puţin compromisă; şi 
cum ar putea fi alt-feli? I se atribue tâte relele şi 
tote nenorocirile câte ai năpădit pe ț6ră; dar să 
cercetăm lucrul ma! cu dinadinsul, să mergem mal 
adânc, să nu ne oprim numai la suprafație, să cău- 
tăm a descoperi, daca să pâte, causele care ati dat 
nascere ideei unirel. Numai aşa putem vedea daca ea 
a fost şi este-un capriciu saii o intrigă, daca a fost 
efectul unei esaltaţiuni momentane şi trecătâre, saii 
daca este un sentiment politic care îşi are cuvântul 
seii de a fi; o | 

Statele nu sunt decât o grupare de Gmenl care ai 
între dânşii interese politice și sociale comune, legă- 
tură, care în cele mar multe casuri sunt resultatul 
identităţii de limbă, de obiceiuri, de credinţe ; legă- 
tură între Gmeni care ati aceleaşi caracteristice physice 
şi morale, Popdrele ca şi individir “au fiă-care physio- 
nomia lor proprie; portul, caracterul, spiritul unui 
om ne arată mal tot-d'aiina națiunea la, -care apar- 

„ține. Colectivităţile ai interesele, aspiraţiunile, pati-- 
mile şi ambiţiunele lor, întoemal ca şi individir; acele 
interese şi amhbiţiani,: fie generale, fie numai ale par- 
tidelor, îşi esersâză adesea acţiunea lor în contra 
altor societăţi, altor state, prin fel de fel de mi l6ce, 
prin presiuni politice şi de multe ort chiar. prin pu- 
terea armelor, Sa 

— Me eartă. că te întrerup! "ţi-aduci aminte că 
eii nu eram pentru unire, decât cu o singură condi- 
une; voiam unirea cu tote consecuenţele ex, căci ca 
cestiune politică o pot înţelege; dar ca principii so-
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cial nu mi se părea că putea să abă importență , 
nu credeam că pote înlesni nică activa. desroltarea, 
morală a naţiuni, că ea pote fecunda progresul; 
într'un cuvint nu o consideram ca, un element civili- 
sator; formarea de grupe mari nu cred să fie ulti- 
mul cuvînt al civilisaţiuner; am credut tot-d'auna că 
progresul duce mai mult spre formarea de grupa mici 
decât spre grămegi mari; lupta între comună şi cen- 
tralisaţie este pentru mine lupta între libertate şi 
despotism. Chiar pe dumnsta, 'mi aduc aminte că 
te-am vădut într'o vreme fârte preocupat de primejdia, 

„ce vedeal în . tendințele Slavilor de a se grupa Şi a 
forma uă unitate mare. 

— Pentru că m'aă vidut preocupat de primejdia 
în care S'ar afla equilibrul european, de aceea mă 
vel găsi tot d'auna în present și în viitor unionist 
ca şi în trecut. Observă şi ver vedea că de şi în or- 
dinul physie şi intelectual există între individe deo- 
sebiri caracteristice, în ordinul moral. ânsă, toți 6- 
menii sunt supuşi aceloraşi regule, aceloraşi principit 
comune tutulor societăţilor; principi! pe care le pu-: 
tem numi primordiale, fără care o societate nu pâte 
exista; principi! care sunt ca să dic aşa, nisce as- 
siome din care decurge dreptul natural, şi care nu 
a trebuință nici măcar de a fi demonstrate precum : 
probitatea, buna credință şi moderatiuneca; ela sunt 

„elementele de căpetenie ale moralei private, basele 
şi garanţia societăţilor. Cu cât 0, societate este mai 
civilisată, cu atât acele principi ai o sancţiune mat . 
tare, mal puternică în moravuri şi în obiceiuri; fie-
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„care membru este obligat a se conforma lor. Omul 
care nu'şi păzesce îndatoririle Iuaţe către alţii sai care întrebuinţâză violența în contra, dreptului şi în contra rațiune! nu are stima; şi consideraţiunea, lu- meY, şi când devine primejdios” şi vătămător legile 
prescriă - măsuri în contra lu! pentru securitatea tu: 
tulor; nu este ânsă. tot aşa şi cu colectivităţile : 
intre state, între naţiuni, între popore nu se păzescă principiile dreptăţii şi ale equităţii cu o destul 'de 
mare scumpătate; până acum nu se află constituită, 
nici o autoritate care să arhă misiunea, şi puterea 
de a face să se respecteze acele principii de către 
toţi de o potrivă; istoria, poporelor şi a statelor este 
mal mult o epopee a vitejiilor prin arnie, 'decât de- 

“ scrierea, luptei seculare între bine şi între râu, între 
just şi între injust; mar tot d'auna aplaudele şi ad- 
mirăţiunea lume, şi mal cu deosebire a vostră. Omeni 
diplomaţi, a, fost și este pentru învingător, numâscă- se el Washington sai Ibraim, Napoleon, Alesandra 

“ Bliicher sait Wellington, puţin ve pasă! Când găsiți 
0 lacrimă de sympathie: pentru cel învins, 0 stergeți. 

" îndată ce se arată. - Invingttor, Garibaldi este un „eroti, învins l'aţi fi tractat, de factios, de perturba- 
“tor; causa ar fi fost ânsă tot “aceeaşi, tot atât de 
drâptă, tot atât de sântă! 
— Este adevărat, că până acum dreptul celui mar 

tare a domnit în politică; dar de la resbelul Crimei 
încoace lucrurile s'aii schimbat ; Turcia, care era .un 

„măr de discordie între puterile cele mari şi care în- 
tărâta, lăcomia Rusie, s'a admis la tractatul de la
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Paris în marea familie europeană; de acum încolo 
nimeni nu se mal pâte atinge de dânsa, fără ca tote 
puterile să fie datâre a veni în ajutorul ei. 

— Dar îmi pare Domnule, că chiar de la 1856 
încoci aşi putea să'ţi'adue mal multe esemple de 
violare a drepturilor prescrise în tractate, de abusuri 
de putere şi de usurpaţiuni pe care de ruşine le-aţi 
acoperit cu mnisce cuvinte seci, fără înțeles; diceţi 
fapt împlinit pe când aţi avut ani întregi ca să 
nu'l lăsaţi să se îndeplinescă ; proclamaţi principial 
de meintervenţiune, pe când lăsaţi pe alții. să se 
ducă cu sute de mil de oştire, cu pusci şi cu tunuri. 

„Arată-mi un singur guvern care să voâscă sati care 
să îndrăsnâscă a abdica drepturile căstigate asupra 
altor state. IţI aduci aminte o corespondență care nu 
are -mal mult de trel ani, îi 

„Mărirea sa... Stăpânul meu, respundea un mi- 
„bistru la o notă diplomatică, ar crede că se cobâră 
„de la înălțimea, la care l'a pus Dumnedeii daca n'ar 
„căuta să transmită urmaşilor sex imperiul... cel pu- 
„țin tot atât de mare şi de întins cât l'a priimit 
„de la predecesorii ser când s'a suit pe tron...“ 

Și cel-alt ministru îi respundea „Nu a fost nicr 
„Odată în cugetul Mărirer sale.... Stăpânului meu a 
„propune 0 combinaţiune umilitre pentru un Suveran 
„aie. Propunând, 'precum a făcut o renunțare de 
„drepturi asupra... a avut în spiritul sei largi şi 
„Frumose compensaţiuni....* - 

Bată principiile vâstre : principiile care domnescu 
şi astăgi, şi când creați câte unul .nuoi îl numiți
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condominium Sati compossesio și lăsați de se vând provincii: cu sute de mil de locuitori ca turmele 'de vite. . a 
— Oră ce vel dice, nu este mal puţin un fapt aderărat, că cotropirile s'a făcut forte rari în seco- lul nostru. ăi ă — In adevtr Englitera, ne a dat un esemplu mare . şi frumos prin tenunțiarea el la dreptul de protec- torat ce avea asupra însulilor Tonice, me închin în- naintea unul aşa mare fapt politic, phenomen frumos dar care din nenorocire nu s'a vedut până acum de cât la duoă mir de ani uă-dată ; contest ânsă ceea ce al dis că cotropirile s'ar fi făcut rari, Nici odată, Is- toria nu ne arată may bogate esemple ca în cel din urmă trei ank. Este evident că între morala indivi- duale şi între morala, guvernelor ma! există şi astădi o diferinţă mare; Sacrificiul şi abnegaţiunea care sunt virtuţi la individe, ar fi privite la guverne ca o pă- răsire culpabile a drepturilor: ce 'șI ai însuşit Poten- taţii, care cred că sunt datori a protege şi a menţine. ” în viitor ca şi în trecut tot ce au hrăpit. Care este Surernul european a cărui massimă în purtarea sa politică, să fio ecuitatea, şi, moderăţiunea, şi care este poporul destul de civilisat ea să sufere un guvern, care ar lua partea dreptăţii în contra interesului na. ţiunel în capui căriea, este pus? Unde este sancţiunea, în lumea acâsta,. în care vedem că tunul stă necon- tenit gata şi când puterea statelor domină dreptul - gintelor? Unde este sancţiunea, pe lumea cea eternă în care nu esistă societăţi? Guvernele cele mar civi-
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lisate se temi unele de altele; Englesii, guvern, şi 
popol sunt coprinşi de francophobie; armâsă ţermu- 
rile cu cetăți de fer, lucrâză dioa şi n6ptea a con- 
fecţiona plăci de uă palmă de gr6se şi tunuri care 
asvirlă la fiă-care dătătură şapte sute de oca de fer, 
armâsă pe toți cetăţenii cu pusci Enfield lungi până 

“la bătălie. Francesi s'a făcut; anglophobi, nu sciii 
cum să înarmeze mal curând corăbiile lor şi să arate 
că sunt puternici; şi unit și alţii găsescii că singu- 
rul mijloc de a trăi în pace este de a se înarma; 
Pentru aceste duoă naţiuni, cele mai mari cele mar 
puternice şi cele mai civilisate din lume, singurul 
mijloc de a se respecta şi de a trăi în pace este de 
a le fi frică una de alta până la morte. În theorie 
i6te guvernele convinii de dreptate, dar când, este 
vorba să dea un resultat politicei lor, de mai multe 
ori fac nedreptatea; "ţi aduci aminte de conferințele 
n6stre asupra capitulaţiilor? 
„_— Religia şi progresul ne ducii spre linisce, Na- 
poleon III ne-a şpus că Imperiul este pacea; tracta- 
tele de comercii -cele nuor şi cheltuelile cele mari 
ale resbelelor facii ca pacea să devie o necesitate. 
— De aceea temerea de porniri nedrepte este atât 

de tare, în cât în societăţile vâstre şi în adunările 
cele mai seri6se t6tă, conversațiunea se învărtesce a- 
supra tunurilor celor mai puternice şi a plăcilor ce- 
lor mal resistente. In adunarea învețaţilor la Cam- 
bridge amphitheatrul cel mal frecuentat era acela, în 
care se discuta puterea de destrugere a tunurilor 
Armstrong, WVhitworth şi Blakley și puterea de re- 
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sistență a plăcilor Neismith şi Dobson; damele, care 
în toţi timpii ai.fost sunt şi vor fi. barometrul: pa- - 
triotismului, alergaii şi se îmbuldiait mal cu sâmă, la 
acele şedinţe. Din cuvintele adrocaţilor deosebitelor - 
systeme mi-a remas impresiunea,, că or-cât de grosă 
şi de tare ar fi o tablă de fer, se pote fabrica un 
tun şi 0 ghiulea care s'o pâtă sparge şi străbate; 

“ŞI Vice-versa, că or-care. ar. fi puterea unui tun, se 
pote fabrica” o placă să i se pâtă împotrivi; cu alte -- 
cuvinte că: mijlocele de atac și de apătare ce 'ŞI pote 
procura o societate civilisată sunt nemărginite. La, fi- 
nitul conferințelor presidentul juriului, un clergeman, . 
Reverentul Doctor Bewerley Iuând cuvintul s'a. rostiţ 
în modul următor : E 

- „Pare un paradocs că un preot cuvios, a cărut mi- 
„Siune trebue. să fie mar cu oschire de a propaga 

mpâcea şi înfrăţirea între Omeni, să vie să în- 
„curagiese prin presența şi participarea sa o adu- 
„Dare care cercetâsă. şi caută mijlâcele cele mal si- 
„Sare şi mal repedi de dostrucținne între accea pe 
„care are datoria ai îmblândi, aducându-le cuvintele 
„măntuitorului : pace vo! Cercetând însă bine găsim 
„în istoria civilisațiunei, că descoperirile şi perfec- 
„ționarea mijl6celor da destrucţiune aii fost instru- 
„mentul cel mai puternic de pace. Este mar bine şi 
„mal cu iminte ca superioritatea putere să fie în 
„Mâna națiuner cele! mal luminate, celer mat  civili- 
„Sate, şi a mu se lăsa naţiunilor barbare. Ore nu 
„am compromite şi nu am întârdia domnirea păcir 
„Pro pământ daca am lăsa barbarilor superioritatea
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„puterii! Daca lumea este osândită a ma! vedea lupte 
„între state şi între naţiuni, nu trebue 6re să cău- 

„tăm şi să îngrijim a asigura, cel pucin, victoria şi 
„triumphul luminex asupra întunericului? 
— Diavolii de Americani cu descoperirea de tu- 

nuri monstru6se, de corăbil blendate, de monitoră, şi 

de merimaci, n6-a pus la nisce cheltueli în marină 
cu care nu sciit dei unde o să eşim. Dar spunem! 
de ce mi le dici t6te acestea. | 

— "Ţi-le die ca săţi adue aminte, că temerea de 

cotropiri şi reducerea unor popâre la o stare de in- 

ferioritate şi de umilire este âncă, mare şi că im- 

pune fie cări! naţiuni datoria de a căuta să derie 

mare şi puternică ca să-şi pâtă apăra cu succes esisten- 

ţa; fie care trebue să potă compta. pe sine însuşi, ear 

nu s%'so lase la îndurarea, şi la dreptatea celor-l'alţi. - 

Pe noi Românii instinctul de conservaţiune ne în- 

pinge să căutăm a ne âduna, într'un singur snop ca 

să ne putem apăra naționalitatea, ca să putem înfă- 

ţia, o resistenţă năvălirilor. Idea unirei la noi este 

apărare, pe când idea unire la Slavi este atac ŞI C0- 

tropire ; idee cu atât ma! primejdi6să, cu cât Musca- 

li, neam Turan, 'ŞI ai dat qualitatea, de Slavi Ariă; 

și cu titlul cel vechii de Mongoly îşi însuşescii pe 

"Chinesii pe Boharat şi pe Tătaril, car cu titlul de 

Slavi absorbi pe Deh şi pe Rutheni. Acum daca 

suntem bine înțeleşi precum o cred, şi daca am pre- 

cisat bine ideile şi tendințele care conduci politica 

şi diplomaţia, ne putem pune întrebarea daca Ro- 

mânil trebue: să fie unioniști, daca, fără unire potii
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exista ca naţiune, daca aspiraţiunele şi tendințele lor 
într'acâsta, ai fost o ameţălă, un capriciii sai 0 în- 
trigă, precum ţi-ai spus'o unit - din compatrioți! 
meX; dacă a fost numa! o symptomă a vre unex bâle 
politice de felul acelor care se ivescă din timp în 
timp în unele societăți, b6le care trecă cu suferința, 
saii cu ambiţiunea care le-aii născut; sai dacă este 
o dorinţă firâscă şi. legitimă care își are raţiunea ex 
de a fi, o dorinţă inerentă stări! politice şi posiţiu- 
nel lor geographice. Sa 

Istoria Românilor ne arată că unirea a fost tot- 
dauna țelul cel mal dorit al lor; de la descălicătâre 
şi până astăqi ea a «germinat nu numai în spiritul 
bărbaţilor acelora care ai îndrăsnit a cugeta, glorie 
şi mărire pentru poporul Român, dar chiar în spiri- 
tele cele mai modeste, în spiritele acelora care nu 
Sau suit cu gândul de cât :până la, conservarea gin- 
ter. Or de câte ori viitorul a suris României, fii er. 
nu ai lipsit de a aspira către unire. Radu Negru 
şi Dragoş, (realităţi saă legende), trecând Carpathil şi 
supuind unul câte unul, Iovă, Ilară, Raqi şi Voovodi; . 
Burgravi, Baront sati Domni feodall, ai urdit unirea, . 
Stefan cel mare a încereat'o, Miha a realisat'o cât 
va timp în t6tă întinderea ef. Boerii ţerii și Diva- 
nurile ad-hoc ai cerut'o la 1830 şi la 1857; toţi. 
publiciştii noştri au propagat'o, şi la 1862 tote par: 

„tidele ai susţinut'o şi aii impus'o. Unirea, este efec- 
tul luptei seculare în contra cotropirilor, luptă prin 
care ne-am putut conserva naționalitatea; ea este sym-: 
bolul dorinţei de a fi, garanţia cea mar puternică şi 

10957 | 3
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mal temeinică în contra tendințelor şi. ambiţiunilor 
din afară. 

- Cum vedi, dragă amice, acmătind sentimentul u- 
nirel până la sorgintea lui, fără a ne preocupa de 
a sci daca systemul care domnesce astădi o întăresce, 
o slăbesce sait o compromite; daca Iaşul părăsit este 
o primejdie, daca, transferarea Curţei de Casaţiune. în 
fosta capitală a, Moldavei, înființarea unni intreposit 
pe Bahluiii cu un port în Iazul-Muscalului sai spo- 
rirea cu 0 mie de lei pe lună la I6fa prefectului ju- 
deţului şi câte-va baluri în salOnele curței vechi sunt 
nisce condițiuni sine gua non ale păstrării şi conso- 
lidăril unirer; mă mărginesc aţi dice să arunci ochi! 
pe harta lui Viquesnel şi vei vedea pe Madgiari şi 
pe Români prelungindu-se ca un zigaz de la hota- 
rele Germanilor . până. în Marea- Nâgră printre un 0O- 
cean de Slari care so întindă de la Urali, până la 
Baltica, la Adriatica, la Marea-Nâeră şi la “golful de . 
Enos, popor resboinie şi cotropitor, care de o mie de 
ank, de când Ruric a aruncat ancora în Bosphor, stâ 
cu ochii ţintiţi asupra Constantinopoler. Românii şi 
Madgiarii sunt o întâmplare norocită, providenţialt 
în aşedarea n6murilor.pe suprafacia Europei, desti- 
nați, pote, a împedica realisarea panslavismului şi a 
deveni punctul de sprijin al ecuilibrului European. 

Acestea, sunt causele şi împrejurările în. care -tre- 
bue să cauţi sentimentul unirei, ear nu în lkeful mal 
mult sai mal puţin stricat al Românilor ce a! în- 
tălnit. Intr'aceste împrejurări o să găsesci causa, care 
ne va împinge tot-d'auna către unire, ori de câte ori
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nu vom perde din vedere datoria ce avem de împli- nit către ţâra, nstră. Seim: că avem 0 misiune ca popor şi ca stat,. înțelegem că pe cât timp vom fi în voea întâmplărilor din afară, geniul nostru naţio- nal nu se pote desrolta; simţim că avem o datorie imperi6să a căuta să ne asigurăm ființa. A renuncia, la unire ar fi pentru no! a abdica ca naţiune, ar fi â renuncia la speranţele n6stre. Acel care n'a înţe- les'o şi aă compromis'0-au să dea grea sâmă înain- tea lu! Dumnegeu și a istorier; unirea, este fapta, na- țiunei române şi nimeni. nu'şi o pâte însuşi. Dum- „nedeii ne-a dat'o, vom sei a 0 conserva şi val de acela care ar îndrăsni sâ se atingâ de dânsa, 
— Cunosc de mulţ aceste - idei, am audit dece ani pledându-se causa unirei pe acest ton; nu este ânsă mal puţin adevărat că nu ați făcut nimic pentru “a 0 consolida. In systemul de a: garanta şi a apăra te- ritoriul vostru, atât de espus de tâte părţile, în loc de a lua pildă de la naţiunile care ai organisat pu- teri de apărare, în 106 de a adopta un system ca, „acela al. organisaţiunei de voluntari al Englesilor; ați copiat systemul costisitor a] Prancesilor, system forte bun şi forte potrivit trebuinţelor, aspiraţiunelor și mijl6celor unel naţiuni mari şi bogate, dar care nu pote cuveni unci țări ca a vâstră, Ambiţiunea, de Domnie care există la vot într'o mulţime de aspi- ranți, pote forte bine să aducă separatismul la, cea, d'ântâiii. ocasitine, e 

— Ambiţiunea la Domnie de care vorbesci, este cuvințul favorit al acelor care trăeseii din nenoroti-
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rile ailey, este o dicere demnă de a fi aşedată al 

turi cu spectrul roşu, este ca gogoriţa, născocită de 

doici ca să facă pe copil să tacă de frică. Află de la 

mine, că orl care ar fi acolo ambiţiuni prâste şi ne- 

bune de care al audit vorbindu-se, dacă esistă, sait 

daca s'ar descepta vre odată în spiritul cuiva, ele 

vor fi silite să tacă şi să se ascundă înaintea nece- 

sitățil naţionale, care ne impune la toţi sacra dato- 
rie de a căuta şi de a, găsi. mijlocul cel mai. nimerit, 

care să pâtă consolida -statul Român. Europa care a 

înțeles, că înfiinţarea unui stat. nuoii la gurile Du- 

mării «este o trebuinţă politică, va. înţelege la timp 

cererea, Românilor, de a se da acelui stat confirmarea 

ce lipsesce, consacrarea ce nu s'a putut da la 1856, 

la 1S58 şi la 1861. 
Clopotul ne chemă la ceai; când mă -dedeam jos 

pe scară, călătorul care fugise de-mine căută oca- 

siunea a se apropia, îmi adresă cuvîntul în romănesce 

cerându-mi voia ami strânge mâna; cunoscinţele se- 
ri6sa şi variate ale tenărulur acestuia, plin de mo- 
destie, mâţinerea lui cuviinci6să şi physionomia sym- 
patică "Tai căscigat în puţine dile amiciţia mea; 
era fiul unul arendaş din Romanați ; tatăl sc ajuns 
prin esploataţiuni de moşii la o avere însemnată, a 
avut ambiția a da fiului sei o educaţiune şi o în- 
vățătură bine înţel6să. Mi-a, vorbit do frumosele şi 
modestele sale projecte, am aflat că de opt ani stu- 
dia în Paris, că era Doctor în litere din Sarbona, 
studii către care fusese împins de o putere mai pre 
sus. de cât dorinţa părinţilor sel, care îl prescriseseră
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studiul dreptului. Am aflat că” dorinţa de a avea o - 
esistență liberă şi independentă I'aii determinat a pe- 
trece trei anl în sc6la de agricultură .practică de la 
Grignon cu gând, de a putea întrebuința în exploa- 
taţiuni de pămînt un capital de duoă mit de galbeni, 
ceY lăsase un unchii al seă; ca, ast-fel. asigurându-și 
prin muncă o vieţuire onestă şi independinte la ţâră, - 
să potă da orele de sâră, de vreme rea şi de 6rnă 
studiilor sale favorite. Aflarea, lui pe Mediterană avea - 
de scop să profite de întârcerea în ţeră, ca să visi- 
teze patria lul Virgil şi Oratiii, a lu Omer şi Ari- 
stot. Acest mod de a combina lucrurile şi viâţa la 
care aspiră, mi-a dat o idee” bună şi sympatică de 
sentimentele tinărului şi âtă-ne legaţi de o amiciţie 
întemeâtă pe stimă şi pe identitate de idei şi de 
simţiri, Ne am coborât împreună la Civita-Vechia, şi 
la Neapoli, la Pireă, - la Rhod şi la Dardanele; ani 
visitat Roma, Athena și Asia mică. Silit a me opri 
câte-va dile la Constantinopol ne-am despărţit fă- 
găduindu-ne a ne vedea adesea în ţră și a ne scrie. 

Când coboram la Kiustenge, ca să eaii drumul de 
fer către Cerna-Voda, -un om de la poştie îmi dete 
scris6rea; următâre. -



Bucuresci, 15 August, 1866. 

Scumpe amice, 

Puţine 6re după despărţirea nâstră la Constanti- 
nopol, intram în Dunăre prin gura de la Sulina. La 
duoă-decă de mile depărtare vedeam focul cel Toşiu 
al pharului din capul molului, care să prelungesce 
“ducă kilometri în mare, făcut ca să mânţie iuț6la 
apel în putere de a împinge nisipul şi a nu'] lăsa 

“să potmolâscă intrarea, rîului şi să nn ma! împedice 
ca mal înainte navigaţiunea; mai apr6pe de intrare 
apare focul cel albastru al pharului din stânga care 
arată portul Sulina. Vasurile poti acum intra în 
Dunăre nâptea ca şi dioa, sigure de a găsi ajutorul 
remorcorilor în contra vânturilor despre pămînt, Pe 
întinderea rîului nu să mal vede tristul spectacol al 
catartelor de sute de corăbir înecate în nisipurile 
Dunării, | 

Ce lucrare mărsţă şi folositâre săvărșită de comi- 
Siunea europeană în aşa de puţini ant, căte viețe 
trase din ghiarele morţii, căte averi scăpate din
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peire! Co înlesnire pentru navigator! A! îmy diceam, 
daca, totă țera se va fi transformat ca, intrarea în 
Dunăre, naționalitatea, nestră este asigurată şi statul 
Român întemeeat!; inima 'mi bătea de bucurie, de 
măndrie şi de nerăbdarea _la vederea frumosului şi 
maiestuosului fluvii, martur al luptelor şi al vitejii- 
lor părinţilor nostri, roşit de atâtea orl cu sângele 
vrăşmaşilor care ati cutedat să calce pămintul. româ- 
nesc; riul- care odinidră prin trei guri arunca în mare 
leşiurile cotropitorilor. Am petrecut tâtă nptea pe 
pod privid cum vaporul se învărtea prin cotiturile 
luviului; alerga, câ uă nălucă lăsând după dânsul. 0. 
lungă urmă de fum, care se juca şi perea pe 0 câm- 
pie galbenă aurită ca o mare de grâii, mmiscată de 
borea, lină a nopţii. Diminâţa la radele diorilor îlu- 
siunile periseră, grâul bogat să prefiicuse în trestie 
ușără şi mândria dedese locul umilinţel la gândirea 
că nu am fost chemaţi nici măcar a pune obolul | 
nostru alături cu milinele vărsate de puterile euro- 
peane, într'o, Iucrare făcută pe: pămîntul Românilor. 

După câtera 6ro de: monotonă navigaţiune am a- 
juns în portul în care voeam să desbare; am alergat; 
îndată să puii piciorul po pămîntul iubit de care 
fusesem despărţit opt ani întregi; dar dnoă baionete: 
încrucişate îmi strigară : îndărăt mu. e slobod! Cum, 
cele d'ântâiii cuvinte care îmi vin după tărimul pa- 
triel sunt negaţiunea libertăţii! Indată ce se priponi 
opritârea de mal, o mulţime de chepiuri de tâte col6- 

„rele, care mal de care cu mal multe şireturi de fir 
alb, galben, mar gros, mal subțire, mar lat, mar în-
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gust, se aruncară unul peste altul pe vapor; aquile, 
şerpi, ancore, ghindă, frunqă de stejar şi de laur pe 
cusături şi pe nasturi. Dintre toţi chipilii acel care 
a atras mai cu deosebire băgarea mea de sâmă fu 
unul cusut pe căciulă, pe guler, pe .mănici şi pe 
pantaloni; blond, înalt, frumos, cu mustaţa şi cu o- 
chiul îndrăsneții; răzămat într'o sabie de cavaler al cre- 
dinţei, dete. într'o clipă o mie de ordine; semăna un 
general pe câmpul de reshoiii, în minutul când se de- 
cide srta unui imperii. Unuia îl porunci să nu lase 
pe nimeni să desbaree până ma! ântâiii nu 'ȘI “va da 

„- paşaportul în mâna poliţiei, ca să se asigure autori- 
tatea că în ţâra acâsta nu intră de cât persâne cin- 
stite şi că printre pasageri nu era nici-un om din 
cel dați peste graniţă pentru fapte rele; altuca în 
ordonă să liberese pe tânărul Nicoli, fiind că s'a în- 
ţeles cu păgubaşul; unui altuia îi recomandă să vire 
bine mâna până în fundul lădilor pasagerilor. Cele 
"l-alte ordine erati secrete, căci le da şoptind la u- 
reche. Vădând atâţi soldaţi, dorobanţi, grăniceri, a- 
tâta lucs de cusături, la săbii şi pe căciuli, am cre- 
ut că pe vapor, mă aflasem fâră să sciii, în socie- 
tatea vre unul fecior de împărat incognito sait a vre 

„unul conspirator mare. căruia, se făcea priimirea cu- 
venită, rangului şi posiţiune! sale; în urmă am afiat 
însă, că acâstă frumosă representaţiune se dă tot- - 
dauna când vine vaporul din sus: sati din jos, adică 
de patru or! pe septămână. 

După împlinirea tutulor formalitâţilor prescrise 
de legile în vigâre și de regulamentele sanitare, po-
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liţienesci, vamale, accisale şi altele mi s'au deseru- 
cişat puscile şi am putut desbarea. Am petrecut mal 
tâtă, dioa alergând p'in. noroiui . de la vară la căpi- 
tănia portului şi de la -poliţie la vamă; "mi am îm- 
podobit pasportul gratis cu mar multe peceţi de cât 
putusem aduna în călătoriile mele de opt.ani în Eu- 
ropa şi în Asia; vameşul 'mY a examinat cu cea mat 
adincă consciinţă tot ce av6m în giamantan, în sac 
şi în cutii; căuta negreșit ce-ra; dar fiind om discret 
n'a voit să'mI spue ce se silea să găs6scă. | 

Ostenit, sdrobit de emoţiunile neplăcute ce simţis- . 
sem la tot pasul ce făceam de când intrasem în ţ6ră, 

„PB la patru 6re, umilit şi mâhnit, m'am aruncat în 
fundul diligenţer; la barieră, nucă visită, și nuoă pe- 
cetiă pe paşport, în fine eată-ne pe şosea alergând 
cum trebue să, alerge o diligență. Incepusem să aro- 
mes, când simţiiii că umbletul trăsurel din lin și re- 
pede se făcu sdruncinat și hăţiit; pe tot minutul r6- 
tele da în câte un făgaş şi ne loviam.în capete unit 
cu alţi. Soseaua, nefiiind de umblat apucasem peste 
câmp prin arături; peste trei ore -de sgnduire ne- 
plăcută, eram ear. pe șosea, şi cai da în trâpăd, când 
din Somn mi s'a, părut că se sfirşesce pământul; tră-. 
sura dedese într'o podişcă ruptă. Atunci puserăm cu 
toţii umeri şi după o oră de muncă și de opinteli,. 
muncă în care conductorul şi surugiul dederă mari 
dovedi de sciință mecanică, am isbutit a seâte în 
fine diligența dintre podeli;. dar co' folos? osia, și 
arcurile de dinainte eraii rupte; conductorul fiueră de 
trei ori înjurînd: pe dracu; după aceia se ultă la nor
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zimbind ca un om obicinuit cu asemenea întîmplări, 
şi ne qise : domnii met, dremul drept înainte si în 
daoă ore ajungeti la.poştie. Nu era mult de gindit, 
mt hotării îndată, -un alt voiajor o luă cu mine pe 
jos- pin noroiii, şi pe la unul dupe medul nopţii ni 
s'a dat la postie o căruţă desrălită care ne-a dus ca 
vântul până'n Bucuresci; o pl6e fină şi rece mă stră- 
bătuse până la os. Temându-mă să nu causes 0 emo- 
țiune prea tare bătrinului mei: tată, depeşiasem în- 
dată ce am desbareat, ca să mi ascepte de prând ; . 
mg căiam de acea precauţiune, gîndindu-mă la neo- 
dihna ce am pricinuit părinţilor mel, credeam că te- 
legrama "1-0 fi ţinut tâtă nâptea în asceptare şi. bă- 
nueli, norocire însă că telegrama a sosit numa! peste 
trei dile, şi când am ajuns la portă, ttă lumea 
dormia acasă fără cea mal mică idee despre venirea 
mea în ţâră, N | 

A Domnule! trei dile de emoţiuni plăcute, trei 
dile de fericire! Ce mulţumire pe tată-meui, câtă bu- 
curie pe mumă-mea? mă stringeau în braţe “do o sută 
de ori pe di, chemându-mă diagul mai, procopsitul 
tati, doctoraşul nostru... De câte ori eram desmer- 
dat cu acest titlu trecea un nour peste fericirea mea, 

"era un glas care lovia într'o consciință vinovată; nu 
“esplicasem nici odată bătrinilor deosebirea, ce există 
între doctoratul ce dobândisem şi între -acel ce doriaii 
el: mă credeati doctor în drept. | 

A patra di duminică, sunt astă-dI trer septămâni, 
tată-meii întorcându-se de la biserică intră în camera 
mea, ultasem să mă scol din pat; de cu sâra îmi
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căduse în mină scrisorile lui Lunius şi mărturisesc 
că tot dauna am fost răpit de citirea, aceler scrieri 
pânt a ulita mâncare şi somn; comparațiunea, ce face 
cine-va cetindu-l, între starea de atunci a Engliterei 
cu acea de astă-di, arată învederat că 0: ţeră pote 
eşi din ori ce miserie, din 01% ce corupţiune, din si- 
tuaţiunea cea mal prostă, cea, ma ticălosă când are 
într'ensa elemente de vitalitate; speranță dar, ment, 
români şi la lucru! Tată-mei se puso lângă. mine, 
tuşi de trei ori şi începu pe un ton grav. - 
- EX băete! acum ne-am veselit în destul de buna 
ta întârcere în sinul familiei, este timpul să ne gindim 
niţel şi la posiţiunea ta, la viitorul tăi. Sci că ră - 
rul Tudorache de la Cutbu cu Barză, unchiut-o, este 
tare şi mare; dar ei te sfătuesc, fătul meu, să fi 
modest în pretenţiunile tale să -nu ceri să te sut de. 
odată în capul Ducatelor, ci sâ începi mal de jos că: 
o mal sănătos. De m'ax asculta pe mine, ei aş dice 
să te mulţumesci de o cam dată, pentru o lună duoă, 
cu postul de procurore la, o curte de apel din Bucu- 
Tesci, şi cu:0 cathedră do! profesor la, facnltatea de . 
drept; pe urmă Dumnedei e bun! vEdând şi făcând. 
— EU tată, nu am ambiţiunea de a intra în 

“slujbele statului, gândul meii este a trăi la țâră, să - 
iai 0 moşie în arendă şi să mă puiii pe studia. 
— Ce! să te faci arendaş? vino-ţi în fire! .d'aia 

“te-am trimis eu la Paris, d'aia am chieltnit o gră- 
madă de bani de te-am învăţat carte? ŞI ce vrea să 
dică mă rog să te pui pe învăţătură; nu scut des-
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tulă carte, nu eşti doctor? Bătrinul se făcuse roşiu, 
mustaţa-i sâ sbirlise, trănti uşa şi eşi afară. 

Sâra la masă, tată-meii era trist, faţa stricată, 
părea că dece an! trecuseră peste capul lu! într'o 
singură di, n'a pus nimic în. gură, mumă-mea avea, 
ochil roşii, părea că plânsese. Nu înțelegeam ce se 
petrecea. La, sfirşitul prândului soră-mea trecând pe - 
lingă mine, în dise s'o aşcept în grădină. In câte- 
va, minute luase disposiţiile necesarii pentru prândul 
slugilor, pusese sub chee lucrurile de păstrat şi a- 
lerga sa mă găsiască. Eram singuri în grădină, şe- 
duri pe o laviţă. 

— Sci că tata a fost ast la nenea 'Tudorake? 
"1-a corut să te facă procuror la curte şi unchiu "%-a 
respuns, că nu se pâte fiind. că nu cunoscă legile, 
tata s'a supărat, de co să îndrăsniască să'I dică că 
un doctor nu scie legile, “i a dis vorbe grâse. Lasă 
pe mine vere, îl dicea cu binele nenea Tudorake, le 
dregii că tote, nu te mâhni; o să caut să-i fac o 
posițiune Dună şi plăcută, o să înființed într adins 
pentru densul o 'cathedră de logică la un colegii, 
numai să ai nițică văbdare, căci de o camdată o a- 

semenea incăţăhură ă ar aduce perturbațiune, ar strica 
capetele şi ar împedica mersul systemului mei; mai 
târdiii vom vedea; tu scii că că sunt liberal, eşit 

din plebă, fii al poporului şi al talentulai mei, u- 
răsc aristocrații şi o să fac tot ce oii putea pen- 
tru fii-to; adio zerel Tata mânios "1-a dis, să fie 

"ruşine obrazului, să se gândâscă a face pe nepotu- 
- căi dascăl de scâlă, a eșit strigând : aali de ce ne



45 

muncim, şi ne cheltuim noi, părinții! S'a întors trist 
ŞI bolnav; mama a plâns t6tă dioa. a 
Am lăsăt pe soră mea în grădină şi am alergat 
sus să me esplie cu părinţii mel, să le cad la ge- 
nunche, să le spui -de ce n'am putut împlini do- 
rinţa lor de a studia dreptul, să'1 fac să înţelgă 
tendințele şi speranţele mele, să'x consoled arătân- 
du-le cât de mare și de frumosă este ambiţiunea, 
mea; dar când am intrat în casă, am găsit pe bie- - 

- tul tată-mei în ascernut prins de friguri, mumă-mea, 
ocupată a'1 încăldi cărămidi şi a ferbe ciaiuri; la - 
acestă vedere m'am luat cu mânile de ptr. Cum? ei, 
care trebuea, să fii bucuria şi consolațiunea bătrâne- | 
ţelor părinţilor mel, să deviii pentru er un obiect de 
întristare şi de b6lă, să fiii un scandal în fâmilia 
mea!; am alergat plingând în fundul grădinii, am 
simțit că mi se mlădie picidrele, că mi se aprinde 
capul, că se învărtesce pămîntul cu mine, am cădut 
jos pe earbă ameţit fără cunoscință; atunci "mi-a 
venit o stare plăcută, liniscită, dragile mele preocu- 
paţiuni "mi-a apărut ca o consolaţiune, părea-că aveam . 
sub ochii mel un volum al lui" Herodote, frumâsa, edi- 
țiune a lui Lowrinson, şi că; citeam descrierea, ce face 
acest autor despre puterea, credinței Dacilor în nemu- 
rirea sufletului; îmi părea că sunt în mine duoă ființe : 
„una care jăcea abătută, suferindă, slabă, în vreme 
ce cea-altă se înălța pe aripile cugetării; studia, ra- 
ționa şi se lupta pentru triumfal binelui, al dreptu- 
lui, al frumosului şi al adertrului, fără de a se 
preocupa de starea bolnavă a; celu-alt eii. Pe urmă
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-se făcea, că navigam într'o barcă care se înrărti cu 
mine de o mie de ori d'asupra unul talas și mă a- 
runcă cu valul în mijlocul ruinelor unul oraş; se 
făcea că dintre duoă dâluri rădicate în amphitheatru 
dinaintea: mea. eşia șerpuind uă apă, pe malurile căria 

albeaii mulţime de petre sfărămate; d'a drâpta se 
suiă în sus, ca ducă pyramide, vârfurile unui munte; 
am recunoscut Samsan-daghu (Aficali), uădată, mar- 
tur atâtor. lupte uriaşe, uădini6ră centrul celei mar 

„strălucite şi mai frumâse civilisaţiun din lume, peste 
„care a trecut pustierea barbarilor fără măcar de a 
se opri acolo. Astă-di s6rele, rădicându-se între câr- 

„nelg acelui munte, nu ma! luminâsă flota biruitâre a | 
-Grecilor, nici capetele de operă ale lui Praxitel şi 
ale lui Scopas;. văile lu nu mai resună de curintele 
învățaţilor; Bias şi Thales ati trecut; singura rămă- 
şiță a atâtor mărimi este un zid de pâtră, în ocolul 
căruea un păstor îşi adună sâra oile de frica ciaca-: 

- lilor,: Acestă, urmă de zidire a fost nădată Panionium,. 
templu mare şi puternic, de unde eşia voinţa, la care 
se supunea t6tă lumea civilisată, atunci când între 
deputaţii care se adunati şi se chibzueati acolo era 
inbire, unire şi virtute; astă-dI acea ruină mărturi- 
sesce trecătorilor de nenorocirile ce cadii po capul a- 
celora care se deshină şi se corumpi. Vodeam pe al- 
Dastrul transparent al cerului, muntele suindu-se ne- 

„încetat cu cât me apropieam mal mult de pâlele lu. 
Ce frumuseţe de peisagiii, ce mulțime de colorit şi 
de tonuri care schimba. tabloul pe tot minutul, după 
înălţimea s6relui, după albastrul cerului, după cânt,
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după temperatură şi după timp.. Vederea lu are pen- 
tru călător. ceva, solemu și fioros, fie pe mare, fie pe: 

„uscat; prevestitor de măntuire sai de peire. Corăbierii 
de la cincr-deci de mile se îndreptesă dioa şi nâptea 
după posiţiunea cârnelor muntelul; viind despre m6- 
dă-di şi puind capul, corăbier spre vârfurile împreu- 
nate, “intră în canal; viind de la apus şi alergând 
drept între verfari, întră în port sigur. Ast-fel acest 
munte cu duoă capete şi cu ducă fece este un phar 
de speranţă bătuţilor de vijălit de la Chios. până la, 
Cos. Nu este o familie în Archipel care să nu "1 da- 
torâscâ, viâța unuia dintre ar sei, precum nu. este o 
familie care să nu plângă un: tată, un soțiu, un 
frate sati un fiii înghiţit de rafalele ce aruncă -el pe 

-0 mie de gurl asupra, trecătorilor pe mare; marina- 
„Tul bătrân nu trece dinaintea lu! de cât în picidre 

sub yerge, cu mâna pe frânghil, „gata a strânge în- 
tr'o clipă tote pândele când o vale îl aruncă suflarea, 
el. Câţi nenorociţi sunt prada tigrilor şi al piraţilor 
care se ascundii şi se adăposteseii în nenumăratele 
lui încreţituri. o 
La plele muntelui am cunoscut. golful Spilia, a- 

colo unde am desbareat împreună când ne am dus la 
Milet, acolo unde a perit cea după urmă armată a, 
lui Xerxes în bătălia navală, dată tot într”o di cu 
bătălia de la Platea; di mare şi frumâsă pentru li- 
hertate. „Limba Gmenilor nu va mal fi în lanţuri, 
„poporul desrobit va resufla liber gândirea sa, căci: 
„jugul puterer s'a, sdrobit*, dice Eschil ; Aci Sah- 
turii a dat foc celui d'ântâiii brulot agăţat de vase-
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lul lui Cara-Ali şi a pus cea d'âdtâiii pâtră a înde- 
pendinţii Greciei. - . 

Riul galben ce se arăta din distanţă în distanţa 
p'intre papura verde pe o câmpie şi mal verde, cur- 
gea ca un şerpe al căruia soldi la tot clipătul îmi 
arunca scântei de s6re. În fundul tabloului vedeam de 
jur împrejur poeticii munţi Mimas, Solmissus -şi Co- 
rissus, p'intre care trece neincetat rîul ce isvorasce 
din munţii Lidie! şi curge lăsând pe malul sei stâng 
ruinele unui oraş gisantţic. Pe porta oraşului despre 
răsărit citeam scrise în litere de pâtră FGEX/oN 
KAYSTPOS. la drâpta pâdurea de Ciparişi, Ortygia, 
în care locuea Deiţa vănătoriel Aorturs 'Ooriyia; îm- 

prejurul mei se întindea o cămpie acoperită de co- 
l6ne de marmură sparte şi resturnate, de capiteluri 
sfărămate, de bucăţi de statul decapitate şi fără 
braţe, de piedestale de basreliefe, de inseripţiuni; 
părea o cămpie acoperită de 6sele înălbite a luptei 
uriaşilor.: cadaverul unul oraş cum dice Ciceron. Pe 
zidurile turnului cavalerilor de Rhod vedeam bucăţi 
de marmură pe care a trecut dalta lu Praxitel şi 
penelul lui Appel; pe pârtă trei basreliefe : pe unul 
uă obadă de râtă, o ureche de cal ş'un picior de om, 
negreşit Hector tărât de carul lul Achil; pe un alt 
bas-relief o lună între un şârpe ş'un arc, sculptură 
alegorică, Tlecate triformis : Proserpina în iad, lună 
pe cer şi Diană pe pămînt. Culcat p'aceste ruine 
marture a tutulor evenimentelor care aii prefăcut fa- 
cia lumel celei vechi, vedeam trecând dinaintea mea, 
unul după altul, pe Medon şi pe Cyrus ca cotropi-



49 

tori, pe Lysandru şi pe Agesilas ca mântuitori; pe 
Alexandru coprins de admiraţiune; vedeam pe Scipion 
şi pe “Anibal plimbându-se prietenesce şi discutând 
împreună meritele lor de căpitani; veniai în urmă. 
Pavel şi Ioan propagând legea lui Christos și aşe- 
dând basele societăţi regenerate prin religie, prin - 
familie şi prin proprietate, Sciti, Mahomet şi Timur 
Leng treceaii, pustiind. Din ruinile Symnasiulul au- 
diam eşind glasul demoniacului. Dupe un vârf de 
movilă în jos vedâm ca într'un crater tote marmu- 
rile, col6nele, cornicile, architravele şi boltele Odeo- 
nuluy, unele peste altele, şi în vale, de o parte, -ves- 

„titul theatru al Ephesiilor şi Stadiul, pe cel-alt deal 
la temniţa lui Pavel, în locul unde a fost templul 
Dianei, una din minunile civilisaţiune! Eline. Se fa- 
cea că mă coboram pe o scară redemată de zid, cu 

„0 luminare şi cu un ghem. de sfâră în mână, . intram 
printr”o. mie: de cotituri ale sub-teranului strecurân- 
du-mă p'intre bolte când în picire când d'abuşile, 
mă luptam cu miile de lilieci, care sburaii speria, 
eşind ca dintr'un roiă de prin crăpăturile labyrintu- 

„10. Templul Dianer zidit la început de străhunele 
nOstre Amazâne s'a prefăcut may pe urmă de cetă- 

- ţenil Ephesulur, drept recunoscință pentru minunele 
“şi pentru protecţia ce aveai de la Deiţa, şi a dere- 
nit ast-fel monumentul descris de Pliniu, rădicat pe 
127 de colone de câte 69 de picidre de înalte, ars - 
de vestitul Erostrat în .nGptea, când Deiţa se dusese ' 
să moşiască pe Olympiada. Alexandru, spre recuuios- 
cinţă de ajutorul ce dobândise: la nascerea În, a ce- 

10957 4
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rut să restaurese templul mal frumos și mai strălu- - 

cit de cât fusese până a nu arde; dar hurghesii o- 

'raşului sciind din multe exemplu că cu Eroi este 

mal bine ca libertatea să nu albă nici în clin nică 

în mânică, ait refusat, dicând că nu se cuvine ca un 

Ţeii tânăr să rădice templu unei Deiţe. Nică 0 ră- 

măşiță de vi6ţă nu pătrunde de întristare ca ruinele 

unul vechii oraş; îmi părea că văd sculându-se din 

catacombe umbrele şi faptele Eroilor, artistilor şi. 

philosophilor carii ai illustrat trex-deci de secoli de 

mărire, | 
In marginta vechiului oraş, pe o movilă, se rădica 

giamia' Aghiasuluc alteraţiune a numelui Aghios . 

ihcologos, odini6ră biserică crestină zidită de credin- 

cioși în memoria, acelui, ce scriea despre biserica Ephe- 

sului, una din c6le șâpte biserici ale creştinătăţii : 

„aducă'şi -aminte de strălucirea din care a cădut, po- 

„căâscă-se şi întârcă-se la faptele cele d'ântâiii, căci 

„de nn, peste puţin se va stinge făclia care lumi- 

„„m6să într'6nsa...* Astă-dI lumina, precum a predis'o 

Apocalypticul, s'a stins şi întunericul este adâne. - 

Căutam să găsesc pe credincioşi, când audiiii bubuitul. 

tunului, sângele curgea, un țipăt şi m'am trezit. 

Când" m'am pomenit eram în asternuţ, Doctorul 

Mayer îmi numera pulsaţiunile, la capul mei sta 

mumă-mea, îmi încăldea rufe de primenit, eram întrun 

„lac de transperaţiune, îată-meii pe canapea vorhia cu 

doctorul Mayer. Boala face crisă! suni, cele d'ântâii | 

cuvinte ce am audit din lumea aceasta. | 

Eram de o slăbiciune nespusă; nu puteam nică să
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mă întorc, jăceam de dece dile, Începusem a mă în- | 
„ trema, umblam prin casă, tată-meii vădându-me scă- - 

pat din primejdie, într'o di me luă în braţie, mo 
strută pe frunte, dicendu-mi : 

— Fătul mei, că n'am voit să te mâhnesc: dar: 
"mi-a fost peste putință să'țI ascund întristarea mea 
când, am aflat că nu eşti doftor în drept, am vădut 
de odată tâte visurile, tote speranțele mele nimieni- 
cite, mi s'a părut că cade cerul pe mine. Hei spu- 
ne'mi acum, la co'ţi folosesc tâtă învețătura, tâtă 
pricopsâla ta; pentru ce te-ar muncit ani întregi di 
şi n6ptea cu capul pe carte, la ce ne-am cheltuit 

„Oi? Cum de nu al înţeles, că daca, n'a întăţat le- . 
“gile, este ca cum n'al fi învăţat nimic; doctoratul 

în drept este zo zrâv, el este pânea, şi cuțitul; şi de 
nu ţi-aşii fi scris'o de o mie de or!, nu mi-ar fi ne- 
cas! Doctorii în drept -astă-di faci şi desfacii legile 
şi regulamentele cum le place şi cum le vine; 6! dai | 
dreptatea cul vor şi cum le place. Şi când mă gân- | 
desc că nu era vre o tr6bă mare, vre un lucru ane- 
voie! Cum de ai putut să .nu înveţi Doctoratul? 
Şapol de ce să me amăgesci, ba âncă să'ml trimiţi 
şi o thesă' Latinescă. cu numele tei tipărit pe scârţă.. 
Or cine a citit?o, "mi-a, lăudat'o, mi s'a spus că este 
0 critică comparativă asupra spiritului municipal la 
Romani şi la Saxoni;. bătrânul tert profesor Hill mi-a 
dis că este scrisă într'o limbă forte curată şi ele- 
gantă; cum a săltat inima mea, de bucurie când am 
audit că la o masă mare, între învăţaţi care o în- 
cunjurai, a fost vorbă. despre meritul scrioril. tale şi.
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că o persână înaltă -ar fi Iiudat'o dicând că conţine 

apreţiaţiuni juste şi folositâre; şi acum să paţ eii 

ruşine credându-te Doctor! Parcă te redeam pledând 

la tribunale şi la curţi, te vedeam îmbrăcat în haină 

nâgră de casimir, cu cauc de catifea în cap, te au- 

deam 'umplând bolțile sălilor cu puternicul şi frumo- 

sul teii glas, te visam câstigând tte pricinile drepte 

şi nedrepte, te vedeam trecând în trei anl din trâptă 

în trâptă : procuror, judecător ' de curte, president, 

membru la înalta curte de justiţie;: te vedeam pro- 

fesor, deputat, senator, consilier de stat, ministru, 

president al consiliului cu dece mil de lei pe lună; 

vedeam mumele fetelor de boer: nare alergând după 

tine, cu destrele de mil de lire în mână să te prindă 

„ginere; te vedeam cu casă zugrăvită pe din întru şi 

„pe din afară, aşternută cu stofe de mătase de: un 

deget de grâse, cu mobile de stejar săpat, de mahon! 

şi de palisandru! te vedeam resturnat picior peste 

picior în trăsură de Paris, cu cal: de Cluj, cu viziti - 

şi cu fecior mueţi în fir şi cu cocarde la pălărie. 

Acum adio tâte aceste visuri frumâse, tâte aceste 

speranţe! adjo tote aceste fericiri! Cât era văru Tu- . 

dorake tare și mare, tot mai aveam niţică mângâere, 

îmi: făgăduise să te facă cărmuitor, acum s'a dus şi 

asta. Şi când mă gândesc că nu era mare lucru să 

fi învăţat doctoratul în drept! . . 

— "Tată, să nu cred! că te-am înşelat, sunt doc- 

tor; dar sunt doctor în littere şi philosophie. Sciinţa 

“este” mare” şi întinsă, se împarte în mal multe ra- 

muri : theologiă, philosophiă, drept, sciinţe mathema-
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tice, physice şi naturale, medicină &. Un om nu le 
pote coprinde pe tote! trebue să se! mărgin6scă în 
studiul unui ram. a 

— Ce mal procopsâlă, ai ales pân'ar cules, te-a! 
făcut philosophii! AX mar vedut philosophi procopsit? 

"La ce folosesce- mă rog literatura?,.. a 
— Taică, învățăturile clasice au şi ele o misiune 

mare în societate," ai un rol de jucat, “şi pâte cel 
mal important : nu avem âncă o singură carte de 
logică, de morală şi de psychologie; nu avem âncă 
o istorie; limba, care este basa fondamentală a na- 
ționalităţii n6stre, nu „este âncă bine fissată; nu a- 
vem până acum nici gramatică bună, nic! dicţionar; 
fie-care scrim cum voim, câți scriitori atâtea ortho- 
graphir,... | | E 
„— Ar fi fost mult may bine şi pentru tine şi 

„pentru familia ta să f învățat dreptul. Când mă 
gândesc că era, mult mai lesne pentru tine a, învăţa 
legile şi a te face om, mor de necas. | 

— Dorinţa mea este să puii banii ce "mi-a lăsat 
unchiu-mei Costake într'o arendă de moșie; cunose | 
munca pământului; cu 0 methodă de cultură mal 
perfecționată şi o. contabilitate regulată , pot in câți 
va anl să'mi dati mijlâcele unul traii îndestulat de tâte. 
— Să nu te mal aud. vorbind de munea pămân- 

tului. Audi, să muncesc dece anl ca un câne, ca să 
câștig ceea ce al fi putut să iert într'un an, şedând 
po jiți de catifea, lucrând uă oră sai două pe di cu 
condeiii? apoi să nu ridă și curcile de noi! Să nu'mi 
mal vorbesci, de arendăşie : vărul 'Pudorake are să fie
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iar puternic peste o lună ducă, atunci să apucăm ună 
prefectură. Să ex 'Teleormanul, că e mai mare şi mat 
bogat, saii Iaşii că e mal considerat, a fost scaum 
domnesc. 

De aci o discuţiune necontenită, care a ţinut tot 
timpul convalescenţii mele; am “discutat asupra gu- 

„ vernului, âsupra instituţiunilor, asupra proprietăţii, 
asupra Gmenilor şi a lucrurilor. Ce curios amestec de 
ide radicale, de idei revoluţionare, alături cu eresu- 
rile şi cu credinţele cele mai ruginite şi mal îna- 

„_poete! Ce idei greşite şi contradictorii. | 

| Al teii amic 
Dumitru,
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IV. 

Sunt câte-va dile, primarul comunei îmi trimite să 
subscriii o recipisă de. priimirea, unei scrisoră : cer 

 scris6rea, mi se respunde că de.o_cam dată să sub- 
scrii recipisa; eţi pretind şi mănţin că mal ânteiti 

“trebue să mi se dea pachetul ş'apol- să die că lam - 
primit; mi se dice că nu se pâte şi că trebue să 
mă supuiă ordinilor guvernului. Credeam ântâii la o 
erdre din partea primarului saă la o uitare din par- 
tea, espeditorului; dar în discuţiune primarul se mănie | - 
şiml declară, că el este dator să urmede după po- 
Tuncile ce are de la, mal marii sei, şi arătându-mi 
ordinul subprefecturel, îmi strigă cu ton poruncitor : 
— iscălesce domnule! Si 3 

Atuncă iati ordinul din mâna secretarului și citesc : 

„Domnule Primar, | 

„Vei primi în original adevărata, recipisă de tră- 
„dare şi să'mi raportați că aţi apreciat casul urgent 
„îndată ce va veni numitul proprietar teritorial la, 

"„disa localitate, şi cu acest mod de procedare să nu 
„Să desnaturalisâscă adevăratul procediii ce urmâsă să 
„apreţuiţi; cas cel mal urgent după referarea ce se
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„va face, cu atât ma! mult că cestiunea să fie în- 
„trepinsă de Domnia ta în fiinţa numitului, căci a- 
„facerile postale şi de or-ce altă natură sunt de a- 
„tribuţiile Domniei-Vâstre, ca agent administrativ, şi 
„nu pote fi tolerat nimeni a se sustrage și îng gădui 
„în circonstanţii. „| - “ 

„Aşa dar nu îng gidui a priimi nici un raport întru 
„acesta, considerând, Domnule “primar, să mănţineți 
„autoritatea să nu se pricinuâscă vătămare şi paguba 
„de litigii, ve invit să luaţi subt a vâstră respun- 
„dere şi dare de s6mă t6te măsurile necesarii, spre. 
„a nu se îngădui vre o abatere, ci a obliga pe nu- 
„mitul să se conformese întocmai cu. iseălitura şi 
„după aceea, recipisa ast-fel investită cu iscălitura 
„sus numitului, să se trămiţă cancelarii, ca în urmă 
„să se potă trămite în trădârea şi sus citata seri- 
„s6re a dumnâlui pomenitului. * 

Acest ordin scris, -sub-seris şi sigilat era limpede 
şi Simplu; am admirat stilul şi procedura dintr'ânsul 
şi pe câf mi-a fost cu putință m'am conformat cn 
preseripţiunile lur; am subscris recipisa. In adevăr 
-trel septemâni după aceia, prin într'adins curier, mi. 
se trămitea următârea epistolă :



Bucuresci, 28 August 1860. 

Scumpe amice, 

Mi-am recăstigat stnătatea, umblu p6 jos şi calare, 
şi mănânc or-ce "mi place. Tată-mei persistă din ce 
în ce mai mult a, mă decide să intru în slujba, sta- 
tului. Luni am fost împreună la moşie la Rădăcineni, 
el -iubesce ţâra şi munca câmpulul; vederea pluguri- 
lor trăgend og6re, şi a grâulul rumen şi frumos care 
curgea ca, o fântână din machina Claşton, îl întine- 
rise şi "La făcut să dea cu totul o altă ascultare 
argumentelor mele, m'a lăsat să vorbesc fără a se - 
supără. Am profitat de împrejurare ca să "1 vorbesc 
despre plăcerile şi fericirile vieţel cămpenestă; bătrâ- 
nul ascultându-me avea, lacrimile în ochi şi uitându- 

„Se la magazia în care se căra grâul a început să "mi 
dică oftând.. 
— An-terţ am făcut de dece ori atâta grâu, am! 

căstigat ş6se mii de galbeni; an am avut de cinci: 
or atâta, grâul era pălit şi ud, d'abea ml-am scos 
arendile, dobânda banilor şi cheltuelile ; estimp am 

4
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plâtit dece mi! de galbeni, numai câștiun!, şi nu scot 
nică trei mil; socotâlă făcută, păgubesc duoă-spre-dece 
mil de galbeny; perd mal tota averea mea, : averea, 
muncită,, dobiinditi cu -sudâre, cu alergături şi. cu 
necasuri, bani adunați para cu para; cu tote acestea 
de aş avea un capital aşi băga iar în muncă, ași 
lua moşii cu arendă, aşii cumpăra machini, aşi a- 
duce argaţi din Banat sai din Transilvania, aşii 
munci pămîntul, şi sunt sigur că în duol trei ani 
aşii face starea mea la loc. De n'ar fi să mărit es- 
timp pe soră-ta aşii pune tret mil de galbeni cât 
mi-a mal rămas, aşi lua 0 moşie de o mie de gal- 
beni pe an şi pe cele lalte. duoă mir le-așii băga în 
lucru şi sunt sigur că i-aşii scâte cu folos. Ati fost 
vremi când ei m'am putut face şi prefect şi presi- 
dent de tribunal; dar nici uădată n'am voit să 'mi 
sacrifice libertatea şi să întru în gura lumcă, mi-a 
plăcut mal bine munca, ş'apol ne învtţat şi ne. în- 
“țelegând nimic d'ale administraţiei saii de ale jude- 
căţilor, era să ridă lumea de mine; d'aceca am voit 
să te învăţ carte ca să nu al trebuinţiă să muncesci 
ca mine, 

— Dar cum -poţi crede, tată, că Gmenil cel înv&- 
taţi nu aii trebuință să muneâsc? fără muncă omul 
nu este nimic în lume; fără muncă omul nu 'ŞI pote 
mulţumi nică trebuinţele instinctive, nici pe cele 
sociale, Dreptul de a trăi trage după sine datoria 
de a muntci.- 
— Ce înţelegi cu munca? Ei mu văd de ce un 

om învăţat să albă trebuinţă, să Iucrese; el citesce,
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scrie, poruncesce şi primesce l6fă de la vistierie. 
— Mal ântâiii că “toţi 6menil, câţi sciu carte, nu 

potii fi în serviciul statului, căci atunci nici un fel: 
de contribuțiune nu ar ajunge să plătâscă pe împie- 
gați; fie care om în societate este dator să mun- 
câscă, adică să facă o lucrare folositâre, să producă 
după puterile şi mijlâcele sale. Un muncitor de pă- 
mint sapă un pogon de porumb, printr'acâstă lucrare 
înlesnesce desroltarea plantei, care. printr'acâsta, pte 
da rod; eată uă lucrare folositâre, uă lucrare materială; 
un poet scrie o poesie prin care înalță gândirea, îm- 
podobesce. spiritul, face pe 6meni mal buni de cât 
era; eată un alt fel de lucrare folositâre, uă lucrare 
intelectuală; lucrul dobâridit să -numesce product; 
munca aplicată asupra materiei dă producturi mate- 
iale, aplicată asupra spiritului. dă productele intel- | 
lectuale şi morale; munca este origina. oră şi căril - 
producţiuni; agenţii natural! şi capitalul sunt. instru- 
mentele producţiunel. | | | | 

Omul care mu are un capital se pune în serviciul 
acelui care are, muncesce pe simbrie şi produce; saii' 
se împrumută de: la acel care are capiţalul de care . 

„are trebuinţă, îi plătesce chirie saii dobândă; saii se 
întovărăşesce cu acel ce posedă capitalul şi împarte 
productele, ţiind sâma, de valdrele muncel și ale ca- 
pitalului. Să ne închipuim duo! Gmeni, unul muncitor 
plusar şi cel-l-alt proprietar de pămînt, adică capi- 
talist; unul nu pâte fără altul; din trei luerut u- 
nul : saii cel d'ântâiii se va învoi să lucrese în fo-. 
losul celui d'aldoilea, priimind plată pe di. sai pe
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„an; Sail va lua cu chirie loc de muncă de la cel de 
al. doilea; sai se va învoi a lucra pămintul împăr- 
ţind.productul după uă proporţiune determinată. Când 

"un muncitor este tot-d'uădată și capitalist, se pote fo- 
„losi de nă dată de amânduoă puterile lui producătâre. 

- Productul muncei şi al capitalului se pâte mări 
după puterea inteligenţii şi a activităţii n6stre. In 
general un om pote produce mar mult de cât ceea ce 
este de neapărată trebuiuţă: la menţinerea vieţei lux 

_şi la întâmpinarea trebuinţelor celor mai: neapărate, 
şi pote pune pe t0tă dioa la uă parte uă fracțiune ma! 
mult saii mal puţin mare din producţiunea sa; acele 
părți adunate una peste alta şi păstrate. formâsă 
peste cât va timp uă avere, un capital; de exemplu 
sunt Salahor,' muncesc pe trei ler pe di, dintr'acel 
căstig fac economie şi pe tot anul. puiii la uă parte - 

"250 de ler, sume “care prin dobândi compuse îmi daii 
în dece.anY un capital de 5000 lex, cu care îm! imăresc 
producţiunea; căcI deosebit de cel trei ler pe di ce - 

„pot dobândi prin muncă, mal produc încă un leă şi 
jumătate prin capitalul ce.ml-am format. 

Păstrarea sai economia este isrorul cel mal pu- 
ternic al averii, prin urmare al bunei stări şi al î- 
naintărilor în civilisaţiune. Pentru a putea păstra, 
trebue cine-va să 'şi pâtă mărgini trebuinţele şi să 
se ferscă cât va putea de acelea care 'sunt factice 
şi provină numal din năravuri tele şi dintr'o edu- 
caţiune neîngrijită; trebuințe pe care le pote părăsi, 
fără de a aduce vătămare nici trupului nicI sufletului. 

Slugerul Angheluţă, vecinul nostru, îngrijitorul a-
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vere lăsate de repausata sărdăresă Ancuţa pentru | 
faceri de bine, venise să vâdă pe tată-meii şi asculta 
cu nemulțumire şi cu mirare conversaţiunea n6stră,; 

„perdând răbdarea el se sculă şi-mi dise uitându-se 
posomorât la mine, 

— Dar spune'mi me rog, boerule, de ce vrel să 
îmbătrânescl așteptând până. ce Tei aduna para, cu 
para, ciuci or dece mil de lei, şi să nu cauţi să te 
rădici de o dată, ca să ax vreme să "ți faci chefu- 
zile şi gusturile până eşti tântr? Ei care sunt om 
de opt-deci de ani şi am văgut şi am petrecut multe, 
te pot “asigura că în or ce slujbă a statului, îţi 
vine în duo irel anl -uă împrejurare, .uă spheră 
care te pune în pici6re pentru t6tă viţa, daca eşti 
vrednic. Un om cu minte şi:cu cap trebue să caute 
să găsâscă mijlocul cel mai bun şi mal repede de 
a se îmbogăţi. Suntem 6meni, nu suntem furnici. 

- — Negreşit: că omul cu minte, şi cu judecată tre- : 
bue să caute -mijlce de a -produce cât mal mult cu 
mal puţină osten6lă; trebuinţa şi raţiunea îl povă- 
țuiescii şi îl conducii întru acâsta; de aceea şi ve- 
dem că meseriile cele mal -căutate sunt acelea prin 
care se” pâte câstiga ma! mult, acelea care sunt mal 
bine. plătite şi a căror eserciţiui cere mal puţină 
trudă ; munca este mărginită în putere şi în timp; 
cu cât o meserie este mal grea şi mal puţin produ- 
cătâre, cu atât acel ce o esersâsă se află într'uă posi- 
ţiune mal puţin -avantagi6să; unil chiar d'abea poti 
întimpina prin munca lor trebuinţele cele mal nea- - 
părate ale vieţei; acsta însă nu dă dreptul nimunul
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de a alerga la mijlce netrebnice. saii ne morale dea | 
face uă avere, precum este averea, ce dici că pâte a- 

- duce sphera dumitale; un impiegat al statului nu 
pote avea alt venit leginit decât 16fa sa. Daca a fost 
uă vreme când munca era forte grea, şi 6menii nu se 
supunea eX decât cu sila, astădi ânsă ea este ono- | 
rată de toţi. La cei vechi măcinatul: făiner, de esem- 
plu, şi estragerea untului de lomn, pentru trebuinţa 
consomaţiunei une. familii, necesita munca, ostenitâre 
a unui om; asemenea meserii erat. atât de ostenitâre 
şi de puţin demne, încât ai dat nascere apăsăril omu-: 
Jul -asupra omului; în timpul lui Platon nu se putea 
înţelege că .pâte fi un stat de cetăţeni liberă, fără 

„de a, admite şi.esistenţa de Gmeni de uă condiţiune 
inferidră, Gmeni supuşi la lucrările grâse şi osteni- 
tore, robi Saii iloță. Aristot dicea, . că daca forfecile 

“şi suvolniţa ar putea să umble singure, nu ar mal 
fi trebuință de rob. 

Slugerul se întârse spre răsărit îşi făcu trei crucă 
şi începu a, dice : 

— lată Domnului - că nu mi-a venit şi mie în 
gând să trimit pe fiul-meii Pavlake la Paris, tot- 
d'auna am dis că tinerii care învață carte multa ;s8 
întoreii cu capetele stricate. Să vel să fil rob 'ca i- 
loţii lu Platon, în loc să cauţi să te faci boer- mare! 

„Sci co a-dis Aristotel, şi ver să te pui pe muncă 
“şi să laşi pe proşti şi pe neînvăţaţi să fie în capul 
trebilor : deputaţi, senatori, miniștri; să învărtescă 
calemurile şi ţera, şi dumncta să :to duci să întorci 
m6ra de făină şi să tragi de cornele plugului?
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— De la Platon până. astădI ai trecut duoă-decă 
și duo de secoli, în care lumea şi lucrurile s'a 
schimbat. Atunci munca era robie şi robiea unora 
era condițiunea indispensabilă a libertăţii altora; 
atunci Jefferson Dawis ar fi putut dice cu drept, ca 
politici! greci, că rodica era paladiul libertăţii; car 
în secolul în care trăim nol, munca este condiţiunea, 
libertăţii. Astă-di or cine se simte saii voesce să fie 
om, trebue să lucrese, să producă. Omul pe care a-! 
verea creată de dânsul saii rămasă de la părinţă îl 
pune în condiţinnea de a putea, subsista fără de'a 
munci cu puterea -braţelor, lucrsă cu puterea inte- 
ligenţii; daca nu sapă şi mu bate cu ciocanul, se dă 
la o altă muncă : dirige cu cunoseinţele sale-o în-: 
„dustrie, se dă la studiul sciinţelor, philosophiey, lite- 
rilor;: se face chimist, mecanic saii magistrat. 

— .Or câte m-al dice băcte, nu 'm'ă1 face pe mine 
„calemgiii vechiti, să cred că învăţătura este muncă; 

- ferarul Date ferul, vedi că printr'acâstă ostenslă face 
poteâve, cue saii trăsură, car de la 6meni procopsiţi 
co redi? e Sa 

— Dar găndescete niţel, arhon Sluger, îi dice 
tată-meii, că tâte artele, t6te mesteşugurile ai eşit 
din sciinţă ; - adică de la menit ceX învățați; ex ati 
pătruns secretele nature, e1 aii făcut descoperirile 
cele mari care ai schimbat fația lumei, cr aii năs- 
cocit vaporele care umblă pe gârle şi pe mări, dru- 
murile de fer, telegraphurilo : uită-te la machina a- 
ceca care bate grâul, câte şurupuri, câte roţi, pare 

-că nu e făcută de mână de om.
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— Nu dic ba! scii că nâmţu e cu dracu; dar noi 
nu Suntem nemți, not suntem nobili de la Traian îm- 
păratul, străbunii nostri nu muncea şi cu tâte astea 
ai stăpânit lumea întregă; dacă ne trebue ma- - 
chini, putem să le cumpărăm de la nâmurile care scii 
mesteșugurile acestea; de ce se ne ostenim mă rog! 

— Pentru că din timpul lui Traian până acum 
condiţiunele sociale s'aii prefăcut cu totul şi pentru ' 

“că numai naţiunile compuse de G6meni producători pot 
esista astădI; munca nu ma! este ceea ce ea mal 
"nainte; descoperirile în sciinţe, înaintările în indus- 
trie şi întroducerea machinelor în tote lucrările ai 
făcut şi facă munca mal uşâră. Or cine a urmărit 
prefacerile în lucrările unti fabricațiuni, numai de 
trei-deci de ani încâci, pote judeca și preţui înlesni- 
rile şi ajutorul, ce progresul în arte şi în mesteșu- 
guri a adus omului muncitor; cu câtă greutate şi 
cu câtă primejdie se ferbea mal "nainte un fas de 
fer, cu câtă muncă se făcea un şurup sati uă piuliţă, 
cu câtă sud6re se netedia uă tablă de fer; acum mul- 
umită strungului mecanic, omul nu are decât se 
supraveghese pornirea şi oprirea machinei care sin- 
gură tae, cioplesce, străpunge; rindesce şi scobesce uă 
Ducati de oţel, cât de Srosă şi cât de mare, cu mal. 
multă înlesniro şi precisiune decât se făcea alta dată 
cu 0 bucată de plumb saii de lemn; lucrăm ferul cu. 
inlesnirea cu care se lucra uădini6ră câra. Astădi 
într'o fabrică bine organisată fie care lucrător are în 
machina ce dirige, un ilot care muncesce pentru den- 
sul, un rob mai puternic decât Samson, el lucrâsă
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mult şi bine fără de a se osteni, fără de a cărti, 
fără de a se văita, fără de a căuta vre uă dată să 
spargă lanţurile în care le ţine stăpânul se. En- 
glesii şi-ati creat o putere de mat mult de 100 de 
miliâne de cai de abur. care lucresă, di şi ndptea, 
vara şi 6rna, pe pămint, sub pămint, pe mare şi sub 
mare, cât ar lucra 500 de miliâne de Gmen! ; vine 
de fie care Engles mic și mare, tânăr şi bătrân câte 
50 de iloţi, adică, unul este de duo sute de ori 
ma puternic, mal bogat şi mal liber decât fericitul 
cetățean al lui Platon. In ţerile civilisate lucrătorul 
ajunge încet încet a nu mal fi întrebuințat ca, pu- 

„tere; funcțiunea puterei a rămas pe s6ma machinelor, 
a automatului; omul 'ş'a, reservat partea cea bună, 

„acțiunea, inteligenţii, lucrarea, spiritului. Uneltele de 
care- se slujiati croitoril, dulgheri, tâmplarii şi fera=- 
ril, acul, barda, tesla, herâstrâul, dalta, clestele şi 
ciocanul s'ati prefăcut în machiny ingeni6se care lu- 
cr6să cum se dice că lucrati Titanii uă dinidră. Ory 
cine a visitat cea din urmă Esposiţiune universală a, 
putut vedea curiositatea și plăcerea cu care publicul 
cerceta machinele; in salele unde erati ele espuse,. îm- 
bulzâla era tot-d'auna atât de mare încât circulaţiunea, 
era oprită, şi acâstă curiositate se manifesta, fiind câ 
în machini omul laborios şi sărac vede suridându-i a- 
verea şi libertatea; muncitorul caro lucrâsă în umedâlă . 
se bucură, când vede o machină care în. cinci minute 
c6se uă cismă de iuftul cel mar gros, căci i să de- 
schide speranţa, de a vedea acele cisme eftinându-se 
până a, le putea. cumpăra şi el, şi scăpa de. necu- 

10957 5
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viința și de blele ce-i aduce udeliştea la picidre; 
tânăra, lucrătâre privesce cu plăcere resbdele mecanice 
care ţesii, iute ca fulgerul, stofele cele ma! frumose; 

vede acea stofă eftinându-se până a putea şi ca să 
se îmbrace cu dânsa, La fabrica de la Enfield per= 
fecțiunea machinelor introduse de căpitanul Mini6 este 
atât de mare, încât scâte sute de carabine pe di, 
cele mal bune şi ma! perfecte arme, fără să fie, pu- - 
tem. dice, atinse de mână de om. 

— Aşa pote să fie în ţerile pe unde ai umblat; 
dar la noi lucrurile sunt alt-fel : ferarii batii din 
ciocane cu amânducă mânele şi dulgherii tragii la 
rendea până le esă ochil din cap. 

—  Machinele se întroducii pretutindeni, slavă 
Domnului, ai început domnule sluger a se întroduce 
şi la nof; avem astădI în România peste o sută de 
locomobile care lucrâsă ca 45000 de cal; avem o 
mulţime de bătătore de porumb, de treerătâre, sece- 
rătore, cositâre; s'aă întrodus o mulţime de mori cu 
abur, care ne ar permite să ne măntuim or când von: 
voi do înecurile capitalei şi se facem gârlele naviga- 
bile; numele lu Shutelworth, Ramson, Mac- Cormic; & 
sunt cunoscate de plugarii nostri, ca nume de făcă- 
tori de bine a! omenirel. Peste: puţini ani cămpiile 
n6stre vor fi arate, semănate, cosite şi treerate cu 
puterea aburului, şi Iucrătorul plugar ra conduce cu 
inteligența lui machinele, acesti robi legitimi ar o- 
mului, precum conduce astădi cait sai boil. Atunci 
producerea va spori, veniturile. nâstre se vor îndoi şi 
îndeci, vom putea plăti cu înlesnire dările directe
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şi indirecte. către Stat, vom putea da o mal bună e- 
ducaţiune şi o învețătură mal întinsă copiilor nostri. 
Acei care sunt siliți să muneâscă di şi n6pte pentru 
dobândirea celor mal neapărat trebuinci6se ale viaţei, 
vor putea consacra uă parte din timpul lor la plăce- 
rile spiritului şi la îminulţirea cunoscinţelor; atunel 
ignorenţa, care este una din atribuţiunile sărăciel, va, 
dispare, | 

— Cum! vel să întroduci machinele în țera asta? 
dar nu sciil ei că în ţâra nemţ6scă este calicie, că 
acolo 6menil nu aii ce mănca din pricina lor; ma- 
chinelo nu folosescii decât numar pe nemți şi pe 
bancheri. 

— In adevăr, domnule sluger, sunt publicist care 
la început s'a îngrijat de desvoltarea ce vedenii că 
iea industria pe tâtă dioa, şi erai speriaţi de sporirea 
producţiunei; vedeai într'acâstă sporire o tendință 
către materialism, credeai că întroducerea machinelor - 
pote să aducă 'miserie, şi că aceste instrumente de 
lucru aveai să răpâscă pânea muncitorilor, credeai că, 
pot deveni uă sorginte de pauperism. Am vădut chiar 
ei. chirigil resculânduse în contra drumurilor de fer,. 
am vădut matrosi rădicând lopeţile şi spărgând. r6- 
tele vapdrelor; dar timpul și faptele au venit şi ai 
dat o. desminţire formală, acestor greşeli şi. a dovedit 
că machinele şi invenţiunele, departe de a smulge 
pânea, muncitorilor care trăia dintr'o industrie la 
care se aplica acea machină, din contra a, sporit şi 
a înlesnit munca; nu numar atâţ, dar a creat mij- 
l6ce de vieţuire la uă mulțime de alţi 6meny;. Michel
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Chevalier, 'Thiers şi toţi publiciştii cei may. însemnați 

„ue arată şi me dovedesc, în modul cel mat pipăit, 

cum desroltarea industriei şi introducerea machinelor 

a folosit mal mult pe clasele lucrătâre şi sărace decât 

pe bogaţi; ei ne dovedescii, că machinele ati sporit sala- . 

riul şi că pe de altă parte aii scădut dividendul capitalu- 

Jul, dobânda banilor băgaţă în industrie; duoă, bine-faceri 

de uădată pentru lucrător. Pe de o parte. a înlesnit 

munca şi pe de alta "1 a dat mijlâce de a-şi îndes- 

tula cun aceeași ostenâlă may: multe trebuințe. Cu cât 

spiritul omenesc înaintâsă,. cu atât scade proporţiunea 

ostenelei ce un om trebue să pue pentru dobândirea, - 

şi mulţumirea uney trebuinţe a vieţel şi cu atât, din 

contra, munca puterilor naturei se măresce. Machi- 

mele ne dai mijlâcele să ne folosim de puterile vi- 

telor și a le naturei; boul, calul, aburul, apa, elec- 

tricitatea, magnetismul &, înlocuescii astădi puterea 

braţelor; nor punem aceste puteri de ne fact lucră- - 

rile cele ostenitâre, şi care ne: supuneaii robiei, r&- 

măind no& 6menilor lucrările care cer înțelegere mai 

multă și putere ma! puţină. Lucrarea pămîntului era 

una din cele mal ostenitâre, atunci când nu se cu- 

noscea plugul și locomobila, atunci când se ara cu 

sapa, şi se bătea grâul cu beldia. Statisticil ne a- 
rată că machinile ai făcut ceva şi ina mult; ati 
moralisat şi aii luminat pe lucrători rădicândule sar- 
cinile cele ostenitâre, ai înlăturat cansele de b6lă şi 

de miserie, le-ai lungit viţa cu dece ani apr6pe, 

le-ai dat mijlâce de a se lumina, de a aspira la uă 

vi6ță max înaltă; au „desfiinţat o mulţime de preju-
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dețe şi de viţiuri, căci lucrătorii numa! esti sâra, din 
sălile de -lucrm sdrobiţi de ostenâlă, posomoriți şi. 
coprinşi de trobuinţa d'a amorţi trupul prin btuturi 
tari, ci esi odihniți şi veseli în stare:de a. petrece 
serile şi duminicile luminânduse și dobândind cuno- 
scințe folositâre. Este bine constatat că în ţerile 
unde s'a întrodus machinele, crimele s'aii împuţinat, 
beţiea devine din di în di un viii mal rar şi m0- 
ravurile se îmbunătățescii. 

— Tote acestea pot fi aşa, dar de ce să vel să 
fil cu cel de jos şi nu cu cei de sus, căcl or cum, : 
cel mari şi puternici au o mulţime de drepturi şi 
de privilegiuri. 

— Tată, drepturi şi privilegiuri nu mal există 
astădi în nici o societate crestină. Este un secol a- 

_propa de când în mai tâte societăţile europeane erati 
mari deosebiri între 6meni; nu erai: toi supuşi la a- 
celeaşi pedepse pentru aceleaşi vin!, fiăşi-cine nu pu- 
tea, să ajungă la trebile statului, or care ar fi fost 
inteligenţa, sciinţa şi vitejia sa. In cele mai multe 
părți ale Europei usurpaţiunea prin putere crease .o 
mulţime de drepturi, de privilegiuri şi de monopoluri 
po care în ţâra n6stră nici mu le-am cunoscut; unii 
so născeaii stăpânii altor 6meni supuşi t6tă vița, lor 
voinţeI şi capriciului stăpânilor, nu putea nimeni să 
mănince altă pâne decât. aceea făcută cu făină măci- 
nată la mora stăpânulur-stă şi eşită: din cuptorul 
lui, nu putea gusta altă carne, decât de la măcelă- 
riea stăpânului, nu putea, bea alt vin, alt rachii de 
cât dintr'acel de la cârciuma stăpânului, şi le plătia,
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cel mai puţin cu preţiii îndoit, Ca să p6tă cineva e- 
sersa uă meserie, un mesteşug, uă industrie trebuea 
să trecă printr'uă mulţime de formalităţă şi de în- 
cercănl prescrise de regimul corporaţiunilor cu numiri 
de metrise şi iurande. Unil, cel mal bogaţi, erati 
scutiță de dără, alţii, cer mal săracă, erai împorărați 
cu prea multe; dări către cler, dări către nobili s.c.].; 
revoluţiunea de la 1789 a dărămat în Francia tâte 
aceste privilegiuri și le-a sguduit, în totă Europa a- 
tât de tare, încât în mal puţin de uă jumătate de 
secol ai cădut una câte una; în locul lor s'a pro- 
elamat principiul cel adevărat al dreptăţii care tre- 
bue să domnâscă, princip sfânt, netăgăduit : egalita- 
tea, între 6meni, egalitatea dinaintea legilor, singura 
egalitate posibilă în lumea acâsta, singura egalitate 
co o pot da legile şi instituţiunile. 

— Bă să- Pa spuiii drept, sunt şi am fost un a- 
“rendaș, şi nu pot să sufer să văd men! umblând cu 
nasul în sus; de aceea voii egalitatea absolută, să 
nu mal fie nimeni, nici mal boer nică mai bogat nică 
mal învăţat decât mine; am urât tot-d'auna pe 
boeri, d'aceca, te-am dat la carte, voii să fil boer 
mare şi bogat şi să el fată de boer bogat. 

— Egalitatea absolută nu este cu putinţă; s'aii 
gâsit mulţi 6meni învăţaţi, philosophi care aii cre- 
dut că egalitatea pote esista şi înaintea averilor. Nu 

„este îndoâlă că ea este posibilă şi că ea pâte esista 
ş'inaintea averilor; ânsă ar esista numai u% secundă, 
un minut,. uă di, uă lună. De s'ar proclama de o 
putere, prin impunerea une! facţiuni, prin voinţa
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„majorităţii sai chiar prin unanimitatea unei naţiuni, 
de s'ar. declara într'nă di, că nimic nu este al ni- 
mului şi că tote sunt ale tutulor; împinși să dicem 
de un sfânt foc patriotic să venim fie care să depu- 
nem tot ce avem, mult puţin, pe altarul patriei, “pri- 
mind drept schimb părticica egală ce ni s'ar cuveni; 
dar acea egalitate ar putea ea să se perpetue, să 

" durese? Ea are să se alterese chiar din cel d'ântâiii 
moment, daca mal ântâii nu s'ar fi realisat o mul- 
ţime de alte egalități : egalitatea inteligenţilor, a 
cunoscinţelor, a activităţilor, a puterilor muschilor, 
a capâcităţii, a stomacului, a gustului, a pătimilor, 
a capriţiilor, a sănătăţii, a caracterului & &, egali- 
tăţă care sunt în contră nature! omului. Şi ce alt 
Sar căstiga cu egalitatea, averilor decât a face pe 
cel bogaţi săraci, fără de a. face pe săraci mal pu- 
ţin săraci decât sunt astădi? Statisticelo bine ţinute 
ne arată că în ţerile cele ma! bogate precum sunt 
Englitera, şi Statele-Unite ale Americei numărul 6- - 
menilor bogaţi, a căror posiţiune pote escita invidia, 
este de unul la dece mir; în' Francia, este unul la 
patru-deci de mii; daca ţâra nâstră ar fi ca Francia, 
am putea calcula 20 sati 30 de familii avute. Ce. 
resultaţ, ce folos ar da celor-alţi împărţirea unet a- 
veri mari între patru-deci de mil de familii, cn cât 
acea parte ar putea ea să ajute o familie săracă? 
— Bine, nu die că dărimarea averilor boerilor de 

la sluger în sus ar folosi pe cei săraci; dar de ce 
să fie 6 bogaţi, ce folos aducii e! în societate; sunt 
numai o năpastie pe ţâră, trăescii şi se hrănesc din
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sudârea şi din munca săracului care lucrâsă, di şi 
n6pte, ca să ţie; sunt ca plantele parasite, trăiesc 
cu sucul care ar hrăni Gmeni producători. 
„— Am audit mulţi 6ment a căror tendinţe sunt : de 

„a stirpi pe hog gat din societate, a-lu desrădăcina ca 
p'un ghimpe sapărător şi vătămător, şi s'a propus 
pentru acâsta o mulţime de mijloce : imposite direc- 
te, dări pe or ce consumă, cerând şi căutând a-l su- 
pune bunei roinţi a săracului precum acesta i-a fost 
supus lor în “alţi timpi, a căuta tot felul de 'mijloce 
ca Să "ii facă să se ducă, să'și iea lumea "n cap, 
prin fel de fel de persecuţiuni, arătând săracului că 
el este causa 'ticăloşiei în care se află, invitând a-i 
dărâma casa, a-l insulta familia, a-1 ataca proprie- 
tatea, denunţiândul pe tâte colţurile stradelor că el este 
causa, ticăloşiei şi cerând privilegiuri mulțimei în pa- 
guba bogaţilor. Ideile acestea care se respândesc în 
t6tă libertatea nu ai nică măcar meritul invenţiunel 
sati al. noutăţii; impositele mari pe obiectele de lus, 
impositele progresive, exempţiunea de dări asupra o- 
hiectelor produse şi consumate de mulţime, impositele 
mari pe case, pe moşii, pe obiectele de lus şi pe or 

"ce are şi consumă bogatul, ai fost propuse şi reali- 
sate şi în alte ţeri de vânătorii de popularitate, or 
de câte ori aii credut că puterea este în mâna mul- 
ţimei şi or de câte orl aii credut că nu a sosit tim- 
pul a o oprima d'a dreptul şi pe facă; raţiunea ânsă 
şi esperienţa ai dovedit că asemenea măsuri în loc 
de a lovi în bogaţi s'aii întors în contra săracilor,
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căci oprescii mișcarea, industriei şi a comerciului, 
rădică la o mulţime de muncitori mijlocele de trai. 

— Dar nu at respuns la întrebarea mea, la ce 
“Slujiasce, la ce e bun bogatul, cs folos aduce acest 
om în societate? | 
— Sciinţa raţională no respunde îndată că boga- 

tul este un consumator mare, cu atât mal mare, cu 
cât este mal avut; şi este sciut că consumaţiea ali- 
ment6să industria, industria hrănesce şi îmbogăţesce 
şi pe săracă şi pe bogaţi, adică națiunea întrâgă; 
bogăţiea poporului face statul puternic. Bogatul prin 
avansuri de bani înfiinţâsă întreprinderi, acele între- 
prinderi cerii muncă de 6meni, sporirea de muncă 
scumpesce salariul, adică plata dilei de muncă a unui 

- Tuerător, şi eată cum bogatul: prin ceea ce are şi 
prin dorinţa de a se face și mai bogat, face ca să- 
racul să devie mal puţin sărac, să câstige mar -mult 
decât căstiga mai "nainte, şi pe mulţi săraci îl face 
chiar bogaţi. Un bogat cumpără o machină, lucrarea 
machinei are trebuinţă de un machinist, un sărac 
care căstiga trei sai patru ler pe di, găsesce în în- 
treprinderea, acelui bogat mijlocul de a, căstiga 15 leă 
pe di; bogaţii ca de Rider, Brassey, de Lahante, 
Salamanca &., puind mat mulți de uădată bani! lor 
împreună, facii drumvrile de fer în ţerile lor şi după 
ce lo facii acolo, caută să vie să le facă şi la nof, 
unde ai să deschidă mult lucru pentru compatrioţii 
şi pentru fabricile din ţerile lor; lucrări. din care 
ai să so folosâscă o mulțime de 6meni din ţerile de 
unde sunt acei bogaţi. -
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Bogatul, când se numesce Mecene, Seneca, . Medicis 
sai Humbold face ondre secolului în care a trăit, 
Când se numesce Basarab, Albu, Văcăresc, Cândesc, 
Brâncovean, Obedean, Câmpinean, Ionașcu sau Ghica, 
daii Statului 50 de milione de ler pe tot anul în 
dani! pi6se pentru hrana inimet și a spiritului, pen- 
tru salvarea sufletului. „In ţâra Dumnâvostră e bine, 
„dicea la.1$50 un bun bulgar din Uzungiova, unui 
„român călător, fiind că aveţi clopote şi boeri.* Cu-. 
vînt scurt dar coprindător, plin de înaltă învățătură, 
„veţi clopote“ voia să dică : „aveti libertate,“ căci 
pe vremea aceea clopotul la Bulgar era emblema li- 
bertăţir, celei d'ântâiă libertăţi, a libertăţii religi6se, 
a libertăţii de consciinţă; el nu se putea aduna cu 
rudele și cu amicii sei în biserică ca să audă cu- 
vintul mântuitorului decât în întuneric şi în tăcere, 
ca să nu supere vederea şi audul stăpânilor sel. - 
„Aveţi boeri“ voia să dică „aveti bogati,“ aveţi liber- 
tatea de a poseda; el nu putea să adune avere, nu 
avea dreptul. d'a avea pămint, nu! era ertat d'a fi 
bogat; era condemnat de irista sârtă a fi tâta viața, 
lui egalul tutulor Bulgarilor, adică de a, fi tot-d'auna, 
cu toţii de o potrivă săraci. Când unul se rădica; prin 
inteligenţa, activitatea şi sciința, sa ceva mal sus de 
cel-alţă, nivela stăpânului, cuțitul gealatului erai 
gata, venia de scurta, tăia ceea ce trecea peste ca- 
pul celor-l-alţi şi'l făcea cetăiţian egal cu toţi cer- 
l-alţă. Acel nivelator, fie el Ture sai Creştin, Impă- 
rat, Rege sai Domu, patrie, naţiune sai omenirea 
întregă, daţi-mI voe să-l numesc despot, tyran, îni-
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mic al libertăţii şi al omului, persecutor al binelui, 
obstacol al perfectibilităţii. 

— Pote că în ţerile în care ai trăit şi pe unde 
al umblat să fie aşa, bogatul să aducă folos, cum 
dici, dar.la no bogaţi! ce facă alta decât lus şi 
corupţiuno ? 
— La tote naţiunele ai fost momente do rătă- 

cire; corupţiunea, este uă stare de ameţâlă cum sunt 
momentele de beţie; dar nu este starea normală a 
Românului; să nu uităm că învăţătura şi caritatea, 
aceste facle ale Crestinismului, ai fost alimentate și 
întreţinute de bogaţii noştri. Daca nu ar esista acel 
venit de 50 de miliâne,. daca acel "bogaţi care cre- 

“dem că mu sunt buni de nimic, în loc dea consacra O 
averile adunate de e! la acte de bine-facere şi la lu- 
minarea poporului, le-ar fi cheltuit în deşertăciuni şi 
în petreceri, Statul nu era să fie silit ca să pâtă în- 
timpina, trebuinţele acelea, să caute a lua din punga 
Românilor bogaţi şi săracă câte 60 de.lei de familie 
pe an, una cu alta? adică, că afară de ceea ce plă- 
tesc astădI era să-i supue şi la uă altă dare de 60 de 
lei pe an de cap de bărbat, fie cu nume de. capitaţie, 
fie de imposit personal, cum îi dicem acum. 
— Dar băete numai trăim în timpii oligarchiel 

ea să pâtă pune guvernul capitaţiuni nuoă, din po- 
“trivă căutăm a, desființa şi pe cele care există, voim 
imposite pe bogaţi, pe proprietatea fonciară cea mare, 
care pâte să plătiască Statului pe an până la trei 
sute de mili6ne de 'le!, precum ne-a :dovedit'o un 
mare publicist al nostru.
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— Publicistul dumitale pâte fi cât de mare şi de 
mester, dar nu pote face ca proprietatea fonciară 
care, cu a Statului împreună, da chiar înaintea or- 
donanţei rurale un venit de 200 până la 8300 de 
mili6ne, să potă plăti un. imposit de 200 de miline; 
deosebit de acestă erdre materială, este și o mare 
greş6lă de sciinţă financiară. Este" destul să aibă cine- 
va noţiunile cele mat elementare de sciinţă financiară 
sai un dram de judecată, ca să vadă că or unde şi or 
cum S'ar pune un imposit, el este ca scaetele, so a- 
gață, se lipesce, se identifică cu obiectul pe care s'a. 
pus, lovesce pe or cine se atinge de dânsul şi în 
urmă de t6te se pune pe punga consumatoralui din. 
care ese, ca să despăgubescă pa toţi acel care l'a 
plătit fiscului; judecând pugin să pote vedea că la, 
no din tâte impositele, acel care lovesce mai tare pe 
sărac şi pe mulţime este. impositul fonciar. Care alt 
imposit pâte scumpi mal lesne și mal bine pânea, 
carnea, 0ăle, laptele, pâmele şi vinul decât imposi- 
tul fonciar? şi cred că acel ce se împodobesc cu nu- 
mele de amici al poporului, nu cugetă.a/l aduca în 
starea de a nu mal avea trebuinţă de aceste producte. 

Intre bogat şi sărac esistă o legătură strinsă, căci 
unul este munca şi cel-alt capitalul, şi când săracul - 
suferă saii nu voesce să lucrese, bogatul sufere căck 
capitalul perde din val6rea lu),: rămăind în nelucrare; 
asemenea când capitalul scade munca sufere; lucrarea, 
regulată şi activă a acestor. două instrumente de pro- 
dueţiune, munca şi capitalul, înfiinţâză creditul. Nu 
credi că săracului îl vine bine cu acele 50 de mi-
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li6ne pe an, ce i-a lăsat bogatul pe tot-anul? may 
„Anteiii pentru că după cum diceam este scutit de a 

plăti fie-care pe tot anul câte 60 de lei, și că la 
nenorocire când este bolnav, când sufere şi nu are 
cu ce plăți redobândirea sănătăței i să dă. dintr'acel 
bani dece, uă sută, „uă mie, dece mii de ler după 
trebuinţă, în hrană, încăldire, rufe, băi, doctoril, 
mâşe, doică, medicamente, casă şi. căutare; îl sunt de 
folos acele danii fiind că, daca nu are cu ce eresce 
şi înveţa copil, i să. dă deco, uă sută, uă mie de 
galbeni pentru crescerea şi învăţătura lor în ţâră și 
afară din ţâră; eă chiar sunt dator în parte cresee- 
rea şi învăţătura, bunătăţii sufletului, unui archipăs- 
tor, care a consacrat averea să luminării tinerimer; 
recunoscința ce port memoriei acelui bun Mitropolit 
Dosithel va fi tot-d'auna vie în inima mea cât voii 
trăi. Acele danii ale bogaţilor nu sunt ele un bine 
pentru săraci, când merg de aud cuvintele lut Dum- 
nedeii în miile de templuri rădicate credinţe şi în- 
zestrate de cei bogaţi, când nu ati cu ce să se caute 
şi găsesc un spital înzestrat cu t6te mijlocele 'seiinţer 
medicale, când nu ai cu ce plăti învățătura “copiilor 
lor, şi li se dă gratis înrețători Gmenit cei mal cu 
sciinţă. Este în adevăr. trist a, vedea că de la o vre- 
me înce, veniturile acestea s'aii confundat cu veni- 
tarile Statului, provenite din contribuţiunile celor vir, 
fără de a ţinea în s6mă, de să întrobuinţâsă pen- 
tru jandarmi, sai pentru preoţi, pentru poliţiea 'se- 
cretă sati” pentru scoli, sub “cuvint că acele averi 
sunt prea mari şi că națiunea nu are trebuinţă
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de scoli, spitaluri şi biserici de 50 de mili6ne pe an, 
pare că caritatea şi luminarea 6menilor pote area 
vre 0 dată margini în intinderea şi desroltarea lor. 
Numai - corupţiunea are limite, căci aduce descompu- 
nere şi mârte, ear desroltarea spiritulur: şi a inimei 
este fără mărgini ca sufletul. 

— Tote ca tote dar bogatul nu pâte avea patrio- 
tism, de aceea şi vedem că tâte daniile lor le ati pus 
la disposiţiunea călugărilor streini; ai dat a patra 
parte din averea teritorială a, ţerii pe mânile greci- 
lor şi a resultat dintr'acâsta un re mar mare, decât 
binele ce au voit să facă. 
„— Despre acest păcat sufletele lor se pot odihni: 

în pace, căci sâma ati să o dea acel, care prin fap- 
tele şi cuvintele lor, ati sguduit încrederea şi ai pus 
îndoială, în inimile testatorilor despre respectul ce ar 
avea Guvernul după mârte-le pentru voinţa lor. Pe 
vremile acelea, esista tendinţa din partea Domnilor, 
de a supune t6te la voinţa lor şi de a se amesteca, - 
în tote, tendinţa vătămătâre progresului şi libertăţii; 
de aceea or cine voea să fundese o instituțiune de 
bine-facere, căuta uă garanţie în contra abusului pu- 
terii, şi credând că o găsesce în supravegherea 6me- 
nilor acelora care trăescă acolo unde a trăit şi a 
suferit Mântuitorul, puneau obolul consacrat lumină - 
ri sufletelor sub scutul unei puteri morale, singura, 
care mal putea rădica atunci „un glas virtuos şi cu- 
rat în contra acelora care s'ar fi atins fără drept de 
acele averi. Chiar în dilele nâstre acelaşi sentiment 
de temere a dictat asemenea precauţiuni unor testa-
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tori de aşedăminte de bine-facere; am audit vorbin- 
du-se de un testament în care acel care voesce să 
unâscă numele seii cu o facere de bine, a pus averea, 
care înzestr6să stabilimentul ce voesce să, fondese,. 
sub apărarea unui suveran strein a, cărui protecţiune 
este astădi la modă, precum a fost uă-diniâră a pa- 
triarchilor greci şi a monăstirilor Muntelui Sinai şi - 
Muntelui Athos. Asemenea precauţiuni sunt acum de 
prisos fiind că în secolul în care trăim, erârele şi 
abusurile se tocescii inte şi nu poti dura. | 

Bogatul, când nu face el însuşi binele, ca Hum- 
hold şi ca Lowrinson, contribue a, formă acel public 
pentru care Imersă artistul şi învățatul. Pentru bo- 
gat lucrâsă architectul, pictorul şi sculptorul, el a- 
dună frumuseţile vechi și moderne ale artex şi ale 
mesteşugurilor, el îmbogăţesce galeriile şi colecţiu- 
nele, întreprinde călătorii ca Dimidof, ca Barth, ca 
principele Napoleon şi ca Braniski, uă mulţime de în- 

„ treprinderă care aduc cel mal mare folos societăţilor, 
nu se potii face de cât cu bani; a trebuit să fie 6- 
meni bogaţi ca să se pâtă face corăbii şi âduce na- 
tisațiunea şi comerciul în: starea. în care le vedem 
la naţiunile cele civilisate; a trebuit 6men! bogaţi 
ca să întreprinsă rădicarea de fabrici, esploataţia de 
mine, drumuri de fer &. Cele max multe din lucrările 
şi din industriile de astădI nu ar fi esistaţ, daca nu ar 
fi fost bogatul. | | 

Bogaţii sunt capitaliștii şi producţiunea scil că are 
trebuință de duoă elemente ca să nască şi să tră6- 
scă, de muncitori şi de capitalişti. Asociaţiunea ace-
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stor ducă puteri constitue bogăţiile naţionale, de a- 
„ceea, şi capitalul ca şi munca trebuescii considerate 

" şi respectate. 
Consideraţiunea, ce o socieţate dă bogaţilor, departe 

de a fi uă lipsă de demnitate, este din contra un 
semn de civilisaţiune şi de omagii către muncă și 

"economie, care sunt generatoril capitalului. In statele 
civilisate Gmenil caută să tragă și să fisese pe bogaţi; 

la mol din contra în loc de a le face vi6ţa plăcută, 
îl persecutăm; îl invidiăm, îl hulduim şi le facem 
traiul nesuferit în cât acel care ati dobândit avere, 
fugii din ţâră şi caută a trăi aiurea, sute de mil 
de galbeni care s'ar fi vărsat în ţ6ră şi sar fi îm- 
părţit între lucrătorii, între architecţii, pictorii și 
comercianții nostri, bani care ar fi însufleţit artele 
şi comerciul, sa ducă afară, producond acolo efectele 
lor bine- facătore, 
„— Or câte-mI vei spune, dise slugerul, ei măr- 

tmrisese păcatul, nu pot suferi să ved pe altul mat 
sus de cât mine; voiii egalitate, s'a isprăvit, 

— Acest sentiment, Domnul mei, nu este resul- 
tatul rațiunei; căci drepta judecată nu ne pote po- 
văţui să voim un lucru care nu este nici just, nică 
folositor, şi care ne este cu totul rătămător; numai 
invidia,. un sentiment prost, eşit din orbirea patimi- 
lor celor maă rele, la Gmenil care nu aii avut feri- 
cirea de a se lumina prin educațiune şi învățătură, 
numai invidia, dic, ne pâte duce a dori altora uă ştare 
din care, departe de a trage vre un folos, resultă 
chiar pentru no vătămare şi dârăpănare. In societate.
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“toţi avem trebuinţă de lucruri produse de alţii, pe care trebue să le cumpărăm; ca să putem cumpăra, “trebue să vindem;' dar cur vindem? negreşit “acelora, care aii cu ce cumpăra, Vedi dar că cu cât cer-alţi sunt mal bogaţi, cu atât putem vinde ma! mult şi cu atât ne putem folosi maY-mult-de dânşii. Ca 6meni, interesul nostru este : ca, cer cu care trăim să fie mai avuți; ca națiune suntem interesaţi ca naţiunele cele- alte să fi cât mar. bogate. Un sentiment de inimieie putea exista o dinidră în contra uner aristocrații privilegiate, care poseda pămîntul fără a plăti nici uă dare către Stat, fară a da nic dajdie, nică militari; arend singură toate slujbele civile cele may însemnate şi gradurile cele înalte în armată ; dar astădi nu may 
sunt privilegiuri, suntem toţi egali înaintea legir și înaintâa, drepturilor politice! toți plătim imposite în 

„ Proporţiune cu averea şi cu consumaţiunea; în pos- 
turile cele mal înalte vedem 6meny eşiţi din clasele 
şi din condiţiunele cele mal modeste şi cele mar 
umile, In loc de a ne invidia unir pe alţii, ar fi mal 

folositor şi ma! raţional să ne legăm cu toţii în contra, 
nedreptăţiI şi în contra corupţiunei, care ne apâsă şi .. ne lovesce pe toţi de o dată şi pe fie care d'a rândul; - să ne luminăm şi să înţelegem că din înfrățire şi 
iubire între Gman! resultă fericirea fie căruea. Lege 
mare şi frumoasă a philosophiei morale şi care do- vedesce “mal bine de cât or şi ce înţeleptiunea lui Dumnedeii. . | Ma NE 

— După cum vâd ei, dumnsta tăgăduesci egali-  . tatea, nu eşti democraţ. o 
10957 o 6
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— Intrun mod imediat şi absolut negreşit o tă- 

găduesc; întru cât privesce însă îndestularea trebuin- 

ţelor legitime, putem dice că distanța ce exista între 

condițiunile sociale a scădut mult şi tot scade pe 

i6tă, dioa prin desroltarea artelor şi a sciinţelor, prin 

întroducerea machinilor şi prin respândirea învăţăturei; 

progresul nivel6să. Astă-QI se miră cine-va când vede 

un lucrător franees, engles sai german. Aparinţa, lul . 

esteridră respiră un aer de bună stare, îl vedI să- 

nătos, curat şi bine îmbrăcat; intrând în vorbă cu 

dânsul găsesci cunoscinţe, în littere şi în economie 

politică; inegalitatea care exista acum duoă-deci de 
ani între tineri! eşiţi din colegiuri şi între lucrătorii | 

muncitori nu mat este astădI aşa de mare; condiţiu- 

vele intelectuale s'ai apropiat forte mult; căci o 
mulţime de lucrători petreci acum Grele lor de repaos 

la adunări de citiri şi la cursuri de s6ra, făcute 
într'adins de Gmenii cer mal eminenţi pentru lumi- 
narea claselor labori6se. Progresul luminilor între 
aceste clase. şi întroducerea machinilor aii resolvat uă 
mulțime de cestiuni sociale care. cu câţi va ani în 
urmă înspăimăntai Statele; cestiunI întru resolvarea, 
cărora s'a încercat în zadar cel mal mark: 6meni de 

“stat al Europe. - 

- Munca, şi. industria sunt singurul mijloc de a păşi 
spre egalitate; nu spre egalitatea aceea care ar fi uă 
negaţiune a perfectibilităţii “şi a geniului; dar spre 
dispariţiunea inegalităţilor umilitâre pentru n6mul 
omenesc; numai munca şi industria poti mări ave- 
rile, şi apropia condiţiunele micşorând deosebirile
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dintre 6meni; suind pe cel de jos fără. de a, cobori pe 
cel de sus. In loc de a căuia să desființăm şi să 

“sdrobim pe bogaţi, să căutăm a ne folosi de capita 
lurile lor ca să dăm culturer pământurile acoperite 
de mărăcini şi de lacuri, ca să încuragiăm înfiinţarea, 
de asociaţiuni agricole, să înfiinţăm credite agricole, 
mijloce de comunicaţiuni, drumuri de fer, şosele, 

„canale; să facem riurile n6stre navigabile, să esploatăm 
minele şi să lăţim relaţiunile n6stre comerciale; să 
respăndim cunoscinţele agricole. În loc de a ne aban- 
dona la imaginaţiunea n6stră alterată prin vicisitu- 
dinile şi nenorocirile prin care trecem, dând chestiu- 
nelor sociale soluţiuni nuoi, să căutăm a ne folosi 
mai bine de preceptele adevărate şi măntuitâre ale 
scriitorilor ca 1. B. Say, Rossi, Thiers, Guizot, Blanqui, 
Labouley &; s% căutăm a respăndi şi -a popularisa 
ideile acestor Gmeni care s'a luptat şi aă dărămat 
prin sciinţa, lor eresiile secolilor trecuţi; să lucrăm 
ca să producem și să îmbogăţim țera. 

— era n6stră o să fie tot-d'a-una săracă, fiind: 
că nu are nici mine de aur sau de argint, nică 
fabrică, 
— Sedla 'balanţer comerciului asi trecut cu tâte con- 

secinţile ex, Or ce om învăţat ride când ande astădi 
“ dicânduse că a avea aur şi argint este singura bogă- 

ție, şi că ar fi o sărăcie de a, lăsa să iasă acele metale. 
dintr'o ţâră; că un Stat ar fi cn atât mat bogat cu 

-cât ar priimi mal mult aur şi cu cât ar lâsa să 6să 
mal puţin, Este sciut că iresul acesta a făcut mal 

„mulți secoll sărăcia, şi căderea bogate Spanie, şi că
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Englitera, nici o dată nn se crede că a beneficiat ma! 

mult de cât, în anil în care esporta mal mult aur şi 

argint. California şi Australia ar fi de dece ori mal 

pogată, dacă ar putea să sc6tă afară de dece ori mal 

mult aur şi argint; nimeni nu mal crede că numâi 

munca pământului cresce bogăţia; nu este Engles, 

Frances, German sai Italian care să nu scie, că 

“munca omului, prefăcând materia şi făcând-o folosi- 

târe în dă uă valâre mai mare do cât ceea ce area, 

înainte de a fi' lucrată; “cel mai simplu om din ţerile 

civilisate scie că mă pele de trer-qeci lei se transformă 

prin lucrarea tăbăcirei şi curelărier într-o pereche de - 

hamuri do uă mie de lei, industria manufacturială şi 

lucrarea omului, a înființat uă valâre socială de 970 
de let; fie-care “scie că din aramă şi oţel de dece. 

parale se pote face un chronometru de 9000 de lei 

şi că într'acel obiect 8999 ler sunt uă avere creată 

de către munca ceasornicarului. 

Daca în Baragan, unde pămintul astădi nu face 

de cât trei sai patru galbeni pogonul, s'ar deschide 

câte-va puţiuri artesiane sai s'ar aduce apă. din Mos-. 

tisce prin machini hydraulice şi s'ar adăpa acel cămp, 

“al cărui stra, vegetal este aprope de un stânjăn, şi 

că printr'un system: bine înţeles de drene s'ar asi- 

gura recolta în contra secetei, ast-fel ca pămîntul 

acela să producă cât produce âcel din Mostisce, şi 

dacă pogonul ar dobândi printr'acâsta uă valdre de 

920 galbeni în loc de 3 sati 4 galbeni; acel spor de 

16 galbent la val6rea fie-cărui pogon, acele 30 sai 
40 mili6ne do lei care s'ar adăoga la valdrea actuală -
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a Baraganului, nu ar fi uă bogăţie creată de om? 
Fertilitatea, de astădi a Landelor Gironder, neprodu- 

„cătore. acum 20 de ani, bogatele şi frumosele,. livedi 
artificiale din Olanda făcute pe nisipul mării, închis, 
Spălat, îndulcit şi îngrăşat -prin munca, Olandesului, 
grădinele din Cornwallia plăntate. pe stâncă de granit, 
grădini în care crescii astădi fructele şi legumele cele 
mal frum6se după facia pământului, nu sunt ele tâte 
acestea bogății: înființate de munca omului? Sc6la, 
physiocraţilor a trecut ca şi a balanței comereiului, 
ca. a sotialiştilor şi a comuniștilor. Adevăratele prin- 
cipil care ai făcut avuţiea Engliterex şi care ati făcut 

„Şi fac astădi pe a Franciei şi pe a Germaniel, este 
munca liberă, concurenţia, asociaţiunele şi instituţiu- 
nile de credit. 

În următârea, mea epistolă îţI voii vorbi de dis- 
cuţiunile ce am avut cu câţi va din vecinii arendași, 
forte inteligenţi, asupra asociaținnel. 

A teă amic 

Dumitru.



PARTEA A DUOA.. 
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Un amic al meii cam cioban, cam plugar, care 
ndptea, -întrâbă stelele cum să invârtescă şi unde 
mergii şi dimin6ţă cercetâsă venturile şi nuori ce aii 
de gând să facă peste di şi poste săptămână. Om 
care nu este în stare-să ne spue ca repausatul Ma- 
thieu de la Drome dilele de pla, de sdre, de frig și 
de cald ale anilor viitor, dar care pote ţine pent 
cu amiralul Figeroy, în a ne spune intenţiunile ceru- 
Jul de adr până mâne; ora prost cum să dice, adică 
neinvăţat in şc6lă, cure nici nu scrie nici nu citesce; dar 
care în realitate scie mai multe decât mulţă docţi, fiind 
că cugetă şi raţionâsă. Simplu în obiceiurile lui, trăesce 
din spinarea oilor și din grăsimea pămîntului, portă 
opinci, zeghie şi căciulă de oae. Om fără eresuil şi 
fără prejudețe, care nu crede "nici. în Ielle nici în | 
Rusalii, lucrâsă marţile şi joile după Pascl. Când vine 
în “Bucures, trage la mine ca “acasă la dânsul, fără 
să ţie în sâmă celo ce i să căntă despre ura, şi despre 
gelozia ce îrebue să esiste între el şi. mine, Suntem 
amici din copilărie şi nici revoluţiunea de la 1848 
nici convenţiunea de la Balta-Liman, nici Couvenţiu- 
nea de la 1858, nică plebiscitul, nică disposiţiunea
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rurale de la 1864 nu aii putut altera sentimentele 
de afecţiune reciprocă dintre not. 

Alaltăeri eşind din casă pe la amead! lam găsit 
în pârtă, admira pasul măreț cu care foncţionarii se 
duc pe la Ministerile respective, înecând praful stra- 
delor în fumul ţigaretei. Să luă cu mine pină în 
strada Domnei. In dreptul caselor lui Major Mişa îl 
lăsai şi intrai la cantorul D-lui Poumay; peste duvă 
minute eram earăşi lingă el. 

— Nu "l aă găsit acasă se vede, îmi dise. 
-. — Ba, acasă, Maneo, dar nu am putut cumpăra, - 
îmi cere prea scump. 

Şi intraiii alături la cantorul D-lor Halfon şi fi. 
Duoă vorbe şi eram earăși -lângă amicul mei. 
— Scump şi aici; prea scump îl diseiă. 
În piaţa St. George iar îl lăsaiă şi mă urcaiii la, 

Banca Ottomană; peste dece minute mă coboram țiind 
în mână 0 hârtio galbenă : 

— Am găsit, şam cumpăraf, 
— Dar ce-al cumpărat? 
— Am cumptrat un credit, am cumpărat bani ca 

să-l trimit la Londra, 
— Cum al cumpărat bani, banii nu să cumptră, 

or al vândut, grâu! 
— Ba nu, Yam cumpărat tot cu bani! 
Ciobanul se uită la mine ca, un om care crede că 

n'a audit bine. Sciind cu cine am aface mă gândiiă 
că nu am s& scap cu una cu duoă de curiositatea, lui 
Manea şi mă hotărâiă a-l desrolta şi a-I esplica în- 
trâga theorie a creditulul, a-i face un mic curs asupra, 
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schimbului, ăsupra băncelor, poliţelor, biletelor la or- 
dine, cecurilor, conesementelor sai warantelor &. De 
și acesta, a fost ut conversaţie între duor 6meni simpli 
şi despre lucruri pe care toţi le scim, am credut 
însă că pâte ar fi bine să o scrim pentru unii din 
bărbaţii noştri care scriit şi vorbescii despre finance, 
şi a căror scrise şi dise citindule şi audindule lasă 
bănudla, că Dumnâlor ar crede că după uă oae s'ar 
„putea. tunde mai multă lână decât cresce într'un an, 
că un om pote bea şi mânca mal mult decât îl este 
venitul şi că Statul p6te fi bogat şi puternic când 
individii care îl compun sunt stiracl şi slabi. 

Fată “acea conversaţiune peripatetică : 
— Prăvăliile în care am intrat dragă Maneo, sunt 

prăvălii de bani. Marfa ce se află într'onsele sunt 
banil. Acolo se vinde şi se cumpără bani. Magazia să 
numesce bancă şi negustorul dintr'însa bancher. Di- . 
cem zăraf, întocmai precum qicem bogasier, marchitan, 
lipscan &. Treaba ce "mi-am făcut cu acel din piaţa 
Si. George este că peste dece dile aveam să plătesc 
la Dondra opt sute de galbeni fabricantului de Ia 
care am luat machina de treerat, pe care al vădut'o 
lucrând astă vâră, la moşie. Am cumpirat'o cu credit, 
pe datorie, adică cu făgădudla că peste un an sti 
dati banil; acum peste dece dile se împlinesce sorocul 
şi am cumpărat hârtiea, acesta ca; s'o trimit fabri- 
cantului chiar astădi prin poştie. El îndată ce va 
înfăţişa-o la un bancher, anume către care serie, va 
priimi opt-sute de galbeni. Dar o să'mi dici pote că 
de ce nu: m'am dus cu banii drept la poştie în loc
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de a alerga la bancher?. Trebua să'ți spuii că chiar 
de aş fi avut bani bătuţi, tot nn 'i-ași fi trimis prin 
poştie; ar fi trebuit. să. fac grop, gropul să'l.pece- 
tluesc cu o.mulţime de peceţi, să fac declaraţii şi 
multe “alte formalităţi; şi după tote acestea să plătesc 
şi 1/a 0/0, adică patru galbeni ca să mi-l ducă până 
la Londra; în vreme ce la bancher nu am plătit 
nimie, şi eată cum : El având necontenite daraveri: cu 

- Danchierii din Londra, are ordine să plătescă aici 
mal mulţi bani în socotâla lor, bani ce acel bancheri 
ai priimit acolo de la mar mulţi negustori care tri- 
mitii sai scrii să le cumpere d'aicl grâne sai să- 
mânţă de gândaci, şi cărora le-ai dat. poliţe ca să 
li se numere banii în Bucuresci, 'ca cu acel bani să 
plătâscă proprietarilor sai plugarilor de la care iai | 
acele producte. Pe de. altă parte 'Dancherul de aici 

- trage poliţe asupra corespondenţilor scr de acolo pen- 
tru banil. co el priimesce de la negustorii de aici, 
care aii să plătâscă la Londra manufacturile ce aducii 
do acolo. Aceste hârtii, aceste poliţe să numesc schimb. 
Daca nu ar fi schimbul intre două pieţe, între duoă 
târgul, cum am dice, ar fi trebuit că. bancherii de 
acolo să trimiţă bani aici prin poştie, ceea ce ar fi 
pricinuit mari cheltueli de transport, de cel puţin 
căte o jumătate de galben de fie care sută. Bancherul 
la care am fost, arând multe plăţi de făcut aici în 
socotâla celor de la Londra, a fost fârte bucuros să'1 
daii opt sute de galbeni ca s%'1 plătâscă la Londra 
“pentru mine, cul roiu voi eii; lam scutit de plata 
"de patru galben ia postă; a cumpărat banir mer, cu
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hârtiea ce veqi în mâna mea. Din parte'mi, dând 
bani! banchierului în loc de a-i trimite prin postie, 
am scutit şi eii o cheltudlă de alţi patru galbenr; cu 
modul acesta trba să face tot aşa de bine şi scutim 
şi unul şi altul câte patru galbeni, adică pesto tot 
uă economie de opt galbeni. Să nu cred! ânsă că poți - 
găsi tot de. una asemenea hârtii la bancheri, fără 
plată; acesta atârnă de la starea schimbulur. Schimbul 
cu Londra să pâte face fără plată, au pair, al pari, 
pă tocmai, cum să dice, când se cere acolo tot atâţi 
bani de la Bucuresci câţi să cerii şi aici do la Lon- . 
dra; ânsă când acolo se cere d'aici ma! mulţi bani 
bancherul pâte să fie silit aţi plăti şi un agio, un 

"das, pentru bani când aici se ceri mal mulţi bani 
de acolo. Preţiul schimbului între două piețe se re- 
gulesă în tote dilele întocmai ca preţiul ori căria 
mări, a 
“Dar să'ţi spuiil una: nu avm în pungă: bani 

bătuţi nici măcar un sfanţ; în lo de Dani am dat 
bancherului duoă . poliţe de la arendași cărora le am 
bătut grâul cu machina, mea; una de trel sute şi cea, 
laltă de cinci sute de galbeni; am vândut banche- 
raului acele duoă poliţe platnice la 1-iii Septembrie 
viitor. Mi le-a, scontat, cum se dice, le-a, priimit drept 
bani, scădendumi din sumele scrise în ele, dobânda 
po trei luni, de aqI până la l-iii Septembrie, termen 
In care acel arendaşi ati să plătâseă. poliţile lor. EX 
le vor plăti atunci bancherului, iar nu mie; căci 
acum el este proprietarul acelor poliţe pe care le-a 
cumpărat de la mine -cu acâstă hârtie,
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M& _gătiam să continui când fuiă intrerupt de 
„auditorul mei : | 

— Seii că'mi plăcu mie morişea asta! După cum 
am înţeles, banca este uă bună trâbă. Dumnta at luat 

uă sculă care face opt sute de galbeni fără să scoţi 
uă para din pungă; căci râd că at plătito cu banii 
arendaşilor la care af închiriat'o astă vară de ş'ai 
bitut grâi; şi atât bani dumitale cât şi bani fabri- 
cantulat s'aii plătit de banchier. fără vorbă, fără ne- 
cad. Seil că este bun lucru! De ce nu se fac i6te 
trebile aşa? SA găsesc şi eti să iai ol pe datorie şi 
să le plătesc cu banii ce roi prinde pe miei, pe 
lapte şi pe lână. 

— Intrebi de ce nu se facii tote trebile aşa! pen- 

ru că dragă Maneo în ţâră la noi nu este credit. 

Acolo unde este credit astfel se facii cele mal multe 

treburi. Şi cu cât este creditul mar mare, cu atât se 
faci” treburi mal multe şi mal mari, şi cu cât so faci 
treburi mai multe, cn “atat bogăţiea fie căruea în 
particular şi a ţerii în general cresce şi sporesce. 
Creditul îndecesce şi însutesce bog găţiea îmboldind pe 
fie-care la muncă; căci de vom lua s6ma bine, cre- 
ditul nu este decât uă făgăduslă, uă obligaţiune, uă în- 

datorire de a lucra, de a produce. Sunt proprietar, 

am pământ; dar n'am cu cel lucra, mt dac la un 
bancher care are încredere în fig găduicla şi în vred- 
picia mea, îmi. dă credit, mă iloprurmută ; cu banii a- 
ceia cumpăr sămânță, pluguri, închiriezii 6meni, fac 
grâii, porumb, rapiţă, tutun, lână, lapte, carne, & le 
vînd la negustori pe bani, pe zapise, pe poliţe; acel
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bani sati acele poliţe le dai vancherulut şi mă plă- 
tesc de datorie. Iaii alţi bani Şi încep iar- râta, mo- 
rişca cum dici tu, 

Negustorii care îmi cumpără erâul îmi dau un 
câştig şi'mI plătescii cu poliţe -pe care ei le priimese 
drept bani fiind că sciut că o să le plătâscă la vreme. 
Acele poliţe, acele hârtii sunt credite. Negustorii 
care ai luat grâă de la mine, îl daji și er ma! în 
urmă, la bratari cu un preţiii mal mare, cu câștig, bru- 
tarii în loc de bani plătescii şi ei tot cu poliţe pe 
care le priimesc negustorii, încredințaţi fiind x vor 
fi plătiţi la timp. “Brutarit cu grâul fac făină, mă- 
cinatul îl plătesc tot cu harti; cu făina facu pâne 
şi o vîndi pe un precii mal mare la musterii, pe 
parale şi de multe ori pe credit. Iată cum ved uă 

“mulţime de credite, care se ţin lanţ unele de altele, 
şi care tote decurgii de 'la un singur isror. Musterii 
plătind la, termen “urutarilor, acestiea poti plăti cu 
esactitate morarilor şi negustorilor și acestiea pro- 
prietarului, Iată un şir de. operaţiuni, de specula- 
țiuny,. fie care a înfiinţat credite nuoi realisând tâte 
castiguri ;. fară de a fi trebuință să scoti bani la 
maidan la tâte lucrările. 

D-l Grant sau D-l Waller aduce o machină de 
treeraţ, de secerat saii o moră de la fabrica Iul 
Rampson sai a lu Clayton; acel fabricant le o. dă 
pe credit cu poliţă de trei, de şase luni saii de un 
an, hârtie care se negociâsă pe piața Londrer,. se 
vinde şi se cumpără, trece din mână în mână ca ori 
co marfă. Stan proprietar sait arendaş cumpără acea
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machină acea moră de la Grant sai de la Waller cu 
condiţiunea de a'i-o plăţi peste. trey, şase luni sait un 
an, adică pe credit. MHârtiea, polița lui Stan trece 
la. Waller,. din mănă în mănă constitue o nucă va- 
lâre o nuoă proprietate. Stan macină făină şi mălaiii 
lui” Petre lui Pavel, Ion, Gheorghe, Dumitru & cu 
tocmâlă că şi er să'1 plătescă peste un an. Iată alte 
credite, alte valori circulând şi ele în sphera lor. La 
termen Petre, Pavel, Vlad, Ion, Gheorghe, Dumitru & 
plătescii lur Stan, Stan plătesce lui Waller care și 
acesta plătesce. fabricantului Rampson sai Clayton la 
Londra. In intervalul acesta însă de un an ati cir- 

“ culat .nisce valori mult mal mark de cât val6rea mo- 
rel, nisce valori, pâte de dece ori mai mari care 
tote ai servit a înlesni înfiinţarea a multor altor 
bogății. 

Acesta, este ' theoria creditului. redus. la - cea mal 
simplă a, lui espresiune. 

Acum, înţelegi bine, că, creditul fiind dreptul la 
uă plată în viitor uă datorie cu soroc, trage după dân- 
sul îndatorirea de a produce, de. a înființa bogăţie, 
de a munci, 
— Am înţeles atâta, că systemul creditului face 

că un saţ care ar area dece mil de ler naht să facă 
„cât un sat care ar avea o sută de mil de ler. 
— AI vădut cum să nascit creditele şi cum treci 

din mână în. mână. prin sconturi; se cumpără 5 se 
vândă; sunt uă% proprietate ca t6te proprietăţile; 

„vădut cum: acea ralâre, acel credit cumpirat de mine 
de la bancher pe bani sai pe nisce obiecte care e-
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rai ale mele, îl pot trece la altul, îl pot vinde în-: 
tocmai ca p'uă marfă... 

Proprietatea, fiind un drept care reside în persână 
iar nu în obiect, precum dicii cu mult cuvint juris- 
consulţii, este lesne de înţeles, este învederat că uă 
pers6nă pote poseda un drept la un lucru care esistă 
precum pote poseda acel drept de proprietate asupra, 

- unul Îucru care nu există âncă, dar care va esista 
la un timp determinat. Fie care dintr'acoste ducă | 
drepturi este uă proprietate şi suma lor constitue a- 
verea totală a persânet. Să'ţI dau uă pildă : merg la 
uă. fabrică de pluguri, găsescii dece "pluguri, dar îmr: 
trebuiescii duoă deci, imi pe acele dece şi plătesc 
duoă-deci de pluguri pe făgădudla sai îndatorirea, 
din partea fabricantului, că într'uă lună îml va. face 
şi "ml va da şi pe cele-lalte dece; nu este învederat; 
că averea mea, este de duoă-deci de pluguri, de şi 
astădI nu am în fiinţă de cât numa! dece, iar cele- 
lalte dece nu vor exista decât peste uă lună; acel 
credit nu este el uă făgădudlă, uă îndatorire din” par- 
tea lui de a, lucra, de a face pentru mine dece plu- 
guri într'uă lună? | 

Banii fiind uă marfă ca tâte mărfurile trebue să 
fie şi el supuşi la variaţiuni de preţuri, la suire și 
la scădere, după raportul ce există între cereri şi o- . 
ferte, dupe căutare cum se dice. Cu cât cu uă sumă 
de bani cumperi îmal multă marfă, cu atât preţiul 
banilor este mar mare, sunt mal scumpi, şi cu cât cu 
acea sumă cumperi mal puţină marfă cu atât preţiul 

„banilor este mat mic, 'sunt mai eftini. „Preţiul bani- 
10957 7
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lor să sue cu cât preţiul mărfii scade, şi val6rea 
banilor către a mărfurilor scade în proporţiunea cu 
care se sue preţiul lor. Acest adevăr s'a formulat de 
un Economist mare ast-fel : Valorea banilor variâsă 
în vatiune inversă. cu pretiul mărfurilor. 

Creditul: fiind şi el uă marfă este supus asemenea 
la tote regulile mărfurilor; prin urmare după regula 

“de mal sus putem dice tot cu acel învăţat că pre- 
țial creditului scade când valorea banilor să suie, 
şi se suie când vatârea: banilor scade. 

Banii ca uă marfă trebuintisă, un instrument fo- 
lositor care face slujbe să închiri6să,, se daii cu do- 
bândă, cum am dice. Uă sută de galbeni socotiți cu 
chiriea lor, cu dobânda lor pe un an, facii ma! mult 
de cât ună sută de galbeni sati într'alte cuvinte, pre- 
ţiul unei datorii sati unui credit a uă sută de gal- 
bent, de exemplu, platnici peste un termen 6re care 
trebue să fie mal mic decât cifra datorier. Deosebirea 
între preţiul datoriel şi cifra acelei datorii să nu- 
mesce scompt. Al un zapis de uă sută de galbeni de 
la Anton pe care el nu este dator să ţi-l plătâscă 
de cât peste şâse luni, acel înscris astădi nu face uă 
sută de galbeni, pentru că nu are să ajungă la acea 
val6re de cât pesto şâse iunt. De vel găsi pe cine- 

“Ya să "ţI-l cumpere acum îndată, acel om nu "ți va 
da pe dânsul uă sută de galbent, ci "ţă va da ma! 
puţin, va socoti chiria banilor, ce-ţi dă până la so- 
rocul biletului. Acâstă operaţiune să numescs a scompta 
zapisul, când pentru uă poliţă de uă sută de galbeni 

“platnică peste un an să dă numai nuo&deci de gal-.
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beni, scomptul este de dece la sută, Cu cât să sue . 
val6rea banilor, cu atât să sue şi scomptul. Putem dar 
dice că zaldrea banilor varitsă în rațiune înversă 
cu prețiul creditelor şi în rațiune directă cu scomptul. 

— Mi-al dis de nu me'nșel că uă marfă trecând 
dintr'uă mână într'alta, înfiinţesă un credit, uă avere 
nucă, că îmulţind acele prefirări din negustor în ne- 
gustor sporim bogăţiea ca bulgările de zăpadă care 
cresce rostogolindu-se; dar 6re îmulțind prea mult a- 

„cele treceri de la unul la altul fără m&sură, nu ne 
punem în primejdie a da peste ua om care să nu să 
ție de vorbă şi atunci să facă să cadă toți negusto- 

„TiI uni peste alţii ca cărţile cu care să Î6că copil 
şi se restârnă una pe alta. Fă-mă'să înţeleg care 
este marginea, până unde să pâte întinde creditul 
fără primejdie. E 

„» — "Ți-am spus că creditul este dreptul la uă plală 
într'uă di hotărâtă. Valdrea creditului este plata la 
timp, val6rea hărtier atârnă. numal şi numa de la 
siguranţa, că va fi plătită la scadenţă. Daca nu se. 
ţine făgădusla, adică daca creditul nu se pâte plăti; 
val6rea lu s'a -perdut întocmal ca un ban care se 
dovedesce calp, dintr'acel minut numat umblă şi să 
pricinuesco pagubă pentru cel care îl are în mână, 
Inţelegi bine că probabilitățile de plată bine calcu- | 
late ne dai măsura şi ne arată mărginile ma! strimte 
sati mal largi până la care să pote întinde creditul. 
AI observat prea bine că la fie care trecere a, ace- 
loraşi mărfuri dintr'uă mână înta'alta să nasce un 
credit nuoi, un instrument de producere. De ra trece
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- prin. duoă-qeci de mâni să “vor înfiinţa, duo&-deci de 

credite care t6te să anul6să cu plata a unui singur 
dintr'acele credite, plătindu-le ea pe tâte unul după 

altul: Ast-fel dar nu se pâte determina întrun mod 

absolut proporţiunea între bani şi credite; acea pro-. 

porţinne depinde de la iuţâla circulaţiunel banilor, 

adică de la numărul trecerilor mărfurilor dintr'uă 

mână într'alta; atârnă de la activitatea, de la pro- 

pitatea, de la inteligenţa 6menilor .şi de la sciința 

lor commercială; depinde de la încrederea în guvern 
şi în stabilitatea legilor, de la executarea lor cu 

stricteţă, şi de Ja uă mulţime de alte împregiurări. 

Se asigură că în Englitera valdrea creditelor care 

circulă întrece de dece ori val6rea mărfurilor co re- 

presintă. Crisele commerciale vinii mal cu deosebire 

din calcule greşite asupra transferurilor, trecerilor 

din mână ?n mână, din neţinerea; în s6mă a împre- 
giurărilor şi din neaplicarea legilor. AX audit negre- 
şit vorbindu-se de crisa commercială de la 1859; a-. 
cea catastrofă a venit mal cu deosebire dintr'un cal- 

cul greşit a duoi banchieri îndrăsneţi din Bucuresci 
care ai voit să se îmbogățâscă prea de uădată. EI 

vădend înlesnirea, cu care s'a petrecut mărfurile şi 

căscigurile realisate în cel din urmă ani, în care ce- 

realile fuseseră forte căutate şi ajunseseră la preţiuri 

fârte mark, şi credând că cererea de manufacturi Ta 
merge tot crescând, ait credut să se folosescă de cre- 
ditul ce aveai în Europa şi ai împins pe negustori 
a aduce mărfari multe deschidendu-le credite mari, 

Da încă credând că numărul prăvăliilor nu era destul
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de mare, ai scos calfe după la negustori, le-a des- 
chis magazii în Bucuresci şi în provincie, le a dat 
credite şi i'a pornit la Londra, la' Paris, la Lipsca 
şi la Viena; au umplut tote. “prăvăliile până în ta-- 
van cu mărfuri care trebueai plătite în streinătate 
în cel mult ş6se luni. Cererea a fost departe de a 
corespunde cu  îmbuldela mărfurilor, speranțele nu 
s'aii realisat, manufacturile nu s'aii putut trece cu 
îndestulă îuțâlă de la tojtangii la negustori şi de la 
aceștia la musterii. Vondările din care nădăjduia fie- 
care să-şi plătescă poliţile nu s'aii. făcut, val6rea 
creditelor a scădut. Negustorii nu ati putut plăti 
toptangiilor, aceștia nu ai avut cu ce plăti banche- 
rilor şi ast-fel nică ei nu ş'aii. putut ţine îndatori- 
rile către corespondenţii lor în streinătate şi “iam 
vădut cădând în trei patru luni unit peste alţii ca și 
cărţile de care vorbial adineaori. “Falimentele cu su- 
tele pe săptămână, spaima, în î6te transacţiunile, să- 
răcia pretutindeni și creditul pieţii Bucurescilor com- 
promis în Europa pentru mult timp. : 

AI vădut cu câtă înlesnire bancherul mi-a scoptat 
poliţile arendaşilor. Când pe piaţă sunt multe poliţe 
de arendaşi, când -ele aii iscălituri bune, când recolta, 
merge bine şi bucatele 'se ceri la schele, atunci a- 
cele poliţe se scomptâsă lesne; Dar când din contra 

“se află prea multe. de acele poliţe date afară, când 
anul. nu se arată bun şi cănd bucatele nu prea se - 
caută Ja schele, atunci bancherii nu prea îndrăsnese 
& scompta asemenea hărți sai că cer un scompt prea 
mare. efectele ce scot băncile, adică hărtiile de felul
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ăstia, ce am în mână devină mal rari mal cumpătate, 
Emisiunile se contractă, să string, cum se dice în 

limbagiul financiar. Atunci negustorii nu pot ţine 
mărfurile ca să ascepte preţiuri bune, sunt siliţi să 
vândă cu or ce preţiii şi chiar în pagubă ca să p6tă 
plăti. poliţele lor. Ast-fel contracțiunea emisiunilor 
saii suirea scompțului trage după densa scădea ea pre- 
țiului anărfurilor. 

Scăderea preţiurilor coincidând mar tot d'auna cu 
contracţiunea emisiunelor, mulţi credii că acea scă- 
dere provine din lipsa de bani. Acâsta este o erdre; 
Ba provine dintr'un esces de marfă adusă în tirg, 
ceea, ce pricinuesce îmbuld6la, şi suirea scomptului. In 
Englitera, mai cu deosebire, scomptul să sue de multe 
OrI, precum s'a întemplat anul trecut, nu din lipsă 
de bani, dar ca să moderese uă producţiune prea 
mare, ca să oprâscă un prea mare număr de transac- 
ţiune şi să previe uă crisă, sue scomptul ca uă m&- 
sură de asigurare, cum al vădut că se face la ma- 
chină când să grămădesce prea mult abur, se deschide 
capacu de lasă să 6să aburu ca să nu plesnâscă 
cazanul. 

"Pr-am arătat cum circulă creditile, cum se întind 
şi cum se pune friii la o prea mare activitate când 
acea iuţâlă pote să aducă primejdii. Să nu credi însă 
că în cele-lalte -țeri tote creditele circulă; cele ma! 
multe, staii şi rămână închise în condicele negusto- 

- rilor. Creditele numai atunci, devină active şi circulă 
cănd să mobilistsă, cănd se transformă în efecte de 
comerciă; în poliţe, bilete la ordin & şi trecii din mănă
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"n mănă. La nol tote datoriile stai mârte; nu este 
nică un folos a le transforma în bilete; nimeni nuar | 
priimi acele hărţii în comerciă, fiind că creditul 
este într'uă stare cu totul neînsemnătâre, Acolo însă: 
unde creditul este mare, precum în Englitera, forte 
puţine credite remăn neactive. Creditul care circulă 
mai mult aici este ceea ce se numesce în Francia 
bilete de complesență şi în Englitera accomodation 
bill, un credit răi vtdut pe aiurea, fiind că nu este 
acoperit, nu este întemeiat pe nici uă transacţiune 
comercială adevărată, reală, şi care prin urmare pâte da, 
loc la uă mulţime de abusuri. Eată cum se nasce 
acest, credit : un om are trebuinţă de bani, sete uă 
poliţă, găsesce duo! sai trei amici complesenţi care 
bine voiesc, a i-o gira, se duce la un bancher 
sati la un particular şi ica, bani pe dânsa. Acel care 
daii bani pe asemenea efecte o faci mai mult de lă- 
comia, unui scompt mare; acesta este comereiul cel 
mal obicinuit între cheltuitori şi cămătari. Ar fi însă 
uă greşâlă a, condamna într'un mod absolut, asemenea, 
credite. Acolo unde Gmenil sunt muncitori şi onești, 
aceste credite înfiinţsă bogăţie, fac uă poliţă, o gi- 
T6să un amic sait douj, iati bani; banil în intrebuin- 
ț6să în specule sai în industrie, vealisâst căstiguri şi 
cu acele beneficiuri plătesc poliţa &. 

Fiind că eşti plugar voii să'ţi vorbese despre un 
credit fârte întrebuințat într'uă ţâră -depărtată care 
are mare asemănare cu a n6stră, ţâră de ciobani şi: 
de plugari, în Scoţia. Acest credit de care voesce să'ţI 
vorbesc pârtă numele de S stem Scotian. Englesii îl -
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numesc Cash credit, (credit pe bani bătuţi), dar în 
realitate nu este de cât un accomodațion bill. Bată 

_cum se practica, acest credit :- Un om are uă bucată 
de pământ sterp, nisipos sai băltos; dar care pământ 
cu muncă şi cu cheltudlă s'ar face roditor. Intr'acea 
țâră s'au înfiinţat o mulţime de bănci; treba acestor 
bănci este de a da bani cu împrumut Gmenilor cuno- 
scuţi de cinstiţi şi muncitori; dar în loc de ai îm- 
prumuta cu bani bătuţi, le dai hărtii de câte uă 
liră una; acele hărtil însă aii darul că or când voesci 
le poţi schimba la acea bancă pe Dani bătuţi. Dar 
fiind-că- tâtă lumea a ajuns să scie că acele bi- 
let6 or monedă este tot una, ele umblă din mână 
"n mână întocmat ca banii şi aşa toţi negustorii, 
toți fabricanți, toţi lucrătorii, t6tă lumea le prii- 
mesce drept bani. Băncile acestea având încredere în 
hărniciea şi în on6rea locuitorilor agricultori ax ţerel, 
îi împrumută cu de acele hărtir; cu acei bani 6me- 
ni să pună pe muncă și pământul sterp, nisipurile 
şi mlăstinile în duoi trei anl se prefacii în livedI şi 
în câmpii roditâre. Productele dobândite se vând şi 
cu beneficiul ce dobândesc, cultivatori după dânsele 
îşi plătesce datoria, către bancă. Increderea ce inspiră 
acele bănci a ajuns atât de mare încât or ce bancă 
priimesce cu cea jmal mare inlesnire hărtiilo acelor 
bincă. Ele împrumută de la 100 până la 1000 Lire 
cu garanţia cel puţin a duot pers6ne; garanţii aiă 
dreptul a priveghea împreună cu banca, lucrările cul- 
tivatorului, ai cerceta. socotelile şi a'1 opri când vede: 
că face întreprinderi nesocotite. |
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"Sa dovedit printr'uă anchetă a parlamentului că 
una dintr'aceste bănci cu 1000 Lire a făcut dara- 
veri de 50,000 de Lire pe săptămănă; uă altă bancă 
cu 500 de: Lire a făcut într'un an lucrări agricole 
de '70,000 de Lire. Mar nică uădată, sai forte rar 
se perde ceva din banit împrumutaţi; uă bancă care 
în timp de 21 de anl. a făcut treburi de 90 de mi- 
line nu a. perdut de cât numai 200 de Lire de la 
uă împrumutare! și totalul perderilor ei nu a fost mal 
mare de 1200 de Lire. 

Creditul acestor bănci este la disposiţiunea tutu- . 
lor, a săracilor ca şi a bogaţilor; este pentru tinert 
un capital pe cara îl găsescii or când voescii să mun- 
câscă; acest credit le. permite: să se sue căt de sus 
îi 6rtă activitatea şi înţeleptiunea, lor. Se găsescil 
milionari care nu aii avut la început alt capital de 
căt creditul acestor bănci. 

Deosebit de aceste fol6se,.o mulţime de Incrări 
publice, canaluri, poduri &, s'a, făcut cu creditul a- 

„cestor: bănci. 
Systemul de credit şi uă educaţiune naţionale bine 

înțelesă au smuls Scoţia din întunericul barbariei şi 
at r&dicat'o la strălucirea er de astădi. - 

— Tâte, câte mi-al spus despre credit sunt fârte 
bune, fără indodlă, dar mărturisesc, că nimic nu mi'a 
făcut mal mare întipăririre, nimic nu mi'a plăcut ca 
systemul Scoţian; nimic nu cred că ar putea aduce 
mal mult folos. în ţera n6stră ca înfiinţarea unul a- 
semenea, credit. Ei simţ că m'aşi îmbogăţi numai! 

„în dece ani, şi cănd s'ar îmbogăţi mat mulţi români,
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dei că nu cred că ar fi răă pentru ţâră, ar mar în- 
sufleți; simt ei că Romănia s'ar face mal mare şi 
mal puternică. Tot aduci machini dup'acolo, nu s'ar 
putea Gre să aduci şi uă bancă d'acelea? 
"— “Te-am întrebat mat deună-dI de co.nu ţil oile 

în luncă şi mi-ai r&spuns, daca "mi aduc bine aminte, 
că de vre o duoă-deci de ant: de când cu vărsăiile 
Dimboviţei la Conţesci apa zace cu lunile acolo şi . 
că din pricina umedelei şi a erburilor rele, oile ca- 
pătă gălbâsă. Acele instituţiuni, de credit sunt ca 

„oile dumitale, prosperă acolo unde este aerul bun, 
unde nu cresc burieni rele, și nu potii trăi nick 
prospera de cât numa! acolo unde domnesce drepta- 
tea şi libertatea; aceste duoă elemente sunt ceea co 
este pentru oi aerul bun şi apa curată. Pe cât; ţâra, 
n6stră va fi cum este, numai instituţiunile de ca- 
mătă potii prospera. „Libertatea, a dis Michel Che- 
„Yalier, place creditului, fiin că o privesce, şi cu 
„drept cuvint, ca o garanţie a ordinei; o consideră 
„ca amică asiguranţiei generale şi individuale, pro- 
„tectricea, drepturilor tutulor şi ale fie-cărnia.“ 

Ți-am dis că prăvălia în care am cumpărat biletul 
acesta, să numesce bancă, dar de vreme ce am apucat 
să-ţi vorbesc de commerciul banilor. înca să o fac 
pe deplin. 'Trebue să scil că sunt fel de fel de bănci, 
“precum. sunt fel de fel de prăvălii care să numescă 
tot fereril; dar în unele găsesci' numai fer nelucrat 
şine saii drugi, într'altele se vinde brâsce, balamale, 
lacăte, surupuri şi lanţuri, într'altele ciocane, nico- 
vale, topore, eleşci, dălți, tesle, rindele, casmale, ete.
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într'altele pusci, pistâle şi săbii etc. fie-care ferărie 
îşi are specialitatea sa; asemenea, şi băncile, fie-care 
îşi are felul săi de operaţiuni, şi de al băgat bine 
de s6mă la câte am dis, negreşit că al observat deo- 
sebirea, ce există între daraverea ce am făcut dând 
bancherului poliţile arendaşilor şi luând pe dânsele 
o hârtie cu -care o să mi se plătâscă acel bani la, 
Londra, şi între operaţiile băncilor din Scoţia care 
dai ban! cu împrumut lucrătorilor de pământ : cea 
d'ântâiii se numesce, bancă de scont, bancă de schimb, 
cea-l-altă se numesce bancă rurală, Dar deosebit de 
aceste operaţiuni, mal sunt multe altele dintre care 
unile fârte însemnate şi voesc a ţi le spune. 

La început; operaţiunile -băncilor erati forte simple, 
erai ceea, ce se numiali sati să numescă şi astădi 
zarafiic, schimb, adică schimbaii monedele „unele în- 
traltele. În oraşele ca Veneţia, Hamburg, Constan- 
tinopole unde se făcea comerciu cu fel de fel de ţări 
şi cu fel de fel de bani, într'uă țâră ca a nâstră 
unde, ne existând o monedă naţională, tote monedele 
din lume ai curs, fără măcar de multe ori de a se 
cundsce val6rea, lor întrînsecă, zarafi la trebuință dati 
o monedă în schimb pentru alta, reservându'și un 
folos de la acâstă operaţiune. Argintarii fiind mal 
în stare a cun6sca adevărata val6re a deosebitelor 
monede aul fost cel d'ântâiăi care ati întreprins spe- 
culaţiunea schimbului monedelor sati -zarafiicul; mat 
târdiii cursul monedelor începând a se regula şi vin- 
dările dintr'uă ţârră cu alta începând a se face cu 

„poliţe, commergiul schimbului de ban! a: început a
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perde din importența sa şi argintarii din Englitera 
aii început a priimi în păstrare bani precum fno as- 
tădi casele de deposite şi consemnaţiuni dând depui- 
torilor. un folos, nă dobâudâ, şi ei argintari realisaii 
un folos, mai mare, scomptână bilete . de comerciit. 
Biletele date de argintari erati platnice la purtător 
şi treceaii dintr'uă mână într'alta prin giruri. Incet 
încet ai îndrăsnit să »covârşască în bileturi sumele 
depuse în lădile lor şi unil s'aă. dus până a emite 
bilete de uă sumă de cinci ori mai mare de cât nu- 
merarul ce aveai în deposit. Vidând câştigurile ce 
realisait acer ce făceau acâstă. speculă,. câţi-va, capi- 
talişti profitând de trebuinţa ce avea guvernul Engles 
de bani pentru susţinerea, resbelului cu Francia, la 

1679 sau asociat şi-au oferit un împrumut de 
1,200,000 lire cu 8 1/3 0% cu condiţiunea de ali 
se recundsce lor dreptul exclusif de a emita bilete de 

„bancă pe scompturi de uă sumă egală cu .cea împrumu- 
tată, astfel asociaţiunea acelor “capitalişir, deosebit 
de dobânda de 81/, 9/9 ce priimeaii de la guvern 
pentru banii lor se mai foloseaii, âncă patat, pote, 
de la scompturi: și dobânda, ce realisaii era în adevăr 
uă dobândă de cel puţin 161/2 0%: acâsta a fost 
origina băncii Engliteri, al căril drept de emitere de 
pilete n'a mal fost limitat în urmă. Astfel s'a mo- 
nopolisat dreptul de a emite bilete. de bancă, bilete 
platnice la, purtător. 

Acest exemplu s'a imitat fârte mult şi asemenea, 
bănci s'a format ma! în t6te ţările cu dreptul de 
monopol 'de emitere de bilete platnice a vista la pur-
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tător. Acum în urmă 'un. asemenea drept s'a cerut şi 
de la guvernul nostru de d. Pereir. 

Concesionari de asemenea, bănci ai sciut tot-d'a-una, 
să profite de trebuința guvernelor d'a se împrumuta 
şi ai dobândit monopolul de emitere de bilete. Ele 
se numesc bănci de scompt și de circalaţiune. Opera- 
ţiunele lor consistă în a scompta poliţe şi alte efecte 
de comereiti şi a le plăti cu bilete de bancă, bilete 
care având îndatorirea de a se preface în dant: bătuţi 
or când s'ar cere, inspiră încredere şi umblă mult 
timp din mână 'n mână întocmai ca bani, fără dea, 
veni la bancă să câră a fi schimbate în bani; În- 
tr'acea vreme termenul biletelor scomptate sosesce şi 
banca încăsuesce banii cu care pâte face faciă la ce- 
rerile de plată a biletelor emise. - 

Aceste bănci trebue ânsă să lucreze cu băgare de 
s6mă, să nu scomptese decât bilete sigure şisă nu 
emită o prea mare cătime de hărtie în comparaţiune 
cu banii ce are în casă, căci la un cas d6 crisă să 
pâte întâmpla ca creditele cădând, posesorii de bilete 
de bancă să alerge grămadă, cerând schimbarea bile- 
telor în metalic, cum s'a întomplat în Francia la 
1848. Guvernele ca să evite crise de asemenea natură 
mărginescii biletele emise să nu trecă peste 3 sati 4 
Or suma banilor. Banca Franciei cu in capital de 
90 de miline a ajuns a emite în unele împrejurări 
bilete de bancă până la.suma de 800 de mili6ne. 

Băncile acestea tragit un - folos însemnat de ]a, 
monopolul de emitere de bilete. Să ne închipuim nă 
bancă cu un capital de un milion de galbeni având
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facultatea, de a emite bilete pentru trei miliâne de 
galbeni, scomptul fiind să gicem numay de 60/g, banca: 
realisesă cu capitalul de un milion de galbeni uni 
venit anual de 180,000 galbeni adică 180/0. Cel mar . 
însemnați economişti sunt astă-di în contra privile- 
giurilor acestora. In Statele-Unite ale Americii emi: 
terea de bilete platnice la purtător este liberă şi uă 
mulţime de bănci şi de case de comereiii faci specu- 
laţiunea de scompt cu biletele lor. Ac6stă libertate a, 
devenit în unele împregiurări un isvor de abus şi a | 

„putut face mari necuriinţe şi aduce mari pagube; dar. 
ca or-ce libertate a adus fol6se mult mal mar! decât 
neajunsurile ce ai pricinuit; pagubile sunt nesimţitâre 
pe lingă serviciile ce aii făcut industrie! şi commer- 
ciului. Emiterea, liberă a biletelor platnice la purtător 
a făcut a se realisa până la un punt visul unor so- 
cialişti : desfiinţarea dobinder coborânduo une orl până 
la 10/0 pe an. | 
„In Eoglitera cu tot monopolul dat băncii de a 

emite numai ea bilete platnice la purtător bancherir 
şi negustori! ai găsit mijlocul de-a face să devie 
acel monoppl cu .totul ilusoriii; atât este de adevărat 
că legile şi instituţiunile ca să se p6tă pădi trebue 

„să fie întemedte pe adevăratele trebuinţe ale societăţii 
şi să fie conforme cu spiritul şi cu tendinţele naţiu- 
nel. Comercianţii și bancherii englesi ai schimbat 
astă-dI forma, transacţiunilor de bani, a cumpărării 
şi a .vândării bilețelor; în loc de a sconta de la, unit 
Ja alţii poliţele cu bilete platnice la purtător, el aii 
adoptat sistemul de a înscrie poliţa în condică, la
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creditul clientului, şi ai da în loc de bilete platnice 
la purtător o condicuţă cu modele tipărite numite 
cecuri (châques) care sunt în realitate poliţe asupra - 
bancherului, platnice or în ce moment cur i le în- 
făţişesă. 'Traentii de cecuri trecă într'ânsele numele 
celui d'ântâiii purtător şi după aceea circulă întocmai 
ca biletele de bancă. Cecurile sunt precum vedem 
bilete la ordin, trase asupra unui bancher şi platniee. 
la întâea înfăţişare purtătorului, sunt bilete la ordin 
al căror termen de plată este sosit, precum şi biletele 
13 ordin devinti cecuri în dioa când a sosit scadenţa, lor. 

Lucrarea bancherilor este de a cumpăra datorii cu: 
fâgădueli de plată. Făgăduelile de plată să pot face: 
sub două forme, sai printr'o făgădu6lă scrisă, sai 
prin sume înscrise în comptul clientului, sume "asupra 
cărora el pâte trage cecuri, care și acelea sunt plat- 
nice la purtător. Singura deosebire după cum red! 
între biletele de bancă şi cecuri, este că. cecurile să 
girsă, în vreme ce biletele de bancă trecă de la unul 
da altul fără gir; fiind că plata, cecurilor nu este 
obligătâre pentru bancher prâcum este a biletelor de 
bancă pentru banca Engliteret sai pentru banca 
Francii. 

Ți-am vorbit aşa de întins asupra cecurilor fiind 
că ele sunt de o mare înlesnire în comereiii; „fiind: 
că întrebuinţarea lor se întroduce şi în alte ţării. 
In Francia consiliul de stat are în studiii uă lege . 
privitâre la aceste efecte de comerciil care s'a în-. 
trodus fârte mult în daraveri. | 

In Londra sunt dile în care să faci treburi de



112 - 

40 şi 50 de mili6ne de Lire şi trebnea uă sumă de 
aprâpe 3 mili6ne de Lire numai pentru plata, poli- 
ţilor şi a biletelor la ordin scădute pe totă dioa. 
Engiesi aă găsit un mijloc fârte ingenios de a, eco- 
nomisa uă mare parte dintr'aceşti bani. Să ne închipuim 
că adi scade uă poliţă a lui Gheorghe de 1000 de 
Lire, la mâna lui Nicolae, că tot astădI scade uă 
altă poliţă a lui Nicolae de 1100 de Lire la mâna - 

“lui Costache și scade şi ună poliţă de 1200 de Lire - 
a lui Costache la Gheorghe; pentru plata acestor 

- polițe ar trebui un ofectif de 3300 de Lire, în 
vreme că daca aceste tre! -persne s'ar afla, împreună, 
s'ar plăti unii de alţil numar cu 200 de Lire ce ar 
lua Gheorghe de 13 cer-lalţi duo, plătindu'! fie care 

"câte, 100 de Lire. Englesit au instituit la Londra uă 

casă de refuire, de lichidare saii mal bine dicând de 
limpedire numite Clearing house. Mal toţi bancherii 
şi comercianții cel mari ai acolo un agent al lor 

"căruia ÎN tremitii tâte efectele de comerciii în dioa 
scadenții. Acel agenţi se adună și refuesc deosebitele 
poliţi şi bilete plătind pentru fie-care numar deose- 
birea valdrei efectelorii dintre dânşii. Acâstă institu- 

ţiune atât de folositâre a fost imitată şi în alte oraşe, 
De vre-o câţi-va anl s'a format în Europa, în 

“ Englitera mat cu deosebire, companii de împrumut. 
“ Scopul lor cel mai de căpetenie este de a împrumuta: 

întreprinderilor industriale acelorn care merită a. fi 
susţinute; asemenea companii sunt mal cu osebire în 
Francia Compania creditului industrial şi comercial 
şi în Englitera International lang credit company.
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Cele mai însemnate bănci precum creditul mobiliar, 
London et XVinsminster bank, Union et London joint 
stok, Banca Ottomană, Creditul industrial, London 
e County bank şi o mulţime de alte institaţiuni 
de credit facă şi ele acum avansuri de bani între- 
prinderilor industriale; Ar fi de un mare interes 
ați spune ce mari esploataţiuni şi întreprinderi a 
deschis creditul Internaţional în Austria şi ce sporire 

„de raldre a dat pământului şi întreprinderilor agricole. 
„Sistemul acesta de credit industrial născut în En- 

glitera, patria ideilor economice, este pote tot ce s'a 
făcut nai însemnat până acum în Economia, financiară, 

Legea numită Limited liability care mărginesce 
"respunderea, acţionarilor la sumele vărsate a rădicat - 
„or ce temere şi a deschis un câmp fără margini 
participaţiunel fie căruia particular în operaţiuni. fi- 
nanciare. Astă-di t6te economiile intră în companii 
financiare care. bine conduse dai fol6se însemnate ; un 
profesor, un medie, un inginer participâsă prin eco- 
nomiile lu! la întreprinderi mark şi realis6ză benefi- 
ciuri însemnate, fără de aşi da cea, mai mică ostenslă, 
„Un oraş voesce să se lumineze cn gaz; se form6să 

0 societate cu un capital neinsemnat,; interesaţi de a 
vedea oraşul acela bine luminat, adică toţi locuitorii 
acelui oraş ajută formarea” companiei subseriind ca, 
acţionari şi tot de o dată se abon6să ca, consumatori; 
ast-fel mai tot aceleaşi pers6ne fiind. şi consumatori 
şi acţionari beneficiurile realisate de la er ca consu- 
matori se reîntore drăşi în pungile lor ca acţionari. . 

Acâsta se pte face pentru oraşele cele mari cu - 
10957 8
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pânea, cu carnea, cu iluminarea şi cu o mulțime de 
alte: obiecte ca să fie ahondente, de bună calitate şi 
cu preţul cel mai curiincios. Fată socialismul către 
care mergii societăţile” civilisate, asociaţiuni libere, 
ear nu asociaţiune impusă de leg!, dictată de pătimi 
şi de capricii care nu pot duce de cât la sărăcie și - 

“la despotism. : 
Un alt-fel de bănci de care vel fi audit vorbindu-se 

forte mult sunt băncile hipotecare, Lucrarea, lor. este 
de a împrumuta bani cu ipotecă de proprietate ne- 
mişcătâre; datornicul nu. plăteşte nici -odată suma 
împrumutată, ci o desface cu încetul, plătind pe tot 
anul deosebit de dobândă şi uă mică parte din ca- 
pete. Suma ce se plătesce pe tot anul să numesce q- 
maitate; ea să compune din două părți, uă parte este 
dobânda, şi cea, altă să numesce amonțire saă amor- 
tisaţiune, destinată a stinge datoria, întrun. număr de 
ani 6re care. Daca pentru uă datorie ipotecară de 
10,000 galbeni se plătesce pe an uă anuitate de S00 
galben adică S0/g şi daca, dobânda este 60/p cer- alţi 
20 sunt pentru stingerea datoriei, pentru amortisare; 
şi fiind că pe basa 60/9 cu o amortisaţie de 20/0 un 
„capital se stinge în aprâpe 23 de ani, după calculile 
de dobândă la dobândă; proprietatea ipotecatii plătind 
regulat pe tot anul câte S00 de-galbeni, 23 de ani 
da rândul pentru datoria de 10,000 galbenr; peste 
acel termen de 23 de ani remâne proprietatea, libe- 
rată şi desfăcută de datoria contractată, | 

Aceste bănci ca să fie bine asigurate împrumută 
- sume mult mal mici de cât valdrea, obiectului ipotecat, -
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şi calculate ast-fel ca venitul moşiei să plătâcă lesne 
şi cu prisos annitatea contractată, la, cas când pro- | 
prietarul împrumutat” nu ar fi exact cu respunderea 
anuităţilor la termeni! hotăriţă. | | 

Acele bănci ca tâte băncile nu împrumută bani, ci 
emitii bilete numite bonuri ipotecare, lettres de gage 
sati pfandbriefe, care hărtil fiind asigurate capete şi 

„ dobândi în val6rea şi în venitul totalităţir” moșiilor . 
ipotecate, să pot negoţia. Sunt capitaluri care pre- 
feră a, fi asigurate şi stabilite pe ani îndelungaţi 
firă de a avea grija să caute întrebuințare în tote 
dilele; mulţi capitalişti preferă ma! bine uă dobândă 
modestă şi sigură decât un procent mare, dar care 
le ar pricinui alergături, bătae de cap şi grijă. | 

Aceste bănci s'a format ântăiui în Prusia prin 
asociaţiune între proprietarii datori; ex s'aă întoră- 
răşit între dânşii, s'au asociat şi aii pus moșiile 
ipotecă, făcându-se solidar uni! pentru alţii, ai emis 
bonuri ipotecare care fiind: asigurate, capital şi do- 
bândă, în val6rea moșiilor şi în venitul lor, ad ajuns 
a Se: negocia lesne, - 

— După cum văd 
iar nu bani. 

— Observaţiunea este forte adevărată de aceea şi 
se numesc instituţiuni de credit, fie bănci de scompt 
şi de circulaţiune, fie bănci rurale, industriale, ipo- 

„tecare, generale saii particulare, ele sunt tâte bănci 
de emisiune; adică emita hârtie; faci comereiui de 
credit; căci după cum al vădut, creditul este o marfă 
ca î6te mărfurile, un instrument de lucru. 'Tote băn- 

t6te băncile scoti numai hârtie
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cile se ţinii strîns legate unele de altele ca nisce 
-“ mădulari al aceluiași corp a sistemului comercial şi 

industrial, şi linia care le desparte pe unele de altele 
este anovoe de însemnaţ; se p6te dice că basa ope- 

__ raţiunilor tutulor este de a priimi valori materiale 
şi de a da credit. Acelea care priimescii bani îl 
întrebuinţâdă cu folos şi cu acel folos potii face faţă: 

_la obligaţiunile .ce iai către. depuitorii acelor bani, 
dai bilete de bancă saii cecuri. Banca Engliterei nu 
plăteşte nici uă dată dobândă la banii ce i se încre- 
dinţesă. Din tâte operaţiunile, ' scompturile sunt cele 
mal importante,. excedentele le -daii cu împrumutare 
la samsari băncilor la cartier sai la banul; brolers, 
care sunt mijlocitori între bănci şi cele-l-alte stabi- 
limente ; curtierit veghiasă şi execută scadenţele, 
împlinirile şi plasamentele acelor sume ca să nu se 
pricinu6scă nici perderi de capitaluri nică să remâe 
în nelucrare. . | | 

— Din câte "mi al dis, înţeleg că sunt două feluri! 
de credite, unele întemeste pe încrederea în ondrea 
şi în activitatea pers6nei, precum este acela al scomp- 
tului biletelor &, şi altul întemest pe valrea lucrurilor 
cu care împrumutatul respunde, precum este creditul 
ipotecar, mai înţeleg că cu instituțiuni bune de credit 

-uă ţârră are trebuinţă de puţini bani, că bogăţiea nu 
stă în aur nici în argint, ci în industrie, în comercii, în 
înlesnirile de a produce mult şi de â asigura daraxerile. 
Ast-fel uă ţârră pote avea bani puţini şi a fi forte bogată, 
în vreme ce alta pâte avea bani mulţi şi să fie forte 
săracă în comparaţie cu aceea care are bani mal puţini.



„PARTEA A TREIA. 

IMPRUMUTURILE STATULUI . |



Apa se retrăsese, noroiul se prefăcuse în praf, era 
ora de amiadi; lăsasem muncitorii să se odihnâscă, 

“când audii o trăsură intrând în curte; întore capul 
şi v&d 0 droșcă frumâsă trasă de patru cal negri 
bine hrăniţi, duși de un surugiii cu poturi şi tusluci - 
şi cu panglici tricolore la pălărie. Inaintea trăsurei . 
alergati duoi dorobanţi călări cu carabinele în sus la 
obline, un alt dorobanţ trepăda din t6tă puterea, ca=. 
lulu! la scara drâptă şi-un al patrulea pe capră ţinea 

_puşea în. Sus. Ajunşi la uşa casei un tînăr se deslipi 
a lene de pernile trăsuri, se cobori şi după ce se 
întinse căscând dete câte va ordine dorobanţilor cel 
întovărăşia. Pe unul îl trimise să! aducă pe-primar, 
_pe altul după perceptor,: pe cel mal ager îl însăreină . 

să mergă 'din casă în casă să vâdă daca la tâte ţe- 
rancile aii învieat semânţa. Era un 'sub prefect, sub | 
a cărui bună şi demnă padă patru-deei de comune 

- ai fericirea a trăi! 

"D'abia schimbasem salutările de rig6re, şi visita- 
torul începu ami vorbi de devotamentul sti către 
guvern, de exactitudinea cu' care aduce la îndeplinire 
ordinile Onor, Minister; -de odihna şi de interesele
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ce sacrifică. pentru binele ţerex, de greutatea serri- 
ciulul, de recrutaţie, de înec, de Radu. Anghel, de 
prinderea lu! Mihai Bonea, de mârtea lui Codiţioiu 
şi de trobuinţa absolută şi urgentă de a se spori 
numerul împiegaţilor -sub prefecturilor cu cel puţin 
dece scriitori, ajutâre, şefi de mâsă, şi şefi de ser-. 
vicii ca să aibă şi aceste autorităţi uă cancelarie 
“respectabilă. După acestea îmi cită vre uă două sute 
de numiri, permutări şi înaintări în âdministraţiune și 
în magistratură, adăogând ca un proseriptam oftând: 
— Bi ânsă am rămas şi de astă dată tot sub 

prefect! Dice cineva nedreptate, dar mai nedreptate 
de cât la mine s'a mal vădut vre o dată pe lume! 
De duor-spre-dece ani servesc Statului, toți nătărăi 
mi'-aji trecut înainte. Verul meii 0... cu care sunt 
de o s6mă şi cu care am foşt în sc6l%, dac'a avut 
noroc vedI unde a ajuns, ear ei am rămas de ris, | 
tot sub prefect. Noroc şi ear noroc! E bine să aibă 
cineva noroc. 
— Dar cum! posiţiunea Gmenilor în serviciul Sta» 

tului să fie ea 6re la discreţiunea norocului, a în- 
tomplărilor 6rbe! Nu credi că foncţionarii înalţi, că 
miniştri, deputaţii. senatorii şi toţi representanţii și 
foncţionarii trebue să fie 6meni eminenţi prin talen- 
tele şi sciinţa lor, 6meni încercaţi în trebile Statului 
şi cunoscuţi în lumea politică? 

— Apol să'ţi spui, daca este vorba de sciinţă, 
“cine pâte să scie mai multe decât mine? In 12 ani 
de servicii, din care patru ca sub-prefect, voiu fi 
învăţat şi eii ceva! Am fost sub-prefect în patru
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plăși, şi un om care cunâsce patm plăşi ca acelea 

la caxe am fost ei, se pâte lăuda -că cunâsce t6tă 

ţâra de la Dunăre până la Carpaţi. La Schelă am 

fost, la câmp am fost, la podgorie am fost, la plaiii 

am fost; 16 sciă tâte, şi bune şi rele. De cunoscut 

sunt fârte cunoscut şi în țâră şi afară din ţâră. Am 

avut a face cu toți generali Ruşi de la mic: până la 

mare; pe Paskievitz lam dus până'n bătaea tonului 

Silistril; Ja Calafat cât p'aci să pue Skender Paşa 

mâna pe mine cu proriantul a dece mil de muscali 

cu toţ.. Când a venit Turcii am fost cel d'ânttiii 

trimis pe marginea Dunări pentru zaherele; am fost 

nelipsit: de lângă Ahmet Paşa: Omer Paşa îm! fă- 

găduise să'ml trimiţă şi cavalarie; pe generalul 00- 

ronini m'am dus tocmai la graniţă de l'am adus în 

ţâră; pe Principele Albert de Prusia lam plimbat, pe 

munţi d'a, împuşcat capre şi urşi. Cine pote să fie 

mai cunoscut de cât mine! . - De 

— Tâte aceste merite îţi constitue pote drepturi 

nstăgăduite la recunoscinţa cetăţenilor . dumitale şi 

„mai ales la o pensie bogată, pâte şi la o recompensă 

naţională, de cel puţin 5000 de lei pe lună. Dum- 

»âta aspir la posturile cele mai eminente ale ţării, 

ei admir și aprob ambiţiunea la un tinâr. Dorescă 

să fii ministru, aspiraţiune frumâsă şi demnă; îţi 

res acâstă fericire căci sciti că nu te- gândesc la 

binele ce al putea face dintr'acâstă . înaltă posiţiune 

amicilor şi rudelor dumitale, nici la 16fa de 8,000 
de lei pe lună, ci te gândescl. sunt sigur, la servi-, 
ciele ce ax putea aduce patriei dumitale, la binele
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„ce ti-al putea face şi la numele te țI-al câştiga în 
istorie. E | E 

— Negreşit că pentru cinste max mult, şi numayk 
pentru cinste, îmi dise el îngănfându-se şi aprindând 
uă ţigaretă, | 
— Fără îndo6lă, te-ar gândit şi ar meditat asupra 

tot ce este de făcut în ţâră şi despre tot ce'I trebue 
ca să ajungă a fi un Stat mare şi puternic; te-ar 
gândit la lucrurile cu care ax să Încep... | | 

— Dară domnule, m'am gândit! Mar întâi de 
tote : autoritatea guvernului; trebue să'] scie toți de 
frică, să nu îndrăsnâscă. nimeni să iasă din vorba şi 
din porunca lu, să: nu stea, hârtiile cu lunile prin 
cancelaril neluerate cum am găsit eti la unele snb- 
prefecturi; la tâte petiţiunile trebue să se puse îndată 
priimirea şi o resoluţiune ca să se facă lucrarea “la . 
timpul cuviintios. | 

— Sci şi ei că o societate are trebuință de 
autoritate; nu pâte exista de cât prin domnirea pu- 
terel sai prin domnirea, legilor, a legilor basate pe 
rațiune: şi pe dreptate; când uă societate este lipsită 
cât-va timp măcar de asemenea legi, consecința na- | 
turală este că să găsesce curând uă voinţă individuală 
care pune mâna pe putere. Cred dar că datoria unut 
bun ministru este, nu de a inspira frica, ci mal cu 
deosebire a» căuta şi a' găsi legile cele adevărate ca 
să supue lor t6te voinţele individuale şi astfel să 
oprescă tendinţele particulare -care ar voi să Supue 

„societatea la voinţa lor, Cred că datoria unui ban 
ministru este să caute și să găsescă mijlâcele prin
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care locuitorii să devie mal avuţă; căci de vom merge 
de la simplu la compus: Statul fiind compus de ju- . 
deţe, judeţele de plăși, plăşile de comune şi acestea 
de familii, de vom lua cea după urmă unitate colec- 
ţivă, comuna; vedem că cu cât familiile -ce locuescii 
uă comună sunt mai bogate cu atât comuna este mai 
în stare: de a avea scoli bune pentru desvoltarea mo- 
rală şi intelectuală a tinerimei, pentru formarea, gus- . 
tului şi îndreptarea moravurilor locuitorilor, institu- 
ţiuni de bine-facere, strade curate, bine pavate şi 
luminate, apă curată şi abondentă şi tote instituţiunile 
şi lucrările caro constitue civilisaţiunea şi buna stare 

__a societăților moderne. Cu cât comunele care compunii 
uă plasă vor fi mal înstărite, cu atât acea plasă sait 
ocol va avea mal multe mijloce pentru înfiinţarea de 
Imcrără pentru care se cere cooperaţiunea mat multor - 
comune, pentru. scoli de un ordin mal înalt, spitaluri, 
drumuri vicinale, serriciii postal &. Mal multe plăşi 
bogate formând un judeţiii, acel judeţiii va fi mat în 
stare de a păşi pe calea civilisaţiuner decât un judeţiii 

“compus de plăşi în care se găsescii comune sărate; 
va avea Omeni luminați şi în stare de a chibzui, 
cerceta şi a înfiinţa instituţiuni: de credit notzivite 
trebuinţelor colective; cu cât judeţele sunt mai în bună: 
stare cu atât statul este mal tare, mai puternice. Nu 
credi, Domnule, că de am cerceta aceea ce se cuvine 
la uă casă, la ui familie, am putea.ajunge să scim 
pînă la un punt aceea, ce ar fi de folos să facem pen- 
tru prosperitatea, Statului? 

—  Negreşit şi eii sunt de acâstă părere,
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— Un stăpân de casă, un tată de familie, un 
intendent sai un epitrop nu are el ca cea d'ânteiii 
datorie, ca îndată ce ia, direcțiunea, case! să caute 

„mijl6cele de a spori veniturile şi de a micşora, sati 
chiar de a suprima cheltuelile cele de prisos şi ne- 
trebuinci6se? tot aşa îmi pare că ar trebui să facă 
şi un gurern pentru ceea ce privesce pe Stat. Un 
om care are pretenţiunea de a, fi la cârmă, de a gu- 
verna, trebue mal ântâiii să cunâscă tâtă veniturile 
şi tâte isvdrele de bogăţie, atât pe acele care esistă 
cât şi pe acele care s'ar putea înființa; să cunâscă 
tote cheltuelile şi să scie care dintr'ensele sunt tre- 
buinci6se şi care .nefolositâre şi de prisos, ca veni- 
turile să le sporâscâ şi cheltuelilo să lo reducă. 
Dumndta care a nobila pretenţiune de a cârmui ţera 
ia spune-mi te rog care sunt veniturile ce cred că, 
se potii spori, care sunt acelea care împedică des- 

"voltarea producţiunei şi care prin urmare oprescii 
îmbogățirea, şi în fine spune-mi care sunt cheltuelile 
acelea care credi că s'ar putea reduce sau suprima 
fără de a jicni serviciul, adică garanţiea ce este da- 
tor guvernul respectului pers6nei și proprietăţii ce- 
tățenilor, . 5 | 

> — Le sciam Deii ca. pe tatăl nostru; dar de 
când s'aii orânduit casieri pe la tote plășile nu le 
mal Sciii bine, că s'ati mai schimbat, adică s'aă a- 
dăogat şi unele şi altele. după -trebuință. Dar ce 
folos să le scim domnule; suntem âncă departe de 
ceea, ce trebue să fim în privinţa impositelor; împo- 
sitele se pot adăoga âncă mult, Românii plăteseii
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puţin, fârte puţin, D-lă ministru când îX dicoaan eti 
că Gmenii cam tânjăscii despre dări, îmi spunea că 
putem “pune âncă de patru or! atâtea imposite câte 
avem astădi, că în Francia vine câte '700 ler de fa- 
milie, una peste alta, în vreme ce la no ne ajunge 
câte 150 de ef, d'abia a cincea parte din cât plă- 
tesce. francesuli. Vedi cât mal avem ca să ajungem 
la perfecțiunea naţiunilor civilisate! 

— Nu sunt la îndolă că atăta plătesc Francesil, 
şi că Englesii şi Americanii plătesc şi mal. mult, dar 
nu gândesc dumnâta, că este mal lesne une or! a lua 
1000 de galbeni de la unii 6meni decât 1000 de 
parale de la alţi? şi acâsta numai şi numar fiind 
că unil ai, şi prin urmare pot da cu înlesnire mia 
de galbeni şi cet-lalţi nu ai şi nu pot da mia de 
parale; de aceea îmi pare că ministrul care ar voi 
să mărâscă mijlcele Statului ar trebui să îngrijescă 
a mări mal ântâjă venitul fie căruea Român. 

— Dar cum vrei dumnta, domnule, să aduci pe 
fie-care la minister, s%1 întrebi cum îi mergi trebile, 
co capital şi ce venit are, cât cheltuesce şi săi dai 
un plan de cultură şi un budget de venituri şi chel- 
tueli cu ordine către sub-prefecţi şi prefecţi d'a în- 
griji şi do a snpraveghea, stricta executare a pre” 
scripțiunilor ministrului ? 

„— Ac&sta ar fi într'adevăr peste putinţă, şi DOr0G 
că nu se pote, căci cunosc miniştri . .CĂTe ar încerca 

s'0 facă; dar 6ro credi că un ministru care ar vedea 
pedicile ce întâmpină unele industrii, obstacolile care 
împuţin6să producţiunea, un ministru care ar vedea
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“încuragiările de care ar avea trebuinţă unele indus- 
tri! ca să născă sati ca să so desrolte, un ministru 
care ar căuta şi ar găsi l6cul cu care se potă tă- 
mădui sufeririţele şi stagnaţiunea, commerciului; nu 
credi că ar putea face mult bine şi că acestea ar fi 
nisce măsuri care ar spori venitul fie-căruea şi prin 
urmare ar îmbogăţi națiunea și Statul? Apoi nu ți 
se pare cd un' ministru care fără a ţine sâmă de 
cheltuelile de producţie ale unur obiect ule porum- 
bului, sai ale tutunului, de esemplu, fără a ţine 
s6mă de preţurile: acelui product în țâră şi afară din 
țâră ar veni şi le-ar lovi cu imposite pe pământ şi 
pe braţe, cu imposite de esport şi cu accise, dări din 
care unele ar scumpi dioa de muncă, altele ar sai 
chiria instrumentelor de. producţiune, cele lalte ar 
micşora preţul productului şi tote împreună împuţi- 
nând beneficiul. producătorului, lar reduce atât de 
mult încât nimeni n'ar mai găsi un folos a produce - 
porumb saă tutun; mu ţi să pare că acel ministru 
printr'uă măsură greşită ar păgubi ţâra cu ma! multe 
miliâne venit? 

— D'apol astea le scii eu tâte, sciui unde îl dâre 
pe fie-care; în Român până n'ar da cu biciu nu facy 
trebă, eii să'ți o spuiă dumitale. Dămi. mie puterea 
în mână şi dacă întrun an. nu ţi'0i îndoi produc- 
iunea țerii să mu'mi dici pe nume; ordine, straşnice 
pe la tâte comunele să are de ducă şi: de tre! ori 
pe cât ara mal înainte, fără a căuta al cul este pă- 
mântul, al cur sunt boii, al cul este plugul, a cui 
este s&mînța, ale cul. sunt bragele; uădată arătura
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făcută, pămîntul semănat, fil sigur că Românul face: 
ce face şi nu lasă bucatele pe câmp,- cât de multe 
ar fi, ar secera tâtă n6ptea şi t6tă 6rna de war a- 
vea lumea unde să le pue, împărţâla s'ar face pe 
urmă lesne între 6meni după analogie, 

— Să mă erţi Domnule, dar ei nu cred că sys- 
temul acesta să fie prea nimerit; de şi nu sunt de 
cât un plugar, dar bunul simţ, caleulul şi iustinctul 
interesului îmi dice să nu fac de cât arături care 
îmi potii aduce un 6re care căstig; şi eată cum pro-" 
ced în socotelele mele : puiii de uă parte tâte chel- - 
tuelile de producţiune, de transport, imposite, vamă, 
magazii, împiegaţi, dobândi şi stricăciuni, şi de cea- 
laltă parte puii productul ca pot dobândi și preţul 
cu care pot vinde; m'apuc a produce numai atunci 
când cifra din -urmă covărşeşte indestul suma celor 
lalte condee; şi cu cât acestă diferință, adică folosul, 
este mai mare cu atâţ caut a produce mal mult; fac 
ce fac, şi găsesc bani, găsesc braţe, cărăuşi, ma- 
gazil, fără a, chema în ajutorul mei dorobanţi nick 
portărei. Cu cât productul se vinde mat cu preţul Şi 
cu cât producţiunea mă costă mal puţin cu atât fac 

„lucru mal mult, de duoă, de trei şi de dece ori când 
îmi vine la socotâlă, Dar când m'ar sili cineva să 
puiii porumb sai tutun, gând sciii că o să es în 
pagubă, fac ce fac şi scap de asemenea pacoste sai 
că'mi eaii lumea în cap, ochi de fâră, cum fac Ger- 
manil şi Anglosacsonil. care împopulesă America şi 
Oceania, cum aii făcut de multe ori Românii în timpil. 
Domnilor phanarioță când treceaii Dunărea dincolo şi 

"
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aştepta vremi mai bune, legi şi regule cu care să 
p6tă trăi în ț6ră, E - Sa 
„— 0 Domne! dar gândesei Dumndta că un mi- 
nistru are trebuință a se gândi la asemenea nimi- 
cură și mărunţişuri,. acestea, sunt lucruri de şefi de 
serviciuri. Un ministru are alte lucruri în capul luy, . 

“are lucruri mari; are să caute cum să economisâscă 
ambițiile puterilor Statului, cum are să ţie echilibrul, 

“adică să se pue când într'aă cumpănă când într'alta, 
să pue pe fie care la locul Iul ca să nu fie para- 
pone; să nu dea nas nimului, s% facă să'l scie toţi 
de frică; să nu aducă pe nimeni la dăsnădăjduire 
despre un post sati despre uă judecată, să axbă spioni 
în tote părţile ca să scie ce se dice, şi ce se pe - 
trece, ce se face şi ce se urdesce în contra luă, ca 
să potă întimpina lucrurile şi să se ţie la putere;. 
acestea, sunţ, cestiunile cele mari și aneroe cu care 
are a se lupta un ministru, di şi nâpte. Un om cu 
minte le pâte potrivi tâte; dar pentru bani este 
mal aneroe că nu prea sunt, şi pe tot anul vedem 
rămăşiţe de împlinit din imposite și din venituri, 
Omenii nu prea ai bani cu tote că s'aii găsit şi la 
acestea leacu : mal cu creditele suplimentare şi ex- 
traordinare, cu împrumuturile, cu datoria flotantă, 
mal cu casa de deposite sg economisesce şi cestiunea, 
banilor. Far. cât de a să micşora cheltuelile cum 
diei, nu me unesc cu dumnsta; să mă erți, nu sunt 
de acestă părere; sciința dumitale este cam veche, 
tombateră, cum am dice. Astădr este cunoscnt de 
toți înveţaţii, de toţi politicii că un stat este cu
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atât mal bogat cu cât este mai înecat în datorii. | 
De nu sar fi inventat adeverul acesta ar fi var de 
no, pentru că cheltuelile nâstre sunt atâta de tre- 
buinci6se şi neapărate încât nn putem micşora, mar pe 
nici una; căci unele sunt sacre şi cele-lalte trebuincidse; 
nu al de unde scădea, daca roim să fim uă naţiune 
tare în neuntru şi respectată în afară. Cum o să mic- 

„şoredi lefile amploiaţilor? scumpetea, traiului și lusul 
care este acum n'a mal fost de când lumea; un biet 
amploiat d'abia se ţine de adi până mâne; rămâne 
să facem ceva, economii de la lucrările publice, ceea 
ce s'a şi făcut, fiind că s'a dovedit că este mar de 
folos să se dea la companii ca să le facă fără bani, 
cu capitalurile lor, primind de. la, tesaurul nostru 
numai uă anuitate. AI audit dumnâta vorbindu-se de 
acest system ingenios, uă descoperire financiară cu 
totul nuoă. ii mor de necas când aud pe unit dicând 
că să se împuţinese numerul împiegaţilor şi să so reducă 
tratamentele; o dici asta Domnule numai de pismă! 
Ministru care ar îndrăsni să facă uă asemenea, faptă 
ar fi un ministru fără inimă, fără cuget, nn ministru 
criminal, nici iadul nu lar înghiţi. Ce ne ar mar 
rămânea noă ăstora care ne jărtfim din copilărie 
„pentru serviciul Statului! 

— AL. atins Domnule ducă cestiuni mari; duoă 
răni ale celor mai multe State moderne. Lăsând de 
uă cam dață la uă parte ceea ce privesce systemul 
burocratic care, deosebit - da: inconvenientul. de a îm- 
povăra tesaurul fără măsură,. are âncă şi un alt în- 
convenient -mal mare, acela de a tinde la un guvern 

10957 9
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despotic, singura formă: cu care să pbte împăca și 
„sub care pote. trăi şi prospera; dar fiind că al vorbit 

de anuităţi, dă-mi vos ați spune ceea, ce cred eii despre 
datoria, publică, despre fol6sele şi despre consecinţele 
el bune şi rele. 

Cum să credem că ceea ce ar ruina uă familie, uă 
companie comercială sai industrială ar putea să îmbo- 
gățescă şi să nu dărapene un Stat căcr legile morale 

"şi sociale sunt aceleași pentru individi, pentru fa- 
„_milii, pentru colectivităţi ca şi pentru State. 

Ne putem întreba, dacă a se împrumuta cineva, este. 
un bine saii un reit, daca este lucru folositor sat 
derăpănător? Este şi una şi alta, după întrebuinţarea 
banilor împrumutaţi. Un împrumut pâte deveni un 
isvor de bogăţie pentru un individ sai pentru un 
Stat precum pâte deveni uă causă de dificultăţi, de 
neplăceri şi de ruină. „Fericiţi ace ce sciii să se 
împrumute“ este uă veche dicâtâre economică, 
Un particular se împrumută, cu acel bani cum- 
pără oi, închiriasă pământ; face lapte, lână, carne, 
pe sai grâu; îşi cre6să ast-fel un venit din care 
plătesce pe tot anul dobânda banilor împrumutaţi şi 
âncă şi uă parte din capete, şi după câţi-va anl de 
muncă, de ostenâlă şi de grijă îi rămâne vitele că- 
stig, libere de datorie. Iată uă datorie folositâre lui 
şi societăţii, Dani întrebuinţaţi într'un mod reprodu- 
cător; uă împrumutare câre a creat uă bogăţie nuoă. 
Un alt individ contractă şi el uă datorie; dar cu 
banii luaţi cu împrumut cumpără mobile frumâse, 
trăsuri poleite, cal, hamuri, livrele cu fir; dă baluri,
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mese, trăesce în lucs şi în: molitate; risipesce în 
plimbări, în plăceri şi în desfătări; obiectele cum- 
părate disparii împreună cu banii cheltuiţi, fără de 
a lăsa urmă, fără de a fi creat mijlce de a plăti 
dohânda şi capetele împrumutate. Acest împrumut 
departe de a îmbogăți pe împrumutat îl lăsă sar- 

“cina unei dobândi care îl micşorâsă sai îi consumă 
venitul ce avea și care îl obligă mal curând sai mal 
tărdiii la înstreinarea unei părţi a avere! sale pentru 
desfacerea datoriei. Iată un împrumut care sărăcesce 
şi dărapănă. Un Stat se împrumută un milion, uă 
sută de miline, un miliard, cu acei bani face “cun 
a făcut guvernul -Belgiei, face canaluri şi drumuri 
de fer; acele canaluri, acele drumuri dai un divident 
cu care plătesce datoria într'un timp mal mult sait 
may puţin lung, sai chiar, daca une ori acea. datorie 
abs6rbe un procent mai mare de cât dividentul pro- 
dus de lucrarea făcută, acea lucrare însă este menită . 
a mări proâncţiunea şi a spori transacţiunele prin 
înlesnirea şi eftinătatea transporturilor, împrejurări 
care ati de consecință a mări într'un mod indirect 
veniturile” Statului cu mult mal mult decât deficitul 

* ce sufere de la lucrarea făcută. Un Stat se împru- 
mută ca să scape de o obligaţiune drâptă sai ne- 
drâptă pusă de streini asupra ţerel, sati ca să scape 
uă parte a teritorului de pretenţiunele saii din ghiarele 
streinilor; din folosul ce trage de la pământul liberat, 
valorândul -într'un mod inteligent şi bine chibsuit 
stinge încet încet, datoria. Iată împrumuturi bine 
înţelese, împrumuturi reproducătâre care: îmbogăţese
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statele şi lo rădică în consideraţiunea şi în respectul 
lumey, Fericite statele care sciti a face asemenea 
datoril! | 
“Să ne închipuim acum un stat care să împrumută 

şi care în loc de a face lucrări care să sporâscă pro- 
- ducţiunea şi bogăţiea naţionale, în loc de a libera, 

pământul ţării, ar întrebuința baniy împrumutaţi în 
cheltueli nefolositâre; îi chelţuesce în acoperire de 
deficituri pricinuite în toţă anit de uă rea admini- 
straţiune a financelor, în plată de lefi la impiegați - 
netrebuințioşi, în plăţi de sericiuri illusori! şi de 
prisos, în cheltueli nesocotite de uniforme bogate şi 
de material prost şi netrebuinţios, în voiajurl şi vi- 
site şi în misiuni fără scop; asemenea, împrumuturi 
nu pot avea alt resultat de cât a împovăra pe tot 
anul pe contribuitori cu dări care nu le aduce nick 
un folos. Asemenea împrumuturi sunt derăpănătâre, 
împedică şi opresc progresul, apasă nu numay gene- 
rațiunea de astădi dar înăbușeşte chiar desvoltarea 
generaţiunelor viitâre. 

— AX dreptate Domnule; dar daca guvernul gă- 
sesco că este de trebuinţă, cine altul decât el pote 

„să judece mul .bino despre trebuinţa şi folosul unu! 
împrumut. 

— Guvernul negreşit; -dar un guvern luminaţ, 
onest şi adevărat amic al contribnitorilor va judeca, 
bine despre consecințele bună ale unu! împrumut, des- 
pre oportunitate şi despre condițiuni. Dar un gurern 
nu are şi nici nu. p6te avea aceste calităţi şi aceste 
virtuţi decât numai atunci când menit sunt luminaţi
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şi în stare de a înţelege drepturile, datoriile şi în 
teresele lor. 

Datoria cea d'ântâii a unul guvern patriot şi 
luminat este economia financelor. Economia este un 
isvor de prosperitate, de libertate şi de independinţă. 
Acesta este un adevir atât pentru individe cât şi | 
pentru colectivităţi, pentru popâre şi pentru state; 
economia unită cu munca face averea privată şi pu- 
blică. „Puterea ţării, dice D. Thiers în cel din 
„urmă al săă curânt asupra financelor, este aşedată 
„p8 duoă temelii principale : financele şi puterea, ar- 
„mată; voesce a le păstra, neatinse şi pe una și pe 
„alta; dar financele mal cu deosebire descâptă preo- 
scupaţiunile mele, căcă la neajungerea ostirilor se 
„pâte suplini une ork prin grăbnicie, în vreme ce este 
„peste putinţă a improvisa, ijl6ce când s'aii compromis 
„financele. * 

Când un guvern nu scie să cumpănâscă cheltuelile 
după venituri, este obligat sai să vândă din averea 
statului, domenuri, saii trebue să alerge la împrumu- 
turi; mijlâce care t6te se reducă, dacă hăgăm bine 
de s6mă, tot. la sporire de imposite; şi în adevtr, 
de ra alerga la vândarea domenurilor, ele dai Sta- 
tului un venit; acel venit ne mal putând figura în 
budget, golul ce lasă trebue acoperit cu adaos la 
imposite; de va avea recurs la împrumuturi, împru- 
mutul fie cu amortisaţie, fie consolidat, anuitatea sati 
renta, figurâsă, în budget la, col6na cheltuelilor și cere 
a fi acoperit în col6na, veniturilor prin sporire de im- 
posite. Or cum ne vom întrece, tot sporire de imposite.
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Imprumuturile dai mijl6ce guvernelor nesocotite a . 
cheltui veniturile viitorului, depărtâsă capitalurile de - 
la agriculţură şi rădică ţări! mijlâcele de esploata- 
țiune şi de îmbunătăţire, scumpeseii dobânda banilor 

„şi mărescă impositele; mărirea impositelor sărăcesce 
„pe contribuabili şi măresce cheltuelile de producţiune; 

mărirea cheltuelilor de produeţiune scumpesce produc- 
tele, scumpetea productelor împnţin6să consumaţiunea.; 

şi aşa când ele nu sunt întrebuințate într'un mod 
reproducător, când nu înființâsă isrâre nuol de îmbo- 
gățire, devină un obstacol pentru producţiune şi pentru 
consomaţie, devină prin urmare uu isvor de sărăcie 

„şi de miserie, - 
Toţi economiștii vechi şi moderni, toţi 6menil mary 

de stat : Sully, Vanban, -Bois-Guillebert, Quesnay, 
Colbert, Hume, Say, Ricardo, Florez-Estrada, Mae 
Culloch, Mac Leod, Gladstone s'aă pronunciat în modul 
cel mal categorie în contra împrumuturilor. Chiar 
pentru casurile de resbel D-l Gladstone dicea, în par- 
lamentul Angliei la 1855 că sistemul împrumuturilor 
pune pe o naţiune în posiţiune de a nu sci ce face; a 
arătat cum consecinţele împrumuturilor apasă 0 na- 
ţiune un timp nemărginiţ. „Este drept, dicea el, să 
„Cunâscem fol6sele ce căutăm; și precum să cuvine 
„Să facă fiinţele cugetătâre, trebue să luăm sarcina, 
„asupra nâstră iar să nu 0 dăm moscenire urmașilor.“ 

Imprumuturile nu pot fi admise decât în duoă ca- 
suni: pentru respingerea unei -invasiun! streine și 
pentru facerea, de lucrări reproducătâre care să spo- 
Tescă venitul Statului mărind producţianea, ţării.



135 

Un guvern care nu scie să chibsuescă şi să cum-. 
pănâscă întrebuinţarea banilor contribuitorilor şi alârgă 
la împrumuturi pentru acoperirea deficitelor, încurcă 
financele şi compromite viitorul întocmal precum un 
tată de familie complesent compromite viitorul copiilor 
sti, când nu scie să resiste la cererile lor şi chel- 
tmesce mal mult decât îl este venitul. | 
— Pâte că ar fi cum dici dumnâta daca statele 

Sar împrumuta ca particularii, plătind pe tot anul 
câte 120/g şi 180/g şi capetele să, rămâe tot capete; dar 

“ele să împrumută cu dobândă cumpătată, cu 7, cu 
99/0 cel mult pe an, desface în cât-ra timp prin 
metoda de anuităţi dobândile şi capetele; nici nu simtii 
cum s'a stins datoria. 

—  Creqi dumnâta că bancherii şi capitaliştii care 
facă acele împrumuturi nu'și facii socotelile ast-fel 
ca să ajungă a realisa beneficiuri însemnate fără ca 

lumea cea multă să strige prea tare? Ce ar dice pu- 
blicul daca ar. sci că guvernul Engles sai Frances se 
împrumută cu:.60/g sani '70/0, sai daca un guvern ca al. 

„nostru s'ar împrumuta cu 110/g saă.cu 120/0. Nu credi 
că sistemul de a emite may jos de pari (au dessous du 
pair) cu 50, 60 saii 78 în loc de 100, că sistemul 
de 2, de 3 saii 40/g comision, că anuităţile, că pri- 
miele etc., nu cocoloşesce - adevărul încât fârte puţini 
Gmeni să pâtă înţelege şi afla cât costă în realitate 
un împrumut, iar cea-l'altă lume să -cr6qă că să plă- 
tesce uă dobândă cu 3, cu 4 sait 50/g mal puţin decât 
să plătesc în realitate. | Se 

Să ne închipuim că Statul pentru regularea, plă-
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ților mandatelor ar contracta, uă datorie de la D.X..., uă 
datorie de 100,000 Lire Sterl. pe basa de 60/9 condi- 
ţiune la care s'ar mal adaoga vre uă câte-va alte clause. 

10 Să se dea imprumutătorulu! un comision de 400. 
20 Banii să se .numere Ja tesaur de la l-ii pînă 

la 30 Aprilie, ceea ce echival6să cu numărarea la 15 
Aprilie a sume! totale, _ aa 

30 Ca plăţile să se facă împrumutătorului până la, 
finele anului după tabela următâre : 

219 Da l-iii Iulie '- “ Capete 20,000 Lire 
20 La 15 10,000 ,„: 
30 La l-ii, August 10,000 , 

40 La 15 > 10,000 , 
50 La l-iu Septembre 10,000 , 
60 La 15 - 10,000 , 
70 La l-iă Octombre ' 10,000 , 
S0 La 15 210,000, 
90 La 1-iă Noembre 4,000 , 10. 15, 3,000 , 

- 110 La ci Decembre -. 2,000 , 
"120 La 15 » a 500 |, 
130 La 31 Pa 300 

| „Total... 100,000 Lire. ? 
Guvernul după acâstă tabelă ar avea să plătâscă 

"dobândă 2,029 de Lire şi comision 1,325 de Lire. 
“De ne vom închipui că din neînţelegeri şi nelă- 

muriri în contract, să se fi plătit 97,000 Lire în loc 
de 100 de mil, care bant să se fi numărat la Londra, 
de unde să se fi adus cu uă cheltuclă de 1,000 de 
Lire, deosebit de întârdierea, încăsuirer care în loc d'a
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se face în cursul lunei lui Aprilie a putut întârdia 

cu ună lună sai şi cu duoă, şi să fi suit costul ba- 

nilor până. la 18 şi .20%/0. | 

— Negreşit că “de s'ar împrumuta cu asemenea 

condițiuni ar fi precum dici dumnsta; dar un guvern 

nn se împrumută pe 260 de dile ca particularii; 

statele contractă împrumuturile lor pe tinip îndelungat 

pe duoă-deci sai pe trel-deci de ani. Ş'apol sistemul 

de care vorbeşti este un sistem cu totul deosebit, nu 

are a face cu acela al anuităţilor. | . 

" — Datoria este datorie şi or cum trebue plă- 

tită. Un împrumut se compune din ducă operaţiuni: 

una este banii primiţi de împrumutat şi cealaltă 

Danii numeraţi împrumntătorului la, epoca, saii la epo- 

cele prescrise; fil sigur că nimeni nu împrumută pe un 

guvern, fără de a calcula, şi da calcula bine, -fârte 

bine ast-fel ca să se folosâscă cu ceva mai mult de 

cât cu dobânda ordinară; caută și găsesce combina- 

ţiuni prin care ajunge a ocoli legea, care condamnă 

şi pedepsesce de camată uă dobândă care în Occident 

ar trece peste 50/ şi la nor peste 10%/0- 

Să luăm un esemplu de împrumut .cu anuitate şi 

s%1 urmărim în tâte consecinţele lut. Să ne inchipuim 

că guvernul ar contracta cu D-l Stern pentru un 

împrumut de 715,548 Lire Sterl. preţuite 45,142,676 | 

Lei, adică pe 67 Lei Lira, numerătorea făcânduse la 

" termenele următre: 

10 16,000 Lire la 25 August 1864. , 
920 45,418 Lire la 25 Septembre 1864. .
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"30 84,000 Lire la 31 Octombre 1864. 
40 574,120 Lire la 94 Decembre 1864. 
Obligându-se împrumutătorul. a'1 lua, asupra, lui ferm 

cu 880/0, ceea ce însemnâsă că or care ar fi prețul 
cu care s'ar negocia obligaţiunele pe pieţile Europei, fie mal sus, fie mar jos de pari, guvernul să priimâscă; tot 88 de Lire pentra 100 de Lire cu care se dă dator. | 

Imprumutul să se plătâscă, de guvern printr'o anui- tate de 90/0 din care 7 dobândă şi 2 amortisaţie, ince-- pând plata anuității de la 1-iă Septembre 1864, din şase în şase lun; iar amortisaţia capitalului după regulile dobândilor compuse, să se calculese ca, cum amuitatea, ar începe numai de la 1-iii Ianuarie 1865. 
Calculul ne spune că numerarea deosebitelor sume 

la termenii însemnați mar sus. echival6să cu vărsarea, 
Sumei întregi la 10 Decembrie 1864, ' 

Să ne mai închipuim că în contract la art. 4, 7, 10, 14, 16, & max sunt multe alte clause precum : 10 Să se dea împrumutătorului o sumă de 24,605 Lire pentru risicurile ce pote avea, alteraţiunea schim- bului monede! causată, de cererea, uner sume aşa, de "însemnate. 20 Un comision de 50/9 calculat pe suma curată de 718,548 Lire, adică 35,927 Lire. 30 Sa i se mal dea o sumă fixă de 47,000 Lire pentru a se însărcina cu scomptul, 40 1/, 0/0 asupra, anuităţir sai 512 Lire pentru” serviciul dobândelor ş amorti- sațiel. 50 1 sai 20/) pentru diferența, între scomptul de mijloc al bănci! Engliterei şi scomptul obicinuit la noi, asupra sumelor încasate pe totă luna, din ve-
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nitul vămilor pentru asigurarea - plăţii anuităţii, sai 

1107 Lire pe an, de vom socoti 50/9 scomptul medii 

al băncii Engliterei şi 100/0 scomptul pe piaţa Bu- 

curesc. ă 
Aceste ducă sume din urmă urcă  anuitatea, la 

84,049 Lire în loc de .82,440. 

După clausele de mai sus putem calcula : cât ar 

priimi în realitate guvernul din suma de. 916,000 

Lire Sterling cu care se dă dator şi cât ar plăti 

guvernul de la 1-ii Septembre. 1864 până la 20 

Martie: 1887, dând pe fie-care an câte S$4,049 de Lire. 

Calcnlul ne arată: 10 că suma efectivă de 48,142,676 

Lei priimită de guvern cu Anbândă compusă formâsă 

în 99 de ani şi 88 de dile, până la 29 Martie 1887, 

uă valâre de 221 de miline; 20 că guvernul plătind. 

pe tot anul 84,049 Lire câte 681/, Lei, după cursul 

oficial, sai 5,757,356 el, sumă care cu dobândă 

compusă calculată de la I-ii Septembre 1864 până 

la 29 Martie 1887, în 22 de ani şi 212 dile, gră- 

mădesce uă valâre de 296,000,000 Lui, adică, că 

împrumutătorul are un folos ee 75 de mili6ne de Lei; | 

sat vorbind un limbagiii mai înţeles la noi că gu- . 

vernul ar plăti 1009 pe an dobândă şi 20/9 amor- 

tisaţie, sati uă anuitate de 120/g, iar nu de 90/03 cum 

S'ar părea, crede la întâia, audire. 

— Văd şi eu că acest mod de împrumut este mai - 

oneros decât împrumuturile Gbicinuite la nor; dar sunt 

încredinţat că vel conveni cel puţin că sistemul anui- “ 

tăților este avantagios pentru lucrări publice; nu ar 

fi bine daca S'ar găsi.o companie care să ne facă
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cu banii ei, în trei sasi patru ant, trei saă patru sute de chilometri de şosea cu poduri, apeduce, case. de cantoniștă şi puțuri, plătindu'r capitalul întrebuin- țat cu anuitate. : 
— Cred ca şi dumnâta că este permis a se îm-. prumuta, pentru a, face dramuri ; dar între feluritele moduri, systeme şi methâde de împrumuturi numak arithmetica no pote Spune care este cel mai avanta- gios şi care este cel may Oneros; numal calculul ne pote arăta, daca condiţiunele propuse faci dobîndile - măi urcate, sati mar scădute decât cele obicinuite, daca sunt avantagidse sati oner6se. 
Casă precisăm bine să luăm un esemplu; să ne închipuim că este a se face uă şosea de 363 de Ki- lometri şi că să presintă D-nir N... şi D...... care se obligă a o da gata în patru ani, cu condiţiunea de a li se plăti şal-spre-dece ani d'a rândul câte 2,264,247 de francr pe an. 

Iată ce ne spune calculul : Guvernul plătesce com- paniel pe an câte 5198 franer de kilometru, Anni- tate care calculati pe basa de 90%/) inființesă la fi- niful anului al şar-spre-decelea, suma, de 191,133 franci, val6re care cu pal-spre-dece an! îndărăt, epocă . la care se pâte raporta vărsarea, Sumel cheltuită trep- tat în cursul celor patru ani ax durater lucrărilor , represintă un capital de 45,000 franci. 
Calculile: acestea ne arată ex fie-care kilometru costă pe guvern 5198 metru curent, sai 83/, gal- beni stânjenul. | - A „Daca după cunoscințele ce ne putem procura des-
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pre costul adevtrat al unui stânjen, întemeiate pe 
sciințe sigure, pe lucrări de asemenea natură săvâr- 
şite, am afla că un stânjen -de şosea costă până la. - 
83/4 galbeni, este adeverat că propunerea companiei . 
este bună pentru Stat; precum ar fi oner6să de s'ar 
dovedi că costă mai puţin, şi cu atât mai oner6să 
cu cât diferinţa ar fi mal mare. De vom admite că 
până acum, costul şoselelor să fi fost de 122 de Lek 
stânjenul curent, sai 23 de franci metru, -guvernul 
priimind propunerea ar plăti şoseaoa do donă ork şi: 
jumătate cât face; s'ar îndatora a plăti 18,868,728 
franci uă lucrare care nu face decât 8,349,000 francă, . 
adică ar plăti 10,519,728 francă pe d'asupra. Dar 
să admitem ânsă că termenul de patru ani să merite a 
fi ţinut în s6mă şi că este uă bună chibsuire a 
cheltui ce-va mal mult ca să avem şosele cât. mai 
curând şi să priimim cifra de 150 de lei stânjenul, - 
în loc de 122,.să dăm un beneficii de 230/g peste | 
acel de 100%/p acordat până acum peste devisură, a- 
dică să dăm companiei un beneficii de 330/g tot 
este învederat că asemenea propunere ar încărca Sta- 
tul cu suma, de 8,632,128 franci, sumă care ar ab- 
sorhi pe tot anul o annitate de. 1,030,555 franci 
sai 2,782,498. ler pentru plată dobândei şi amor- 
tisaţiel. | | - 

Prin asemenea combinajţiuni speculaţia găsesce mij-: 
locul de a realisa beneficiuri peste cuviinţă. - 

Systemul anuităţilor fârte lăudat în Europa mal 
ca s6mă în Englitera de Lordul Walpole şi de Lor-: 
dul Stanhope este astădi lepădat. de Staturile care 

7
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ai 6meni cu cunoscinţe financiare. 'Tesaurul Engles 
âncă din anul 1829 a renunciat d'a mat avea, casă 
de amortisaţie. In Francia casa de amortisaţie, care 
ar fi trebuit să stingă aprope tre! miliarde şi jumă- | tate din datoria sa, d'abia a plătit un miliard şi ju- 
mâtate, iar cei-lalţi bani s'a întrebuințat de guvern 
adăogându-se datoria cu aprâpe cinci miliarde, Acestă 
casă este condamnată şi are să. fie desființată în 
Francia precum a fost. în Englitera. Hamilton şi Ri- 
cardo ai dovedit că systemul anuităților ascunde a- 
devărul, acoperă camăta, apasă budgetul și înlesnesce 
mijlocele de a compromite viitorul. 
"— Dumnâta pari că ax de Scop a'mi dovedi că 

t6te' systemele de împrumut sunt oner6se. De ar fi 
aşa cum de să împrumută pe acâste base guvernele 
luminate ale Occidentului, unde negreşit nu lipsescă 
nică cunoscințele financiare nici men! de Stat? 

— Cred că de la, început m'am pronunciat; într'ari 
„mod destul de categorie în contra tutulor împrumu- 
turilor; dar de când lumea, să scie că între duoă 
rele trebue să al6gă cineva pe cel mar mic. Daca 
voescl să vorbesc! despre împrumutările Franciei, 
Angliey şi ale Germaniel, trobue- să scit că guvernele 
acelor ţăn s'aă oprit la systemul de datorie COns0- 
lidată, ast-fel numită pentru că Statul nu să obligă 
a plăti capetele nici uădată; Statul ia către împru- 
mutători îndatorirea de a le plăți numar uă rentă, 
adică uă dobândă. Se acordă guvernului uă sumă a- 
nuală în budget pentru serviciul renter de atâta, la, 
sută nominal; să ne închipuim că acea sumă anuală
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să fie de-dece mili6ne şi renta de 50/); împrumntul se 
emite pe pieţele Europei pe risicul şi pericolul tesau- 
rului, până la acoperirea lui.' Se negociasă al pari, 
mat sus, sai mal jos de pari, dupe preciul banilor; 
să dicem că să negocidsă pe 71,43, adică. pentru o- 
pligaţiunea de 100 de franci pe 5 franci rentă, te- 
saurul . priimesce efectif 71 franci şi 43 centime, 
sai că renta de 10,000,000 a realisat suma de 
142,860,000 franci, în realitate. Statul plătesce do- 
bândă 70/) ear nu 50/). Aceste rente se sue şi se 
cobâră în tote dilele la burse după starea pieţei, 
după cererea şi oferta banilor. Daca banii nu gă- 
sescii în industrie şi în comercii o întrebuințare mar 
bună de 70/9, capitalistii alergă de cumpără rente, 
şi cu cât se aruncă mai mult pe aceste efecte, cu 
atât rentele să vândii mal scump mai cu câscig pen- 
tru acei ce le: ai; ear daca în industrie şi în co- 
merciii banii găsescii o întrebuințare mai avantagi6să 
decât 70/09, atunci acel care ai rente caută a, le 
desface, a le vinde ca să p6tă întrebuința banii în 
speculaţiuni care dai mal mult venit, dobândă mai 
mare; renta atunci scade; dar ceea ce înriîur6să. mai 
mult asupra rentelor este încrederea în guvern, în 
stabilitate şi în pace. 

Renta de 5/9 forte obicinuită în Francia până la ” 
anul 1844 : a variat între 45 şi 126 franci. La 
1814 după întrecerea lui Napoleon IL de la Elba 
renta a cădut la 45 fr. şi la 1844 când s'a ispră- 
vit cestiunea Egypetului şi nu începuse âncă acea a 
măritişurilor Spaniole, renta s'a suit până la 126
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franci, cu alte cuvinte, dobânda banilor împrumutaţă 
a variat: între 40/, şi 170/9, 

Francia şi Anglia: care ai una uă datorie pentru 
care plătesce 500 de miliâne franci rentă şi cea-laltă 
700 de miline francă, au acele datoriI” cu deosebite 
rente; aut pe 5, pe 41/7, pe 4, pe '31/e şi pe 80/0. 
Aceste rente. se prefacii. unele într'altele, să face ceea 

„ce. s'a numit conversiunea rentei. Calculul a dovedit 
că sunt împrejurări în care un guvern se pâte folosi 
convertind uă rentă mai mare într'alta mal mică, . 
lăsând, se înţelege, acelor ce nu s'ar învoi cu acâsta, 
facultatea, să câră: şi să-şi priimâscă capitalul. Să ne 
închipuim că banii sunt în piaţă mai eftini de cât do- 
bânda nominală, prin urmare suire, şi că renta de 50/j 
să vinde pe 125 de franci; cerul politic fiind senin, in- 
dustria şi comerciul în stare normală şi tote probabi- . lităţile de a dura, acâstă stare a rentet. Acestă suire 
dovedesce că se potii găsi bani cu dobândă mal mică; 
să ne închipuim acum că guvernul ajunge la asigu- 
rarea că pote să'1 aibă cu 49; guvernul profitând de împrejurare declară conversiunea, rentei din 50/0 în 
40/0; care o să fie posiţiunea detentorilor de rente? 
Calculând o să găsescă că le vine mar bine Ia, soco- telă a. priimi 4 în loc de 5, decât a-şi trage banii, 
căci nu sunt siguri că 0 să găsâscă al da nici cu 
40/0; daca, unii, dintr'ânşii ar reclama, valdrea nomi- 
nală, guvernul le pâte plăti lesne, emițând rente pe basa de 40/0. Guvernul frances la 1852.2, convertit renta, 50/g în 41/ 0/, şi a redus în budget suma, de- “stinată la eserciţiul renter cu 17,500,000 franci
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ceea ce înfățişâsă un capital de 390 de miliâne ; este ca cum ar fi stins din datorie 390,000,000 franer. — Cu tâte că mă înclin tot-d'auna înaintea, înţe- - lepţiuneă guvernelor de care îm Vorbescă, dar. nu văd cum - cu systemul de datorie consolidată şi cu: acela, de conversiuni de renta să plătesce uă dobândă ma! scă- _dută de cât acea, obicinuită şi cu care pote găsi or ca om după consideraţiunea, şi creditul de care se bucură. -— Cum al putut crede că guvernele se împru- mută cu mult mal eftin decât particularii, cum ţi-ax închipuit că un om care ar avea 1000 de franci de dat cu dohândă o să alerge s%1 dea, la Stat cu 80/ | şi cu 90/, când găsesce-a'% da cu îâtă siguranţa, pe 10% şi pe 110/0. În general trebue să. scit că banii - nu ai inimă; nu sunt supuşi decât la regulile cal- cululuy. Este sciut. că renta s'a suit la “bursa, -Pari- sului. în dioa când a sosit seirea, nenorocirey de -la, 
Waterloo; banii s'au înveselit de uă nenorocire na- ționa/ă, acea cădere era, să aibă de Tesultat încetarea, resbelului. | - 

Sunt guverne care au credat că ar fi găsit mijloc 
de a se împrumuta, eftin, şi chiar fără dobândă, îm-. prumauturile forsate, alteraţiunea monedei, moneda.- de hârtie, privilegiurile do jocuri de noroc, de loterir €, s'au 
dovedit că sunt nisee avantage ilusoril. şi vătămătâr6 pentru Stat şi pentru public, uă Spoliaţiune şi uă 
jăfuire; toți scim în ce deconsideraţiune și încurcă- 
tură s'a aflat financele 'Turcier. din causa alteraţiu- nel monedei, şi cât a suferit Francia din pricina " asignaţiilor. | 

10957 “ 10
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Un mod de împrumutare întrebuințat de cele may 
multe guverne, dar care nu pâte avea o prea mare 
întindere este acela al împrumaturilor ascunse; el con- 
sistă în a lua de la tesaur banii depositelor şi al cau- 
ţiunilor. Aceste împrumuturi sunt nepăstuitore pentru 
acel al cărora sunt banii, pentru că de cele.mai 
multe 'ori li să plătesce un procent mal mic decât 
acel obicinuit. 

Pentru a asigura funcţionarea regulată a exerci- 
ţiilor budgetelor în contra întârdierilor de încasare a 
veniturilor staturilor şi a impositelor, guvernele în- 
trebuinţâsă datoria flotant, datorie cu termeni prin 
emiteri de bonuri de tesaur. 

Or care ar fi modul împrumuturilor, fie consoli- 
date, fie flotante ele sunt împovărătore pentru con- 
tribuabili. Singurul system financiar «bun este, edui- 
librarea budgetelor prin venituri şi prin imposite. 

— Bine! aşa pâte să fie când financele sunt re- 
gulate, dar când s'ar încurea, cum se pot regula alt- 
fel decât prin împrumuturi? 

— Mijlâcele de a descurca şi a regula financele 
sunt puţine şi forte simple; le scim toţi, şi nu sunt, 
nici nu se poti găsi altele; orl câte ar voi să ne 
dică unir și alţir, 

Cel ma d'ântâiu' şi max de căpetenie din tâte este 
mărginirea cheltuelilor, el are de consecinţă naturală 
întrebuinţarea, prisosului veniturilor asupra cheltuie- 
lelor în stingerea datorie. Or care ar fi modul în- 
trebuințat pentru desfacerea unei datoril, tote sunt 
bune, când nu să contracteză alte datorii. 

. *



147 

Când termenii plăţii nu sunt obligatorii pentru 
Stat, precum este casul consolidărilor, reducţiunea, 
dobânde! prin conversiunea, rentei este un bun mijloc, 

Daca Statul are domenuri, vândarea acelor pro- 
prietăţi sai a une! părţi dintr'ânsele pâte fi uă bună 
chibsuire. Este mai avantagios a se plăti datoria, şi 
a se scăpa de uă rană care râde. 

In fine un mijloc de a regula financele este Sspo- 
rirea veniturilor, 

— Ei am dis tot-d'auna, că avem. mare trebuință 
a mări impositele. | 
— Să mă erţi domnule, dar sunt silit să te las, . 

trebue să mă duc să văd cum pun porumbul, să nu 
mil pue prea rar. Când îmi ver mai face onorul a 
mal veni pe aici, vom urma împreună convorbirea 
n6stră. Voiă căuta -atunci a'ţă espune cum înţeleg 
ei: sporirea veniturilor şi reducţiunea cheltuelilor, De 
uă cam dată dămi voe aţi mai dice âncă uădată : că 
sporirea, impositelor, departe de a, mări veniturile, de | 
cele mal multe orl le reduce, căci scumpesce produc- 
țiunea, şi scumpirea producţiuner, sue preţiurile şi 
prin urmare scade consomațiunea produetelor ţerii în 
întru şi afară, 

lia revedere domnule! dorobanţi împliniseră mi- 
siunele lor, surugiul plesni din biciă de patru or), 
cail porniră pe fugă și trăsura dispăru într'un nuor 

-d8 praf, 3
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l. 

Numerasem patru sute duoă-deci şi opt de galbeni 
inginerului care bine-voise a măsura şi a delimita 
fostilor mel clăcaşi sase mii pogâne de pămînt din mo- 
şia mea, pămînt bun, pămînt ales fără mărăcini fără 
prund şi fără contestaţiune; cedat în virtutea legi! 
saii a ordonanţei de la 14 August 1864 pe preciii 
de sapte sute două-deci de mii de lei, plalnici în 
termen de cinci-spre-dece ani. Alergasem la 'Tirgo- 
visce ca să dobândesc vidimarea bonului mei prori- 
soriii. După trei dile de asceptare şi de alergături 
de la un cancelarist la altul, eşiam triumfător din 
biuroul comitetului permanent cu hărtiea în buzunar. 
Eram dinaintea turnului Kindiey, orologiul arăta două 
ore, aveam tot timpul să mă “ntore până'n n6pte a- 
casă, depărtare de două poştir; dar găndindu-mă maă 
bine şi ţiind s6mă de uă jumătate de oră pentru 
preg atire, de patru ore de drum, de şanţuri, de fă- 
gaşuri şi de un cer fără stele, am ajuns la conclu- 

- siunea, că pentru respectul 6selor mele în general şi 
a trăsurel în particular, prudența şi „instinctul de 
conservaţiune îm! comanda să amân întOrcerea mea 

pe a duoa qi.
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Forma Normandă, a turnului cu ferestre gothice şi 
balc6ne florentine presintă ochiului un ce bizar şi 
neînțeles; dar ruina Genovesă pe care să rădică acest 
turn descâptă suvenirea trecutului. Acolo - era . porta, 

-_curţei cele vechi. Ruinele palatului Domnesc sunt 
atât de măreţe încât nu am putut nici uădată intra, 
în acele diduri fără să fiii coprins de un sentiment 
de veneraţiune pentru umbrele eroilor cărora le sun- 
tem datori gloria şi existenţa nstră naţională. 

De când am început a ceti în cartea trecutului am 
găsit tot-d'auna uă nespusă mulțumire şi uă adevă- 
rată consolare a mă rătăci prin ruinele Tirgoviscel, 
Or de câte ori m'am întors în țâră am alergat îndată 
într'acest oraş, am alergat ca un pelerin coprins de 
respect şi de veneraţiune, să mă închin locurilor 
sacre ale istoriel n6stre, 'Tirgoviscea este pentra mine 
un tabloi synoptic al vieţei patriei n6stre. Nu am 
putut vedea nici uădată turnurile bisericel vechi fără 
să "ml apare umbra lut Mircea cel bătrân intindân- 
duşi braţele sale uriaşe de la Sereth până la Por-: 
țile de fer. Pe ace timp! de. luptă neîncetată, aşe- 
darea capitalei la gura munţilor nu era uă cestiune 
de paysaj, de comerciă sai de aer curat; era uă ce- 
stiune de apărare naţională, uă cestiune de strategie. 

„n timpi de năvăliri necontenite, unde s'ar fi putut 
pune mal bine capitala ţărer! Uz posiţiune din care 
un căpitan ager să potă avea ochiul pe tâtă țâra şi 
ajunge în contra năvălirilor cu repejunea fulgerului 
la gurile Oltului, la dit la Argeş şi la Ialomiţa 
pentru respingerea, inimicului care voea să no cuce-
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rescă. Nici uădată suvenirea acestui eroii nu s'a de- 
sceptat mai vie în spiritul meă ca în anii din urmă. 
După cinci secoli, când Europa a voit să întărescă 
un Stat Român la gurile Dunărei nu a găsit uă te- 
melio ma! tare de cât tractatele lui Mircea și a lul 
Bogdan, pe acea pâtră s'a rădicat un edificii politie 
nuoii care să va întări din di în di prin înţelepeiu- 
nea şi prin patriotismul Românilor. Viitorul. naţio- 
nalităţii Române este: mare, de aceea „el descâptă ge- 
losii și rivalități mari. 

Tirgoviscea, -este “pentru Români uă suvenire de 
mărire, de umilinţă, de veselie şi'de durere. De câte 

„or pământul pe care stai aceste ruine nu s'a adă- 
pat cu sângele generos al străbunilor nostri, vărsat 
vitejesce pentru apărarea ţerii în contra năvălirilor 
streine şi pentru apărarea libertăţilor publice în con- 
tra încercărilor culpabile şi imprudente de despotism 
și tyranie ale unora din Domnil nostri! Dar care 
naţionalitate şi care libertate s'a cimentat alt-fel de. 

„cât prin luptă -şi prin sânge. Tirgoviscea a vEdut în 
zidurile er de ducă ori pe Stefan cel Mare,'uă dată 
pribeag cerând de la Radu ajutor în contra lui Aa- 
ron, și altă dată încercând a uni Principatele sub 
un singur sceptru. 

Pe malul stâng al Ialomiţei să rădică monasti- 
rea D6lul, acest Mausoleii al unuia din cel mal pu 
ternici Domni ai Românilor, monument frumos și 
măreț, prin architectura și posiţiunea lui, monument 
care ne aduce aminte cât era de mare străşnicia în 
moravuri şi cât era de puternică credința religi6să a
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clerului Român, cât de pioşi eraii Domnil dup'atuner. 
Ce. timp! de credinţă şi de virtute! Cum aţă trecut, 
vol atâţea, Domni care aţi rădicat pe pămintul nostru 
capete d'operă de architectură,: Domni care trecâți în 
viaţa eternă fără a lăsa în urma vâstră altă avere 
de cât un nume strălucit şi exemple de virtuţi mari. 
Glori6se umbre” cât ne este de dragă memoria vâstră! 

Printre ruinele acestui oraş să aude âncă după trei 
secol vocea Iul Mircea arangiând căpitani! şi pornind 
spre Sereth strigând : „Moldovenii ne sunt fraţi .tre- 
„bue să'i ajutăm la nevoe, sârta lor este 'a n6stră, 
„când vor peri e%, :nof nu mal suntem!“ Şi astăqi 
âncă simţim sub pici6rele n6stre şanţurile peste care 
ai trecut triumfători Românii a. trei Principate cu 
Mihai cu Stefan şi cu Batori, dând fără cruţare 
sângele lor pentru a scăpa capitala României de cru-' 
dul Aali. Biruitori sau biruiţă, Românii pot fi mândri 
de luptele ce aii susţinut; şi vechile lor capitale vor 
străluci etern ca nisce monumente pe care să află 
înscrise frumâsele precum şi tristele dile ale naţiuner 
Române; dile strălucite, pentru că ne am luptat cu 
vitejie, triste pentru că împărţiţi și desbinaţi am 
fost siliţi să priimim condițiuni aspre şi să jăcem 
mai mulţi secol în amorţire. 

De la Mircea până la Vladimirescu nu este un singur. 
nume ilustru care să nu fie scris cu sânge pe pămin- 
tul Tirgoviscel. Acolo este l6gănul Imptelor și al sa- 
crificiilor patriotice, 'Tote gloriile n6stre militare a 
tmecut pe acest pământ şi ati lăsat urme sângerâse - 
într'acest oraş. Ve salut umbre ilustre care aţi com-
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bătut şi aţă murit pe câmpuri de bătălii victorioși 
ca. Mihat, sai victime a, invidiel şi a trădării ca Vla- 
dimirescu ! Numai acel care sciii a să bate şi a muri 
pentru apărarea ţării, potii: area patrie, numai acei 
care: sciii a se hate. şi a muri pentru apărarea, insti- 
tuţiunilor ţerii potii avea dreptate şi libertate. 

Biserica Stelea zidită de Vasile Vodă al Moldovei 
stă şi astădi în pici6re, monument sfânt de înfrățire 
şi de unire. Acolo odihnescii corpurile decapitate a 
duoi-spre-dece boeri, martiri ai apărării libertăţii în 
contra tendinţilor de crudime ale lut Vlad. . 
“Să întunecase, nu mal puteam ceti inscripţiunile, 
începuse uă bură de pl6e rece. şi faiii silit a lua dru- 

- mul spre casă. Intraii la Otelul lui Petrică Braşo- 
vânu, norocul m'a dus să prăndesc alături cu un 
membru de. consilii. Să nu ve miraţi, mă rog, de o 
asemenea întămplare fericită, căci în secolul de lu- 
mini în care trăim, fie care Român este mal mult 
sai mal puţin consilier de ceva. Vecinul mei de 
masă îmi lăudă cu multă căldură virtuțile şi meri- 
tele ministerului compus de bărbaţi care aii 'sciut, 
printr'uă trăsură de condeiii să puie capăt intrigilor 
și ambiţiunel coaliţiunei pe care o califica cu emfas 
de coaliţiune monstru6să, dovedindu'mi cu multă în- 
lesnire la vorbă că -umbla să pârdă ţâra. Vorbea de 
duoă ore pe acâstă thesă fără întrerupţiune; ascultam 
dormitând şi asceptam. cu nerăbdare uă pausă a 
limbutului sei rechisitoriit în contra claselor celor de 
sus ca să mă pot retrage în camera mea din otel. Când 
amabilul meii comesean uitându-se la ceasornic strigă :
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— Opt ore! : e 
Simi propuse să mă presinte la Dmna Briolânu 
damă la modă, unde să stringea, sera t6tă nobilimea, 
şi funcţionărimea, vecher capitale a ţări! românesc; 

„acceptaii amabila propunere șin câte-va minufe îm- 
brăcasem uă toaletă, cuviinci6s% și mă închinam res- 
pectuos înaintea celei mai elegante dame de provinciă. 
Uă rochie de atlas verde cu crângi galbene întinsă 
pe un malacof din cele mai umflate lăsa în urinii 
uă câdă de tre coţi, un ciupag de ducă degite a- 
găţat cu două panglicuţe de umeri gol şi grași; uă 
hertă de Şantilly de bumbac -nâgră încadra sinul 
umflat al damer; la cap împodobită cu dnoă oca de 
păr legat în cordele de caţifea roşie cu stelişâre de 
aur cu moţuri de hurmuz şi cu ciucuri de fir. Dacă 
pe de'uă parte îşi arăta prea mult frumuseţea bra- 
celor, a peptului şi a spinării, pe de alta, îşi ascun- 

dea obrasul sub o tencuâlă grâsă de prafuri albe 
roşii şi vinete; nu! lipsea nici pelea “de liliac pe 
sprincene nick risticu la c6da ochiului şi sub gene, 
tote chichiţile dresulur, sulimanului, machilajului ş'ale 
repicagiului î erati cunoscute şi familiare. 
„In mijlocul unu! salon mare, între duoă odăi bo- 
gat mobilate cu stofă de brocatelă de mătase, lumi- 
mate cu spermacetă, în candelabre şi în girandole, 
să întindea uă masă Jungă rătunjită oblu la capete, 
acoperită cu postav verde prins pe margini în cue 
de alamă; în t6te colţurile camerilor câte o mesciră 
de wist cu lumănări în sfeşnice şi cu t6te instru- 
mentele necesarii, de fie care câte duoă perechi de
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cărți patru condee de credă în hărtie verde poleită 
şi periuţe cu coda de bun-lemn de Fernanbuc. 

- „la masa cea mare câți-va tineri, duo! ofiţeri şi 
patru dame staii cu ochit ţintiță la carțile ca. cădeaii 
în cadență dintre. degitele subţiri şi esperimentate 
ale unui înalt foncţionar al judeţului; un morman de 
napoleont să adunase dinaintea norocosului bancher; 
trei băeți Ş0 fetiţă să uitai cu jind cum trecea no- 
rocul capricios, înveselind şi mâhnind când pe unii 
când pe alţii; păreaii că ŞI die : Nous entrerons dans 
ta carriere quand nos ains ne seront plus. 

La, trei mese de wist duor-spre-dece foncţionari. pe- 
treceati nâptea dând cărți la, fel; în camera din drâpta, 
pa o sofa tureâscă cu ducă paturi, împrejurul unei 
mese rotunde pline de virfuri de țigarete şi de chi- 
brituri arse, în mijlocul unul nuor de fum augiii vorbă; 
conversaţiunea, părea, vie; mă apropieaiu, - 

— Nu mar e de trăit soro! dicea o cocână bătrână 
cu sprâncenile făcute; s'a. mal audit pânea dece go- 
logani? nu mai le este temă de Dumnedeii. 
— Fă ca mine coc6nă Saftico respundea Madame 

Economescu, damă, matură, dar încă în pretenţii de 
frumuseţe, măritată în a treia cununie cu domnul 
Bconomescu fost grămătic la. un Egumen Grec, Ei 
cumpăr grâi de la obor şi fac pâne în casă, îmi 
vine pe trei gologani 0ca0a; despre. carne, trose cu 
păsări; curcani! sunţ acum forte graşi. Ce să fac? . 

La apropierea, mea, de cere tânerul Oftescu aspirant 
de sub-prefectură, întrerupse într” un. mod aspru cas- 

nica, conversaţiune, .



158 

— Da dăte în colo că te-ar făcut de nesuferit leliţă. Anico, nu mal vorbesci de cât de găini şi de 
zarzavaturi! Ba că una e scumpă, ba că alta nu să 
găsesce; dar pe cine ax mal vădut să moră de f6me 
în 'Tirgovisce? Vel să fim tot barbari cum eram, te 
ți! de boeri, de reacţionari ar! Asta nu să mal pste, am intrat într'o eră de libertate şi de egalitate şi 
este sciut că aceste binefaceri țină scump; ne-a spuso „Curat ministru în cameră. Şi întorcându-se către niine, - — Ce mar veste Domnule prin capitală? veniţi de 
la Bucuresci, ce fac împărații, ce mai dice Napoleon 
III? Era vorba să se schimbe ministerul; ce; ear a 
remas! Dar-n'o s'o ducă mult pentru că ne trâbue 
astădi un minister patriot; trebue o mână de fer care 
să scie să dea satisfacţiune aspiraţiunelor naţionale. 

— Da că să dea Dumnedeii să se mar schimbe, 
că destul de când tot unir... Până când frate tot ăştiea? Să se mal chivernisâscă şi alţii, să ne may vie şi noă rândul! Credeţi-me, cinstit v& spuiă, nu 
mal am ce da la cuhnie, dicea domnul Paraponisescu ; de s'o face coconu 'Tache Țuică apol sunt sigur că „de astă dată mă face president. Ce om bun! omul lui Dumnedei; ce fericire şi ce belşug în ţâră când era ministru; adevărat om de stat; ploa şi :ningea, la 
vreme, să făcea grâii şi porumb de n'aveal unde 1] 
pune; de câte ori mă vedea îm vorbea, mt - întreba. 
„Ce faci berbantule? am aflat câte-va, coţcări! d'ale 
„tale! vei, ferescite să nu te afle presa. ...“ Dum- nedei să'1 dea sănătate! mi'adue aminte când m'a. făcut judecător, nu aveam para frântă. ÎX vorbise răru
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Mihalache şi d'o dată m'am pomenit că mă chiamă 
şimi dice: „Manolache, vremea este critică, timpul 
„faptelor a sosit; avem trebuinţă de 6meni devotată, 
„de Gmeni care să mu asculte de unii și de alţii; 
„Sci că eşti om independinte şi inteliginte; te fac 
„judecător. Sunt acolo la vor duoă pricini la care 
„m& intereses, vedi când o fi să se înfăţişese să vi 
să ți dati instrucţiuni. * 

Domnul Zanfir 'Toroipan boer de: țâră podgorean 
hrănit cu muncă şi cu rachiii de prune, lepădă ţigara 
din gură tuşi de trei ori şi începu cu un glas gros 
şi reguşit. 

— [ii văd că şi cu schimbare şi fără schimbare 
tot mail spre râii mergem; nu mal avem nici biserică 
nică familie, birurile să tot sporescii şi datorie pu- 
Dlice nu'i mal dai de căpătâiii; duoă sute de baniţe 
de galbeni, o clae'de aur cum dicea văru Toma, și 
tot eresce ne'ncetat cu sutele de miline pe tot anul; 
reforme peste reforme, îmbunătăţiri peste îmbunătăţiri, 
organisări peste organisări şi când colo ce vedi alta de- 
cât dorobanţi şi vătăşei alergând cu limba sc6să, bătând 
şi închidând pe biţi! creştini ca, să se6tă bani; bani 
şi ear bani, şi când cauţi nu găsesci nick uă dată uă 
lescae în vistierie; pare'ar fi uă bute spartă; n'a mai 
lăsat para nici de sămânță în punga Românului, în 
colo nimic; nici securitate, nică dreptate, nici dru- 
muri; "mal "nainte: guvernul tot te ma! ajuta când 
aveal câte un păs; acum daca te duci să te jăluescă 
de vre o datorie, de vre o călcare, nici nu vrea să 
te'asculte, îţi dice: că are alegeri, că catihisesce pe
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primari, că face bugetele comunale şi mil de mil de cuvinte fără înţeles, O - 
Domnul Mâslescu înduoise bancu şi vădând că rân- tul norocului începuse a bate spre puntători părăsise postavul verde şi venea către cercul nostru sunând buzunarele şi cântând. 
— La donna e mobile... 
— Sciii eă, strigă înfuriat domnul Fanaridis, fost magistrat, la cine facă alusie cu cântecul dumitale; asta a fost o calomnie şi o voii dovedi-o înaintea, justiţiei, lada s'a găsit spartă în pădure. 
— Spartă, dar g6lă; banix şi documentele nicăiri, dise un glas de la spatele mei. 
— Da de gâba te-ai supărat domnule Fanaridis, | cântecul Dumnâlui este o arie de la operă, întrerupse tânărul Pluturescu diletant, fost casier de plasă. 
—  Qual piuma'l vento. E 
Cântând cu un glas de tenor Sfogatto, şi în două sărituri de polcă să opri d'inaintea mea, dicând: - — VE aud criticând guvernul, aveţi dreptate, şi eii dic; dar sciți de unde vină tâte relele? ele vinii “de la desființarea casieriilor de plasă, totul este că unil scapă fără a plăti impositul personal; ear apok despre cele din afară stăm bine, avem pe Francia şi 

pe Italia cu noi, Turcul a ajuns de tremură de frică 
când aude că ne armăm, Englitera mâre de'necas că nu are te'şi face capului, ce să facă! că a apucat de şi'a băgat tâte capitalurile în țera n6stră cu po- durile de fer. Muscalul să uită şi tace că nu may are nică uă putere de când am băgat pe călugări! greci
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într'o c6jă de rac. Acum dac'ar avea camera minte 
să reinfiinţese şi casieriile de plasă ar merge lucru- 
rile găitan, şi îmi întinse duo hârtiy dicându-mi : 

— Iscălesce şi dumnâta adresa acesta de admira- 
„ţiune. şi de recunoscință naţională către guvern şi. 
prenumerăte în lista de supseripţiune cu vr'o dece, 
duot-deci de galbeni că să! oferim un pistol, o puşcă 
şun tun. îi | 
"— Ei domnule nu simpt entusiasmul dumitale, nu 

înţeleg. patriotismul tot într'un fel eu dumneta, 
— Chestiune de apreciaţiune, dise locotenentul 

Spadon oficer în retragere din causă de sănătate com- 
promisă în serviciul Statului. 
— Aşa să trăesei domnule iscălesce adăogă cn un 

« glas armonios şi blând cocâna Zinca Limbuţăsca, damă, 
tânără, frumâsă şi răsfăţată în adoraţiunile tinerimey 

„celel mal poleite a judeţului; îi trebue să ducă şiel 
săracu măcar o sută de iscălituri de admiraţiune şi 
vr'o mie de galbeni pe lista de subscripţiune, * doar 
de i-or da un post; e păcat sărmanu! uite am iscă- 
Tit toţi. 

— Argumentele acestea, recomandă fârte mult; sim- 
țibilitatea, sufletului şi bunătatea inimer, virtuţi care 
să resfrâng plăcut în azurul frumoşilor dumitale ochi 
plini de compătimire; dar cu t6tă dorința ce am de 
a face ceva care să mă înalțe în spiritul uner dame 
aşa. de plăcută; nu pot iscăli hârtiile co mi să: pre- 
sintă, fiind că a mulţumi unui guverh când nn merită 
este de un: răi cetăţian. a 

— Da de vor veni streinii în ţâră cu ce să ne 
10957 i aa.



162 

împotrivim domnule, cu pumnu? strigă indignat lo- 
cotenentul Spadon: Aci este uă chestiune fârte mare 
de apretiaţiune şi de patriotism. 

— „Nu domnule patria să apără cu pusci şi cu 
tunuri; dar fiţi bine încredințat 'că acele din sub- 
scripţiunea dumnârâstră nu facă nici cât un ciomag. 

„Românii vor pune înaintea, streinului pepturile lor 
când vor fi împinși de patriotismul acela care să do- 
hândesce prin puritatea, sentimentelor, printr'uă viaţă 
plină de moralitate şi de virtute, iar. nu prin. cura- 
giul care emană din înjosire, din lingușire și din 
“corupțiune; căci acela nu pâte face decât numar scari; 
şi numai Gmenii liberi îşi pot apăra patria. 

— Să poftâscă mă rog streinul strigă un gros 
foncţionar, de la o masă de cărţi; cer numat trei luni 
de la Dumnedei, până voii vedea, fonderia isprăvită, 
Mâne mă duc 'până'n dioă, să iscălese contractul cu 
zidarii. . | 

— Dar nu scil că nu poţi să închel contract până 
n'0 vota camera fondurile necesarii, întrerupse un tâ- 
năr cu barba ascuţită, deosebit de acesta trebue li- 
citaţie; sunt şi ei concurent ca unul ce sunt ar- 
chitect. Aa 

— Nu trebue nici votul camerii, nici licitaţie, 
chestiunea fiind urgentă cade în -categoria, articolulul 
trei al statutului dela Canligea şi prin urmare nu 
are trebuinţă nică de votul camerilor nică de licitaţie, 
ripostă partenerului grosului funcţionar asrârlind uă 
carte şi cerând atu! o | 
— Ca mâne te văd şi pe tine vere Costache cu
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palat în lacul Ic6ner, dise cocâna Zinea, suflând un nuor. de fum pe nas, | 
„— Da cu ce o să faci fonderia Domnule? întrebă domnul 'Toroipan, aud că în visterie fueră vântul. 
— Chestiune de apreciaţiune întrerupse locotenen- tul Spadon, pentru trebuințe atât de naţionale şi de patriotice să găsese tot-d'a-una bank ; Napoleon să trăescă ne dă cât om vrea; fonderia nu pâte să ră- mâie jos, ea este temelia naţionalităţi nâstre; pentru arsenale, casarmil, fonderii și grajduri nu este Romiân care să nu'și dea și cămaşa după el. 
— Dar de unde să mai dea nene? întrebă Toroipan, 

că nu mal are; plătim imposite fel. de fel, fonciar, 
personal, judeţian, comunal, imposite directe și indi- | 
recte pe sare, .pe vin, pe rachii, pe tutun, pe zahăr, | 
pe or ce -pul mâna, pe or ce bei, pe or ce mănâncă, 
pe or ce îmbracă; d'o cădea fiime-o la sorți “trebue să mal dai ş'acolo cinci mit de lei ca să] scap de 
miliţie; mal pune şi subscripţiile pentru tot felul .de fapte patriotice şi bacşişurile pe la, 6menil stăpânirex când al vr'uă- trebuință şi fă socotâlă de vedi ce'ţă „rămâne, De unde să tot dăm că nu mat avem, să |. „mă tot. străfuâscă cu tot felul de hârtii n'o să mar pot da şi n'o să mai pâtă lua. De când asi venit uă grămadă de procopsiţi după la Paris ne-ai stricat 
Tostul, ne-ai adus în țeră sărăcia, nepăsarea de Dumnedeii, ruina proprietăţii, ne-ai rădicat Tespec- tul familiei şi ne-ai strica . posturile; tâte relele ne vinii de la cărţile cele multe; de la desvolta- . . Tea ideilor. Unde avem noi putere să ţinem 0 gră-
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madă; de -lucruri : progres, libertate, civilisaţiune? 
Astea -or' fi bune pe la împărăţiile care sunt bogate, 
dar nu la noi, or să ne aducă în sapă de lemn! 

— Pâte că multe din relele n6stre ne vină de la 
“unele reforme precipitate şi r&ă studiate aduse de 
Omenii vechi sai de 6menil nuol; dar greşescă când le 
atribul civilisaţiunel, înveţaturer şi ideilor liberale. _ 
Un om cu cât este mai învâţat cu atât înţelege şi 

„cunâsce mal bine mărimea, lui Dumnedei; acex care 
ati făcut cele mar mari şi mai frumâse descoperiri în- 

“sciinţe ai fost men! religioşi, plini de credință şi 
de iubire. către Dunmnegei ; de aceea i-a şi luminat, 
le-a rădicat spiritul şi i-a făcut să strălucescă în lume 

„ca nisce, făclil în mijlocul întunericului. Înveţătura, 
“nu depărtâsă pe om de la creatorul stă, din. contra 

il apropie de densul 'şil întăresce. Cu cât un om 
scie mal mult, cu cât cugetă mal bine,' cu atât este 
mal în stâre de a cunâsce. -şi a înțelege puterea şi 
înţelepciunea lui; cu cât o trăi mal mult în mijlocul: 
unei naţiuni civilisate şi s'0 identifica mal bine cu - 
moravurile. şi cu obiceiurile unui popor luminat cu 
atât va sci.a pădi mal bine religia lut şi a respecta 
pe a celor-l'alţi, cu atât va sci a inbi familia și ax 
aprecia fericirilo, cu atât va sci a apăra mal bine 
proprietatea sa, şi a nu s'atinge de a celor-l'alţă, cu 
atât va deveni un amic mal călduros al dreptății şi 

„un inimie mal neîmpăcat al corupţiuner, 
Aci faiă furios întrerupt de asprul Toroipan. 
-— 0e'ml -spul dumneta, domnule? dar n'am vădut 

eu un om învățat, un doctor în legi, un adevărat
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procopsit cu'uă diplomă tocmai atât de mare, scrisă 
cu fel de fel de litere pe piele de dobitoc, un doctor 
mare care mi-a susținut dioa 'namiada mare că în : 
drept nu există nici familie, nici proprietate, că acestea | 
tote sunt numai nisce iscodiri ale popilor ş'ale boe-. - 
rilor, că sunt nisce iresuri şi că peste puţin legiuitorii |. 
o să le sc6ţă din cărţi. Dicea în vileag că religia. 
lui Christos o să trecă ca a Elinilor şi ca a Romanilor. . 
:— Acela Domnule nu era doctor în drept; cum 

„vrei Dumnâta .ca un om care a studiat legile să nn 
cr6dă mal mult și mal tare chiar şi. decât mol în 
sciința dreptului. Codurile sunt stâlpii edificiului so- 
cial; adevărații legişti o credii şi ca 6meni învăţaţi 
şi ca, 6meni de profesinne; şi-scii că tot omul îşi 
iubesce și'şi laudă meseria, or cât de modestă ar fi, 
ba încă îl atribue un merit şi ma! mare decât i să 
cuvine. Ce ar rămânea sciința dreptului. dacă s'ar. 
scâte din cărţile de legi religia, familia și. proprie- 
tatea? Ea dumnsta, tâte legile, condica, civilă, condica 
penală, t6te legile de la Moise şi pânăn dioa de 
astă-dI, deschide-le or-unde vel voi, citesce-le din ScOrță - 

„până "n se6rţă, capitol cu capitol, articol cu articol, 
şi na vel găsi un singur rând, un singur cuvânt care 
să nu aibă drept scop unul dintr'aceste tre! principii: 
religia, familia şi proprietatea. In adevăr s'aii găsit 
în toţi. secolil 6meni care s'aii încercat a, ataca, aceste 
fondamente ale societăţilor civilisate; dar acer 6meni 
nu aii eşit din rândurile legiştilor şi nici putea fi 
dintre Gmenil crescuţi şi hrăniți cu studiul legilor - 
şi al dr&ptului; căci legişti nici nu pot măcar în-.
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țelege uă societate lipsită “de aceste base. Sciinţa, 
dreptului ar fi desființată şi anulată îndată ce ar 
cădea unul dintr'aceşti stâlpi. Fit bine încredinţat 
domnule că acela care ţi-a dis că în drept nu esistă 
nici familie, - nici proprietate, nu cra un doctor în - 

drept, diploma, lui era luată cu înşelătorie, juriscon- . 
sulţii să I6pădă de dânsul şi'I contestă titlul co'şI dă. 

„+ Tinărul Vintilă fiul repausatului Moisescu din târgul 
Herţa, Român neaoş, profesor, patriot călduros şi 

„democrat se aruncă ca un şoim în conversaţiune tăin- . 
du-mil vorba, “ De 
— Onoraţi domni şi onorate domne! Ernditul doc- 

tor menţionat de venerabilul domnul 'Toroipan nu a 
fost bine înţeles. de” amicul nostru, de şi dumnâluy 
este demn de t6tă stima; şi veneraţiunea nâstră ca, 
unul ce este fiti al poporului, moşnean şi mazil. Acel 
bărbat. mare când a fulgerat şi a tunat ca nemuritorul 
Joe în contra religiunel, a proprietăţii şi a; familiey 
a proces cu multă logică, eu răciune şi patriotism; 
el înţelege pre: om aşa precum ar fi trebuit să fie, 
ear nu pe omul ce vedem; vorbea de omul cel ade- 
verat homo naturae cum îl dice Aristoteles, ear nu 
de acel alteraf, pe care Plinius Janior îl-distinge prin - 
definăciunea de homo sociabilis. Este 6re dubităciune 
că degradăciunele ce vedein în -târa n6stră mult in- 
bită nu vinii din legislăciunele despotico aristocratice 
sub care a gemut eroicul popul Român, ci dintr'uă 
religiune care fiind greco-istrailită nu pote fi a nâstră 
căci nu a fost a străbunilor noştri Romani, Ei vă 
fac dechiarăciunea că asupra, acestor materii de un
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ordin înalt "mi-am convineciunele mele formate prin 
observăciune. şi sperimentăciune; eată gerum carsum 
rerum! să vi le spuiii ei : în sc6lă la mine vinii 
copil buni sdraveni d'acasă de la părinţi, sani cor- 
pore et spin ito, cum am. dice şi acolo prin comuni- - 
căciune şi contaminăciune mg pomenesc cu el stricaţi; 

-de aceea die şi ei cu filosoful : ergo" socialitas per- 
mitiossisima, est, Şi conchid -că trebue să, ne înturnăm 
la omul naturei. şi opines împreună cu sapientul Doctor 
pentru desfiinţarea religiuner familiei şi a proprietăţii 
care sunt, nisce instituoiuru feodale care.nu pot con- 
veni unei societăţi jun6 şi democratice ca iubita n6stră 
patrie România. “Acu să. venim şi: să cercetăm prin . 
răciune care este metoda care ar avea mai multă 
eficăciuue pentru abolăciunea, acestor trek rele şi pen- 
tru stabilirea nuoilor relăciuni între Gmeni, şi găsesc 
că logica îmi dice că trebue să no facem naturali, 

„adică să recunâscem de bune şi onorabile tâte împe- 
„echerile între mali şi femele și a pune tot pe o linie 
de drepturi pe toţi născuţii de or ce sex fie din 
cununie saii din flori, din adulter saii din incest; să 
rădicăm un azil mare unde să dăm o educăciune de- 
mocratică şi naturală tutulor copiilor fără distinctă- 
ciune, ascundândule chipul şi numele părinţilor şi 
înzestrându'! la timp din casa Statului. Ei mă trag 
din nemuritorul Vintilă Vodă precum o dovedesce, că 
duoă şi cn ducă facii patru, numele” meii şi inelul 
ce port în deget; dar susţin acestă opinie rostro et 
unguibus fiind că sunt patriot adevărat şi democrat;
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fac cu plăcere sacrificăciune de strălucita mea, origină 
pe altarul patrie. | 

— Democraţia şi patriotismul nu ai nimica a face 
domnule cu -ideile subversive și eronata ale Doctorulur 
de care ne vorbea adinsori domnul Toroipan. Este 
adevărat că în societăţile moderne mar Sunt încă multe 
rele şi suferinţe, dar reformele și îmbunătățirile aduse 
pe î6tă dioa în regimul politic și social, după mature 
chibsuiri, treptat şi la vreme le fac să dispară una 

„câte una; progresul şi civilisaţiunea au de scop în- 
„ dreptarea relelor şi îmbunătățirea societăţilor omenescy; 

car nu desfiinţarea lor şi întârcerea, la omul sălbatio 
sai la omul naturei. Idea de natură absolut bună a 
omului a fost propagată cu mult talent de uni! din 

„ filosofir secolului trecut; dar a pretinde într'un mod 
absolut că tot reul din lume. nu provine decât din | 
starea socială, este a blesfema în contra Creatorului; - 

„a pretinde că în starea de natură ar esista o mal 
mare căţime de bine moral decât în starea de civili-. 

„Sâţiune, este a nega, înțeleptiunea lui Dumnedeii care 
a făcut pe om sociabil; a, susţine asemenea. teorii, 
este a, nega cea mai frumdsă din tâte legile ordinului 
universal, legea perfectibilităţir. | 

Părintele Pahomie care isprăvise paralele în pichet 
veni în mijlocul nostru şi luă parte la conversaţiune. 
„_— De ce susţii domnule, că Dumnedeii a facut 
pe om să trăescă în societate; dar. nor călugării nu 
suntem omeni? şi trăim cum dă domnul prin chinovil 
şi prin mânăstiri. RE | | 

— Mal ântâiă că presența sfinţier tale între nor
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este uă protestare vie în contra încercărilor de uă viaţă 
isolată,; deosebit de acesta, viața monastică ast-fel 
după cum să practică în monastiri şi în chinovii nu 
este uă viaţă de isolare; dar chiar de vel vorbi de 
călugării cer pusnici, tot: obiecţiunea sfinţiei tale nu 
se aplică la casul de care vorbim fiind că sihastri! 
aceea care aii trăit uă viaţă de: isolare completă, s'aii 
depărtat de lume şi ș'aii impus'o ca uă privaţiune, . 
ca un “sacrificii făcut lui Dumnedeii de mulţumirile 
dintr'acestă lume, ca să dobândescă, fericiri mal mari, 
mal înalte şi ne'ntrerupte în lumea cea eternă. Vieţile 
sfinţilor ne arată câtă virtute a, trebuit să fie într'acel 
Gmeni ca să pâtă resista privaţiunelor ce'şi impuneaii 
şi tentațiunei de a se întârce în lume. Statistica în- 
chisorilor celulare arătândune mulţimea ceasurilor de 
alienţiune mentală ne dovedesce cât este de anevoe 

- omului a trăi fără a comunica cu alţii, când nu este 
susținut; de uă idee mal presus de gămdirile ordinare. |. 

, Aristot dicea că : omul ca să nu aibă tn ebuinţă de 
societate trebue să fie vită sai -Deii. 

Omul uă ființă de un ordin “mal înalt de cât tâte 
cele ce esistă pe facia pământului, trebuea neapărat 
să fie sociabil, fiind că numar în contactul cu alţi 
6meni îşi pâte mulțumi aspiraţiunele sufletului şi ale 

- îimtelectulul, căci numai în starea socială pote găsi 
sprijinul necesarii la împlinirea trebuinţelor şi a do- 
rinţelor sale; numai în viaţa, socială, în unirea a mai 
multor interese într'anul şi același scop pote găsi 
puterea de a învinge pedicile şi. greutăţile ce întâm- | 
pină din partea nature! şi a prejudiţielor; numai în . 

.
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- viața” socială să pote lumina, şi perfecţiona. Prin schimbul ideilor: sale cn acelea ale altor. Gmen! îşi măresce cercul cunoscinţelor; puterea fie căruea să adaogă şi să îmulţesce cu puterile de aceâși. natură ale celor-l'alţi şi dobândesce ast-fel ceea, ce putem numi lucrarea spiritalur omenese, Industia şi meşte- şugurile, artele, sciinţele şi literatura, aceste mari şi frumose producte ale inteligenței care sne pe om atât de sus în ordinul moral şi intelectual sunt monumen- tele nedestructibile rădicate de: Incrarea colectivă a, Spiritului şi a puterey Omenesck, adică a, sociabilităţir. La lucrările secolilor trecuţi vină de să adaogă des- coperiri de adevăruri nuor peste care secolil următori adaogă altele și ast-fel omenirea să, sue treptat pe „totă dioa către perfectibilitate îmbunătăţindu'şi ne- contenit starea materială intelectuală şi morală. Bufon dicea că omul ţine puterea sa de la societate, dânsa I-a perfecţionat raţiunea,. "I-a, exersat spiritul şi "X-a îmulţit puterile. pc 
„— Pot dovedi prin antropologie, osteologie, mio- logie, psichologie, filologie şi ethnologie că ideile du- - " mitale sunt eronate; ei Vintilă o dic ş'o repet : omul nasce bun şi să strică. în societate, o sciii din obser- văciunile făcute în sc6lă la, mine, sunt os de Domn; | demonstrăciunea vam făcut”o prin numele mei şi prin inelul ce port în deget; dar îmi place a spune adevărul, căci Sunt democrat, liberal, amic al popo- rulul, om onest şi patriot, 
— Taci dascăle! nu YedI că nu al dreptate? strigă coc6na, Zinca lepădând ţigara şi lăsând un grup de
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dame unde să discuta, toaletele care erai să figurese 
duminecă la balul prefectului. Ce: âm: mar fi buni - 
daca nu am avea câte uă sintrofie, teatrură, baluri şi 
plimbări nu ni s'ar urâ să şedem singuri ca cuci? 
Tot ne-aducl de exemplu copil din seâla dumitale, că 
e şa sculă; să strică, vedi bine, daci laşi tâtă dioa 
singuri de capu lor şi alergi cu limba scosă după 
mese şi soarele; îţi lipsesce vre un bal? te ţir de 
rochile damelor; gândesci că te facii haz. Cum te 
scoli o__pleci la, vișite, E îţi spui curat o să'm! 
eat băâtu; nu 'nvaţă nimic; bunătat de copil s'a făcut 
un desmetie, decând lam trimis la, dumnta, EI soro 
daca "I-am dis că să nu mai zugrăvescă pe pereţi şi 
pe uluci cu cărbune şi cu cridă fel de fel de ocărt 
şi "T-am dis să lase slugile în pace, să mal citâscă, 
să mal scrie, n'a ridicat mâna la mine? mi-a, dis că 
vrea să fie liber ear nu sclav; alaltăeri mi-a fost 
mal mare ruşinea, V'a/ntrebat naşăso, văru Alecu, ce 
nvaţă? şi el "-a respuns că citesce cartea cu “ret 
Dumnedei; Alecu 'Y-a, cerut să vadă cartea credând că 
este mitologie, când colo era catihis. Eată cum îl 

“învaţă dumnâlu! religia; mai bine îl dai la daseălu 
neam, că să vedI pe: Dioţelul leliţi Săftichi de şase 
luni decând urmâsă la dânsul "ţi-e drag s%'1 audi. 

— Aci este uă cestiune de apreciaţiune dise dom- 
nul Spadon, ei cred că omul nasce absolut bun şi 
că totul. depinde de la educaţiune; ei am dis'o asta 
de când eram în sc6la militară. 

—" Omul nu nasce nici aşa de bun cât cred unil, 
nici de tot: reii precum o > dicăi alții. Când observă
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cine-va bine pe copil descoperă în er uă mulţime. de 
instincte rele care tâte să poti combate şi desrădă- 
cina printr'uă îngrijire continuă şi persistentă, prin- 
tr'uă educaţiune bine înţelâsă. Adevărul este că de 
şi omul nasce cu acele instincte rele, dar conţine în 
sine simţiri -care desvoltându-se prin educaţiune şi 
prin 'relaţiunile sale er cel-l'alţi Gmeni îi dau pute-: 
rea de a combate dispusiţiunile cele” rele; într'un 
cuvânt omul nu trebue să se cr6dă din nascere nicy . prea. bun nici prea reii. „Sil se vante, dice Pascal, 
je Labaisse, sil s'abaisse je le vante“ Omultt nasca cu disposiţiuni şi bune şi rele, şi în fine devine ceea 
co] face societatea. Numai prin educaţiune să potă 
combate instinctele cele rele, numar ea le pâte com- 
bate şi p6te face să nască în om disposiţiuni bune 
şi vice-versa, Educaţiunea trebue să ţintâscă a face 
pe om folositor lut și SotietăţiI, numa ea îl pote 
face să înţel6gă că pentru folsele ce găsesce în con- 
viețuirea cn alți Gmeni sacrifică multe din voințele „Sale, confundă în parte interesul individual în inte- 

„Ttesul general, contractă datorii care îi creadă drep- 
„tur la sympathia, la afecțiunea, şi la ajutorul celor- Palţă men. | | 

La aceste cuvinte Domnul Jăpcănescu vechii zapeiă din timpul lui Caragea devenit democrat înfocat şi . 
procuror se seulă violentă de la uă partidă de ecarte 
şi întrerupse cu un ton de indignaţiune, |. 
„— Ce! ear am început a vorbi de drepturi şi de 

datori? domnule, nu mat vrem nict privilegiurI nici. 
Sclavie, ne-am săturat de aristocrație! voim egalitate
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şi libertate domnule! pentru asta ne-am sculat la 
patru-deci şi opt; le voim pentru că ele sunt basa 
“ăveietăii Române a patrie! lui Mihai şi lui Stefan.. | 
Ce să face mă,rog libertatea individuală de vom ad- 

- mite drepturi şi datori? Aşa unde mergem? 
— Nici drepturile nu sunt privilegiuri nici dato- 

viile nu sunt sclavie; dreptul este justiţia co să cu- 
"vine fie căruia; el rămâne tot-d'auna curat şi frumos 

or care ar fi legile şi instituţiunile; datoria este ceea, 
co“ trebue să facem ca drepturile n6stre să fie anal 
tari şi mal bine pădite; ea este uă obligaţiune pri- 
mordială a naturel omenesci. Corelaţiunea între drep- 
turi şi datorii este aşa, de strânsă în cât de ar voi 
cineva să le despartă ar distruge de uădată tote 
principiile de rațiune, de ordine şi de echitate. Uă - 

- societate “nn să pote considera ca intrată pe calea 
progresului a civilisaţiunel şi a libertăţii de cât nu- 
mat atunci când Gmenil care o compunii ai ajuns a 
înțelege sânţenia datoriilor; numai atunci drepturile 

civile și politice devin consecinţa împlinire datorii- 
lor; ear. daca, fie care nu să. găndesce decât la drep- 
turi uitând datoriile care sunt sorgintea lor, acele 
drepturi devinii ilusorii şi rămânii la discreţiunea 
celui ce va voi să le spulbere. 

— Dumnâta vorbesci de societăţi şi ar dreptate; 
dar aceste theorii nu 'să aplică la uă naţiune suve- 

rană şi la un stat; liber ca al nostru, respunse cu 
gravitate un judecător urmând cu condeii de cridă 
cifrele după masă şi proclamând roberul de şapte. 

— Societate este, uă dicere colectivă, conţine în-
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tr'însa idea de mar multe individe fără distincţiune . de timp, de localitate, de seminţie şi de număr; aa3; dunarea, a mat multor familiy care ati interese mo- rale şi materiale comune - formsă uă populaţiune; când acea, aglomeraţiune a, dobândit prin limbă, prin ”.. Teligie, prin obiceiuri şi prin aspiraţiunI un caracter proprii şi determinat. trece la starea de popor;. po- p6rele prin: desvoltarea literaturei, prin tradiţiuni is- torice, prin creaţiunea de instituţiuni şi prin apă- rarea unul teritorii proprii, ocupat de dânşii, dobân-: | descu dreptul la ună viață proprie întrun teritorii determinat şi bine apărat, constitue uă naţiune și formâsă un stat. Idea de societate, fie „Populaţiune sai stat, coprinde într'insa, idea de gurern şi de legr care determină drepturile și datoriile, fie căruea, şi al tutulor. Uă naţiune este un compus de asemănări și de interese strâns legate între dânsele, uă asociaţiune. de 6men! civilisaţi, cu un teritorii determinat, denu- mit şi apărat de cetățeni uniți prin identitatea, na- „turel lor physice şi morale, prin lucrările prin care ud generaţiune inzestreasă generaţianile următâre; uz, asociaţiune de 6meni uniți prin tradiţiuni de gândirr de sentimente, de moravuri. şi de aspiraţiuni. Omenir ca Să compue uă societate seriâsă trebue să aibă „mal multe punturi de asemănare între dânşii. Statul este concentraţiunea voinţelor şi dorințelor une as0- ciaţiuni mari de ment ocupând uă țerră a lor, su- puşi aceloraşi legi, având aclaşi guverri sai este uă adunare -a mai multor state care prin obligaţiuni mutuale concură la siguranţa, şi la independența, lor, *
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Cu cât observarea datoriilor, respectul dreptului şi 
identitatea aspiraţiunelor strângii mal tare. legăturile 
sociale între membrii unei societăţi cu atât er caută 
a se apropia unii de alţii, a le conserva şi a le a- 
păra în contra orl-căril încercări de a se. atinge de 
dânsele, în contra or-cărul atac din întru sai din a- 
fară. Cu cât acele legături ai produs mal mult rod, 
cu cât istoria unel naţiuni este mal bogată în fapte 
mari şi frumâse cu atât credinţa și solidaritatea între 
membri eX este mai asigurată. Puterea şi gloria na- 
ţionzlă, cresce cu desvoltarea unui popor, şi desrol- 
tarea poporului. să face atunci când voinţa lui merge 
în. acord cu raţiunea naţională. Trebuinţa de desvol- 
tare a făcut că fie-care națiune "şi-a -creat uă apti- : 
imdine proprie după geniul sei; toţi recun6scem Ita- 
lienilor uă aptitudine artistică mal mare de cât a” 
celor-l'alte naţiuni; cine pâte tăgădui gintel Anglo- 
Saxone uă activitate mal mare - în muncă şi un Spi-: 
vit de asotiaţiune și de organisaţiune care 0 face a 
fi admiraţiunea, societăţilor moderne. Deosebirile între 
aptitudinile şi. tendinţele naţiunelor este productul 

„ naturei lor” physice şi “morale, al climei, al formaţiu- 
nel geologice a pământului în care ocuesci, al obi- 
ceiurilor, al moravurilor, al limbei, al religiunei, al, 
guvernului şi al intereselor; într'un cuvânt al ge- 
niului naţional. Aceste deosebiri ajungi a fi une ori 
atât de insemnate încât le facă a se crede incompa- 
tibile între dânsele, nască rivalități. şi gelosil, împie- 
dică prin tâte Inij6cele desyoltarea unele altora, să 
vatămă, să sfâşie şi caută a se destruge între dân-



176 

sele.. Vorbim să înțelege de starea de astădi, căcă 
mâne sciinţa și civilisaţiunea, relaţiunele politice, in- | 
teresele internaţionale şi stabilitatea poti. dărâma a- 
cele inimicil precum în alți timpr nesciinţa şi. pre- 
judiţele le-ai pututii crea. Peste puţin va veni dioa 
când fie care va înţelege că fericirea sa proprie este 
strâns legată şi dependinte de fericirile celor-l'alţi 
şi că interesul individual bine înţeles este acela care 
ne îndmnă a face tot ce putem ca cei-l'alţi individ 
sau naţiuni să devie cât să p6te mal avuţi şi mar 

fericiţi. -- | 
— Nu die, şi acesta pote fi uă: chestiune de a- 

preciaţiune, răsări locotenentul; dar ceea ce susţine 
uă naţiune este armata, de aceea un stat trebue să 
aibă mulță soldaţi căci alt-fel o iai cele-lalte puteri 
în picidre, d 

— Uâ naţiune trebue să fie tot-d'auna gata aşi 
apăra teritoriul, dar nu trebue să sacrifice. tot la în- 
treţinerea de ostiri permanente care o ostenescii şi o 
ruină. Societăţile ca şi individit nasc, trăescă, moră |. 
sail se. transformă; fie mare fie mică ori ce naţiune 
işi are epoca sa de mărime şi de decadență, de 
prosperitate şi de, nenorociri, să rădică şi să men- 
ţine nu prin arme, ci prin virfatea membrilor ser, 
şi cade prin patimile care o corumpă şi o demorali- 
s6să. Ostirile şi fortereţele le poti apăra numar a 
tunci în contra inimicului din afară când îu naţiune 
se află virtuțile care îl dau viață; dar în contra i- 
nimiculai din întru care este mult ma! puternic şi 
mal teribil, nimic nu o pote apăra, Acest inimic este
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corupţiunea care mal tot-d'auna să manifestă prin 
„discordie, duşman sub a, căruea, loviri aă cădut sta 
ele cele mar puternice.. Este de însemhat că naţiu- 
nele să corumpii tocmal atunci când "pari a fi mal 
tar prin arme. ă Ma 

— Nol avem un singur reii în ţerră la nor şi el 
„ne vine de la bosri, ambiţiunea,. qise' domnul Secă- 
turânu tânăr de şapte-spre-dece ani, elev din clasa a 
patra şi impiegat la cancelaria prefecturel. . | | 

— D'apol lasă că lea. tăeat din unghişâră: mi- 
nistrul nostru! Ce om de Stat! strigă domnul Calem- 
gioglu vechii scriitor la, judecătorie și care aştepta, 

- “prin telegraf. numirea, sa de grafier, 
— Cât o sta ministru, întrerupse cocâna Zinca, 

rădând; că d'o cădea de la putere ear fe aud în- 
jurându'l şi aruncând cu noroi în. viaţa lui ca, 
an, când dicear' tot dumnâta, nene Iordake,. că era 
prost, ne'nvățat, corupt, desfrănat şi văndut strei- - 
nului. P'atunci dai laudă lui Dumnedei că s'a făcut 
ministru „omul cel mai onest şi mar căpabil din tâtă 
ţerra, ş'apoi, -tot dumnâta, când s'a făcuţ din noii 
ministru ai “venit în fuga mare la leliţa Anica, unde 
eram: cu toţi adunaţi, de ne-ai citit telegrama, vesel că 

„„€ar a venit la putere omul cel mare al țerei; pro- 
clamândul mai mester de 'cât pe Blondin, mal învă- 
țat de cât Meternich şi mar dibacii. decât  Neselrod; . 
da lasă că te scim, îţi schimbi ideile cu ministerile, 

— 0e să facă bietul chreștin? este om cn familie 
grea, dise locotenentul oftând, ei aprecies posiţiunea, 
sa ea nu vine din ambiţiune, ci vine din trebuinţe. 

10957 o Ec 
,
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—  Primum vivere deinde philosophare dise dom- 

nul Vintilă, ei care sunt plin de abnegăciune până 

a sacrifica nobila mea, origină pe altarul principiilor, 

iubesc pe ministrul nostru de ustădi, pe omul nostru 

cel mare, fiind că este un om plin: de patimă ;. şi în 

"politică trebue cineva să fie împins de ură în contra 

boerilor ca .să ptă servi patria. 

— "Ura nu este uă patimă bună şi dacă ea „pâte 

mulţumi une ori pe-un individ însă nu pote da r6de 

folosire societăţilor omenesci. 

_-— Dar să pote să fie uă societate fără atit, 

„dise oftând cu glas mare dâmna Economescu, damă 

de trei cununii. Ce ne îmbătrănesce şi ne ofticâst, + 

pe noi 'damele? 
—. Natura omen6scă. esto înclinată spre patimi, 

este adevărat, şi va trece mult timp până ce educa-, 

“ţiunea va isbuti a le desrădăcina; să pote dice că 

“în “secolul nostru nu există om „fără pati; dar 

Crestinismul, religiunea n6stră ne dă mart esemple 

de bunătăte, de Caritate şi de abnegaţiune; mersul 

progresului şi a civilisaţiunel este a îmbunătăţi inima, 

“şi a purifica spiritul a ne apropia de omul acela. 

cum îl voesce fondatorul religiei n6stre. . 

Patimile sunt simţiri care “cresti cu tărie asupra 

“ înimel, 0 coprindii și o strângii, ele lăsate în voea 

lor corumpii sufletul şi rătăcescă spiritul; inima cea 

mal lină are într'insa germeni de patimi. Educaţiu- 

nea și “împrejurările” în care trăim potii preveni des- 

voltarea, lor, puterea raţiuner pâte să le mărginâscă 

lucrarea ; pâte chiar să. le esploatese în folosul 9-
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menirel. dândule uă direcţiune bine chibsuită, precum 
poti deveni vătămătâre când vor fi lăsate în voea lor. Rațiunea trebue să fie destul de puternică ca 
să le pâtă modera, și învinge, căci ele lucrâs% asupra 

"sufletuluy, une oră chiar în contra, voinţei n6stre şi - îi dai uă activitate violentă precum dai inteliginţel 
uă putere mai presus decât cea obicInuită, e 
> — AI dreptate domnule, adăogă tânărul scolar, 
este max ales uă patimă care precum am dis'o mal 
adineaor! împedică or ce progres, -ambiţiunea dom- 
nule, ea are să ne pârdă. | 

-— Me 6rtă Domnule daca îndrăsnesc să fii în- 
"tracâstă privinţă, de uă părere cu totul contrarie; 
căci eii departe de.a considera, ambiţiunea, ca uă pa- 
timă vătămătâre pe care să caut a 0 isgoni din so- 
cietatea, n6stră, o consider ea, p'un tovarăş nedespăr- 
ţit al progresului, şi al faptelor mari; de am uă pă- 
rere de re este că n'o întălnese mar des la Românr; 
ea ar contribui la mărirea; şi la înaintarea Romăniei, 
Ambiţiunea, rădică societățile, căci acel ce o ati, caută 
a se deosebi de cei-lalţi 6meniy prin muncă, prin is- 
teţime. sati prin vitejie. Laurii lut Miltiad care tul- 
burai somnul lu! 'Themistocle a scăpat Athena. Uă 
naţiune de men! fără ambiţiune este uă : naţiune 
m6rtă. Societatea, şi guvernul trebue să caute a di- 
rige ambiţiunea Gmenilor, a "1 deschide. drumul, a". 
crea cercuri înţinse în care să se pâtă exercita şi 
deveni folositâre ear nu să caute a 0. stinge. 

Moraliştir” care ail studiat patimile omenesci le-ai 
împărţit în ma multe categorii, ati deosebit mal ân- 

+
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teii patimile intelectuale precum sunt inbirea adevă- 

rălay, a virtnţei şi a gloriei, între care să pote nu- 

mera şi ambițiunea. Aceste patimi departe de a tre- 

pui combătute,- societatea o' repet trebue să le încu- 

- rajeze căci ele sunt mal tot d'auna triumful sufletuini 

asupra poftelor, triumful spiritului asupra materiei ; 

lor le suntem datori tâte descoperirile în sciinţe şi 

în arte; ele sunt tovarăşul nedespărţit al geniului. Am- 

biţiunea, nu este alt-cera, de. cât dorinţa de a se deosebi 

de cer-lalți dmeni, de a fi lăudat şi admirat; ea îm-. 

pinge pe om la fapte mari, îl silesce a face 'servi- 

ciuri pentru care societatea să'1 onorese şi să'1 fie 

recunoscătâre. | a 

_Uă altă categorie de patimi sunt patimile sensuale: 

lăcomia, molăţiunea, desfrănarea şi altele, acestea 

sunt dominaţiunea materiei asupra spiritului. Mar tot 

dauna există în om vă luptă între spirit şi materie, 

între rațiune şi poftele corpului; când birue spiritul 

patimile îşi perdii caracterul lor cel reii făcător şi per- 

nicios,. când din contra biruesei poftele atunci ele 

facii. să tacă raţiunea, supunii sufletul, îl. corumpii. 

Afară de aceste patimi acelea care aii ocupat mar 

mult şi mal serios pe moralisti sunt acele pe câre 

le-ati numit patimi mixte, fiind că ele nasci mal cu 

deosebire din relaţiunele ce viaţa socială creâsă între 

Gmeni, şi din raporturile dintre sexuri; ele resultă din 

îndoita mnâstră natură și ai uă mal mare influință 

asupra societăților. Fiind că s'a vorbit aici de pa- 

4imi primejdi6se ţeril nâstre voesce să vă vorbesc şi 

eii de patima accea care mi se pare mie cea mal 

A
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- pernicisă şi mai vătămătâre din tâte, acea patimă 
este invidia sai pismuirea a or ce vedem bun la alţii.: 

Omul invidios devine reii fiind că să crede nepăs- 
tuit de Dumnedei şi. de Gmeni; inima şi sufletul seii 
„să strică. până a dori fără de trebuință or ce 'avere 
a altuea şi a uri pe toţi acel care ai cera; este 
condamnat a nu să mulţumi vre uă dată nici cu 
ceea ce are, nici cu ceea ce este; ci rivnesco.necon- 
tenit la alţit. Invidia este patima care râde mal mult 
sufletul în care a intrat; ea este mat neimpăcată de: 
cât ura, este sorgintea celor: ina mar! .rele, ea nasca. 
vrojba şi ura. Invidiosul îşi exers6să acţiunea sa ma! cu 
deosebire asupra Gmenilor de 6re-care val6re. Arina, cea 
mal obicănuită cu care să servă este calomnia; pis- 
muesce de preferință pe cel ca ia a putut face bine, 
pentru că recunoscinţa fiind unul din sentimentele 
cele mai plăcute unul suflet curat și bun este supă-: 
răt6re și nesuferită sufletului stricat şi turmentat al 
invidiosului, în inima, căruea s'aii stins tâte facultă- . 
ţile cele nobile, tâte sentimentele cele frumâse, tote 
simtirile cele placute, “Nimie nu corumpe pe. om ca, 
acâstă nenorocită patimă. Omul corupt prin. invidie 
consideră datoriile către Dumnedeii, către. societate şi 
câtre el însuşi ca uă chimeră; (te lucrurile le ra- 
portesă la mulţumirea - patimilor” sale şi ajunge a 
crede că singurul adevărat bine pe pămînt este mul- 
umirea. patimilor” sale celor rele; perdând consciința 
binelui, se asoci6să cu acei ce crede că potii contri- 
bui la mulţumirea plăcerilor. sale. . 

Un tânăr elegant şi parfuma venit de curând de
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la Paris unde studiase duoi ani literatura, şi care - 
căstigase în ştos debută în conversaţiune hăgând 
banii cu -sgomot în bunuzar. 
-— Philosophia dumitale este cam veche, mon n cher 

„ astădi lucrurile sunt mult mai simple: lumea cea 
nucă să împarte acum numa! în ducă categorii : în 
prosti şi în dibaci; acesti din urmă trăesci bine 
fiind că trăescii din spinarea celor-lalţă care sunt mai 
numeroşi ; trăescii din munca săracilor întocmal precum 

"trăeaii uă dini6ră nobilii din munca mojicilor;. este 
„lesne a fi prost, dar este anevoe a fi dihaciti; pe prosti 

nol îi numim, mitocani, opincă, onorabili cetăţeni sati 
public independinte şi inteliginte; pe cer-lalţi ii numim 
după împrejurări 'şi după timp; boeri, ciocol, ciocot 
vechi sai ciocot nuoi, patrioţi, partid liberal, TOşiI, albi. 
Francesi! care sunt mal înaintați în civilisaţiune pe - 

"cel mulţă îi numescii Gogo sati acţionari, pe cel-lalți 
îi numescii les habiles. Ce s'ar mal alege de proşti 
daca nu ar fi cei dibaci ca să' conducă, ar da în 
gropi, ş'ar sparge capetele; nu este dar drept să 
plătâscă, serviciile ce le aducă cer dihacr?. 

— Morala dumitale îşi va avea pâte într'uă di 
împărăţia ei, dar atunci scriptura ne dice că va fi 
vremea d'apoi; în lumea de astădi însă glorie Dom- 
nului! dibacii sati inteligenţi! dumitale nu prea ai 
sfirşit bun. Chiar acel pe care îl fericim pentru tra- 
iul lor cel bogat din spinarea altora, petreci în neo- 
dihnă şi moră miserabili; pe câţi am vădut trăind 
şi murind în ticăloşie fiind că nu ai voit să fie în 
rândul celor ce numesc! D-ta prosti. Credinţele ce al asu-
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pra omenirei sunt greșite, cn tâte acestea apărarea: 
-anor asemenea, idei într'uă societate atât de tinără nu 
este mal puţin un semn re, un semn de bâlă mo- 
rală fiind că denotă în cel ce le ati uă dorință ne- 

“stinsă de mulţumiri şi de plăceri şi când “acele plă- 
ceri sunt dorite cu or ce preţiii, ele potii duce pînă - 

“la ultarea datoriilor, pînă la improbitate, la înşâlă- 
ciune şi la crimă; şi scil că cea mal sigură manifestare 

a corupţiunel este nopada datoriilor şi neruşinarea; 
când omul a ajuns acolo urasce binele şi merge pînă 
a simți mă adevărată mulţumire în persecuţiuni, și în 
crudizml. Când uă societate este în decadenţă aseme- 
nea idei esii:la lumină şi -eaă. desvoltare; dar să î- 
năduşă şi dispară când societatea, este tânără, plină 

„de viitor şi condusă de un spirit de virtute. şi de . 
devotament. „Când convulsiunele politice turbură un 

„stat, care este deja. în ferbere prin viciuri şi de- - 

pravaţiunt ; dice Wyte Melville, . spuma morală, ca 

„printr'uă lege a naturel, ese d'asupra; caracterele 

„cele. mai fără principii, cele mal dispuse a urma, 

„instinctele lor de hrăpire şi 'de spediente ajungi la 

„un fel de renume, ajungii la posiţiuni înalte, de 

“puţină durată în adevăr, nesigure şi defăimate; 
„dar j6că un rol: însemnat. Sub “uvernele cele rele 

„nu este decât un singur mijloc. de a căpăta favâre : 

„acest mijloc este,de a încerca să egalese brutalitatea 

„gurernanților ale căror case devină receptacole de 

„inigaităţă şi de trândăvie.“ 
Ua societate ast-fel după cum o doresci sati ţi-o 

închipuesci dumnâta, este uă societate cădută şi fără
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rațiune de a fi; ajunsă într'uă asemenea stare ea 
trebue să se ridice prin virțute, daca a mar rămas: 

"în popor; trebue să se transformese saii să p6ră. 
Corupţiunea este cu atât mar primejdiosă, fiind-eă 

este contagi6să, răspândesce împrejurul ex uă atmos- - 
„pheră în care delicateţa simţurilor să strică şi gus- 

tul să depravâsă.. Daca uă societate cădută sai a- 
prope de a cădea să mal pote rădica, și renasce la 
viață, acest miracol nu să pote opera -de cât prin 
virtutea, femeilor; legenda, secolilor pe dânsa ne 0 a- 
rată sdrobind capul şarpeluy; car când și dânsa a- 

- junge a jace adormită în lucs. şi în r6luptate viciul 
umblă cu capul rădieat şi triumfător. pentru că seie 
că nu.are cine s% '] sdrobâscă. Spiritul sfânt găsesce 
virtutea prin care se nasca. un salvator. 

„Ceea cs nici un om nu îndrăsnea să facă a fa- 
„cut'o uă femee, dice Eugenie Pelletan; ea a ascultat 
„Şlasul inimei sale, şi sub porunca el a scris actul 
„de acusaţiune în contra plantorilor negrieri. America 
„â audit reclamarea pathetică a Harrieter Stow, s'a: 
„coborit în cugetul sei și i'a fost ruşine de sine; 
„după cât va timp, presidenţia, lut Lincoln eşea din. 
„coliba lui Oncle Tom. | 
„Omul este îndrăsneţ; la, foc, dar este slab dinain- 

"tea opresiunei, daca ea persistă cel simte trehuința . 
„de a să închina biruitorului. Femeea, din contra are 
„darul martirului, ea, din nascere pârtă în fundul i- 
„Dimel sale uă curăţenie care se revoltă în contra 
„Succesului; vede într'ânsul un fel de desfrinare şi
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„uă lovire asupra consciinţer ; mal bine mâre de cât 
„Să trăâscă în pace cu dânsul.“ 

— Da cu femeile o să faci tr6bă? dise domnul 
Fanaridi, ele după lege sunt făcute să caute de 
casă sub autoritatea bărbatului, să'1 asculte și să se 

tâmă de dânsul. să vă spun eii de unde vine corupțiu- 
nea la nol; vine din lipsa legilor, ne lipsesc uă 
grămadă de articole; nu mal departe decât eri am desri- 
novăţit la, tribunal un hoţ prins asupra faptului şi l'am 
achitat fiind că nu am găsit articol special în lege. 
„— Corupţiunea domnul meii vine din patimile cele 
rele şi patimile nu să poti înfrâna prin legi ci nu- 
mal prin învățătura religisă şi filosofică şi prin educa- 
ţiune. Cu cât uă societate este mal civilisată cuatât 
“patimile. perdu puterea lor asupra sufletului, cu cât 
educaţiunea, unui popol este mal îngrijită şi învăţă- 
tura mal - respândită cu atât spiritul să luminâsă şi 
Tațiunea să întăresce şi devinii mai tari în contra 
patimilor; statistica ne confirmă. acestă teorie prin 
totii felul de observaţiunr; este constatat și doredit: 
întrun mod netăgăduit că miseria şi crimele să îm- 
puţin6să cu cât, luminele să respândese mal mult. 

” Educaţiunea, măresce inima şi micşorâsă patimile, ne - 
obicinuesce a vedea şi a găsi mulţumirea n6stră în 

„fapte Dune, ne formâsă gustul şi ne învaţă-a admira 
'şi a iubi binele și frumosul; învăţătura ne dă armele 
cu care ne putem lupta contra patimilor. Invăţătura 
religiei, a filosofiei şi a sciințelor ne arată datoriile 

| nâsire către Dumnedei' şi către Gmeni, n arată ade- 
vărurile în care trebue să credem ;; învățătura, Istorier
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ne arată exemplele ce trebue să urmăm ca să per- 
petuim virtutea şi ca să ne facem demni de stima, 
de recunoscinţa şi de admiraţiunea urmaşilor noştri; 
învățătura literaturer şi a frumoselor arte ne înalţă 
spiritul către sublim şi frumos, îl curăţă de cuge- 
tări proste; învăţătura profesională ne dă mijl6ce de 
a ne procura prin muncă un traiii onorabil noă şi 
familielor nostre. Exemplele cele bune date de părinți 
și de vecini ne obicinuescii a, călea pe calea de la 
care nu ne putem abate fără de a, compromite încre- 
derea, stima, şi consideraţiunea de care voim să ne 
bucurăm. Fără aceste. elemente ale educaţiunei nu 
avem nici mijl6ce de a cun6sce drumul pe care trebue 
să mergem, nici putem dobândi tăria de a învinge 

” instinctele brutale ale trupului, nu găsim mijlâce de 
a ne procura uă existenţă onestă şi rămănem supuși 
la cele mal rele din tâte patimele, la invidiă și la, 
ură, patimi care învrăjbesci societatea, o desbin, o. 
sfâşie şi o pune la disposiţiunea inimicului care voesce 

„Să 0 pârdă. | 
_— Apol când ar fi toţi ca dumnâlui de procop- 

siţi, dise Sălbătăcescu arătând la tânărul căruia îl 
- Surisese norocul în lansquenet, ferice de bâta țâra! 
"Ce" diceam ei domnule? mar fă scoli, mal strigaţi 
să facem scolă! Lc 

— Toţi cent instrucţiunea, publică şi o ceri pentru 
toţi obligatorie şi gratuită; o ceri cu drept carint 
“tocmai pentru că trebue să fim destul de luminaţi şi 
înarmaţi cu puterea raţiunei ca or când să irescii 
idei greşite şi subversive ca acelea pe care le progagă
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tânărul nostru literat să le potă combate şi respinge. 
Instrucţiunea publică, este uă instituţiune fârte deli- 
cată, ea trebue regulată şi organisată ast-fel ca să nu 
facă, 6meni' stricați; să ne ferim mal cu deosebire de a 

„ înmulţi numărul tinerilor semidocţi, plini de fumuri, 
care- ne putând fi folositori devin primejdioși; Duni 
de a resturna și de a dărăma, dar incapabili de a, edi- 
fica, Instrucţiunea publică bine înţelâsă trebue să axbă 

„de scop. a împlânta în inima tinerilor sentimentul de 
justiţie, de frica lui Damnedei şi de împlinirea da- 

„_toriilor către sine şi către. serzenil săi; a rădica dem- 
nitatea, şi spiritul şi a'1 face demn şi capabil pentru 
cariera ce voesce să îmbrăţişese. Modele de uă bună 
organisare a învăţăturei publice primare să găsescă 

„_astă-di în mal multe Rr, voiii cita mal cu deosebire 
Statele-Unite, Scoţia şi Saxonia; acolo tot copilul de 
la cinci până la cinci-spre-deci an! învață a ceti, a 
scri, a calcula şi a desina; îşi formâsă inima; şi ra 
ţiunea prin învățătura, religi05% şi morală; cunoscin- 
ţele de geografie, de istorie, de geometrie, de mecanică, 
de agricultură, de istorie -naturală şi de higienă, îl | 

„facă apt la viața practică ; îşi exers6să corpul prin 
gimnastică şi prin căntare. In sedlele americane ti- 
neril să formâsă la viaţa publică familiarisându-se cu 
chestiunele importante ale ţărei şi exercitându-se a, 

"vorbi în public. In sc6lă,.în biserică, în adunări săr- 
bătorile şi serile de ârnă li se vorbesce necontenit 
de morală şi de politică; nu ca să'1: facă nesupuși 
ci ca să'1 obicinuâscă din copilărie a respecta consti- 
tuţiunea şi a iubi libertatea. .
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„Omului îi trebue uă predare perpetuă, dice D.' 
»Laboulay, creştinul și muncitorul are trebuință de 
„uă predare continuă. Iată marele servicir. ce aducii 
„bisericile, jurnalele, bibliotecile populare, cursurile 
„Şi adunările publice şi acele mil de asociaţiunt care. 
„În țările libere ţinii în desceptare religia, Sciinţa şi 
„opiniunea. Ast-fel uă: asociațiune devine uă libertate 
„socială şi libertatea devine cu atât mal preci6să cu 
„cât combate ne'ncetat nesciința şi patimile cele rele, 
„duce lumina până în locurile cele ma! miserabile, în 
„locurile acelea unde să, dospesce invidia şi ura, și 
„năbuşaşte reroluţiunele chiar în vatra lor.“ 

— Vina este tâtă a Doerilor -care nu lasă pe Dom- 
mitor să facă cum scie el că este mal bine pentru 
ţeră, dise domnul Oftescu, aruncând pe masă o pe- | 
reche de cărţi cu care făcuse paciență, ca să vadă 
daca să reînfiinţesă casieriele de plasă. Pe cât va fi . 
uă aristocrație fie de nascere fie de bani saii chiar 
de merit nu să îndreptesă lucrurile, Acum sciă că o 
să fim toţi de o potriră. Un lucru bun ar fi de făcut, 

“să ne oblige guvernul să ne îmbrăcăm toți: într'un 
tel, să ne îmbrxezu țerănesce; ar fi şi mal eftin şi 
mal frumos; ar lipsi modele care ne corumpi şi ne 
ruin6să. 

— Mai frumos da! fracul şi pălâria nu ai nimic 
"theatral, dar mal eftin nu! costumul ţerancelor nâstre ' 
dă mare câmp luxului de stofă şi de podâbe po pept, 

“pe cap şi la brâii; modele: când s'ar mărgini la îm-. 
brăcăminte nu ar f atât de ruinătore cat. credi; ele. 
sunt un mijloc puternic de: propagandă bună saii Tea
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când se agaţă de moravuri de modul de a trăi, ai 
uă putere fârte mare căci pornescii tot-d'a-una de la, 
clasele cele de sus pe care cel mică şi săraci ţinii 
drept onor a le imita; fie care voesce a mânca, a 

- Dea, a se plimba ca cel mari și ca cel avuţi; le imi- 
t6să echipagele, livrelele şi chiar viciurile. Ceea ce 
este numai un obicei .reii saii un capriciă la clasele 

- avute, devine de multe ori vicii la, clasele de jos; 
patimile şi poftele lor sunt mal vii şi mal ardătore. 

- Ceea ce este o derăplinare- a averei pentru unii devine: 
“causă de prevaricaţiuni şi prădăciuni pentru cel-l'alţă, | 
luxul toaletelor, echipagelor şi. mobililor devine de 

„multe ori causa de desonoare a familiei. Dar precum 
moda este un instrument de .corupţiune asemenea pâte 
deveni şi un mijloc puternic de moralisare. Clasele care 
daii tonul în societate, clasele pe care le imitâsă cele- 
Palte de ce să nu caute ca bunul ton să fie a purta 
toalete simple şi de bun. gust; în loc de toalete grele şi 
scumpe, să caute a petrece uă viaţă modestă și plăcută 
în familie, vă viaţă labori6să şi onestă-în loc de a fi 

"moda să trăiască numa! la visite,. la plimbări, la tea- 
irură, la grădini publice şi la, baluri, neaflând nicăiri 
mulţumirea după care oftâsă şi asceptând tot-d'a-una 
cu nerăbdare finitul petrecerer ca să-şi scâtă necasul 
pe slugi şi 'pa. copil. De ce în loc de a fi de modă 
pentru o- damă, a fi cochetă şi a avea adoratori să 
nu fie la modă a fi uă soţie virtu6să, mumă îngri- 
jitâre pentru moralitatea şi învățătura copiilor. Damele 
Române ar.trebui să-și -pue ambiţiunea a fi un model 
de îmbunătăţire morală a societăţii n6stre, uă glorie .
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care preţuesce negreşit ceva mai mult decât admi- 
rarea şi omagiile mincin6se ale tinerei fără ocupa- 
țiune, | | 

Familia este basa societăţii şi femeea, este stâlpul 
„* familiei; de la modul dar cu care să faci căsătoriile, 

E pune de la început pe bărbat într'uă stare de infe- 

depinde în mare parte moralitatea, 'și fericirea socie- 
„tăţilor. La no! însocirile la oraşe ca şi la ţ6ră să 
faci. prin zestre, forte puţine prin afecţiune; de cele 

„mal multe ort un tânăr ne sciind cum să'șI îndreptese 
ranele făcute averei sale caută uă zestre, acest mod 

"rioritate în ochit femeei, fără ca acâstă inferioritate 
să o rădice pe dânsa în opinia sa proprie, căci nu . 
pote să atribue preferința ce i s'a dat nici me- 
ritelor intelectuale nici calităţilor morale; fiind că 

“scie că acea preferință s'a dat avere; pe de altă 
parte certitudinea la, uni de a găsi ori şi când uă 
zestre neaccesibilă creditorilor, face pe tinerii nepă- 
Sători pentru averea rămasă de la părinţi. O răsi- 
pescii contractând obiceiuri de. lux şi de nelucrare, 
prin urmare aduce în familie un element stricat. 
Pune pe bărbat într'uă posiţiune umilitâre dinaintea 
femeel dintr'al căreia avut are să trăâscă, rămâne la, 
discreţiunea capricielor şi a. exigenţilor el, exigențe 
care crescă cu diferința contingentului adus de fie 
care la susținerea, sarcinelor familiei. Căsătoriile din 
amor sunt fondate de cele ma! multe ori pe un sen- 
timent trecător şi. care de multe ori nu este de cât 
efectul imaginaţiunei şi al ilusiunelor care cadă una 
câte una, când acel care se admirati fără ase cun6sce
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se descâptă şi vădi că "realitatea, nu s6mănă cu ceea 
ce visaseră unul pentru altul. 

— Apol asta, este şi discutăciunea mea, cu domnişdrea 
Zinea; nu'l die tot-d'auna că familia nu este în na- 
tură; or cum ne tom întârce vedem că matrimoniul 

nu pâte dura; onorata dâmnă "mi-a făcut descheră- 
ciunea că este pentru consortium omnis vite şi nu 
voesce să admită divorsul. Aţi înțeles acom dâmnă -. 

„că eii am dreptate şi sciți că în cestiune de familie 
nu pot fi bănuit de partimonăciune ca unul ce sunt 
viţă de Domn, după cum v'aţi convins: cu: toţii. Când 
vorbesc dar pentru  abolăciunea familiei vorbesc - în 
contra intereselor mele; :dar ce să fac daca ardârea 
patriotică mă consumă şi dacă sunt democrat şi doresc 
binele năciunei mele, întrerupse d. Vintilă. 

— Ertaţi-mă, domnule, dar am fost întrerupt, CĂCI» 
de m'aţi fi lasat, să, isprăvesc v'aş fi spus ce este uă, 

„căsătorie care înfăţișâză tote garanţiile, este aceea 
care nasce din amicie şi din stimă, acea afecţiune câre 
cresce necontenit cu întărirea acelor sentimente care 
formeză, legături nealterabile între duoi tineri. desti- 
naţi a conviețui ; pe stimă şi pe amicie să pâte sta- 
Dili căsătoria şi “fonda adevărăta, familie. 

— Pentru familie de! calea valea, dice domnul 
Fluturescu, tot mal sunt nisce consideraţiuul, copil, 
afecțiuni, interese; dar pentru proprietate ce pote 
dice cineva! Cu drept este ca unil să aibă cu prisos 
şi alţii să se“ uite cu jind la bunurile lumer; unii 
să piară de fâme şi alţii să bea şi să banchetuâscă?: 
irehusa în condica asta nuoa să o fi desfiinţat
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cu totul; cănd faci reforme încal să le facă cum 
să cade. | 
— Îşi vine lesne, vedI bine, să vorbesci așa fiind 

“că "ţi-ai văndut moşidra care "ţi-a, rămas de la tată-teii, - 
al vândut şi casa, ce "ţi-a, lăsat biată leliţa Smaranda 
şi “le-a! tocat tote colea. la masa aea;: ascâptă acum 
să le vindem şi no, ş'atunel bucuros, dise cocâna 

“Zinca cu un glas de soprano.: 
— Pentru proprietate sunt domnule cuvinte tot 

atât. de puternice ca şi pentru susţinerea familiex; 
căci ver-bine voi să convii că omul diferă de, vită : 

prin cugetare, şi ca fiinţă, cugetătore trebuea negreşit 
ca într'uă Qi, ma! curând sai mai târdii, să dobân- 
d6scă consciința spaciulul şi a timpului ; prin urmare 
a trecutului şi a viitorului, a cunâsce pe unul şi a 
se preocupa de cel-l'alt, într'un cuvânt să devie pre- 

„__vădător. Pe de altă parte el fiind un compus de puteri 
fisice, morale şi intelectuale, puteri care trebuescii 
menținute şi desvoltate, puteri care să ostenesci prin 
muncă şi să sporescii prin consomaţiun6,. el a fost - 
îmboldit la muncă prin perspectiva mulţumirilor ce 
are să dobândscă după urma productului ostenelilor 
sale. Acâsta, să, pâte numi raţiunea activităţii omului. 

Cu cât trobuinţele omului s'au făcut mal numerâse 
şi mâl variate cu atât el a trebuit să devie mar păs- 
trător, mar prevăditor. 'Trebuinţele sunt îndemnul 

“ muncel şi al mesteșugurilor. Suprimă trebuințele adică, - 
consumaţiunea şi al suprimat tot uădată şi munca și 
producţiunea; omul ne ma! avâud interesul de a do- 
bândi, nu mai simte trebuința de a munti; cine-ar
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mal coi să producă daca nu ar avea certitudinea că 
nu va veni altul să consume ceea ce a, produs el; 
cine S'ar mai osteni daca productul nu ar deveni 

-proprietatea absolută a aceluia ce l'a dobândit prin 
munca şi ostenâla sa. Daca pers6na şi facultăţile 
omului nu se. potii tăgădui ca proprietate a sa, cum 
să pâte tăgădui proprietatea, productului puterilor: şi - 
a facultăţilor lu; aşa dar cred că vedi domnule că 
proprietatea este o consecinţă inevitabilă a naturex 
fisice şi intelectuale a omului. | 

AI dreptate! eu tot-d'auna am dis'o şi o repet 
şi astă-QI : trebuea de la, început 'să nu se recunâscă 
proprietatea; -trebuea 1oţă să fie datori să muncâseă, 
de uă potrivă şi să se folosâscă “cu toţii de uă po- 

„trivă de bunurile lumer. şi ar fi mers tr6ba bine, 
adăogă domnul Vintilă. , | | 
„— Aci'este uă erdre; dumnâta credi că societatea 

a instituit: proprietatea; dar nu te gândesci că ar fi, 
mai drept a dice că proprietatea a format societăţile 
ca să 0 potă apăra. Proprietatea emană de la an în- 
stinct natural, de la acela care să descâptă în fie- 
care şi îl spune că este. stăpân pe pers6na sa. A 
suprima, dreptul de proprietate al omului asupra pro- 
ductului muncei sale, este a opri creaţiunea acelor 
producte; a lua uă parte dintr'acele producte esto a 

„descuragia. pe om de a se 6steni altă dată pentru 
dobândirea lor; este a opri activitatea slăbind mobi- 
lul care îl împinge la lucru; a să atinge de proprie- 
tatea internă, a îndatora uă fiinţă activă şi liberă 
de a întreprinde u% lucrare ce n'ar întreprinde de 

10957 18
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-sinesi, Sati a'l. împedica de la un ram al mijl6celor 
“sale de producţinne, a întârce prin urmare facultăţile 
de Ja destinațiunea lor naturală este a micşora pu- 
terea productivă a omului; şi or ce atingere a pro- 
prietăţiI interidre saii exteridre este contrară utilităţi! 
şi justiţiei. - Suprimă proprietatea şi al suprimat de 

“bună s6mă munca şi producţiunea, a! suprimat în- 
demnul descoperirilor, al suprimat progresul şi al 
redus pe om la starea de troglodit, mâncând or ce 
pâte găsi, or ce p6te apuca, or ce pste hrăpi; stare 
în care nu mai are trebuinţă nici de casă, nici de 

“sat, nici de oraș, nici de stat.. Fără proprietate nu 
putem vedea alt de cât miserie- şi barharie. Proprie- 
tatea îmboldesce munca. 

Tinărul literat mă întrerupse cu argumentul urmator 
debitat pe un ton doctora]. 

— ici că satisfacerea, trebuinţelor este origina, pro- 
prietăţii, şi că prin urmare este un drept al omului, 
un drept natural basat pe trebuinţe adevărate; aşa 
fiind mi să pare evident că nu să pâte aplica de cât 
la ceea ce este product al muncer; .cum dar omul s'a, 

„făcut stăpân pe pământ care nu este, nu 0 poţi tă- 
gădui, un product al muncel sale; chiar după scrip- 
tură, el este făcut de Dumnedei, el este un obiect 
asupra căruea omul nu a putut avea nică uă acţiune; 
nimeni prin urmare nu și'l pâte apropria nici în totul . 
nică în parte, nimeni nu p6te avea asupra lui un 
drept mal mare de cât cer-lalţi; el trebue să fie la 

disposiţiunea, fie-căruea. | 
-— Domnul mi-a luat argumentul din gură, dise
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nobilul profesor, şi argumentând ast-fel dai dovedi 
de abnegăciune şi patriotism; căci trăgându-mă din 
luminatul Vintilă Vodă, precum este dovedit, aş putea 
să revendic drepturi de proprietate pe' moşia Slănicu 
cu cetate şi cu ocne cu tot. | 

— Argumentul dumnrâstră ar fi netăgăduit daca 
pământul ar produce fără muncă şi în abondență r6- 
dele lui, dacă n'ar fi acoperit de mărăcini şi de ciulini, 
dacă el ar' da grâul, porumbul, prunile şi strugurii, 
fructele şi legumele fără de a, fi fost may întâiă curăţit 
de mărăcini şi de Durieni, îngrăşat, arat, semănat, gră- 
pat, plivit şi muncit daca, pomil ca să dea fructul lor 
nu ar avea trebuinţă să fie sădiţi, răsădiţi, altoiţi, 
Săpați, îngrijiţi, curăţiţi, udaţi în tote dilele, ani 
întregi cu sud6rea, frunțer omului, ca după timp în- 
delungat să înc6pă a da râde şi să resplătescă pe 
muncitor - de ostenelile şi de cheltuelile ce a făcut | 
mai mulţi anl d'a rândul, fără alt folos de cât spe- 
ranța de a culege ma! târdiii, peste patru, cincă sai 
dece an! rodul ostenelilor sale. 

Cine ar voi să curețe un pămint de buturugi, de 
petre saii de nisip, s%1 amendese, să'l îngrașe, -s%'l 
drenese, dacă nu ar avea “asigurarea că după tâte 
cheltuelile şi ostenelile el, numai el, va axea dreptul 
de a'1 ara şi d'al semăna? “Cine ar semăna, dacă nu 
ar avea dreptul d'a recolta? Cine ar sădi, duqi, pruni, 
Perl, meri dacă nu i S'ar garanta dreptul de a să 
folosi de r6dele acelor sădiri, . . 

La, începutul: lumei, negreşit menit fiind puţini la 
număr aveaii şi trebuințe fârte mărginite; pământul
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dintre marea, Caspică şi golful Persic le da fără muncă 
şi cu prisos râde şi plante plăcute şi nu era tre-- 
buinţă de proprietate, nu să certa nimeni pentru uă 
banană, pentru uă nucă de coco sai pentru uă foae 
de viţă; într'acele locuri chiar astădi poţi întâlni 
Dervişi şi zidi frumoşi, groşi şi 'nalţi care trăesci 
ca păsările cerului fără casă, fără altă îmbrăcăminte 
de cât uă pele de căpri6ră; 6meni care nici nu s6- 
mănă nică nu recoltâză; dar ma! târdiii Gmenil îmul- 
ţindu-se s'aii îmulţit şi trebuinţele prin dobândirea 
cunoscinţelor, atunci pămîntul nu le ma! putea da cu în- 
destulare fără muncă cele trebninci6se, pămîntul acela, 
nu "i-a mal încăput şi a trebuit să caute aiurea; s'aii 
dus de ai locuit şi alte păminturi înființând - protu- 

„ tindeni proprietatea. Supus prin legea naturei lui 
fisice a'şi perpetua neamul, omul a trebuit să caute 
a întâmpina, şi trebuințele copiilor; aceştiea mărindu-se 
aii unit munca lor cu aceea a părinţilor şi mal târdiii 
aii trebuit să dea bătrânilor ajutorul ce primiseră de 
la dânșii în timpul slăbiciunei copilăriei lor. Aceste 
ajutre mutuale impuse de legea nature, basate pe - 
adevărate trebuinţe ait confundat munca părinţilor cu 
a copiilor şi ati creat dreptul de creditate, consecință 
fatală dar inevitabilă a naturel fisice şi morale a: 
omului. 

Proprietatea pământului este atât de inerentă na- 
ture! omului încât este de însemnat că din tâte pro- 
«prietăţile, la nici una nu ţine el ca la proprietatea 
de pământ; nu iubesce, nici uă avere cum iubesce 
casa în care s'a născut, arborele la umbra căruea a
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copilărit. Proprietatea pământului este cea mat sacră 
din tte căci ea unind familia prin interese și prin . 
sentimente,. desroltă într'ânsa i6te virtuțile domestice 
care devină mal în urmă îsvorul virtuţilor sociale. 
Omul care. nu are amorul familiei şi al proprietăţii 
mu va avea nici uă dată amorul patriei. -- 

Aplecarea omului de a poseda; pământ o găsim la 
i6te n6murile,şi o găsim cu atât mal .desvoltată cu 
cât un neam este mat civilisat. După. cum veqi, dom- 
nule, nu poţi lovi proprietatea fără de a lovi şi a 
dohori familia, precum nu poţi lovi familia fără de 
a lovi societatea. De când lumea nu a existat socie- 
tate civilisată fără, familie, fără proprietate sati fără 
ereditate. Individil se folosescă şi se bucură de bu- 
nurile ce aii dobândit şi acele ce le rămân la sfârşitul 
vieţei le transmiti - moscenitorilor, eată- proprietatea 
privată. Secoliy  grămădescii resultatele lucrărilor tu- 
tulor Gmenilor şi constitue capitalul, avuţia naţională; 
nu este uă di în viaţa popdrelor civilisate care să nu 
adauge uă bogâţie nnoă la capitalul social, la averea, 
naţională. Cu cât proprietatea va fi mai garantată, 
cu cât legile o-apără mal bine cu atât acea societate 
este mai. bogată, cu atât înaintâsă mai repede, cu 
atât devine mai puternică. Toţă călătorii aii constatat 
starea de miserie şi de cametă care există în ţările. 
unde proprietatea nu este bine asigurată; acolo lucrarea 
pământului este părăsită, acolo să află câmpiile cele 
ma sterpe; dacă câte uă dată să pripăşesce câte un 
capitalist, el stă cu averea în geamântan gata pe 

- fugă; cată să o aibă în ce p6te fi mal lesne de ră-
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dicat, în diamanturi şi argintărie ca să 16 p6tă lesne - 
ascunde, își face casa cât pote mal prâstă ca să nu 
p6tă descepta bănuiala şi excita invidia. In timpul 
confiscaţiunelor şi până în timpi! din urmă casele 
Evreilor şi ale Armenilor în Turcia erai văpsite în 
negru pe din afară ca să nu bată la ochi. Camăta 
este singura speculă în asemenea ţări. Bog gățiea şi 
creditul nasc cu proprietatea. 

Negaţiunea proprietăţii este negaţiunea principiilor 
fondamentale ale. moralei, căci daca nimeni nu ar 
avea drept pe nimic, adică, daca nu ar poseda nici 
un obiect al săi, nu este a dice că are drept pe tot 
ce există şi prin urmare că puterea materială şi di- 
băcia, pot să'şi împartă tot ce există daca s'ar mal 
găsi ceva pe lume? şi atunci unde rămâne probitatea? 
“Daca s'ar putea realisa utopia de uă comunitate uni- 
versală saii numai de comunități naţionale s'ar rădica, 
omului cu totul dorinţa de a îmbunătăţi şi d'a în- 
frumuseţa pământul, s'ar stinge concurenţa, emulaţiu- 
nea şi geniul descoperirilor, am ajunge prin nivelarea 
averilor, 'a posiţiunelor şi pote chiar a inteligențelor, 
la cel mai jos grad al scări! sociale, adică la des-. 
fiinţarea, industriei, a, artelor, a comerbiului, a sciinţe- 
lor, şi omenirea ar trece de la starea civilisațiunei 
la a barbariei. În ordinul economic, adică al bogăției 
publice şi private am ajunge la miserie. De unde: 
astă-di. avem în societate săraci şi bogaţi, am fi toţi 
uă apă, cum să dice toți de uă: potrivă săraci. Să- 
răcia care tinde a dispare cu progresul descoperirilor 
in sciințe şi în arte şi cu îmbunătăţirea instituţiu-
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nelor, s'ar lăţi ca vălul nopții şi ar copleşi omenirea 
- întrâgă. coborându'o la cea mai ticăl6să stare. 

Dreptul de proprietate este principiul care a creat 
societăţile libere și civilisate; fără proprietate nu pâle 

exista, uă asociaţiune politică, 
_— E sciti atâta că daca nu s'0 desființa pro- 

prietatea, nu mal ajungem nici uădată la egalitate, 
mormăi tinărul Fluturescu. - 
— In adevăr desființarea proprietăţii: ne-ar da 

egalitatea; dar ne-ar da acea egalitate pe care am 
putea-o numi egalitatea de jos, ne-ar da barbaria ear 
nu egalitatea la care trebue să aspirăm, egalitatea 
de sus; căci la aceea nu să pâte ajunge do căt nu 
mal prin înaintarea în arte, în sciinţe şi industrie; 
numai ea pâte derăma privilegiul, numa! ea pâte a 
franca omul din tote lanţurile nevoilor şi rădica so- 
cietatea. In cât privesce pământul este constatat 
că numa! proprietatea îi pâte da valre, numai ea 

-il pote curăţi de mărăcini şi de petre, numâr ea 
pâte usca mlascinele şi pune pământul în stare de a 
deveni producător, “Acel care s'ar îndoi despre acest 
adevăr nare de cât să cercetese starea pământului în 
părțile Asier unde el este liber şi fară stăpân precum 
îl vel Dumnâta; pământul cel ma! roditor din lume 
care rămâne în toţi anii neproducător; dar ca să nu 

te ducă aşa departe, compar6să unde vrei pământul - 
rămas comunal cu acela care a trecut în stare de 
proprietate privată, Un exemplu vrednice de însemnat 
este ceea ce s'a observat în Landele departamentului 
Girondei din Francia: 300,000 hectare de un-pă- -
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mânt  neroditor, un strat de humus ca de.un deget 
de gras aşedat peste un pământ cleios, acoperit iarna 
cu apă şi vara uscat, ars de s6re; acum vr'uă doul- . 
spre-dece an! venitul ce da acest pământ nu era, nică 
de un milion, să socotea pe 3 franci venitul unui 
hectar care să vindea pe 100 de franci, astă-AI ju- 
mătate dintr'acest pământ, cât era proprietate parti- 

“ culară s'a pus în esploatare după sistemul de drainage 
al domnului Chaberlant şi producerea lux s'a suit la 
100 de franci de hectar adică de la 450,000 la 15 
milione de franci, iar cea-l'altă parte ca la 150,000 
de. hectare care este proprietatea comunelor a rămas 
în starea cea d'ântâiu, neputându-se folosi de desco- 
perirea învățatului inginer. 

„__— Acolo sunt ast-fel de 6meni, proprietarii sunt 
„ Dunk şi generoşi, dar nu ca la noi boeriă, ră, hră- 

pitori, care trăescă ca părăsiți din sudorea, creştinului, 
dise domnul Jăpcănescu. a 

— Nu am nimica de dis, domnule, pentru apărarea; 
acelora din proprietarii ciocor, boeri sai neguțători 
care profitând de simplitatea şi 'nesciința, ţăranilor, 
saă care sprijiniți şi faxorisaţi de uă administrațiune 
arbitrară şi de uă justiţie părtinitore aă putut su- 
pune pe cei slabi şi lua de la clăcași câtu'și de 
puţin peste ceea ce legea le acorda. Inşelătorul şi 

- prevaricatorul merită critica şi osânda, Gmenilor onești 
la, ori ce categorie şi la oră ce condiţiune ar aparţine el. 
„— EI! d'apol claca nu era robie? întrerupse dom- 
nul Oftescu, reîncepând pasienţa care nu vrea să 6să. 

— Olaca nu era proprietate nică proprietatea nu
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era claca; pot dice âncă că dacă ea era fârte vătă- 
măt6re proprietarului, în folosul căruea se părea in- . 
stituită, şi mal cu deosebire era în paguba generală 
a producţiunei ţării; dar dacă vom cerceta cu condeiul 
în mână şi cu aritmetica în cap, ce speculație au 
făcut acel care ai devenit proprietari de moşii în 

eră la noi, ne putem convinge lesne. că nu ai hrăpit 
de la nimeni, nu ai desbrăcat pe nimeni, nu ati farat 
nimenul nimic şi că nu merită a fi tractaţi cu seve- 
ritatea, cu “care îl tractedI“ dumneta. 

— Pământurile, este sciut că ati fost ale țăranilor, 
boeril le-ai luat de la ex. Sunt hrisâve domnesc care 
o dovedescii acesta tot aşa de limpede precum v'am 
dovedit şi ei că mă trag din Vintilă Vodă, 
— Nu există asemenea hrisve şi nici nu poti 

exista. La noi ca în tote ţările, pământurile cucerite 
Sai împărţit Ja învingători. România n'a putut fi 
totă ocupată şi împărţită colonilor lui 'Trajan; uă 
mare parte a rămas pământ fără stăpân sai al Sta- 
tului, şi âncă chiar dintre Români! împroprietăriți 
mulți părăsind ma! târdiii ţâra și. fugind de năvălirile 
Turcilor şi ale Tătarilor precum -ati făcut Meter Vi- 
tejescu, Vlad Socol, Toma, Dorobănţescu, Lupu Săbăuţ, 
Oprisan Soldăţescu şi alţii, părăsind Clocociocu sati 
Clivu, pământurile lor rămase fără proprietar, ati de- 
venit ale. Statului împreună cu altele, şi Domnit după - 
vremi. le-ai dăruit slujbașilor credinţioşi şi ostaşilor 
viteji, individual. sai în devălmăşie, 

„Am hărăsit loc sterp din pustie din hotarul Câmpii 
 „Stănescilor ca să le fie lor şi urmașilor ocină şi
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„moşie de veci...“ Ast-fel s'a dat moşii Odiroilor, 
Dorobanţilor, Roşiorilor, Verdişorilor, Acestea ai de- 
venit moşii mosnenesci sai răzăşesci, proprietatea, 
mică, de multe oră în devălmăşie sai individă. Daniile 
pe la Căpitani și pe la Mănăstiri ati format în Ro- 
mănia proprietatea cea mare la care a venit de s'a 
adăogat necontenit, precum se va adăoga şi d'aci în .. 
colo împreunarea de părticele mici pe un singur cap, 
prin moscenire, căsătorii şi cumpărători. Pamânturile 
acestea sunt ele alodiale; beneficiale, tributare sai: 
feodale, saii sunt de curată, bună şi adevărată pro- 
prietate, moşie ocină trecută de la unii la alţii prin 
moscenire, zestre, danii saii cumpărători cu bani buni 
câte ughii, talere și parale atâtea funia, ocaoa sai 
dramu? 

La noi proprietatea a fost curat Română. 
Domni! reshoinici ea Miha şi ca Bogdan la în- 

târcerea lor din Ungaria şi din Polonia ati încercat 
a întroduce şi în țâra n6stră proprietatea feodală, 
proprietate Wendă ca uă putere militară precum în- 
troduseră şi 'Tareil Spabhilicurile în multe părți ale 
imperiului Ottoman; dar uă asemenea instituţiune 

“ find contrarie spiritului românesc. n'a putut lua ră- 
dăcină în ţâră. 

„Numal îndrăsnla unora din stăpânii moșiilor. a 
„putut al vinde (este vorba de recin!) al da de 
„Zestre, şi nu sunt volnici stăpânii satelor, când 
„vinde moşia să vândă 6menil ci ca nisca săteni al 
„satelor, în sat să rămâe făcând er slujba cu nart | 
„24 de dile și dijmă să dea...“ dice hrisovul de
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la 1749. Mai târdiii obligaţiunele puse de Turci a- 
supra Domnilor Phanarioţi pentru 'aprovisionarea, for- 
tereţelor Dunarii, ati adus amestecul autorităţii în 
nisce transacţiuni care trebuea să rămâe tot-d'auna | 
libere, şi ca să nu fie nici uă pedică pentru. lucrarea 
pământului, ş'aii arogat dreptul a otări preciuri, a 
pune nasturi. precum vedem în chrisâvele lut Cali- 
mac şi lut Moruz şi în legile lui Ipsilant și Caragea, 

„„martură pe care mal în urmă regulamentele organice 
de la 1831 şi firmianele de la 1852 le-ai consacrat, 
împuind une! părţi obligaţiunea de a ceda uă bucată 
de pământ determinată şi celei-lalte: obligaţiunea de 
a da un numer de dile clâcă, şi dijmă. Acesta, este 
pactul numit în lege relațiuni reciproce dintre pro- 
prietari şi scteni, legătură silnică şi obligatorie care 
nu trebue şi nu p6te să existe în starea de civili- 
Sațiune şi de libertate. Do 
„În Romănia popnlaţiunea s'a format prin coloni- 

saţie, iar nu prin conquistă, prin urmare s'a. format 
aici ca şi la Romani la Greci şi Phenici,. privată iar 
nu comună sali a statului ca în Asia, „tho- Wala- 
„chians- are surounded. by, but not mixed. with the 
„barbarians* (Românit sunt înconjurați, iar nu a-: 
mestecaţi cu. barbari) dice Gibons, şi drept dicea a- 
dunarea boerilor Moldovel la 1817 : „că Dragoş a 
„Săsit țâra împărţită în proprietăţi particolare şi că 
„proprietăți particolare erati numa! locarrile din pus- 
„tie, nimeni nu posedă braniscile domnească şi locurile 
„târgurilor,“ Acest Domn ca şi Radu Negru, neve-. 
nind ca cotropitor a” trebuit să respectese proprietă-
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ţile, şi aşa a şi făcut; -când ai voit ma! în urmă 
să facă danii la mănăstiri; a cumpărat moșii. cu. 
bani precum a făcut şi Alexandru cel bun. 

„_ Cercetând bine te poţi încredința că afară de mo- 
şiile de mână. mârtă, cele-l'alte mar t6te, ai trecut . 
în cel din urmă trei deci de an! prin trei sait patru 
mâni; aşa dar chiar de am putea admite pentru un. 
moment că origina proprietăţii de pământ să fi fost 
uă spoliațiune de către cel d'ântâii proprietari, sati 
că să se fi cumpărat cu ban! reii dobândiţi sati căs- 
cigaţi prin fraudă, abusuri, riolenţii, prevaricaţiuni, 
concusiuni şi confiscaţiuni, cine pste fi în drept în 
secolul al XIX-lea să vie să pue mâna, după uă 
prescripţiune de secoli, pe uă avere cumpărată pe 
bună credință, cu bani munciţi şi bine căscigaţi? 
nu ar fi acesta uă lovire a principiului sacru al. 
proprietăţii, ast-fel după cum este regulat în condica, 
n6stră civilă nucă şi veche, ca şi în t6te condicile 
civile ale Europei? Ca să ne înţelegem mal bine să 
luăm de exemplu nn onest neguțător, croitor, cojocar 
sail zaraf carele pe la anul 1827, după ce a căsti- 
gat prin industria sa, a putut pune la uă parte un 
capital de duoă mil do galbeni, bani bine dobândiţi, 
nu prin hrăpire, nu prin husmeturi 'sai chivernisely, 
nu: ca boer sati ca ciocoiii, ca grifion sai ca croncan, 
ci prin muncă, prin industrie, prin comerciii şi prin 
economie. Să ne închipuim acum că acel negustor om 
de gust sati de speculă să fi băgat acea economie 

„de ducă mil de galbeni în cumpărătârea unei moșii, 
nică scumpă sărată, cum să dice, nici eftină chilipir,
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ci după preciurile curente, pe preciurile obicinuite po 
atunci pe 50/g venit curât; şi iată'l- proprietar al uner 
moşii de 100 galbenr venit din arendă, Bai cum 
vedi epoca, cea mal favorabilă; câck îndată după acel 
timp moşiile ai început a se sui, urmând uă pIo- 
gresiune crescătâre până la anul 1857; îndoindu-se 
veniturile din dece în dece any. Ast-fel că. acea moşie 
cumpărată la 1827 cu modesta sumă de duoă mit de 
galbeni a ajuns treptat să dea peste trer-deci de ant: 
un venit anual de opt sute de gâlbeni. | 
— Cum ver dumusta domnule să ea, 400/, pe an 

de la banii ce ia băgat în moșie și să nu facă nici 
„um sacrificii pentru patrie! strigă cu indignaţie 10- 

cotenentul Spadon; este uă apreciere - drâptă că mo- 
şiile s'aii suit forte mult, sciii că acelor care ai a- 
pucat: de ai cumpărat moşii acum trer-deci sati patru- 
deci de ani, le-a pus Dumnedeă mâna în cap. 

— Tot aşa are să fie peste trel-deci sati patru- 
deci de ani pentru acel care cumpără moşii astă-dr. 
Dar 'să vedem acum daca în adevăr le-a pus Dum- 

„nedeii mâna în cap, şi pentru acesta să urmărim 
pucin -şi să analisăm strălucita speculă ce a făcut 
fericitul nostru negustor care la 1827 ş'a Jăsaţ me- 

seria şi s'a făcut proprietar de moşie, ajuns astă-dI 
a avea un venit de opt sute de galbeni. | 

Lăsând cu totul la uă parte consideraţiunele, daca, 
ar Îi fost sai nu lesne pe atunci a găsi banilor uă 
întrebuințare care să dea 20 și 25 0/; pe an cu 

 garanţiă bună, amanet de scule, de şaluri sani de ar- 
gintărie; vom dice ca un lucrn cunoscat de toți şi
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netăgăduit de nimeni că putea de sigur găsi a lua, 
100/9 imprumutându-i pe bună, sigură. şi întâia hy- 
pothecă de case saii de moşie, hypothecă şi dobândă 
recunoscute şi întărite de tote autorităţile legale ale 
ţeril, fără a se teme de gurile rele, nici de urmări- 
rea vre unul procuror, căci 100/0 a fost dobânda 
legală şi este și astă-dI chiar dobânda cea mal scă- 
dută, în ţâră; âncă şi mai mult, acel care ea numai 
acâstă dobândă nu numai că. nu trece de cămătar, 
dar este considerat ca un făcător de bine, un îm- 
prumutător milostiv, omul lui Dumnedeii. T6te zapi- 
sile de împrumutări câte am vădut dupa acel timpi 
purta dobândă de 7 şi 71/ la pungă pe lună a- 

-dică 164/50/g şi 180/9 pe an. 
Calculând dar acele duoă mil de galbeni pe 10%; 

noul nostru proprietar care "da moşia lui în arendă 
cu uă sută de galbeni, păgubea câte 100 de galbeni - 

“pe tot anul căci de îl da cu dobândă, de la ducă 
mil de galbeni ar fi luat duoă sute ear nu uă sută 
cât ea de la moşie; deficitul acesta, calculat negusto- 
resce pe basa de 100/) îl face până la.anul 1837 
uă pagubă de 1589 de galbeni, şi face că acâstă 
moşie îl costă la 1837, nu 2000 de galbeni, ci 
3589 de galbeni. 

— Şi de este pagubă ea este însă neînsemnată 
pe lingă sporirea ce a avut; acea moşie face astă-di 
peste dece ducă-spre-dece mil de galbeni dise dom- 
nul Socotescu fost raportor statistic. 

— Ca să putem vorbi cu temei daţimi voe să. | 
calculăm până în căpăţiiii. Diceam dar că la 1837.
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moşia costa pe speculantul. nostru 3589 de galbeni, 
un capital care pus la dobândă ear fi adus un venit, 
de 359 de galben! pe an în vreme.ce moşia cu tâte 

„căi sa îndoit venitul nu-i aducaa de: cât 200 de 
galbeni; aşa de la 1837 până la anul 1847 păgu- 
besce pe tot anul câte 159 de 'galbeni cea; ce. în 
dece an! îl mal sue paguba la alţi 2530 de galbeni, 
şi atunci moşia, cumpărată cu duoă-deci de an! îna- 
inte pe 2000 de' galbeni îi costa 6119 galbeni sai 
612 galbeni pe an, când îndoindu-se ear venitul .din 
cât era şi urcându-se la 400 de galbeni pe au, îl 
pricinuesce un deficit de 212 galbeni po an, care 
deficit să grămădesci până la 1857 într'uă sumă de 
'3378 de galbeni şi face de'] costă. moşia 9497; a- 
tunci venitul moşiei ear s'a suit şi a ajuns a fi de 
800 de galbeni deficitul calculat până la punerea în 
lucrare a legei rurale la 1865 face 2130 de galbeni 
şi sue costul moşiei la 11,200. de galbeni. Daca la 
acest cost vom mal adioga impositul fonciar calculat 
de la 1852 până la 1865 după “legile şi disposi- 
ţiunele după rromi, uă sumă de cel puţin 400 de . 
galbeni moşia cumpărată la 1827 pe 2000 de gal- 
beni, îl. costă pe fericitul nostru amie peste 11,600 
de galbeni adică 1160 de galbeni pe an şi el nu ea 

„decât 760. de galbeni scădându-i impositul fonciar; 
adică că plătesce 400 de galbeni pe tot anul onorul 
şi fericirea d'a, se întitula proprietar. Şi observați 

„Me rog că am nimerit un proprietar rar, cum nu se 
găsesce la ui mie.unul; am nimerit un proprietar . 
fără gustul zidirilor de case, de biserici, de magazii,
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de hanuri, fără patima grădinăriel, a florilor, a p6- 
melor şi a legumelor, infirmităţi şi slăbiciuni strâns 
legate de cualitatea de proprietar de pământ; capricii 
şi trebuinţe care ar fi costat pe altul cel puţin trei 
sai patra mil galbeni; apol am mai nimerit şi alt 
noroc la proprietarul nostru, noroc mare şi rar în 
ț6ra n6stră; închipuiţi-vă că nimeni din veciny, nici 
mirean nici călugăr nu s'a încercat; a-l stirhi moşia 
şi nu l'a obligat a sete ingineri hotarnici, a plăti 
avocaţi, a alerga dece ani cn poştia -şi cu birje pe 
la tribunalurile de judeţe, pe la curţile de apel, pe 
la ministeriele de interne, de justiţie, de culte şi de 
esterne, a căra judecători, cercetători și preciuitori 
pe la facia locului; şi după tote astea să pârdă şi 
uă parte din: moşie, daca nu şi t6tă, cu drept saii 
fără drept, plătind daune, spese şi interese; re 
Dumnârâstră domnilor şi mai cu deosebire Dumneta 

_ domnule Phanaridi nu. credeţi că în fericita n6stră 
ţâră acestea să nu intre în socotâlă, pentru .uă moşie 
ca, aceea despre care este vorba, cu ducă saii trei 
mil de galbeni cel puţin. 

— Ba: şi mal mult dice cocâna, Zinea, într6bă-mt 
pe mine să'ţi spuii eii cât m'a ţinut judecata cu 
hagi Hristea; căduse năpastie pe mine. din chiar se- 
nin, Să'mi ea moşiea şi mal multe nu; nu era să 
rămâi - săracă din pricina lui Dreptânu care pusese 
pismă pe mine. 

— Vedeţi dar domnilor că daca am voi să le pu- 
nem pe t6te la condeiii, am găsi că acea moşie a 
costat po negustorul nostru peste 20,000 de galbeni;
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dar noi să ne ţinem de cifra nâstră cea modestă, şi 
netăgăduită de 11,600 de .galbeni cn venit de 800 
de galbeni, şi să căutăm a găsi ce valdre' avea err 
înaintea, legil rarale şi ce venit are astădI. 

De vom cerceta vândările de “proprietăți rurale fă- 
cute la secţia III, în cel din urmă trei ani, găsim că 
Sai văndut termen de mijloc pe basa. de 80/ adică 
că moşia. amicului nostru valora 10,000 galbeni a- 
dică cu 1600 de galbeni mar puțin de cât îl costă, 
şi de aci vedi că acela căruia, diceţi că ea pus Dum- 
nedeii mâna “n cap, ea pus'o, nu ca să1 dea ci ca 
să'1 ea 1600 de galbeni, şi că negustorul devenind 
proprietar. a: făcut uă speculă prâstă, greşită; nu 
pentru că să fi avut vre uă nenorocire sai vre uă 
neisbândă; dar fiind că ast-fel este la noi specula, 
de cumpărători de moşie. 

— Dar daca ar fi fost: cumpărătârea de moşii uă 
speculă aşa de prâstă, cum atâţea comercianţi inteli- 
genţi cu atâta arithmetică în cap cari ai devenit milio- 
Dark speculând un mic capital în grâne, pei, lână, 
vite, manufacturi, coloniale, asi cumpărat moşii şi tot 
cumpără ne'ncetat? într6bă domnul Fluturescu. 
„—. Pentru că există în'om uă dorinţă neînvinsă 

de a poseda piimânt; acâstă slăbiciune este omenâscă, 
0 găsim la tote naţiunele, și ţi-aşi putea aduce e- 
xempl6 uă mulţime de negustori “care trăgeaii din 
capitalurile lor un venit bun de 15 şi 200/0, căre 
se sueaii necontenii pe scara, bogăției şi care s'au 
ruinat când aă băgat acele capitaluri în cumpărători 
de “moşii, pentru că mu ăi putut Săsi în nuoa lor | 

„10957 14
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speculă decât un venit de 8 şi de 40/0, siliți fiind a 

face avansuri pentru clădiri de magazii, de hanuri etc. 

Ceea ce am dis pentru. un negustor care a cum- 

părat moşie la 1827 o putem repeta pentru toţi acel 

care ai devenit proprietari la anul de la Hristos 

1800, la 1700 sau la 1600 şi în or ce timp de 

când ţera este ţră. Moşiile Văcărescilor, Sturdzes- 

cilor, Filipescilor, Bălăcenilor, Balşescilor, Ghicules- 

„cilor, Bibescilor, Butculescilor, nu ati altă origină de. 

cât acea a moșielor negustorilor. Postaii ele areri 

feodale cotropite de la vre un neam învins, Sai ali 

fost ca tâte cele lalte, părţi dintr'uă, moşie mare îm- 

părțită între mal mulţi fraţi, sati cumpărători după 

la proprietari mici, părticele împreunate ; moşii, funii, 

ocale, litre şi dramuri, proprietăți dumicate din ge- 

_neraţiune în generaţiune; căci aşa trebuea să fie în- 

îmuă ţâră unde majoratul n'a existat nici uădată. 

Odivoi sau Roşiori împărțind moşiea individă şi mal 

târdii văndând loturile lor. care unindusă într'un 

singur trup asupra acelueași enmpărător, asupra unul 

Năsturel sai unul Bărcănescu ati format proprietatea 

cea mare, compusă mal tot d'auna din mai multe 

proprietăţi mic; precum pe d'altă parte multe pro- 

prietăţă mică. provină din îinpărţirea unex proprietăți 

mari; lege a naturei transacţiunelor libere, şi în 

contra, căriea or ce restricţiune este fără efect şi nu 

pote dura. | | 
— acum încolo nu mal pâte fi aşa, fiind că gu- 

vernul printr'nă prevedere adevărat părintescă a luat 

măsuri a nu să putea vinde loturile pe care sail
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împroprietărit ţeranii fosti clacăsi, dise Locotenentele 
„ Spadon. 

— Lege care să va eluda sai să va desfiinţa, de 
acel în favorea cărora să crede că s'a făcut restrie- 
țiunea;. fiind că ea este atentatorie proprietăţii şi 
liberilor transacţiuni, contrarie regulilor și legilor 
naturale. E _ 

— Aşa! dar dup'acuma ati început a vinde, strigă 
coc6na Zinca. La mine la moşie tot pământul cât am 
cedat locuitorilor Vaii. luat dece săteni ear cel lalţi 
al rămas fără pământ; die că nu poti plăti fonciera. 

— Moşiile erai pe nimica într'uă vrema şi tot 
nu le-ai putut ţinea; moşia, de destre Mămăligeni a, 
mami Marghioliţi mătuşa, tatămio, adăogă Moş Dincă 
Părvulescu, boer bătrin care nu iscălise DA în ple- 
biscit, ea dat'o. măsa drept nă pereche de cercei şi 
mal era âncă uă moşie a răposater Leler Sandi, sor 
cu mama Marghioliţi care aceea a fost dată drept o 
butcă de Viena, astădi sunt moşii de căte duoă mil 
de galbeni venit pe an. a 

— “Acel care aul cumpărat în secolul XV-lea, 
XVI-lea saă al XVII-lea un moș, uă funie sa uă 
litră de moşie cu ughi şi bani Toşii, moşie. mare de 
mal multe mir de pogâne, moşie care nu a costat 
pote nici uă sută de lei și care dă astădI venit de 
mil de galbenr; acer care ai luato pe uă pereche de 
cercel sai pe uă butcă, au făcut pte'o speculă tot 
aşa de prâstă ca a. negustorului nostru ca moşia, - 
cumpărată la 1827 pe 2000 de galbenr; acer 100 
de ler, val6rea cerceilor sai a butei; de atunci
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până acuma ar face pâte mai mult decât moşia, daca am 
calcula, la, cât s'ar sui valdrele acelor ban! prin capita- 
lisări acumulate după dobindile după vremi; şi daca 
am compara acele cifre cu valrea şi cu veniturile 
capitalisate ale acelor. moşii. Ca să ne putem pro- 
nuncia asupra adevăratei lor valori de atunci trebue 
să luăm şi să calculăm preciurile butcil şi a cercei- 
lor de atunci să le capitalisăm şi să le comparăm 
cu valdrea de astădi a moşiei adăogândul veniturile 

„succesive, astfel cum am făcut'o pentru moşia cumpă- 
rată de negustorul nostru la 1827. 

Aţi vădut cred “destul de lămurit ce fel de hrăpi- 
tori ail fost până la 1865 acel ce posedai moşii în 
Romănia; nu vorbesc, o mal repet, de hrăpitorii a- 
ceea care: profitând do posiţiunele ce ocupaii, saii care 
întrebuinţaii mijl6ce viclene ca să hrăpâscă moşiele 
de la moşneni saii de la săraci. Dumnrâstră în loc 
de a striga şi a stiginatisa pe cel hrăpitori şi jacăşi, 
aţi luat un “ton patriotic de a striga în contra pro- 
prietarilor mari şi mic). 

Am vorbit până aci numal de valdrea moşii până 
la începutul lui 1865, dar să vedem şi ce să mal 
întâmplă cu speculaţiunea negustorului nostru la pu- 
nerea în lucrare a lege! rurale; re rog să'mI daţi 

„puţintică atenţiune. 
La -moşiile cele locuite să socotea, aprâpe câte 

un locuitor plugar la 25 de pogâne şi 10 galbeni 
- pe an de locuitor, venitul curat al proprietarului i- 

naintea desființării clăcir; ast-fel uă moşie de S00 
de galbeni venit area pe dânsa termen de mijloc S0
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de locuitori şi 6 întindere de 2000 de pog6ne. Acest pământ trebue s%1 împărţim în patru categorii. 
Uă parte pământ bun şi curaţ, - 
A duoa parte pământ de cualitate bună, dar aco- peri cu mărăcini, având trebuinţă de uă cheltudlă 

de 3 sau 4 galbeni de pogon ca să fie pus în cultură. 
Uă a treia parte pământ de, cualițate inferidră 

căre chiar de s'ar curăţi ar valora pogonul 2 şi 3 galbeni mai puţin de cât cel de cualităţile cele duoă d'ântâii. Şi în fine 
„Vă altă a patra parte nisipuri ripe şi prund des- 

pre care la noi nu să gândesce nimeni âncă a le 
cultiva şi care nu să poti preciui mai mult de un galben pogonul. | | 

Aşa fiind pe moşiea, negustorului nostru care în- 
naintea, legi! rurale valora precum am vădat 10,000 
de galbeni pe târg cu bună tocmâlă avem : 10. 500 
de pogâne a căror val6re este de 5000 galbeni, 
20. 500 de pog6ne a căror valdre. este de 6 galben! 
pogonul saii.3000 de galbeni, 30, 500 de pogâne „cu Yalâre de 3 galbeni sai 1500 galbeni, 40, cele- 
l'alte 500 de pog6ne care nn valorâsă decât 500 de 
galbeni. | E 

Peste tot :10,000 de galbeni. e 
La 1864 să publică ordonanţă şi obligă pe ne- 

gusior a ceda : i 
10 La 27 de clăcași fruntaşi 297 de pog6ne. 

"20 La, 27 de clăcași mijlocaşi 210 pogâne. şi 9 
prăjini. E 

30 La, 26 de codași 118 pog6ne şi 6 prăjini.
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„. 40 80 de pogâne şi 960 de stânjini pătraţi pen- 
tru case, curţi, grădini, strade, peţi şi cimitiruri. - 

50 34 de p6g6ne pentru preoți. 
60 2 pog6ne pentra casa, comunală, biserică sc6- 

lă ete. şi 
70 alte 7 pog6ne “pentru drumul cel mare, 
Peste tot 699 de pogâne şi 474 stânjeni piitraţi. 

Si ne inchipuim că şi aci amicul nostru să fi a- 
vut noroc, şi că să fi împăcat pe fostii sel clăcaşi 

să priimâscă pământ din cele trei categorii d ântâi 

porţiuni egale, adică : 
233 de pogâne de cualitatea întâia, a CĂTOr val6re 

2330 de galben. 
.233 de pogâne de pământ de cualitatea, a duoa, 

- valâre 1398 de galbeni şi | 
234 de pogâne de cualitatea a treia, val6re 702 

galbeni. 
Şi că a cedat ast-fal fără contestaţie fară supe- 

rarbitri, fără consilii permanent şi fără consilii de 

stat, 700 de pogâne, cifră rotundă, a căror valre 

era de 4430 de galbeni la care mat adăogând şi 
700 de sfantihi sai 50 de galbeni plata inginerul + 
4480 de galbeni. 

Pentru acest pământ guvernul a dat proprieta- 

rului nostru un bon rural de 83,299 de let şi 10 
parale sai 26441/> de galbeni a căror val6re reală 
este de 1851 de galbent socotit pe 700/p cum să 
negociasă bonurile “rurale, ceea ce vine a dice că s'a 

îi pizubit cu 2629 de galbeni, sai că s'a plătit nu- 

mal 410/0 diu val6rea ce s'a luat. O
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De vom adăoga acestă pagubă la aceea de 1600 
de galbeni ce aveam încă la începutul anului 1865 
găsim că totalul pagubel este de 4229 de galbeni. 
Daca ar fi fost de peste Milcov unde s'a dat frun- 
taşulni 15 pog6ne şi 19 prăjini, mijlocașului 11 po- 
g6ne şi 4 1/2 prăjini, şi codaşului 7 pogdne şi uă 
prăjină, şi unde falcia care valora 20 de galbeni s'a . 
plătit pe 71/2 galbeni nominal sai 51/, în realitate, 
adică pe preciu de 260/0; paguba ce ar fi încerca 
de la stat ar fi fost mult mat mare fiind că ar fi 
dat 911 pogâne de valâre de 5776 de: galbeni. pe 
1851 de galbeni, pagubă de 3325 care cu 1600 
d'intâiă facă 4925 de galbeni. | 
„Bată domnule .cum proprietarul a supt sângele şi 

sudorea, chreştinului plugar, făcând uă speculă care 
de la Aprilie 1827 şi până la 283 Aprilie 1865 să 
soldâsă cu un deficit de 4229 până la 4925 de gal- 
ben!; din care mal mult de ducă părți din tre! în 
numele hinelul general şi a fericire fie căruea în | 
special; adică pentru patrie. . | , 

„_— Dar cu socoteli d'astea poţi să ajung! şi la 
cifre mai mari, întrerupse domnul Locotenent Spadon; 
acestea sunt numai nisce apreciaţiuni de arithmetică, 
scinţă respectabilă, nu dic, dar cine numeră foile 
dintr'uă plăcintă! Ş'apor dă'mi voe s%'ţi spuiii că 
Dumnsta după cum văd n'a înţeles spiritul legir. 
Dacă faci calculul întemeindu-te pe val6rea,. pămintu- 
lui aşa vine, nu mai încape îndoâlă; dar principiul 
adoptat de legiuitor este altul: el a voit să reseum-
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pere claca şi cele lalte dări ear nu pământul; citesce 
me rog art. 23. 

— “Bine ar fi să calculăm tot d'auna şi să nu a- 
vem nică nădată încredere în 6meni fără socotâlă. 

Cât despre ceea ce dici, Domnule locotenent, de des- 
-păgubirea proprietarului. pentru dările clăcaşilor, tre- 
bue să'ţi spui că sciinţa “economică ne arată şi ne 
dovedesce că există o correlaţiune între valorile muncel 
şi între capitaluri, valori care să cumpănescă singure, 
să echilibresă, cum să dice, or care ar fi legile, or- 

“donanţele şi narturile ce li s'ar impune. Dacă acest 
principii. este adevărat, precum nu me îndoesc, şi 
daca Economia politică - este vă sciinţă, apol fil sigur 
că calculând val6rea muncei nu putem ajunge: la AT 
resultat. Şi ca să nu ve rămâe nică uă bănudlă să 
facem calculul şi pe Dasa care dici dumnâta. 
“După regulamentul reviduit şi modificat -prin fir- 
manul din 1852, proprietarul avea să ea pentru pă- 
mântul ce era obligat a da locuitorilor clăcași : 

10 22 de dile pe an în trei deosebiți timpi, pri- 
măvara, vara şi tâmna, muncă preserisă şi determi- 
nată minucios de lege şi de firman; de exemplu un 
clăcaş cu patru boi trebnea să muncâscă într'uă di 
16 prăjini de arătură; daca al cultivat vre uă dată 
pământ cu bunâ plată, trebue să scil că arătura să 

“plătesce cel puţin 7: sfanţihi pogonul sai 101/2 ler. 
pentru 16 prăjini. De voim să tăem preciul diler pe 
altă “muncă, găsim tot într'acea lege, în regulament, 
că pentru un fruntaş munca a cinci dile în cărătură 
să socotea căratul a 1000 de oca 1 uă distanță de
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30,000 de stânjănI sai trei poștir, ca de la Bucu- 
rescă la Olteniţă; scii negreşit că pentru căratul uner 
kile de bucate dusă la acâstă distanță să plătesce 
pe eftin 24 de lei de kilă sa 60 de lex pentru mia 
de oca ceea ce ne dă 12 le! dioa.. Şi or care din 

„lucrările prescrise de. regulament ver voi să er, fie 
sâpat, fie secerat, fie cosit, tot la 101/2 let și la 12 
lei ajungi, saii 11 lei termen de mijloc, saă Ja 242 
de ler val6rea a 22 de dile de clacă ale fruntașului. 

Trecând la val6rea dijmer; una din dece de la cele 
trei pogâne de arătură grâi sai pornmb, una din 
cincă de la alte trei pog6ne de fânsță, avem cel pu- 
ţin 120 de oca de grâi saii de porumb și 420 de 
ota de fân din care grâul socotit cel puţin pe 70 
de lex kila face 22 de ler şi fânu pe 60 de lei caru 
de măsură face 32 de lei. Peste tot claca și dijma 
296: de le! pe an sau 7992 de ler. pentru 27 de 
fruntaşi. - o | 

„De vom evalua dioa clăcaşului mijlocaş tot pe 
prescripţiunile regulamentului o găsim de 6 lei cel 
puţin sai 132 de ler pentru 22 de dile, la care a- 
dăogând 44 de le dijma din trei pog6ne de arătură 
şi din 45 de prăjini de. fănâţă, me dă 176 de ler 
pe an sai 4752 de le! pentru 27 de clăcași mijlocaş. 

Asemenea găsim pentru clăcașul de clasa a treea 
31/a lex dioa sait. 77-de ler pentru clacă şi 29 de 
leY din dijma a trei pogâne de arătură şi a fânnlui, 
sa 106 ler pe an adică 2756 de ler pentru 26 de 
clăcaşi fără. vite de muncă. . 
„Peste “tot 15,400 de lei, pe an sai un capital de -



218 

154,000 de le! sâii 4831 de galbeni; cu 401 galbeni 
mal. mult de cât :am găsit” după calculul d'ântâii, 
ceea ce'ţi dovedesce că din causa estinderei repedi a 
agriculturei, la “noi munca să suise într'uă progre- 
siune mai repede de cât val6rea -pământului; de acolo 
vine şi scăderea repede a valârei muncel în anul a- 
cesta, după cum s'a constatat pretutindeni. 

După cum vedi domnule locotenent aceste calcule 
să control6să unul pe altul şi să confirmă unul 
printr'altul, întocmai ca duoă operaţiuni arithmetice. 

— seu spuiii drept domnule că eii pe dumnsta te 
credeam liberal, dise oftănd părintele Pahomie, dar acuni . 
m'am convins şi eii că al ide! ruginite; dar nu vedi 
că în America de e Americă şi tot ș'acolo saii des- . 
Tobit robii; şi vel ca nol care suntem chrestini civi- 

“ lisaţi şi tocmai în centrul Europer să voim să ţinem 
pe betul sătean rob înhămat la plug. 

— Asupra acestul punt sunt multe de dis; în ceea, 
co privesce însă împroprietărirea fostului clăcaş, vă 
pot încredința părinte că sunt mal vechii partisan 
al acestei idei, nu pentru că am putut crede vre-uă 
dată că se pâte lua ceva, cât de puţin, de la cineva 
şi a se da la altul; dar pentru câ vedeam în regu- 
lament şi în firmanul de la 1852, în preseripţiunele 
întitulate datorii reciproce un drept exersat de foştii 
clăcași asupra unei părți. din pământul proprietarului 
precum şi pentru proprietar un drept asupra muncel 
plugarului. După legea din 1531 precum şi după 
firmanul din 1852 nic! proprietaru:. nici munca nu 
erai libere în t6tă acepţiunea cuvântului; legea le
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robise pe amânduoă. Am fost tot-d'auna pentra recu- 
n6scerea fostului clăcaş ca proprietar pe partea de 
pământ ce'"1 acorda; regulamentul, fiind că vedeam în- 
tracâstă măsură desfiinţarea a ducă robii, a robiei 
muncei şi a robie! pământului; fiind că vedeam în- 
tr'acestă măsură întemeerea dreptului de proprietate 
pe basele po care ea se află aședată în Occident; 
pentru că vedeam într'ânsa singurul remediu de a 
îndrepta, lovirile aduse proprietăţi! şi libertăţii omului 
de pravila lui Caradgea, de condica lui Calimah, de 
regulament şi de firmanul de la 1852. Am fost tot- 
d'auna pentru împroprietărirea ţăranului. clăcaş pentru 
că acâsta fiind uă cestiune care interesa marea parte 
a Românilor, pe 400,000 de familii plugari, 6meni 
puţin luminaţă, putea să facă să pericliteze libertăţile 
n6stre; pentru. că putea să aducă uă perturbaţiune 
mare. Acsta însă nu m'a făcut să consider pe acel 
care nu cugetati ca mine ca r&i români, tâte convic- 
ţiunele sunt respectabile când sunt adânc împlântate 
în spirit. - 
„Am fost pentru împroprietărirea ţăranilor fiind că: 

claca era o causă de desarmonie şi de luptă în clasele | 
societăţii române, luptă care trebuea să încetese, fiind 
că trebuea să încetese devălmăşia care nu pâte exista, 
şi nu trebue să existe în starea de. civilisaţiune. 
Devălmăşiea este un început saii uă urmă a comu- 
nismului; mărturesc însă “că n'am cugetat nici uă 
dată ca să p6tă lua culva cel 'mal mic lucru, cea 
mal mică val6re, fie chiar în numele patriei şi al 
binelui general, fâră drâptă şi deplină despăgubire.
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Acest principii de despăgubire este consacrat chiar în 
convenţia n6stră de la 1858 şi în dreptul omului de la 
1789, isvor în care am botedat proclamaţiunea, nstră 
de la 1848 şi “unde și convenţiunea a 'luat princi- 
piile de drept ce se coprind într'ânsa. Acel care ar 
voi să găs6scă exemple de contrariii în cele ce s'a 

“făcut în Prusia, în Austria, în Polonia şi Domnul 
mai scie unde, comită uă erdre gravă; nu aii studiat 
serios nici ceea ce a existat nici ceea ce s'a facut. 
Nicăiri la popdrele creştine, până astă-dr cel puţin, nu 
s'a atacat, proprietatea; şi când s'aii ivit idei de ase- 
menea, tendinţe, ele au fost reprobate. Nu cunosc un 
asemenea, exemplu nici măcar la Romani în timpul 
luptelor asupra lege agrare; este uă mare erdre îs- 
torică a crede că acea lege privea împărţirea altor 
pământuri de cât a celor luate de la vrăjmaşi.: | 
— Dar domnule, acâstă lege are să sporâscă ve- 

niturile proprietarilor deposedaţi, dise domnul Oftescu !. 
o sciii de sigur, am audit-o chiar din gura domnulul 
Ministru. Cele ce să dicii în contra acester legi sunt 
numal nisc6 scornituri, şi ştii de unde vină? Vin de 
la coaliţiunea, monstrusă. Omenil s'a pus pe muncă. 

— Ea lasă, domnule, întrerupse cocâna Zinca, dar 
la Mămăligeni la leliţa Anica n'am vădut eti că n'aii 
arat nici uă palmă de loc? O să mâră la tâmnă lu- 
mea de. f6me; dup'acum s'a scumpit bucatele. va de 
om, "I-a lăsat-o arendaşul; perde sărmana muere cu 
uă grămadă de copii, peste 500 de galbeni; anul ăsta 
s'alego cu cer 260 de galheni ce o să iea de la casa 
de lichidaţie.
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— Negreşit că veniturile moșiilor aii să sporâscă mereă şi d'acum încolo precum ai sporit şi până acum; 
dar acesta nu.va, fi o consecință a. aceste! legi. Efectul 
el are să fie cât va timp să împedice acea progresie, 
Uă lege bună trebuea să aducă îmbunătăţirea foştilor 
clăcași fără a nedreptăţi pe proprietari; trebuea, să | mărescă producţia ţăril ear nu S'0 oprâscă cum are 
s'0 facă duo! şi tre! an; dar nu este cestiunea,- de 
o să fie sai nu folosit6re sai păgubitâre proprietarilor, Este învederat că s'a făcut uă nedreptate şi uă ne- dreptate mare une! clase a, societăţii -Române? ea este 
mărturisită chiar do acel în favârea cărora s'a făcuţ; căci nimeni nu cun6sce mai bine de cât fostul clăcaşii 
val6rea, dijmel şi a, celor 22 de dile de muncă ce da, pro- 
prietaralui;. nimeni nu cun6sco mat bine de cât el cât 
costă pe proprietar moşiea cumpărată acum şi câţi-va anl. Răul cel mare eă îl văd într'acestă consciinţă ge- nerală despre nedreptatea făcută, r&ă mult mal mare de cât paguba, de 200 de mili6ne pricinuită proprieta- rilor şi de 380 de miliâne statului, Românul de la cel | d'intăii pas în viaţa publică învăţa a crede că gu- Vernul când vrea pote face uă nedreptate; învață a, 
crede că să pote face uă lege prin care să se ia de la unii ca să se dea la, alţii; am obicinuit pe uă clasă a societăţi! Române, clasă numer6să şi incultă, a crede că pentru îmbunătăţirea stăril er este în drept a lua de la altă clasă 200 de milione şi a 
impune tutulor celor l'alte clase uă contribuţiune de aprope opt miliâne pe an sati de. 380 de mili6ne în -15 anl. Se pote fârte bine ca. mar târdii paguba, ce.
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aii suferit proprietarii să facă mal muncitori şi mal 
cu îngrijire de interesele lor; dar acâsta nu face ca 
legea rurală de la 1864 care. impune foștilor clăcași 
de a lua pământ vrând nevrând, plătind ceea ce unii 

- mu .pot plăti şi care obligă pe- proprietari a ceda 
pământul lor cu preciii mar. scădut de cât pe jumă- 
tate, să nu aducă mari perturbaţiuni; când nu era 
trebuinţă de: a păgubi nici pe particulari nici pe stat. 

— Dar de ce dici că at să plătâscă cele-l'alte 
clase? întrerupse locotenentul, de vreme ce scim toţi 
că proprietarii aii să fie plăţiţi din casa de lichidaţie 
şi că acea casă se formâsă  numal cu contribuţiunea 
foştilor clăclași? 

— Cum credi dumneta, domnule că să pote plati 
proprietarului 152 de let şi 14 -parale. şi cu amor- 
tisarea, de 30/, 198 de le! şi 34 parale-de fruntaş, 
114 lei şi 34 de parale saii 148 de lei cu amorti- 
sarea de mijlocaş şi 81 de lei şi 24 de parale, cu 
amortisarea 106 lex pentru codaş, când aceste tre! 
categori plătescii cel d'ântâii 133 de ler, cel de al 

treilea. 71 de lei şi 20 de parale? Cine credi că are să 
plătâscă sumele de 65, de 48 şi de 85 de lei? nu vedi 
că acele sume care însumâsă peste 600 de miline şi 
care provinii din contribuţiunea, foştilor clăcaşi după 
moşiile Statului, sume cere intra în casa Statului şi 
care uşura cu optii miliâne pe contribuabili? 

— Trebuia să se facă ceva pentru bietul popor, 
că destul a suferit! dise domnul Jăpcănescu. 

— Negreşit că trebuea să se facă cara; şi mult 
„mal mult de cât s'a făcut; trebuea mal întâi să
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se tae jafurile şi abusurile; trebuea, să i să facă drep- 
tate, 6ră nu să se facă să crâdă mulţimea că uă 
clasă de Gmeni i-a fost vrăjmaşă ; nu a o face să 
crâdă că nă societate să pote aşeda pe puterea .numt- 
ralui, să-I corumpă ast-fel inima şi rațiunea; căci acesta 
ar i a'1 compromite existența. Ua societate ca să arh 
vitalitate trebue să scie că dreptul trebue să vie de 
la rațiune care ea este independenţă de număr; trebue 
să scie că dreptatea este a tutulor, Ua societate care 
pote impila şi năpăstui uă clasă, fie cât de mică, cât 
de puţin numerâsă, nu este ua societate civilisată, 

Improprietărirea, care trebuia să fie un drept s'a 
impus foştilor clăcași ca nă obligaţiune, şi proprie- 
tarii s'au depărtat de la dreptul -natural al tot omului 
de a putea, concura, și el cu cer-lalţi cetățeni la cumpă- 
rări de pământuri din cele date foştilor clăcași, când vre - 
unul din e! ar voi să vângă de silă sau de bună voe, 
— Trebuia să se facă ceva în contra boerilor, prea 

so fătuseră tari; nu'ţi aducă aminte de coaliţiunea, 
monstru6să şi de camera oligarhică? nu mar erai de 
suferită! dise. părintele Pahomie. | | 

— Aşa credi și aşa (e faci să credi acel care 
propagă erdrea în locul adeverului şi eresurile în locul 
sciinţeI? dar de ce nu to gândesc! că a tracta astă- di 
pe proprietari de inimici a! ţării şi a striga în contra 
lor ca esploatatori de săraci, este a năpăstui uă-clasă 
de Gmeni producători şi necesarii societăţii. Române, 
— Dar e! nu facă nic uă produceiune; faci nu- 

mal consumăciune; nu sunt pentru năciune; sunt boeri 
şi ciocol, dise domnul Vintilă, şi -eui sunt de neam
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mare că sunt viţă. de Domn, dar sunt adevărat nâ- 
ciunalist, | 

— Uiţu, D-le, că de la, conrenţiune încâci numai 
există în România alt soi de 6meni de cât numal 
cotăţen! liberi, dintre care unii proprietari, alţil co- 
mersanţi, alţi! meseriaşi, preoţi, impiegaţi publici, 
profesori, autori, plugari btc., care toţi ai aceleaşi 
drepturi la protecţiunea legilor, A striga şi a cere 
precum faceţi dărămarea vre uneia dintr'aceste cate- 
goril. sai condițiuni de 6men! este de un râii Român, 
un asemenea sistem ne duce a căuta să vătămăm, să 
apăsăm şi să nedreptăţim astă-di pe proprietari, mâne 
pe bancheri, poimâne pe neguţători mal pe urmă -pe 
fabricanți, pe preoţi, pe profesori şi pe or-cino nu 

pârtă ițari şi sucman; şi astfel din apăsare în apăsare 

să ajungem la uă strivire generală care nu pote aduce 
alt resultat de cât strivirea societăţii n6stre. 

Recunâşterea fostului clăcaşii de proprietar pe pă- 

mântul ce poseda este uă binefacere, nă dreptate, uă 

măsură civilisătore şi îmbogăţitâre; dar îndemnisarea 

proprietarului cu 410/g şi cu 260/g din val6rea reală 
co a cedat este-uă nedreptate exersată asupra unel 

clase a societăţii; şi în secolul al XIX-lea uă năpă- 

stuire nu este ertată nici chiar în contra acelora ce ar fi 

meritat”o0. Uă lege trebue să fie tot-d'auna consecinţă 
trebuinţelor şi a intereselor naţionale bine studiate, 

apreciate nu după aspiraţiunele unul partid, nu după 

exigenţe individuale, nici după patimi politice; căci 
acele aspiraţiuni şi acele patimi sunt tot-d'auna în
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contradicţiune și incompatibile cu interesele şi cu trebuințele ţări. o Me — Dupe apreciaţiunea mea, găsesc că trebuia uă soluţiune, dise domnul Spadon, şi vedi prea bine că -nu Să putea pune asupra bieţilor plugari uă îndato- rire “de plată mar mare ; nici p'asta nu o potă plăti. Să'ţi spuie domnul casier. | 
— In lumea asta nu trebuescii făcute decât lucruri . cari sunt cu putinţă şi nu v&d ce trebuinţă era, a se lua pământ de a proprietari fără voea lor ; Statul şi biserica, avea, uă destulă intindere de pământ şi împrăs- ciat ast-fel pe suprafacia, Româniel în cât prea puţine sunt localităţile unde să nu se găs6scă prin prejur duoă trei şi patru moșii de ale Statului, Acestă, întâmplare norocită ne da un mijloc comod şi avantagios de a improprietări pe toţi locuitori! clăcași, câţi ar fi cerut; şi ar fi devenit proprietari, fără a lua nimio de la nimeny; fără a obliga pe nimeni să facă ceea ce nu voea și nu putea, să facă, şi a/] sili să tr6că Dunărea și Prutu precum ai făcut'o „Mulţi ca să scape de drepturile ce li se impunea, e 

— Cum de su s'a gândit nimeni la, ast mijloc şi n'a făcut un project în sensul ăsta, dise domnul Torolpan. „— AU fost Gmeni cari s'au găndit, dar fiind că era uă idee naturală și prin urmare simplă, Gmenii. noștri de stat chemaţi a. so pronuncia nu aii găsit'o demnă de geniul lor, Acel project era. întemeiat pe principiul că. Statul să fie obligat în timp de câţi va, ani, de 10 sai de 20 de anl, să cedese din moşiile sale tutulor foştilor clăcași din România, care vor 
10957 o | “15
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cere, loturi de pimânt de la. 5 până la 15 pogne, 

pe preciul de 7, 12 şi 15 galbeni pogonul după lo- 

calităţi şi după calităţile pământului; cu obligaţiune 

din partea, cumpărătorilor să stingă datoria plătind 

-uă anuitate de 70/; pe an din care 5 dobândă şi 2 

amortisare; iar pentru câţi din clăcaşii după moşii 

“particulare ar fi putut să se învo6scă cu proprietarii 

lor pentru cumpărătârea -de un lot de întinderile de 

mai sus şi m'ar fi putut să plătâscă printr'uă parti: 

„_culară înţelegere între ei, Statul să fi luat. asuprăi 

datoria plătind proprietarului în bonuri; Statul în- 

demuisându-se la rândul săi de la 'acquerori prin 

plată de 70/g asupra val6re! contractate cu proprietarul 

pentru cumpărătârea pimântului, Intr'acea, lege comuna 

ar fi fost declarată liberă, obligându-se proprietarul 

a ceda câte ducă pogâne de familie pentru casă, gră- 

dină şi iislas cu indemnisare de 2 galbeni posonul 

platnică în timp de patru anl fără dobândă. 

Iată cum ar fi fost redijat acel project : 

Liberarea muncitorilor agricultori și a. . 
„proprietăţii pământului 0. 

Secţiunea 1. 

Domeniile Statului. 

Art. 1. Tot locuitorul clăcaş aşedat pe moşiile Sta- 

tului are dreptul a rescumpăra pământul ce lucra, 

până la maximum de 15 pogâne. ” 

(1) Projectul de lege trimis de ministru comisiunti centrale în a- 

nul 1859. * . !



227 

Art. 2. Acest drept nu'l va putea exersa, locuitorul clăcaş decât în timp de 15 ani, contând de la pro- mulgarea legil. | 
„Art, 3. Calitatea pământului se va socoti de trey mâni, cea d'ântâiui de valdre de la 19 până la 15: “galbeni pogonul, cea, d'al doilea de val6re de la 9 până la 12 galbeni şi cea d'al treilea de la 5 până la S galbeni pogonul. - i 
Art. 4. Ministerul financelor, după ce mar ânteiu va determina, clasa, pământului, va desbate cn clăcași! care vor cere împroprietărirea preciul pământului în marginile prescrise la art. 3. 

„Art. 5. Daca întruă lună după cea d'ântsiii cerere părțile nu se vor învoi prin bună tocmâlă, vor numi fie-care câte un arbitru; aceștia vor -fi obligați să dea otărirea lor, adică să termine preciul “pog6nelor în marginile prescrierilor de ]a art. 3 şi în termen de uă lună; iar neinvoindu-se şi acestiea, se va numi îndată de tribunalul judeţiului un supra arbitru ca- rele în timpii de uă lună, cel mult șa da hotărirea, sa, hotărire care nu va; putea, fi decât. încuviințarea unuia din preciurile propuse de cel d'ântâii duor arbitri, 
„Art. 6 Foncţinnea de arbitru va fi grătuită şi ni- „Meni nu 0 va putea refusa, 

Art. 7. La înfăţişarea „actului de învoâlă sai a sentințe! arbitrale, ministerul financelor va, libera, fos- tului clăcaş act de proprietate pe numărul pog6nelor învoite; în' acel act se va, specifica măsura, în lungime şi în lăţime a pământului precum şi posiţiunea, 10-



228 

cului, şi ministerul va rămânea cu drept de hipotecă, 
cumpărătorul obligat fiind a plăti pe tot anul uă 
anuitate de 70/) asupra val6rei contractate şi însem- 
nată în act. Acea annitate de 70/9 coprinde 50/g de- 
bândă şi 20/9 amortisare platnică până la stingerea 
datoriei, numărul anilor calculat după tabelele de 
amortisare. Iar. după stingerea datoriei dreptul de 
hipotecă va înceta. 

Art. 9. Perceperea acelor anuități se va face de 
către comună în duoăspredece părți şi tot-d'auna de 
la 15 până la finitul fie-căriea luni. 

Art. 9. Fie-care cumpărător este liber a plăti şi 
mai mult de 70/g pe an sait și chiar suma totală a 
datoriel contractate, scădându-se după regulile calcu- 
lului de amortisare. 

Art. 10, Nică un locuitor nu va putea indo partea 
sa de pământ cumpărat în virtutea acestei legi până 

„ce mal ântâiă nu se va plăti întrega datorie contrac- 
tată către Stat. 
„Art 11. Bani! încasaţi la casierie din. plaţile de 

p de la cumpărători se vor împărţi în două părți, 
10 %0/, dobânda va intra în budgetul anual la ve- 
nituri şi se va afecta la trebuinţele Statului. 20 iar 
amortisarea 20/) se ra capitalisa şi se va întrebuința 
după leg speciale pentru a crea venituri Statului. 

Secţiunea II. 

Domeniile particolare 

Art. 12. In timp de cinci ani fie care locuitor clă- 
caş să pote învoi prin bună şi liberă tocmâlă cu pro-
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prietarul pe pământul căruea a dat clacă, or cum vor 
socoti şi vor crede ma! bine şi mal folositor pentru 
cedarea de pământuri, loturi de 5, 10 sau 15 pogone. 

Art. 13. După espirarea acelor ciner ani or ce 
obligaţiune reciprocă după legea. clăcii încetâză şi 
locnitorii clăcaşI care nu. se vor fi învoit cu proprie- 
tari! “pentru cedarea de pământ precum şi proprietari! 
TEmânii cu totul liberi unii despre alţii şi or ce tran- 
sacţiune, închirier6, cedare sai or ce altă alcătuire. se „Va face cu bună și liberă învoclă, fără nici uă îndato- 
rire pusă de lege nici asupra unuiea nici asupra, alteia. 

Art, 14. Proprietarii şi “clacaşi care să vor înroi 
între dânşii în termenul de 5 an! prescris la art. 12 
să vor înfăţişa la Ministerul de finance, aducând con- - 
tract legalisat de autorităţile administrative .de pack- 
nică stăpănire a acelor locuri; şi daca contractarea, va, 
fi făcută în limitele prescrise la art. 3. Guvernul va 
plăti îndată proprietarului 25 0/0 din preciul stipulat 
în contract, iar pentru cea-altă parte îl va, da obliga- ţiunI de thesaur aducând dobândă 50/; platnice prin 
tragere la sorți în termenul 'resultât după calculul 
pentru amortisare cu 20/g: pe an, şi statul va lua, 
hypothecă pe pământul cumpărat de clăcaş având a- cesta al plăti câte 70/0 pe an pe suma, contractata 
cu proprietarul, , 

„Art, 15. Acele  d'ântoâiu plăți anuale ale locuito- 
ilor. cumpărători, atât de la stat cât şi de la parti- 
culari vor servi la stingerea obligaţiunelor hypotecare 
liberate proprietarilor particulari. | 

Art. 16. După espirarea termenului de cinci ani 

1
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fixat prin art. 12 locuitorii clăcași care nu se vor 
fi putut înţelege cu proprietarii pământului în limi- 
tele prescrise la art. 3 vor. fi în drept a cere şi a 
priimi pământ pe moşiile Statului în condiţiunele im- 
puse pentru locuitorii Statului la art, l până la | 
12 şi tot într'aceleaşi termene. 

Secţiunea [II.. 

Liberarea şi formarea comunei. 

Art. 17. Po moşiile Statului precum şi pe cele 
particulare să va da comunei câte 2 pog6ne de familie. 

Art. 18. Fixarea pământului care va forma rada 
comunei, coprindânăd într'un singur ocol satul, grăi 
dinele şi islasul să va otări de proprietar în înţele- 
gere cu locuitorii, iar la cas de contestaţiune să va 
hotărî de consiliul judeţian după ce mai întâiit să 

„Ya pronuncia şi consiliul comunal, 
Art. 19. Despăgubirea proprietarului pentru acele 

pământuri va fi de 2 galbeni pogonul şi plata să va 
face în timp de patru ani, plătind fie care familie 

“câte un galben pe an adică uă jumătate de galben | 
de pogon. 

Art. 20. Alegerea acestor locuri să va face con- 
sultânduse salubritatea şi posiţiunea, despre apă şi 
alte înlesniri pentru men! şi pentru vite; preferin- 
duse pe cât se pote locurile pe care se află aşădate 
satele la promulgarea acesti leg. 

Art. 21. Acolo unde pe aceeaşi moşie să află mai 
multe cătune să vor aduna cât să va putea casele 
la un „oc,
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Art. 92. Măsurile de mai sus vor fi îndatoritore atât 
pentru proprietari cât şi pentru -toţi locuitori care , - 
vor voi să rămâe în comună, fie clăcași sai nu, de 
vor fi cumpărat pămînt de. muncă saii nu. 

Art, 23. Dintr'acele duoă pogâne prescrise la 
art. 17: să va da îndată fie cărui locuitor câte uă 
parte de 400 de stânjini quadraţi, 10 stânjeni faciă 
la drum şi 40 de stânjeni adâncime, pentru casă, 
curte şi grădină, iar. cel -lalţi 1540 de stânjeni qua- 
draţă de fie care familie să vor socoti proprietate .. 
comunală, având fie care locuitor, până la desăvărşita, 
plată a pământului dreptul de a pasce pe pământul 
comunal, fără plată, u% vacă şi duor bol, iar după 
espirarea, acelui termen va plăti fie care casel comu- 
nale chiria locului ce va roi să închiriese după pre- - 
ciurile hotărite de consiliul comunal în fie care an 
la 1 Genarie. 
__— Aci este uă cestiune de apreciare dise domnul 
Spadon;' dar să dicem că ar fi fost mai bine aşa 
cum al chibsuit dumnâta; dar acum lucrul este făcut; 

- ce doar al vrea să revenim asupra:legel rurale? 
„— Nu, să ferâscă Dumnedeii! când într'uă socie- - 

tate să ivesce uă cestiune dintr'acelea care poti a- 
duce -perturhaţiuni și devine uă armă la disposiţiunea 
despotismului sai a demagogiel, ca trebue resolvată, |. 
şi uă dată resolvată bine sati reii, în nici într'un 
cas nu ţrebue a să. mal reveni asupra el. i 
— Am ei un prieten la Galaţi, un capitalist 

mare, om procopsit, face specull şi a căscigat mulţi 
bani din păcură; el mi-a spus, dise domnul 'Tororpan,



232 

că numai uă bancă fonciară ne pote scăpa, și sciii 
că el a şi dat comision să'1 aducă una de la Donâra; 
n'al de cât să te duci la bancă, intri înăuntru și ea, 
îndată îţi plătesce tâtă datoria; asta ne-ar trebui noă. 
— In adevăr băncile fonciare sunt uă instituțiune 

forte bună şi forte folositâre când" annitatea, ce să 
plătesce pâte fi acoperită cu uă parte din venitul 
moşii hypothecate; dar când ea absârbe tot venitul - 
și şi covărşasce te înec din ce în ce mat adânc în 
datorie. Să ne închipnim că al uă moşie de 1000 de 
galbeni venit a, cări! valâre este 15,000 de galbeni 
şi că esci datori pe dânsa 8000 de galbenr; dacă 
te vel împrumuta acei bani de la bancă cu S sai 
100/; dobândă si cu 4, 3 sai 2 amortisaţie ver da 
bănci tot venitul; dar cel puţin după căţi-va ant, 
dacă aX şi alt ceva ca să trăesci, redobândesci moșia; 
dar dacă îţi negoci6să obligaţiunele cu un scădămint 
care face anuitato să devie de 13 sait 140/p, atunci 
trebue să te mal împrumuţi uă sută, duoă saă trek 
de galbeni pe an, şi datoria va cresce în loc de a 
scădea. Băncile fonciare nu daii bani ele dati numat 
hârție lettres de gage sat Pfandiriefe care pârtă uă 
anuitate de 5, 6, 7 sai 80/0, acele titluri sunt sa- 
rantate în totalitatea moșiilor hypothecate; să nego- 

„ci6să pe piețe sai la bursă ca tâte valdrele; acex 
care ai bani de dat cu .dobândă le cumpără cu 
scompt sai cu agio, mal sus sati mat jos de valdrea 
lor nominală, după starea pieţer. Dar observați că 
astă-dI mal avem şi alte hărtir tot aşa de bine ga- 
rantate căt ar putea fi şi obligațiunele băncii fon-
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"- ciare, aceste valori sunţ bonurile rurale de uă valdre ca de 300,000,000 cu dobândă de 100/) şi 30% amortisaţie şi care să negoci6să cu 60 şi cu 650/ adică ună dobândă de mar mult de 15% şi 41/.%/ amortisaţie. | | Care este capitalistul acela atat de fără sciinţă, care să săsâscă tot într'un târg hărtir care dai $ sait 90/) şi alte hărtit tot atât de sigure care dau 150% și să prefere pe cele d'intâii ; după acesta, te - PoţI conringe că bonurile rurale ast-fel precum sunt „astă-dL au lovit pentru mult timp creditul fonciar şi - că a făcut imposibilă înfiinţarea de uă asemenea bancă pe cât timp nu să va lichida plata acestor bo- nuri, sai nu se vor sui la pari saă-nu să vor converti - Precum Îmi propun a v'o espune în altă ocasiune, conversiund pe care ei cred că guvernul va fi siliţ a 0 face pentru cause pe care nu se cuvine a vi le spune astă-di. a 
— Ora să facuse duoă-spre-dece, copil după ce au privit la stos şi ati jucat loton şi domino. adormiseră unul pe sofa cel-lalţi duoi pe uă canapea ; cocâna Zinca trebuea să se scâle până în dioă să mârgă să ŞI îngrâpe via, mă închinaiui respectuos societăţii și D. Vintilă axu amabilitatea să mă întovărăşâscă, până la-otel ca să mă apere de cân! care toți îl cunosc. de om bun fiind că îl vad totă n6ptea pe - uliţe, propagând egalitatea, libertatea, naționalitatea, | “Şi amorul patrier.
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Î.. 
“Într'uă societate bine ecuilibrată deosebitele ramuri ale organismului săi constitutiv trebue să foncţionede împreună. Precum în ordinul physiologic un corp nu 

pote fi sănătos daca tâte organele nu'şi împlinesc 
foncţiunile lor, conform regulilor nature! physice a, Omului, şi precum uă rea, circulaţiune a, sângelui, uă 
digestiune slabă sai uă respiraţiune defectu6să aducă b6lă şi chiar încetarea vieţel, asemenea, şi în ordinul social Litteratura,, Philosophia, Politica, Sciinţele , Artele, Commerciul și Industria, trebue de uă potrivă 
cultivate; nică una nu trebue lăsate în părăsire, Ac- tivitatea, intelectuală şi physică a unet naţiuni tre-: 
bue să fie bine repărtită : una nu p6te absorbi pe. 
cea-altă fără ca, acea, societate să nu se resimță, may 
curend sait mal tărdiă, în consideraţiunea, în puterea. şi chiar în existenţa sa, | | Citind ceea ce se tipăresce şi ascultând cele ce se dică în public şi în particular, nu putem să nu con- 
venim că la nor politica absârbe tâtă inteligența, că. 
spiritele sunt esclusiv pornite către politică ; d'abia. „€Şiţi din sc6lă, tinerii îşi ascnta puţin limba şi con- 
deiul, le mie în puţină fiere şi 0 iaă la fuga în.
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arena politică pro sai contra guvernulni, după cum 
vine mal bine Ja socotâlă. Jurnalistica, politica mi- 
litantă, limbuţia tribunei şi biurocraţia pari singu- - 
rile cariere demne de un Român, singurul terâm în 
care cresce gloria, consideraţiunea, stima şi averea, 
De vom excepta un forte mic număr de învăţaţi şi 
de artisti cari faci ondre „ţării, putem dice că phi- 
losophia, “sciinţele şi artele sunt fârte puţin culti- 
vate, iar commerciul şi industria sunt lăsate Nemţi- - 
lor şi Ovreilor; şi noi în loc să căutăm a'1 întrece 
în muncă, a'X învinge prin iscusinţa și activitatea, 
n6stră, stăm cu mânele- “în sân şi ne bocimă că ne 
copleşeseti străini, uitându-ne înspătmăntaţi cum pe- 
riclit6dă naționalitatea n6stră precum periclita viaţa - 
lui Petru, înainte de a resuna glasul Măntuitorului 
care îl îndemna să dea din mâni. 

A fost un timp, când trebuia mare indrăsndlă şi 
abnegaţiune unul Român ca să vorbâscă de naţionalitate 
şi libertate; îl trebuia să renunţe le bunavoinţa gu- | 
vernului, să închee pact eu persecuţiunele de tot felul, 
cu exilul și cu proscripţiunea, să se hotărască a, duce 
uă viață miseră, de multe ori a'şi compromite chiar 
afecţiunele şi solicitudinea, familiei. Ca să vorbâscă 

„sai să scrie cine-va despre drepturile Românilor, des- 
pre viitorul şi aspiraţiunele lor, să pomen6scă de des- 
fiinţarea robiei, de împroprietărirea clăcaşilor, de 

" aholiţiunea protectoratului, de redobândirea autono- 
miei, de unire; să critice distribuţiunea justiţiei, mersul 
administraţiunii, să se atingă de moralitatea vre unul 
puternic al dilil, de concussionari saii de prevaricatori,
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îl trebuia să se ducă peste țări şi peste Mără, să 
dea, scrierile lui altuia sai să'si ascundă numele; căci 

„altfel se espunea, a, fi trămis să-se „pocă6scă în vre 
uă temniţă saă cel puţin în vre u% monăstire. Am. 
apucat acel timp grei pe când Câmpinânu, Mitică 
Filipescu, Nicolae Bălcescu îşi ispăşeai asemenea, pă- 
cate la Plumbuita, la Snagov, la Mărginent şi la 
Telega, topindu'și sănătatea, viaţa şi averea. Acea IE 
generaţiune "şi-a împlinit misiunea, el. Graţiă impul- 
siunei dată de Gmenir acelei 'epoce, ţâra a dobândit 
ceea ce are astădi; dar -generaţiunea, care să rădică 
nu are şi dânsa uă misiune de împlinit? misiune mar 
grea pote, mâl anevoe, care cere şi mal. mult talent 
şi mal multă învăţătură, mai multă ostenâlă şi ma! 
multă abnegaţiune; nu incumbă e! datoria de a con- 
serva şi consolida, ceea ce s'a dobândit? Sa facă ca 
Români! să fie uă naţiune stimată şi respectată prin 
acțiunea et intelectuală - şi industrială, respectată şi 
de guvernul ex şi de puterile străine; să nu aibă a 
so teme nici de tendinţele absolutiste din întru nici 
de speranţele de cotropire din afară; să facă așa, ca 
în România domnirea legilor şi a cunoscinţelor să fie 
complectă, ca sciinţa şi adevărul să ia locul minciu- 
nei,. eresurilor şi prejudecăţilor! Ss nu ne facem ilu- 
siunt-ci să scim că nu ne este ertat noă să r&mânem 
nică în urma Sărbilor, nici a Bulgarilor, niet a Un- 

"gurilor; posiţiunea nâstră geografică este astfel că 
fatalmente , trebue “sai să fim în capul civilisaţiuni! 
Orientului sati să perim. Să nu ne bisuim pe drep-. 
tură şi pe legi scrise; ele vor exista numa! pe hărtie . -



240 

pe cât timp Românul nu'și va oţeli braţul şi ânima 
în sudârea' productivă a ostenelei, care dă şi curajul 
şi midlocele de a apăra şi a menţine drepturile. În 
van ne vom aduna în colegii electorale pe cât timp 
trebuinţele, interesele, temerile şi speranțele ne l6ga 
de bunăvoința guvernului; deliberările şi decisiunile 
parlamentului nu vor avea efect decât atunci când 
respectarea legilor va fi săpată mal adânc în ânimele 
n6stre decât în Constituţiune; atunci şi numa! atunci 
Gmenii care cugetă drept şi care nu sunt minjiţi de 
de bla, reacţiunii; 6menil cari doresc cu sinenritate 
progresul şi libertatea, vor putea fi apreciaţi de na- 
țiune, căci atunci poporul se va depărta de aceia cari 
caută a'1 smulge libertăţile, de aceia cari în libertate 
nu văii decât anarhiă şi nu caută ordinea şi stabi- 
litatea, decât în despotism;. atunci - Românii grupați 

„sub drapelul Constituţiunei vor aptra, cu preţul vi€țel 
lor, principiile: de legalitate de moralitate și de jus- 

„_tiție. Când văd alegerile parlamentelor făcute cu bâta, 
deputați şi senatori votând cu ânima sdrobită ceea ce 
nu ar voi să dea, legile nesocotite și Constituţiunea 
neţinută în s6mă; îmi aduc aminte cuvintele Comitelur 
de Carlisle fost Lord Morpeth, amicul naționalităților, 
inamicul neîmptcat al cuceritorilor și al apăsătorilor. 
Comitele susținând înaintea Cavalerului Benzi necesi- 
tatea, de a se da Românilor uă constituţiune liberală, 
basată pe uă representaţiune naţională întinsă, adăoga: 
„Domnule Comisar, nu trebue să'ți scape din vedere 
„uă împrejurare; ei de şi nu cunoscă Principatele, 
„dar după relaţiunile statistice ale lui Senior şi după
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„Obiectele ce am vădut trimise la esposiţiunea, de Ia, „Paris, commerciul acolo trebue să fie forte puţin „desvoltat şi industria cu totul în părăsire; şi pe cât | „timp va, fi acâstă lipsă, nu puteţi compta pe eficaci- | „tatea puterii. interne a naţiunei pontru apărarea, dis- „Posiţiunilor constituţionale, destinate a, fi un control „ŞI a pune un frâu Guvernului, când acesta, ar încerca 
„ale înlătura, * | - 

Să nu ne închipuim că aforismele : mici ud con- stituțiune nu resultă dintr'ud deliberaţiune, | „Drepturile popbrelorii nu sunţ niel uă dată -serise, — Cu cât e scris mal mult ci atât instituţiunea este mal slabă. — Nică uă naţiune nu'şi pâte da lihor-. tatea daca, n'o are. Sunti numai nisce cugetări fără temeiii şi că ele nu ai origina lor în observaţiunea, faptelor şi în consecinţele și resultatele ce au produs deosehitele revoluţiuni, 
Preumblându-ne pe stradele „oraşelor nostre şi vă- dând mal t6te magaziile şi prăvăliile plins numar de mărfuri străine şi ocupate numai do meşteri străini, “ţiind pe. sema n6stră a Românilor numay cârciumele ca în timpii lut Herodot care pe locuitorii acestor țări ÎI numea zazri?oue câreiumari)_nu - puțem A nu. fi coprinşi de întristare şi de temere pentru viitorul nostru, şi să nu ne întrebăm daca suntem OY uă na- țiune cirilisată.' Sei că dicând aceste cuvinte scan- dalisez multe ânim! curate şi gener6so; sciii că cele ce am de dis ai să rădice în contra, mea condee agere şi limbi de foc; “dar fost'am cii vre uă dată ânător de popularitate sai de favoruri, linguşitor al puterii 

10957 16



242 

de sus saii de jos ca să mă dau înapol dinaintea 
adevărului şi a convicţiunei? Fii scii cum trăescă și 
morii acel 'cari nu cruţă nick cutezarea, şi neruşinarea 
apăsătorilor, nică nepăsarea şi moliciunea aptsaţilor. 

aca, linguşitorii regilor sunt un dar funest al mâniei 
ceresci, cum se pot califica linguşitorii poporului? A 
lăsa pe Români să crâdă că suntii ceea co nu suntii, 
şi a le ascunde neajunsurile, este uă crimă de les- 

/ patrie, este a'1 corumpe şi ai adormi în neactiritate . 
| ca să se descepte în lanţurile acelora cari lucrâsă la 

cucerirea lor. : 
Uă naţiune fără industrie nu pote fi considerată 

ca civilisată,; fiinţa unei societăți este supusă astădi 
„aceste condițiuni, este acel tobe or sot to be al lui 
Schakespeare. 

Vânătoria, foncţiunelor publice şi părăsirea indus- 
iriei sunti peirea ţării acestia; suntii inamicii pri- 

/ mejdioși ai Românilor; suntit aliaţii cer puternică al 
despotismulu! şi al Ebraismului. Numa! munca şi sciința 
no poti salva! 

Datoria cea mal sacră a cugetătorilor, diariştilor, - 
Dublieiștilor, Gmenilor de Stat politici. saă diplomați, 

este da a arăta naţiunei calea care pote. s'o ducă la 
prosperitate şi la fericire, c calea pe care pote să în- 
lăture pericolile care o ameninţă. | 

Nimic nu pâte servi mai bine la apreţiarea, i la 
măsura stării unul popor ca literatura; căci ca este 
forma sub care se espune şi se înregistreză cunoscin- 
țele şi starea morală şi intelectuală a unei naţiuni. 
„Scrierile, dice Bukle, sunt tesaurul inteligenţei, 

pe
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„literatura ne dă cunoscinţa raporturilor ce a lu- / „cerurile cu ideile, adică a, cunoscinţel legilor fisice şi i „mintale ale unui popor, întrun timp determinat, Uă - „literatură în care nu s'ar coprinde. decât idei greşite, Sar încărca pe adepţii să de prejudecăţi în loc de a ; „le împrăscia; şi un popor cu câţ are prejudecăţi „mal puţine şi cu cât cunâsce adevăruri mal multe, „cu atât este mar luminat, cu atât are mar multă „Seiință, cu atât este max înainta pe calea progre- „Sulul şi a civilisaţiuni!, 
“Când generaţiunile viitâre vor căuta, în voluminâsele . tipăriri ale acestor ani să Băsâscă care a fost starea, „de civilisaţiune a societăţii nâstre la finele secolului | XIX-lea, trebue să convenim că afară de inregistrarea, "i faptelor politice şi de uă Iuptă. crâncenă între par- ș 

știde, şi pot dice mar mult între pers6ne, uă sete ne- . stinsă de putere împinsă până la aberaţiune; puţine, ' forte puţine urme se vor afla care să denote ună cugetare seri6să, care să, dovedâscă că, acâstă turburată Sociotate “a fost împinsă către studiele acele cari prin aplica- / țiunea lor la arte şi la meşteşuguri facu gloria, bo- găția şi puterea naţiunilor care jScă un rol în istoria cirilisaţiuniy, A dice numar că voim să fim uă socie- tate democratică, dar tot d'uă dată a onora, şi suferi oțiositatea, este uă contradicţiune; democraţia, nu este compatibilă decât cu munca; -numal, în societăţile aristocratice se p6te tolera trândăvia; căci celii care voesce să trăiască din munca altora este un adept, . um partisan natural al privilegiului. Numa! munca, a, desrobit societățile de sub jusul feodalismului; nu-



244 

mal ună societate de 6meni muncitori pâte fi uă so- 
cietate democratică, orl care ar fi numele ce ar purta 

- forma guvernului €%; precum uă societate în care trân- 
dăvia găsesce midlâce de traii nu este în fapt decât 
uă societate aristocratică, orl cât sar intitula, de de- 
mocratică, 

A combate setea de foncţiuni ale Statului, oţiosita- 
tea, prejudecățile industriale şi comerciale, a descepta 
în spiritul şi în ânima Românilor dorinţa de a se 
lupta prin inteligenţa şi munca lor cu n&murile cari 
sunt în fruntea civilisațiuniy, este astădi datoria cea, 
mai sacră a publicistulul Honân, 
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II. 
Vorbisem cu popa Stan de la Pipăraţi să ne în- 

tălnim la Dirt la Găbran ca; să tăiem târgul a trol 
buţi de spirt ce trebuia, pentru consomaţiunea, stabi- 
limentului ce are în sat. Estimp a închiriat şi câr- 
ciuma, proprietarului, a făcut apalt vendarea biuturi- 

„lor şi trebue marfă mat multă. Ceasornicile la nor 
nu prea, se potrivescii, fie care reguledă p'al săi după . 
opiniunile sâle politice şi iată-mă espus să aştept di- 
naintea, unui tacâm parfumat cu eshnquet de săpun 
prost şi slănină râncedă. Noroc că localul nu 6 de 
natură a îmboldi fâmea musteriilor. 

La uă mescidră alăturea, duoi bătrân so delectaii 
între țigarete şi cafea dând din vreme în vreme câte 
un păhăruţ de cognac pe gât, 

— Ţi-a adus flăcăul din năuntru, kir- Dobre, di- 
cea cel din stânga, o fi procopsit neroe mare; an 

„audit ca luat doftoratul, o. de vre ună duoă-deci 
de ani; l'a pus în slujbă? a 

— Să vedr, s'a făcut un vlajan cât mine de 
mare; "mi-a făgăduit nepotu Vasilake c'o să dică mi- 
nistrului să'1 facă procuror, că de! nu pote să'1 facă 

„mal mult de uă cam dată; e cam crud; să încâpă
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de jos; l'am scris şi la clubul cel mare unde sunt 
- tot feciori de Gmeni, numai că cheltudla e cam mare, 

căci acolo ai fel de fel de gusturi; ce să fac? să 
apuce şi el să intre în lume cum dice şi nepotămeu 
Vasilake, "am luat un apartament; la .Grand-hotel. 

__.— Da de ce să nu'l ţii la dumnâta la Jupuiţi, 
până vel găsi uă tr6bă; ca să nu bată petrile halmana. 
.— Val de mine, cumetre, să se prostâscă copilul 

la ţâră, după ce am cheltuit uă grămadă de bani cu 
„dânsul! să. ş6dă în Bucuresci să se frece cu 6menii 
că de! de procopsit, procopsit e; dar nu e practisit; 
Scil : &]la re zocyuare cd 222 TE vodunara, CUM 

dice nenea Pană; ultete dumnâta la coconu Lasca- 
rake, la coconu Hristake, la Encuşor şi la Nicuşor, 
găndesci că sciii carte? şi învertesci lumea:pe degite; 

„că Sunt practisiți; judeţul la noi nu'l duce văru 
Iancu şi cu nepotu Iordake? a putut vre un guvern 

“fără dânşi? ne tragii pe toţi de nas; ce vorii el aia 
se face. 

— Ia spune-mi ce face nepotăito Unghişeră? nu 
lam vtdut de nu se ţine minte. 

I-a, fost ră de tot, a avut noroc ca cădut 
minister, că drept în ocnă se ducea; a alergat ne- 
vasta, lui straca, val de ea, mal cu rugăţiuni pe la 
boeri, mai cu acathiste pe la biserică, a dat Dum- 
nedeii că toemal când îl arestuise a cădut şi mini- 
Sterul; apoi are şi nisce prietini tot unu şi unu; aă 
sărit cu toţii ca nisce 'smel 'şi l'a scos din belea; 
măncase nisce bani. dat visterii, 

— “În pare bine, săracul, c'a scăpat, om cn fa- |
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milie grea, uă grămadă de copii, dar biata, nevastă, . 
bunătat” de femee! Da de ce să fi cădut ministerul, 
frate? | | Ă 

— -0e, nu scii? vrea să dea pe Vodă jos. Bine 
că i a prins de-veste că ne duceam pe copcă, 

— ŞI nu “ia făcut nimenea nimica? 
— Co să facă că nu l'a putut prinde, daca pu- 

nea mâna pe dânsul apol atâta îl era, 5 
— Cum nu Ya putut prinde? lam întălnit şi ery 

pe pod. 0 "1 scie şi guvernu, că am un fin, pe 'Te- 
rinte lăcătuşu, cela sciă, care deschisese. prăvălie lângă 
casele dumitale de la, Popa-Rusu, s'a băgat Ia Poliţie, 
d'ăştia cum le dice? 6meni de ordine, câte uă car- 

„bovă pe di, treba lui e să]. urmărâseă şi să ducă 
vaport : unde merge, ce dice, ce face, ca gândesce. 

„Ce pate bietul crestin că. umblă mult vai de om! 
puno'ţi în gând că într'uă di după ce s'a plimbat 
totă diua mal p'in târg mal pe la obor, pe la nisce 
fabrici tocma lângă bariera Herestreului, s'a, dus d'a 
mâncat la grădină la Guichad, apoi sâra să te ţii 
„Terinte; de la capu podului. Mogoşii la sfântu Vi- 

„sarion, d'acolo p'in Batişte a, resboit'o tocma'n ta- 
bai; când a ajuns în picţă la Radu-Vodă bietu finu | 
Terinte a cădut p'o laviţă; într'uă clipă la şi per- 
dut din ochi apoi umblă tâtă nâptea s%l găsâscă ; 
tocma despre diuă l'a dărit eşind dintr'uă casă în 
dosul biserici nemţesci unde s'adună el n6ptea de 
vorbescii. Umblă iute, nevoe mare. 
„_— 0 fi avend bot forţi. 
—- Aşa nu! in cisme d'astea ca ale ndstre, ghetre.
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— Şa-fost în tabaci? audi diavolu! şi finăt'o 
n'a pus mâna pe dinsul? Când dic eii că arem un 
guvern de mămăligă! apol mal dorâdă de cât asta? 

“să mârgă în Tabaci! Ce să le faci, daca nu ror să'l 
dea de gol procleţi ăia de copil cu care se înţelesese ” 
să facă revoluţiune! Trebue să scil că în tâte e ame- 
stecat. N'a băgat uă bombă cât capul de mare în lu- 

-leaua Jul coconu Iancu Manu, de nici pân'acuma nu se 
scie cum s'a făcut aşa caraghioslic, Dar în complotul 
Imi Bontilă nu era amestecat, [şi cine “i a putut da 
de căpătâiu? s'a pus atunci vâru Iordake cu capul 

„şi nu “ia putut veni de hac! Şi credi că nu era pe 
dâlu mitropoliei când cu omorul lui Catargiu? l'a. 
sculat procurorul n6ptea din somn; s'a închis amân- 
duo în casă; ce'i a dis, ca "i a făcut că "ia dat 
drumul. Uite nu se face nimic fără scirea lui: pe 
Englitera o are în busunar, Sultanul nu ese din 
vorba lui să'l pică cu câră, pe Rusia, valvărtej 0 a- 
duce; pe Francia, pe Italia şi pe Austria ia aşa le 
j6că; când cu Beust când cu Andrassy; atâta noroc 
că Bismark nu'l are la nazar, mal ales de când a 

„cunoscut care sunt Gmenii cel huni care îşi iubescii 
ţera şi sunt devotați tronului. De vrea cl găndesci 
că nu opria resboiul de an, când s'a prăpădit uă 
grămadă do lume; are să dea sâmă grea. dinaintea 
lui Dumnedei! atâta sânge vărsat ş'atâţea bani 
cheltuiţi. 

— 0 fi nene Dobre și cum die dumnâta, dar 
apoi şi guvernul prea s'a făcut de tot. Ba-că ăla 
aşa, ba că ăla-lalt altmintirea, pare'am fi în vremea,
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incuisiţii;, scii dumnsta că Diănuelile astea, pote să 
bage în capul Gmenilor lucrurk care nici nu 18 trecea 
prin minte. Uă mulţime de spioni cu urechia la u- 

-şile şi la ferestrele caselor şi birturilor ascultând și 
păndind dioa şi nâptea să apuce vre uă vorbă sai 
Să ghicescă un semn; inventând comploturi, spuind 
minciuni şi urdind intrigi ca să in carbâva; denun- 
ciind ca uă crimă or ce sentiment de demnitate şi 
de independinţă, declarându-te revoluţionar, anarchist, 
petrolist, îndată, ce nu ești ciocoiu unni ministru sau 

„unul favorit al dilex care iai asupră-le monopolul pa- 
triotismului, al ordinei şi al stabilității, şi mar ales 
al dynastismului; ceea ce ne opresce ca Gmenil cel 
buni, credincioşi şi devotați de astădI să fiă tratați 
mâne la rândul lor de resturnători, de socialişti şi 
de inamici al tronulul și zice versa. Şi în vârtejul 
acestor intrigi nemernice, scărh6se şi neruşinate care - 
corumpi sufletul, degradă şi înăbuşiasce cugotarea se 
lasă curs liber venalităţiy impiegaţilor caro merge 
lanţ mână în mână cu corupțiunea guvernamentală, N 
sporesce din ce în ce mar mult: uă Piurocraţie nume- | 
I6să, aptsătâre şi hrăpitâro care trăesce pe spinarea / 
populațiunei muncitâre, precum trăiesce uă armată de + 
“invasiune într'uă țră cucerită; face ca, uă lumo în- 
trâgă, arendaşi, negustori, meseriaşi, năpustescii com- 
merciul şi industria, le lasă po mâna nemților ş'a, 
ovreilor şi ex alârgă cu limba scâsă după posturi, 
Prin sate nu mai vedi decât perceptori şi vătăşel 
care mal iati câte duoă-deci şi trex-decă la sută, pest 
ceea ce este'scris în lege şi în roluri, În armată su
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-se mal caută apărători al patril contra străinului, ci 
6meni devotați, instrumente ale ministrului, credin- 
ţiosul de astădi este mâne bănuit; nu se cere de la 

" oficer alt merit decât să fie un instrument de opre- 
siune- în contra poporului ca să'l potă ţinea cu or 
ce preţ în tăcere şi în nemişcarea morţii dac'ar în- 
drăsni să strige : „destul cu opresiunea, cu imoralita- 
„tea, cu prevaricaţiunea, cu calomnia, cu intriga şi cu 
„minciuna!“ sau dac'ar voi să câră să peneficieze de 
Bunurile şi de garanţiile constituţiunii ce i s'a jurat. 
Ce să'ţă spul, Nene. Dobre, mie îmi pare că un gu- 
vern lucrând cum lucredă guvernul nostru îşi perde 
timpul; “căci nimic nu Dâte omul, fiă cât de mare, 

_în contra ideilor celor adevărate, în contra legilor 
superi6re cari conducii destinele omenescer. Nu e bine 
ca guvernul să se bisue numal pe puterea armată şi 
să caute să ridice un edificii social întemeiat pe in- 
trigă şi pe minciună. Tot mută pe. oficeri de colo 
până colo; tot ia comendile de la unit şi le dă la 
alţii; par că "n dilele n6stre militarul mal pote să 
nu albă ide! şi convicţiuni, mat pote fi despărţit de 
“naţiune; par'că mal pote fi ceea ce era mercenarul 
Arnăut şi Switzer. Dacă le spui adertrul se superă. 
Puternicilor nu le place să le "arate cineva urmările 
ce potă să aibă faptele lor, când nu sunt basate pe 
dreptate şi pe rațiune; şi când vorbele esii adevă- 
rate, reul ca le vine îl atribue acelor care "i a pre- 
venit, iar nică uă dată legilor ordinului moral pe care 
nu aii voit să'l ţie în semă. 

Conversaţiunea urma pe tonul acesta, c când glasul
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înterlocutorilor fu acoperit de ertăciunile popi Stan - 
„car6 de la uşă începu a dice :. 

— Să mă erţi, du, Domnule > pote te-am făcut să. ascopți; da uite nu e vina mea, la ceasornicul mei tocma cinci şi jumătate; co să'I+fac umblă în- 
dărăt, o să'l puiu şi cui cu biserica nemţescă, 

Kelner! dăm un pahar de rachiă şi unulă de rom, 
uă ciorbă de gălusc), uă sticlă de vin de Drăgăşani şi un rasol ciolan, . 

“Vii tocmar. de la jupân Gherasi, mi-a dat un a- 
nason cum n'am -mak băut; am încercat pe la toți 
râchierii, nimeni în Bucuresci nu are aşa lucru; d'apot un galben vadra! n'a vrut să mi'l lase nier -uă 
para mal jos. Bra să iati ș'un butoi de jamaică ; 
ce băutură Dumnedesscă! voit să am toţ marfă bună 

„în prăvălie, când o scâte musteriu parâua din pungă 
să dică : halal să'r fie! 

— Pe cât vindi vadra de rachiti la cârciumă? 
— Bachiu do la jupân Gherasi întrebi? ala nu 

se vinde cu ocaua, e după. cum ese la pahar, daca 
al în prăvălie un hăct dăstept, vrednic, mester la 
turnat, îţi seâte și trex-deci de pahare dintr'nă oca,; 

„daca brodesci vr'un prost, nu'ţă ese nici duot-decr și 
cincI; vine pe şâse până la, şepte lex ocaua; basamacu 
e cădut de-tot, ca cşit ţurea; şâideci de parale, 
duoX ler ocaua cel mult, 

— Bun căstig, ici anasonu p'un galben și'l dar 
po şâideci şi cinci de lex. Spirtulii meu de ş6Yspre- 
dece lei vadra, îl dai basamacii pe trei-decă şi cinci 
de lei vadra, îţi rămâne mar mulţ de cât sută la sută.
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— Aşa €, da nu pui cheltuelile; mai căratu, mal 
risipa ;. dar accisurile şi Dacşişurile mal pe ică pe colo. 

— Da şi dumndta nu pui încărcatul la socotâlă | 
trel cincy-deci, în loc de ducă, când erestinu nu mal 
scie număra, * 

— Ferâscă Dumnedei! picat ast-fel de lucru; dar 
ce să dic, căstigul ar fi, cum ar fi d apoi nu sunt pa- 
rale; de la trecători ce mal pcţi rupe că e drum 
mare, dar de la 6menir din sat iei ce poţi, mar'câte 
uă Daniţă ducă de grâu; mal cu orz, mal cu câte 
uă povâră; ce să facem! ne ajutăm ăla cu ăla cum 
putem. De la Apostol, că/l. scil, warem să iai peste 

„ducă sute optii-deci şi duoi de le şi jumătate? apol 
- mi-a dat vr'o para? mă purta cu vorba dintr'uă di 

într'alta; d'abia lam făcut să'mi dea duoispredece 
baniţe de porumb, mi-a dus un stânjen de lemne la 
kir Ivancea la Bucuresci şi m'am învoit să'mi facă la 
vâră un pogon de grâii ş'unul de poramb de istov; mi-a, 
mai dat ce 6 drept șuă gl6bă de mânz; do cât să 
mă stric cu omu mai bine aşa! trâcă de la mine. 

— No, că nu te-al încărcat la socotălă : duoăspre- 
(ace baniţe de porumb sunt şeidaci de el. 

Caratu stânjenului la Bacurescl pe pugin trei galbeni. 
Lucrul pogonului de grâii şi pogonului de porumb . 

uă sută cincădeci do lej. 
Pune şi vre-uă trei patru galbeni mâuzul, face . 

peste patru sute de lex în loc dă duo sute optdeci 
„şi duol. 

— apoi ce, mult e? dar dobânda banilor unde 
o pul, câte duoă parale la lei pe lună, dar că
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trebue s'astept până încolo la tâmnă ea să'mi scot 
paralele! 

— Şi pe şâideci la sută d'ăi socoti dobânda tot 
"mal trece de la Apostol, 

— Sa scumpit banii de tot; uă grămadă de chel- 
tueli; de unde să le scoţi? Dumnsta nu seil că vine 
vremea de pergi de la unii şi capetele; mai de ună di 
n'a muriţ Muşat, "mi era dator cinci sute de lei, a 
lăsat uă biată babă bolnavă, a năpustit şi casă şi 
tot, s'a dus la nisce rude tocmat pe Neajlov în sus, 
Tai daca poţi. i 

— Sistemul de speculă ce ar adoptat -păgubesce 
po musteriii, fără d'a îmbogăţi pe negustor, este un 
sistem de camătă care storcând ps muncitor de tot 
fructul ostenelilor lui, sâcă, isrârele producţiunei. Iey. 
în adevtr şi uă mie la sută de la uniy, dar de multe 
or împreună cu câştigu perdeţi şi capetele, sărăcind 
pe sătân precum faceți secaţi isrârele de la care vă 
puteți folosi. Semănaţi cu lacomul din fabulă care a 
spintecat găina cu ouăle de aur; ax fi ma! folosit să 
iel pe tot anul uă parte mică din ceca ce câştigă un 
bogat decât să ier tot ce are un sărac. Cu cât popu- 
laţiunea în midlocul căreia te negustoresci e mal în- 
stărită cu atât te poţi îmbogăţi mat mult şi mar 
curând ; şi lucru e lesne de înțeles, căci en cât muste- 
riul e mal bogat cu atât consumă mal mult, eu atât 
debitul negustorului e mar mare, cu atât şi beneficiul 
mal însemnat şi mal sigur; eşti max folosit să învâr- 
teşti capitalul de tre şi de patru oră într'un an cu 
dece şi cu cinci-spre-dece la sută de cât sl întorel
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uă dată fie și cu patru-deci ori cinck-deci la sntă: 
un câştig pe care nu poţi compta nici ca valdre efec- 
tivă, nici ca uă val6re pe care să.0 poţi încasa la, 
“timp determinat ca să'țI poţi menţine creditul; uă 
marfă nu se pâte desface lesne decât pe un preţiii 
cuviinţios; când se ţine mal scumpă decât valdrea ex 
cea adevărată nu găseşti muşterii, se strică în pră- 
vălie saii se dă po datorie pe la 6meni cari mulţi 
nu 0 mal plătescii, căci acel cu dare de mână găsescu 
tot d'auna midlce d'a şi-o procura d'aiurea, îşi faci 
provisie pe la târguri. Cămătarii precum şi negustorii” 
lacomi la câştig nu pot avea aface decât cu răi de 
plată, cu risipitori, cu jucători de cărţi şi cu înşe- 
lăţori cari iaii marfă pe datorie sai sa împrumută 
cu bani pe poliţe de valori nominale întreite și îm- 
pătrite, poliţe şi datorii cari mal nici uă dată nu 
se plătescii la termen, cari de multe ori nu se plătescii 
nici de cum şi cari mal adesea se cfituescii ca fali-. 
inentele cu duoă-deci şi cu duo&-deci și cinci la sută. 
Speculantul lacom pe lângă miile ce voia să câştige 
perde și suta ce scâte din pungă; dar ceea ce nu 
câştigă nici uă dată acest soiii de negustor este stima, 
consideraţiunea şi. creditul pieţii care este capitalul - 
cel mal temeinic al unui comerciant: nu pâte dobândi 
credit pentru că efectele: ca are în portofolii nu ai 
nică uă certitudine nici măcar probabilitate de a fi 
soldate la scadenţă. Comercianții şi bancheril care 
lucredă cu procente cuviinţi6se câştigă şi prin capi- 
talul lor propriă şi prin creditul “de care se bucură 
şi care cresce pe t6tă diua cu esactitatea ce aduci:
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în operaţiunile şi în plăţile lor, banul ca şi muncă, 
ca Ori ce marfă îşi are uă valâre determinată, prin 
împrejurările timpului în care ne aflăm; a, trece peste 
limitele beneficiului la care are drept capitalul, a căuta, 
să se tragă dintr'uă speculație mat mult de cât se 
curine ca dodândă a banilor angagiață, ca: cheltueli 
făcute, ca retribuţiune a ostenelelorii depuse şi a ri- 
sicului, este a realisa un beneficiti nelicit care nu pote - 
să nu fie vătămător acelui ce crede că se pote îm- 
hbogăți prin asemea midlâce, căci nimeni nu se pâte - 
îmbogăţi de cât prin muncă şi prin economie. Şi orl - 
cine ar crede că mal sunt şi alte midlâce de îmbo- 
gățire se înşâlă forte; germenele pagubei se află as- 
cuns în midlocul câştigulur ilicit întocmar ca vermele 
rodător în fructul stricat; adevăratul şi singurul efect 
al speculaţiunilor lacome nu este altul de cât a sărăci 
poporul și prin urmare a'1 menţine în ignorenţă,. căci 
isnorența este fructul sărăciel precum sărăcia este 
partea, claselor ignorente; progresul este în muncă şi 
semânţa progresului este învețătura; daca progresul 
intelectual sporesce bogăţia poporelor, nu este may 
puţin adevărat că cunoscințele nu potii începe până 
nu se grămădesce mar ântâiii uă căţime Gre-care de 
bogăţie, fără bogăţie nu pote fi regas şi fără regas 
nu este cunoscinţă. „Ignorenţa, cea, mare, dice Bukle, 
„este fructul sărăcier celei mari. Arabii, popor igno- 
„Tent şi sărac în ţâra, lor, asi devenit un popor vrednice 
„de admirare în țerile cucerite de e! în Persia, în 

-„Lâhor și în Spania.“ Omul nu pâte căuta, îndestularea 
trebuințelor morale decât după ce şi-a căpătuit nece- -
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sitățilo trebuitore la conservaţiunea şi întreţinerea 
viețeI; de aceea ori ce măsură care face viața mate- 
rială mal grea, na pote să nu aducă vătămare vieţei 
morale a naţiunelor. Ai fost publicişti cari ati pretins 
că sentimentele cele mari, abnegaţiunea, devotamentui 
zi toţ co este nobil şi frumos în ordinul moral, nu 

găsesce decât numa! în clasele cele sărace, şi că 
Siţiul este atributul claselor bogate; acâstă credință 
este în contradicţiune şi cu datele statistice, care 
dovedeseii contrariul, precum şi cu drâpta judecată; 
căci atunci conclusiunea, ar fi de a menţine societatea, 
în miserie pentru a'1 conserva virtuțile, şi guvernul 
cel mai spoliator care ar sărăci poporul, ar fi acela 
care ar conveni mai bine. 

— Qeea, ce ne strică pe noi, Domnule, sunt târ- 
gurile pe la sate, bâlciurile, mărgelaril şi ovreik. ea, 
să fie un guvern colea cum sciii e, uă mână de fer 
să, le taie do uughişără, să desfiinţede târgurile, pe 
a craă cu tolba în spinare să mii bage în miliţie, 
po ovrei să'1 dea peste graniţă şi al sedea dumnâta 
cum fie care ar trăi cu al.luf, în satul unde locuesce, 
unde a trăit tatăs'o şi măs'a, iar nu să se ducă să şi 

„bea munca pe la unu şi pe la altu; să vie nisce 
i venetici, nisce calici să strângă paralele 6merilor! 
daca, 16 dici astea vre unuia din deputaţi, numai cot 

audi cu libertatea comercinlui, cu desființarea, MOn0- 

| pnlurilor şi cu economia politică. Şi eii voiil economia 

! politică, că nu sunt un” prost să nu'mi placă și mie 

|eivilisaţiunea, şi eii îm! iubesc ţara dar voii uă eco- 

| nomie politică naţională, ună economie politică româ- 
>
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n6scă care să lase pe bietul creştin să trăiască în patria lui fără Nemi şi fără Ovrel. rr re fier — U& sciinţă nu pote fi românescă precum nu pote fi nici englesâscă. În ordinul politic şi social, acâstă eco- nomie politică îşi are legile er nestrămutate şi bine do- redite, precum în ordinul natural astronomia, „himia, mecanica, îşi ati pe ale lor. Ceea ce este adevărat la Paris, la Peking şi New-lork, nu pote să nu fie ade- vărat la Petersburg, la Bacuresel şi la Londra. Precum NICI un corp nu se pâto sustrage acţiuner gravita- țiunei, asemenea, nici nă societate nu se pâte sustrage de la legile schimbului precum un om nu pâte cere a fi Supus la alte reguli ale Tespiraţiunel şi ale diges- tianer decât acelea, dovedite de sciinţă, asemenea uă societate nu pote urma, alte regule de producţiune şi „de consomaţiune decât pe acele dovedite de sciinţă, fără de a se espune la cele mar mary inconveniente. „New- „ton de când cunoscuse legea gravitaţiunei nu may „Pronuncia numele lui. Dumnedeu fără de a'ŞI desco- „peri capul; cu cât inteligenţa este mai presus decţ „materia, dice Bastia, cu atât lumea socială este may „presus de lumea, fisică, căci mecanica cerdseii este „Supusă unor legi despre care nu are consciință. Este - „an mal mult cuvânt de a admira şi a ne închina „dinaintea, înțelepeinnex eterne, când vedem mecanismul „Social în care trăesce cugetarea universală , mes. "agitat moleim, cae presintă şi fenomenul straordinar „că fie-care element este uă fiinţă animată, cugetătore, „înzestrată cu acea energie miracul6să a acestur prin- 

10957: | 17
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„cipii de tâtă moralitatea, de i6tă demnitatea, de tot 

„progresul, atribuit esclusiv numai omului, libertatea,“ 

- Nu trebue nici nu putem să ne sustragem legilor 

sciinţer; or cum vom face, or cum ne vom întârce, 

sunţem fatalmente supuşi lor. A. încerca să le înlăturăm 

este a ne da pradă miseriei, străinilor şi ovreilor. 

— Da, cam şi devenit; eă mal deună-i am fost 

silit să dati dece galbeni geremea unul orreii ca să 

scap de dânsul; m'am pomenit d'uă dată cu lumea 

drâe la oblon la moş Mercore, când colo ce să vedi? 

un butoiti de basamac, cârciumă întregă! ş'un ovreiii 

cu ciubucu în gură, şedea ascuns după sobă; am ghi- 

cit îndată al cul era rachiu; m'am dus la primar; 

co o drept, l'a chemat îndată pe jidov la cancelarie, 

dar ce s%'1 facă! c'o ţinea una şi bună cu „na sciăi 

mam vădut“. Dacam vădut şam vedut, Pam luat ei 

la uă parte şi am început: — îa asculti jupâne, ra- 

chiul este al dumitale ?—al meii, vedi ine — apoi nt 

scii că m'ai voe să ai cârciumit?—dovedesce;—apoi 

na spuseşi singur că vachiul e al dumitale? — o 

spuseiii dumitale pentru că sciă, că eşti om de ome- 

pie, dar nu spuiii nică la primar năcă la privighetor 

—m'ai putea jupâne să te duci în altă parte să'ță 

gind marfa? — cât dai? — cu una cu alta m'am 

învoit cu dânsul pe dece galbeni să se ducă, A duoa 

di în dori de dină ş'a pus butoiul în car cu t6te oălele, 

cu găini, gâsce, lână, sdrențe, 6se ce strânsese, şi s'a 

dus p'aci încolo. Iaca ce gutern avem! dar alta : 

acum vro cinei săptămâni n'a venit un ovreiii diua 

namicda mare cu un goşgogea butoiii de bere întrun 

ae fe al oficia 
A i 

A
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cărucior, vindea cu tinichâna în midlocul satului, în drum; penă pe seră l'a vândut tot cu câte uă jumătațe 
de ban tinichâua, mat mult spumă de cât băutură, a adunat toţi gologanii de la, bretele neveste; unde era. un guvern straşnic, să mi'l ia la bătăr, să! dea cep butoiului, să vedi mai venea altă dată să facă pa- gubă creştinilor? Dac'am Spus primarului a început 
să dea “din umeri, n-a dis că'1 e frică de procuror, 

— Dar nu cregi că ar fi fost mal lesne şi mal 
biie, când ai vădut că Gmenilor a început să le placă berea, să fi luat şi dumnâta un buţoit în prăvălie 
și Să vindi berea mat eftin decât ovreiu; nu credI 
că daca al da rachiu cu un preţ mal potrivit, acel jupân Moise nu era să nu'şi mal găs6scă socotâla, adu- . când rachiii şi să max dea şi ui moş Mercore un galben doui ca să'] acopere cu numele luy. 

— Da de g6ha, domnule, ori ce'i face nu poţi scăpa de e că îşi găsesc altă tr6bă, sciu fel de fel 
de marafeturi; pe unu nu lam adus chiar eă în că- Tuţa mea, tocmal de la Alesanâria de ne-a dres înve-- lit6rea bisericer, curgea pe tâte părţile, se strica 
zugrăvâla. Numa! într'un chip ne scăpăm de ex: g0- - nindu'1 pe toţi din ţeră. - 
— Bi sunt de părere că gonindu nu câştigi 

nimica, căci m'ași teme să nu te duci după er tocmat 
pe la Rusciuc şi pe la, Odesa ca, s%'r-aducl în ţ6ră, cum 
te-a dus Ja Alesandria, după tinichigii ca Să'țI în- 
VElescă, biserica — şi să'ţy Spul ceva şi mal mult: 
cred că cu cât i-am goni cu atât ar veni mar mulţi. 
Mal ânteii că nur priimescă nicy Museali!, nici Turcii,
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mici Austriacii; de oprit d'a intra, am vtdut că de 
iner-deci de anl de când era Michaiii Sturza domn, 
s'au încercat fel de fel de midl6ce şi nici unul n'a 

avut eficacitate; cu cât oprirea a fost mai straşnică 

cu atât ai intrat mal mulţi. Dar iată că'mi vine în 

gând uă doctorie care mi se pare mie ma! bună şi 

mal sigură, atâţ pentru a face ca să nu mal vie alţii 

cât și pentru a face pe mulţi din acel cari sunt as- 

tă-QI în ţâră să se ducă singuri. | 

Să ne închipuim, de pildă, că la Giurgiu şi la 

satele dup' împrejur de Pipăraţi s'ar fi găsit un Ro- 

mân tinichigiii mai meşter, mai consciicios la lucru 
și mal eftin, sunt sigur că nici nu te-a fi gândit la 

ovreiii să'] aduci de la Alesandria. În lumea indus- 
trială, ca şi în lumea, fisică, un loc nu pâte sta gol; 

patura are orâre -de gol cum dicit fisicil. Când se 
ivesce uă trebuință, ea are să fie împlinită fără dar 
şi pâte; daca în localitatea unde se ivesce acea tre- 
Duinţă nu se va găsi omul care s'o satisfacă, are să 
vine altul din vecinătate, din străinătate, de peste 
munţi şi de peste ape; are să se afle în lume că este 
trebuință de cutare meşteşug sai meserie şi ai să 
vie Gmeni din depărtare. Iată totă cestiunea ovreilor 

Ja noi ca şi în Ungaria şi în Polonia şi în Bucovina. 
Espresiunea, plină de înaltă învăţătură a Românului 
lac'să fie, brâsce multe, este forte adevtrată. Lacul este 

trebuinţa iar brâscele sunt 6menii cari găsescă hrană 

dintr'acea trebninţă., Daca într'uă ţeră se ra arăta 
un pământ roditor, un filon de mineral, uă albie de 
cărbune, uă cualitate bună de lemn, uă plantă folo-



261 

sitore, şi daca, Gmenir din localitate nu se vor grăbi a se 
folosi de acea bogăţie, să fir sigur că vor veni de aiurea 
şi vor esploata-o, şi acel pământ, acel metal nu vor sta 
mult timp neproducătâre. Acâsta, este istoria, ţărer nostre 
şi a tutulor ţărilor de la începutul lumer, Fertilitatea, 
văiel Dunăril a desceptat tentaţiunea Romanilor cari 
all vărsat în Dacia escedentele populaţiunel latine. K5- 
leseri, după ce face uă descripţiune încântătâre despre 
frumuseţea şi bogăţia pământului 'Transilvânier adaogă : . 
„Acum mal miră-te că într'acest grânar de abondenţă, 
„unde Dumnedei însuși a, întins uă mâsă bogată, 
„Sai întâlnit atâtea nâmuri venite din Europa şi din 
„Asia.“ Putem fi siguri că fără avantagele cele mari 
ce ati găsit capitalurile şi bracele din occident pe 
văile Misisipiului şi Orenocului, România, ar fi astă-AI 
şi mal mult cercetată de populaţiunele grămădite în 
occident. Noi, nesocotind reguliele cele adevărate ale 
sciinţei, blestemăm concurenţa şi liberul schimb şi 
credem că, gonind pe ovrel şi pe străini, scăpăm de 
Tei; credem că ar fi în puterea cul-va de a, sustrage 
uă societate omenâcă de la regulile morale cari o con- 
ducii; în loc de a căuta causa răului până la obărşia 
lui, ne -frământăm mintea în combinări politice şi 
lăsăm străinilor şi ovreilor partea cea bună, meseriile, | 

“În loc să căutăm să punem mâna pe profesiunele cari 
îi fac să vie în țsră, în loc să ne facem tâmplari, 
tapiţeri, croitori, cismari, curtieri, tinichigiy, giamgi), 
văpsitorI, zarafi, bancheri, machinisti, ceasornicari, 
sculptori, no! nesocotim-meşteşugurilo cari dai avere 

„şi independenţă, şi alergii după acele şâpte-deci de 

-
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mii de posturi la disposiţiunea cărora s'a pus uă sută 
daoă-deci de mili6ne pe an, luate din sudârea mun- 
citorului nostru de pământ. Buna stare, îmbogățirea 
şi vi6ţa liniscită şi cugetătâre o lăsăm străinilor cari 
sunt în ţ6ră, şi âncă cu prisosință pentru alţi cinci 
mil de ovrei, tre! mil de unguri și ducă mil de nemți 
cari mai rămân pe tot anul în ţâră din mişcarea po- 
pulaţiunei străine, 

Să spuiii cum un amic al meii a gonit pe ovreil 
cari se aflati în satul sti, fără vot al camerei, fără 
decret domnesc, fără primar, fără dorobanţ şi fără 
protest din partea consulilor? Un ovreiii avea câr- 
ciumă; vindea scump rachiii prost, jumătate apă, dres 
cu ardeii și cu vitriol; vindea vin oţeţit dres cu stu-. 
beţ şi cu spirt, și l vindea scump; vindea stambă şi 
basmale putrede şi le vindea scump. Vasilică al mei 
a luat şi el uă casă în sat, a lipit'o bine, a îmbră- 
cat pereţii frumos cu raftuută şi cu bârtie de câte un - 
sfanz sulu; a făcut ast-fel un local curat şi vesel, 
pe când al ovreiulul era urât şi necurat; a adus vin 
bun şi neprefăcut, rachii tare fără vitriol, a adus 
tot marfă bună; vindea t6te cu câte duot-deci şi trel- 

deci la sută mai eftin decât ovreiulă, ş'intr'uă dimi- 
n6ţă jupânu şi-a pus ce'i mal rămăsese în car şa 
plecat p'aci în colo. Negreşit că so fi dus în alt 
sat; dar să ne închipuim car fi găsit pretutindeni 
câte un Vasilică; te 'ntreb daca ovreiul nu era să 
trecă graniţa? Mal era tot acolo ş'un alt ovreiii care 
cumpăra pel, le argăsia şi cu trei croitori tot ovrej, 
făcea cojâce. Vasilică a cumpărat 0%, a adus trei co-
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jocari români de la Focşani cari croescii şi cosă co- 
joce, şi duo fete care le împodobescii cu mătăsuri şi 
cu petliţe roşii, verdi, albastre, le face mar frumâse 
şi le vinde pe jumătate preţiii de cum le vindea, 
ovreiu, şi i-a tăiat apa de la moră; jupânu vtdând 
că nu se mal învârtesce râta, a plecat într'uă dimi- . 
n6ță cu totă fabrica; s'a dus negreşit 'n alt sat unde 
n'a găsit un Vasilică. Un alt ovreii cumpăra - tâtă 
lâna din sat, o da la femei de o torcea şi o ţesea, 
făcea postav de ţeră. Vasilică al mei 1-a luat tote 
torcăterele şi tâte ţasătârele, plătindu-le mai bine şi 
în bani, iar nu pe marfă stricată ca ovreiu; ovreiul, 
neputând ţine concurenţa, şi-a strâns mult puţin ce 
ațea şi s'a dus, şi astă-di nu se pomenesce ovreiii în 
sat la Vasilică. 

Uă naţiune ca şi un individ nu este stimată şi 
apreţiată, decât după cătimea de utilitate ce pste 
aduce. La, nof,-daca, vei observa bine, te vel convinge 
că în tot timpul numar uă clasă de 6meni a desceptat 
tot-d'auna simpatiele şi din întru şi din afară; acâstă 
clasă a fost şi este clasa muncitorilor de pământ, 

„find că numai el ai urmat calea trasă umanităţii de 
mâna provedinţei : d'a se hrăni din sud6rea frunţei. 
_— Aşa este cum dici dumnâta despre negustorii şi 

meşterii iiştia mică, dar ce faci cu ce! mari cari vină - 
cu mili6nele de galbeni şi. iati concesiile de drumuri 
de fer, impositul băuturilor, ' monopolul tutunului, şi 
ca mâne vor lua vămile şi ocnele ca să jefuâscă co- 
merciul ţării. 

— Vă diceam adineaori că de câte ori într'an loc
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se simte uă trebuinţă, fie ea chiar pornită dintr'un 
capriciă saii dintr'un eres; acea trebuinţă are să fie - 

“îndeplinită. La noi de mar mulţi an! se simţia îm- 
perios trebuinţa de drumuri de fer, s'au găsit 6meni 
cari ail și scris, ai şi strigat : „ardeţi, fraţi, cu toţii 
„Să facem no! acele drumuri, bucăţică cu bucăţică, să 
„De asociem, să punem fie-care ce vom putea, să ipo- 

- „tecăm moşiile nâstre, să ne împrumutăm, precum faci 
„Şi acel cari iaii concesiunile!“ Acer Gmeny_n'aui_ fost 
înţeleșt,_ nat fost ascultați; _am_zăbovit,am-negligea; e 3-a 

"hicral, ne-am mâncat - între _nol. şi_am_lăsat, câștigu- 
- zile ovreilor, nemților, ojcarilor,- Btrushergilor, Bleih- 

N Tăderiloe şi Staât-Băhnelor_de care_Dumnedeii scie 
cum „şi „când „vom scăpa. _ ' ” 
"— "Dâr că se dice 0 s'aducă coloni nemţescă ca 
în Ardeal! atunci s'a hotărât! | 

— Când or începe să vie coloni! germane, la noi 
nare să fie ca în Ardeal; la not va fi destul dece 
sati cincl-spre-dece ani ca t6tă ţera, de la munte până 
la Dunăre şi până la Prut să fie presărată de Nemţi. 

Cestiunea cea mal. importantă în ţâra nâstră și 
de care nimeni nu ţine nici uă s6mă este densitatea 
populaţiunei. Pe uă, întidere de un-spre-dece miline 
de hectare saii duoă-deci şi patru de miliâne de po- 
gone avem numai patru miline sai patru mili6ne și 
jumătate de suflete, tret-deci de pogâne de pământ de 
familie; densitatea, cea mal slabă din Europa; un gol 
pe care noi. nu facem nimic pentru că SăT implein 
prin_n0l înşine! stăiii fără cea at mrică Tagrijire 

“pentru” salubiităteă” orașelor şi a satelor; fAră Dic uă
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măsură igienică serisă,; mortalitatea la ţeră şi prin 
mahalale este ceva îngrozitor şi în multe locuri în- 
trece numărul celor născuţi, în cât popnlaţiunea în 
loc de a cresce, scade." Cercetaţi actele stării civile 

“ale col6rei de negrmn din Bucuresci, de esemplu, citiţă 
raportul primarului de Galaţi, şi veţi vedea. conse- 
cinţele deplorabile ce puteți trage dint'acele cifre. 
Iacă cum se esprimă Principele Moruz către ministe- 
rul din întru în anul 1870.. 

„Partea de jos a oraşului, (este vorba de Galaţi), 
„este în tot timpul un adevărat focar de infecţiune, 
„mi6smele deletere respândescii şi întraţinii tot felulii 
„de b6le; locuitorii se ofilescii în midloculii mlasci- 
"elor de apă împuţită şi stătătore şi pari osâindiţă 
„decrepitudinei şi unel-morţă premature.“ 

De vom arunca ochii pe cifrele stărel civile ce în- 
serie acel primar în raportul sei, jalea a mare; gă- 
sim că în anul 1867 numărul celor morţi aii întrecut 
pe al celor -născuţi cu 220 de suflete; și în anul 
1570 cu 942; în termin de patru ant numerul mor- 
ţilor a fost cu 1238 de suflete mai mare decât al 
celor născuţi, ceea ce vine a dice că populaţiunea 
Galaţului care astădi este de opt decă de mil de su- 
fete, s'ar reduce la mal pugin de jumătate în timp 
de uă sută cincă-deci de ani, daca nu-s'ar recruta 

“ca populaţiunea din afară. Ş6se lun! ale anului, max 
tote satele de la Dunăre până la p6lele munţilor 
sunt înecate în noroiă şi în motirle; case umede: și 
deschise ploi şi vântului, copil bolnați şi femeele l&- 

“huse cu piciârele g6le până "n genuchi în noroi şi
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în zăpadă, bătrâni şi copil reii îmbrăcață, intrați în 
6rnă slăbiţi de friguri şi de ling6re, reii hrăniţi şi 
fără putere de a resista la cea mal mică răcâlă, la 
cea mal uş6ră epidemie care îndată se preface în 
typhus, iată ce poţi vedea pe la ţâră. Anemia a de- 
venit idiosynerasisul femeielor şi copiilor români, e- 
pidemiele cele mai mortale, typhusul, versatul, an- 
gina difterica nu lipsescii nici uă dată; când una 

când altele rădica generaţiuni întregi. Hrana este cât 
se pote mai puţin substanţială, consomaţiunea cărnei 
d'abia se sue la noi la şâr-spre-dece dramuri pe di, 
şi la ţeră nu trece de şâpte dramuri pe di! În oc- 
cident, în ţările care se află în condiţiunele nâstre 
climaterice, consomaţiunea cărnei este îndecită, şi fie 
care locuitor, atât la ţeră cât şi la oraș, consumă 
cel puţin, uă jumătate de oca de pâine pe di; în o- 
raşele cele mari ca Londra, Paris, Berlin, Viena, 
consomaţiunea de midloe a unul om pe di este; 

200 dramuri pâne şi cartofi. 
75 carne, pesce, brândă. 
120 Vin, rachiă, bere. 
40 Zahar, cafea, ciai, lapte. 

Cu uă vieţuire prâstă, fâră îngrijire şi fără pre- 
cauțiuni hygienice, şi cu uă hrană atât de slabă, 
populaţiunea daca nu scade dar nu pâte cresce, r&- 
mâne staţionară precum se vede la nor. Recensemen- 
tul cel d'ăntâiă care s'a făcut la 1832, a dat uă 
populaţiune de trei miliâne şi jumătate; acestă po- - 
pulaţiune într'uă ţeră roditre ca a nâstră trebuia
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să fi ajuns astădi la opt sai nout mili6ne; dar ce 
vedem ! recensementul mal serupulos din 1860 a dat 
4,090,275 de suflete cu t6tă -imigraţiunea venită în 
ţâră în timp de trek-deci de ani; şi să nu credem 
că cifra acestor imigranţi nu merită a fi ţinută în 
s6mă; ea se suie pe tot anul la 20000 de suflete, 

“din -care 10000 Români din Banat, Transylvania, 
„Bucovina şi Basarabia; 5000 Israeliţi, 3000 Unguri 

şi 2000 Germani, versământ care trebuie să fi sporit 
populaţiunea ndstră cu cel puţin patru sai cinci sute 
de mil. de suflete. . 

Nu sciii de unde D. Frundescu a luat cifra de 
4,500,000 suflete ce ne dice că ar fi dat recense- 
mentul din 1860, căci iată ce resultă din compilarea 
cifrelor publicate de Marțian în analile statistice. 

Dinc6ci de Milcov : 

suflete agricultori. . 2,125,742 
profesiuni! liberale. . 270,779 
artisani. . 127,955 
comercianţi ..... 96,560 . 
OV cc... „5,812 

| 2,626,348. 

“Dincolo de Milcov: 
agricultori. ..,... 1,120,958 
populaţiunea oraşelor 218,102 
OVTEĂ cc... .. 124,864 

” 1,463,927. . 

Suflete . . 4,090,275.
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Admit ânsă că de la 1860 până astădi, popula- 
țiunea. să fi sporit cu uă jumetate de milion și să 
se fi suit ]a patru mili6ne şese sute de mir, iar nu 
la cinci mili6ne şi jumătate, cum crede D. Frundescu; 
dar acest spor îl datorim cu totul imigraţilor veniţi 
şi remași în .ţ6ră în cari israeliţii trebue să fi con- 
tribuit cu 60,000 de suflete; căci cred că popula- 
ţiunea ovre6scă, aflătâre în Romănia se sue astădi la 
180,000 până la 200,000 suflete. Să citim puţin 
cele ce ne dice: doctorul Obedenaru în folositârea sa 
broșură, întitulată Des fiâvres des marais. „Debili- 
„tatea, obicinuită constitue fondul physicului şi mo: 
„ralului la omul din popor în ţările băltăcâse; ca 
„Să die aşa, constituţiunea individilor este tot-d'auna,. 
„Slabă, starea sănătăţii lor este uă stare de D6lă, 
„Ceea, ce se observă la majoritatea țeranilor campa- 
„Die! Romei, femeile, copii şi uă parte din bărbaţi 
„ati facia galbenă, caracteristică cunoscută de pictor: 
„şi de medici sub numele de faciă malarică; aă pu- 
„Gină putere musculară, sunt de uă lene rară; dar 
„de uă lene pentru care nu merită, nenorociţii, nici 

„0% imputare, fiind că este resultatul înveninărel 
„miasmatice... Ca să terminăm cu debilitatea mias- 
„matică vom mal adăoga că ţeranul Român dator6dă 
„debilitatea sa la alimentațiunea sa neindestulătore. 
„Mămăliga, laptele fără unt, laptele bătut şi legu- 
„mele sunt uă hrană fârte puţin reparatorie. Şi a 
„ice că acesta. este regimul de dulce. Cât despre 
„post este tot ce este .ma! de jale; vârdă acră şi 
„fasole saii linte; linte, fasole şi vârda acră! cu un”
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„ast-fel de regim tot ar putea, fi cineva, sănătos într'uă 
„localitate sănătâsă în tot înțelesul cuvântului, și 
„daca nu ar ăvea a face nici uă muncă ostenitâre,* 
Şi mal departe dice : „Când se preumblă cineva prin 
„Satele de prin cămpiile cari se întindu între Dunăre 
„Şi Carpaţi şi vede mir de copil slăbănogi, deşirați, 
„cu facă s6rbădă, ochiul langedind, pelea obrasului 
„Subțictă încreţită şi scălămbădtă, nu se pote. opri 
„de a ticăi şi de a fi coprins de milă! Daca pe 
„urmă afli că în fie care familie aii fost âneă atâţi 
„copil morţi, sai mal mulţi morți decât sunt vil, 
„nu îe mal poţi mira de a, vedea, aceste câmpil în- 
„tinse atât de puţin locuite...“ Unde sunt măsurile 
luate pentru însănătoşarea, Jocurilor insalubre, scur- 
gerea, lacurilor, unde este solicitudinea clerului înalt 
pentru a face să dispară prejudecăţele de posturi în 
timp când natura omului şi condiţiunile climaterice 

în cari trăim nu sufere uă asemenea, hrană, uă hrană 
care nu aduce nici uă vătămare locuitorilor strai, 
din locurile unde. sfinţii părinți aă legiuit posturile 
nu numal cu scop religios, dar sunt şi potrivite cu 

„curiinţele hygienice. Dar la noi este fatală, slăbesce 
şi stărpesce populaţiunea. . Progresiunea cresceril gin- 
telor din prejur fiind de 0,45 până: la 19/9 pe an 
substituirea şi dispariţiunea românilor nu este decât 

„nă cestiune de timp. Mal mulţi publiciști, între cari 
laboriosul şi mult regretatul Marțian, ati constatat 
că de vre uă duoă-deci de ani rapiditatea cu care 
escedentul populaţiunei germane se devărsa, peste A- 
tlantica, scade din an în an, luând uă direcţiune alta,
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uă scurgere spre nord şi spre.orient, spre Bohemia, 
Galiţia şi Ungaria, împingând pe Rutheni şi pe Un- . 
guri în Transylvania, în Bucovina şi în Banat şi a- 
ceştia la rândul lor împingă pe Românii din Buco- 
vina, din Transylvania şi din Banat în România. 
Registrele n6stre statistice ne dai peste dece mir de 
Români din cel veniţi din Austria, ca rămaşi la noi 
pe tot anul; întoemal precum apele Dunărei, Dnis- 
trului şi Donului, umflând Marea-n6gră, o silesce să 
se scurgă în. Mediteranea prin Bosphor şi Dardanele 
al cărei prea plin, suindu'! şi eX nivelul o obligă să 
se deverse în Ocean prin Gibraltar. Nu sunt âncă uă 
sută, de ani de când Bucovina a trecut sub domina- 
ţiunea Austriei, atunci populaţiunea ei, mai tâtă cu- 
rat română, era de tre! sute cincă-deci de mil de su- 
fete; astăgi Românii numără acolo, după doctorul 
Ficker, de cât 175,679 de suflete, şi populaţiunea 
ruthenă care d'abia se arăta la 1780, astădi balan- 
ţiadă elementul român; pe dânșii îl împingă Lehil - 
din Galiţia cari şi el sunt împinși Ja rândul lor de 
germany. 

Populaţiunea română în t6tă Austro-Ungaria a 
scădut astădi la 2,595,453 de suflete. 

143,276 în Cisleitania şi confine. 
175,679 în Bucovina, 

1,171,676 în Ungaria, |. 

1,104, 322 în 'Pransylvania unde, Degerando, a- 
cum două-decă şi cinci de «ani, la 1847, numera 
1,179,793 suflete; uă scădere de 75,471 de suflete 
întrun sfert de secol, pe când cele- alte n6muri din
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acel Imperii ai sporit într'un mod însemnat, din 
29,313,586, cât erai la 1818; afară de Români, 
la 1857 ajunsese cifra de 835,159,403, un spor de 
13 0/9 în patru-deci de ant, în vreme ce populaţiu- : 
nea Română, din causa emigraţiunelor peste Carpathi 
în România, a-scădut în duo&-deci și cinci de an! 
cu apr6pe 70/0. Ma! toţi răndaşii, mai toţi vizitii, 
servitori, bărbaţi şi femei în Bucuresci, în oraşe și 
chiar pe la ţâră sunt Ungureni, adică Români din 
Ardeal. Şi să nu credem că acâstă emigrațiune mâh- 
nesce pe Unguri; ei ar da mult să râdă Transylva- 
nia golită de Români. Sibenbireu (șâpte cetâţi) este 
puterea cea mal temeinică a Ungariei, iar. Românii 
cari locuescii acolo sunt uă slăbiciune pentru Mad- 
jari; este întocma! ca uă fortereţă tare neexpum- 
nabilă cu nă garnis6nă asupra căreia nu pot compta, 

— Ce putem face not în contra atâtor împărați ” 
mari şi puternici. 
— Ca cât suntem mai năpăstuiţi și max persecu- 

taţi, cu cât condiţiunile climaterice sunt mai grele, 
şi cu cât n6murile cari ne înconjâră stai să ne în- 
ghiţă, cu atât datoria n6stră de a lupta bărbătesce 
şi cu sălbătăcia elementelor și cu reutatea Gmenilor 
este mal mare şi ma! sacră. Să ne luptăm cum se: 
luptă Olandesir în contra năvălirilor măre! care caută 
necontenit să" cufunde, şi în contra, umedelei pe care 
o supunii şi o prefacii în canaluri folositâre şi în li- 
vedI roditâre; cum se lupta Belgianii în contra încer- 
cărilor de cotropire a guvernelor vecine. Datoria cea 
mal de căpetenie a Guvernului, şi a consiliilor jude-
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țene şi comunale ar fi să se ocupe serios cu salu- 
britatea şi cu higiena, căci făcând să dispară casu- 
rile prea numerâse de bâle şi de morte, întărind 
puterea şi sănătatea locaitorilor, vom spori puterile 
“productive. Strămoșii nostri ai lăsat averi insemnate 
„pentru căutarea şi îngrijirea sănătăţer Românilor şi 
el îşi consumă energia şi puterea respirând un aer 
mephytic de mlascin! palustre, perii victima, friguri- 

lor şi lângorel, sângele lor se corumpe şi n6mul de- 
generâdă prin mulţimea bâlelor syphilitice may res- 
pândite şi mal necăutate decât erati acum și duor 
secoli în Spania şi în Francia; măsurile ce se iai 
câte uă dată în: contra epidemiilor şi în contra ver- 
satului, sunt numal nisce cause de cheltueli fără alt 
resultat decât, inocularea corupţiunei oraşelor în co- 

„munele: rurale. Singura şi adevărata solicitudine a 
Omenilor stăpănireă, cum îşi dicii eI, nu este alta 
decât împlinirea dărilor şi recomandarea şi susținerea, 
candidaţilor la cameră, la senat şi la consiliile co- 
munale şi judeţene; preocupaţi esclusiv cum să nu 
scape ţâra din ghiarele concesionarilor. 

Cestiunea populaţiunei la nol este ma! importantă 
decât putem crede; este mal seri6să şi mal pericu- 
l6să decât ori unde, fiind că ea se complică cu imi- 
graţiunea Ebreilor, a căror îmulţire disproporţionată 
nu este numal uă plagă morală şi hygienică, prin 
lipsa de bnnă credinţă ce mulţă dintr'Enşii aducii în 
transacţiunle lor bănescă, şi prin necurăţenia în care 
trăescul, dar este şi ună cestiune politică pentru că 
Israeliţii cari se cobră necontenit, de ia nord, ajungi
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în Romănia nemţiți; sunt precursori! germanismuluj, - a unel cuceriri mute, desnaționalisătâre căriea, el îl pregătescii teromul. Şi or cât vom căuta soluţiunea, . cestiunei Ebreilor la Sraniță, la munte, pe Du- năre sai pe Pruth, în voturile Camerilor şi în circularele guvernului; în lună şi în s6re; nu 0 pu-. tem găsi şi nu vom găsi-o decât în activitatea, ns- tră, în aplicarea Românilor la arte, la mesteşuguri şi la comercii, în lupta şi învingerea, insalubrităţii şi a epidemiilor; căci în industrie şi în comereiii „vom găsi midlâcele care depărtâdă b6lele şi înlătură degenerarea rasel care sporescii populaţiunea. În spo- rirea populațiunei vom găsi miglâcele cari desroltă industria şi comerciul. a e 
Purtăm haine, aşa dar he trebuesco pândă, postav, mătăsării, per, croitori, pălărieri şi cismari; avem trebuinţă de case, de mobile, de trăsuri, de hamuri; or ce am dice, nu putem fără architecţi, zidari, dal- gheri, tâmplari, lăcătuşi, tinichegix, giamgii, tape- țier a caretaşi şi curelari; de 'nu'm vom găsi între Dol îl vom căuta aiurea; vom avea recurs la străini, la nemţă, la ovrei, la cine vom apuca; şi de nu vor . veni ei singuri la .nof, ne vom duce nor după, donşix Să'I căutăm, s%'1 găsim şi să'1 aducem, plătindule âncă şi cheltusla drumalur, precum te-ai dus Dumnâta, la 

Alesandria d'ar adus pe ovreiul care ţi-a dres înve- „litârea hisericer de la Pipăraţi. Machizele agricole ati deschis trebuința de opt sai nuoă sute de machi- nistI; daca nu'% găsim în țâră și printre Români, să scil de la mine că o să luăm şi Nemţi, şi Orei, şi 
10957 18
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Francesi, şi Englesi,, pe or cine ne-o eşi înainte; o 
să ne ducem să'1 căutăm în străinătate şi o să'1 adu- 
cem. Dumndta care îm vorbesci, am audit că ț-al 
făcut uă mâră de măcinat cu vapor la Pipăraţi, ia, 
spune'mi n'al machinist? 

— Am şi machinist şi fochist, "1 am adus tocmal - 
de la Baziaș; am plăţit şet-spre-dece galbeni numa! 
la vaporul după Dunăre; nu scie nici unul nică altul 
uă vorbă romănâscă; am început să le cam rup un- 
guresce cu dânşii, ce să fac? le dai duot-deci şi 
cinci de galbeni po lună. 

— VedI dar ca învăţa pe copil nostri mesteşu- 
guri, a'i. îndemna la studiul sciinţelor practice şi ar 
băga în comerciii în loc de a'i arunca asupra buge- 
telor ca pe nisce locuste, a insista prin voturile n6- 
stre ca. guvernul să ne dea pace, să lase la uă parte 
influinţele electorale, intrigile, minciunele, nescocirile 
şi calomniile şi să se ocupe de trebuinţele cele ade- 
vărate ale poporului, supra-veghind cu scumpătate 
împlinirea datoriilor preoţilor şi a învăţătorilor, pen- 
tru ca biserica şi sc6la să nu fiă numal un nume, 
Îngrijirea salubrităţii satelor și oraşelor şi a stării 
hygienice a locuitorilor, ar fi midtocul cel adevărat 
şi eficace de a pune uă: stavilă imigraţiunelor ovrei- 
lor şi nemților; căci ceea cei atragii la noi este în- 
mulţirea trebuinţelor şi lipsa Gmenilor pentru înde- 
plinirea lor; ceea ce le oferă midlâce de traii şi de 
îmbogăţire este industria şi comerciul, stări sociale 
părăsite și nesocotite de nor. Când vor găsi meseriile 
împlinite de no!, şi când nu vor mal afla înlesnirea
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de a trăi şi d'a se îmbogăţi, poţi fi sigur că nu 
numâl că nu vor mai veni, dar că şi mulţi din cel 
cari sunt astădi se vor duce acolo unde vor putea 
găsi ceea, ce găsescii astă-di la nor. | 

— Apol după cum înţeleg, dumnâta ar vrea să 
ne facem tinichigil, giamgil şi ferari! procopsâlă!!.... - 

Ora fiind înaintată, am plecat lăsând pe interlo- 
cutorul mei a desgusta în pace. cel dupe urmă pahar 
de rum, . 

Am petrecut cea altă parte a seri! cugetând la 
compatibilitatea care pâte fi între datoriile de preot 
şi meseria de cărciumar; mă găndiam cum un om in- 
teresat a face pe fiul sei sufletesc să bea cât mal 
mult vin şi mai ales rachiii, îl pote face să înţelegă 
că băutura este un vicii care slăbesce. mintea, co- 
rumpe sufletul şi topesce n6mul. -



III, 
A duoa di forte de diminâţă, bătea la uşa came- 

rel mele de la hanul lui Simeon un tînăr framos şi 
elegant; chipul lu! nu'mi era necunoscut; întrebân- 
du'l de objectul unei visite atât de matinale, îmi 
respunse : | 

— Ei, Domnule, m'am întâmplat să mă găsesc a 
seră la birt la Găbran şi am urmat tâtă conversa- 
ţiunea, ce al avut 'cu tovarăşul dumitale de mâsă; 
mărturisesc că cele ce am audit m'ati pus pe gânduri 
şi mi-ai scornit nisce idei asupra cărora, aşi roi să . 
am şi lămuriri şi părerea dumitale, Nu sciii de ce 
să mă apuc. " 

— Înţeleg, al ajuns' la respântia viețel şi nu sci 
„pe care cărare s'o iei; sfatul. mei este simplu, îl dati 
cu plăcere ori carul voesce să'l'îa, îl dai cu fe- 
ricire orl cărui voesce să'1 urmeze. Îţi die: apucă 
pe drumul muncil; lucr6ză, ca să trăesci într'un mod 
modest viţa co'ți ra permite munca şi căstigul o- 
nest; caută ca în tote dilele să pur ceva cât „de pu- 
gin d'uă parte, ca să'ţi îmbunătăţesci din di în di 
traiul, sporind căstigul. din muncă cu venitul din ca-
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pitalul economisit, şi ca să te poți susţine la b&- 
trâneţe când nu vei mai putea munci. 
— Eu sunt fiul lui Sava Cismaru, m'4 pus de 

mic la mesteşug şi mergeam şi la sc6lă, după ce a, murit tata, mama a măritat surorile mele; pe -una, 
a dat'o după un sub prefect şi pe cea-laltă după un 
grofier, căci ne-a rămas de la, bietul tată-meu avere 
bunicică, iar pe mine n'a mal vrut să mă mal lase 
la mesteșug; m'a dat în pension la colegiă. În toți 
anil am luat premi! că eram obicinuit eu munca, la, 
esamene eşiam tot cu eminență, După ce am trecut, 
clasele m'am dus la ministru să'mI dea şi mie uă 
slujbă; m'a tot purtat cu vorba, tret anl ; Co să mg 
pue mâne; tot că nu e post vacant; şi v&d pe tâtă ” diua numiri în Monitor şi ei.tot pe d'inafară; mi 
s'a urit să tot urc la scări. Dac'aşi seci că este cum 
diceal dumnsta ascră, may că m'âşI apuca de cismă- 
rie; că uite nu mi-e rușine; întrun an de dile daca 
aşii lucra cu ducă trei calfe cari sei eă,- nisce băeţi 
cari ai învăţat la nor, şi cn machinele cari am vă 
dut ca eşit acuma; îmi puii capu c'aşii face cisme 
întocmai ca acele care am vădut la, ferâstră la Brand 
în uliţa Lipscanilor; '“numal daca aşi sci că un me-: 
seriaş este şi el folositor ţării lur şi că industria 
este uă parte integrantă și esenţială a progresului; 
pentru că tot ce doresc este să vâd patria mea, ci- 
vilisată. | 
— Când- te voii vedea, tinere, d'inaintea uner 

machini, ducând totă săptămâna uă vi6ţă labori6să 
şi. duminicile petrecendule în ascultarea serviciului.
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divin, în - citirea unui diar instructiv, în: distracţiuni 
cari desfătâdă sufletul fără a corumpe inima şi spi- 
ritul, nică vătăma sănătatea, ascultând la vre un 
teatru uă dramă sai uă comedie morală sati asis- 
tând lo uă conferință asupra unui subiect literar sait 
sciinţific, voii fi plin de speranță pentru viitorul 
Românilor, “voii fi mândru de adeptul ce am făcut şi 

“orele petrecute asâră la Găbran vor conta între cele 
mal bine întrebuințate. | 

Dar fiind că te văd preocupat de dorința de a face 
“să fiă şi Romănia uă ţ6ră civilisată, nu voii într'a- 
cestă privire să rămâe cea mal mică neinţelegere a- 
supra, cuvintelor : om civilisat, papor civilisat, oraş 
civilisal, teră civilisată, ce audim pe tot minutul şi | 
asupra cărora am observat de multe ori un fel de 
confusiune despre sensul ce fie care le dă; de acea 
voii să'ţă spuiu, cât voii putea mal limpede, ce în-. 
ţeleg eii cu dicerea civilisaţiune. | 

Să ne întrebăm puţin, de ce se cuvine a numi pe 
Englesi, pe Francesi, pe Italiani, şi pe Germani po- 
pore civilisate şi cu ce curânt se refusă acest titlu 
hordelor unor părţi ale Asiei, ale Africel şi peilor 
roşii din Sudul Americel. De ce Londra, Parisul, 
Berlinul, Viena, Petersburgul, Roma, Florenţa, Nea- 

- poli, sunt oraşe mal civilisate decât Bolgradu, Bu- 
curesci şi Constantinopole; de ce Olandesul este mar 
civilisat decât Tătarul, şi Danesul mal civilisat decât 
Bulgarul. Lăsând la uă parte ori ce consideraţiune 
philologică şi ţiind în sâmă numai înțelesul curat 
practic, vulgar cum am dice, iată co observăm.
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Când întrun popor găsim Gmeni oneşti, afectuoși, 
bine-voitori, îndatoritoră, Gmeni cari trăescit în. bună 
înțelegere între dânşii, cari ai simţul moral al bi- 
nelul şi al dreptului, men: fără viciuri, învăţaţi, 
muncitori, cari trăescii cn îndestulare din productul . 

ostenelei lor, procurându'şi t6te trebuinţele vieţer ma- 
teriale, mulţumirile spiritului şi ale ânimer; când în: 
mijlocul lor gisim securitate şi garanţie pentru a- 
vere, pentru “Ondre şi pentru vi6ţă, respect pentru 
dreptul fie căruia; dicem că acel popol este civilisat. 

Când din contra găsim 6meni cu cari trebue să 
fim necontenit atenţi ca să nu devenim victima relex 
lor credințe; în mijlocul cărora trebue să stăm ar- 
maţi în contra hoţilor, Gmeni cari nu faci nici uă: 
distincţiune între omul muncitor și cel trăndar, între 
omul onest şi între hrăpitor; Omen! cu prejudecăți şi 
superstiţiuni şi netolerenţi, cari nu respectă conric- 
țiunile şi credințele altora, cari in loc de a protege, 
persecută, în loc de a iubi, urescă, în loc de a roi 
binele unul altuia se pismuescii între dânşii, se per- 
secută unii pe alţii; qicem că acel 'popol nu este 
civilisat. | N 

Când într'un oraş sau într'uă ţâră găsim “traiti 
bun şi plăcut, case curate, bine aerate, frumos mo- 
bilate, împodobite, strada curate, luminate, bine pa- 
vate, - drumuri pe cari se poti “transporta Gmenil şi 
mărfurile de- la un loc la altul cu înlesnire şi eftin; - 
când găsim în abondenţă t6te trebuinci6sele viețer 
materiale, morale şi intelectuale, dicem că acea ţâră,. 
acel oraş sunt civilisate.
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Când din contră vedem bordee, case răi zidite și 
umede; mahalale întreg! înecate în baltace, în noroiti 
şi "n gunoi; unde se respiră un aer mephytic, unde 
mu pâte trăi cine-va fără pericolul sănătăţii şi al. 
vieţey,. unde nu pbte călători de eat. încunjurat de 
păditori armaţi, unde nu se: pote transporta nici om. 

“nici lucruri de la un loc Ja altul, de cât încet, scump 
şi aneroe; dicem că acel oraş, acea ţâră nu sunt. 
civilisate, că sunt locuri barbare. 

Să analisăm pucin aceste ider şi să căutăm să a- 
jungem, daca se pâte, la uă conclusiune, la uă for- 
mulă sciinţifică,. A a 

Să cercetăin mai ântâii cum şi ce fel 6menir pot 
„deveni muncitori, oneştă, afectuoşi, bine-voitori, înda- 
„toritori şi drepţi; prin ce mijl6ce se poti opri de a 
fi hrăpitori, înșelători, invidioşă, intriganţi, leneşi şi 
nedrepţi ? - 

Să ne inchipuim un popor lăsat instinctelor celor 
rele şi să'l comparăm cu un alt- popor la care omul 
din frageda sa copilărie necontenit, și pretutindeni, la 
sc6lă, la biserică, în familie, în adunări, în atelier, 
în prăvălie, la teatru, la preâmblare; la petreceri, 
pretutindeni învâţă a, cunâsce şi a practica precep- 
tele moralei evangelice, unde prin educaţiune, prin | 
studil şi prin esemple, se obieinuescii şi se identifică 
cu ideile salutari! de a iubi pe aprâpele seii ca pe 
sine însnşi, de a nu face altuia, ceea, co lu! nu l-ar 
plăcea să i se facă, şi de a, face or cul ceia, ce ar 
voi Să'I facă lux altul; unde fie care se oDicinuesea 
a respecta libertatea, tutulor; putem dice a priori că



281 

cel d'ântâiă trebue să fă un popor rei şi barbar, iar cel-alt un popor bun şi blând, Statistica vine şi confirmă prin cifre aceste previsiuni şi le transformă „în adevăr netăgăduit prin înregistrarea faptelor co „Se petreci; ne arată că acolo unde învăţătura, ” moralei şi a Evangeliey este may respăndită, crimele sunt mal puţin numerâse şi că ele scad cu cât un popor devine ma! luminat şi mal avut şi putem dice cu certitudine că unul din -elementele indispen- sabile pentru civilisaţiunea unul popor este ca legile moraley evangelica și philosophice să, fiă cunoscute şi aplicate; şi că un popor este cu atât mal civilisat în privinţa morală cu cât acele legi dobândescii uă, mal mare sancțiune morală şi uă aplicaţiune mar întinsă. 
| 

Daca partea morală constitue basa; civilisaţiuner societăţilor, ea, însă nu este întregul edificiu, ea nu este tâtă civilisaţiuuea, şi S'a putut vedea în istorie popre fârte înaintate, în comparaţiune cu altele întru ceea, ce privesce la, cualitățile sufletuluy şi moravurilor; dar cari în alte privinţe să fie mar înapoete; precum . putem dice pentru multe horde ale societăţii arabe. Dar să trecem acum şi să cercetăm cum şi ce fel, într'uă ţâră, se pâte dobândi uă viţă lesne şi plă- „_cută, drumuri bune, oraşe frumâse şi curate, petreceri "şi mulţumiri care hrăneseu spiritul şi'l înalţă, for- „m6ză raţiunea şi gustul frumosului şi al binelui. Ua țeră ca să ajungă la aceste resultate, trebue neapărat, ca Gmenil ce o locuescii să fi muncit cu trupul şi cu spiritul ca să afle, să cunâscă şi -să. aplice legile şi
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- preceptele sciințelor, să fi profitat în lucrările lor de 
„t6te descoperirile în arte şi în meşteşuguri, să fi lu- 
crat ca să producă şi să fi păstrat escedentul pro- 
ducţiunei lor ca să-și crâscă mijlâcele de a esecuta 
acele lucrări. -Nu'şi pâte închipui cineva ce cunoscință 
de legile şi de preceptele sciinţelor economice, himice, 
industriale şi higienice trebuesc pentru a crea şi a, 
întreţine un port, un canal, uă stradă, scurgerea ape- 
lor în oraşe, aerarea caselorii, distribuţiuuea apel şi 
a luminei, comunicaţiunele prin strade do fer, prin 
şosele, prin rîuri navigabili, hale curate, spitaluri 
sănăt6se, casărmi, săli de teatruri bine aerate, în- 
căldite, luminate şi acustice? T6tă sciinţa în arte şi 
în mecanică, tote cunoscinţele. inginerescă aii trebuit 
să concure în localul esposiţiunei universale din 
1867 ca să se dea acelui palat minunat prenoirea 
regulată a aerului trebuincios, circularea apel, a ga- 
zului şi a aburului necesari; ai trebuit combinaţiuni 
ingeni6se și invenţiuni de machini nuoi pentru inlă- 
turarea mirosului exalat de numerâsele bucătării gră- 
mădite într'acel local. Câtă sciinţă, câtă putere şi ce 
capital. întrebuințat la facerea canalului de Suez, a 
drumului de fer metropolitan care străbate Londra 

- pe sub strada şi case dintr'uă margine la alta a ora- 
şului, câtă muncă şi câtă îndemânare la străpungerea 
muntelui Cenis, câtă sciinţă la, iniginerii cari se ocupă 
a găsi cum să facă un drum de fer peste Canalul 
mânecel (La manche) ca să un6scă Englitera cu Francia! 

Putem dar dice că uă țâră este civilisată, când 
legile sciinţelor, a artelor şi a meşteşugurilor sunt
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aplicate şi că uă ţâră este cu atât mal civilisată cu 
cât acele legi găsescii nă aplicaţiune mal mare-şi 
mal întinsă, . 

La apărarea teritoriului, pentru sicuritatea, locui- 
torilor şi pentru prevenirea faptelor celor rele, trebue 
să concure legile naturale, legile positive, cunoscinţele 
de politică, de diplomaţie, de artă militară - şi de 
strategie, nă mulţime de industrii pentru confecţio- 
marea, machinelor şi materialurilur de resbel; pentru 
împodobirea oraşelor cu grădini, cu monumente, cu * 
gliptotecă, cu pinacotecă, cu museuni, trebue să con- 
cure legile şi cunoscințele de istorie, de architectură, 
de sculptură, de pictură şi de istorie, ete., ete, 

Se p6te dar dice într'uă singură formulă că: Ci- 
vilisațiunea este foncţionarea activă şi complectă a 
legilor şi-a cunoscințelor omenesci, religiose, orale, 
fisice, industriale şi estetice. 

" Acâstă aplicaţiune nu se pote face dintr'un moment 
într'altul; ea cere lucrarea, timpului, uă acţiune con- 
stantă, uă muncă neîntreru ptă a tutulor; muncă prin care- 
moravurile devină din ce în ce mat blânde, mal plăcute, 
mai tolerente; prin care adevărul gonesce prejudecă- . 
țile, sciința, ia locul eresurilor; prin care raporturile 
și relaţiunile 6menilor între dânşii se îmmulţesci, ura 
şi invidia cedeză, locul lor iubire şi toleranţer. Fructul 
cuceririlor -uner generaţiuni trecând moştenire gene- 
raţiunilor următâre se perpetue şi se desvoltă din 
generaţie -în generaţie, din an în an, din di în di. 

Într'acest mers al omenirer de multe or practica 
a precedat descoperirea, legilor sciinței care condacii
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acele fenomene, precum adesea cunoscința legilor fisi- 
cel, himie! şi ale mecanicel au fost fecunde în apli- 
caţiunile lor la arte şi la industrie; dar şi într'un 
cas şi în cel-alt nu putem dice că n'a concurs sciința 
la desvoltarea şi îmbunătăţirea societăţilor omenesci 
şi că tâte ramurile ei n'a conlucrat ca acea desrol- 
tare să se pâtă “face în tâte părţile care constitue 
buna stare şi fericirea oinulul. 

De şi cultura sentimentelor virtuţei, literatura şi 
frumosele arte parii a fi distincte de meşteşuguri, de 
meseriile industriale, de agricultură şi de comerciii, 
care sunt sorgintele proprii dise ale bogăţiel mate. 
riale ale unui popor; dar nu este mal puţin adertrat 
că există uă acţiune a unora asupra celor-alte; unele 
naţiuni aii devenit libere și morale fiind-că eraii avute, 
şi altele ai devenit avute pentru că principiile de 
moralitate şi de libertate ai împins pe membri lor 
a munci şi a păstra. Este netăgăduit că credințele 
politice şi religi6se ale unul popol ati uă mare în- 
riurire asupra avuţiel, precum şi avuţia are la rândul 
el influenţă neinlăturabilă asupra relaţiunilor sociale 
cari modifică şi îndrepteză la rândul lor legile și 
credinţele, 

Progresul sai sborul civilisațiunei pote începe de 
la un căpătâiii sai de la altul, sai de la, ma! multe 
puncturi de uă dată; destul ca ţinta să fie întinderea 
aplicării legilor şi cunoscinţelor omenesci. Droz dice 
câ „cele duoă mijl6ce de a înainta civilisaţiunea sunt 
„de a propaga morala şi industria, căci printr” &nsele
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„Obiceiurile devinii mai bine-voitâre Şi averea mai , „generală. 
| După definiţiunea, la care “ne-a condus raţiona- mentele prin care am trecut, definiţiune simplă și care ne dă uă idee lămurită despre sensul dicerey , observăm că dicerea, civilisaţiune nu este uă  espre- siune absolută a une! idel, a unex stări sociale ; nu este uă cuantitate fixă, constantă şi invariabilă, pon- derată şi mărginită; ci este uă espresiune relativă şi variabilă, un raport, uă cuantitate mat mare saii mal mică după starea, lucrurilor, a ţărilor, a pop6relor sall a oraşelor ce comparăm; este ca, dânsul fără mar- - Sin ca şi perfectibilitatea,; este mersul necontenit şi neîntrerupt spre perfecţiune, de care ne putem apropia, - fără de o putea ajunge vre uă. dată şi pe care Guizot o esprima prin cuvintele : Civilisaţiunea este iuț€la: progresului. 

De vom compara, între ele duoă țări civilisate, se pot înfăgişa ma! multe casuri.: Putem fârte bine găsi că una să fie mar înaintată, decât cea-laltă în unele privinţe şi mal. înapoiată într'altele ; precum se pote forte bine ca un popor să fie mai puţin înaintat; decât altul în partea morală şi intelectuală și să po- sede orașe mai frumâse, mar bine ţinute, mat bine pădite decât ale celut-alt, întrun cuvânt uă viță, materială mat îngrijită; precum asemenea se pote ca în mijlocul unui popor plin de moralitete şi de virtute să existe până la un punct lipsă de traii confortabil; dar acestea sunţ nisce anomalii, nisee întâmplări des- tinate a dispare în curând prin forţa lucrurilor; pen-
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tru că, marea desroltare a culturei unei părţi consti- 
"tative a civilisaţiunei trebue să descepte pe cele-lalte 

şi să împingă la desroltarea, lor. S'ati găsit moralişti 
cari ai credut, precum diceam a s6ră, că uă prea, 
mare desvoltare a civilisaţiunil materiale, depărteză 
pe om de natură, şi că desvoltarea artelor şi a me- 
şteşugurilor corumpii în loc de a moralisa; în privinţa, 
acâsta astădI nu mal există temeri nici indoslă. „De 
„şi mulţumirile ce ne procură civilisaţiunea cea mare, 
„ne depărteză de natură, dar luminele și bunul gust 
sale aceleiaşi cirilisaţiuni ne întârce către dânsa“, 

„dice Lacretelle. 
Strâus legate între donsele ramurele sciinţei ome- 

_mescl nu poti lucra asupra unei societăţi, unele fără 
altele; Sciinta este ana cum dicii astădi înveţaţii. 
Este evident că un om nu pâte fi pătruns de de da- . 
toriile sale morale. către dânsul şi către semenii să, 
daca nu este muncitor, producător şi păstrător; nu . 
pâte fi producător, fără seiinţă, fără de a găsi în 
inteligiuța sa mijlâcele de a îmbunătăţi s6rta sa, 
fără de uă judecătă sănătâsă prin care se pâte deo- 
sebi adevărul din erdre şi prejudecăţi; ca să pâtă 
înlătura obstacoli cari' se iîmpotrivescii progresului. 

Instituţiunele politice, stabilimentele de educaţiune 
şi de înveţătură, biserica, casele de. binefacere, mu- 
seele, fontânele, halele, pieţele, teatrele, - grădinele, 
salubritatea, înfrumusețarea oraşelor, înlesnirea comu- 
nicaţiunelor, sunt productul acţiunei simţirilor morale 
asupra trebuinţelor fisice ale societăţilor moderne, uă 
desroltare esclusiv morală, lipsită de or ce apli-
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caţiune la natura fisică, lipsită de mijlâcele ce ne 
dati industria şi cunoscinţele mecanice, ar avea de 
resultat uă -exaltare a spiritului care” s'ar resolva 
printr'uă scădere a rațiune, printr'uă aprindere a, 
imaginaţiuney, care ar duce până la stravaganţe, 

“ceea, “ce vedem la unele secte religi6se ale Orientu- 
lui,: mal cu s6mă la dervişi. Asomenea şi uă des- 
voltare esclusiv materială, daca ar putea exista, ar 
duce drept la uă scădere fatală a simţurilor ânimey, - 
la egoismul cel mai absolut; şi or cât de mare ar. 
deveni acea, desvoltare materială a unui popor, ea de 
nu va fi susținută de credinţele morale şi religi6se 
lar pune pe tot minutul în pericolul de a cădea, de a 
peri chiar; uă desvoltare disproporţionată între aceşti 
duol factori ai societăţilor, uă covârşire prea mare a 
unuia asupra celul-lalt este un pericol. Acâsta, este 
istoria înălțăreI şi decadenţer societăţilor antice, că- 
dute de multe ori dintr'uă stare de mărire şi de stră- 
lucire într'uă stare de umilire şi, de înjosire, când a 
sacrificat uă parte celel-alte; necunoscerea,. progresului 
în una sai într'alta nu pâte să nu aducă sdrunâinare 
şi cădere, precum necunâscerea moralei creştinescl a 
adus decadenţa Romei şi necun6scerea sciințel filo- 
sofice a adus căderea Arabilor. Un popor trebue să 
fie neintrerupt la înălţimea cunoscinţelor. din epoca. 
în care trăesce. Un popor care ar rămânea staționar 
în cunoscințele sale, ar fi un popor al 'căruia viitor 

„este compromis; existenţa, lut s'ar periclita în tot 
momentul întocmai ca reputaţiunea; de învăţat a unul 
Omu care nu ar urma progresul descoperirilor şi ideilor
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umanităţei. Archimede şi Euclide de s'ar descepta 
astădi numai cu cunoscinţele din timpul lor, cunos- 
cinţă care "I-ai făcută nemuritori, ar fi nisce. igno- 
renţi în comparaţiune cu cet ma! modeşti elevi eşiți 
din studiile gimnasiale. Un popor care nu are 6meni 
de sciință, men! cari să se identifice cu respectarea" 
şi cu propagarea preceptelor sciințel morale şi poli- 
tice, care nesocotesce artele şi meşteşugurile, nu pâte 
fi decât un popor necivilisat; se conduce de eresuri 
şi de prejudecăţi; este espus în tot minutul a deveni 
victima linguşirei, a pasiune şi a, instinctelor celor 
rele, de care numai absoluţismul şi demagogia poti 
profita. 

— Înţeleg că trebue să stimtim sciinţa şi Gmenii 
cari 0 practică, dâr apoi cismăria este ea uă sciinţă? 
ea, este uă meserie şi de! nu'mi cam vine să îmbră- 
ţişez uă posiţiune ast-fel ca mumă-mei, surorilor și 
cumnaţilor mel cari sunt funcţionari, boeri cum am 
dice, să le fie ruşine de mine. 

— Uă meserie este tot-d'auna, aplicaţiunea, sciințer; 
sciinţa, teoretică fără aplicarea la meserii nu ar avea, 
uă adevârată utilitate şocială, precum matematicele 
abstracte nu valorâză decât prin aplicarea lor la mă- 
rimele de intindere, la astronomie, la geodesie, Ia 
architectură, la mecanică, la mineralogie. La confec- 
ționarea unek cisme a trebuit să concurgă uă mulţime 
de cunoscinţe, aşii putea dice mar tâte sciințele, mal 
toți învățații; fie-care sciință a trebuit să aducă con- 
iingentul săi la perfecţionarea acestuL. meşteşug ca şi 
la tote cele-lalte; e destul să enumer că pentru a
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dobândi uă cualitate bună de pele, a trebuit cunos- cinţele cele ma! întinse de agricultură păstorală pentru alegerea soiurilor, crescerea, căntarea şi întreţinerea, animalelor, după localitatea şi după cum voim să . avem pele de talpă, de carâmb, de căpută de căp- tuşială, de încălțăminte subțire sau gr6s%; pentru argăsit, chimiştii cel max mari al Furopel ai trebuit 
să caute şi să găsâscă instrumente şi machine com- 
plicate şi ingeni6se cu care se servă lucrătorii cis- 
mari. Daca te vel gândi un moment, vei sci să'ţi 
respunqi daca trebue mal multă ostenâlă a inteligenţei şi mal multă dexteritate a mâner pentru a face un ordin către primar de a, satisface reclamaţiunea, unut 
proprietar sai arendaş, decât de a face uă cismă sati 
un pantof. AI făcut bine, ax făcut cu minte de ay ur- 
mat ]a, liceă; pronuncie cu respect şi cu recunoscinţă 
numele taicătăii care nu â urtat aţi da cultura in- 
telectuală ce ar; şi să nu'ţi fie ruşine de uă meserie care "I-a permis să îrăiască uz viață onorabilă, să dea, copiilor sex educaţiune și să le lase uă avere 
invidiată de sub-prefect de grafier şi de bărbaţii suro- rilor dumitale. Să nu credi că ferarul Krup şi puş- 
caşul Dreise aii contribuit la gloria militară a Prusiei 
mal puţin decât Bismark şi Moltke; generaţiunile. 
viitâre vor putea ulta şi pe diplomat și pe strategist 
precum a ultat numele multor împărați, ministri şi 
generali viteză, dar lumea nu va uita niet uă dată 
pe inventori, precum n'am uitat nor peste şâptespre- 
dece secoli pe Archimede care prin geniul stii a, des- 
ființat flota, care amerinţa patria lui. 

10957 19
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— Nu crede dumnsta că mi-e ruşine de meşteşugul 
mei, dar ulte în vremea tatămeii eraii pucini cismari 
în țeră, dar acum ai venitii uă grămadă de nemți şi 
de ovrel cari fac cisme şi pantofi, şi nu venia nici 
atâtea cisme gata de la Paris şi de la Viena. Înainte 
vrem era bine că nu se făcea, cismar cine vrea; tre- 
Duia mal âmtâii să fie primit de braslă, să fie înscris 
la stărostie şi numa! dacă era loc i se da voe să des- 
chidă prăvălie. Ar fi bine ca guvernul să nu lase să 
intre în ţ6ră nică meşteri, nici calfe, şi când ar veni 
marfă gata so facă controbonţ la graniță; furniturile - 
de cisme, de curelărie să le dea la Români, iar nu 
la nemți, la francezi şi la ovrei; s'ar învăţa streinil 
minte şi al vedea cum ne-am face şi noi nu numai 
cismari dar şi ceasornicari, și machinişti, şi ferari, 

„şi de t6te; dar când scii că vine neamţu şi orreiu 
sit ia pânea de la gură, nu'ţi vine să te apuci de 
nimic. Eii, de exemplu, uite, mâne m'aşii apuca de 
cismărie, aşii lăsa şi slujbă și tot, că mi sa urât; 

“uite îmY cr6pă obrasul de ruşine, eii om sdravăn în 
16tă firea şi în t6tă puterea să plec în t6te dilele 
cum mă scol, ca milogii, să mă căciulese și să mă 
bocese pe la ministri şi pe la ciocoii lor, cari mă portă 
cu vorba; ba unu mk-a luat şi parale; şi pentru ce? 
ca să mă văd la betrâneţe ca într'uă oglindă în pa- 
raponisitul chiver isit sait în haimana oficial, trecător 
prin Monitor al lut Alexandri. 

— Vorbesc de meseril întocmal precum vorbia de 
comerciii dulcele mei amic d'asâră; în adestr, acum 

dece. duot-deci de ani erat mal pugini cismari decât



291 

astăgi, dar daca, vel întreba pe bătrâni îţi vor spune 
că atunci şi populaţiunea Bucuresciului nu întrecea 
șeldeci sai şâptedeci de mir de locuitori, în vreme 
ce astădi D. Frundescu de la biuroul statistic ne spune 
că sunt duoă sute şâr-deci de mil; dar să priimim 
acestă cifră numai pe jumătate, vedI că populaţiunea 
aprope s'a îndoit din cât era; bătrânii, îţi vor mal 
spune că mal că nu se găsiaul cisme gata, în vreme 
ce acum sunt uă mulşime de prăvălil pline cu cisme 
de Viena şi de Paris, ceea ce doredesce că consoma= 
ţiunea încălțămintelor s'a mărit şi că mai este loc: 
în Bucurescă şi în provincil pentru mulţi cismari âncă, 
Apol daca s'ar da un privilegii sau un monopol pen- 
tru dece, duot-deci sati uă sută de cismari, ca numai 
el să facă şi să vîndă încălțăminte, ce cuvânt ar fi, 
me T08, ca un asemenea bine să nu se facă şi croi- 
“torilor pentru haine şi pălărierulu! pentru” pălării, şi 
templarului pentru mobile? 

— Ei nu-dic să nu se dea la tâte braslele, la, 
tote meseriile drepturi, cum a, fost şi este şi în alte 
țări, 

— Dar nu ţi! în s6mă că consecința unel ase- 
menea măsuri ar fi ca în loc de a, plăti surtucul şi 
pantaloni! ce porţi cu dece galbeni cum îl plăteşti 
astădi, le-a! plăti cu duoispredece, cu cincăspredec6 şi 
cu doădeci; că “în loc de a, plăti cismele și pălăria 
câte un galben și jumătate, le-a plăti pote câte duot 
și trel, şi daca peste impositele de astădi care sunt 
destul de grele, am fi siliţi să mar plătim cu. toţii 
fie care câte patru şi einer sute de ler pe an în fo-
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losul acelora cari ar voi să trăiască şi să se îmbo- 
gățâscă obligănd pe toţi să le plătâscă câte uă contribu- 
ţiune sai mal bine câte uă geremea, ar fi a sărăci pe 
toți fără de a îmbogăţi nici chiar măcar pe acel fa- 
bricanţi Români cari printr'acest mijloc nu ar crea, 
uici uă dată uă industrie naţională. Este dovedit că 
protecţionismul, prohibiţiunile şi monopolurile, de şi 
ai putut câte uă dată îmbogăţi pe unit meseriași, 
dar ele nu ai favorisat nici uă dată industria şi tot 
d'auna a păgubit pe consumator. Apărătorii sistemului 

“protecționist, detractori! “libertăţii industriale şi co- 
merciale, inimicii liberului schimb, strigă că concu- 
Tenţa, nu profită decât consumatorului; uxtă dicând 
acâsta că consumatorul eşti dumndta, el, ei, tâtă 
lumea; şi că a opri liberul schimb și concurenţa, 
este a impune pe totă lumea și a omorâ comereiul şi 
industria, cc 

Ei cred că la noi nici concurenţa obiectelor fabri- 
cata în' străinătate, nici concurența meșterilor străini 
şi ovrel nu ne pote opri de a ne aplica la meseril, 
pentru că avem uă mulţime de esemple de cismari, de 

„croitori, pălărieri, ferari, tapiţeri, modiste, legători de 
cărță, cari nu numai că se susţinii forte bine cu tâtă 

„ concurenţa, ce li se face, dar prosperă, cumpără case 
şi moșii şi tot vină ne'ncetat; w'avem decât să cer- 
cetăm cari sunt proprietari! de astădI ar caselor celor 
mari şi frumâse din stradele cele max plincipale din 
capitală. . | e 

Sunt industrit cari cu un capital modest şi cu lucră- 
tori de acel ce am putea găsi lesne la NOI, nu numa
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sar putea fabrica îndestul ca, să satisfacem consoma- 
țiunea, din întru a, ţării, dar chiar s'ar putea produce 
pentru esportaţiune; astfel sunt fabricarea, postavurilor - 
grose, a, peilor, a stearinel, a cordajelor, a pâslelor şi 

„vă mulţime de altele. - 
Daca voiţi, vol tineriy, să aveţi uă patrie Română, 

puneţi-vă pe industrie, deveniți producători; lucraţi 
împreună; în loc de a compta să câştigaţi cu efecte, 
cu împrumuturi d'ale statului şi cu agiotagiu, asociaţi 

Ei capitalul vostru cu munca, deschideţi prăvălii, înfiin- 
ţați ateliere, formaţi uă casă de credit industrial la 
care acel cari voescii să, muncească, să pâtă găsi avan- 
suri cu care să'şi p6tă procura machinele şi instru- 
mentele de lucra cu un procent drept şi cuviincios; 
pentru întreprinderile 'cele mary; să căutăm soluţiunea 
în asociaţiuni, interesând la beneficii! atât capitalul 
cât şi munca. Când generositatea şi iubirea de ome- 
nire ne împinge -a contribui pentru vre un institaţ 
de educaţiune, pentru copii sărmany, să căutăm a nu 
arunca acele fiinţe în virtejul vieţey, dândule gusturi 
şi aspiraţiuni pe care cer mal mulţi mn'o să le pâtă 
realisa, să nu asvârlim tineri şi tinere în braţele . 
neprevădutului, fără să cunâscă căpătâiul de la. care 
potă să apuce viţa; ci să căutăm a da societății 
Gmeni cari să'1 dea conducători de machini, artisan! 
esperță în meseriile acelea cari ceri cunosințe may 
întinse şi un 'aprantisagiti .mal lung; îngrijitâre de 
copil, cusătâre meștere, iar nu aspiranţi de foneţiuny 
şi de copişti de cancelarie; să nu mar îmulţim nu- 
mărul înspătmântător deja de aspiranţi şi aspirante, 

Li
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de cocon! şi de coconiţe. Dumnedeii a vrut de s'au rea- 
lisaţ multe din dorinţele Românilor, trebue acum și 
Dumnâv6stră, generaţiunea, care se rădică, să vă daţi 
uă misiune, să o cunsceţi şi s'o urmăriţi cu stă- 
ruinţă, Cea d'ântâiu datorie este a căuta a, nu fi uă 

„sarcină pentru singurul producător român, pentru plu- 
gar; să nu căutaşi ca greutatea statului să crâscă 
cu' numărul tinerilor cari esii din scâle, ci din contra 
fiecare inteligență să fie uă bogăţie nuoă dobândită - 
țării; „fiecare să producă cel pugin cât consumă el şi 
familia luY; luminându-ne, lepădând ignorenţa, şi breju- 
decăţile, ruşinându-ne de incapacitate şi de trândăvie 
şi mândrindu-ne cu or ce muncă, cu or ce meserie se 
pote da uă existență onorabilă şi îndestulătore. Nu- 
mai astfel puteţi opri frumâsa n6stră țâră de a de- 
veni prada ovreilor şi a traficului străin; altfel vom 
dispare d'inaintea, germanului precum dispare autoc- 
tonul Americer dinaintea activului Yankee, ma! repede 
de cât dinaintea crudilor” tovarăşi al lui Fernand | 
Cortes. i 

Iuumea aparţine libertăţii şi activităţii. 
— Aşă crede că al dreptate daca nn aşi vedea că 

este uă idee generală în țâră la noi, un fel de cre- 
dinţă că nu putem prospera în industrie și în co- 
merciii pe cât timp guvernul nu va lua măsuri în 
contra meșterilor nemți şi ovrel şi în contra mărfu- 
rilor străine. N'ai rădut colo pe podul târgului d'afară . 
şi pe lângă Domna Bălaşa nă grămadă de prăvălii 
pline de fete de orreiă cu câte uă mașină de cusut? 
cum Yrel să se ma! hrănscă fetele de Român?
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— Este trist a spune că şi acum doi tre ani, 
când nu existau acele ateliere nu găsial Române 
cusătore, şi dâca ovrelcele s'aii apucat de acestă, în-: 
dustrie şi ai înființat acele stabilimente este pentru 
că se căuta cusătura şi nu se găsiail cusătâre. Cât 
pentru ideea generală de care vorbesc, trebue să scil 
că multe erori în lume ajungi atât de puternice în 
cât ele persistă, chiar când omul vede limpede ca 
lumina, diler că a se supune el este uă pagubă; tre- 
bue un Gre care curagii, uă putere de caracter ca să 
Tupă cine-va cu erorile şi cu prejudecățile, cu-obiceiu- 
rile şi cu ceea ce putem numi inerția; aceste resis- 
tențe trebuescii combătute . cu stăruință de acel cari 
judecă şi cari sunt luminaţi prin studii şi prin es- 
perienţă; a trebuit timp chiar lut Galilei şi lut Co- 
lumb ca să facă pe Gmeni să vedă şi să convină că 
pămânțul se învârtesce şi că exista şi un alt conti- 
nent mare peste ocean, cu tâte că er dovediaii teore- 
mele lor prin sciința aceea, la, ale cărei demonstrări 

„nu este nimica de replicat. 
Pretutindeni şi tot d'auna dorința acelul care are 

ce-ta de vîndare, este de a vinde din acel obiect nu- 
mal €l şi altul nu; căci este natural a crede că ar 
vinde” mal cu preţiii şi chiar pe cât ar voi să iea. 
Asemenea şi dorința acelui care cumpără, este de a găsi 
mal multe 'prărălit cu marfa ce caută, ca să potă alege 
pe cea mal bună şi mal eftină. Prin natura .lut omul 
este egoist; fie-care caută mal mult la binele stii indi- 
vidual decât la ceea, ce convine celor-l'alţi. Cea, mal mare 
abnegaţiune ce I-a putut cere Dumnedeii este de a izbi
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pe 'aprâpele stă ca pe sine Ensu'si. A pretinde să 
trâcă, peste acâstă limită ar fi a'% cere sacrificii may 
pre sus de natura şi de puterile celor, mal mulţi; ten- |. 
dinţa moralei sociale nu pote fi alta decât d'a lumina 
şi d'a face pe-om să se sue la gradul intelectual acela, 

„unde fie-care să înţelâgă şi să simţă că omul nu pote 
găsi binele săi personal decât în ceca ce pote fi fo- 
lositor celor-l'alţă, și că prosperitatea unei societăţi 
nu începe a se manifesta, decât atunci când se desroltă 
concordanța cuviinţer individuale cu binele general. 

Sciinţa economică mu face alta decât a cerceta, a 
cunâsce şi a, propaga legile cari poti impinge so- 
cietăiţile către acel resultat, şi a combate erorile şi 
prejudeţile cari împedică popdrele în desvoltarea, și 
îmbogățirea lor; se luptă în contra instituţiunilor 
acelora cari direcţ Sati indirect supuni pe unil, a 
îmbogăți po alţi! cu paguba tutulor, Ea este uă 
sciință care nu cere omului nici sacrificit pier abne- 
gaţiune; tot ce'i cere este uă chibzuire luminată şi 
liberă asupra intereselor sale. Combate privilegiurile 
şi monopolurile; dar nu pretinde de la nimeni să nu 
profite de inteligenţa și de sciința sa, ba chiar de 
împrejurări ca să realisese beneficir şi Să'ŞI sporâscă - 
bună-starea, individuală. Un îngrijitor de copil din- : 
trun pension, Lyne, are norotita, idee de a combina 
câte-va ţevi de fer pe care le ridică întru clipă 
după cum vrea; le face să serve ca semnale pe dru- 
murile de fer, instrument folositor şi comod, product 
al inteligenţi sale; vinde aceste instrumente pe pre- 
țulii care i convine mal bine, căstigă de dece, de



297 

doă-decI de ori cât îl costă fabricarea şi realisă prin acâsta beneficiuri insemnate ; dar fiind că altul nu scie a face acest instrument care nici n'ar fi existat fără dânsul, își face un monopol legitim şi devine avut. EL nu a luat nimic de la nimeni, nu supune pe nimeni la uă dare silită. | 
Un neguţător se întâmplă să albă magaziile s6le pline de bumbăcării plătite la fabrică pe preţul din anul 1860, de exemplu pe un galben topul de Ma- - dapolan, vine de uă dată reshelul în Statele-Unite ale Americei, preţul bumbăcăriilor se sue pretutin- dent; marfa toptangiului nostru din Bucurescl se sue în fie-care di ca în tâtă Europa, fiind că nu mar. „vine materia ântâitore, şi -regile Bumbac, cum dică „Englesii, închide de uă dată tâte fabricile din Man- “chester. Negustorul nostru, profitând de ux. împreju- rare nenorocită, îşi vinde marfa cu preţurile peste mâsură de mari și se înavuţesce în câte-va lun! rea- lisând beneficiuri de 250 şi de 3000/.. In acest cas a fost de fapt un fel de monopol, un privilegiu, s'a îmbogăţit din prevederea s'a, pote chiar dintr'uă întămplare independintă de voinţa sa, dintr'uă erâre de corespondență sâi din lăcomia fabricantului care %-a trimis marfă mar multă. de cât ceruse; adevărul îns este că el.n'a.snpus. pe nimeni lă uă dare si- lită, forţată, căci or câţ de liber era fie-care să cabte sai să aducă, acele stofe, nu ar fi putut să şi le ptocure nici mar eftine, nici de uă enalitate mai bună, 

Un împiegat ' dintr'uă casă de bancă din Viena
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este trimis să ducă .nisce bani Principelui Meternich; 
făcând anticameră, până să isprăvescă acel ministru 
convorbirea sa cu ambasadorele Engliterey, surprinde 
secretul blocului conținental îndreptat în contra Fran- 
cieiy al6rgă la cantor şi comandă tutulor corespon- 
denţilor. casei să cumpere pe sâma lui individuală 
tot. bumbacul disponibil din Egypt; poliţele de plată 
sosescii înspăimântătore ; dar tot uă dată și preţul 
bumbacului se sue şi impiegatul inferior al casei 
realisă uă avere colosalii. Acesta era Român din Mace- 
donia şi a lăsat un nume istoric în finance. 

Cu cât un obiect este mal căutat, cu cât comer-, 
ciul sati fabricaţiunea lui va fi. mai restrânsă cu a- 
tât acei ce'l speculă șil fabrică potii realisa be- . 
neficii. mal mari; de aci vine că comerciantului, 
fabricantului sei mesterului nu le place a vedea pe 
altul vindend sai fabricând aceeaşi marfă; şi poţi 
să fil încredinţat că chiar de nu ar fi fost ovreiăi 
acela care adusese rachiu la Pipăraţi, tot n'ar fi 
plăcut popi de ieri sâră; de ar fi fost român şi 
chiar rudă cu dânsul, -tot ar fi căutat sl depărtede. 
Precum cărciumarulul şi Dăcanulul nu le place a 
vedea, că se deschide uă altă cârciumă sati băcănie, 
în vecinătate. Asemenea şi cismarul sait croitorul se 
shărlesce şi se întristedă când vine. în satul, în ina- 
halaoa saii în orașul stă un alt cismar sai un alt 
croitor. Voi dice şi mal mult : chiar Gmenil cari e- 
sers6să profesiuni liberale cari ai trebuit să dobăn- 
descă uă educaţiune ma! îngrijită și să :facă studii 
mai întinse : medici, avocaţi, profesori, nu vădi cu
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plăcere venirea unui coleg în profesiunea lor mal cu 
s6mă când i descopere vre uă superioritate. 

Cu cât uă naţiune este mal. înapostă cu atât ten- 
dința către privilegii şi monopol este mar tare; fie 
care ar voi să] dobândâscă pentru sine singur de 
sar putea; sai cel puţin să'l mărginâscă la un mic 
„număr de men! cu cari să se pâtă înțelege; se 
“preocupă forte puţin că beneficiul ce ar realisa prin- 
tr'acel drept ar fi în paguba şi detrimentul conso- 
matorilor pe care îi supune Ja ua dare nedrâptă şi! 
obligă a se servi de uă marfă de cualitate” mat prostă 
decât. -aceea, ce S'ar putea, procura. 
"Cu cât raţiunea este mai pucin formată, cu cât uă 

societate este mal înapostă în ideile de dreptate, de 
egalitate şi de libertate, şi cu cât cunoscinţele eco- 
nomice sunt mal puțin respăndite, cu atât tendinţele 
către protecţionism, prohibiţiunt, monopol şi privile- 
giuri sunt ma! pronunciate, şi trebue să conveni 
că dabia de puţini ani încoa, sciința economică a 
început a se cobori de la înălţimea cathedrelor fa- 
cultăţilor şi a, scrierilor roluminâse la un nivel la 
care să se potă adăpa şi mulţimea. Chiar în socic- 
tăţile cele mai culte se găsescii âncă tendinţe către 
acel egoism răi înţeles; prejudecățile şi erdrea sunt 
atât do înrădăcinate în cât de şi se face une-ori un 
pas înainte, toţ vedem câte uă dată un regres, uă 
întârcere către un trecut condemnat; aşa, de exemplu 
pe la începutul secolului desfiinţându-se corporaţiu- 

„mele în unele părţi ale Germaniei, în Hessa, Hano- 
vra, Oldenburg, ma! in urmă guvernele ati fost silite
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a le reînfiinţa; atât numai, că uă dată ce s'a făcut 
lumina, de şi ar mai veni întunericul, el nu va pu- 
tea, dăinui; în acele locuri mu ai trecut mulți ani 
după acea reacțiune şi iarăşi s'au desființat şi astă- 
dată pentru tot d'auna. În alte părţi ale Europei 
civilisate, prejudeţul a fost şi este âncă atât de 

"tare încât mal lesne s'aii putut ataca şi dobori drep- 
turile feodale ale baronilor de cât a se atinge de 
organisaţiunea corporaţiunilor; dar ideile îşi facii loc 
pretutindeni, resistenţa nu le mar pote ţine pept, 
şi vedem acele privilegiuri- ale corporaţiunilor cădând 
şi desființându-se mai pretutindeni prin ceea ce se 
“numesce forţa lucrurilor, și în multe locuri fără ca 
guvernul şi legiuitorul să fi luat cea mat mică mă 
sură; au cădut şi cadă prin resptndirea luminelor 
economica printre clasele industriale și comerciale. Se 
face în privinţa liberuluI schimb, a, liberer navigaţiuni, 
a suprimării vămilor şi a libertăţii industriale, ceea, ce 
economistii Englesi ai numit uă revoluțiune mută; 
se împlinesce propheţia lui Adam Smit prin progre- 
sul dilnic ce se face în artele mecanice şi himice, 
prin aplicarea aburului Ja fabricaţiuni, prin descope= 
zirile şi aplicaţiunile cari ai dat mascere acelor a- 
teliere colosale, ca nisce oraşe, unde se mişcă, cu 
precisiunea, unui orologiii, mir de. lucrători de di şi 
de n6pte; unde puterea, omului se însutesce prin în- 
trebuinţarea machinelor şi unde transformările mate- 
ri se faci într'uă clipă, mat lesne, mal bine şi 
mal eftin de cât se făcea înainte prin dibăcia omu- 
lui, care nu se dobendia decât după uă viță întrâsă
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de exerciţii. Drumurile de fer şi navigaţiunea cn 
vapor at apropiât distanţele şi aă înlesnit relaţiunile 

„întratât, încât, legi de.uă plată de vamă mare, 
prohibiţiuni şi monopoluri, nu numa! că nu se mal 
potii suferi, dar nici nu mat poti fi pădite cu efi- 
cacitate. - 

Cu tâte acestea prejudecățile sunt atâţ de îmbe- 
trânite încât trebue âncă luptă mare, scrieri însem- 
nae ca să le risipescă. In Francia, unde instituţiu- 
nea corporaţiunilor s'a desfiinţat în urma unei rovo- 
luţiuni care avea dreptul omadai de punct de plecare, 
so mal găsescii şi astădi tendinţe protecţioniste nu . 
„numai în clasele puţin culte, dar chiar printre 6- - 
menil a căror inteligenţă mişcă şi domină mulţimea. 
Acele ide ânsă nu sunt credute adevărate; cel mar 
mulţi se serră de dânsele ca de un mijloc de popu- 
laritate, sai sunt u% pornire interesată personal; . 
astfel am vădut că cn tâtă evidenţa cifrelor, s'a a- 
tacat cu violenţă, ideile economice cari ai suit pro- 
ducţiunea, Franciei la cifra de dot-deci şi trei de 
miliarde de franci pe an şi a dus comereiul la opt 
milliarde; cifre pe care cel mal optimist n'ar fi în- 
drăsnit să le pronunţe cu dece ani înainte, când s'a 
încheeat tractatul' de comereiii cu Englitera, tractat 
în contra cărui a strigat şi strigă şi astădI unil, 
Ceea, ce s'a petrecut în dilele din urmă în parla- 
mentul Franciel. cu impositul de 167 de miline a- 
supra materiilor ănttitore cu drept de drawbacke, 
este tot uă dată un studiu de cel mal mare: interes şi 

"uă dor6dă de progresul ce aii făcut ideile economice.
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În ţările unde corporaţiunile au fost ridicate uă 
dini6ră la înălţimea unei instituţiuni fondamentale, 
înfiinţarea lor a fost dictată de necesităţi may mult, 
politice cari într'acei timpi n'a putut aduce -pedici 
nici comerciului,- nici industriei; ele s'aii impus de 
sine şi guvernele -nu ai făcut decât a recundsce şi 
a regula drepturile şi protecţiunea ce dobăndiseră 
de fapt; le găsimă în Europa âncă din secolul al 
VIII sub numire de confatric: şi de gueldonie; ca 
tâte instituţiunile vechi ele ş'aă avut raţiunea lor 
de a fi. 

In Francia Ludovie IX, organisând și armând 
burghesia, s'a creat ună armată în contra baronilor . 
în facia cărora nu se simţia destul de tare; prin 
înfiinţarea, corporaţiunilor el a isbutit a emancipa ora-. 
şele de puterea feodală. Ludovic SIV când a insti- 
tuit meseriile Parisului (les metiers de Paris) a f4- 
cut'o cu scop de a garanta pe locuitori în contra 
fraudelor şi de i scăpa de uă mulţime de casuri |i- 
tigi6se, anevoe de judecat. Într'un timp când orga- 
nisaţiunea justiţiei şi condica civilă aveati uă mulţime 
de lipsuri, scăpa de dânsele supuindu-le hotăririi ar-. 
bitrilor. Elisabetha Engliterei, când a dat Statatul 
calfelor (Compahions statut) supuind pe ori-cine voia 
să devie meseriaş la cel puţin şepte an! de învăță- 
tură la un mester bine cunoscut, obligându-l a fi 
priimit şi recunoscut maistru în arte (Master of arts) 
ca să'şi pâtă exersw meseria, a fost preocupată de 
preţiul atât de scădut al salariului, încât fiind insu- 
ficient pentru hrana lucrătorilor, se împorăra din di
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în di mai mult impositul pentru întreţinerea, săraci- 
"lor (poor tax). 

In Europa occidentală, corporaţiunile cu decani, cu 
capitulari, cu consuli, cu 'scabini lor contra-balanţaii 
puterea aristocrației feodale -şi pregătiaii poporul la 
instituţiunile liberale de astădi, procura lucrătorilor 
un salarii îndestulător, conserva reputaţiunea pro- 
ductelor, perpetua secretele fabricaţiunilor şi garanta 
pe consomatori în contra fraudei, într'un timp când 

„statele erai în Impte şi turburări continue, şi dru- 
murile nesigure de jăfuitori puternici; pe când dis- 
tanţa ce parcurăm astădi într'uă oră, era o călătorie 
imposibilă trei părţi ale anului şi mările pline de 
pirați şi de corsari. 
„Da noi pe de uă parte pugina concentrare a po- 
pulaţiunei prin târguri, gusturile modeste la. care era 
obligată uă aristocrație a cării avere consta în pă- 
monturi întinse dar fară cultivatori şi fără drepturi 
feodale asupra acelor pugini locuitori ce aveai şi 
care la cea mal mică nedreptate treceaii Dunărea şi 
obligaii pe Domni a impune boerilor concesiuni „ca 
să'X “înduplece a se întârce în țâră; pe de altă parte 

sărăcia, şi” lipsa de trebuinţe în clasele .de jos, făceait 
traiul înlesnioios şi nu a silit pa Români a deveni 
prea laborioşi; prin urmare a ţinut salariul meserie- - 
„lor prea suit în comparaţiune cu preţul obiectelor de 
hrană, nepermitândii industrielor producătâre de o- 
biecte de lucs a se desvolta, ca, în “țările acelea unde 
populaţiunea, fiind ma! dâsă, pământul mai pugin r0- 
ditor şi clasele de jos lipsite de acest instrument de
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producţiune, aii dat industrie! mai multe mijlâce de | 
a se desvolta şi un avânt mal mare. De aceea la 
noi numai meșeriile primitive şi acele ale căror pro- 
ducte nn se putea aduce din depărtare : brutăria, 
măcelăria, luminărăria, căvăfia, croitoria, tabacăria, 
bărbieria, zidăria şi. dulgheria aii putut prospera 
până la un Gre-care punt, atunci când greutăţile co- 
municaţiilor nu ertai obiectelor grele şi acelora a 
căror val6re cresce forte puţin prin fabricaţiune a 
lupta cu.costul transportului; chiar astădi, când o- 
rașele aii început a fi locuite, salariul este urcat cu 
deosebire; un lucrător pugin mester care nu a făcut 
un studiii serios în mesteşugul seii, un dulgher, un 
zidar ordinar, de exemplu, care nu' scie nică să ci- 
tâscă un desemn, nici să execute un plan, căstigă 

„cinei ş6se franci pe di, pe când cel mal bun dul- 
__gher, zidarul cel ma! dibaciii şi laborios, mester că- 

rora le-a trebuit mar mulţi ani de scâlă şi de înrt- 
“ţătură, care sciii să desinede, să calculede și să €- 
xecute or ce plan; care lucredă într'uă di de două 
Or cât al nostru, nu căstigă la Berlin, la Viena, 
sati Ja Paris, de cât trei sai patru francă pe di; 
atât scumpetea salariului cât şi neaplicarea luerăto- 
rilor nostri a deveni mesteri buni, face că pe de uă 

- parte fabricarea costă mar scump şi pe de alta a- 
trage lucrători străini în ţâra n6stră. 

Aceste împregiurări se reducii t6te la raportul ce 
esistă între brace şi întinderea pământului une ţtri, 
între fertilitatea pământului nostru în comparaţiune 
cu fertilitatea pământului celorlalte ţări; într'un
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cuvînt cestiunea de salarii, cum dice Ricardo, a făcut 
că în arte şi în mesteşuguri să remânem mat înapol 
decât tî6te mnaţiunele ocidentului și chiar decât ve- 
cinii nostri din Orient, cu tot avantagiul ce ne dă 
eftinătatea materielor: primitive. - 

Mesterii nostri, în loc să caute causa răului şi 
neputinţa lor în nedibăcia lucrătorilor, în lipsa scu- . 
elor şi în ignoranţa mijl6celor mecanice; în scumpetea, 
salariului şi în micele capitaluri ce întrebuinţedă, ai 
atribuit mai tot duna răul, concurenţei din afară şi 
ucrătorilor străini cari vinii în ţâră. Cancelariile 
nstre posedă uă mulţime de petiţiuni individuale şi 
colective ale “comercianților şi industriaşilor cari mal 
tote se reducii la cereri de privilegiuri şi de mono- 
poluri. În 1842, când guvernul a cerut a curse 
păsurilo orăşanilor Bucuresceni, tâte corporaţiunile aii 
înfăgişat câte un memorand. Ideile ce predomina, în 
acele espuneri erati dictate de-un singur și acelaşi 
spirit; tânguirile asupra lipsei de credit în contra 
dobendilor celor mari erai urmate de câte-va jere- 
miade în contra obiectelor fabricate, aduse din străi- 

- mătate, croitori! pentru hainele gata, cavafii pentru 
cisme şi pantofi, işlicarii pentru. sepci şi pălării; cu 
un cuvint, toţi cereaă de la guvern prohibiţiuni şi 
protecţionism prin impuneri vamale și prin limitarea 
acelora ce voescii a exersa, uă meserie şi mal cu 
deosebire avansuri de bani cu dobândă mică. Acum 
câți-va ani, tabacii pretindeaii a se opri străini! 
nemți şi ovrei de a mal lucra per. "Asemenea, ider 
tredite şi greşite domnescii şi astăqI âncă în spiritul 

10957 | 20
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burghesiei nâstre. De ce când mesterii străini, fran- 
„Cesk, nemți, unguri şi ovrel potii resiste şi se ţinii în 
contra concurența ce le faci fabricatele aduse din 
străinătate, noi Românii să nu o putem face? De ce 
să nu căutăm să ne perfecţionăm în mesteşuguri şi 
să nu căutăm a ne pune în stare de a îndeplini tot 
aşa de bine, daca nu şi mal bine decât nemţii şi 
ovreil, meseriile de. tâmplari, tapiţeri, croitori, Gs- 
mari, curelari, carctaşi? A lua cea mai niică măsură 
în contra meseriașilor străini, fără de a ne pune no! 

„a face mal bine decât ei, ar fi a lucra în favârea 
industriei străine; ar fi a face ceva care ar semâna, 
până la un punct cu greşâla în care a cădut Francia: 
cu revocarea edictului de la Nanta. Singura măsură 

eficace ar fi să căutăm să facem. tot aşa de bine sait 
să'1 şi întrecem; şi în loc ca copii poporului să caute 
a fi zapcil şi logofeţi, mal bine să se facă mesteri 
buni, ca să pote trăi producând cera, iar nu să con- 
Sume numal munca altora. 

Într'un timp când orl-cine are dreptul. să aspire la 
trebile publice, nu se pote ca ideile eronate şi greșite 
a unei mari părţi a burghesiel 'să nu străbată până 
în palatul municipal, Cand a fost vorba de a să crea 
venituri capitalei, a trebuit să vedem tendința de a 
supune la dări acisale obiectele chiar cele ma! tre- 
buinţi6se, precum îmbrăcămintea şi încălțamintea, 
lemnele de foc, cafeaua, vinul... 

Nimic mai legitim decat a se spori veniturile capi- 
talei n6stre, mat “ales daca acele venituri ar avea uă în- 
trebuinţare bună, precum ar fi stirpirea necurăţenielor



307 

şi a mocirlelor, împuginarea, causelor de bâle şi mic- 
şorarea cifrei mortalităţii; dar, să se impue cât de 
grei băuturile vătămătâre sănătăţii, localurile corup- 
t6re moravurilor, lucsul acela care este derăpănător 
averilor fără de a aduce folos nici estheticer, nici 
bunelor moravuri nici industriei; dar nu cred că este 
bine a se taxa consumaţiunea pânil, a cărni, a za- 
harului, a cafelei, a laptelui, a îmbrăcămintelor, a 
varului, a cărămidey, a cherestelei, a ferului, a lu- 
minei şi a lemnului; asemenea dări nu potă nick 
desvolta nică crea producţiune şi industrie; asemenea. 
măsuri nu potii face alt decât a stavili progresul şi 
civilisaţiunea,. 

Mulţi din publiciştii nostri au criticat şi critică 
principiul concurenței, denunciindu'l ca vătămător cla- 
selor muncitâre, fără însă a se pronuncia pentru vre 

“mă altă sc6lă şi fără a ţine pâte în s6mă că se6la, 
lui Adam Smith, aceea a liberului schimb, nu es- 
clude asociaţiunea, lucrătorilor şi participarea lor la 
beneficiele producţiunei. Acel publicisti s'a mărginit 
mal mult a imita declamările celor lalte scâle în 
contra concurenței, confundându-o cu neomen6sa es- 
ploatare a muncei, de către capital, precum se face 
forte adesea. Fii cred că acel publicist în loc de a 
lumina burghesia mostră şi a descepta emulaţiunea - 
lucrătorului român, punii talentul lor în serviciul u- 
nor ide! greşite şi combată un răi care nu există și 
care nn va exista âncă mult timp în țâra n6stră; 
ajungi la nisce conclusiuni pe care sciința nu le 
pote admite; “căci ori unde nu, este concurenţă este
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monopol, şi monopolul sub ork-ce formă s'ar ascunde 
esto uă tasă, asupra acelora cari muncescă,  uă tasă, 
în profitul trămdăviei şi a rapacităţii. | 

În loc de a arăta claselor nâstro muncitâre că 
răul cel mar mare le vine din inferioritatea în care 

se află, în comparaţiune cu meşteri naţiunilor cari 
„le faci concurenţă, şi din posiţia, staţionară în care 
ai rămas în loc, dic, de u arăta cavafului român că 
încălțemintele ce fabrică astădI sunt întocma! ca a- 
cele ce fabrica acum cinci-deci de any; în vreme ce 
cismarul din ocident a ajuns a fi aprpe un artist 
prin bunul gust, prin comoditatea încăleămintex şi 
prin soliditatea la care a adus lucrul ce"! ese din 
mână; în loc de a arăta olarului şi dogarului că 
este ruşine a fabrica 6le, străchini şi doniţe ca acele 
ce trămită la târgul moşilor, pe când aceste meserii 
produci în alte părți, chiar vecine cu noi, obiecte ce 
admirăm ca artă, obiecte cari ai făcut cunoscute lu- 
mel întregi numele lui Pallissy, lui Brognară şi a 
uă sută de artisti şi de învăţaţi. În loc de a în- 
demna po lucrători noştri să imite pe lucrătorii celor 
lalte naţiuni culte cari scii să citâscă, să serie, să 
calcule, să desemnese, care, când lucrâdă, nu perdii 
din ochi desemnul și nu lasă din mână cumpăna şi 
mesura; în loc să portţuâscă a se asocia ma! mulţi, 
a pune un capital şi a se supune direcţiunii celut 
mal meșter dintre dânșii, să'şi procure uneltele per- 
fecționate de care -se slujescii lucrătorii de aceeaşi 
meserie în alte părţi, să deschidă ateliere mai mari, 
să se. mulțumâscă cu un căşti moderat, realisând



809 

căştigul cel “mare prin cuantitatea de producţiune; 
în loc.de a le arăta că protecţiunea ce dorescii ar fi 
un titlu. de incapacitate ce li s'ar da, uă protecţiune - 
a lenovirel menită a ne ţine într'uă stare de infe- 
rioritate eternă, li se spune că r&ul de care sufere 
industria română vine de la concurenţa străinilor. şi 
de la libera intrare a obiectelor fabricate în străină- 
tate, şi denuncie preceptul economie laissez faire 
laissez passer (lasă să facă lasă să trâcă) ca un pe- 
ricol naţional. Chiar aşa de ar fi ce remediit s'ar 
putea întrebuința în contra unui asemenea ri? A 

- denuneia unul paţient uă D6lă incurabilă, este al 
- despera şi a'l face să ducă uă vi6ță de mort-viii, în 
vreme ce l6cul esistă în energia Românului lucrător. 
„Acel cari cred, dice Stuart All, că este bine do- 
„redit că -relaţiunile întemeste pe protecţiune potă 
„Subsista, dovedesci că cunosc fârte puţin natura 
„omenescă.“ A se servi cn argumentul: că măsurile 
protectâre ale lui Ludovic XIV, ale Elisabethex En- 
gliterei, ale lui Prederic II şi ale împăratulut Iosif : 
a fost un ce bun, este a recunâsce şi împrejurările 
timpului de atunci, şi progresul ce 'aii făcut societă- 
ţile în desvoltarea trebuințelor, prin desvoltarea idei- 
lor şi prin înlesnirea relaţiunilor, şi-a nu ţine în 

„s6mă “nici chiar posibilitatea lucrului, Nu se ma! 
pote tolera nicăiri a se da guvernului mijlâcele şi 
puterea de a vinde poporului toleranța de a se hrăni 
prin munca să şi d'a pune la mezat îmbogățirea u- 

“nora prin monopoluri şi privilegiuri. | 
Visul unor, comercianţi şi industriaşi la noi, ca şi
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în multe părţă, ar fi ca corporaţiunile să formese a- 
sotiaţiuni obligate, ca nimeni în viitor să nu pot 
deschide stabilimente de comerciui saii de industriă,, 
până nu vor obţine voia stărostiei, adică a celor in- 
teresaţi; a se folosi cu alte cuvinte numar er de be- 
neficiile acelei meserii; ca acenicii și calfele să nu 
pDOtă ptrăsi pe un meşter până la terminile prescrise, 
ca nimeni să nu trâcă dintr'uă meserie într'alta, ca - 
meşterii să judece şi să hotărască tâte prigonirile 
dintre meşteri şi calfe, ca ei să regulede tocmelile 
dintre dânşii; iar iârmarâcele, hâlciurile, brutăriile ; 
măcelăriile să fie supuse la nisce preseripţiuni sub 

„care şi concurența, şi îndestularea, și libertatea, să 
dispară cu totul;: întrun cuvînt ideile ce al audit că 
susținea, interlocutorul mei d'a, sâră, principiile acelea, 
cunoscute uă dinidră, sub numirea de Jfaitrises et 
Jurandes : înstituţiune care în' Europa a avut de 
scop a clasa meseriile, a le înregimenta şi de a o- 
pune burghesia, oraşelor, ca uă putere organisată în 

« contra . domnilor feodali; dar care _mal în urmă aă 
devenit la rândul lor un instrument de apăsare asu- 
pra poporului  puind pe lucrători, pe ucenici şi pe 
calfe la, discreţiunea meşterilor şi starostilor, a dat 
loc la mil de nedreptăţi şi abusuri, oprind de a lucra, 
pe acel cari voia să exersese uă meserie daca nu erati 
mai ântâiii admişi în corporaţiunea respectivă; admitere 
plină de pedică, de greutăți şi de cheltuelă; țiind sub 
dependinţa, unei autorităţi, care era, tot uă dată şi parte 
interesată, şi judecător, pe mal toți lucrătorit. oraşe- 
lor; astfel în cât meseriile şi chiar oraşele deveniseră
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proprietatea corporaţiunilor. Corporaţiunile deveniseră 
prejudiciabile, mal ales, consumatorilor cari plătiaii - 
prin preţul -arbitrar al obiectelor de tot felul, și 
timpul perdut în ucenicie, şi cheltuelile de recepţiune, 

„ darurile şi. peschegurile- date de bieţii lucrători meş- 
„terilor pentru a'! îmblăndi la esamenele de admitere 
. şi la liberarea atestatului. | 

Uă calfă, bun lucrător, cinstit, muncitor, dâca era 
sărac n'avea viitor, pentru că era totd'auna depărtat 
de la dreptul de a lucra pe sâma lui. Luerătorii 
cari făcâii vre-uă invenţiune sai vre-uă perfecţionare 
în fabricaţiuni, erati. persecutați. Aptsarea esersată, 

„de corporaţiuni devenise atât de mare încât de pe la 
începutul secolului trecut se redicai nemulțumiri în 

„contra acestei instituțiuni care strivea vi6ţa şi liber- 
tatea, mal cu deosebire a săracilor, supuindu'1 la câte 

„cinci şi şese anl de uceniciă și la alţi atâţea ani de 
“călfăriă, În Francia âncă din timpul lu 'Turgot s'a 
încercat desrobirea industriei şi a comerciului de sub 
tyrania mesterilor, și de. pedicile ce aduceati .corpo- 
raţiunile desvoltării prosperității publice şi private; 
acest mare om de stat a încercat acâsta fără a is- 
buti, dar seminţa aruncată a adus fructe şi acea, in- 
stituţiune antiliberală și tiranică a trebuit să cadă 
dinâintea, proclamării libertăţi şi egalităţii. În unele 
părți ale Germaniei unde se mal păstr6dă, ele sunt 
„combătute de cel mai distinși economisti :ca Bischen 
Mayer Iacob care consideră corporaţiunile ca atenta- 
torii libertăţii individuale şi desvoltării facultăţilor 
fisice şi morale; le consideră ca supărătâre  tran-



312 

sacțiunilor şi ca uă instituţiune care 'lasă oraşele în 
esploatare unor companil interesate. 

Când sciinţa condamnă uă instituţiune, ea, de şi 
mal pote dăinui. cât-va timp, dar este lovită de mârte 
şi câderea er esto numa! uă cestiune de timp. 

Astădi pretutindeni corporaţiunile obligate dai locul 
lor asociaţiunilor libere, în cari lucrătorii intră şi est 
cum Yor, supuinduse numai la pada regulamentelor 
stabilite în statutele ce'şi faci acele societăți după 
trebuinţele şi tendințele lor. In oraşele cele nuo! ale 
Engliterei, cari sunt, putem dice, cele mat comerciale şi 
may industriale din lume, precum Liverpolu, Manchesteru 
&, unde instituţiunea, corporaţiunilor n'a esistat nicr ună 
dată, societatea numită Arts Societe (societatea arte- 

lor) dinaintea căriea, lucrători! cari voiescii să aibă un - 
titlu de capacitate dati esamen şi aduci dovedi de 
ceea ce sciii şi potă face, so supună de bună voie 
ne obligați de nimeni a o face, pentru că atestatul 
de maestru ce li se dă de acea societate îl recomandă 
şi fabricanţilor cari ai trebuinţă de lucrători și mu- 
şteriilor cari cantă lucrător bun. Acâsta, însă nu dă nict 
un drept, nici nu rădică nimănui, dintr'acek cari nu ar 
avea acest titlu, dreptul de a. fabrica, sau de a vinde. 
cum vor putea. Este numa! ca uă recomandaţiune din 
partea unor Gmen cunoscuți, 

Este constatat şi probat astădi că progresul în 
arte, în meserii și în comerciti datedă mal cu deose- 
bire de la căderea tiranier corporaţiunilor. Singurul 
argument al partisanilor acelui sistem, argument pe 
care îl cred ex că ar fi neînvins, este că daca toţi 

;
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lucrătorii unul oraşiii faci parte din corporaţiuni, 
acâsta echival6dă cu un privilegii general dat tutulor, 
şi că astfel nu esistă paguba pentru nimeni; pentru 
că de şi croitorul este supus la un fel de dajdiă, 
cum am dice, la uă geremea, cismarului, pelărierului, 
tâmplarului, ferarului, plătind 10, 20, 30, 40, sat 

.500/p mar mult decât adevărata valore a, obiectelor 
cu cumpără de la er, dar acel croitor giisesce uă com- 
pensare, fiind că este despăgubit la rândul 'săi prin 
obligăţiunea pusă asupra cismarului, pălărieruluy şi 
color-V'alţi meşteri de a'1 plăţi şi ex la rândul lor 
hainele mal scump decât val6rea lor, într'uă propor- 
țiune echivalentă; şi că astfel din daraverile deose- 
biţilor meseriaşi dintr'un oraş nu este pagubă pentru 
nici unul din eX. La acâsta li s'ar respunde lesne, 
căci daca un privilegii nu aduce. nici câștig nici pa- 
gubă acelor ce'l ati, la ce serră 61? şi atunci care 

„este scopul une! organisaţiuni şi instituţiuni compli- 
„câtă şi costisitâre? Dar chiar de s'ar putea admite 
ca-un ce- raţional ca locuitorii unui oraş să iea unit 
de la alţi fâră nici un resultat de câştig sai pa- 
gubă pentru nimeni, ar trebui să se potă dovedi că 
toţi locuitorii oraşului sunt încorporaţi. cu aceleaşi 
drepturi, ceea-ce nu este nici nu pâte fi, căci basa, 
acelei instituţiuni este admiterea în meserit numa! a 
unora şi oprirea altora; căci priimirea nu se dobân- 
desce decât numar daca convine intereselor corporanilor 
în drept de a admite sati de a respinge pe membri 
cari se presintă; dar şi când locuitorii oraşelor ar fi 
toţi membri aX corporaţiunilor şi ar avea, dreptul de
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a se impune unii pe alţii, nu se pote tăgădui că be- 
neficiile realisate de dânşii nu ar fi în detrimentul 
locuitorilor comunelor rurale cari, în realitate, devin . 
tributare corporaţiunilor din oraşe. 

Sciinţa şi raţiunea nu admit decât buna înțelegere 
între Gmeni de aceeaşi meserie, adunări în cari să se 

„discute interesele industriei, îmbunătățirile ce se pot 
aduce fabricării şi vîndăriă, îngrijirea stării lucrăto- 
rilor şi a salariului, adunări în cari să se chibzuiaseă 
asupra nevoilor. acelor bătrâni şi neputincioşi, v&du- 
velor şi orfanilor; să cerceteze introducerea machinelor 
celor bune şi uneltelor şi procederilor chimice, despre 
sistemele indicate de sciinţa mecanică şi despre îm- 
bunătăţirile şi perfecţionările ce trebuescii aduse, ca, 
să potă. rivalișa şi lupta cu ceea ce se face în altă 
ţeră. Prin dibăcia şi superioritatea lucrătorilor, prin 
perfecţionarea metâdelor şi bunelor machini fabrican- 
tul Klein din Viena a ajuns a da materiilor ce în- 
trebuioțeză ună valdre de cinci, de şâse sute de ori 
mal mare docât ce avea la intrarea lor în atelierile 
s6le; întrece cu mult esemplele cunoscute în orologerie 
şi resorturile cele fine. Un croiror cu două tre calfe 
nu se pâte lupta cu un atelier de croitorie cu ma- 
chine de îot felul perfecsionate și cu mulţime de lu- 
crători. i 
Nol avem mal multe industrii de un mare riitor, 

dar cari sunt fârte înapoiate, aii rămas în starea în 
care erai când s'aii introdus ântâiaşi dată acum și câţi 
va secoli, şi cari, străine de progresele ce a făcut 
„acea industrie în alte ţări, dispară, câte una una.
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Pâte că pentru unele guvernul ar putea şi ar trebui 
să facă ceva, ca, să pt lua, un avânt dând subvenţii 
Sail un avans de bani până vor ajunge a se susține 

„ singure şi concura cu străinul; dar ne-ar plăcea mal 
bine a vedea acel avânt dat de asociaţiunea indus- 
trială, am dori înfiinţarea, de un credit industrial. Dar 
concesiunile de furnituri ale statului date fără con- 
curenţă, suirea de vamă asupra obiectelor co voim să 
vedem fabricânduse în ţâră ar fi fatale nu numai pen- 
tru consumator, dar chiar pentru acele industriy; căci 
nicăiri industria nu a putut prospera prin asemenea, 
mijl6ce. 

Patriotismul bine înțeles ar fi a ne Tupta, cu străinii 
în activitate, în învățătură şi în aplicare la, lucru; 
1 egala şi: întrece în arte, în meşteşuguri şi în 
seiință, 

Atenţiunea tinărului mei interlocutor fu trasă către 
ferâstră de un urlet, ce semăna cu acela, de uă orgă stri- * 
cată; peste drum feta lui chir Stoian pliipomarul, Mă 
damă cu un coc de ducă oca în cap, cu uă toaletă scâsă 
din cutie, cu fioncuri de panglice cu colorile naţionale, 
umflată pe tote părţile ca uă gâscă grecâscă sdrăn- 
gănea din clavir uă nopturnă. Sărmane Dăler! unde 
oral să audi cum ostentaţiunea îşi face ris de una 
din producţiunile tele cele mai delicate şi mal colo- : 
rate; unde era sărmana Principesa Bolgiojoso,. acea 

_ femeo poetică a, cărei ânimă vibra ca -uă harpă, a 
cărel într6gă persână era uă armonie, care ţi-a strâns 
mâna cu ochi! înnecață în lacrămi de bucurie când. 
j-al adus acea frumâsă fi6re a sufletului tăi de arist
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ca omagiii pentru dioa nascerei ei! Uă lume de su- 
„venire a trecut prin mintea, mea, îmi părea că o aud 
strigând îndignată : profanatione! 

Un om cu fir alb la chepiii, negreşit impiegat su- 
perior al siguranţei bătăuşilor asvârlia din stradă ochi 
dulci domniş6re! Plăpomărescu, și tot uă dată trăgea 
cu urechia sub ferestra mea ca să afle secretul con- 
spiraţiunei ce se urdia în odae la mine, 

Sunt de atunci mal mulţi ani, trecând mal de unădi 
prin strada Viitorului m'am oprit "inaintea uner pră- 

“vălil admirând uă pereche de cisme de sânătâre forte 
bine lucrate; pe uă tablă d'asupra era scris 77iloso- 
fescu CISMAR Român, într'uă cameră spaţi6să şi 
curată tînărul meă cu alţi doi băoţi dirigea lucrarea | 
igeni6să a trei machin! de cusut pele; am aflat de 
la dânsul că acel tineri erai do amici al lu! din co- 
pilărie, ucenici a! tatălui stii; că mumăsa Dâmna Elisa 
Savinescu,. cu ajutorul fircăser celei mar mică, nevâsta 
grafierului, isbutise a sete un decret de ajutor de 
subprefectură ; dar că tinărul stăruind în ideea sa de 
a se apuca de meseria, repausatului Sava, ajunsese 
tr6ba la mar neînţelegeri şi chiar la judecată, pentru 
moştenirea ce'1 venia de la tatăsti; judecată care nu 
sa putut curma decât prin angagiamentul luat de 
băct de a nu pune pe tabla prăvălie! numele ce purtă 
cocna Elisa, care nici ea, nici fetele er nu vor nick 
să'l vâdă nici să auqă de dânsul. Un om de ordine 
veghia dioa şi n6ptea asupra, prărăliei căutând cu stă- 
ruință iţele clompotului. Nu este lucru curat, ÎŞI dicea 
Guvernul, ca un român cu condeiii să c6să% la cismel...
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În mijlocul Bucurescilor chiar la spatele Palatului 
Domnesc, duoi paşi din piaţa teatrului şi de strada 

„cea, mal bine pavată, cea: mal luminată și mal udată 
a capitalei, se află uă cotină în care mergi de se 
vârsă tâte apele curate şi necurate de pe muchia d6- 
lului de la Biserica, Măgurânu până la Sărindar. Câte-va, 
sălcii, -câţi-va. plopi eşiţi din pământ prin propria lor 
iniţiativă ai luptat sute de ani în contra insalubri- 
tăţii, sorbind din t6tă puterea bogatelor lor frunde, 
miasmele şi ozonul ce exală acel daltao febrigen. 

Provincialir când audi vorbinduse de grădina Cis- 
„megiulauă s'ascâptă a-găsi acolo fontâni ca în piaţa, 
“Navona, un fel de Frascati sati de Tivoli, cel puţin 
„um micVersailes.. Descepţiune! de şi nu trebue să tre- 
„cem cu vederea mica insulă de-la capul aleii, un 
adevărat Paphos mobilat cu laviţe de lemn pe cara. 
diminţa şi sâra mergii de se resfaţă câte-va Ondine, 
Driade şi Amadriade. vădure, măritate şi fete-mari cu 

„_coe şi despletite, cu rochii care târesc de rel coți 
prin praf sai care d'abia le acopere genuchii; dar 

„tite de o potrivă libere şi independente; de şi un fel 
de Neptun s'a încercat uădiniră să rădice asupra, lor
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furca sa de dominaţiune, ele însă au găsit că prea 
îi era barba albă şi lau respins cu indignaţiune; . 
acum cădutul Dei, devenit omul de petră, stă resemat | 
într'uă rână de stilpul une! porţi în strada Sculpturex 
privind cu duioşie la trăsurile care se luptă cu va- 
lurile sdruncinate ale pavagiulul. 

Într'acea, insulă înflorită nu se pâte dice că nu s'a 
manifestat arta idraulică : Din mijlocul unui maldăr 
de buruieni ţişnesce cât colo un fir de apă, ca din- 
îr'un puşcociii, de ma! răcoresce puţin inimile înfocate, 

Vestitul grădinar Mayer şi-a pus tâtă arta şi sciinţa, 
ca să transformeze mocirla într'uă grădină încântă- 
t6re. A. strins apele într'un elesceii de uă formă Ta 
ci6să, a rădicat cât a-putut malurile lacului, le-a în- 
tărit cu brasdă; a plantat în drâpta şi în stânga, a 
profitat de tâte turlele şi de tâte clopotniţele, ca din 
or ce punt, din or ce respântie a grădiner privitorul 
ță albă dinaintea ochilor uă vedere plăcută. Grupe 
de arbori, peluse verdi, partere smăltate cu florile 
cele mai delicate şi mal rari aşedate în buchete ar- 
moni6se; or în cotro te întoret, poţi să admiri pei- 
Sajuri dezane pe penelul lui Claude Lorain şi al ul 
Poussin. Nu se pote vedea uă grădină max bine de- 
semnată, N'a, depins însă de talentul: acelui! regretat 
artist să nepărteze şi umedâla cu miasmele, cu fri- 
gurile paludeene, cu nevralgiilu și cu reumatismurile; 
I-ar fi trebuit ingineri idrografi ca, să reguleze curgerea, 
Dimboviţii de la Şanţuri pâră la Argeş, să'1 rădica 
malurile, să le întărescă cu cheiuri de la Morile-Ylă- 
dichi până la Vitan; ar fi trebuit baragiuri, stăvi- 

ii
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lare, nomolitori, tăstori, vane şi ecluse la Ilfov, la 
Sabar şi la Argeş; ar fi trebuit uă mie ș'uă sută 
de lucruri pe care numai membri Primăriei şi Mini- 
strul lucrărilor publice le pdte sci. 
„Pe malurile acelui lac, pe 6rbă verde, la lumina 

_luneă şi la, umbra, sălciilor pletse se desfătaii cu pelin 
“şi cu ah puiule mor! berbanţii de uă dinidră; acolo 
Boizadelele din Fanar ultaii frumuseţile . Bosforului 
legănându-se voluptuos în luntre cu î srzov zedzrog 
şi cu pagtrea files acolo frumosa Argyra desmerda cu 
manele și cu pesrefuri pe Gavanazoglu şi pe Kehaia Bei: 
acum fiul Afroditer a sburat cu aţa ca puiul din cântec; 
în “loc de ah nurițe cale bună şi de inima mea mulțe 
are; tobele şi trimbiţele. pompierilor formâză gustul 
diletanţilor sunândule la urechi cântecul găsci şi cis- 
mele ântâiului de carabinieri al lu! Offenbach. Luna, 
lăutarii şi stihurile nu mal ai trecere, uă toaletă de 
la Madame Briol, un rural saii un domanial sunt as- - : 
tădi argumentele de modă ale amorului. Galatheelor 
n6stre le place mal bine urechile lui Midas de cât 
dalta lui Pygmalion. În secolul în care trăim este de 
prost gust a. fi gelos, Menelas se împacă cn uă pri- 
mărie, Cupidon s'a făcut măgădăii mare, cântă frundlă 
verde aurită şi alergă după uă casierie de judeţ. 

Ceci tuera cela a “dis Victor Hugo. Prosa a gonit 
poesia, din grădina Cismegiului; Monitorul, Românul 
şi Presa ai dată afară pe Anacreon, pe Erotocrit şi 

- pe Anton Pan. Acum câte-va cădături Calemgil, Zapeil, 
Logofeţi, Condicari şi Samneşi halea şi paia cu pensii, 
paraponisiț, parigorisiţi şi apelpisiţi câţI-va Capanlil 

„10957 2 
-
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Madegil şi Otcupci! cu câţi-va, tineri gheşeftari și coţ- 
cari ţină acolo şedinţe în permanenţă; judecă de di- 
minţă până sâra pa Domni! şi po Împărați şi punii 
țâra, la cale. Conversaţiunile lor sunt esclusiv politice, 
consacrate numa! patriei, patrioţilor şi patriotismului; 
discuțiunile literare, filosofice și artistice sunt cu totul. 
prohibite. | | 

După câte-va, feligene de cafea, după câte-va halbe, 
când paraponul se sparge în fumul ţigaretel și când 
gazul berei s'a suit la creeri, atunci s'audi, planuri. 
politice, financiare şi administrative, organisaţiun! şi 
consideraţiun!, pensil şi recompense! 
— Deh! bune sunt astea, dicea cu un accent puţin 

- Românesc un mare demnitar al ţării, un anatolit ti- 
riachiă, vechii capanlii, nu le era destul că. ne în- 
jură cum le vine la condeiă, că ne-a luat caftanele 
şi ne-a pus la bir ca pe mojici; acum după ale lalte 
tote le-a abătut să ne ia şi mica industrie ce ne ră- 
măsese, ați audit că vor să facă bancă fonciară' ca 
să-scaqă dobânda banilor? Atunci ce ne facem no! 
ăştia care avem duoă tre! parale? Eii care vă vorbesc, 
de la dece mir de galbeni iai cu poliţe, cu samsar- 

“ici, mal cu una cu alta, duot mil de galbent.pe an, 
acum să mă reducă la şase sute, apol dreptate e asta? 
Și cum 0 s%I opresei c'aii băgat în capul proştilor 
de proprietari că e bine să se asocieze, să respundă 
unul pentru altul şi să formeze un Credit fonciar. 
Înainte vreme tot areal cul să te plângi, le venia, 
câte uă notă de la Generalul consulat, câte un firman - 
de la Pârtă, îi max surghinia po la câte uă monăstire,
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pe la Mărgineni, la Plumbuita, la Snagov, le băga 
minţile în cap, le mai tăea nasu; iar acum te uiţi în 
cer şi în pământ, ne-a lăsat și Împărați şi toţi, nu 
mai ai liberali! frică de nimic. Când le diceam hoerilor 

„noştri c'o să vie uă vreme să plângem binele de la 
Muscali pe petic de postav verde! 

— Are dreptate Căminaru, dicea Medelniceru Ior- 
dache, om cu dare de mână, fost Sameş, cu casă în 
strada Luminată, Am audit că Creditul ăsta fonciaru 
are să aducă uă grămadă de bani streini în țâră. Ce 
or să facă, frate, cu atâta mar de aur? Da de le-or 
abate Nemţilor şi Ovreilor să plece n'or să'şI rădice 
capitalurile, ş'atunci ce ne facem? Cu ce o să plă- 
tescă guvernul bieţilor creştini cari şi-a jărtvit viaţa 
şi tinereţea slujind patrie? 
— Lasă nene Iordache, nu te mal teme că nu se 
ducii nici Nemţii nici Ovrei. din țâră. Nu sunt ei 
t0tă dioa cu €l, nu'I aud ce vorbesc între dânşii? îni- 
trerupse un tînăr gheşeftar, tovarăş cu jupân Moise 
la concesiunea cataramelor şi a tocurilor de macara, 

“un protejat al ministrului, nepot al cuviosului pro- | 
topop Ciomagovicl. 

— De s'or duce Nemţii atunci să mai vedi crisă; 
ş'astea tâte din pricina perturbatorilor ş'a anarchiş- | 
ților că nu se mal astâmpără cu drăciile. Po t6tă 

“dioa nu audi decât conspiraţiuni şi rovoluţiuni. Îmi 
spunea ascră un om al poliţiei secrete că şi stptă- 
mâna trecută dacă nu prindea el de veste iar se făcea 
posna; noroc că i s'a pus la disposiţie fonduri dea 
putut întâmpina real. Era. să se proclame Republica
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şi la Fefeler. N'avem stabilitate, domnilor, noă ne 
trebue un guvern tare, uă mână de fer, ordine şi 

„străşnicie. Unde în Buropa să vedi astfel de lucruri! 
„Acolo toţi ascultă, de poliţie ca de Dumnedeii. Miniştri 

“noştri sunt Omen! cu cap, n'avem ce dice, procopsiţi 
de n'aii cum ina! fi, harnici, plin de probitate, de. 
dreptate și de patriotism; dar ce să le faci? le. lip- 
sesce energia! Sciţi dumnâvostră că tot ma! sunt Ş'a- 
cum alegători care votâză cum vor,. diarişti cari scrii 
ce le vine în cap şi magistrați cari judecă cum cred 
eX. Ar trebui să'I mai stringă niţel în chingi. Poliţia 
nare deștule mijl6ce; prin casele anarehiştilor se die 
fel de fel de vorbe. Să mi': dea mie pe mână numa! 
în trei septămâni să le viă de hac!. | 

— VEd că scil multe domnule. Nu poţi să-mi spui 
şi mie ce suntu anarchiştii ăştiea şi antidinastici! de 
caro tot aud vorbind, ce ror, ce cer el frate? Întreba 
Clucerul 'Toma, bătrân curios care de dece ani ur- 
m6ză cu stărninţă ca auditor convorbirile din Cismegiu, 
cu speranța că dor d'o înţelege politica, guvernului şi. - 
jocul partidelor. 

Tinrul către care se adresa bătrânul boer era Gu- 
liţă, Dolofan, un strenepot al “Principelui Zamfir din 
n6mul Porfirogeniţilor, numele lut figurase dimin6ţa, 
în AMonitor sub rubrica am ordonat şi ordonă, am 
numit şi numim, Scrie franţozesce ca coeâna Chiriţa: 
şi dobândise înaintare “în cariera diplomatică. La, în- 
trebarea, co i se puse, se umflă în pene, se ultâ cu 
cola ochiului la panglica de la ciotârea jachetei, îşi
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drese mănuşile cele rerdi în degite, şi o luâ pe un 
ton doctoral. | 
_— Lucru-pe cât la ântâea „vedere pare complex şi 

dificil pe atât este simplu şi lesne de înţeles când îl 
supunem la metoda analitică a spiritului şi îl trecem 
prin laboratoriul cunoscinţelor morale, politice şi li- 
terare cu care suntem adăpaţi nol ăștiea care facem 
parte din corpul diplomatie. Dar. ca să înţelegeţi mal 
Dine şirul raționamentelor prin care am să vă fac să 
treceţi, trebue mal ântâiă de îdte să vă spui că di- 
cerea anarchist însemnâză om prost, vine de la Eli- 
nesce &vev (fără) şi cozi (cap) de unde apoi s'a format 

cuvântul compus anarchist. Tendinţele acestor 6meni 
sunt să pue mâna pe grădina de la Şapte nuci, căci 

„Sci că d'acolo emană puterea n6stră; dar să trăâscă .. 
pâta, săraca! Cât om ţinea-o în mână nu n'e t6mă. 
Să poftâscă la alegeri dacă'1 ţină meşii! Cât pentru 

“porecla de antidinastic, ea.este uă spresiune şi mal 

nuoă; ne ocupăm acum la ministerul trebilor din afară 
- cu un project de lege prin care să'I precisăm înţe- 

lesul, să'1 dăm un fel de .definiţiune, pentru că în-" 
țeleg bine, domnule Clucer, uă idee cât de populară, 

„d6 iubită şi de sacră. ar fi, nu pote să aibă aceeași | 

_ însemnătate -şi aceeași valdre, la Londra, la, Pekin: și 

la Bucuresci, căci ar fi uă monotonie în der; am 

"ajunge vrând novrând la uă conclusiune constantă şi 

“permanentă între cause şi efecte; în „vrema ce nol DU 

trebue să ne împironim inima şi spiritul nică în opi- 

niun! politica nic în credinţe morale, ci să fim tot- - 

dauna sata a ne schimba principiile după împrejurări;
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altfel vă întreb unde ar fi progresul? Astădi de exem-. 
plu conclusiunea tutulor considerantelor nâstie trebue 
să tindă la simplifitarea şi unificarea administrativă, 
financiară, strategică, şi diplomatică; politica n6stră 
pe apă şi pe. uscat trebue să se. razeme tâtă pe con- 
cesiuni. Puțin bine credeți că ne-a făcut în ochil 
lume! civilisate domnul Godillot şi doctorul Strusberg? 
Am audit cu urechile mele din gura curților Europeene 
că daca nu erai capitalurile acestor domni angagiate 
în ţ6ră, no eram perduţi. | 

— AţI citit Algemeinu, întrebă profesorul Romulus- 
Pompilius-Tulius-Trajanus "Taurus, Roman din Alba- 
Iulia, doctor în filosofie și Iură; ei âncă nu cred că 
Rusia are să se împace numa! cu Moldova şi c'o să 
lase gâturile carpatiane. în mânele Ungurului, să su- 

„fere,pe Austriacu în România, ca, acasă ln el? împă- 
ratul îşi aprinde pae în cap. Prusia bâtă de glorie 
și d6 isbândi împinge orbesce înainte, îi trebue Sandu. - 

„şi Belturilo precum Muscaluluy îl trebue Bostorul şi 
Dardanelele. Vedi aci e tot secretul, cheea diplomaţie. 
Deca Bismark a pus mâna pe drumurile nostre ferate 
și le-a dat lui Andrassy a făcut'o cu scop; scie că 

„Rusia nici mârtă nu lasă liniile de apărare și de 
atac în mânele rivalului el secular, Iar guvernul nostru 

„când a prefăcut obligaţiunile Strusberg în acţiuni şi 
„le-a aruneat în spinarea nemților a. sciut ce face. 

Cancelariul a profitat, de lăcomia Hunică a 'luf An- 
drassy l'a lăsat să ia concesiunea Bleichroder ea, SĂI 
plesn6scă în mână ca uă bombă, ş'acu îl jâcă ton-. 
toroiu. Politică. cu cărţi măsluite, domnule, câsciză
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din tote părţile : per viam forratanu cum diceaii stre- 
moşii noştri Romanii are positivitatea conflictulul 
Austro-rus cu averi însemnate pentru Principi Coţeari. 
Şi per viam liquidam câscigă trecerea. provinciilor 
Baltice în mânele Hohentzolernilor. Dar giaba că nu 

se stinge focul Vestei care arde de duoă mil de an! pe 

malurile Istrului. ME. resum şi die Prusia şi Austro- 
Ungaria de uă parte, Francia şi Rusia de cea-laltă. 
Afară numai daca nu: ne-om pomeni cu uă alianţă 
Pruso-rusă. lată ce ne reservă viitorul. 

— Lo sciii tote, ilustre domnule 'Taure, pericolul 
este mare! strigă oftând tînărul . diplomat puindu'și 
sticla în ochii şi aruncându'şi âncă uă căutătură la 
panglica, de la chiotârea jachetei şi la mânuşile cele 
verdI, viitorul este întunecos! Stai tâtă n6ptea şi mă 
înţreb unde este omul care 'să conjure primejdia. Fii 
din parte'm- mi-am făcut datoria; am arttat minis- 

“trului situaţiunea, politică a Europei. șa Asiti, i-am 
dat un plan complect de „politică şi de strategie, ba 

am făcut şi mal mult: i-am oferit să mă trimită pe 

mine la Petersburg să vorbesc ei cu Gortciacofi şi 

cu Shuvalof, căci “uite, vedi? Petersburgul, Berlinul 

şi cu Viena formâză triunghiul nostru strategic; capul 

„de pod.este Sprea, între Nera şi Dunăre; Prusia 

prinsă între două ape, ce pâte să facă Germania? nu . 

-0 să fie silită să capituleze, să câră conferinţe, să 

vie la un protocol? ş'atunci nu e aşa că printruă 

trăsătură de condeiii scăpăm de anarchişti şi de an- 

tidinastici? ni se dă şi no& un guvern patriareal; Eu 

care am citit tote depeşile oficiale, ofici6se, confiden-
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țiale şi secrete, care am vorbit cu toți împărații şi 
cu toţi miniştrii: din lume, vă pot spune cu mâna pe 
inimă şi în cunoscință de causă, că miniştri noştri 
Sunt frantea, diplomaţier. Când te uiţi la dânşii ţi se 
par Gmeni simpli, credi că iai lucrurile tot pe. dos; 
d'apol vedi asta e meșteșugul. În politică totul e să 
nu te pricâpă împărații. Cuvintul diplomatie vine de 
la diz?c (pediş) şi de la dizri0r (cocoloşesc). Cum 
credeţi ca apucat'o ca să ne scape de juridicţiunea 
consulară ? pe d'uă parte a deschis chestiunea, cu ocasia 
Consulului. Grecesc de la Brăila, iar pe da alta în- 
dată, ce s'a deschis Camera a declarat curat şi limpede 
că legile n6stre ocrotesci - numal pe tâlhari. Acum 
Europa scie că ne pâte trimite toţi coţearii şi ghe- 
şeftarii e!, în loc de a'I trimite la Botanibey, la Nu- 
cahiva sai la Cayena; destul să se ferâscă să nu lase 
Să ne vie vre un om de ispravă, şi nu mal are tre- 
buinţă nici de Consolr. nici de juridicţiunea lor. Mi-. 
niştri noştri ai planuri mari, domnule! dar. nu vor 
să le dea po faţă. Mai ântâiii de 16te trebue să curețe 
țera de anarahiştă şi de antidinastici să", pare la cale, 
Să regularisescă, să nu ma tot auzim vorbindu-se 
de constituțiune, de libertatea presei, de jurii, de . 
alegeri libere, de legalitate, de dreptate şi de câte . 
alea tote. Bagălo bine de sm şi ver vedea că er. - 
urmeză pas cu pas politica lui Frederic cel mare : a; 
pornit'o de la educaţinnea poporului, rădicâ spiritul . 
şi inima Românilor prin predarea moralei politice şi 

“Teligi6se la casarma de la Sfinţii Apostoli unde Ma- - 
nafu, Scrofiţă, Vină de boii, Falcă de măgar, cuviosul



329 

popa Matache şi alţi ilustri profesori predică dioa şi 
n6ptea Ciomagologia comparată; pe ds altă parte 
exaltă patriotismul armatei curăţindu-o de oficieril cari 
au antidinastismul -d'a crede că misiunea cea mal 
sacră a militarului ar-fi a âpăra ţâra în contra in- 

- vasiunel streinului. După ce o isprăvi cu anarchiştiy, 
după ce o regularisi pe antidinastici, o .face educa- 
țiunea poporului, o disciplina, oștirea, o învăţa-o să 
tragă bine în. carne vie de Român, s'o desface de 
căile ferate de comunicaţiune interidre, concedându-le 
streinilor, cel puţin pe patrudecă sai pe cincideci de 
a], ş'o arunca în spinarea statelor vecine căile de 
joncțiune, atunci se unesce întâi cu Francesu în 
„contra Austro-Ungarului; îi sbâră din mână Banatu, 
Transilvania şi Bucovina; apol se unesce cu Neamţu 
în contra Auscalului, îl şterge şi partea ce X-a mal 
rămas din Basarabia; se aliază apol cu Sirbu şi cu 
“Bulgaru în contra Turcului, se declară Rigat, ia Ma- 
cedonia și Delta, ba pote şi Dobrogea. 'Tocmal acum” 
am nimerit Gmeni, care ne trebue, bărbați sdraveni 
tot unul şi unul, Gmeni de bronz, metal curat. De 
ună cani dată trebue să luăm lucrurile cu Dinişorul 

- să nu ne pricâpă puterile garante, să căutăm să men- . 
ținem pacea până ne-or veni puscile din America. 
Sati şi speduit de adi diminâţă instrucţiuni telegra-. . 
fice tutulor agenţilor noştri de pe lângă curţile streine 

„ca să intervie or unde s'ar ivi vre uă noinţelegere 
între Împărați, Cateant Consules, ca să nu se tur- 
„bure pacea. Acum domnul Shuvalof să may pue mâna 
pe Chiva d daca pâte, -
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Bătrânul boer Thoma, confandat în ascultare şi uimit 
de esplicaţiunele limurite ale tânărului diplomat își 
scutură binişor ciubuc ş'o apucâ spre Gorgani. Nici 
d'astă dată nu înţelesese ce sunt anarchiştii, ce vor 
antidinastici! de care să tot aude vorbind, cum menit 
ordine! apără constituţiunea, legile şi tronul, care'e 
jocul partidelor şi politica guvernului. De la uă vreme 
încoa începuse a bănui că acele planuri adânci, acele 
combinaţiuni ingeni6se de care se tot vorbesce din 
când în când pe la dile mari nu sunt decât un moft. 

a



II. 

Libertatea de rațiune este absolută în Cismegiu. 
Acolo nică spiritul are proptele. nici gura strâjă; 
acel care diminâţa ai suit scările ministrilor, fără 

“de a dobândi vre un decret, fie cât de mititel , cri- 
tică, înjură şi blâstemă; de multe ori trecii- cu limba 
şi .peste capetele ministrilor. Poliţia le scie, căci 
acolo ca -şi pe aiurea are amici oficial şi oficioşi, 
cunoscuți şi necunoscuţi, amovibili şi inamovibilă; 
are relaţiuni chiar printre paraponisiţi şi apelpisiti, 
amici publici şi privaţi cn care comunică verbal şi 
„prin Ser:s, cu nart și fără nart, cu toptanu saji cu mă- 
runțeaoa; Gmeni de tâtă trpta, chiar preoţi cuvioși 
şi înveţători procopsiţi. Posiţiunea de spion ests as- 
tădI onorată, dă dreptul d'a se intitula amic al or- 
dinei şi al dynastiet, a aspira la pensil şi la recom- 

-pense, Nol ânsă nu ne permitem a raporta tâte câte 
se. dicit acolo. 

 Jdeologil din grădina Cismegiului se impartit mal 
cu deosebire în duoă categoril : ruginiţi care ca toți 

- bătrânii găsescit că tot ce a fost era bun şi frumos 
şi că nenorocirile ne vinii, cum se dicea la 1848, 
de la bonjurişti, de la pantalonari şi de la franţosie;
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“într'un cuvânt de la respândirea ideilor. Oftâsă când 
îşi aducii aminte de regulament, de şi cer mal mulţi 
dintr'ânşi! ai întovărășit la Philaret cântându'! 
vecinica pomenire, Se miră de tot ce e noii precum 
se mira Banu Istrate, cum Bonaparte ajunsese Boer . 
mare fără ca vre un Domn să! fi îmbrăcat cu caftan?! 

Clasa cea laltă pe care am putea-o numi a spoi- 
ților, devine din di în di mar numerdsă; se compune - 

„mal cu deosebire de galanţii trotoarului şi de acel 
care aj petrecut câți-ra ani la Mabil și la Sperl în 
societatea Contesei Rose-pompon şi a Baronului Chi- 
card, cum dice Mily,. de 6menil care în litteratură 
cunosc t6te scrierile lui Frederic Souli6 şi ale lui 
Gaborieau, care .vorbeseii cu volubilitate de î6te sciin- 
ţele precum ar. rorbi un Ministru de resbel de arta 
militară, - de. puşca Remington şi de tunul Krupp, 
EI găsescii că tot co era bătrânesc e de lepădat, că 
melul la frigare, ciulamaoa şi ostropelu supără la, 
sănătate, că vinul de Drăgășani şi de Odobesăi este 
oțet gol daca nu se vinde în butiliă cu hărtie po- 
leită scrisă eslauer sai Vieua-AMacon. . | 

Cer d'ântâiii sunt may statornici în credințele lor, 
„buni Români, de şi cer mat mulți ai fost mehman- 
dari la zaherele şi cinovnică de provianturi. Cel lalţi 
îşi schimbă credințele politice după cum le. vine; 
Sunt Gmeni cu tabiet; le plăcea gareciii când eraii 
muscalil în ț6ră, se închina la, belşugul turcesc, la 
pilaf şi la, baclara în dilele lui Omer Paşa; când cu 
Nemţi, cereaii pe la birturi numai Shnitzel şi warme 

„Wirste; în vremea influenţi francese nimic nu era,
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mal frumos în ochit lor ca pantalonul roșu şi nimic 
“mai gustos de cât fasolea lui Godillot; acum se îne- 
bunesc după concesiuni A la Strusderg, sbiară că 
sunt 6meni de ordine şi dynastici. 

Şi uni şi alţii vorbeseă mult dar raţioneză puţin; 
când nu sunt în slujbă dioa le pare un an, iar când. 
sunt, tragă ţigară şi cască de diminâţa până s6ra, 
asceptând sfirşitul luni cu mandatul; cântă cu foc: 
treci di treci mopte, apropiete lEfă. Sever cu cel- 

„alţi, sunt forte indulgenți cu e! înşil; critică mal 
tot-d'auna, pe când faptele lor se potrivescii forte 
puţin cu vorbele; le pare că lumea se uită la ceea 
ce dicii, iar nu la ceea ce faci. 

Obicinuiţii grădiner Cismegiului se ocupă mai ales 
cu partea oficială a Monitorului : numirile .în fonc- 

_țiuni şi lista pensionarilor. Cer mar mulţi slujbaşi 
din tată” în fii, crescuţi de mititei cu stipendit; 
plimbaţi po: stradelo Parisului cu banil Ephoriel sc6- 
lelor, trăescii ma! toţi ca în.senul lut Abraham din 
duget, de și câţi-ra dintr'6nşii ducii uă viaţă cam 
sdruncinată, când cu l6fă, când fără 16f4, mutaţi, 
strămutați, permutați şi prea mutaţi ca vestitul Har- 
mana; alţii iar hrăniţi anl întregi cu praful şoselei, 
petrecii aspirând la câte uă diurnă de la vre vă vă 
duvă matură şi bogată, a 

Dacă unul are dece copil, fie legitimi, fie din 
flori, doresce, stăruesce, voesce ca de mici să fie toţi 
bursieri şi la duo&-deci de ani, cu carte sai fără 

„carte, să învărtâscă, ţigareta într'uă cancelarie. Val 
de ministrul care i-ar lăsa vre un odor pe dinafară.
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De la Mamorniţa până la Vireiorova nu ver găsi un 
singur ascendent, descendent, saii colateral, rudă de 
mâna drâptă sai de mâna stângă a vre unul mi- 
nistru, al cocânel sai al coconiţii dumnâlui, al vă- 
tafului sai al doicii care să. nu fie în pâne, daca 

nu în Statul general al vre unui Minister, dar măcar 
la un comitet permanent, sai deputat. 'Trehue să ro- 
cun6scem că e sunt țâra; daca nu cea reală dar cel 
puţin cea aparentă. Numărul lor cresce pe t6tă dioa, 
şi puterea lor se măresce. E 

Simţul moral al 6menilor care conducă astăqi tre- 
“bile la noi, este atât de înecat într'uă mie ş'uă sută 
de consideraţiuni, de influenţe şi de impuneri din 
întru şi din afară, în cât nu se mar pote sci daca 

"el n'a dispărut cu totul. Aceşti Gmenr fără legături 
altele de cât nisce interese individuale şi străine pe 
care se cred datori a le cruța, nu mar poti ţine 
s6mă nici de .păsurile nici de aspiraţiunile ţării. 
Sprijinul lor cel mar puternic este în Gmeni! fără 
principi! şi fără credințe, în Gmeni! care sunt tot- 
d'auna gata a, servi or ce guvern precum ai servit 
tote regimele condamnate și lepădate de naţiune. Pe 
calea pe care ai apucat, sunt Siliţi a'ŞI recruta a- 

“mici! şi partisanil printre menit care au perdut 
consciinţa binelui şi care nu at alt merit de câţ a-: 
cela al cinismului politic, care punii la disposiţiunea . 
regimului co susţină convincţiunI de poruncâlă şi 
sunt dispuşi în ori-ce moment a, călca legile în pi-: 
ci6re, Pe acești. susţiitori îi proclamă Gment de or- 
dină, . dynastici şi devotați tronului, par'că devota-
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- mentul, ar fi uă însuşire altă de cât consciința Dbi- 
nelui.- EI ş'ati alienat într'atâta afecțiunea poporului 
în cât nu mal potii conta de câtii pe cavalerii bâter . 
recrutați prin mahalale în sarcina bugetulul şi în 
detrimentul siguranţei publice, - pe 6meni perduţă de 
reputajiune şi ruinaţi prin desfrinare şi prin joc.. 

Frasa favorită a partidului este că ne trebue un 
guvern tare şi temut, nu vorbescii de cât de respec- 
tul antorităţi şi de menţinerea ordinei; audindu-i şi 
citindu-I, ar crede cineva că poporul stă în arme pe 
strade. Sete. de autoritate i-a, făcut să arete lume 
națiunea Română ca un compus de perturbatori de 
meserie, uă țâră minată de conspiraţiuni, un volean 

„gata a face splosiune, a resturna Balcani și Carpaţi 
şa nu lăsa în Europa pâtră peste pâtră. Ast-fel ati 
câştigat. sprijin în puterile străine care credi pacea, 

+ Europei compromisă fără Gmeni care declară Romănia 
incapabile de a. se guverna, cu instituţiunile-ce şi-a dată. 

Sub pretestul că -previnii: nu se scie ce catastrofă 
şi că salvă patria de nu se scie ce pericol din întru 
şi din afară, s'a format sub auspiciile guvernului un 
fel de farmasonie, uă adevărată Camoră care a îm-.: 
părțit influenţa pe judeţe, ai făcutii din judeţe şi 
din plăşi mnisce adevărate spahilicuri pe care le sploa- 
t6să în favorul lor. Nuoii noştrii Derebegi având la | 
disposiţiunea, lor autorităţile administrative, judiciare 
şi chiar pe cele militare, distribue protecţiunea, şi 
favorurile după conveninţele lor electorale şi se în- 
cârcă .a da naţiune uă direcţiune politică, prin dis- . 
tribuţiuni de posturi, prin sprijinire de interese. Când |



336 

un om şa mâncat averea părintescă în desfătări, s'a 
ruinat în jocuri -de cărţi şi în desfrinără, a compro- 
mis averea copiilor ş'a nevestii, a stors până în fund 
creditul rudelor şi amicilor, şi când este incapabil 
de a'şi procura prin muncă și activitate uă viţă 
modestă şi onorabile, incapabil de uă purtare prin 
care să facă să'I se uite greșalele şi abaterile tre- 
cute, nu are decât să se ducă să se închine puter- 
nicului partid ca să i se dea pe mână uă adminis- 
traţiune băn6să cu care să'şi potă continua, viața de 
corupţiune şi de trăndăvie. Transfugiul mai alesă 
este bine venit în partid, destul să aibă garanția 
vre unul: puternic al companiei ca să fie botasat cu 
numele de om al ordinei şi dynastie. Nu se întrebă 
nici capacitate, nici probitate, nici sciință; neophytul 
înjură pe vechit lui amici, pe Gmenil care nu plae 
partidului? îl proclamă lepădat de Satana şi dignus 
intrare, a noua di i se pune la disposiţiune un pre- - 
fect ş'un primar cu câte va bâte şi Deus ex machina, 
eso curat Deputat sait Senator din consciinţa vre 
une urne electorale, iar după -câte-va probe de de-. 
votament pote să aspire la uă posiţiune înaltă, or 
care ar fi trecutul şi- petele de pe fruntea lui. 

În jargonul partidului on de ordine nu mal în- 
semnâză om supus legilor, iubitor de linisce şi de 
dreptate, om muncitor şi produettor, ci este uă lo- 
sincă ca să se scie că este un soldat devotat cu 
condeiul, cu limba şi cu ciomagul partidului ciocoese, 
Sata a înjura, a colomnia ş'a bate pe or cine nu 
se închină systemului preconisat, pe or cine ar în- -
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drăsni să nu votese pentr candidaţii Camorii, pe 
or cine ar încerca să ridicâ glasul în contra sploa- 
tării organisate de partidul sub care se ascunde as- 
tăqi vechiul phanariotism, credând că pâte lumea, nu 
lo recunâsce sub acâstă nuoă mască, 

Precum neruşinatul şi mişelul esto îmbrățișat şi 
onorat: când  înjură şi calomnieză, asemenea, cetăţianul 
prob şi liniştit, magistratul demn care prin sciință - 
şi onorabilite şi-a făcut un nume venerat este expus 
a fi lovit “în esistenţa şi în viiitorul săi daca, este 
tare în principiile şi credinţele lui, daca nu'şi pune 

„consciinţa în - serviciul patimilor şi urelor Gmenilor 
de la putere. Oficeri învăţaţi, stimaţi şi iubiți de 
camaradii lor, cunoscuţi în t6tă armata, pentru cura- 
giul, cunoscinţele şi. capacitatea lor, sunt bănuiță, 
loviți. şi siliţi do intrigă şi de calomnie aşi sfărăma, 
cariera. Spionil inventâză conspiraţiuni, societăți se- 
creto-. şi republici, proclamă şefi pe 6menii pe care 
guvernul voesce să'1 pârdă; ună fluerătură la theatru, - 

„uă gâleâvă pe uliţă este tratată de tentativă de re- 
„+ voltă, de tendinţă de resturnări condusă de intrigele 

acelora care nu se închină partidului, care are astădi 
puterea în mână, | îi 

Uni guvernii fără control, unit Senati bine voitor! 
şi supus, un consilii de Stat ascultători, suprimarea, 
juriului, sugrumarea presei, concedarea la străini a 
tutulor lucrărilor publice şi a veniturilor Statului şi 
pe d'asupra aducerea de coloni germani, iată în re- 
sumat aspiraţiunile partidului dis al. ordine. Apo- 

-stolir acestor .reforme cred că națiunea română nu | 
„10957 - a
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este de cât uă adunătură de proşti care nu sciă nick 
ce le trebue nici ce li se cuvine. Răbdarea, şi tăcerea 
co'şi impune națiunea, er le iai drept semne de a- 
probare şi credă că potii călca legile, lovi institu- 
ţiunile, spori dările fără cumptt, a se-erige în ar- 
bitri a" cugetări şi a'1 consciinţer. Se încâreă a 0- - 
bicănui poporul să trăiască numai de la mila: şi în- 

* durarea autorităţii şi a partidului -de la putere; şi 
daca întâmpină câte uă greutate, câte uă împotrivire 

la realisarea frumâselor projecte' ce şi-aii format, 
consolă de insucces atribuindu-l intrigilor Gmenilor 
pe care, se fălescii ai da în laturi, a'1 pune la cale 
şi ai regularisi. 

Sub direcţiunea acestui partid, s'a inaugurat uă 
sc6lă nuoă, de tineri fără credințe, fără tendințe şi 
fără aspiraţiuni altele de cât satisfacerea vanităţii şi 
a. mulțumirilor .celor prâste; în care idea -de traii 
şi de ostentaţiune în6că dorinţa de a.observa, de a 
studia și de a se lumina. Lipsiţi de principiile ce 
dobândesce omul prin puterea raţiunei, când ea nu 
este năbuşită de prejudeţe şi de corupţiune, er: nu 
sunt în stare d'a se identifica cu ideile mari şi ge- 
'mer6se; ciocoiaşi care credii că .se potii juca -d'a 

„„boeră; tineri îmbătrâniţi fără timp, spirite. slăbite 
prin trămdăvia şi nepăsarea în care trăescii; incapa- 

Dilt de a se rădica la, idei generale prin percepţiunea 
faptelor. Fără principi! şi fra credinţe, nu pot nici 
interpreta nici classa. cele ce se petreci în jurul lor : 
luaţi de virtejul plăcerilor celor prâste, coprinşi de 
setea nestinsă a, petrecerilor şi incapabili de a des-
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„volta activitatea prin care să'şi pâtă procura într'un 
mod legitim mijlâcele de a le satisface, cantă să le 
găsâscă în gheşefturi ovreesei sai în linguşiri şi a- 
jungii printr'un mod sai printr'altul a fi întreţinuţă 
direct saii indirect din munca contribuabililor, ' Acestia 
Sunt mal cu. s6mă Gmenii nuoi care se decoră cu 
numele pompos de partid conservator, de dynastici 
şi de sprijinitori a! tronului; el care n'aii conservat, 
nu conservă şi nu vor conserva nick uă dată nimic; 
conservatori! ex, care trăesci din mila bugetului şi 
din sploatarea judeţelor ce li s'a dat în parte, din 
favorul abusurilor autorisate de amicii lor de la pu- - 
tere. Apărători ai onorului, -ar familii! şi ax proprie- 
tăţii! el, care le punii la disereţiunea, intrigi şi a 
nedreptăţii, ei care sunt susținuți de 6menii care 
practică spionagiul şi -calomnia; pentra care familia 
este uă promiscuitate şi impudenţa uă fală; el, care 

| patroneză neruşinarea, minciuna, patima şi violenţa 
şi persecută pe menit oneşti care nu se închină lor!! 
„Trecem în adevăr printr'uă epocă -de sterilitate; 

ar părea că aspiraţiunile cu care s'a hrănit genera- 
„iunea cea bătrână n'a avut nici un efect asupra a- 
celor tineră. Puterea cădută în mânele 6menilor hră- 
niță cu ideile din timpul Domnilor Phanarioţi, care 
în revoluţiunile ce s'aii succedat de cinci-deci de ani, 
mail vădut de cât schimbări de Domni iar-nicl de 
cum mersul omenirei şi triumful ideilor; în mânele 
6menilor care ai combătut totd'auna or ce progres - 
şi care în urmă s'aă raliat la or ce instituţiuni nuo! 
fără de a le adopta; vânători de slujbe, s'aii lipit
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„de tâte guvernele linguşindu-le; ai priimit Regula-. 
mentul Rusesc, programul revoluţiunei din 1848, 
contenţiunea de la Paris, îndoita alegere din 1859, 
unirea, proclamarea Principelul străin şi constituţiunea 
din 1866 cu îndoslă şi totd'auna cu speranța da | 
se întârce la trecut; s'aă raliat la tâte şi la toți 

„ca să pâtă sploata presentul şi compromite: viitorul ; 
după co ati provocat tot-d'auna, prin nelegiuirile și 
exacţiunile lor nemulțumiri şi agitaţiuni, au căutat 
a atribui defectelor instituţiunilor tâte întâmplările 
urdite şi aduse prin intrigile şi purtarea lor. Astădr 
acest partid are un program, uă profesiune de cre- 
dinţă; voințele lui sunt esprimate în petiţinnea din 
1871; şi crede că reînvierea boerismului este âncă 
cu putință, 

Boerismul, în trecut, a fost uă instituţiune puter- 
nică, a avut uă semnificare; a fost uă tărie în ţsră 
pentru că el era mal luminat şi mal patriot de cât | 
clasele de jos, era totd'auna cel d'ântâiii pe câmpul 
de resbel şi în arena politică pentru apărarerea, țării 
şi a drepturilor er; a domnit prin vitejia şi inteli- 
gența lui, a fost capul, inima şi braciul naţiuner; 
când însă s'a perdut una câte una virtuțile care îi 
da acea superioritate, îndată ce s'a făcut instrumentul 

străinului, şi-a, perdut acţiunea, şi cu perderea pu- 
terei morale. a trebuit să cadă, căci un se mar bu- 
cura de stima, şi de consideraţiunea naţiuner.. A mai 
crede astădi că se pâte ridica pe. umerii a dou! trei 
vorbitori fără convicţiune şi fără rațiune care sploa- 

„t6ză far6rea, de care se bucură, caro uitându'şi ori-
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gina punii talentul lor în serviciul -reacţiunel şi a 
opresiunei, este uă aberaţiune, , 

Succesul aparinte a orbit într'atât “pe 6menil ace- 
„Stul partid în cât nu vădă că ciocoi și bătăuşi, 
bandele şi bandiții cu caro se servi aii să se întârcă 
mâne în contra lor și că ura şi invidia înveterată 
ce: există într'aceste clase în' contra boerilor, are. 
să'I facă să serve cu pasiune partidele care ar voi 
să usese mâne de represalii şi de resbunări. Nu simtă 
că sub spuma, ce regimul de astădi a scos la lumină 

„este un popor paţient şi inteliginte care prin răb- 
darea şi tăcerea, lui, dovedesce că are simţul fiinţer 
sale şi instinctul de. conservaţiune; nu vădii că se 
rădică ună tinerime plină, de viaţă şi de speranţă 
care va voi ca Romănia să trăâscă şi ca spiritul 
modern să'și ia aventul; că se rădică uă tinerime 
care nu va putea suferi nici reîntreerea la. trecut 
nici domnirea corupţiunei, incapacității şi a, igno- 
renţii. Un popor care a gustat egalitatea, şi liber- 
tatea, nu mai pâte tolera restaurarea privilegiului şi 
claselor. | - 

Vădend cineva partidul boerese la lucru, ar crede | 
că activitatea şi îndrăsnâla ce aduce în acţiunele 

„sale ar fi un semn de energie şi de vitalitate; dar 
observându'] mai bine se pote desamăgi, căci vede 
că acea acţiune nu este nici resultatul credințelor 
nici consecinţa antecedentelor, ci este numai uă e- 
manaţiune a unei impulsiuni străine ţărir, conse- 
cinţă a angagiamentelor luate cu uşurinţă şi pentru 
a căror realisare contză mal mult pe susţinerea din
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afară de cât pe propriile lor mijlâce. Un sprijin pe 
“câre îl datoreză spectrului ce ai înfăgişat Europei ca 
un potop gata a îneca în petrol 6meni şi lucruri, a 
trece „Dunărea, Carpaţi şi Dniestru ca să pue Fu 
ropa în foc şi în sânge. 

- Pentru partidul de la putere ordinea este imobili- 
tatea, 6l nu vede pacea, şi liniscea de cât în tăcerea 
morţii; gloria ce ambiţioneză este aplaudele. linguşi- 
torilor şi binecuvintările ciocoilor; - sciinţa lut guver- 
namentală constă în violință şi în stipendierea crailor 
de cafenea precum a Regelui Bomba sta în subsidiele 
date Lazaronilor; uită că violenţa n'a produs nici 
uă dată de cât opresiune şi miserie, şi că dacă acest 
system a putut întări une or! tyranis, nică uă dată 
însă n'a putut forma uă naţiune. 

În cercetarea binelui, în lupta pentru progres, SU . 
vernul nostru nu vede de cât conspiraţiuni şi conju- 
rațiuni, uită că omul este perfectibil şi că este menit 
să aspire necontenit la uă situaţiune ma! bună, că 
modul de existenţă care se apropie mai mult de țelul 
suprem este acela care realisă mai bine idea ce tre- 
bue să ne facem despre ordine. 

Ordinea este productul ' libertaţii sub deosebitele 
el aspecte, precum armonia este productul vibraţiu- 
nilor sub deosebitele lor raporturi. Ordinea în socie- 
tate -nu pote fi dobândită decât prin aplicarea legilor 
justiţii care cer a se da fie-căruea ceea ce este al 
stii, „Omul există. pentru că cugetă“ a dis Descartes; 
dar cugetă fiind că este liber, şi este liber fiind că 
este inteliginte. Fără libertate inteligența nu ar
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avea nici măcar rațiune de a fi. Societăţile primitive 
negati în adevăr libertatea; dar făceait acesta, fiind că 
ele nu recunosceaii inteligenţă de cât unul singur om 
sati unei singure caste, unui Patriarch, unul Pharaon, 
unul Dalahilama, s6ă unor Magi; dar acelora le recu- . 
nosceaii uă libertate cu atât mal mare şi mal întinsă 

“cu cât eraă consideraţi ca singurele fiinţe inteliginte, 
Viaţa physică şi intellectuală 'este mişcarea con- 

tinuă internă și esternă a omului cu tâte pasiunile 
de care el este împins, patimI bune şi patim! rele, 

„cu tâte avantagele şi inconvenienţele traiului. Ar fi 
uă nesocotință, ar fi absurd chiar .a pretinde şi a 
roi ca pasiunile să nu aibă şi inconvenienţele lor. 
Cantu după co ne arată cât de frumâsă este viaţa 

„__popârelor, apol ne spune, că ea este şi forte anevoe 
de regulat. „De aceea, dice el: Domni ai găsit că 
„era mal comod a 0 stinge precum ati făcut în Re- 
„publicele Italiane, atuner agitaţiunile au încetat, 
„dar tot uă dată cu încetarea libertăţii 'a venit pa- 
„cea adusă de Gmenii aceia- care semănaseră ura, | 

"„uă pace care a adus cu dinsa despopularea Italie, 
"serăcia, înjosirea şi mortea, politică,“ 

Cu cât-uă Societate este mal înaintată pe calea 
„_civilisaţiunei cu atât ea suferă mal puţin dominaţiu- 

nea de orl-ce natură; cu cât uă societate se perfecţio- 
n6ză cu atât acţiunea Guvernului slăbesce, astfel că se 
pâte f6rte bine dice că puterea guvernamentală merge 
deserescând cu cât spiritul naţional progresâză în des- 
voltarea sa; şi puterea guvernamentală devine cu atât 
mal slabă cu cât încâreă mal mult a, deveni absolută.
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— Ce dici vere Enake? întrebă D. Bursuc, Colo- 
nol în ostafeă, Camera o să votoza modificările Se- 

„natului la legea n6stră? 
— Atât le-ar mal lipsi, ş'apol să poftâscă să ne mai 

câră voturi, cultuc de la Babic! Da cum o să'mi reducă 
dreptul mei omule! tocmai mie care mi-ani perdut 
tinereţea, în serviciul Spătăriil; d'abia am. eşit cu - 
duoă mil de ler; ş'acum 0 să mi't facă uă mie cinci 
sute! tâte ca tâte, dar vedI numai asta nu se pote. 
Pacă Constituţiuni câte-or pofti, lovituri de Stat cum 
le-or plăcea, nu m'amestec; dar de pensii să nu 
s'atingă că mă fac Dunăre. | | 
„_— Sunt sigur co să trâcă, eu îm am semnele 
mele pe cer. Am fost adi diminsţă la ministru şi 
I-am spus verde în ochi : că trecem cu toţii la roşir; 
să nu se j6ce cu pensionarii... El m'a priimit cât se- 
pote de politicos şi mi-a dis : „las pe mine, vere 

- „Stefanache, c'avem și mor ună loacă de obraz, ne-aţi 
“„ăjutat şi în alegeri şi la tote ale nostre, am con- 
ptractarisil către dumnâvâstră uă datorie; scim că 
„Sunteţi cu toţii men! de ordine şi dynastici, ne-am 
„angagiarisit şi trebue să ne ţinem de vorbă. D'or 
„vedea ş'ol vedea că încerc discolii, să sciți că fac 
„chestiune ministerială, consultarisese țâră şi las de 
„Yin roşii la putere atunci or vedea e! pe dracu! “
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„> — Da nul mal crede, nene, întrerupse Petrake 
al cucâni Catinki. Ce-mi vorbesce dumnâlui de recu- 
noscinţă şi de parolă! într6bă-mă pe mine care i-am 
fost fecior în casă dece ani de dile, care lam păscut 
“dă -sciii şi dinţii din gură. Când eram: subprefect 
m'am pus cu peptu și cu sufletu pentru dumnealui, 
alege" deputat pe cine mi-a dis, ba fă'1 pare arti- 
ficial cale d'uă postie când a trecut guvernu prin 
plasă -pe la mine, ba sc6te'r satele cu fete cu flori 
şi cu stâguri; am plătit din pungă de la mine duoă- 
deci . de spândurați de i-am băgat pintre Gmeni : 
„Sură m&!“ de nu. lăsa pe bieţii creştini, nier să 
resufle, într'uă „Ura!“ i-a, dus, de s'audia, şi peste 
hotare. D'altele n'o1 seci dar d'astea Sunt - bun, că . 
le-am învăţat atâţea mari. de ant cât am fost pa - 

- lângă directoru theatrului. După atâtea slujbe ce i-am 
fâcut scil cum s'a purtat ministra dumitale cu mine? 
Antâiă mi-a mulţumit nu numai prin graiă dar şi 
prin scris, am hârtia Vornicii şi adrese de mulţumire 
cu peceţii de la 25 de comune. După ce s'a ispră- 
viţ- alegerile şi n'a mar avut trebuinţă de mine m'a 
scos pentru că s'a jăluit un deputat că nu i-am tre- 
cut şoseaoa judeţiană pe la cârciumă pe la dânsuli, 

„şi m'a lăsat pe dinafară ca p'un caraghios; acum 
mă ţine cu-aqI cu mâne şi nue di de la Dumnedei - 

„Să nu citesc în Monitor câte duoădeci treideci de nu- 
miri. O să mă facă să tree la TOşiI, 
_— Da cum o să ne tae din pensii, Domnule? Ce 

glumesci! nu sunt. banii noştri, nu ne-a reţinut tot 
mereti câte duo parale la lei? Ce s'a făcut bani?
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ia să le ia cine-va socotâla! Nu cum va le cerem să 
dea din pungă de la er. Şapol nu sunt şi el cei 
mai mulți pensionari? păcat să ne mănânce dreptul 
nostru! La votarea budgetelor, se tocmescă ca la 
târg, nu lasă pe ministri să facă cum scii el.. Mal 
săptămâna trecută mă rugasem de ministru să creese 
un post pentru păcătosul “ala de nepotume-o Costăchel, 
şi'mi dicea : „aşi face-o, vere Toderiţă, dar iar strigă. 
„blastematele celea de gazete. Ar fi bani, căci bu- 
„setul nostru s'ar putea sui şi la trei sute. de mi- 
„li6ne; daca m'ar lăsa pe mine să puiii imposite 
„colea cum sciii gi.“ Audi, să caute să facă economil 
tocma de la nol.care am. slujit Domnia şi 'n vremea 
Musealilor, şi când cu Regulamentul, ş'in timpul 'Tur- 
cilor şi'n vremea Nemţilor şi sub Convenţiune şi sub 
Statut, şi'n-dilele Albilor ş'ale Roşiilor. De la za- 
veră şi până astădi când ne-am dat nok în laturi? 
în Joc să fi votat dece dnoădeci de mili6ne ca să se 
împartă între vechii slujbași, el caută să ne tac şi 
din cât avem; dar să le fie cinste să p6tă pensionari 
representa, ţâra cu demnitate şi în întru şi în strei- 
nătate, să dea prânduri, să dea baluri, să se arăte 
şi la Homburg şi la Baden-Bad şi la esposiţiI. Nu- 
mal. ce audi pe calicii ăia din oposiţie că impositele 
sunt grele, că țâra a îngenunchiat sub :povara deti- 
milor “adiţionale,. că agricultura sufere, că producţiu- _ 
nea merge tot îndărat de cât va timp, că industria 
a perit cu totul şi că n'a mnal rămas nic un comer- 
ciant în porturile n6stre. Dar când cauţi bine, Ro- 
mânul nu plătesce pân'acuma nici pe jumătate câi se
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plătesce în ţerile civilisate. Daca nu ati bani în vi- 
sterie să pue imposite, da nu să .mă reducă pe mine 
cu 30 şi cu 400%/,. 

— De dumnâta nu e nimica, nuw'ţi pesă căci ax 
duoă mil cinci sute de ler pe lună, are şi cocâna Măn- 
dicw sora dumitele duoă mil, cu al fratelui dumitâle 

- Niculake uă mie cinci sute ş'ai cumnatei Aniki uă mie, 
faci opt-deci şi patru de mil de ler pe an într'uă 
singură familie, uă moşie întrâgă,. ba d'ale mari âncă, 
are de unde să'ţă 'scadă. E răi de cer ca d'alde mine, 
căci merge pe patru luni de când bat din buze, sperând 
cu adI cu mâne, ca să'mi dea uă biată prefectură... 
— Când am eşit ei la pensie, domnule, dutiă mit 

cinci sute de lei era, tr6bă, că era, pânea, duoă-dec de 
parale, carnea uă jumătate de sfanţ, ocaoa, ocaoa de 

_tutună un galben, tutun bun nu aşa; nu plătiam 
” dece mil de ler kirie; apoi unde pul toaletele, voia- 
„gel, băile şi câte şi mar câte? Bine dicea 'Toderiţă, 

daca nu ati bani, să pue imposite; ce e mal lesne. 
„La cât credeţi că se sue dările unni om pe cap 
steab? d'al pune şi tutunu, şi licenţia Deuturilor şi 
timbrul şi tot nu ajungi. la şapte-spre-dece lei nuor | 

„pe an, nic şapte galbeni de familie. EI sciți cât se 
plătesce în ţerile cu care ne tot scoti dumnâlor ochit 
când e vorba de egalitate, de libertate şi de câte 
secături tâte? p'acolo contribuţiunile se sue şi până 
la opt-deci de franci pe an, trer-deci şi trei și trer- 
deci şi patru de galbeni de familie. Vedr astea 'nu 
ni le spună în gazetele dumnâlor! | 

Idea, de sporire de lefuri şi de adăogiri de împie-
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gaţi este forte respândită în lumea n6stră burocra- 
tică. Când consideră cineva totalitatea reniturilor 
Statului Român în raport cu întinderea pământului 
şi cu fertilitatea lur pote crede că impositele s'ar 
putea înduoi ş'intrei, dar în lumea acâsta nu există 
nică quantitate mare, nici quantitate mică, mărimile 
Sunt numay nisce raporturi, misce relaţiuni şi scim 
că este mal lesne unuia a plăti un million de cât 
altuia a da un lei. | 

Străinil, când vin la noi în ţâră şi strebati râra 
câmpiile aurite de lanurile de grâii care se întindă în 
tot lungul României între Dunăre şi pâlele Carpaţilor, 
se sperie de bogăţia ţării. Iată cum calcula Edgeworth 
nepotul vestitului Richard Lowell, un Engles cu care 
m'am găsit v6ră trecută în tren, de la Brăila până 
la Ploesci. „Bogată ţâră! imi dicea el, ultânduse cum . 
„Se juca rântul cu umbra nuorilor peste spicurile pâr- 
guite; ai uă idee Domnule de numărul hactarelor se- 
mănate?“ Când îl spuseii că după cele din urmă 
notiţii ale biuroului statistic avem de la douispredece 
până ]a treispredece miliâne de pog6ne (ca la șâse. 
miline şi jumătate de hectare) semânate cu deosebite 
seminţe, închise ochii, mişcă din buze și esclamâ : 
„face peste cinci miliarde de franci numai venitul 
„agricol! de vomă pune şi alte dou& miliarde produc- 
„țiunea industriale, venitul brut al ţări! se sue la. - 
„Şspte miliarde. În adevăr bogată ţâră!* 

Străinul în cualitatea sa de agricultor Engles cal- 
cula pe 40 de hectolitri (6 chile) de hectar (3 chile 
de pogon) şi pe 20 de franci preţiul unul hectolitru
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(133 lei nuor chila); dar care nu! fa mirarea cand 
îi spuseiii că, producţiunea nâstră agricolă nu trece 
peste peste 400 de miline de franci pa an, că starea, 
înapoiată a agriculturei şi lipsa de mijlâce de a face 
avansurile trebuinci6se pământului nu ne permite să 
comptăm în termen de mijloc de cât pe 2 kile de hectar; 
(1 chilă de pogon) şi că ţiind s6mă ds inferioritatea, 
cualităţilor productelor nâstre, preţul de mijloc nu se - 
pote socoti decât pe 10, 1/2 franci hectolitru (72 de 
lei nuot, 6 galbeni chila); cât pentru : producţiunea, 
industriale mirarea, lux. fu şi mal mare, când află că 
ea nn se sue nici la 50 de mili6no 'de franci pe an. 
Realitatea cifrelor reducea întrun mod prea simţitor 
apreţierile sâle şi'li punea, dinaintea, uney bogății de 
“şispredece ori mai mică decât creduse. Nu este însă - 
„mai puţin adovărat că uă cumpănire a financelor sta- 
tului şi uă bună direcţiune dată agriculturer şi in- 
dustriei ar putea în puţini an! să ne apropia de cifra 
Englesului, “fără de a avea, trebuință, de coloni ger- 

“manl. Este doveait astădi, în agricultură, că abundența, 
producţiunii depinde mal mult de perfecţionarea cul- 
ture! şi de capital “decât de numărul braţelor. Pro- 

„ dacțiunea, cea mai mare coincidă cu uă populaţiune 
„agricolă puţin numer6să. În tabela următâre în care 
am însemnat raportul d'intre populaţiunea agricolă 
cu populaţiunea totală în deosebitele state ale Europei, 
cu producţiunea în grâă a unul hectar, cu: capetele 
de vite po mia, de locuitori şi cu întinderea pămân- 
tului, putem vedea că producţiunea cea mai mare co- 
respunde pe de uă parte cu proporțiunea, cea, mar mică
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în populaţiunea agricolă şi de cea-l'altă cu abondenţa - 
de vite. De şi numtrul de vite la mia de locuitori 
este mai mare la noi decât aiurea în: Europa, dar 
acea cifră 2222 de capete saii mal mult de duoă vite 
de locuitor sunt mai mult vite mici; 
mili6ne de capete numa! 3 miline sunt vite mari. 

_AstădI ca şi în timpul Romanilor cea mai bună agri- 
cultură este bene pascere şi după dânsa vine aceea 
ce Romani! numeaii mediocriter pascere şi în al treilea, 
rând sistemul ce eX numeaii ale pascere. 

căci din 10 

  

  

  Wartemberg .           

Raportul |Producţiunea| £ „5 Şos 
N | Ni e] populațizaii agri-[ de mijloc a anul |-2S3 |-sSg 
INEL ALEP colo ca populațiu- | hectar în hectolitri | £ e& 3 gă 

ata totală 0/0 de grâă 8 e|E 3 

Anglia... . 12 40,8 515| 478 
Austria Cisleitană . _ _ 552| / 309 

—  Transleitană . 118| 13805 
Bavaria . , . e. 65 14,6 803| 511 
Delgia. 51 19,3 402| 660 
Danemarca. . . . e .59 — 1202 89 
Francia , , . . .. 5l 14,6 494| 846 
Holanda. , . 16 23 492| 539 
alia... . 77 — 291| 249 
Nordwegia , . — 15,3 700| 41 
Portugalia... .. 50 — 316| 151 
Prusia. „. ... 45 19,8 510| 369 
România, , .... 62: 7 - 2292 41 
Rosia, « . ... .. 85 — "698 86 
Saxonia, 25 20,6 - 345) 561 
Spania . — — 367| 113 
Swedia 602 18,8 650 62 
Switzera, ..., E — 10 500| 803 

45 31,3 685) 617  
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Vorbind de căl&toria învăţatutur şi sperimentatului 
cultivator Edgeworth, îmi aduseiii aminte de dou&-decr” 
şi patru de ore petrecute fără voea nstră în Buzti, 
unde ajungând pe la 11 diminâţa, pe când călătoriy, 
“grămădiţi în bufet, se grăbiaii mar iute să dejunede, 
„până a nu chema clopotul să'şi urmede călătoria, 

un împiegat cu şapcă roşie în cap, numai fir şi c'uă 
barbă la fel, scortat de duo! zăvodI demni de a purta 
de sgardă medalil de la cele mal renumite esposiţiuni 
de soiuri, se opri dinaintea n6stră cu mânele în hu- 
sunar, şi cu un ton de comandament pronunciâ uă 
sentință în limba lui; apăsând mal cu s6mă asupra 

„numelor Doctor Strusber, Staats-bahn, Bleihroder.... 
ordin pe care un bine-voitor ni l'a esplicat dicându-ne 
că Baronul YVindiseratz, aşa mi se pare că se chema, 
de nu mă înşel, împiegatul superior al companiel, aceea 

„însă de care sunt sigur este că era baron şi că purta 
un nume resboinie, ne poftea să mergem la hotelul 

de Moldavia să asceptăm trenul care avea să trâcă a 
„+ duoa di, cu balast spre Ploesci, circulaţiunea era în- 

treruptă din causă că Bleihroder prefăcea lucrările 
terminate de Doctorul Strusberg. Uă birje din cele



352 

mal sprintene ne-a dus într'uă clipă la hotelul reco- 
mandat, unde ni s'a dat un salon cu vedere pe piață; 
ui odae rescâptă de arşiţa sdrelur de Iunie şi par- 
fumată cu exalaţiunile unul canal, uă atmonferă puţin 
compatibilă cu trebuințele plămânilor. Ca..să putem 
respira a trebuit să eşim pe strade luândule d'a lun- 
gul în t6tă întinderea oraşului; am admirat Primăria, 
judicătoria, gimnasiul, casarma pompierilor şi” alte 
stabilimente publice, tote bine spoite cu un var fârte 
alb, facă efect; am visitat podul de fer de peste apa 
Buztului, uă adevărată binefacere; pe sâră ne-am oprit 

„dinaintea Episcopier; biserică, seminar şi palat, zidiri 
măreţe şi frumâse, rădicate cu multă ostenâlă şi cu 
mare cheltuclă de virtuosul prelat Chesarie, astigi 
pornite spre dărăpănare şi promitând a deveni şi ele 
în curând uă magestudsă ruină, 

Întoreânduse la hotel d'abia. ne-am putut. strecura 
printre mulţimea, care năvălia în grădină. Un vals de 
Straus împodobit cu fel de fel de variante eşia dintr'uă 
vi6ră ajutată de un naiii şi duot cobze. Un taraf de 
lăutari aduşi într'adins de la Lipia aduna genteria Bu- 
zăului în grădina hotelului de Moldavia, unde se string 
s6ra împiegaţii administrativi, judecătoresci, comunal, 
departamental! şi militari cu damelo și cu progeni- 
turile dumnâlor mari şi mici, fete și băieţi, sub uă 

- şandrama reservată nobilimer se delecta mal cu deo- 
sebiro prefectul, prima figură, încunjurat de preşidenți ' 
de tâtă mâna, de primari! capitalei şi a numerâselorii 
târguşore ale judeţului; mese rotunde în tâte părțile, 
câte-va luminări în băşici de sticlă cu tote comodi-
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ţile consumaţiuney de bere, de warmewurst şi de tutun, “un adevărat Raşea. Într'un colţ al grădini! d'abia am putut găsi şi noi dnoă scaune la uă masă unde alţi - duoi consumatori de uă aparință rustică staă pe gân- duri uxtându-se unul la altul. Cel mar tînăr întrerupse "tăcerea. | a 
— Ce-al făcut chir Dobre cu poliţa de la jupân "Moise zaraful? Ă E 
— 0e să fac? i-am desfăcut”o eră, i-am dat porumbu pe trei galbeni chila, sciă că peste câte-va dile ovreiul are” să%l vândă cu cinci, mă ţin bani! lut 800%/; speranţa î6tă îm! era, în rapiţă: în Aprilie, când m'am împrumutat era uă frumuseţe dar mi-a stricat-o ploile; dintr'uă sută de pog6ne m'am ales cu dout-deci şi. - cinci de chile, cu care. mi-am plătit fonciera, că sta, dorobanții pe capul meii ea, archagelul Gabriil. Acum m'am tefait, proprietaru a priimit resilierea; contrac- tului; dau slară Domnului c'am remas sărac dar curat, „_— Scil tu uă veste bună? ţi-am. găsit un loc la Făinari, “Tontu caută un Epistat, dă tâte cheltuelile de. întreținere şi cinci la sută. din venitul curat al MOȘIEI, ă 
— ÎŞI mulţumesc, nene Dobre, dar nu pot, cam găsit să intru la regia asta nuca a, tutunurilor; îmi 

dati cinci sute de lei şi să dice că mar pote să'm! vie âncă vr'uă mie ducă de lei pe lună.. 
„— Daca nu-vrel tu, spune lui Gheorghiță, să se 
ducă el la, Tontu; ei nu sciă unde să] găsesc. 
„— Aşa! nu mal încerca de gba; Gheorghiţă nu se mal bagă Epistat, acum umblă să se facă polițaiă; 

10957 
„23 

-
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are trei voturi ale lut la colegiul al doilea unde are 
să fie” alegere de deputat peste trei săptămân. Ş'apol . 

el s'a priceput şi bine, nene: că s'a dus astă pri- 
măvară la judecătorul de pace cu uă listă de rămă- 
șițe, cum a vrut, de la locuitorii de la Fripţi unde 
a fost arendaş acum vre uă doul-sprâ-dece ani; sub- 
prefectul a făcut foştilor clăcași chemări după regulă, 
țăranii nesciind nici carte, nici lege nu s'a dus la. 
înfăţişere, şi s'a dat sentinţă în lipsă, hotărirea s'a 
trimis la Primărie ca s'o comunice osândiţilor la plată, 
Gmenil nesciind nici carte, nici lege n'ai contestat'o 
şi a rămas definitivă. Gheorghiţă al nostru i-a pus 
binişor formula, executorie, a adus portărelu şi a um- 
flat trei mil de galbeni; o fi ma! dat pe ici pe colea 
vre uă şapto opt sute că se sculaseră sătenii cu cio- 
megile şi a fost silit s'aducă uă câtă de. dorobanţi, 
a batut pe bieţii 6meni, ra! de el; le-a vândut vite, 

producte, ce a găsit; tot i-a rămas vre uă duoă mil 
de galbeni. Stă bine acum. 

— Ce, popa Marin a vândut caii cel vineţi care'i 
cumpărase de la mine? Ce mai călușăi! Tan vădut 
la calscă la un ciocoiit cu doroban pe capră, tocma "n 

- Argeşiii, 
— Cum! n'a audit că i s'a furat din coşar le-a 

dat în urmă. încolo pe la Talpa în Vlașca, s'a dus 
după e! până la obor; a chieltuit bietu popa uă gră- 
madă de bank, hoţii s'aii dovedit, dar ce folos c'aii 
scăpat din arest; pe unu l'aii găsit mort pe malul 
Neajlovului; a rămas popa şi cu cail luaţi, şi cu banii 
cheltuiţi şi cu alergăturile. Dar că era să intre și
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în puşcărie, îl trăsese un hoţ de giambaş în judecată 
ca calomniator, îl cerea dece mil de lei. pentru că 
dicea că i-a atacat cinstea; l'a scăpat cumătusăii 
Pătlăgică; scil Pătlăgică care ţinea moșia Episcopie! 
de lângă no. 

— Da cum să nu'l sciă pe Pătlăgică, Lam întâlnit 
astă 6rnă în Bucuresel; s'a lăsat de agricultură ; fiis'o 
a eşit uă secătură mare, după ce s'a muncit bietu - 
om cu dânsul de l'a ţinut cu fel de fel de dascăli, 
l'a trimis la Paris opt ani, tot prin scoli bune, un 
leneş, n'a 'nvăţat nimic, i-a mâncat nă grămadă de 
bani, poliţe peste poliţe, a plătit tatăs'o de s'a spetit; 
nOrO6 cu unchis'o care e ministru, a creat un post 
într'adins pentru el; acum băstu are opt sute de lex 

„Duo pe lună, şâde în Bucuresci, se plimbă tâtă diua 
în birjă, mănâncă în tote. nopţile la Hugues cu fe- 
ciori! de boeră; ese duoă tre! dile pe lună afară prin 
judeţiii, un fel de inspectorat; tintr stricaţ. 
"— Scil cine a ajuns bine nene? bistu Chiri, vedi 

ala noroc,. s'a întâmplat de duoă ort'tot pe unde s'a, 
făcut revoluţiuni; s'a, arătat cu energie şi devotament, 
a bătut pe revoluționari de i-a topit în arest, d'atuncl 
la luat ministru la nazar, şi acum nu pote fără el. 
Chiri i-a cumpărat casa pentru consiliul judeţian, i-a 
datu pe vărăs'o avocat în pricina cu Nedelcu, care 
vota cu oposiţia, judecătorilor le-a fost frică să nu' 

„.. dea dreptate; că'I scotea avocatul "Chiri din slujbă; 
i-a luat omului mai bine de cinci sute de pogâne 
chiar pe bună dreptate; a dat nepotului ministrului 
vre uă mie de galbeni dar apoi a luat uă moşie în-
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trâgă. 'Te'1 mira de n'ăr vedea pe fiis'o mâne polmâne 
prefect. E şi vrednic diavolu! Scir Dumnsta că de nu 
era el s'alegea astă 6rnă candidatul oposiţier. .. . 

Era medul "nopţi! când am părăsit grădina, camera 
mea era un adevărat cuptor. S6rele bătuse t6tă dioa; . 
cum am stins luminarea ati năpădit pe mine uă spusă | 
de antochthoni flămândi; am fost silit să mă scol. 
Căutând uă; carte ca să mi se pară n6ptea ma! scurtă, 
nam găsit în sac decât un almanach de Gotha şi un 
anuar de statistică. i 
„După ce am admirat tâte portrelă Principilor şi 
Principeselor înaintați în rang; după ce am procitit 
relaţiunile de rudenie a tutulor Prinţişorilor înscrişi 
în archontologia nemţiască ca, nu cumva să cad vre uă 
dată în păcatul de ariman de a dice de vre unul Că 
lam vtdut cu chef pe uliţă, de gât cu vre uă cocotă, 
Sai bătând roşia şi negra la vre uă rolină și să mă 
văd înhăţat de procuror în numele condicii penale 
projectate, am trecut la cifre şi iată resultatul stu- 
diului de uă n6pte de vâră petrecută cu ploşniţele şi 
cu purici! Buzoenilor, |



Y, 
Comparând între dânsele deosebitele state ale Eu- 

Topey, sub punctulii de vedere al populaţiunilor, al 
veniturilor şi al dărilor, am ajuns la nisce resultate 
care mi se par de 6re care importanță; căct pe câtă 
vreme cele mal multe cercetări morale -erai subordi- 
nate unor. hipotese teologice saii metafisice,. investiga- 
țianile proveniaii numai din inducţiuni, astădi însă 
ele se bas6să pe observaţiuni, pe adunarea faptelor, . 
pe tabelele statistice; de aceea am credut că cifrele 
ce am adunat nu pot fi fără interes pentru nol. Aşa 
de exemplu în Anglia unde populaţiunea este de 
35,904,000 de saflete, producţiunea agricolă este pre- 
țuită drept 4,114 mili6ne franel şi producţiunea, in- 
dustrială drept 18,300 mili6ne : peste tot . aprâpe 

"duoă-deci şi duo de miliarde şi jumătăte, vine câte 
700 de franci venitul anual de mijloc al unui En- 
gles. Bugetul acelul stat; fiind de 1,300 de miliâne, 
darea medie către stat este prin urmare de 50 franci 
de om sai de 71/,0/0 asupra venitului, | | 

“De luam Rusia, acolo venitul socotit pe cap steab 
este de 160 de franc, şi darea către stat de 15; 

„vine '91/, 0/0 din venit. | 
În Prancia unde venitul unui om este de 600 de 

„ franci pe an, iar dările ajunse la S6 fr, 26 Cc, sai
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14,40%/ din venit din causa năprasnicei indemnităţi 
de resbel care a suit bugetul la suma îngroditore de 
3,157 mili6ne. 

În Prasia, cu un venit individual mediu de 455 fr. 
impositul se sue la 19,24 fr. sai 41/4, %/9 din venit. 

În Austria, plata către stat este 15 franci de om; 
iar venitul medii este de 375 de franci adică ca să 
plătesc 40/) din venit, | 

Cercetând să găsesc cari sunt și la no! cifrele co- 
respundătore cu cele citate mal sus, iată ce aflu: 
(cine mă găsecsce greşit să o spue). După notiţiile 
oficiale, publicate până astădi, producţiunea nostră 

„ agricolă se sue la 404 mili6ne de franci, iar cea in- 
dustrială d'abia ajunge la 40 de miliâne, sai 100 de 
francă de om; cât pentru venitul bugetar el este cal- 
culat pe 86,904,777 franci pentru anul 1873, sumă 
la care de vom adăoga 8 mili6ne venitul din licenţiile 

„băuturilor şi ca la 8 miliâne cheltuelile de percepțiune 
ale regiei tutunului în care se 'coprinde dobânda ba- 
nilor plătiţi statului şi beneficiile companiei concesio- 
narilor, face peste tot 102,904,777 fr. De vom seădea.. 
daci 211/ miline venitul bunurilor Statului şi pe 
acel ce tragem de la sarea esportată, rămână ca la 

* S11/2 milione franci încasaţi din contribuţiunile di- 
recte şi indirecte de tot felul(*) sai 18,10 fr. de - 

(*) 87 mili6ne bugetul anului 1874 veniturile, 
8 —  Tenitul din impositul licenţiilor băuturilor. 
8__—  cheltuelile de percepţiani şi beneficiile reziei tutunului. 

103  — - totalnl, din care scăgând 
21*/2— venitul bunurilor Statului, rtmân 

"SiTf,—" luate de la contribuabili, sati 18%, fr. de om.
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cap de Român. Acâsta fără a ţinea, sâmă de cheltuelile 
budgetare care pentru acel an figurâdă cu 89,02,109 
fr. ceea, ce însemnâză că în anul următor o să avem 
afară de împrumutul de 10 mili6ne cu bonuri de te- 
saur, deja votat, şi de alte vre-uă 18 mili6ne ce ni 
se spune că se vor mai adăoga la noua datorie flo- 

„tantă ca s'o aducă la finitul anulu la 31 de milione ; 
cu alte cuvinte că la anul viitor o să avem vrând 
nevrând un adaos de imposite de 3 sait 4 mili6ne, şi 
va sui budgetul anului 1875 la cifra de 95 până la 
suta de miline: acâsta închipuindu-ne că nu vom con- 
ceda nici pod peste Dunăre, nicl joncţiun!, nică cumpă- 
rători de arme, nici sporiri de lefuri, nică concentrări 
de armată, nică creaţiuni de nuoi misiuni, nici. . .. 

În tabela următore am -trecut; cifrele privitâre la 
venituri, bugete, contribuţiuni şi populaţiuni, în deo- 
sebitele state ale Europei, luate din statisticile oficiale 
cele mai recente, 

  | 

„|
 

NUM Îl sale 3253 ELE | atu |£ ss 2525 Pupuaţuea | Al [3 zl ses: 
Statelor Ă Statului |ă 3 a|ă as] a& 

- .- - Ş , & K gs 

  

| Miliâne suflete || Mitiâne fr. || franci || franci |) la sută 
  

Anglia 31,817 1,808 698 || 51,31| 7,49 
Austria . . . 2 35,904 1,069 375 | 15 4 
Belgia. .... 5,024 178 35 , 
Francia. , . | 96,470 3,147 || 600 | 86,26| 14,40 
Grecia: 1,458 . 31 . 22,15 „|: 
Prusia. ,. 24,040 640 || 455 || 19,24] 423 
România. . . „(| * 4,500 "100 100 |.18,10| 18,10 
Rosia, ,... 82,160 1,830 | 160 || 14,91| 9,26 
Statele-Unite . -. 38,650 „9,847 13,66 -               Switzera, .. . 2510 |] 48 18,62].
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În colâna a 4-a a acestei tabele, la, venituri, nol . figurăm cel mat din urmă, cu -gifra, cea mal mică; suntem cel mal seraci, un veniţ medii de 100 de francă pe an de suflet de om, de şâpte ork- mar jos “de cât Englesul, aprope pe sfert din cât este venitul. locuitorului din Austria şi mal puţin de două din trei părți din cât este venitul unul Rus ; în colGna . din urmă însă, înt'aceea a raportului impositului către | venit suntem cer d'ântoiă; nicăiri nu se plătesce Sta- tului 180/0; nor plătim 181 10 0% din venit; plătim - îndoit cât Englesul, de patru ori cât Prusianul şi Austriacul, aprâpe de două or cât plătesce Rusul. 
În ordinul mărimilor, am mat dis'o, nu există de câţ raporturi, nici cifrele bugetului, nici buletinul perceptorilor nu ne pâte spune într'un mod precis daca uă țâră eşte mar împovărată, cu imposite de cât alta; uă asemenea măsură nu putem" dobândi de cât prin corelaţiunea ce există între venitul naţional şi sarcinile impuse de buget, Cifra de 18 1/10 %/g care represintă, acest raport este adevărata espresiune. a sarcine! care ap6să ps contribuabilul „Român. Acâstă proporţiune trebue să conrenim este exorbitantă, chiar de vom roi să uităm sat să negăm relele obiceiuri ale unor împiegati, care asupresciă pe. locuitorii agri- col! mar ales, pe muncitori! de pământ : Aceştia, şi din causa ocupaţiunilor şi din causa ignorenţii de legi şi lipsex de mijl6ce nu potă şi nu sei: urmări abusurile de tot felul ce se exers6dă asupra lor; nu scii şi nu.pot nici reclama nier dobândi justiţie şi
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îndreptare în contra vexațiunilor şi năpăstuirilor ce 
li se faci. 

Greutatea dărilor, iată cheea, stări! de înapoere în' care se află agricultura; iată causa ruinărit proprie- 
tarilor cari s'a ocupat cu sploatarea, moșiilor; iată, 
ce ne esplică miseria ţăranului, a fostului clăcaş max cu s6mă, caro afară de darile către Stat, către judeţ 
şi către comună mat plătesce, şi are să mar plătescă 
âncă şapte ani, anuitatea rescumpărării! pământului, “Totalul dărilor unui fost clăcaş, de vom socoti şi pe cele judeţene. şi comunale, se sue la 32 de franci sai 861/, de ler vechi: de om, sai 183 galbeni de „ familie, ceva mat mulţ de 320/9 din venitul anual. 

Starea muncitoruluy de pământ, a clasei cele! mai | producătâre. şi cea mai interesantă a țărei este în adevăr vrednică de jale... 
;:.De vom lua de normă suma de 500 francă venitul anual al unei familii de plugar, şi vomă căuta să găsim ce"! remâne pentru întreţinerea caser dinti'un an până într'altul, după ce a plătit deosebitele dăry la care este supus Românul, putem înţelege lesne: pen- „tra ce muncitori! noştri sunt. fără putere şi bolnări- 'cioşi, „pentru ce mortalitatea, este atâţ de mare între dânşii, pentru ce populaţiunea nu cresce. Muncă, ostâ- nitâre, mâncare prâstă şi puţin .hrănit6re, lipsă de „ încălţăminte, îmbrăcăminte uşoră, aşternut neodihnitor, 
adepost răi, apă stătută şi înverdită în mijlocul sa- telor, tifosul şi lăngorea,; Yersatul, angina difterieă şi frigurile în permanență şi vâra şi 6rna faci ca - femeile să devină din ce în ce may anemice, şi mal
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chlorotice, copiii limfatici, slabi şi bolnăvicioşi. Per- 
manența executorilor împlinirii dărilor fiscale le ia 

“banii înainte de a apuca să intre în pungă în cât 
nui rămâne plugarulul cel mar mic capital pentru 
avansuri, de tre! luni măcar, pământului, acestei mume 
hrănitâre car6 nu ne dă cu generositate de cât când 
îl adăpăm cu sudâre şi cu aur- Acestea sunt atâtea, 
cause care facii ca cultura agricolă să fi la no! mal 
înapoiată. decât în Rumelia şi în Anatolia, ca pămân- 
tul nostru să producă cualitaţile de grâti cele mar - 
prâste din lume; şi nu vom putea eşi dintr'acestă 
stare de cât numai rărind'o cu dările şi contenind cu 
abusurile şi cu vexaţiunile. 

Cercetând cum se soldedă dările unui fost Clacaz, 
le putem resuma în mod modest ast fel: 

L. noui 

a. Impositul personal e. e 18 
5. Dările comunale şi judeţene . . . ..... 16 
€. Dările vamale şi gabela sărit. . . ..... 9 
d. Impositul tutunul cc... 4 

“e. Impositul băuturilor şi licenţa . ...... 3 
f. Timbru şi înregistrarea, . . 3 
g. Anuitatea rescumperării pământului . .. .. 37 

Total. .95 1.n. 

fără a ţine în s6mă că într'uă familie sunt de multe 
ori câte: duoi .şi tre! contribuabili, fără a, trece în 
socotâlă calul şi îmbrăcămintea, - călăraşului pentru 
părinţii tinerilor pe care sârta îl desemnâdă a servi 
în armata activă, cheltueli care sporescii gifra de mai 
sus cu 20 sâii cu 30 de L.n. pe an, fâră a ţine în |
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S6mă, precum am mal dis'0, partea ce trebue să fa- 
„com vesaţiunilor, storsiunilor, prevaricaţiunilor, abu- 
surilor şi mituirilor împiegaţilor comunal, adminis- 
trativi şi militari care se oferă să le scape băeţii de 
serviciul actif al armatei, săi declare nevolnici, să . 
nu'i ia la şosele şi la manifestaţiuni în vremea mun- 
cil, să nu! trimită la procuror când facă câte uă 

„ gâle6vă Ia .cârciumă şi câte şi mai câte; fără a ţine 
în s6mă plaga furtului de cai în, contra căreia nu se 
in nică uă mesură seri6să şi care a ajuns a fi uă 
contribuţiune din cele mar seri6se şi mai simțitore 
pentru plugar. Dâca biuroul nostru stațistie ar putea, 
să înregistreze cu scumpetate aceste: cause de cheltuell * 
şi de dărI estralegale, s'ar putea convinge fie-care că 
ele nu apâsă cu mal puţin de 20 sai do 30 [.n. 
de fie-care cămin; şi putem dice cu certitudine că 
dările anuale ale une! familir de plugar, fost clăcaş, 
se sue astădi cel puţin la 150 de L.n. pe an, 30 
de L. n. de. sufletii; rămâne dar 350 de Lek nuoi 

"pentru întreţinerea pe un an a une! familii întregi, 
hrană, casă, îmbrăcăminte, biserică, b6le şi tote cele 

lalte trebuinţe ale vieţel. a 
Întrebăm pe or cine daca uă existență cât de mo- 

destă, este posibilă în asemenea condițiuni. Şi daca, mal 
trebue să ne mirăm când vedem t6te epidemiile în- 
cutbându-se în clasa, muncitorilor de pământ, dijmuind 
Şi secerând generaţiun! întregi una după alta, când 
"vedem miseria satelor, când vedem proletariatul luând 
nascere şi crescând repede prin părăsirea pământului .- 

"Be care s'a împroprietărit fostul clăcaș,
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Or cine a avut ocasiune să visitede la, intervaluri 
de dece sâi duoă-deci de an! oraşele din Europa : 
Londra, Liverpool, Paris, Marsilia, Viena sau Pes- 
tha; fie şi chiar orășele ca Bryton, ca Vichy, şi ca 
Ischel, nu se pâte să nu fi fost uimit de preface- 
rile ce aă luat acele localităţi, cu tâte flagelile care 
ai trecut peste mar multe dintr'însele, incendiă, i- 
nondaţiuni, bombardări şi resbeluri civile; ele nu 
numai că n'a scăduţ, dar populaţiunea lor s'a în- 
doit şi s'a întreit; s'au ridicaţ templuri măreţe în | 
tote părţile, palaturi, musee, theatruri şi monumente, 
cap d'opere de architectură, de sculptură şi de pic- 
tură, grădini şi parcuri; s'a lărgit, s'a canalisat, 
Sail pavat şi s'au luminat stradele; s'a îmbunătăţit 
starea hygienică şi bunul traii al locuitorilor în tâte 
ramurile vieţex; pretutindeni desvoltarea materiale a 
lături cu acea intelectuală; sănătate şi lungire în 
Viaţa medie a locuitorilor -cu cel puţin dece ant. 

Luaţi or ce port fie din Europa, din America sai 
din Asia : Bresta, Hamburgu, Liverpoolu, New-York, 
Odessa, Smyrna sai Alexandria şi cunâsceţi'l daca 
puteţi în prefacerile, în îmbunătățirile și în înfru- 
museţările ce ai priimit în intervalul celor duoă-deci 
sai de trel-deci de ani din urmă; comparaţile pro- - 
Sresul cu ceea ce aţi putut vedea în Giurgiu, Olte- 
nița, Călăraşi, Brăila, Galaţă sai Ismail; găsiţi daca 
puteți în porturile nâstre uz îmbunătăţire pe care 

„Să o puteți preţui în consciinţă, măcar ună sută de mil de ler. o | 
Când vedem uă ţâră atât de frumâsă, aşa de bine
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.. înzestrată de natură, cu un pământ din cele mai ro- 
„ditâre din lume, cu anotimpuri care se succed aşa 

de potrivit cu felul lucrărilor câmpului, cu uă. frun- 
„tarie plutitâre de aprâpe uă mie cinei sute de kilo- 

metri în tot lungul ţerir, cu gârle fertilisătâra în . 
tâte judeţele, avantagiuri care în privinţa materială, 
cel puţin, trebuia să" dea uă superioritate reală 'a- 
supra tutulor ţărilor Europei; şi să vedem că sun- 
tem, din contră poporul cel mat serae! În capitală 
ud aparinţă de prosperitate la, baluri, la theatru, şi 
pe trotoar; un lus de rtă gust, neruşinarea şi co- 
rupţiunea moravurilor alături cu u% miserie n6gTă și  YISiDilă ca întunericul lu! Milton. În loc de conferințe 
instructive pentru lucrători, de societăţi musicale, de 
adunări economice pentru meseriaşi; lanţ, cârciumă de 
cârciumă, grădini cu cârnaţi, complecturi şi berăril, 
Când privesce cineva, mar ales la ticăloşia satelor nu 
se pote opri de a nu se măhni până în adâncul sufle- 
tului şi de a se convinge că trebue să ne ferim de 
guvernele care serăcescă națiunea. Risipirea banilor 
publici este pentru un stat flagelul cel mat durabil. 
Tacit dice că tesaurul secat prin prodigalitate nu se 
ample decât prin crimă. La noi se umple cu rănile 
ce lasă biciul gendarmului pe spinarea seracului, prin 
secarea ochilor de iuțâla famului -de băligar. la care 
e supus contribuabilul şi cu dilele trase din viața şi 

“din sănătatea muncitorului, cu. împuţinarea, şi de nu 
se vor lua mesuri seri6se, cu dispariţiunea, ginter Ro- 
mâne. Estraciul din registrele stării civile pentru 

„anul 1872 publicat în Monitor ne arată pentru Bu-
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curesci 5031 de nasceri în contra a 7135 de morţi, 
ud împuţinare de 2104 suflete pe an asupra une! 

- populaţiuni care nu cred să trâcă de 120,000 de 
” locuitori, uă scădere în populaţiunea Română de cel 
„Puțin 1,38 %/0 pe an; dic populaţinnea esclusir Ro- 
mână căci acstă. covirşire în mortalitate nu exista 
nici în populaţiunea Germană nici în cea Israelită a 
capitalei care este doveditii că crescii, iar nu scadă.



“VI. 
Sciinţa, financiară a 6mepilor care ne guvernă constă 

în cunoscinţa pe de .rost-a nomenelaturer tutulor. fe- 
urilor de imposite care există sub sâre, şi când nu 
mal găsesc în lista lor nici uă materie, care direct 
sai indirect să nu fie impusă de câte două şi trei 
Oi, al6rgă la spedientul cel mare, la emiterea de 
bonuri de tesauri cu 12 şi cu 130/; înființâdă uă 
datorie flotantă şi peste un an sau duoi chrisalida | 
de insectă rodătore se preface în datorie disă consoli- |, 
dată, atunci se trece în buget trer sa patru milli6ne, 
daca nu şi opt, pentru serviciul er anual, dobândi şi. 
amortisaţie; fără a, se ţine s6mă, nu. voii dice de 

“ nemulţumirile poporului, dar- cel puţin de secarea is- 
v6relor producţiunei și a venitului naţional. Într'ună 
singur an s'a suit dările cu 30 de milli6ne. 30 de 
milli6ne imposite mnol!! uă, adăogire de 46 0/, la 
dările. existente, şi anume : 

16 sai 17 milliâne cel puţin monopolul tutunului 
-.. (deosebit de 8,010,000 fr. plata companiei 

către tesaur, consomatorul plătesce chel- 
tuelile companii pentru percepţiune, dobân- 

o dile banilor câsciului şi beneficiile antre- 
prisel.) - 

„6 pină la 8 milli6ne cel puţin timbru şi înregistrare, 
6_pină la 8 milione licenţiile beururilor. - 

Total 28 sai. 38 millițne francă saii let nuoi,
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Procedarea adoptată este simplă : într'un mesagiit mal mult Sai mat puţia bine scris, dar tot-d'auna pompos, se declară măreț înaintea representaţiunei țerel, că tote merg găitan că fericirea şi mulţumirea, poporulu! este ajunsă la culme şi că financele aui intrat şi ele în regimul ordinei; se dă graţie a tot puternicului că a înzestra țâra cu ministri cum 'n'a, - mal avut : sperimentaţi, plini de probitate,- de onesti- tate, de dreptate, de legalitate, de imparţialitate şi de pătriotism, că în fine s'a equilibrat budgetul, s'a stins datoria, flotantă, că s'a închis pentru totd'auna templul lui Mercur-Imprumutătorul , şi că aceste mi- nuni S'aii realisat fară de a fi trebuinţă de vre un imposit mnuoii!!? După acea în tot timpul sesiune Ministri se suo-care mar de care la tribună cetind „câte două trer projecte de nuok administraţiuni, de sporiră. de împiegaţi, de îmbunătăţiri de” lefuri, de concesiuni nuoi și de joncţiuni peste munţi şi "peste riuri; tâte pentru gloria şi mărirea naţiunel, Cavin- tele lor faci să bată inimi de Român în pepturile deputaţilor şi ale senatorilor şi ma! ales să curgă în urne bile albe de enthusiasm şi de devotament. Pe la. sfirşitul sesiunilor sosesce acel quart de oră al lui Rabelais, bndgetul cu darea socotelilor; acolo. mini- Strul financelor îşi arată totă dibicia e umflă cât pâte cifrele veniturilor peste constatările anilor tre- cuți, trece cât se pâte mar jos gifrele cheltuelilor a- sigurând, făgaduind şi luând angagiamente că va face - economii însemnate în cursul anuluy asupra, fie-cărui - capitol; când i se face observaţiunea umilă şi supusă
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că se vede un deficit de câte-va, milliâne în bilanţul anului trecut, atunci vistierul Se urcă uşurel ca un ied la, tribună, cere duoă tret imposite nuor împreună cu facultatea de a crea în cursul anului alte câte-va, milli6ne- de bonuri de tesaur Care să se transforme în sesiunea următâre în datorie cu amortisare ; sesiu- nea este pe la sfirşit, deputaţi şi senatori sunt gră- Diţi să facă pâsce, să are, să semene, să se scalde ; se cere urgenţă, şi în 24 de ore, ulte popa nu p popa, trâba s'a făcu, Daca vre-un biet membru al parlamentului ar îndrăsni să ridice glasul, să arate că ra este peste mesură împovărată cu dări, să observe -că cheltuelile nesocotite ai oprit de multe Or carul statului în dram, că aii nelinisciţ şi au a- mărât totd'auna, şi pretutindent viaţa şefului statulu! şi a compromis viitorul țării; că darea de sâmă a ministrului de finance s'a, definit cu drept cuvinţ : apel la popor făcut de un ministru al regelui în contra regelui; dacă arată că agricultura sufere din causa, multelor împosite -și din lipsa de credit adusă de sorbirea banilor de către împrumuturile succesive şi necontenite ale Statului; daca, adaogă că systema a- doptată de guvernul nostru a adus la no! ca şi aiu- rea desafecţiunea, poporului către guvern şi resturnări, şi espune ţâra, la turburări; atunci un ministru palid cu ochi! înecaţi în lacrămi, cu glas duios şi un al- tul roşu de minie şi de indignaţiune, cu voce de stentaur cadii cu invective asupra îndrăsneţului preo- pinent, îl tractâs% de perturbator, de demagog, de linguşitor” al mulţimei prâste şi ignorente' care: nu 10957 
24
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iubesce nici uă dată impositele; îl acusă că roesco 
să creeze dificultăţi guvernului, să restârne; îl nu- 
mesce om.r&ă, stricat, ambițios și termină printr'uă 
tiradă, pathetică adresată inimei, intolligențer şi pă- 
triotismului majorităţii, arătându-i că obiecţiunile nu 
sunt nici la timpul nică la locul lor, că el ministri 
actuali sunt martiri ax patriotismului și ar devota- 
mentului către tron, că ducă în spinare uă situaţiune 
grea şi uriţi6să, moscenită de la predecesoril lor; că 
ţâia trebue să facă onor angagiamentelor contractate; 
că anuitaţile Strusberg, Oftenheim şi C-ie trebuescii 
plătite... Talentul parlamentar a devenit la, nox qua- 
litatea cea mal esenţială; ţine loc de or ce altă fa- 
cultate, acoperă ignorenţa, slăbiciunea, erorile cele 
mal rare şi cele mal fatale; ministri sunt aplandaţi 
unul după altul, preopinentul este hviduit, se cere 
închiderea discuţiunei, se trece la vot şi impositul se 
pune pe or ce s'apucă, direct sai indirect; cabinetul 
este declarat dibaciii. compus tot de Gmeni mari de 
stat şi de cer mal mari financiari. | 

Ministri nostri sunt din sc6la duhovnicului lut Lu- 
dovic XIV care liniscea consciinţa gloriosului seti fiu 
sufletesc asignrându'l că t6tă averea supușilor este a 
Regelui, și că el le dă cu generositate tot ce nu le ia 
prin imposite. Cu asfel de credinţe am ajuns astădI 

- la uă datorie publică care absârbe pentru serviciul 
dobândilor şi anuităţilor 39,557,070 de franci pe 
tot anul din bugetul statului, cifră care în anul 1876 
are să se sue, fără dar şi pote, la cel puţin 50 de 
milli6ne, admițând, se înţelege, că ne-am opri aci cu
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cheltuelile şi cu concesiunile. Până una, alta însă de-: 
ficitul mărturisit este de uă cam dată de 31 de mil- 
line şi va necesita la anul -un imposit nuoii de trex 
sati patru milliâne cel puţin. 

Se pâte că în crearea cheltuelilor şi înfiinţarea 
nuoilor dări să nu fi presidat nicr rele intenţiuni nică ' 
interese personale, dar ceea ce nu se pote tăgădui este 
că a lipsit şi cunoscinţele sciinţifice şi studiul serios 

“şi matur al trebuinţelor şi al mijl6celor naţiuner. 
Daca, în desvoltarea civilisaţiuner trebuinţele se îmul- 
ţescă pe t6tă dioa, nu trebue înse să se pârdă din 
vedere că trebuescă satisfăcute numai acelea, la a 
căror împlinire putem ajunge prin activitatea de 
care suntem capabili; altfel trecutul se s0ld6dă prin 
scăderea puterilor physice şi morale nu numal a, ge- 
neraţiunel actuale dar și a, generaţiunilor viitre, se 
pune ţâra la discreţiunea aceluia care X-a înlesnit 
satisfacerea prematură a acelor trebuinţe, îşi alien6să 
libertatea, şi risică averea şi chiar -esistența ei, Or co. 
măsură legislativă care îngreun6dă vi6ţa materială, a- 
duce vătămare. vieţer morale a naţiune; fiind că în- 
deplinirea, trebuinţelor neaparate ale vieţei sunt unii 
obstacol culturei intelectuale şi morale; de aceea gă- 
sesce cineva, to:d'auna mai multă putere la naţiunile 
și în clasele avute decăt-la cele seraco. Acâsta nu va 
să dică însă: că averea şi mal ales bogăţia, când 
este prea inegal repartită, nu tinde a, desrolta unele 
viţiari speciale; nici este cu putinţă să admitem în- 
tr'un mod general că virtutea, este apanagiul miserier 
şi Viţiul tristul şi nedespărţitul tovarăş al averit,
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Trebuinţele omenesc nu. sunt uă cătime Axă, imu- 
tabilă; nu sunt staţionare, ci sunt progresiva prin 
chiar natura, lor;. hrana poporului în ţerile înaintate „ Du mal este ceea ce era uă dinidră, locuinţa de ert 
nu mal convine astădi. Bogăția unul popor se măs6ră „după mărimea, trebuinţelor co'și satisface. Adevăratul 
merit al omului de stat, al: economistului și al finan- 
ciarului este de a sci să satisfacă trebuinţele naţio- 
uale una după alta în ordinul cel mar priincios şi 
cel mal folositor desroltărir politice şi economice. a 
naţiunei. Împlinirea lor nu trebue Să fie nici resul- 
fatul impunerilor din afară nici al prejudeţelor şi - impacienţelor din întru. 

Daca în timpit din urmă graţie împrejurărilor, în 
politică am mers Cu paşi repeqi, n'am. putut însă 
păşi tot cu aceeaşi înţelă şi pe calea desroltărit ma- „teriale, pentru că situațiunea, economică a, unei ţeră 
nu depinde totd'auna de cea politică. Omenir noştri 
care” ai remas mal mult timp la putere nu ai sciut 
să” ţie s6ma de differința, co există între mersul ace- 
stor duoă elemente şi ai dat cheltuelilor tesaurului uă întindere care trebuea să ne ducă fatalmente la 
starea. deplorabilă la care am ajuns. Am trecut în . mal puţin de patru-spre-dece ani 'de la: un buget de 
33 milliâne, succesiv la 55, la 75 şi astădi am a- 
juns la 100 de milli6ne, dic uă sută fiind că pe 
lângă suma de 87 de millisne care figuredă la chel- 
tueli în cel din urmă budget votat de adunare, avem să mal trecem la anul viitor şi serviciul nuoil. datorit flotante de 31. de milli6ne, plus: garanţia linier: de la.
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Pitesci plus ete.; astfel că chiar de am admite că Gmenil nostri de la guvern, în zelul loră civilisator, s'ar opri aci, tot cifra chieltuelilor la 1875 sau 1876, cel mal târdiă, are să ajunsă la 100 de mili6ne. Este dar un fapt că cheltuelile Statului s'aă întreiţ în timp de cincispredece ani, uă repediciune în cres- cerea cheltuelilor care nu s'a vEdut până :acum în nici uă parte de lume; nici chiar în Italia unde s'a dobândit independenţa și unitatea dintr'uă margine Ja cealaltă a peninsulei, versânduse aurul şi sângele gârlă; nu s'a vădut nici în Rusia, un Imperiu care s'a luptat vornicesco duor ani şi jumătate cu trei din puțerile cele ma! mari ale lumei, nici în Austria care de la 1848 până la 1866 a fost în luptă continuă şi în fermentaţiune internă, şi a susţinut, două resbâe nenorotite în 1859 şi 1866; nu sa vădut nici în Francia care a avut, în intervalul de şalspredece any, resbolul Crimeer, resbelul cu Austria în Italia, espe- diţiunea oner6să a Mexicului şi care a suferit sârta nenorotită a, învinşilor apăsând în balanță may grei „decât spada lui Brenus. 
Nol am trecut orbesee cu cheltuelile preste tâte “marginile, şi când ne-am întăluit eu deficite, nu ne am sfiit de a alimenta tesaurul cu împrumuturi cu grele dobindi și cu bany proveniţi din vândarea de bunuri ale Statului, întocmar precum facă răsipitoriy; fâră de a trage fol6se potrivite cu .acele cheltueli, Daca gradul de civilisaţiune ul unul stat S'ar pu- tea mesura, prin raportul ce există între venitul anual "al tesaurului şi datoria, publică, no! am fi în fruntea,
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țerilor celor mai înaintate, căci ne găsim într'uă linie 
cu statele cele mai înecate în datorii; întrecem cu 
mult pe Rusia, suntem într'un Tang cu Belgia şi cu 
Bavaria : duo state care aă avut norocirea şi feri- 
cirea de a sci să se împrumute ca să se imbogăţiască, 

Anuităţile datoriei statului Român se pot resuma 
ast-fel : aa 

1. Pentru plata datorii Stern contractată la 
1864, ratele platnice la 1 Martie şi 1 Sept. 

2. Pentru împrumutul Oppenheim, contractat 
la 1866 ratele platnice la 1 Genar şi 1 lu,. 

3. Annităţile podurilorii de ferii contractate 
la 864, 

4. Calea ferrată Bucuresck-Giurgiu contractată 
la 1865. e. 

" 5. Calea ferrată Succra-Roman Contractată. la 
1868. ni 

6. Calea ferrată Roman-Pitesc , ...., 
7. Renta cuvenită, spitalului Kişinow. 
8. Renta cuvenită spitalului Xijna. AR 
9. Ratele construcţiunei căii ferate Iai-Pruth 

1872. ..... a. a... 
10. Anuitatea obligaţiunilor domeniale 1872 . 
11. Procentele datorii flotante 1873. . 
12. Procentele la depositele casei de depuneri 

13. Pensii, recompense şi îndemuităţi. .. 
14. Plata productelor date oştirilor streine 
15. Plata obligaţiunelor judecătoresci deposite. 
16. Datoria emancipaţilor . . . 
17. Tributul către Porti... 

De reportat . , 

2,220,000 

3,125,000 

1,444,000 

2,010,000 

3,500,000 
13,122,000 

185 
185 

452,425 | 
8,000,000 

1,000;000 

750,075 
2,220,253 - 

150,000 
20,000 
37,000 

928,000 
370 

„ 88,979,493
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| Report. . 38,979,493 
10. Embaticul la biserica Stejaru din Bucu- 7 

TES 370 
20. Bubvenţiunea către casa St. Spiridon din 
TO 7,777 

21. Renta cuvenită muncipalităţit din Ismail. 2,177 
22. Renta cuvenită D-ei Marii Christescu .. . 253 
23. Sentinţele judecătoresc ...... E 667,000 

| 39,557,070 

Daca vom voi să ne servim de tabela cursului 
Londri din 31 Octombrie 1868, calculat pa renta de 
5 0/0, ca să apreţiem uă datorie al cărel servicii a- 
nual cere în budget suma 39,557,070 franci pe an, .. 
găsim că ea, ar fi de 316,456,460 de franci. De 
vomii calcula-o însă după cursul de astădi al bonu- 
rilor domeniale, acea, datorie represintă un efectif de 
450 de milione de franci, al cărei servicii absârbe 
60%/9 din producţiunea anuală a, totalităţii contri- 
buţiunilor şi care, în anul 1876 va absorbi 750/ 
dintr'acele contribuţiuni pe tot anul; căet va presenta 
uă valdre efectivă de 600 de miliâne de franer.



  

  

CALUL NECESAR | Contribaţiunea anuală 
Ț „BOLrU pentra 
Numele Sfalelr dobândirea unel nente |sevcial datorie, calalate 

| | de 5 pe ap de locuitor, 

Anglia .... 157 22 fr, 
Austria. . 52 13,07 
Bavaria, . , 6,91 
Belgia .... 111 1/ș 7,08 
Danemarca. , . 150 2/ 13 
Francia. ,.. 117 ” 30 
Holanda. .., 112 17,19 
Hungaria .., > 7,30 
la 53.1/, 17,64 
Prusia ...,, 103 1/, 2,57 
Portugalia. . , 63 7,81 
Romănia .., 40 8, 79 
Rusia. .. 89 4,50 
Spania... 61 2/ 7, 30 
Switzera. ., .. . 1,20 
Statele-Unite. . 78 x 
Suedia ..., a 1, 58 
Turcia , 411, Pa           
Calculând datoria nâstră astfel precum are să fie 

peste un an sai duor cel mult, avem trista, consola- 
țiune a figura în întâilo ranguri în tabela datorier 
deosebitelor state în raport cu bugetele lor respec- 
tive; ea este represintată prin raportul 6,89 saii cel 
puţin 5,17 de nu vom adopta de cât cifra datoriel 
de astăqi adică 450 de milione.
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Valarea Raportul 
! DomInală a de datorii | - Numirea Slaelor | misi IBagetua] ae, detez 

li către budget, 
Milliâne franci || Milione franci. 

Anglia , . . .| 19,884 1,808 Il 
Austria. . . „| 6,743 1,069 6,31 
Bavaria. ... 843. 183 4,6 
Belgia ...., 708 „178 4,92 
Danemarca. . , 376 65 5,78 
Francia . . . „| 20,000 3,147. 6,36 . 
Grecia ..., 218 31 7 
Holanda. , . „| 2,014 223 9 
Italia... „1 5,500. 998 5,5 
Norwegia .,. . 40 28 1,42 
Portugalia. . .| 1,094 124 8,9 
Prusia , . 2. 1 1,597 648 2,46 
Romănia . ,-.| 450s.600 87 5,1'7s8.6,89 
Rusia. ..., 8,000 1,830 4,36 
Saxonia. .., 360 50 72 
Ispania . . . .]| 5,200 493 10,5 
Statele-Unite. . | 12,239 2,847 4,15 
Sredia . . 118 55 2,14 
Switzera . .. 60 - 49 1,22 
Wurtemberg . . 176 43 41           

„Cel mal mulţi ministri de finance care s'aii suece- 
dat în timp de cincispredece ani, s'a aplicat, precum 
am spus'0, a aşeda cifrele budgetului astfel ca nu 
cumva să p6tă cun6sce cineva:starea aderărată a te- 
saurului; cred că meşteșugul financiar consta, în gru- 
parea cifrelor. La presentarea, bugetului, în loc de a 
evalua precum se cuvine în or ce bună administra-
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țiune, veniturile ceva mal jos de cât probabilitățile 
încasărilor, şi a trece cheltuelile în t6tă mărimea, lor, 
s'a făcut contrariul; s'a trecut cifrele venitului um- 
flate şi când nică aşa w'aă putut combina uă echili- 
brare măcar aparentă, umpleaii golul deficitului prin 
cifre de remăşiţe imaginării; astfel în cursul anulu! 
cheltuelile votate în buget efectându-se în tâtă, în- 
tregimea lor împănată cu tâte suplementariile şi 
straordinariile ce comporta şi ce nu comportaă, iar 
încasările ne-ajungând mai nici -uă dată cifra din 
budget, bilanţul anului lăsa un %ol şi crea uă da- 
torie flotantă care după ce s'a plătit la 1864 cu 
imprumutul Stern printr'uă anuitate de 2,120,000 
francă, a reapărut la 1866 în cifra de şepte-deci 
de mili6ne de lel-vech! și a necesitat împrumutul 
Oppenhein de 1S 1/, miliâne franci cu uă anuitate de 
3,125,000 franci pe an; după patru ani, la 1871, 
s'a ivit. de uă dată de patru ori mar maro sub cifra, 
de 75 de miliâne de franc! și s'a soldat prin emi- 
terea de. obligaţiuni domaniale a căror servicii anual 
absârbe 8 milione franci înscriși pe tot anul în bu- 
get, afară de 12 1/» milione franey încasați din rân- 
darea, bunurilor statului parte capita) şi parte dobânda 

„de 6 9/0; şi pe când se cănta prin trimbiţile guver- 
nului că datoria flotantă a murit pentru totd'auna, 
de uă dată, fâră veste ministrul financelor ne Spune 
ca un nuoii Prometheii are să" dee uă nucă suflare, 
este antorisat a emite bonuri de tesaur 10 mili6no 

“d6 franci, hârtia se preumblă pe piață, și la i6rnă
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vor mal fi şi alte 21 de miline, daca nu cumva nu 
s'or vinde âncă ceva moşii d'ale Statului. 

Suma de 39 de mili6ne sorbită pe tot anul de 
- datoria publică lasă d'abia 40 de milione pentru în- 
timpinarea deosebitelor servicii ale statului. 

Ferice de acel care sciii să se împrumute! este un 
adagiii economic, dar şi val de acei care. cheltuescti 
fară folos bani împrumutaţi!..



VII. 
Un sentiment natural şi. laudabil ne îmboldia, din întâia qi când am regăsit firul vieţe nostre politice, să cerem cu stăruință îmbunătăţirea şi sporirea, pu- terei armate. Duoă secole de umilire şi temerile ce ne inspiră tendinţele cotropitâre ale puterniciior noştri vecini, ne impunea obligaţiunea d'a fi cât mal curând în stare de a putea să ne aperăm căminurile în con- tra, streinului. Am neglijat desroltarea celor lalte ra muri ale vieţel naţionale şi am dat armatei; i-am dat cât am putut, i-am dat mar mult de cât am putut, în cincispredece ani i-am dat peste 200 miline de franci şi este timpul să ne întrebăm serios daca, ceea, ce am dobândit corespunde cu trebuinţele ţări şi cu sacrificiile ce s'aă impus contribnabililor, 

Nu sunt un entusiast al sistemului militar impus fatalmente Europer căci, nu cred să fie el adevăratul mijloc de întărire naţională; din contra, îl cred opus progresului şi civilisațiuney. Acer ce îl] pron6să sunt adoratorii principiuluy autoritar, care nu caută în miile de 6menr ținuți în casarme pe bere şi pe mân- care decât numai nisce susţiitori al regimului ce le
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convine; pun pe naţiune să plătâscă p8 acel care o 
silese la. cheltuelă. Statele militare ai fost; tot-d'auna, 
despotice, dictatura şi miseria a fost tovarăşe nedes- 
părțite ale resbdelor. Casarma este” espresiunea, spo- 
rirel impositelor, fără de a da nici măcar ordinea; 

„materială. Libertatea, ordinea morală şi prosperitatea 
materială n'aă putut esista decât în timp de pace. 

De un secol şi jumătate ma! ales, s'a mărit ten- - 
dința ruinătâre care a coprins pe toți suveranii de a 

“căuta a se întrece uni! pe alţii, considerând puterea, . 
şi g'oria lor după numărul Gmenilor îmbrăcaţi în uni- 
forme, care mai de care, şi armaţi cu pusci şi cu 
tunuri. Prusia a adoptat un regim, care i-a permis 
să devie, de uă cam dată, ântia, putere militară în 
Europa; a umilit în mar. puţin de cinci anl ducă din 
cele mai mart împărăţii din lume. 'Tot prusianul este 
un soldat esersat și disciplinat; îndată ajuns în eta- 
tea de duoă-deci şi unu de an! el este în cadrele ar- 
matei şi nu se sote dintr'acele registre decât mort 
saii cădătură; şi sistemul tot n'a ajuns âncă la ap0- 
geul săi; căci copiit, femeile şi bătrânii, de şi sunt 
scutiți până acum de serviciul militar, dar nimic nu - 
ne spune că perfecţionările ce priimese pe tâtă dioa 
puşea cu ac, raniţa şi înlesnirile transportului, nu'! - 
vor da mijlâce de a înduoi şi împătri cadrele land-: 
werelor şi landsturmelor; nu e de mirare să trăim să 
vedem contingente de copii, şi reserve de femex şi de 
septuagenari; câte suflete, atâţia soldaţi! 

Omul Principelui Bismark şi al Mareşalului Moltke | 
nu: este decât uă ţintă: pentru. carabină, şi națiunea
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un poligon de tras cu tunul; Tinărul, destinat de 
Dumnedei să devie un Goethe un Kant, un Humbold 
s6ă un IKaulbach, şi a face gloria secolului său, este 
trimis ca automat dinaintea, mitraileoselor,: Ork-co s'ar 
dice şi orl cât s'ar cânta, laurii câscigaţi de armele 
Germane, sistemul adoptat nu este may puţin vătă- 
mător civilisaţiuney, Nu numa! că nu este uă garanţie 

pentru naţiune dar este un pericol în permanență, 
«Este: destul ca un suveran să fie prea susceptibil, 
fatalist s6i presumţios, ca un ministru să fie impru- 
dent sâii complesent pentru ca să tragă asupra tri! 
s6le cele mai mari nenorociri!... Noi Românii am arut 
durerea să vedem uă catastrofă din cele mal grozave 
din câte a înregistrat istoria de când e lumea. 

Budgetele armatelor ati ajuns astădi a sorbi cea 
mal mare parte a financelor ţărilor. Acesta este uă 
stare care nu pâte dura şi peste puţin multe guverne 
se vor afla, vrând nevrând în alternatira sâii de a 
reduce armatele şi a slăbi, în faţă cu alte state or- 
ganisațiunea, apărării naţionale, sâii a obliga poporul 
să trăiască cu arma în mână gata la harţă, ca în 
timpul năvălirilor. 

S'ar putea pune întrebarea, daca Prusia de când a.- 
devenit ântâea putere militară din lume este may in- 
fluentă de cât era; daca astădi se află într'uă stare 

„politică mal prosperă şi mal independentă de cât eri, 
când nu conta decât între puterile de al doilea ordin. 
Modestă şi prudentă, era considerată, respectată, con- 
sultată, ascultată şi ma! ales iubită; avea glas pre- 

„„ ponderant în tte concertele Turopeane, şi de multe.-
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ori ea dicta, soluţiunea complicaţiunilor politice; Prusia, 
formidabile şi arogantă de astădr, p6te fi până la un 
punt temută dar este condamnată a deveni satelitul 
Rusiei; şi-a creat inimicii implacabile care a puso la 
diseroţiunea Ozarului şi o obligă a'1 face la, timp tâte 
concesiunele.. 

Or cum ar fi, şi or ce s'ar putea dice,. sistemul 
armărilor esesive uă dată admis de t6tă% Faropa, bun 

“săi r&ă, nol nu putem face altfel decât a'1 adopta, 
a nil impune; însă numai ca midloc de apărare na- 
ţională şi căutând al face cât s'ar putea mal puţin 
dispendios, mai puţin ruinâtor. 5 
Sunt la noi ment care credi cn dinadinsul că 
înscriind în registrele militare pe toţi Români de la 
statea de duo&-deci şi unul de ani în sus şi numind 
oficieri de t6te gradele pe ocdle, pe judeţe şi pe cir- 
conseripţiuni, ai “încodus saii întroducu sistemul acela, 
care a dat Prusiei preponderența militară de care se 
bucură; uită, că ceea ce face superioritatea lui nu 
este omul şi puşea, ci principiile pe care este înte- 

„_meeat, Bscelenţa mecanismului este, că tot Prusianul 
trecut de etatea de duoi-deci şi patru de ani, fie el 
în armata activă, în reserve,-landwer sai landsturm, 
este un vechiii soldat care a trăit tre! sai patru ani, 
cel puţin, viaţa de regiment şi de casarmă, care a 
priimit u& educaţiune şi uă instrucţiune militară com- 
plectă. T6tă, clasa tinerilor de duo&-deci şi unul de 
ani: este luată ca contingent în armata activă, ceea 
ce la noi nu se face nici se p6te face; căci din 20 
sau -25 de mil de tineri, care formâză clasa fie-cărui
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„an, d'abia putem lua 4 sai 5 mir; cellalță nu prii- mescii nici uă educaţiune militară, afară numai de nu vom voi să dăm acest nume unor mişcări de mărșă- luire şi vexaţiunilor de tot felul ce suferi de la in- structorii lor. | 
În Prusia, precum am ma! spus'0, nu -este om de duo&-deci şi patru de ani care să nn fi trăit viaţa, de casarmă și de lagăr, din care nu ese de cât ca să tr6că în reserve, unde găsesce pe superiori! lui firescI de care nu se mar desparte şi care nu'l lasă să urte 

viața, şi disciplina inilitară şi acâsta fără de a,1 jieni 
interesele şi fără de a vătăma producţiunea ţării. | 

Astădi armata n6stră nu trece de 12 mit de 6meni 
comptând şi corpurile acelea care în niet uă parte din lume nu sunt considerate ca putând să intre în 

„ rânduri de resbel precum sunţ pompierii, gendarmit Călări şi pe jos, scâle militare, companiile sanitare ete, Tabra următore conţine specificarea trupelor n6s- 
tre, cu numărul Gmenilor care compune fie-care armă. 
In cele patru col6ne. d'ântâiu, partea Lit. A, am în- 
semnat cifrele astfel precum. figur6ză în registrele ministerului de reshel, efectivul nominal cum am 
dice; în celelalte patru col6ne, partea Lit. B, am în- 
semnat efectivul real, adevăratul numtr ce există 
în fiinţă,



  

  

  
      

TABELĂ 
De numărul trupelor Române si armele la, care aparţin 

| No. OFICIAL No. REAL 
„Lit, A, Lit, B, 

DESEMNAŢIUNEA 3 = = = 
3% |] 08 z3 = în o 5 armelor 3 [25] 35 | 3 |3 les 33 | 32 S lmZl ae aa 9 zl ie | Aa S |zălca & 18 |zalcs â S 55| 5ă | 5 [a Eajes | 3ă 

Administraţianea . , . | —| 51| — , sul —| 51| — 51 
Statele majore . . : .| 48| 75| _—| "1231 48| 75| —| 123 Seoli .., ... . [15| 83| 240| 288]15| 33] 240] 288 
Gen- f 5 Scadrâne . .|| 15| —| 685| 700| 15| —! 600| 615 darmi 4 2 Companii . . || 6| —| 200| 206| 6| —| 200| 206 

Infan: | 8 Resimente. . 320| 56/8,680| .9,056.320| 56.3,000| 5,376 tarii 4 4 Batal. venători | 84| 16[2;096| 2,196) 84| 10l1'200| 1300 
1 Comp. discip. | 3] —| 21 24) 3] —| 21| .24 

Cavalerie 2 Regimente . | 56| 20]1,170| 1,246! 56| 20! 700| 776 

                        
2 (2 Regimente, . | 64| 16[1502] 1,582] G4| 161,200] 1,280 
3 ] 1 Comp.ponton. |[-4| —i 108| 112| 4] —[ "80| 84 
Ș-) 1 Comp. uvrieri 

- = de artilerie 41 —| 800| 394| 4| —| 2 6 
Geniul 1 batalion, . .[ 21| 41 534 559 21| 4| 400| 425 
Oficieri de administraţie. | —| 84| — 84| —| 84| — 84 
1 Companie de uvrieri. | 4| —| 344| 3481 4| —| 300| 304 1 Companie sanitară. „|| 4| —| 326] 330] 4] —| 326| 330 
1 Scadron d6 tren. . .|| 83| 2] 153 158) 3| 2] 100| 105|: 
Serviciul Spitalelor . .| —| 83| —| . 83| —l 83| —| 83 
Flotila 14| 16| 200| 250| 14| 16| 200| 230 
Pom- f1 bat.în Bucur. | 17| 5| 634 656) 17| 5| 600| 622 
pieri. 12 Comp. în laşi. | 6| 1| 237| ___2441 6! '1| 200| 207 

18,600. 12,515 

- În tabela acâsta vedem că armata Română, comp- 
“tând “administraţiune, scoli, gendarmi, nvrieră, spitale 
şi pompieri numără 18,600 de 6meni, iar în realitate 

- numărul lor nu trece de 12,000 cu pompieri cu gân- 
darmi cu tot. 

„10957 25
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- Trecând acum la materialul ce posedăm şi la va- 
I6rea lui, putem dice că el este forte puţin însem- 
nător; uă bătălie perdută, cât de mică, ne-ar pune la 
discreţiunea inimicului. Iată după notele ce ne-am 
putut procura, din ce se compune acel material şi va- 
lorile lui corespundătâre:- | 

48 Tunuri Krupp de oțel la 2 Regimente 'de . Franci 
artilerie câte 598 taleri unu. ... 103,665 

4 Tunuri Krupp de oţel la vaporul Stefan cel a 
Mare câte 578 taleri unul. . . . 3,670 

48 Tunuri Prusiane de bronz câte 533 taleri. 95,940 
36 'Tunuri Francese de bronz de 4 

„12 'Tunuri Fraucese de bronz dn 15 de câmp. 120,000 
24 'Tunuri Francese de 4) 

„24 Tunuri- Belgiane de 4 f demunte, . . . 100,000 
-25,000 Pusci Peabody câte: 100 franci una. 2,500,000 
20,000 Pusci Prusiane cu ac câte 90 fe, una. '1,800,000 

” 373 La l-iul Regiment de roşiori 
- 358 La 2-lea Regiment de roșiori | 

y ] 342 La 1-iul Regiment de artilerie 
1,969 cai 447 La 2-lea Regiment de artilerie 800,000 

312 La 5 Scadrâne de gendarmi 
170 La tren 

  

„Mal avem atelierul din dâlul Spirei, fabrica de praf 
de puşcă de la 'Tirşori, stabilimentul de pirotechnie 
din Bucuresel şi fonderia de Ja Tirgovisce în care se 
ruginesciă uă mulțime de maşine fără de a se A în- | 
vârtit măcar uă dată în timp de opt aul de când 
mănâncă cheltueli de întreţinere, dobândă la banii - 
datoriţi şi astădr lut Godillot, cel puţin duoă sait trer



387 

sute de mil de franci pe an, de vom ţine compt şi | Ş 
de usura capitalului. Critici aspre s'au audit şi asu- 
pra atelierelor din Bucuresci în care 'reparaţiunile ar- 
melor şi fabricarea projectilelor costă pe stat preţuri 
neaudite; „dar cel puţin acolo tot se vede eşind câte 

„vă dată fum pe coş şi tot se mar aude bătae de 
ciocane. 

De cercetăm viaţa, “materială a soldatului român, 
“găsim că ea nu se pâte compara cu a nici unui sol- 
dat din lumea civilisată. În casarme bietul om nu 
găsesce nici aerul necesariii respiraţiunii, nicl aşter- 
nutul trebuincios - odihnei; în nici uă -parte de lume 
proporţiunea, bolnavilor şi mortalitatea nu sunt mar 
mari de cât în armata. nâstră. De vel intra iarna 
întru casarmă 0 să'ţi simţi inima strinsă de durere .. 
şi de ruşine; câte duoă-deci și trel-deci de inşi într'uă 
odae, dormu într'un pat pe scânduri, fâră mindir, 
fără saltea, şi fără despărţiri unul de altul; respiră 

„un aer infect şi viţiat; la trebuinţe esii nsptea nă- 
„duşiţi şi desbrăcaţi din duh6rea în care dormi şi se 
„due pe gerul de foc Ja distanţe de uă sută şi ducă de 
metri. La Văcăresei şi la Mărgineni vinovaţii sunt mal 
bine ţinuţă de cât soldatul Român, de aceea, îl vedI 
ofilit şi trist; el nu'şi redobândesce. culrea, şi vioiciu- 
nea lui naturale de cât vera sub cort; în lagăr; atunci 
resuilă,, atunci mal lasă câte-va locuri g6le în Spital. 

Armata n6stră astfel “precum se află astigI, atât 
în privinţa numărului cât şi a moralului soldatului 
şi a materialului, nu este uă putere care să p6tă in- 
spira îngrijiri celor ce ar voi să ns atace, şi cu tote
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acestea de cât-va timp se imprăscie în publice vorbe 
- late care de nn ar fi uă manoperă cunoscută de mult, 

ar fi cel puţin uă mare iimprudență. Dar lumea, scie 
că guvernul nostru crede că se pote rădica, din de- 
consideraţiunea în care se vede cădut, atribuindu-şi 

" projecte măreţe; pote vrea să max capete vre uă con- 
cesiune. | a 

Ca să ne putem face uă idee daca starea armatel 
nostre corespunde cu cheltuelile ce s'a făcut voi 
aminti mai ântâii că observarea, succesiunii. evenimen- 
telor dovedesce că intervalul medii la care -uă naţiune 
a avut nevoe a pune oștirea sa în luptă pentru apă- 
rarea țări! ş'a onorului naţional a fost de dout-deci 
de ani; de aceea, economistii calculă costul unul Om .- 
în răsboiii prin cheltuelile absorbite de întreţinerea 
unul soldat cu t6te trebuinci6sele și cu tot materialul 
pe timp de duoă-deci de ant. Astfel de exemplu : An- 
glia care întreţine uă armată de mars şi de uscat de 

„97,000 de 6meni şi cheltuesce cu dânsa 7,336 de 
miline în 20 de ani, preciuesce costul unul om Ja 

- bătălie la 14,760 fr. Pe Rusia un om dus Ja foc 0 ţine 
9,539 francă; pe Francia 6,933; pe Prusia 5,533, 
pe Bavaria 3,862 şi pe Swedia 1,147 franci. Not 
Românii de vom calcula pe acestă basă şi de vom 
ţine în s6mă că bugetul medii al ministerului de 
resbel este de 15 mili6no pe an sati. 300 de mili6ne 
în dout-deci de ani şi de vom admite cifrele nominale 
ale ministerului de resbel, .un soldat dus la r&sboiii 
ne-ar costa 16,123 'de franci; iar de rom calcula pe 
cifrele cele adevărate ale efectivului,. atunci costul sol-
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datului se sue la 23,963 de franci, aprâpe de duoă ori 
cât costă soldatul voluntar, cel mal bine plătit, cel 
maă bine hrănit, cel mai bine căutat şi cel mal bine 
echipat şi mai luxos îmbrăcat din lume care este 
soldatul Engles; mai mult de două or şi jumătate 

» decât costă soldatul Rus, întreit cât soldatul Frances, | 
„de patru.orI cât cel Prusian, de şes ori cât cel Ba- 
vares şi de don&-deci de ori cât cel Swedes. În ta- 
bela 'următ6re am înscris. numărul Gmenilor din care - 

„Se compune armata permanentă în fie-care Stat, chel- 
tuelile” întreţinerei e în timp de dou&-deci de ant și 
costul unui om dus la resboită. Ri 

  

  

  

            

Numele Statelor  |armatei în timp i unul oa dus în 
„= dedat Soldaţilori| - resboiă 

|_Miliâne franci Omeni | Franci 

Anglia 7,336 497,000 14,761 
Bavaria. 602 „157,000 3,834 - 
Prancia, , 8,320 1,200,000 . 6,933 
Prusia î 340 909,000 5,533 
România ..... 300 13,000 23,000 
Rusia, , cc... 9,300 977,000 ..|| : 9,539 - 
Swedia . ” 268 „210,000 1,447 
Switzera. . 180 202,000 640 

În toţi anii am dat armatei o parte din ce în ce 
mal mare din bugetul ţării, întrecând cu mult pro- 
porțiunile Statelor celor mai niark şi ma! resboinice, 
celor mal agresive şi ma ambiţi6se, În tabela ur- 
mătore, am însemnat raportul ce esistă între bugete
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şi părțile aferinte-la întreţinerea armatelor respective. 
Acolo putem vedea că ocupăm unul din cele d'ântâii 
ranguri. | 

  

  

            

Partea | Partea . 
Numele Statelor fin bodeet absor-[ Numele Statelor din budget absor- |. "| Dilă de armată | hiiă de armată 

Anglia... 16.01% |Prosia. . 23,82% Austria 1, 18,23% 41 România. . . .[[20,230/,25 ofo Bavaria . .., 16,45% |Rusia. .... 27,14% 
Belgia. ,... 21,39% Spania. .. 15,47% 
Danemarca. . . 14,42%, |Swedia ..., 21,35% 
Francia... 20,91% | Switzera. . . .[113,99 % 
alia, 15,25% | Ungaria . . . .]21,12 %/ 
Norâvegia ... 20,23%, | Wartemberg . . | 22,29 % Portugalia. . „|  15:68% | Da 

Statele cele mici nu trebue să fie nicr. fanfarâne 
nici nesocotite, defectele care se trecii celor mari şi 
puternici nu se iartă celor slabr şi mici, modestia și 
prudenţa le prinde mai bine, le conservă, le întăresca. 

şi le asigură viitorul; organisarea lor armată nu tre- 
bue să “aibă alt scop de cât a face pe puternici și 
pe ambițioşI a sci că daca vre uă dată ar cădea în 
ispită, ar găsi uă resistenţă înverşunată; a trece 
peste acâstă margine ar fi a juca rolul de Donquichote 
sait acela de păcălit, 

În loc de a ţinti ochir malmuţând când pe. ruşi 
când pe francesi,: precum am făcut'o, când pe prusiant 
precum facem astădi, nu ar fi may raţional, nu ar fi 

- mal logic să studiem puţin conformaţiunea geografică
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a ţării, mijlâcele ei de apărare şi tradiţiunele er na- 
ționale ca, să găsim un sistem apropriat trebuințelor şi 
aspiraţiunilor Românilor şi Românismului? Corpuri de 
Mehedinţeni, de Gorjâni, de Vrânceni exersate la apă- 
rare; cunoscând văile şi vălcelile, potecile şi colnicele, 
delurile şi munţii ar putea oferi str&inului uă împo- 
trivire mult mal eficace de cât aceea ce i-ar putea 
opune reg imentele instruite şi esersate cu multă muncă 
şi cheltudlă. în lagăre şi în casărmi. În rasă câmpie, 
când am fi chemaţi la uă acţiune, am găsi totd'auna 
pe inimic ma! bine esersat, mal echipat, dispunând 
de puteri îndoite şi împătrite, daca nu îndecite decât : 
acele ce i-am putea opune. Armata nâstră ast-fel cum 
este croită nu p6te servi de cât ca corp auxiliar pe 
lângă uă armată mare; şi acâsta ar fi uă politică 
nenorocită care ar servi ambiţiunea aliatului, dar care _ 
ar fi fatală României. 

- Prin organisarea de corpuri locale pe judeţe sai 
pe plaiuri întinse, ca uă reţea asupra ţtril întregi 
pusă sub oficeri capabili de a concepe şi a executa 
combinaţiuni strategice după posiţiunea, locurilor ce ar 
ocupa, şi prin reducerea, armatei permanente sai active 

“cum se dice, numai la corpurile. speciale, am putea 
ajunge la uă armare generală. Străşnicia; în cheltueli, 
simplitatea în îmbrăcăminte, stirpirea abusurilor în 
furnituri ne-ar face să devenim în puţin timp ceea . 
ce sunt - Helveţianii,: cea ce par că voesce să devie - 

„vecinii noştri Sârbi în privinţa puterei de. apărare 
naţională. “Panduri! lui Vladimirescu şi ur Solomon, 

"de şi nu cunosceaii manoperile sapiente ale generalilor
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noştri de astădi, fără de a, fi esersaţi în taberi ca 
cele de la Ploresci şi de la Farceny, nici în campania 
ca cea de la 'Tirgovisce ai bătut şi ai respins pe 
inimi la Calafat, la Băilesey şi la Cires. Plăeşii și 
Pandurii noştri ai făcut ceea ce nu putuse să: facă 
nici trupele heroicului Cutusof, nici combinaţiunile 
învățatului şi- ingeniosului Geismar. 

„ Înarmarea ţări! la not nu a, fost până acum bine 
studiată, am căutat să avem un corp copiind când pe 
ruși, când pe francesi, când pe nemți; dar să ne în- 
chipuim pentru un moment că am fi isbutit să avem 50 
saii 60 de mii de soldaţi cn tot atiraliul trebuincios, 
tunuri, artificiari, geniu, stat major, tren, ambulanţe, 
administraţiune, tâte în păr, demni de a, satisface pe 

“cel mai minuţios general, organisaţi şi exersați aidoma, 
ca cel mal bun corp de Prusieni; ar fi 6re acâsta ună | 
garanţie suficientă pentru apărarea țării? Puterea, 
n6stră de apărare n'ar fi mult max seri6să daca s'ar 
compune de corpuri separate putând să cadă asupra, 
inimicului din tâte părţile şi necontenit, diua şi n6p- 
tea, fără de a.putea fi urmărite în retranşamentole 
ca le-ar oferi cunoscinţa văilor şi munţilor noştri, 
împrăsciindu-se şi reformânduse nsincetat, fără a, sci 
inimicul „unde să'i găsescă. Armata, maghiară bătuse 
sutele de mii de oştiri austriace, Viena, ajunsese de 
mult la disereţiunea generalulur Gheorghey, iar micile 

„„ corpuri de Români conduse de Iancu, de Assenthie şi 
de Butian n'a cedat nici uă palmă de loc genera-: 
lilor celor may vitezi ai Ungarier şi al Poloniei. „Cette 
“„Doign6e d'hommes me donne “plus de mal qus toute 

-
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„Varmâe autrichienne“ (*) dicea generalul Bem lu! Bal- 
cescu vorbind de Românii din Torda, din Abrud şi 
din Slatina. Să 

- Switzera, cu uă populaţiune de 2,500, 000 de lo- 
cuitoră, are totă'auna gata 200, 000 de feţiori bine 
armață şi bine exersaţi gata a se arunca asupra ori 
cul ar încerca, să trecă granița, determinaţi să nu 
Jase să se întârcă în patria sa piciorul streinului care 
ar călca ca inimie pământul Helveţian; vecinii lor o sciii 
acesta şi nu le trece nici măcar prin gând s% în- 
cerce. Aceşti 200,000 de apărători gata în tot mo- 
mentul, costă pe statul federal, 6,500,000 francă pe 
an sai 130 de miline în dout- decl . de ani, adică 
640 de franci omul în răsboiu. Vecini! şi Europa în- 
trâgă au stimă şi respect pentru acest mic Stat și nu 
se gândescă nică a'l ataca, nici a'l cuceri. Este ade- 
xărat însă că nu poţi vedea pe stradele Berner, ale 
Qenevel sai ale Friburgului generali numa! fir şi 
pinteni, alergând cu slapă cu pene în cap, îngânând 
frase belic6se din libretele lui Offenbach și uitânduse 
în oglindă ca să v6dă cap de căpitan viteaz: Acolo 
chiar împiegaţii lui Pantelimonescu sunt mai modeşti, 
ai uă ţinută mai cuviinci6să şi mai austeră, inspiră 
mal puţină mirare, dar mai mult respect. 

(*) Acestă mână de 6meni îmi dă mai multă muncă de cât totă ar-.. 
- mata austriacă,



VIII. 

Sunt autori care au susţinut că starea de civili- 
„Saţiune a unul popor se pote mesura prin cătimea 
de sulfur (pucidsă) ce întrebuinţeză. Este adeverat că 
nu este fabricaţiune în care acidul sulfarie (vitriolul) 
să nu intre ca ingredient sati ca, reactif; dar descope- 

 Tirile în sciinţe, în arte şi în meşteşuguri mergi aşa 
„de repede, încât agenţi himicr şi mecanici se schimbă 

şi se poti schimba dintr'uă di pâni'ntr'alta; ferul 
şi cărbunele care potii da astădi uă idee, putem dice, 
exactă despre producţiunea unei ţeri, mâne n'ar mar: 
putea servi ca termen de comparaţiune când s'ar găsi 
mijlocul de a se întrebuința altă putere motrice de- 
cât aburul. Cea însă ce a fost şi va fi totd'auna un 
mijloc sigur de a mesura într'un mod necontestat | 
starea, morală şi intelectuală a unei naţiune, a fost 
şi va fi instrucţiunea publică, şi literatura. Cu cât 
tesanrul adevărurilor morale, politice şi sciinţifice ra 
fi max. bogat, cu cât cunoscinţele în arte şi meste- 
şuguri vor fi mal întinse, cu cât vor fi mat mulți 
la numer acei care poti să lo înţelâgă şi să le a- 
plice, şi cu cât simţul binelui şi al frumosului va fi 
mal desvoltat, cu atât acel popor va fi mal înaintat 

"în civilisațiune.
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Cheltuelile cele mari ce am făcut cu armata şi 
luxul în burocraţie, nu numal că ne ai permis să 
dăm instrucţiunei publice ceea ce i: se cuvenia, dar 
“ne-a făcut să nu'i lăsăm nick ceea ce era alei bună 
şi drâptă proprietate. I-am luat cea mal mare parte 
din veniturile moșiilor şi pădurilor consacrate de moşi 
strămoşii noştri .şi le-am dat gendarmilor, vameşilor 
şi linguşitorilor. 

Din 22 de miliâne franci, (socotind pe lângă cele - 
20,224,819 fr. arendile anuale şi venitul acelor v&n- 
dute în sumă do 70 de mili6ne de lex vech)), numai 
8,182,942 francă se întrebuințâză re cum la destina- 
ţiunea, donatarilor, la sc6lă şi la, biserică; iar cele Jalte 
14 mili6ne serră a plăti anuităţile barbelor de lână, 
căciulilor de păr de urs lipit, a îmbogăţi pe cel care, 

“ne-ai tratat de înşălători şi necinstiţi înaintea, Eu- 
ropei,. după ce ne-aii luat banii din ladă, a plăti 
artişti electorali ş'a încuraja spioni! şi panegiristii 
din întru şi din afară. 

Cheltuelile ce facem cu armata, nu represintă pu- 
terea nstră, de apărare, sumele însă ce întrebuinţăm 
pe tot anul pentru cler şi pentru instrucţiunea pu- 
blică comparate cu ale celor lalte naţiuni ne esplică 
fârte Dine inferioritatea în care ne aflăm în privinţa 
morală şi intelectuală. Ş 

- Suma, care figurâză în budgetul ' Ministerului .Cul- 
telor Şi Instrucţiunel publice este la noi de 8, 182, 942 
îr. şi se împarte în modul următor: 

-_8,818,592 franci. Pentru clerul înalt şi administraţiune. 
4,354,349 „Pentru. instrucţiunea publică.
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Acâstă sumă din urmă este distribuită astfel : 
444,158 fr, Pentra Universităţi 
376,049 , „ Învtţătura specială 
762,506 , a. Gymnasil 
207,180 , a Sc6lele secondare de fete 
430,256 , a Seminarii | 

1,328,200 , „Învăţământul primar urban: 
816,000 , „ Învățămentul primar rural. 

Pentru învăţământul populaţiunei rurale, care este 
de aprâpe patru ori mai mumersă decât tâte cele 
lalte clase împreună, se dă numar 816,000 fr. la 
care de vom adăoga şi contribnţiunea, scolastică a, co- 
munelor rurale 1,500,000 fe., ajuugem la cifra de 
2,316,000 fr, pe an pentru învăţământul primar a. 
„700,000 de familii de plngari sati câte 3 fr. 32 de 

„ familie sai 66 de bani de om. De vom adăoga şi 
acel 1,328,200 fe. acordaţi se6lelor primare urbane, 
suma totală întrebuințată pentru învăţătură primară : 
urbană şi rurală a patru miline şi jumătate de Ro- 
mâni, este 3,644,200 frane. 

Să comparăm acum acâstă sumă cu acea destinată 
aceluiaşi obiect într'alte țari : 

În Statele Unite ale Americer serviciul învățăturer 
„ publice este de 105 miliâne franci pe an, la care 
„sumă se adaogă şi venitul a 20 de mili6ne de hec- 
tare; peste tot 225 de milione de franci, “sumă de 
65 de ori cât a n6stră, și ţiind s6ma, de numerul 
populațiunei, care este de 38 de mili6ne sai de opt 
Or cât a n6stră, vedem că acolo se dă de nuc Or - 
cât la not: 6 franci de sufiet, iar numerul copiilor
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care urmeză acele scoli find de 4,500, 000 suflete 
vine: câte 50 de franci de copil. 

In Prusia unde organisaţiunea, instrucţiuni popo- 
rului dat6ză încă din secolul XVI, din timpul Mar- 
gravului Albert de Brandburg, statistica din 1867, 
pe când populațiunea regatului afară de anexe era 
de 19,675,990 de suflete, “sumele destinate învăţăturei 
primare, era de 30 de miline de franci pentru plata a 

30,805 Institutori primari | | 
2,815 Institutrice la 25,056 scoli primare. 

şi 2,537 Învăţători ausiliari 
1,200 Învăţători 

id '500 învăiitore Na 510 sc. prim. super. şi 68 sc. nor, | 

Din 30 de mili6ne de franci care se cheltuesciă acolo, 
cu înv&țământul primar, statul dă numa! suma de : 

» 0 a 1,393,612 fr. pentru scdlele primare 
2,123,159, din care (e 329,547 „ Pentru sc6l. norm. de învăţ. 

iar cel-lalți 27,276,841 de franci provină din con- | 
tribuţiunile copiilorii care armză acele scol! plătind 
ceea ce se numesce schule-geld (banu de sc6lă) 5 
pent la 7. centime pe septămână. 

Deosebit de cele 25,634 de scoli primare de mal 
sus, Prusia mar are - 

--906 scolt primare private cu 1,700 învățători 
600 pensionate pentru băeţi şi fete” 
445 scoli de Dumineca 

şi 457 săli de asi], 

“Numerul copiilor care urmâză aceste deosebite scoli 
este de 3,070,299, şi anume : 

32,772 la 457 de scoli de asil 
29,193 la 445 scoli de duminecă :
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„8421 la 205 pensionate de băeţi 
27,593 la 396 pensionate de fete 

1,427,191 băeţi , 
1;398.131 bel ) la 25,056 scoli primare 

2900 bâeţi la 906 scolt primare private 

"43,731 băieţi la 271. scoli primare superire. 
47,321 fete la 289 scoli primare superidre | 
„3,610 elevi la 68 de scoli normale pentru învăţători... 

Costul unul copil este de 10 franci pe an pentru 
învețătura primară, iar contribuţiunea pentru întreţi- 
merea scolilor primare repărţită pe cap de locuitor 
unul peste altul este abia 1,50 franci. 

Pretutindeni în Germania, plata învăţătorilor este 
forte modestă, profesiunea de institutor primar este 
departe de a fi lucrativă.; În Prusia un institator 
primar priimesce : | 5 r 

în Berlin 413 'Thalere pe an saii 1549 franci 
“în oraşe 281 -, 2 „ 1054 , 
în ţtră 181 ,- sa 679. , 

Cu tâte acestea forte rar se întîmplă ca uu insti- 
tutor să părăsâscă profesiunea sa pentru a îmbrăţişa 
altă carieră. | 

De ne rom raporta la cifrele oficiale, numărul co- - 
„piilor” care urmeză sedlele primare la noi este de 

/ 55,985 în scolele primare rurale 
4 20,160 în sedlele primare urbane, 

„Daca aceste cifre pe care le audim sunând de de- 
cimi de ant la tote 'solemnităţile: scolastice printre 
cuvintele „Prea înălțate Domne, 70, 80, 90 de mir 
„de tineri urmeză sediile nâstre primare şi bine-cu- 

- 89,145 diu care
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„vinteză strălucitul, graciosul, sat gloriosul nume al * 
„Mării Tale...“ daca die aceste cifre ar fi adevărate, 
noi am putea da glorie ceralut; am avea cel puţin . 
150,000 de plugari Români care “ar sci a scri, a. 
ceti şi a socoti, care ar avea cunoscinţe de religia 
creştinâscă, de geographia şi de istoria ţării, care ar 
putea lua cunoscinţa în timp util de citaţiunile: şi 

de hotăririle judecătorului de pace; dar din nenoro- 
cire, toţi scim că rar comună rurală în care să se 

„* găsescă mal mult de duot saii trei locuitori care sciă 
"să'şI “iscăl6scă numele. 
„Cifra pecuniară afectată la not învăţaturel primare 

este în adevăr fârte mică şi solicitudinea guvernului 
din nenorocire a fost şi mal mică, În tabela urmă- 
tre în care am însemnat cheltuelite învăţăturei pri- 
mare în deosebite state ale Europei, contribuţiunea: 
de mijloc de locuitor pentru întreținerea, acestor sc6le, 

“costul anual-al unu! copil în se6lele primare şi nume- 
rul copiilor care urmâză în sc6le calculat pe mia de. 
locnitori, să pâte vedea că nici înţr'uă țâră din Eu- 

„ropa învăţătura unu: copil, în sedlele- primare, nu 
costă atât de mult ca la noi unde acâstă cheltuslă 
se urcă termen de mijloc la 40,77 fr. adoptând cifra 

„oficiale a numerului copiilor; dar de vom lua cifra 
cea adevărată, acea în fiinţă, care nu pote fi nici pe 
jumătate, nici a treea parte a, cele ce figureză în 
curântările ministrului,. un copil costă peste 100 fr.- 
pe an. În Prusia acest cost nu este mai mare de 
9,33 fr. şi seim că acolo copiii înv6ţă. După sta- 
tistica, n6stră, oficială numerul copiilor care urm6ză 

. scolile primare . este de 17. la mia de: locuitori, dar.
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în realitate nu trece de 7 sau 8.. Dovada este că | 
numerul tinerilor care esti din se6lele primare sciind 
să scrie şi să citâscă este atât de mic în compara- 

„- iune cu trebuinţele şi. cu cererile serviciilor, în cât 
toți părăsesci plugăria, şi daca vre unul rămâne în 

„sat, se face notar, logofăt, secretar de primărie, a- 
dică administrator al comunei, posiţiune în care gă- 
sesce uă, esistență lesne şi bin6să; abusând de is- 
norenţa administraţilor în împileză, îi năpăstuesce şi”! 
apesă fără temere de respundere nici de ped6psă; | 
destul să fie bun instrument în timp de alegeri şi 
stăruitor până la crudime la împlinirea dărilor; iar 
marea, majoritate alârgă în oraşe, cad pe numerâsele 
slujbe plătite de contribuabili în stat şi în judeţe și 
mărescii numerul postulanţilor. 

  

1 i ! 

i. 
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Nordwegia- . 2 | 6,18 [14,50 — — 120 -| Prusia . „|“ 28 || 1,46 | 9,83 [2,997,000| 750,000] 155 România . [| 3,5] 0,80 [40,77] 82,145] 2,134,000| 17 Rosia... — || — | — || 794,000 12,000,000 12 
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Nu pot termina aceste puţine consideraţiuni asupra 
învățăturei primare fără de a, dice ducă cuvinte despre 
sc6lele primare numite Half-time (jumătate timp) forte 
respândite în Statele-Unite şi pe care se grăbescăi 
Englesii şi Germanii a le introduce la er. Şefii de 
ateliere sai societăţi industriale; croitorii, ferarii sati 
timplarii de exemplu, înfiinţâză pe lângă atelierul în 
care lucr6ză şi un internat de copil cu uă sc6lă .pri- 
mară, obligându-se a! înr&ţa, uă dată cu meseria, şi 
carte; copiil sati ucenicii ce priimescă în stabilimentul 
lor lucr6ză la, meşteşugul pe care voesci să'l înveţe 
şi la interval din ducă. în ducă ore trecii câte-va mi- 
nute, uă jumătate de oră cel mult, în sc6la primară - 
adequată la stabiliment. Alternarea acâsta, a, lucrului 
cu învăţătura a luat nume de half-time şi este do- 
vedită fârte folositâre corpului şi spiritului. Copii 

„_găsescă în învăţătura din sc6lă un repaus pentru 
corp şi în lucrarea atelierului un repaus pentra spi- 
rit; este constatat că acestă trecere frequentă de la 
uă ocupaţiune physică la uă ocupaţiune intelectuală, 
şi vice-versa profită copiilor, atât în privința învâţă- 
ture! meseriei cât şi a înv&ţăturei din sc6lă, mai 
mult, decât daca ar petrece tot timpul într'un atelier 
fără sc6lă sai într'uă sc6lă fără atelier. Methoda, a- 
cesta începe a se introduce pretutindeni, se daii prime 
şi încurajări acelor care înființâză internate cu scoli: 

- primare în ateliere, . | 
Trăim într'un secol în care lucrătorul nu mal pâte 

fi un automat,. făcând t6tă viaţa lui numar uă mi- 
nimă lucrare a gămăliilor de ac, nu mal pâte fi un 

10957: | 26 _
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rutiniar perpetuind din generaţiune în generaţiune 
forma şi qualitatea, obiectului ce produce; astădi u- 
vrierul se cere să fie uă machină inteligentă, i se 
cere aptitudinea şi capacitatea de a studia, de a per- 
fecţiona şi de a nescoci; i se cere uă mal mică în- - 
trebuințare a puterilor muschiulare, dar uă ma! mare 
aplicare a mijlâcelor s6le intelectuale, i se cere a sei 
să conducă cu inteligența și dibăcie lucrarea machi- 
ulor de abur şi a instrumentelor complicate şi delicate 
întrebuințate în industrie. Astădi, uvrieril oraşelor 
celor mari scii să facă şi să citâscă un desemn şi 
un plan, sciă să dea un project complect privitor la 
meseria lor, ati cunoscinţe de geometrie, de physica, 
de chimie şi de mecanică. Dumineca, şi sâra când esti 

„de la lucru îi întâlnescr prin sălile museelor, espo- 
siţiunilor şi la giamnrile magaziilor cu ochit şi cu 
gândul pironit la un obiect, admirându-lă cu craionul 
în mână şi luând pe calpenul săi însemnări de formă, 
desemn şi substanţă ca, să'1 imiteze şi s%'1 perfecţioneze. 
„Lipsa de scoli face ca la nor lucrători! dulgheri, 

zidari, cavafi, croitori, să fiă astădi cea, ce erati acum 
uă sută de ani, dulgherul l6gă şi astădi căpriorâla 
cu pirGne, zidaru nu are nici uă cunoscinţă “despre” 
proprietăţile deosebitelor feluri de var,. tabacarul nu 
are cea mai mică idee de perfecţionările ce a luat 
industria argăsitului peilor; cu tâte acestea sunt Gmeni 
caro par a crede că numai cu uă lege saii un decret 

“de protecţionism sai de prohibițiune am putea vedea 
înflorind industria Românâscă, Avem cismari, timplari, 
ferari, tapiţeri care resistă concurenţei streine, care 

%
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" căscigă destul şi care s'au înbogăţit chiar; dar trebue 
să o spunem sunt mai toţi francesi sai. germani care 
ai dobândit în sedlele din ţâra lor cunoscinţele ne-: 
cesarii meseriei ce esers6ză şi care aii lucrat în ateliere 
sub direcţiunea, de meșteri dibaci. Uvrierul European 
nu mal este ce era, uă putere musculară, el este astaqi 
ceea, ce a voit Dumnedeii să'1 facă, uă putere inteli- 
gentă, trece de la starea de artisan la starea de' ar- 
tist. Ce facem no!, ce a făcut guvernul pentru uvrierul 
Român alt de cât al lua la mustră dumineca şi str- 
bătorea şi a'1 cere imposite în cursul săptămâner, 

Numărul tinerilor care urmeză deosebitele 'n6stre 
scoli este, după tabelele statistice, de 88 până la 99 
de mil; în acele tabele el cresce' pe tot anul cu 5 
sai 6 mil. Se. împart în. modul următor: 

51,727 băeţi în 1975 sc. primare rurale 1,831 Iustitutori. 
cu. 1,919 învăţători 78 Institutrice. 

18,682 băeţi | 
7,478 îete f În 232 scol! primare urbane. 

224. hăcţi în 83 scoli reale. 
“979 Elevi în 15 gimnasii. 
1487 ,„ ,„ 6 licee, 
1,563 „ „ 8 seminare. 
125 - 2 „ Scâla de medicină şi farmacie. 
24 1 „ Sc6la Macedono-română. 

450 Eleve în 5 scoli secondare de fete. 
187 Elevi în 2 scoli de comerciă. 
197 „ „ 2 scoli normale. 
ST 1 3 2 Universităţi, 
„57 pa 2 scoli de bele-arţe, 

sa 2 scoli de musică,.
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După cele ce am vădut în deosebitele tabele ce am 
dat, în privinţa numărului tinerilor care urmeză sco- 
ile primare, este uă fârte mare deosebire dintr'uă 
ţeră la alta ale Europei civilisate; în privinţa însă 
a numărului elevilor din scâlele secondaee şi superidre, 

- de vom mărgini mal ales comparaţiunea la Anglia, 
Francia şi Germania, diferințele sunt mult mar mică, - 
In Germania putem dice că sciinţa este mal răspân- 
dită, şi în Francia este ma! concentrată; în Germania 
găsesci mai mulţi 6meni cu cunoscinţe, în Francia 
găsesci mal mulţi învâţați (savants). Ilustrul şi 're- 
gretatul himic Liebig esprimând anul treuut mâhirea 
ce resimţia sufletul săi din rumperea relaţiunilor din- 
tre învățații Francie cu acel ai Germanier dicea : 
„Francesi sunt dascăli noştri.“ În adevăr la care 
naţiune s'a vtdut întrun singur secol un Lavoisier - 
şi un Laplace care ai creat sciinţa, himică, scoțându-o 
în câţi-va anl din feşele Alchimier; un Jonge care 
a dat geometriei ună ramură nuot Geometria descrip- 
tivă; un Arago, un Fresnel, un Dulong, un Guai- 
lussac care ai ilustrat sciințele fisice şi astronomia; 
un Bichat, un Cuvicr, un Elie de Beaumont, un 
Duputren, un Magendi, un Claude Bernard care aă 
împins atât de departe inrestigaţiunile şi descoperirile 
în Istoria naturală, în anatomie şi în fisiologie, arun- 
când lumina acolo unde până la finitul secolului trecut 
era numa! întuneric. 

De când sciinţele s'aii îmbogăţit cu atâtea desco- 
-periră, învăţământul a luat şi el mari prefaceri. Până 

acum câţI-va anl ceea ce se numia învăţământul se-
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condar, nu avea înţelesul care lare astădi: copii eşiţi 
din sc6lele primare daca voia să urmeze înainte nu 
găsiati alte scoli de cât învăţământul umani6relor care 
în adevăr convenia fârte bine tinerilor acelora care 

„ prin nascere, educaţiune şi avere puteai consacra viaţa 
lor studiilor filologice, teologiei, dreptului, diplomaţiei 
saii medicinei; dar ce servia studiul limbelor morte, 
istoria Grecilor şi a Romanilor, filosofia lu Platon 
şi lui Aristot copiilor de burghesi care puneaii un 

“timp precios la studiul lui Xenophon şi lui Oraţia, 
studii care nu aveati nici uă aplicare, nici un raport 
cu meseria la care erai .destinaţi prin condiţiunea 
socială în care se afla. 

Scâlele primare sunt pârta prin care trebue să trâcă 
Or ce om care nu voesce să fie numar uă putere 
muschiulară, dar de acolo tineril se potă despărti pe 
duoă căl deosebite, astădi înv&țământul secondar se 
împarte în două ramuri, uni! urmâză studiile clasice, 
mijl6cele lor le. permite a se consacra literelor şi filo- 
sofieă, a urma dreptul sati teologia; ceilalți, copii bur- - 
ghesilor urmâră sc6lele practice, sciinţele aplicate la 
arte şi meşteşuguri; aceste scoli în Francia pârtă 
numele de scoli secondare speciale, în Germania se 
numesc Real-Schulen; ele sunt precedate de nisce 
scoli intermediare numite scoli primare superi6re, ceea 

--ce Germanii numesc Biirger-Schulen. 
Sc6lele secondare sunt înființate cu un scop de 

utilitate; din elă es tineri care după ce au urmat 
colegiele, gimnasiele şi liceele intră în facultăţile. care 
fotmză “Universitatea, facultatea de Teologie, de Li-
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tere, de sciinţe, de Iură şi de Medicină; din ele esti 
tineri care după ce ai urmat sc6lele reale şi sc6lele 
speciale, mergi în scâlele de deosebite ramuri de in- 
ginerie, în sc6lele de arte și manufacturi, de bele 
arte, ete. Oameni! care ai inventat şi a perfecţionat . 
machinele, aă înființată atelierurile care produci 0- 
hiectele care fac admiraţiunea n6stră în magaziile cele 
mark şi la esposițiuni, Gmenil care ai dirijat con- 
strucțiunile ingeni6se şi lucrările: gigantice care fac 
Şloria secolului nostru ai eșit;, şi esil dintr'acele scol, 

Noi, de şi avem tre! scoli cu numele de scoli reale, 
„în care ni se spune că urmâză 224 de tinert şi duoă 
scoli de comercii cu 187 de elevi ; dar, fără dea 
merge ma departe, găsesce daca poţi un machinist 
la uă bătătâre de grâu sau un comptabil într'uă, casă 

-de comercii care să fi eșit dintr'acelo Scoli; mono- 
polul acestor. impieguri este și astăqi al nemților, al 
grecilor şi al ovreilor. | 

Numărul tinerilor care urmeză cele 15 gimnasil și 
6 licee este de 2,466, adică un elev de scâle secon- 
dare la ducă mil de locuitori; acest raport este în 
Europa de 25 la mia de suflete, ceea ce însemneză 
că înveţătura secondară este de 50 de Ori mal res- 
pândită în Germania, în Francia, în Anglia şi în 

- Italia de cât la nor. In privinţa cheltuelilor, acest 
- grad de învăţământ costă în Francia 64 de miliGne 
franci, din care 2,762,487 franci plătiţi de stat; 
3,171,391 de județe şi 58,567,808 de familiele stu- 
denţilor; la no! acest învăţământ costă pe stat 702,506
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sai 350 fr. de elev, în vreme ce în Francia un elev 
din sc6lele secondare costă pe stat numai 19 franci, 
şi de vom compta şi partea plătită de judeţe, costul 
unui elev se sue la 220 de franci. 

Trecând acum la gradul al treilea, la învățământul 
superior; sciinţa în antichitate a fost atributul es- 
clusiv al clerului; chiar în timpii de întuneric care 
ai copleşit Europa în urma invasiunilor barbarilor 
sciințele, filosofia, şi literatura mal trăia numaă în 
monăstiri; clerul era sarea poporului, şi în timpii din 
urmă: în Baropa- învățământul superior era monopolul 
clerului, un. Galilei .era obligat să supue legile miş- 
cării corpurilor ceresck noţiunilor coprinse în vechiul 
testament. Acum lucrurile s'a schimbat ; un reverent 
doctor Bukland, un stilp al bisericii anglicane căută 
a interpreta, scriptura, ca s'0 pue în armonie şi. în 
concordanță cu descoperirile geologice şi geogenice; 
filosofia, şi .sciinţele s'ati afrancat de teologie, învăţ. 
mântul superior nu mal este al popilor; astădi lumina 
derâză din universităti şi din academil. Cât despre 
sistemul învăţământului sunt âncă multe desbateri şi 
diverginţi de opiniuni. Englesii şi Americanii lasă 
învăţământului secondar şi superior independenţa cea, 
mai absolută. Statul nu se ocupă nici se preocupă 
de acâstă cestiune, nici îl prescrie vre un program. 
La, ei universităţile ai fost şi sunt fondate de particu- 
lari prin donaţiuni; îşi aii statutele şi administraţiu- 

„nea lor proprie; totul s'a făcut şi se face după voinţă 
fondatorilor şi administratorilor instituiţi de fonda- 

„tori! sai de proprietarii acelor stabilimente; singura
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participare a statului este că a admis ca universită- 
țile să fie şi ele representante în parlament. . Venitul 
lor anual se sue la 25 de miliâne de franer, 

În - Francia gradul superior al înr&țământulul a 
trecut din mânele clerului catolic în dependinţa unui 
corp laic cu numele de universitate căruiă i s'a dat 
monopolul acestui învăţământ și puterea de a acorda, 
de a refusa şi d'a regulamenta, înfiinţarea, ori cărei 
scle ş'a or cărui învtţător. 

Germani! ai şi el uă organisaţiune administrativă su- 
peri6ră pentru instrucţiunea publică, ati păstrat ânsă 
libertatea acţiunei intelectuale; la ex învăţământul 
elementar este lăsat în absoluta disposiţiune a comu- 
nelor, iar învăţământul secondar şi superior este dat 

“corpurilor învăţătorilor; sunt câte duor şi tre pro- 
fesorl pentru uă cathedră; în universităţi elevul pâte 
să al6gă liber profesorul care îx conține, astfel pro- 

- fesorul are cel mal mare interes a, face lecţiile sâle 
bine, a se distinge ş'a place studenţilor, căci nu se 
pâte impune auditorilor de cât prin sciinţă, capacitate 
şi prin îngrijirea ce -are de elevi; nicăiri nu se gă- 
sesce uă pepinieră de profesori ca aceea ce posedă 
Germania, cu instituţiunea de privat docentem. Or ce 
doctor împlinind 6re care mici formalităţă are dreptul 
a fi un privat docent. 

Tendinţa, generală în Europa esto către libertatea 
învățământului în tote gradele. Nu este nici bine nier 
drept ca un om de genii, un novator, să nu pâtă 
proclama liber descoperirile şi doctrinele sâle fără
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permisiunea, vre unei poliţii; uă autoritate, fie ea 
teologică fie politică, nu pâte să nu abuseze. 

La no! învăţătura înaltă numără 571 de ţineri în 
două universităţi, părinţii şi tinerir judecă fârte aspru 
învățământul ce se dă în facultăţile n6stre; toţi acel 
care ail mijlce se ducii de urmâză universitățile Ger- 
maniel: şi Franciei. Până acum facultatea, de jură sin- 
gură a dat câţi-va elevi de merit. 

Multe ar fi'de dis asupra învăţământului la not! 
dar cadrul acestex scrieri nu comportă ună mal lungă 
critică şi termin semnalând din nuoi injustiţia și 
prejudiţiul făcut naţiunel luându'se sc6lelor şi bise- 
ricilor obolul dat de pioşii noştri bătrâni ca să plă- 
tscă cu dânsul 6menii poliţiei şi împiegaţii de prisos 
aă administraţiunet ; acestă avere trebue să se restitue 
sc6lelor precum s'a restituit a spitalurilor. Cultura 
spiritului nu este mal pucin preţi6să de cât sănătatea 
corpului.



IX 
Trebue să mă opresc aci, amici cititori, nu dr? 

că'mi închipuesc că am studiat până 'n fand subiectul 
care figurâză pe titlul acestur capitol, dar pentru că 
mă tem să nu abusez peste măsură de paţienţa vâstră. 

„ Intenţiunea mea când am apucat condeiul, a, fost 
să vE împrospătez memoria asupra unor convorbiri 
politico-economice la care ați asistat, adesea, sanţ si- 
gur, prin adunări şi grădini şi să daii un Gre-care 
relief absurdităţilor ce ajunge a, dice acela care uită 
a casă multă puţină rațiune ce are; interesul personal 
şi mal ales interesul momentului îl încalică, îx dă. 
desghinuri şi-l duce. unde cu gândul n'a gândit, . 

Am pornit voios prin grădini şi prin holde şi tot 
cu 6meni importenţi; dar din consideraţiune în COn- 

- sideraţiune m'am pomenit în mijlocul. unui horizont 
atât de posomorit în cât în loc de conrersaţiuni naire 
şi vesele v'am pus d'inainte un munte de cifre pline 
de cugetări triste. | 

Vedeţi bine că alta am cugetat și alta a eşit la 
vopsea; atât este de adevtrat că nu este ertaţ omului 
a glumi cu nenorocirile publice. Cer dar ertare daca 
în loc de a vă face să petreceţi uă oră “plăcută am - 
venit de v'am turburat liniscea, şi nepăsarea în caro 
trăim cu toţii. În loc de a da curs primei ider ce
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"mi-a venit dinaintea căminului, într'un moment ma- 
nuscriptulii mei ar fi eşit pe coş ca tot ce ese din 
focul cugetărilor omenescă, am avut slăbiciunea de 
lam lăsat să alunece sub tâscurile tipografului; Acum 
îmi rămâne numai consolaţiunea că mal curând saii mat 
târgii vă puteţi face deputaţi, senatori sati miniştri, ş'a- 
tuncă cifrele pe care le-am găsit una câte una în paele 
cancelariilor vă vor servi pâte Ja votările de nuoi impo- 
site, de creări de posturi de recompense şi de concesiuni, 

România este uă ţeră mică în adevăr, dar împre- 
jurările şi vicisitudinile prin care a trecut a făcut 
să răsară în mijlocul er, şi de uă dată, cele ma! mari 
cestiuni naţionale politice, morale şi umanitare, Cea . 
„mal mică mişcare din loc aduce grămadă dinaintea 
observatorului: atâtea, ticăloşii și atâtea nedreptăţi, 

„atâtea sfişieri, conrulsiuni şi discordil care nu poti 
să nu turbure sufletul și să 'nu rădice în spirit uă 
mulţime de probleme de cea-mal mare gravitate. 

Espuind relele şi semnalând consecinţele, m'am 
credut în drept a cere or cărui bun Bomţn câte-va 
momente. de atenţiune. 

Ore nu este de cel max mare interes politie şi moral 
a studia amestecul cel mai straordinar ce se pote 
vedea de independinţă şi de servilitate ce esistă în 

” societatea română, de libertăţi proclamate dar pără- 
site şi de tiranii abolite şi cn: tote acestea domnind 
în t6tă splendorea şi vig6rea lor? Nu este un fenomen 
de cel mai mare interes-a studia cum într'uă socie- 
ate înzestrată cu uă constituţiune din cele mat libe- 
Tale, iugrădită cu tâte garanţiile, să vedem abusul,
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nedreptatea, violenţa şi apăsarea dând pept voinicesce 
cu dreptatea, şi cu legea, și îngenuchindu-le la pământ? 
Ignorenţa poporului, prejudeţele şi puterea, cădută în 
mânele Gmenilor trecutului ne esplică ele îndestul 
starea lucrurilor? -Nu este '6re timpul să ne întrebăm 
ce viitor îşi pregătesce națiunea română? Economistul, 
moralistul, omul de stat, profesorul, preotul pregătesc 
el generaţiunile cele nuo! la viaţa la care Europa a 
conviat România? Ce faci er pentru a inspira popo- 
rului iubilea legalităţii şi a dreptăţii, pentru a'1 in- 
spira ură şi desgust în contra hatârului, abusului şi 
ciocoismului? Facii ex pentru întărirea, religiel, a, fa- 
miliet, pentru respectarea proprietăţii şi siguranţa 
individului ceea ce a făcut Şincai, Petru-Maior, Lazăr, 
Vladimirescu, Câmpineni!, Bălcescu şi boeril.cel vechi 
pentru desceptarea simțului naţional! Unde este pro- 
pagarea prin grai, prin scris și prin faptă? unde 
este sancţiunea morală, când. vedem pe cel care prac- 
tică imoralitatea şi calcă legile în pici6re, temuţi, 
„Stimaţi şi onoraţi pretutindeni!! 

Daca într'aceste câte-va pagine am isbutit a vă 
face să urâţi măcar un moment nedreptatea, daca am 
isbutit să vă fac să cugetaţi măcar un minut la; gT6u- - 
tăţile contribuabilului la starea lu nenorocită şi la 
uşurinţa cu care se aruncă banul muncit în cheltueli 
zadarnice şi vătămătâre; daca am rădicat în sufletul 
vostru dorinţa, do a se aduce un remedii acestor rele, 
sunt cu prisos satisfăcut. Vie cer vrednici a străbate 
acestă cale, a o lumina şi a ne arăta Limanul.
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Sunt vre uă tre! săptămâni de când curierul îmi 
aruncă pe sub pârtă un plic. Epistola ce conţinea 
era iscălită de amicul meii Dobson & Serope, unul 
din cei mal renumiţi editori tipografi din Old Square 
W, E. Cuprinderea ei era următârea : 

„Dear Sir, (*) 

„Prea onorabilul(**) Bob Dowley îmi propune edi- 
„tatea alăturatel scrieri. Condiţiunile s6le sunt atât 
„de generâse, în cât mi-ar părea răi, fârte răi, să'mi 
„scape din mână uă afacere așa de grasă: îmi lasă 
„tot, beneficiul primei ediţiuni de cincl-deci de mil de 
„esemplare, — un câştig met de cincl sai şâse mil 
„de lire. Nu pot însă să nu am Gre-care 'esitaţiuni, 

-„6ând vEd că lauril. lu! Palgrave, lut Baker, lui Sir 
„John Franeclin, at lux David Livingstone şi mal cu 

„S6mă, acum în urmă, al intrepidului Filias Fogg, 
„de la Trawelers Club(***), care sub înteligintea di- 

(*) Iabite Domnule. 
„(**) The moest honorable (prea onorabilul) este calificativul ce se di 
acelor cari, prin drept de moştenire, 'ati să deriă într'aă gi lorgi membri 
ai Camerei de sus. , 
_(%*2) Clnbul Călătorilor,
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„recţiune a d-lui Jules Verne, a încungiurat pământul 
„în mal puţin de opt-deci de dile, opresc pe toţi 
„compatrioţii mei d'a dormi. Numărul turiştilor spo- 
„resce. într'uă progresiune aşa de spălmântătore, în 
„Cât el aii ostenit tâscurile (*) lui Murey şi lui Mac- 
“mvillien cu tipăririle relaţiunilor lor de călătorii. 

„Cartea ce mi se propune să editez tractâză, despre 
„România, Ca unul care al ocupat acolo funcțiuni î- 
„nalte, iml închipuesc că trebue să cunosci Gmeni! şi 
„lucrurile despre care este vorba. Aşa dar 'nainte de 
„a. mă decide să public, ași. dori să sciii dâca apre- 

"„ciările nobilului seriitor ai vre uă valdre, și deea 
„uă traducţiune în limba Română ar av6 trecere. 
„Sunt dispus a plăti traducătorului, pentru ântâia e- 
„diţiune, câte trei pence (*%) de esemplar. 

„Primesce, etc. > IScălit, Dobson & Serope, 

De şi în diua de astădi nu este un cuvânt de a 
cun6sce ţâra, fiind-ccă al fost în trebile Statului; der, 
în consideraţiune că citirea manuseriptului m'a făcut, 
să aflu lucruri despre care nu aveam nică uă ideă, 
am respuns amiculul mei într'un mod favorabil şi 
indemnător. 

Cât pentru traducţiune, mi-am dis : pe timpil a- 
ceştia de abundanță în dări şi de lipsă în recolte, 
cincă-spre-dece mii de lei nu sunt de lepădat, şi am 

(*) Marey şi Macmillien sunt” cel mat! mari cditori ai scrierilor de. 
călătorii. 

(**) Trei-geci bani aprâpe,
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luat asupră'mi de a traduce în Românesce serierea 
prea onorabilulu! turist, intitulată : 

Three yars in Rumania 
adică 

(Trei an! in România). 

Acum testul engles. precum şi traducţiunea în ro- 
“ mânesce se află sub puternicile machine ale domnu-. 

Jul Dobson & Serope din Ola Squar. W. E. şi în 
curând se va vedea la giamurile librarilor : duoă fru” 
m6se volume octavo, tipărite cu garmont, . pe - chârtiă 
velină, edițiune de lus, ilustrată cu mal multe por- 
trete d'ale Gmenilor nostri politici, | 

Sciii că părintescul guvern sub care avem fericirea 
să trăim, — Dumnedeii să ni'l ţiă! — ne face not, 
bieţilor “scriitori, uă concurință crâncenă cu înalta şi 
mult eleganta, prosă a doctului domn Lascar Catargiu, 
şi cu cuvintele pline de lealitate și de patriotism rostite 
pe lagare de vitâzul şi-mult vestitul în răsbâte general 
Florescu, — bucăţi de literatură, pentru citirea, cărora 
mulţi sunt chiar generos resplătiţi cu din casa, Visteriet 
—; sciii asemenea că mulţi sunt obligaţi, vrând novrând, 
să cit6scă prosa, oficială şi ofici6să şi prin esecuţiuni de 
dorobanţi şi vătăşei, să facă, plata abonamentelor. 

De aceea, spre a nu vă amăgi cu marfa ce voese 
să vând, vă prevestese că ea nu are nici aprobarea, 

“nici simpatiile guvernului. Mărginindu-mă dar a vă da, 
aici numal câte-va- fragmente din opera lut Bob Dowley, 
vă promit că totul va fi conform cu proba acâsta, pentru 
care nu vă cer, nică un bar mal mult, de duot let. 

10957 _ 27



II. 

Lorgiel s6le (*) Vice-Comitelnr Winkle 
| London 

Bucuresci 1875,'%/, Maiii. 120. Park-lane, 

My Lord, 

Nu mal rămâne îndoslă : serviciul nostru postal a, 
ajuns la perfecţiune. On6re Lordului Manners (%%)! 
Scris6rea v6stră din 24 iulii cu simpla inscripţiune 
To Douley Esq. fără indicaţiune de conţinent, fără 

„nume de ţâră, fără nume de stradă, după ce s'a plim- 
Dat câte-va dile prin biurourile postale ale Regatului 
Unit, priimind de la fie-care câte uă mică notiţă pe 
plic, m'a dibuit în Bucuresci capitala României, la 
Grand-Hotel Brofft, calea Mogoştei, piaţa Teatrului 
Naţional, unde plătesc locuinţa, mâncarea, încălditul şi 
luminatul mult mai scump decât la Clarendon-hotel (***),- 

(*) To his Lorâship (Lorgiei s6le), se dice în scris. şi în vorbă când 
se adresză -cine-va către un lord membru al Camerei Lorgilor. 

(**) Ministra postelor care a adus cele mai însemnate îmbunătăţiri 
serviciului postal. 

(***) Otelul cel mai scump din Londra, frecuentat numai de aristo- 
craţia indigenă şi străină, E 

i
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Trăese sunt sănătos şi, spre semn de recunoscință, - 
pentru buna suvenire ce'm! păstraţi, mă voiii sili a, 
satisface dorinţa ce aveţi de a cunâsce 6menii cu cari 
irăesc şi țâra în care diceţi că m'am rătăcit, fără să 
las măcar un fir de mătase în mânele vre unei Ariadne. 

Oraşul în care mă aflu nu s6mănă cu cele ce aţi 
putut visita în numerâsele vâstre călătorii. Închipui- 
ți-vă, uă populaţiune de uă sută-cinci-geci de mil de 
suflete respândită pe uă câmpiă în care lesne ar în- 
căpea peste un milion de locuitori.. Casele, împrăștiate 
fâră nici uă regulă, s6mână cu petrile aruncate uă 
diniră de vestiţul Cadmus. Fi-va 6re destinat acest - 
oraş să deviă într'uă qi uă capitală mare și vestită 
în lume, de a coprins ea atâta mar de pământ? Cine 
va trăi va ved6! D'uă-cam-dată Bucurescii ati ceva 
rudimentar. Prin mahalale casele cele max multe sunt 
cu un Singur rând; pe ici pe colea se vede câte una 
mai înaltă, care 'şi arată învelișul. de tinichea albă 
printre frundele copacilor, par'c'ar fi ciocul unui pui 
care sparge gădcea ca să 6să la lumină. Ele sunt 
despărțite unele de altele prin mardanuri, colibi şi 
gropl. Ca să aveţi uă mică ideă, trobue să vă spuiii 
că câți-va paşi mal în sus da unde locuese esto Pa- 
latul Princiar care cu grădina, cu curtea şi cu garda 
domnâscă, coprinde în faţa stradei principale ca la, uă 
sută de yardi (5); 6ră d'aci încolo se întinde un gol 
de vă Inngime cel puţin înduoită. 1Uă curte mare, 

„de vre-uă dece acre(**), în fundul căreia se află uă 

„%) Aprope 50 de stânjeni. 
(**) Peste opt pogdne.
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casă ruinată, care, se.dice, că acum câţi-va ant ar fi | 
fost casa unui boer fârte mare. 

Dupe ferestrele salonului mei, ochiul străbate, 
printre case şi pe d'asupra streşinelor, până la Qo- 
troceni, — cale de mai multe mile, — uă mănăstire 
cârpită şi transformată în reşedinţă de râră a Prin- 

„cipelui de Hohenzollern. Stradele sunt strâmte şi în- 
tortochiate. Se vede că o să trâcă încă mult timp, 
fără ca ele să potă lua uă direcţiune mal regulată 
şi ma! puţin neplăcută la vedere.. 

— Ce să facem? îmi dicea mat deunădi cine-va, 
nu este remedii la acesta; fiind-că unul sub pretext 
că 'ŞI schimbă, uşile şi ferestrele, își rezidesce bucată 
cu bucată. casa, care cădea, aşedând'o tot pe temeliele 

„cele vechi; de şi acâsta, este în contra prescripţiunilor 
forte precise ale lege pentru alinierea şi lărgirea 
stradelor. Poliţia vede şi tace, pentru că propietarul 
este deputat din majoritate şi trebue cruțat; alt-fel 
d-sa, se mânie, şi te pomenesci că votâză în contra 
voinţelor ministeriului.. Un altul, sub cuvânt 0% are 
să spo6scă şi să zugrăvescă, trage uă perdea de 
scânduri, din dosul cărela îşi face casă nouă. AMuni- 
cipalitatea vede şi tace. Ce să facă? Proprietarul este 
alegător, şi de nu i s'ar face pe plac, te pomenesci 
că la alegeri se duce do'şi dă votul candidatului o- 
posiţiunei. Altul, de și zidesce din temelie, dar 
mal scorte uă burtă în uliţă, căci el este rudă, a- 
mic, asociatul vre unul ministru, s6i al vre unui 
Camorist şi cată să profite: de împrejurări. | 

Cu chipul acesta, stradele, în loc de a se may
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lirgi şi a se îndrepta, se stâmbâză şi se strim- 
t6ză, 

Rărimea, caselor este uă împrejurare norocită, fiind 
că altfel, nu sciii deă, cum ar trăj bioţii creştin! a- 
dăpaţi cu apă din Dimboviţă şi resuflaţi cu acer din 
canal; intoxicaţiunea şi asfixia ar fi generale. 

D'asupra oraşului, un cer transparent sticlă; trec 
luni întregi fără să vegi cel mar mic fulg de nuor. 
In miqlocul bolter albastre stă tâtă diua s6rele a- 
ternat ca uă lampă care te dogoresce și te orbesce; 
noptea firmamentul pare bătut în cue cu gămălie de 
briliant. În ţâra n6stră nu avem idei de un ase- 
menea cer. Când vil din Anglia ţi se pare că intri 
într'uă sală de bal. Vera, căldura te obosesce şi te 
moleșesce, iarna frigul te amorţesce şi te ghemuesce. 
Locuitorii indigeni şi străini, cu mine d'impreună, 
pătimim rtă de întinsul registru al temperaţurelor, 
care, pe termometru Farenheit, nu coprinde, mal pu- 
ţin de 120 de grade între maximă și minimă. Nu 
este rar ca, în interval de câte-va minute numai, să 
fim espuşă la, schimbări de temperatură de 15 şi de 
20 de grade. La Calcuta nu am suferit de căldură 
cum am suferit aici vâra trecută, nici la Spitzberg 
nu am simţit frigul ca astă iârnă. În timpi de us- 
căciune, cari ţin luni întregi, s6rele s6că lacurile şi 
mlaştinele; atunci emanaţiunile: amoniacale din des- 
compunerile putride ale miliardelor. de reptile, de in- 
secte şi de plante acuatice, tree tâte în plămânii 
bieţilor creştini, I6rna, frigul ţine amorţit mustul 
arborilor şese şi şâpte luni, fără ca uă singură -frundă
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să vie să mal sârbă din atmosferă gazurile deletere 
ce esă din fermentaţiunea necurăţeniilor aruncate pe 
maldanuri şi pe malurile Dimboviţei. Resuflătorile 
canalului celui mare, cu fumul ce scot, sâmănă cu 
nisce căii cu mirodeni! esalate din cutia Pandorer. 
Frigurile palustre domnesc aici tot anul ca nicăiri 
aiurea, alternând cu rărsatul, cu angina, cu tifosul 
şi cu oftalmia egipţiană. Nu trece an să nu fim 
espuşi la do. sau la trei dintr'aceste epidemir, care 
lasă mai multe goluri în familir de cât “lăsa uă di- 
ni6ră vestita, ciumă. Registrele stări! civile ne arâtă 
pe tot anul un deficit de peste dot mil de suflete, 
numai în Bucuresci, dr“ graţie ovreilor, nemților şi 
ungurilor cari se cobâră de peste Carpaţi ca un riă 
diluvian, nivelul populaţiunei nu numa! că nu scade, 
dar se şi sue din di în qi. Numalr fisionomia popu- 
laţiunex se schimbă. | 

Rare ori poţi întâlni aici uă figură sănâtâsă şi 
„rumenă. Ceea ce numim noi un John Bull, (*). este 
uă ființă cu totul necunoscută pe stradele Bucuresti- 
lor. Bărbaţii sunt în genere slabi şi smoliţi; ati un 
umblet legănat şi indolent; femeile sunt, cele mar 
multe,. anemice şi bolnăvici6se; copiil sarbedi şi bu- 
hăviţi. Când un biet om își permite a, trece peste 
şese-deci de ani, este considerat ca indiseret, ŞI mo- 
ştenitorilor presumtivi li se recunsce dreptul de le- 
gitimă impacienţă. | 

(*) John Ball ([on Taurul) este espresiunea prin care Englesii deseim- 
n6ză pe un om rumen şi bine hrinit, tip destul de numeros în Anelia, 
Anglia este patria lui John Bull, însemneză că Anglia este patria a 
6menilor cari sant în stare prosperă. 

.
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Pornirea pe lumea cea-laltă se faca aici cu jale şi 
alai. Pe încetatul din viaţă îl îmbracă cu haine de 
gală, îl aş6qă întrun cosciug roşu cu capul pe pe- 
rină cu vapeluri, îl încarcă într'un car negru, sub 
un catafalc d'asupra căruia stă în pici6re mârtea po- 
leită cu c6sa şi cu clepsida în mână. De cât va timp 
este la modă carul cu uă panoplie de cavaler cruciat. 
El pare a fi destinat cu preferinţă gradelor superi6re 
ale armatei şi înaltel nobilimi. Echipagiul împodobit 
cu fel de fel de şireturi şi de ciucuri, şi cu fel de 
fel de figuri aurite, este tras de patru cal înveliți 
de sus până jos cu postav negru, mânaţi de pe capră 
de un vizitiă cu un biciii lung, și ţinuţi de ş6se 
scutieri cu torţe aprinse în mână, Mortul desvelit la 
chip, cu facia în sus, cu uă foiă de trandafir în 
gură, scuturat de-petrile pavelii, clatină mereii din 
cap, par” c'ar protesta, sârmanul, în contra profana- 
țiunel ce i se face. Ast-fel, plimbat în sunetul clo- 
potelor, prin târg şi prin stradele principale, precedat 
de ună dr6iă de popi îmbrăcaţi în odăjdii, urmat, de 
musica militară, care”l jălesce în cadință din toba 
mare şi din “timbane, ajunge la grădina Belului.. In 
urma musicei, vin rudele şi amicele repausatului, câte 
patru într'uă birjă, îmbrobodite cu zăbranie negru şi 
cu Ochii roşii. 

Patru gendarmi călări, în mare ţinută, curat în - 
- brăcaţi, deschid marşa cortegiului împreună cu coliva, 

cu panerul cu lumînările, şi cu capacul cosciugului, 
“ Livrelele r6se şi pătate, pălăriile scofâlcite şi so- 
i6se, botfortele. pline de noroiii şi scălciate, dă cio-
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clilor un aer mai mult de comedianți, -rădicându-le 
t0tă gravitatea, 
“Aflu că poliţia ar fi oprit pe morţi de a se ma! 

plimba cu musică prin terg; — acesta ar fi uă ade- 
verată imbunătăţire; — dar tot s'a lăsaţ uă latitu- 
dine acelor cu dare de mână, Plătind uă mică taxă, 
bogaţi! îşi pot procura plăcerea postumă a .unel mu- Sică, - silind ast-fel lumea săi jăl6scă vrând nevrend. Dă 6ră rărimea, populaţiei este şi mar aparentă decât în capitală. Intindere mare şi Gmeni puţini; nas- 
ceri puţine şi morţi mar multe, condițiuni invidiate în Germania. Sunt judeţe unde mergi ore întregi, 
fără să întâlnesc uă casă s6ă un. arbore, Proprietăţi de cinci-spre-dece şi de doă-deci de mil de pogâne de 
pământ cultivabile, care nu ai pe dânsele mal mult 
de dece să cinci-spre-dece familii, şi de la cari pro- 
prietarul d'abia prinde doă mil de galbeni pe an. La, 
munte sunt proprietăţi de uă întindere de 50 şi de 
100. de mir de pog6ne. 

După măsurătârea făcută po cele mal bane charte, 
întinderea Principatulni Român este, în cifră ro- 
tandă, de: 

12,100,000 hectare, 
din care Muntenia, sâi partea d'a drâpta Milcovului, are: 

6,820,000 hectare, 
şi Moldova, . împreună cu partea in Basarabia retro- cedată prin tractatul din 1856, aro: 

5,280,000 hectare. a 
Ear după cercetările. statistice din anul 1859,
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coordonate de Marțian şi de d. Ion. Ionescu, întinde- 
rea Românie! libere nu ar fi de cât de: 

11,373,000 hectare, 
din care Muntenia ....... 7,328,328 hectare, 

şi Moldova de ...... ae 4045482, 
Acest pământ se împarte în: A ” 

pământ cultivabile ....... 6,280,00 , 
Păduri cc... 2,233,000 , 
şi pământ sterp ........ 2,860,000. 

Munţii Carpaţi formâză tâtă fruntaria Nord şi West 
despre Austris; vârfurile lor cele may înalte sunt : în 

- Moldova, Ciahlâul sâui Pionul 2720 m., şi în România 
mare, Omul sâi Caraimanul 2650 m. d'asupra mării, 

Oraşul cel mai jos este Ismailul, 14 metri d'asupra 
mării, iar oraşul cel mar înalt este Iașii 318 metri 
d'asapra mării. Bucurescii sunt la 87 m. d'asupra ni-: 
velului Aării-Negre. 

Cele-l-alte părţi locuit de Români, dar cari nu fac 
parte din Principat, sunt : 

10. În Rusia. 
> Partea din Basarabia remasă în Imperiul rus dupe - 
tractatul din Paris. | 

Basarabia rustscă . SE 3,400,000 hectare. | 

20, În Austria, 
Transilvania 6,600,000 , 
Banatul cc. 2,700,000 , 
Maramureşul 1,600,000 , 
Crişana ..8;000,000  , 
Bucotina. 1,400,000 ,
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30.. În 'Tureia, | 

Mai multe părți sporadice în Macedonia, şi în Epir. 
Ast-fel că întinderea totale a părţilor locuite de 

Români trece de 30,000,000 hectare. | 
„_ Pământul cultivabil al României din Principat, se 
împarte în : 

Grădini cc. 156,000 hectare. 
Ve .. 93,000 , 
Arătur o. 2,340,000 , 
PEnţă, oc... 983,009 , 
Iaz e... 2,850,000 , 
Săraturi cc... „846,000 , 
Păduri, ec... 2,233,000 , 

Total . . . . 8,991,000 hectare. 

Dintr'acest pământ, aprâpe a treia parte este seu 
a fost proprietatea statului. EI poseda la 1867: 

1,500,000 hectare pământ cultivabil, 
759,000. „păduri, 

Total ... 2,259,000 ,„ pământ producător de 
venit, nă bogăţie de care se desface încet încet, din 
causa cheltuelilor nesocotite şi unei rele chibzairi.



  

m 
To sir Alfred Telwell 

London | 

- Bucuresci, 1875, 3/,4 Iunie. Pall Mali Colton(*) $, W, 

Să ubite. Alfred, 

ME întrebi cum trăese în midlocul -căpcăunilor de 
Români, şi aducându'ți aminte de nenorocitul Ovid îmi 
dică cu dânsul : 

an mihi Barbaria vivendum semper în ista? 
Ique 'Tomitana condar oportet humo?: 

şi mă Jălesci ca. pe un perdut. 
Este de mirare cum noi, cari suntem astă-di cel 

mal îndrăsneţi căl&tori din lume, cum: noi, cari es- 
plorăm pământul până la t6te marginile lui, cum noi, 
cari cun6scem pe degete locuitorii Sudanului și. p'aX 
lacului N'yanza, suntem atât de răi informaţi despre 
ţEră şi despre popbre de cari avem un interes imediat, 
nu numai comercial, der chiar şi politic? . 

(%) Clabul cel mai aristocratic, clabul partidulai Tory.
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- În general credem că Români! sunt un popor îna- 
poiat, apr6pe stlbatic, de un temperament imposibil, 
turburătoră, gâlceritori, indomptabili, anevoiă de con= 
dus. Er6re mare! Nu am vădut Gmeni mâr blângi şi 
supuşi, mal apatici şi mai piloşi de cât dânşii; aş 
put dice chiar, că le-ar trebui niţel gaz oxidric la nas. 
Când augi de vre-uă gâlcâră, de uă violenţă, de uă bă- 
tae, sâii de un omor; regulă generală: să nu cauţi pe 
făptuitori s6ă pe autori printre indigeni, căci nu'! 
găsesci. Românii es anevoe din apatia, lor; dar, ca 
tite corpurile înzestrate cu uă mare puţere de inerție, 
porniţi din loc, cu greă îi mat poţi opri. Mulţi ii 
cred leneşi şi slabi muncitori; adevărul este că nu 
se pun voios la lucru; dâr şi când ai învins resis- 
tența inerție, te minunezi de lucrarea ce pote face 
un Român într'uă di. Bulgarul care trece aici de cel mar 
bun muncitor de pământ, nu pote săpa s6ii secera 
într'uă di nici pe jumătate cât pote un Român. Un 
Român sapă într'uă qi opt prăjini pogoneşci de porumb, 
(33 are) şi seceră cinci, până la sâse clăr de grâu, 

Româncele sunt graci6se şi plăcute. Ati ochi negri - 
cari scapără scînte de foc; uă căutătură care încăl- 
desce ca razele s6relui şi pătrunde ca uă săgâtă. Der . 
ca tote meridionalele, iai foc anevoe. Nu este rar să 
vedI 6men! îmbătrâniţi în oftări de speranţe înşelate 
care se consolă de multe ori nenorotiţii dându'și aere 
de fericire. Cu tote acestea, dâcă am crede câte se 
qic, casurile de cădere dinaintea uner toalete de bal, 
unei loje la operă, sâi unex călătorii la băr de mare, 
nu Sunt rare. Bărbaţii cer buni şi blajini, nu prea
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cercetăză despre proveninţa bogatelor stofe în care 
se înfăşră, frumâsele şi elegantele lor soţii. - | 

Află der, amice, că damele de aicr pârtă rochii de 
atlas, de fay şi de catifea epinglce, lipite de pulpe, 
ca pantaloni! husarilor, grămădite mototol dindărăt, . 
şi cu c6dă de duoi coți, botine cu toc înalt deo 
schi6pă, potcovite cu alamă; pălări! numar 'cât podul 
palmei, legate pe crescetul cocului, şi cadogane de uă 
-oca aruncate pe spate; t6te acestea aduse de porun- 
c6lă assortis de la cele ma! renumite modiste din 

„Paris. “Nu crede dar când ţi se spune că ele sunt 
îmbrăcate cu fol de viţă şi cu pene de Cocoş. 

“ Calâsca de Viena cu cal unguresci, cu vizitii cu 
cocardă, cu şireturi de fir la, pălărie şi la cusături, 
este supremul fericire! elegantelor. Este nobil şi de 
bun ton ca uă damă să se învârtescă pe şosea, cel 
puţin de două ori, de la havuz până la rondul cel 
mâre, răsturnată pe un fund de mătase albastră, vâ- 
n&tă sâi galbenă; apol să se cobore. ca să'ŞI terască, 
niţel c6da, rochie prin praf, încungiurată de trel patru 
eleganţă, urmată pas cu pas de mândrul lachei care” 
duce manteluţa de cinci dramuiI pe braţ. Şi apol, a 
casă... Dumnedei scie cum trăesce. Vedi dar că de- 

„parte de a fi sălbatice damele d'aicr, sunt civilisate | 
şi âncă prea civilisate. 

În ceea ce se numesce lumea mare, fie-care casă îşi 
are sera de priimire, uă dată pe săptămână cel puţin. 
Sal6nele sunt bine mobilate, bine laminate şi toale- 
tele cu deoâebire bogate; însă, deea, lipsesce vidra 
care să facă pe mosafiri să sară în cadență, serata
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devine plicticâsă. Se formâză câte-va ptirechy prin col- 
țuri, cele-lalte dame se aş6dă pentru tâtă sâra pe | 
scaune şi pe canapele, trâmbă, una lângă alta. Bar- 
baţii, tineri şi bătrâni, se grămădese într'uă cameră, 
unde, după câte-va minute de conversaţiune, poţi tăia 
fumul de tutun cu cuțitul, şi după ce isprăvese despre 
ale ploi! şi ale sârelu!, se imparti prin prejurul a 
doă trei mese de joc, urmeză cu ochii neclintiţi căr- 
ile cari cad din mânile jucătorilor, şi sfirşess prin 
a admira şi critica ore întregi fără să li se urască, 

Ast-fel serile sunt tote prinse, ba âncă săptămâna, 
nu are destule dile, căci unele sunt disputate. În 
serile multiple, Gmenii de societate, cum se numesc, 
le cutreeră pe tâte; der când se apropie medul nopţii 
t6te sal6nele -se golesc în profitul unui singur, cel 
maă decorat şi mai luminat din tâte, căci într'ensul 
tot-d6-una este cadril, valz, polca, supeii și cotilion. 
Stăpâna casei: sveltă, alertă, graci6să şi plină de .pre- 
venințe pentru toţii invitaţii, reuşesce a ţine lumea, 
în bună petrecere până la trei şi patra despre diuă. 
Deosebit de primirile ordinare, mai sunt baluri mari 
la vilă şi la oraş; apol revelionu ile de la anul noi, 
lăsata-de-sec, dilele de nascere şi onomastice ale boe- 

„ Tului ş'ale cuc6nei etc. Atunci porţile curţii se închid, 
şi nici unul din invitaţi nu mar pâte părăsi balul 
înainte de a doua-di, opt ore, când li se mal dă un 
mic ospăț. 

De şi orașul. este forte întins, dâr nu sciti com se 
face că pretutindeni întâlnesci aceeaşi lume. Visţa, aică 
e pe facă, nimic nu rămâne necunoscut, şi cu tâte.
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„acestea domnesce cea, mai mare libertate de acţiune. 
Lasă lumea să latre, că te lasă să faci ce vrel. 

Vera, lumea, mare, damele mal ales, plâcă în străi- 
nătate, la Ems, la Spa, la Vichy, la Carlsbad, ete. 
Se aşteptă cu nerăbdare şi cu neodihnă luna lut Maiă, 
ca să mergă să se îmbăeze, M& opresc aci, cum dice 
povestea vorbi italianului : 

ho spesse volte piu d'una lingua în bocca. 

După recensemântul din anul 1859, populaţiunea 
„ Principatului Român s'ar urca d'abia la : 

2,400,952 dincâci. de Milcov. 
3,864,848 de sutele | 403 goe dincolo de Milcov. 

ca [995,861 bărbaţi, 
Din care | 1,868,987 femel. 

Clasaţă pe religiuni sunt : 

3,652,968 Creștini ortodosi de ritul Oriental. 
100,880 Creștini de diferite rituri. 
109,000 Israeliţi. 

2,000 Mahometant. 

Însă cer mar mulţi din scriitori: cari s'a ocupat 
cu cercetări şi cu lucrări statistice, arată uă popula 
ţiune mult mai mare. Unit merg până a dice că trece 
de cinci. miliâne. Eu, de şi sunt dispus a crede că 

„ Tecensemântul din 1859 este greşit în minus, nu pot 
fi autorisat de nimic a supune că gifra populaţiunei 
să. potă trece. mult peste patru miliâne. Cercetările 
asupra emigrațiunilor plugarilor Români peste Dunăre 

„şi asupra cărților stării civile, fac a crede că, dâca
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de câţi-va ani populaţiune se mănţine la acelaşi ni- 
vel, este numa! prin mişcarea, populaţiunilor de peste 
hotar, prin emigraţiunele din afară, 

Pe tot anul intră în Romania . . , 105,000 streini 
din cari es numai 80,000... .... 80,000 , 
Er cela. oa 25,000 , 

român în ț6ră şi numai prin el se mănţine nivelul 
populaţiunei. 

Dintr'aceşti 25,000 străini, ca, la 8,000 sunt Un- 
guri şi Români din Austria, vre- 2,000 de diferite 
naţionalităţi occidentale, Germani cer mar mulți, şi | 
15,000 sunt Israeliţi alungaţi din Ungaria din Ga- 
liţia şi din Polonia. 

-_ De şi împrejurările politice, precum şi prejudeţele 
şi fanatismul Yeligios al ovreilor, fac ca uă constatare 

„esactă a populaţiunel ovreesci să fie fârte anevoe şi 
chiar imposibil, dar nu pote fi îndo6lă că astă-QI nu- 
mărul lor trece peste 400,000 suflete, fără a tăgădui 
sporirea continuă din an în an prin nascery şi mal. 
ales prin sosiri nout. | 

Der, aproposito de ovrei, am primit o scrisre de 
la veru-meă Pady. Scil că se însâră şi trece din felow 
al universităţii de Oxfort, paroh la biserica de la 

 Truro, uă cură de uă mie lire, plus casă şi grădină, 
În scris6rea, prin care îmi face cunoscută acâstă plă- 
cută scire, se crede dator, în calitatea sa cea nouă | 
de împăciuitor al omenirey, să'mi dea să citesc cinci 
lungi pagine de bociri şi. de tânguiri asupra nenoro- 
cirilor Israeliţilor. AX crede că crudimile la cari Pa- 
roni! supuneai pe acest păcătos n6m, erai nimica p8
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lângâ ale Românilor, Cetind seris6rea, lui, al crede că aici li se scâte dinţiy şi măselile, mai răi de cum le făcea bunul nostru Rege John; că sunt jăfuiță, pre- cum îl jăfuia, Henric III; că sunt jupuiţi şi spinte- cață ca în timpul lui Richard; că în fine în ard, ca în Spania şi în Prancia, în timpul lui Carol VI. După dânsul Bucurescil și Iaşi! merită să fie tratate ca Ierichonul şi Laisul, și că Românii ar trebui risipiţi şi spulberaţi ca seminţiile Samariel şi Sichemer. | 
Nimic din tote acestea. Ovreil nu sunt nică goniţi, nică jăfuiţă, nici insultați, nici bătuţi, nici tăiaţi în „bucăți; din contra, pot dice că e1 trăese aici mar. bine de cât în orr-care altă țâră. Dovada cea may bună esto că se îmulţesc, se îmbogățesc, şi că nu-se duc din Rumânia. 
Aci e locul să dic împreună cu Metastas : 

Chi sta bene non si muore. 

Nu numai că nu se duc, dâr vin; vin mere cu duiumul, ca ua undă, din țările acelea a. căror gu- 
verne se dai de protectorir lor, şi unde se vede că nu prea pot trăi, de vreme ce fug d'acolo. 

__ Să nu se mal îngrijâscă Europa şi America, nici vărul Pady de sârta ovreilor din România. Sant toți în ptr; 
nu lipsesce sâra şi diminâța nici unul la apelul nomi- 
nal; sant sănttoşi, mal sănătoşi de cât Români!, pen- tru că se hrănesc mal bine, ai locuinţe mar bune și pentru că meseriile la cari se aplică mu sunt aşa de ostenitâre ca acele îmbrăgişate -de Români; mortali- tatea este mai mică şi nascerile may numer6se de cât 

10957 | 28
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la Români. Se pote dice că trăese ca în sînul “lut 
Abraam' Vin aici săraci lipiţă, şi în câţi-ra an! se 
îmbogăţesc. Totă bogăţia este în mâna lor. Arendașul, 
plugarul şi meseriaşul Român, a ajuns a munci nu- 
mal şi numa! ca să sporescă capitalul bănesc al ovrei- 
lor. Adevărul este că nu prea sunt iubiţi; der aş voi 
si'ml arate vărul Pady uă ţâră în lume, fără a escepta 
pe Anglia, unde acest n6m să se fi Ducurat de uă mare 
stimă şi de uă ma! pronunciată afecţiune? Ore cu- 
vintele juif, jadeă, jud, audi, iuden ai uă accep- 
iune mal favorabilă şi mai puţin irererenţi6să de cât 
dicerea jidan? | 

— Ce aţi dice 6re dumnârostră, mă întreba uă 
dată un Român, dâca în iubita vâstră Anglie, atât. 
de civilisată şi de desbrăcată de prejudeţe, unde to- 
leranţa, religisă, politică, filosofică şi chiar cea so- 

„cială, ai ajuns la culme; ce aţi dice, dâca v'aţi pomeni 
“în câţi-va anl cu cinci mili6ne de ovrel, de unde nu 
aveţi decât 46,000, adică, ca în loc de a avea 11/4 
la mie, aţi avea 150 la mie? ca aţi dice, când cu. 
chipul acesta, a şesea parte a populaţiunei v6stre ar 
aparţine unei patrie străine? Ce aţi dice când numt- 
rul acestul n6m, care nu vorbesce nici limba vâstră, 
-nu are obiceiurile vâstre, nici sentimentele, nică aspi- 
rațiunile vâstre; care nu are nici legături de inte, 
nici de religiune, nici de istorie cu vol; care, fără 
cea, mal mică afecţiune, fâră nici uă umbră de devo- 
tament pentru patria v6stră, ar cresce pe tot anul 
cu 3 s6ii 400,000 suflete? Ce aţi dice când aşi adăoga 
că aceşti veneticl vă desprețuesc limba, obiceiurile, 

4
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naționalitatea; că, el se consideră aparţinând unet na- 
ţiuni vecine, de care, cu. cuvânt sâii fără cuvânt, vă 
temeţi; ale cărei idei şi tendințe, manifestate pe facă 
şi în tote ocasiunil, v'aă fost şi vă sunt ostile? Un 
n6m care, în câs de vre-un conflict național, ar de- 
veni ante-garda cuceriri? Ce aţi dice când aţi avea 
o asemenea populaţiune, care, în or-ce cas, de dificul- 
tăţi politice sâi sociale, recurge la străini, şi provâcă 

“intervenirea lor în afacerile v6stre; 6meny fanatici, 
snperstițioşi, intoleranţi şi ră .voitori, care prin ten- 
dinţele, prin obiceiurile şi prin aspiraţiunile lor, devin 
samsari! şi propagatorii tuturor corupţiunilor? Max 
adaogă. âncă, că aceşti 6meni, esercitând numar profe- 
siunile care le permite să p6tă consuma, fără a pro- 
duce, care caută să trăi6scă pe spinarea şi - munca, 
bravilor englesi, - prin tot felul de tentaţiuni şi şar- 
Jatanil? Te întreb, încă uă dată, ce aţi dice vor de 
acele cinci mili6ne de jidani, când ele ar ameninţa 
să devină deco miline peste dece an? Ce ar dice 
mai cu semă 6menil de stat, umanitarii şi clergimanii - 
voştri, despre uă, asemenea spăimântătâre. invasiune 

“ Îțr mărturisesc că nu am găsit cuvinte cu cari.să 
respuud, dar am scris vărului Pady şi aştept să'mi 
trimită arguminte. 

Îmulţirea Ovreilor în România este atât de înve- 
derată, încât nu este trebuinţă a recurge nică la con- 
dicile stării civile, .nici la râcensiuni. Nu avem decât - 

„Să trecem printr'acelaşi oraş s6ă mahala, la interval 
de un an sâă duoi, spre a vedea cum se întind ca 

_pecinginea din, di în di; cum, pe acolo pe unde, cu
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un an may înainte, nu se pomenea de ovreiii,. prăvă- 
liile românesei ai fost înlocuite cu dughene ovrefescl . 
pline do marfă prâstă şi -mincin6să; cum prin acele 
locuri nu may pâte trece creştinii fără a fi insultaţă 
de copiii ovreilor; cum îşi fac rugăciunile religi6se în 
mijlocul strade, oprind circulaţiunea; cum tâtă ovzei- 
mea, aruncă trecătorilor creştini căutături fiorâse. 

Dinaintea acestei copleşiri, Români! speriaţi stai 
înmărmuriţi şi resemnaţi; tă apărarea lor se măr- 
ginesce în a nu le acorda drepturi politice. Ei mă 
întreb dâca, în locul Românilor, nor Euglesii wigs şi 
tory, radicall şi feniani, catolici şi protestanți, pa- 
trioţi şi cosmopoliți, am concede la “pretenţiunile lor 
de a fi primari, alegători, deputați şi lordI? 

Di? mal că nu ași crede. 
Trebue săţi spun însă că Românii fac uă% mare 

distincţiune între ovreil Spanioli şi ovreil numiţi Nemţă 
şi Leh!; nu se “tem de cel d'ântcii pentru că nu sunt 
prea numeroși şi pentru că obiceiurile şi tendinţele 
lor difer de a celor-l-alţi, al căror număr sporesce pe 
tot anul. 

„ Populaţiunea indigenă se împarte în : 

684,168 familii de plugari, 
45,315 - artisani, 
30,417 . neguțători, 
25,000 , funcţionari, 
10,000 > preoți, 
6,000 a profesori şi învăţători, 
300 x medici, 
320 - arocaţi, 

De report. 801,520
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Report 801,520 
200 2 mâşe, 
150 » hirurgi, 
95 , farmaciştă, 
4, senatori, 

153 a deputaţi. 
802,192 familii plus 9,000 călugări şi călugărițe 

„peste tot apr6pe de 4,020,000 suflete. 
" Deosebit de acestea, mai sunt Români : 
În Basarabia rusâscă, . 500,000 suflete. 
2» Transilvania, 2,115,000 , 
„ Bucovina . 513,000 -, 
Banat 1,200,00% ; 

| paeedonia | E 500,000 > LEpir ” 
Apr6pe de 9,000,000 de Români. Sunt autori cari 

fac numărul lor Ja 11,000,000. EI ai dreptate, dâea, 
țin s6mă de Români! de pe malul drept al Dunărel, 
din Sârbia şi Bulgaria, unde.tree necontenit, fiind-că 
găsesc pământ mal eftin și imposite mai uşâre, pre- 
cum şi de cei din comitatele Unguresel. 

Românii sunt poporul cel mat frugal-ce am vădut. 
„Un muncitor care sapă î6tă diua de diminâţa, până 

s6ră, se hrănesce cu legume ferte în apă cu doi fire 
de câpă şi cu ună bucată de mămăligă uscată, Indienir . 
şi Arabil nu sunt mai sobri decât dânşii. Acer cari 
cad la patima beţiei nu pot resista mal mult decât 
patru sâi cinci ani. Clima nu comportă u% mâncare 
mal substanţiale, nici bănturi prea, tari. Cred însă că 
clasele muncit6re ar avea trebuinţă de uă hrană mal 
substanţiale; sănătatea şi temperamentul lor s'ar re-
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simte în bine. Biserica le impune aprope 200 de dile. 
de post pe an, în care nu li se interdice numai car- 
nea, dar şi laptele, untul, ouăle şi chiar pescele. 

În anul 1871 s'a consumat în tot Principatul Român: 

149,000 boi, vact şi bivoli, 
9,500 riţei, - 

78,000 oi, berbeci, capre şi ţapi, 
„282,000 miei, . 

| 61,000 porci. 

După starea de inferioritate a, vitelor, nu se pâte 
socoti mal mult de 30 până 1a 40,000,000 chilo- - 
grame, (5) cel mult 8 saii 10 chilograme de carne de 
fie-care om, (**) şi de vom ţine sâmă că cea ma! multă 
carne se consumă la oraşe, putem dice cu certitudine 
că plugarul nu consumă nici do&-deci de chilograme 
de carne de familie. Cu câţi-ra an! înainte, tot ţăra- 
nul avea, dumineca cel puţin, 6la cu găina la. foc şi 
porcul gras la crăciun; astă-di impozitele prea grele 
pentru dânsul nu' mal permit să hrănâscă puiul de 
găină, nici porcul pentru dânsul şi pentru copiil lul, 
ci este silit să'1 ducă la târg, căci perceptorul îl aş- 
tâptă acasă cu putere de esecuţie, 

„O să ţi se pară stranii când "ţr-oiui spune că po- 
„porul pe care îl credI sălbatec şi barbar, ei îl con- 

sider, în generalitatea lui, de uă potrivă cu popârele 
cele mal deştepte şi mal luminate din câte am vedut, 
Este adevtrat că Românii nu aii dat până acum lumel 

: (*) 600,000 până la 800,000 cântare stii 66,000,000 pent la 88,000,000 
anți. , - 

(**) 16 stii 20 de fanţi.
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un Om de genii, nu S'aii distins prin vre un cap- 
d'operă, sâii cu vre-o descoperire în arte, în sciinţe, 
săi în meşteşnguri; este adevtrat asemenea că er nu 
au r&sunat în lume numele vre unul învăţat sâă vre - 
unul filosof, că nu ati încă adeveraţi docţi, ființe de 
acelea cari consacră t6tă viâţa lor unul. studiii arid, 
împingând cercetările şi inveştigaţiunele până la cele 
mal din urmă limite; der acâsta urmâză să fie atri- 
buită circumstanțel că sunt un popor cu totul noii în 
vița intelectuale ; că sunt puţini ani de când ai în- 

„ceput a urma universitiţil şi sc6lele speciale aie . 
Europei; în fine că de scurt timp aii început a avea 
scoli regulate. În general, sunt fârte inteliginți. Rar 
poţi găsi între dânşii, fie în oraşe, fie la sate, ceea 
co se numesce “un idiot, un stupid, un imbecil s6ii 
un prost. 

Cretini mu esistă între Români; de și ati gușaţi 
pe văile Rucărului şi ale riuluy Domnor, der aceştia nu 
pot fi comparaţi cn cretinii din Valais și din Aost. 
Guşaţii din Muscel îşi caută forte bine singuri de 
afaceri şi de daraveri. Glasul le este alterat, dor spi- 

- ritul lor este liber, 

În. conversaţitine şi la, petreceri, Românil sunt deş- 
tepţi şi plăcuţi. Cu puţină învăţătură devin forte 
buni advocaţi; escelâză în medicină şi chirurgiă. Fără 

a voi săi compar în sciință cu medicii şi cu “chirurgi 
„cel mari al Europei, îndrăsnesc a dice că le pot ţine 

„„ pept în diagnosă şi în operări din cele mai dificile 

  
şi mal delicate. Acer cari s'a dat la studiile ingi- 
neriei aii reuşit forte bine şi mulţi dintr” enşil sunt
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căutaţi de concesionarr şi de întraprindătory de lucrări .- de drumuri de fer, de porturi şi de canaluri de ună potrivă cu înginerix esperimentaţi aduşi din Francia, şi din Anglia. | 
n general Românii ai uă mare înlesnire la vorbă, n Camera lor am audit oratori cari ar face onâre parlamentelor celor ma! vechi. Cât pentru poporul de „Jos, o mal repet, nu cunose țeran plugar mar deştept şi mai lipsit de prejudeţe ca ţăranul Român. Presiu- * nile, jăfuirile şi maltratările prin cari aă trecut şi - trece nu ai putut să] prostescă; şi dâca, civilisaţiunea Sar cântări dupe cătimea de inteliginţă „respândită asupra poporului întreg, nu aşă sta, la înduoslă a pro- clama pe Români unul din popbrele cele mar înaintate - ale Europel. |



  

IV. 

Dootorului Murton Esq, 
Devon 

Ducuresci, 4/5 August 1875, Eddistone Lighthouse, 

Jubite Doctore, 

A& întrebi daca am întălnit -p'aicr pe bolnavul du- mitale de la Băile de la Elgoland ; în adevăr am a- | desea acâstă norocire; el de şi din provincie dar vine forte des în Bucureser unde se află chiar acum ; lo- cuesce într'un otel cu mine; îl întâlnesc maj în t6te dilele în sala de mâncare. Ne salutăim dar într'atât se mărginesc relaţiunele nâstre. Trebug să scil că acest domn este u% persână importentă, unul din de- pataţii cel mai influenți ar majorităţii, urechia cabi- netului cum am dice; glasul stă puternic acopere dis- 
cuţiunele şi face să înceteze sgomotul : Când strigă el: jos copii! toţi deputaţii majorităţii cadu la pământ, „şi când shiară uă dată : sug copii! toţi se sc6lă ca, un singur om. Ministrul nu pote fără el. Este nedes- părțit de iumicul săi Baronul de Fluman cu care il vedeam la Otelul Turnul și Elephantul când eram la
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Copenhaga. Acest Baron dupe cum am înţeles este un 
„umanitar mare; a cărui vis favorit este de a, face ca, 
acâstă ţ6ră să se civiliseze şi să se îmbogăţescă în- 
tr'uă clipă. EI esplica deputaţilor din majoritate teoria, : 
cum se împace interesele generale ale Statului Român 
cu interesele sale particulare, fără paguba nimenul şi 
în câştigul tutulor; şi pentru acâstă invenţiune nu 
cere decât un mic comision. e 

Nenorocire însă că are un antagonist, un concurent 
- în marele financiar Gheșefstein care propune unificarea 

tutnlor datoriilor publice şi private. „Aveţi fel de fel 
de datorii, dicea el mal deunădi, la un. din mesele 
de „la Broft, unde se adună mai mulţi 6meni politiel : 
aveţi datoria Stern, datoria Oppenheim, podurile de 
fer, linia Giurgiu, domaniale, renta && &,, fie-care da- 
torie cu deosebit tip, aveţi de 6, de 7, S, 9 şi chiar 
de 10 0%/; pe an datori! pentru serviciul cărora bu- 
„Setul a ajuns să fie încărcat cu aprâpe 50 de mili6ne 
pe fie-care an. Nu ar fi 6re mult mal frumos să aveţi 
uă singură datorie consolidată și limpede, nu ar fi. 
mal demn să aveţi un singur tip, nu ar fi uă ade- 
vărată glorie să vedeţi în tâte. dimineţile în diarele 
financiare cuvintele : asâră renta Română s'a închis 
eu 52 cu 55 sai chiar cu 50 şi înscriind datoria 
într'uă singură carte mare a, datoriei statului; aţi 
scăpa de uă mie de încurcături? Pentru acest servicii 
eti nu v'aşi cere decât un mie comision de 20/j cu uă 
juisantă de duoă s6ă tre! lunk.“ 

— Na înţeleg, respunde unul din convisi, nu în- 
țeleg care ar fi arantagiul uner asemenea operaţiuni.
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Am spori capitalul şi atâta tot. .În loc de uă datorie 
de 500 de miliâne,. am avea una de 1000 de mili6ne, 
s6ii de un miliard, şi în loc de a avea nisce datoril 
cari, prin amortisare, asi să înceteze una câte una, la 
1876, la 1880, la 1886;-1a 1890 sei la 1891, 

“am avea uă datorie de duo: orl ma! mare şi care nu 
Sar stinge nică uă dată. Eă numai. atunci aşi înțe- 

„lege uă conversiune, când Statul ar găsi a se împru- 
muta cu uă dobândă mai eftină, cum s'a făcut şi în 
alte ţări; adică când Statul ar plăti serviciul anual 
al datoriei! publice 40 sâi 45 de miliâne, în loe de 
50 de mili6ne, rimâindu'y câte-va mili6ne pentru cum- 
părare de rentă cu care s'ar micșora datoria. Con- 
versiunile numai atunci sunt bune, când este pletoră 
de bani, iar nu când banii sunt rari şi scumpi. . 

— Aşa este, respunse capitalistul, der dumnsta, nu ŢII 
sâmă de lustrul ce s'ar da creditului Român în Europa 
şi de consideraţiunea, ce ar câștiga în lumea financiară. 

— Nuță mai bate capul cu dumnâlui, strigară în 
cor cek-lalți 6speţi, este un om ruginit. Dâr spune-ne, 
credi 'că ar rămâne un beneficii dintr'acâstă transfor- 
maţiune pentru grupul fundator, şi la cât cred că 

"Sar urca participarea fie-căruia din nor? | 
„_— Daca trâba va fi bine condusă, respunse finan- - 

„ciarul,: trebue să lase cel pugin 1 0/0 de repărţit, ceea, 
ce revino cam la opt s6i noă mili6ne. 

Convivil se unitară unul la altul, se sculară, şi for- 
maâță în grupuri, şoptiră încet, ast-fel ca să nu se potă 
audi ce vorbeati. Tot ce pot spune este că nu vorbeau 
românesc, . :
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La uă altă mâsă, un domn gros. cu favorite albe 
lungi până la brâu,. ara unui alţ grup de 6speţi, 
cum, mesurând din întâmplare marea în lung, în larg şi în adâncime, a, descoperit că nimic mar lesne de 
cât a transporta Odesa, - Trebizonda şi Constan.tino- 
polea, la Ibrianu, trăgându-le: ca pe rotile. Cu un 
craion de aur în mână, pe un petic de hârtie, le 
demonstra, precum doă şi cu doă fac patrn, că lucrul 
se pote face numa! cu un vot al camere! şi ca 100 
de mil de acţiuni de câte do&-deci lire, garanţie - 8 0/0 şi amortisare îndestulătore. În fine le doredea, 
că ar resulta peste dece mili6ne a, se repărţi între 
tovarăşi şi aprobatori, deosebit de avantagiele ce ar presenta cestiunea de civilisaţiune, de progres şi de 
glorie pentru ţâră şi pentru guvern. 

— Der nu credi dumnta, domnule, dise unul, 
că, în loc de a aduce pe Odesani pe Trapezondiani, 
şi pe Tarigrădeni la Ibrianu, ar fi max lesne şi Mal 
cu minte să căutăm a face mar multe înlesniri co- 
merciului porturilor n6stre după Dunăre. Să căutăm 
să facem din 'Turnu-Severin, din Giurgiu, din Galaţi, 
nisce intreposite ale Europei şi ale Orientului, des- 
ființând vămile pe mărfari şi pe producte. 

Cel cari ascultaseră cu mal multă atenţiune şi cari 
se convinseseră de eficacitatea lucrului, de necesitatea, 
politică, ce le impunea posiţiunea geografică şi patrio- 
tismul lor cel luminat, se sculară toți ca un singur 
om, spre a se duce să vorbescă la locurile compe- 
tente în favorul măreţei şi patrioticii idei de port la Ibrianu. Rămaseră împetriţi când un domn de la
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uă altă masă care ascultase tâtă conversațiunea, se apropiă de grup, şi le şopti la urechii că ar fi prea târdiii; căci împrejurările politice cer să se dea, uă 
altă direciune spiritelor. 
— Să cercetăm dâca nu ar fi uă comhinațiune mal bună, dâca nu ar fi mal politie să le trasportăm 

tote la Custenge. 
— Bravo! strigară cu toţii. Vedi asta, ideă! 
La Grand-Hotel Brofit fie-care mescidră de patru 

tacâmuri, îşi are specialitatea, sa. 
Dâr de câte-va dile tâtă atenţiunea este ţintită 

asupra unei mese cn cinci tacâmuri, unde a apărut 
un 0m cu adevirat straordinar, un om de 0 mare 
concepţiune. Spiritul său coprinde, într'uă singură 
dătătură de novod, tste operaţiunile economice, sociale şi financiare ale unur Stat. Vestiţii Godillot, Strus- 
berg, Ambron, nu'% ajung nică la glesnă. EL cere un 
forte mic comision; se îndatorâză să găs6scă,, trei dile după ratificarea Camerei, uă Companie care să 
ia asupră'! toţi munţii cn sare, esploatare, consuma- ţiune şi esport, cu un mie adaos la gabelă. Priimesce 
să se însărcinese cu vămile, import şi esport; făgă- duesce să aplice sistemul de regie la, pescării și stu- 
hăriy, la moşiile Statului cu păduri şi cu gerenţi cu 
tot; timbrul şi înregistrările; postele şi telegrafele; în fine făgăduesce să ia asupră'1 t6te dările directe şi indirecte cu Visterie cu tot, oferind chiar -un spor de 5 0/0 pentru termen de 99 de ani. Pentru acest sfirşit se obligă a depune şi cauţiune de un milion. — Şi de ce nu, mă TO, —— dicea el unui depu-
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tat, om cu mare greutate în partidul democratico-li- 
beralo-conservatoro-dinastic, dâr eare tot: mal avea 
Gre-cari nedomiriri, şi îl făcea nisce mici obiecţiuni, 
— de ce nu? N'al vădut dumnâta cum compania In- 

„diilor a stăpânit atâta mari de ani uă sută do&-qeci 
de miline de suflete pe. care t-a îmbogăţit şi I-a 
procopsit? nu scil cum Genovesii, un pumn de negu- 
story, fără arme, fără nimic, aă stăpânit atâta vreme, 
numai prin comptoare, Marea-loniană, Archipelagul 
şi Marea-Nâgrăt 

Şi mal adăoga : 
— Dar fără a merge aşa de departe, să ne o- 

prim la otcupeiil francesi, aşa numiți fermieri gene- 
rall.. Ce eraii el, mm rog, alt de cât, pe un picior max 
restrins, ceea ce propun ei astădi pe uă scară ma! 
întinsă, — uă instituţiune de ordine şi de conservare 
în cel mal mare grad, uă instituţiune eminaminte 
dinastică? Dovedă că a trebuit să viă anarchistă, 
pantalonari, antidinastici, republicani ca s'0 dărâme! 
aii dat'o jos, pentru că alt-fel nu ar fi putut să is- 
butâscă să restorne dinastia şi tronul Burbonilor. 
Dumnearâstră aţi inaugurat un regim nucă, trebue 
să'1 dați base bune, săi puneţi proptelele pe care să. 
se radiime, trebue într'un cuvânt să căutaţi să aveţi 
po î6tă lumea în mână, căci alt-fel cădeţi de vă ru- 
peţi nasul, 
— Dar, domnule, mi se pare că suma de 50/), 

adică 41/p miline pe an, ar fi un folos neînsemnat 
pentru un privilegii atât do lung, un vâc înțreg! 

La, acestă, obserraţiune, unul din 6speţi, sculân-
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du-se indignat, dise marelui om care s8 gătea să'l 
facă să înţelâgă : 

—. Lasă, domnule, nui mar respunde. El nu în- 
țelege asemenea operaţiuni; și n'o să pricâpă nicl- 
uă-dată calculele intereselor compuse, şi cum Statul 
beneficiză cu 616 miliâne în timpul concesiunel.: | 

Toţi cel-alţi sculându-se de Ja mâsă încântați și pă 
trunşi de veritatea. espunerilor, se sfătuiră între dânşii 
câte-va minute într'un colţ, apoi plecară s% lucreze la 
realisarea planului propus și la întărirea tronului, 

Fericită ţâră! Pe t6tă diua, sosesc industrial, con- 
cesionari şi capitalisti aducându'x canaluri, irigațiuni, 
distribuţiuni -de ape, fontâni, luminări, drumuri de 
fer în dr6pta şi în stânga, în sus şi în jos, pavele, - - 
bănci şi parabănci. Cu uă asemenea afluinţă de ge- 
neroşi făcător de bine, România, trecând din conce- 
siuny în_concesiunt nu p6te decât să deviă în curând 
un adevărat Eldorado, prin midlocul căruia, în loc 
de Dâmboviţă,: să curgă Pactolul cu tâte bogăţiile 
lume. Acest rit daurit adăpând pe setoşil guverna- 
mental de astădi şi de mâne, ordinea morale şi ma- 
teriale va continua să domnâscă în România! 

Pe lângă acești argonauţi ax civilisațiuner, sbâr- 
nâlesc ca pe lângă un roiă, uă mulţime de trântori 
ovreeaşi, trântori coconași, trântoră samsarași şi ghe- 
şeftăraşi, cari es pe t6tă diua la lumină, ca ciuper- 
cile pe gunoiii. . E 

" România este pământul făgăduinţer. Cea, ce se po- 
vestesca în uă miă şi una de nopți, aici este o cu- 
rată realitate. .  - -



448 

Era, mal acu duoi ani, un biet ovreiut soios şi 
sdrenţuros, care vindea locatarilor otelului jilete de 
flanelă, caşneuri şi tutun turcesc. N6 povestea, adesea 
cum Krachul de la Viena în înghiţise milinele, nu 
mal ca te ştergi la ochi, şi cum venise să le caute 
în Bucuresci, dupe porsţa unui amic, care i-a indicat 
România ca uă țâră nouă, lesne de sploatat, uă țâră 
pe care gheşeftarii 'şt-aii pus de mult ochiu, unde 
îşi aşgă tabăra şi își întind laţii. Închipuesce'ţi mi- 
rarea mea când, mal de unădi, întâlnesc pe jupân 
Buhor al mei într'un echipagiii strălucit, frisat şi 
pomădat. Îndată co m'a gărit, s'a dat jos din droscă 

„şi "mi-a, dat mâna cu un aer de protecţiune. "Ara, 
povestit dificultăţile şi vicisitudinele prin cari a, tre- 
cut ca s'ajungă unde este astădi; 'mr-a spus cum a 
alergat mai multe lun! cu limba sc6să dupe ună con- 
cesiune de furnituri pentru armată; cum făcea zimble 
când. vedea cum îndrăsneţii concurenți cari luau la, 
licitaţie pari de ulm, pene de cocoș, fasole, IN0rcoTI, 
cisme etc., cu tret-geci şi patru-deci la, sută mar jos 
decât ar fi putut el să şi le procure, şi cum, cu 
tâte acestea o scoteaii la capăt, şi cum - realisaii 
beneficie însemnate. "Mi-a povestit cum într'uă di, 
aflându-se la cârciumă cu un alt orreiă căruea, spu- 
nându'i că îi este compatriot şi cam radă cu renu- 
mitul Stral, s'a pomenit că îl ia, şi] duce do'l re- 
comandă la un protector puternic. — A doa di, o mi- 
nune! lua prin licitaţie ma! tote furniturile. De 
unde să'1 dea în gând mat înainte că mucavana pâte 
înlocui cu avantagiă talpa și tocurile de cisme, şi că



449 

bravilor cal al armatey Române le place cu deosebire fenul muced şi orzul încolţit. În dnoă talir s'a împi- ciorogat. “Acu are buroii în otelul Broffţ, centrul a- facerilor celor mari. 'Trăesce ca un bancher; ţine apar- tament în strada mare, caretă, droşcă şi sanie, diua şi nptea; se portă galant, vi6ţa i-a devenit lesne şi plăcută. Dimirâţa nu se sc6lă înainte de dece; îşi bea cafeua în aşternut pe tavă de argint. "Toaleta şi duoă trei visite intime îi ocupă cel puţin uă oră, ducă; de- jună în tote dilele cu tre! patru amici, tinert de modă, Între orele duoă şi trei, acer amici îl părăsesc, se duc pe la biurourile lor respective, căci sunt ma! toţi în slujbă, atunci îi remâne timpul d'aşi regula, socotelile diler şi d'a'şă. face corespundinţa. Pe la cinci îşi re- „găsesce tovarășii, face uă plimbare Ia, şosea, când timpul este frumos, un wist s6ă un mie stos când ploă până la vremea mese, Vera pe lună, la Bănâsa, la Fere- streă, la Circ, la Raşea, sâii la Patzak; i6rna, la teatru; dupe aceea, supei cu lăutiri şi chef. Pe la ducă, pe la trei despre di, întră, se culcă şi adârme ca un fericit, A duoa, di el învertesce aceeaşi rotă a vieţel. . 
| „Mal acu un an un big om, nn sciă de era bât, nu sciit de era ostenit, adormise. pe uă laviţă în gră- dina publică; când, 6tă că trece norocul, nalt, mare şi chipeş. j 

— Ce faci acolo? îl într6bă norocul, trânţindu”y . uă botfortă în şale, 
— Dorm, îl respunde omul cu un accent străin. „_—,Sprehenzi Dayer? îl întrebă norocul cu blândeţe. 10957 

29



450 

— Ia, Ecţelenţ, respunde nânaţul scarpinendur-se 
în cap. “ 

— Din ce parte a Daloilander? îl întrebă norocul, 
tot pe nemţâsca al6să, | 
„— Von Magdeburg, Ecţelenţ; am fost cu Moltke 
la YVert, la Sedan şi la Paris; era să fii sergent deca 
sciam carte, 

— Ce meșteşug al? 
„— Nu am nici un meşteşug, Boţelenţ, 
— Cum trăesci fără meșteșug? | 
— Porte bine, Ecţelenţ! Tai lemne pe la boeri. 
— Va să gică, eşti forestier! Vino dupe mine, 

slugă bună şi credinci6să! Peste puţine ax fost, 
peste multe te roiii pune. 

Astă-dI bietul -om, care nu scia ce s%'şi facă cas 
pului, are l6fă bună, bere de ajuns, ba şi-a procopsi 

şi rudele. 
Norocul! N'ai dice că s'a întors pe dos timpi lui | 

Arun-el-Raşid. 
Dar câte şi mal câte minuni d'astea : 
Duo! tintilomi, cari nu aveai cu ce să'și cumpere 

uă cravată și trăiau din mică espediente, s'a ală- 
turat mai astă vâră pe lângă uă concesiune măn6să, 
În câte-va săptămâni m'am “pomenit cu dânşii cu bu- 
zunarele pline de lire. Le-a venit câte duoă mil partea, 
fie-căruia. Ce” drept, aă și muncit! afacerea a fost 
condusă cu un talent și cu ună inteliginţă cari le fac 
cel mal mare onor. Patria pâte fi mândră de asemenea, fil. 

La început, grupul erai numal de trei, der în urmă 
„s'a complectat cu alţi patru torarşi, şi s'au făcut şâpte : 

)
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Şepte fraţi, 
Pe pungi încălecaţi; 

toți Gmeni cu influinţă şi cu trecere, Au luat şepte birji Ş'au alergat şpte săptemâni. Iată cum au pro- cedat: May ântâiu au dresat uă listă lungă, tot de 6meni aleşi, pe care "I-au împărţit în căprării tot de 
„câte şâpte; după aceea ai cântărit consciințele după datinele statistice ce aveati, plus comisionul, plus importanţa ipochimenalut, după relaţiile sâle în so- „cietate, după influinţa sa în sus şi în jos, după age- rimea condeiului ş'a limbei sâle, nici chiar capacitatea, musculară nu a fost neglijată. | 5 - Campania a, fost bine condusă, şi succesul a fost 

„strălucit, 
Acum eroi! bâă şi chiuese în sănătatea Regelui Bacciş! 
Precum după uă bătălie luptătorir 'ş povestec unit 

altora cu fală capcanele în cari ai făcut să cadă i- amicul, mărşurile şi contra-marşurile, îmbuscadele şi stratagemele prin cari "I-ai asigurat biruinţa, ase- ” menea şi eroii. noştri povestesc cu îngâmfare cum s'aă tras pe sf6ră uni! pe alţii, cum aă reuşit a da mai puţin ca să le rămâit mai mult, cer tocmâla fusese cu toptanul, cu ghiotura sai ă forfait. În fine, tot între chiimaţi se istorisea cum un cavaler, indignat de modicitatea Tecompensei, în loc să bage fânul în cisme, la consacrat bătrânei sale acheneo. 
A. duoa di după regularisirea, afacerel şi împărţirea recompenselor oneste, premiaţi! a pornit toţi cu toţii într'uă veseliă și s'a dus să şi gol6scă „pungile la.
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băi. Acum se întore unul câte unul din capitalele 
Europei, spălaţi şi scuturaţi, 
A petrecut împărătesce la Caf6  Anglais, la- Neu- 

weld şi la Cremorn, şi întră în ţâră cu garderdbele 
renouite după cele din urmă mode, aprorisionaţi pen- 
tru mal mulţi anl cu cămăși, cu cravate, cu gulere, 
pomadă, coldcream şi velutină, 

Acum îi găsesc! 6răşi: adunaţi în grupe innprejrul 
mesci6relor lui Brofft, așteptând cn nerăbdare noni 
ocasiuni spre a da dovedi şi mal strălucite de sciinţă 
şi de patriotism. 

— Aşa se face şi în Anglia! îm! dicea un depu- 
tat. Pentru fie-care concesiune figureză în condicele 
companiilor, sute de mil de lire sub titlul de parla- 
mentary expenses (cheltueli parlamentare). 

A trebuit să'r esplic ce sunt acele cheltueli, să”! 
spuiii că în Anglia nu se dă nici subrențiuni, nici 
garanţii de către Stat; că fie-care, particular sâit com- 
pamiă, pote să facă or ce speculă, de unde şi până 
unde îl place; că o pote esploata în folosul şi risicul 
săă; însă cun Gre-cari condițiuni, cari nu sunt tot-de- 

“una lesne de îndeplinit, din causa marilor cheltueli 
ce. necesită. Fără îndeplinirea acelor condițiuni, Par- 
Jamentul nu pâte da încuviințarea sa. Misiunea par- 
lamentului se mărginesce numa! în cercetarea, acelor 
condițiuni. 

Ele sunt : 
A nu atinge dreptul de proprietate a nimănui; 
A nu jicni. interese sâii drepturi câştigate;
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A nu împediea circulaţiunea pe strade, pe şosele, 
„nică pe drumurile de fer esistente. . 

Acel care cere încuviințarea,  Parlamentulni, nu 
este destul să se înfăţişeze numar cu planuri bine 
studiate şi bine desemnate; îi ma! trebue să producă 
consimţimântul tutulor comunelor interesate, consimţi- 
mântul întulor proprietarul de - pământ s6ă de case. 
pe unde are să trâcă; să dovedâscă, prin acte auten-. 
tice, că s'a înțeles cu toţi interesaţi asupra modului 
şi preciului espropriaţiuner; să arăte că ţ4te sunt 
desbătute, hotărite și contractate. Cheltuelile pentru 
dobândirea acestor acte şi contracte, sunt: une-orl. 
forte mari; şi fiind-că, sunt necesari! înainte chiar 

„de a se cere, şi înainte de a se dobândi consimţimântnl 
Parlamentului, se numesc cheltueli parlamentare; iar 
mu pentru că ele servesc la cumpărarea consciințelor. | 

Dâca un membru al camerei Comunelor s6ă al ca- . 
mere Lordilor ar av6 nenorocirea, să-şi vândă votul, 

“și acâsta ar ajunge la audul Reginei, sâi al Lor- 
dului cancelar, acel om. ar merge drept la Millebank, 

„de ar fi măcar de şepte palme în frunte. Guvernul - care ar av imprudința a nu lua măsuri în contra 
"unei asemenea corupţiuni, s'ar. găsi în facia unur 
parlament care l-ar confunda cu culpabilul, şi în | 
faţa, unui popor care i-ar arunca atâta noroiii în câţ: t6tă apa din Tamisa nu "l-ar put spăla. | 

„„_„ Lucrurile cari se petrec aici sunt aşa de straoi- - „dinare, încât bieţit Români ai ajuns a nu se mar 
„mira de nimic; absolut nimic nu le mal face impre-. . - „Siuno, Uă afacere care în orl-ce țeră ar fi un scandal ..



454 

public, aici trece, pot dice fără esageraţiune, nebă- 
gată în s6mă. Puţină vorbă, câte-va articole în diare, 
dar nimic mal mult. Lucrurile merg așa de iute, în 
cât n'apucă să se isprăvâscă una, şi vine pe tapet 
alta şi mal grosă. Cea din urmă înccă şi face să se - 
uite predecesârele er.
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„To Eduard Barrington Esq, 

Boxburghe, 
Ă E 34, New. Cumberland Strest, Bucuresci, 14 Noembre, 1875. 

Scuinpe amice, | | 
Uă scris6re, pornită din ort-ee punct al Angliei, 

sosesco “în Bucuresci în cinci dile. A ta, din septem- 
bre, a călătorit şâpte-deci şi cinci de dile până să 
ajungă în mânile portarului mei. Causa, întârdiărer . 
a fost că în loc să scrii pe plic, cum trebuia : 

Bucarest 
Roumanie, 

s6i scurt : 

Bucarest, 
al scris : Ei 
”  Boukhares 

| Turkey, 

Cu asemenea, “inscripţiune,. bietul plic a trebuit să mă . 
caute mal ântâii la Bukhara, în Turkestan; de acolo -
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să se întorcă la General Post-office din Londra îm- 
podobită cu fel de fel de timbre şi de notițe nega- 
tive, şi de aci pe urmă să'șI ia Aramul spre mine. 

Bucuresciu, amice, nu este în Turcia ; toță împiegaţii 
postali şi telegrafici o scii, dâca nu prin slaba pre- ” 

„dare a Geografiei în sedlele nâsire, dâr cel puţin din 
convenţiunile telegrafo-postale ce esistă între România 
şi deosebitele state ale Europer. Aşa cum al scris pe 

“adresă, epistola, ta trebuia, să facă negreşit colindul 
care m'a privat atâta timp de plăcerea de a, avea, scir! 
de la tine. Nol, Englesii, afară de Turcia şi de Rusia, 
şi ac6sta numa! întru cât privesce interesele şi teme- 
rile n6stre despre indii, suntem într'uă ignoranță ela- 
sică despre tot ce privesce. charta, şi politica Europer. 
„De şi -cutreierăm pământul şi mările de la un pol la 
altul, de şi cun6scem hotarele domeniului Rajahului 
Beng-Kallang-Boenot și tote încreţiturile coster Mala- 
barului, suntem în cea mai mare nesciință despre ţări 
şi oraşe importante chiar în Europa. "ŢI aduci aminte: 
cât am căutat Sebastopolea până ce am găsit numay 
din întâmplare Camieșn? Generalii nostri o căutari pe . 
Ja Eupatoria. În privinţa Românier mal ales, mergem 

„cu nedomirirea până. a o considera ca vasală a Porții . | 
Otomane, pe când 'ea este țera, cea ma independinte - 

- din lume, Ne închipuim că Sultanul, care este astădi 
potentatul cel ma! inofensiv din lume, ar fi suveranul . . 
Românilor. Dâr să'ţi spuiii de unde vine „acest eres, 

A fost un timp când fioroşii turei spălmântaseră 
lumea întrâgă cu biruinţele şi cn cuceririle lor, Er. 

„_ duseseră grâza până la porţile Viener, -
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Atunci Domnil Români, îngrijaţă pe de uă parte “de nenorocirile cari apăsa ţările de peste Dunăre cădute sub iataganul turcesc, temându-se pe de- altă - parte de cucerire, ai căutaţ a preveni răul, și s'au învoit să cumpăre de Ja Sultan, printr'uă dare bănâscă anuală, obligaţiunea Porţei de a'1 apăra, de incursiu- nile Turcilor de pe malul. drept, de a'X ajuta în contra ori-cărul inamic din afară; şi de a protege comerciul românesc în 'Tureia; cu condiţiunea ca şi 'Tureiy să „fie liberi a face comerciii în România, fără însă d'a se putea nici stabili, nici rădica giamir. pentru cultul mahometan pe pământul acestex Er. . “ Românii plătesc Porţei acel tribut anual precum multe State europene,.şi din cele mar pnternice, plă- teaui, chiar până în secolul în care trăim, Deiuluy de Alger dări de banr,. pentru ca să nu fie: pavilionul lor espus la atacurile pirateriel barbarescilor, — precum şi puternica “Romă plătea, în timpii să ce! may g&lo- Tioşi, lux Decebal protecţiunea ce d&nsul acorda, colo- „ilor Roman! “din Mosia şi din Panonia. - Domnil Români aă încheiat cu Sultanii tractate de - felul acelora pe cari publiciştii noştri 16 numesc trae- iale de alianţă inegale, prin care un Stat mar mie - Tecunsce pe un alt Stat de mal mare și de mal pu- | - ternie, fără însă ca prin acesta să'şI înstrăineze su: veranitatea sa. 
„. Cuvintele de Capitulaţiuni, de Suzeran şi de Tributar, .. „ întrebuințate une orr în diplomaţie, ati făcut po uni! - Să redă că conţin idea, de vasalitate şi de dependință. „“Acâsta este uă erdre grosolană, fiind că ateste espre-
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siuni nu ati mal multă însemnătate, nici mal multă 
precisiune, în casul Principatului Român, de cât are 
numirea, de capitulaţie ce s'a dat tractatului încheiat 
între Sultanul Soleiman şi Francisc L al Franciei, 
tractat care s'a, întins mal în urmă şi la no! ca, la; tâte 
cele-lalte puteri europene, fără ca, acestă . numire. să 
lase cul-va bănudla că regele cel ma! cavaleresc din 
lume şi t6te capetele încoronate ale Europei ar fi ca- 
pitulat vre-uă dată dinaintea strălucitului Sultan. (2) 

Aceste titluri şi numiri nu valorâză mal mult de 
cât titlul de. Rege al Ierusalimului, al regilor Siciliey, 
titlu care, chiar trecut pe capul lui. Victor Emanuel 
nui dă vre un drept asupra oraşului Sânt, şi nu face 
nică. mal mult. nici mai puţin de cât titlurile pomp6se 
ale Episcopilor în partibus infidelium. - 

Este adevărat că Românii, slăbiţi prin neconteni- 
„tele lor lupte cu. Ungurii, cu Lehil și cu 'Tătariy, nu 
a fost tot-d'a-una în stare să'şI apere cu eficacitate; 
drepturile în contra 'Turcilor şi să se opună usurpă- 
rilor Sultanilor. Adesea a trebuit să, sufere chiar ca 
Principi! lor să li se impună şi să li se trămită de 
la Constantinopole; dâr nier.uă dată. nu ati lăsat ca 
drepturile lor să cadă în disuetudine, împotrivindu-se 
necontenit când cu armele, când prin acţiunea, diplo- 
matică, 

- Apărarea, şi revendicarea, drepturilor călcate au fost 
causa numerdselor resbele: şi a alianțelor Domnilor 
Români: cu Ungaria, cu Austria, cu Polonia şi mal! 

(*) Soleiman cel Maenific.
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în urmă cu Rusia, Concursul ce au daţ Români! ar- matelor: Czarilor, luptând alături cu Soldaţii: lut Pro- sornwski, lui Cutusof, lut Dibiei şi lui Geismar, în contra 'Turcilor, până la 1829, le-au dobândit titluri neprescriptibile la, Tecunostinţa cabinetului de Peter-. sburg. De aceea, la or co încheiare de pace cu P6rta, Rusia nu a lipsit dea garanta drepturile Românilor, drepturi cari au fost menţionate în tractatul de la, Adrianopole, şi recunoscute mal în urmă în tractatul de Paris la 1856. .. ia 
În urma ocupaţiunei rusesc de la 1829— 1834, Rusia, în vederile sâle asupra Orientului, încercând prin consulii str a esercita un fel de protectorat asu- pra Principatelor, Românii au protestat în contra in- gerinter acestei puteri printr'un şir de acte ale ob- Ştescilor adunări, şi în urmă prin revoluţiunea, de la, 1848; ast-fel în cât se pote dice că, de la 1828 

până la 1856, Principatele asi fost într'uă stare anor- 
male. Între aceste două date, Români! ai căutat prin tote mijlâcele a face să li se recunâseă şi să li se confirme drepturile. de Către puterile Europer; căex unele dinir'ânsele se obicinuiseră, a, privi ţerile Române ca pe nisce provincii turcesci, 6r altele ca pe nisce . provincii în afacerile cărora Rusia singură avrea drep- 
tul a se amesteca. | 

La 1856, în urma resbelului Crimeei, puterile be- 
ligeraute, împreună cu cele intervin&târe, intrară în- 
ir'uă cercetare mai seri6să a pricinel. Voind să. pună un capăt causelor de colisiune dintre Port şi Rusia, 
ati căutat a regula situaţiunea țărilor dintre aceste
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duo puteri. Ast-fel, făcând să intre Principatul Român 
în dreptul european, "%-a creat uă posiţiune de neu- 
tralitate, punându'l sub garanţia colectivă a, celor 
şepte puteri cari ai semnat tractatul de la Paris. Cu 

- ac6stă ocasiune, vechile tractate ale lut Mircea, Vlad 
- şi Bogdan, al căror test s'a publicat de atâtea OI, 
au fost analisate discutate și recunoscute de î6tă Eu- 
ropa ca ne lăsând nică uă umbră de îndoslă asupra 
drepturilor Românie! ca Stat suveran şi autonom. 

Pentru esecutarea articulelor privitâre la Româ- 
nia(*) s'a trămis la 1857, la Iaşi şi la Bucuresei, 
şepte comisari ai puterilor semnatare, cu misiune de 
a Studia trebuinţele şi dorințele Românilor, — Europa 
arogându'şi un fel de tutelă; Acea comisiune a con- 
“votat îndată ducă adunări, cu numele de Divanuri ad- 
hoc, în cari se aflau represintate tâte clasele Prinei- 
patelor. . Să | 

Comisarii, după ce ai ascultat, voinţele şi dorinţele 
esprimate de acele adunări, at resumat resultatul în- 
vestigaţiunilor şi părerilor lor într'un memorii colectiv 
cu data de 7 aprile (26 marte) 1858. Acea: lucrare, 
de şi iscălită, de er toţă, nu esprima însă opiniunea 
intimă a nici unuia dintr'enşii; era mar mult un com- 
“promis, prin care se înlăţura sâii ma! bine se amâna 

” deslegarea unor costiunt şi unor' dificultăţi, numai şi 
numal ca să p6tă ajunge la uă soluţiune, fie şi pro- 
visorie, Testul acelui act a servit de basă Conren- 
ţiunei care s'a iscălit peste patru luni și jumătate, 

() Ari, 28, 24 şi 25 din tractatal de Paris, 1856, marte 31.
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la.7 (19) august 1858, la. Paris, de către cele ş6pte puteri, şi prin care se da Principatelor o organisa- - ţiune interidră. | | 
Din raporturile individuale şi confidenţiale cs fie- care din comisari ai adresat Suvernului lor. respectiv, “precum şi din discuţiunile ce au avut loc în sînul conferinţelor se pâte.vedea, cât de puţin simpatică era „să fie Convenţiunea de la august fio-căruia din. ple- „mipotenţii cari aut iscălit-o! 
Protocâlele în cari s'au consemnat tâte desbaterile în timpul conferinţei s'aă publicat; însă: raporturile confidenţiale ai rămas secrete. : Unele dintr'ânsele. ofer pentru Români un mare interes, nu numai ca studii istoric, dâr şi ca studiu politic şi sociale; şi sub acest din urmă punct de vedere, mal cu s6mă, opiniunile, acestor 6rneny emininţi merită a fi studiate, | Dintre tâte aceste memorie, cel mai interesânt dar tot de uă dată şi cel mar original: este raportul Lor- dului Daling, comisarul engles, care pe atunci purta, numele de Sir Henry Bulwer.- | " Dorinţele Românilor, esprimate prin voturile Diva- nurilor ad-hoc din Iaşi, se resumaii în patru pancte principali : | Sa 

1. Garanţia autonomiei şi a “drepturilor interna- ționale, stipulate în capitulaţiunile ţărer cu înalta Pârtă, precum şi neutralitatea, țărilor Moldo-Române; 2. Unirea Principatelor Moldover şi României în- tr'un singur Stat; _ 
3. Un suveran, Principe străin, cu drept de ere-
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ditate la tron, ales din una dintre dinastiile domnitâre 
din Europa; | | 

4. Un guvern constituţional cu uă singură adunare - 
Tepresintativă, aședat pe base destul de largi, spre 
a putea, represinta, interesele general! ale populaţiunei 
române, | | 

Plenipotenţir acestor şâpte puteri, adunaţi la Paris 
pentru a cerceta şi a se pronuntia, asupra acestor ce- 
Teri, după mai multe desbateri ai încheiat convenţiu- 
nea, de la 7 (19) august 1858. Ea a fost trămisă 
Principatelor, şi Românii ai primit-o, nu pentru că 
recunosceaii vre-uneia din puteri dreptul de a legifera. 
în România, ci pentru că, prin acâsta, voiati să dea un 
semn de înaltă consideraţiune şi recunoseință către 
puterile cari le-au ar&tat nă atât de mare solicitudine. 
EI îşi reservaă însă dreptul de a modifica acea con- 
venţiune în punctele cari priveaă afacerile lor înte- 
ri6re, după împrejurări şi cuviinţe, 

În gisa convenţiune, punctul al treilea, adică Prin- 
cipele străin luat din una dintre dinastiile domnitâre 
în Europa, era, eliminat cu desăvârşire. 

Punctul al duoilea, Unirea Principatelor într'un 
singur Stat, nu.-se putuse înlătura de tot,: din causa, 
stăruinţei plenipotentului Francier; fasese numa! elu- 
dat 6re-cum. Pe de uă parte acea ' convenţiune pres- 
criea. alegerea a duo! Domni, pe când pe de alta 
instituia la Focşâni, pe fruntaria Principatelor, uă 
comisiune centrale, compusă de 16, membri, numiţi în 

„numer egal de ambii Domni şi de Adunările electire, 
câte patru fie-care. Misiunea acester Comisiuni centrale
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era de a apăra, şi a mănţine unitatea, în legi. Un 
alt element de unire în conrenţiune era instituirea unei singure curţi de casaţiune pentru amândoă Prin- cipatele şi a unui singur inspector: general asupra armatei, funcţionari numiţi prin bună înţelegere a Domnilor de uă parte şi de alta a; Milcovulur. 

Or-cine putea înţălege că, de şi combinaţiunea, era “ingeni6să, însă nu era, practică, -şi că aceste: măsuri 
erai destinate. a face ca unirea, Principatelor să devină uă necesitate în timpul cel mal scurţ, - 
„Români! ai înţeles -din Ciua, d'ântâiu că acea con- venţiune era uă operă care, în realitate, nu avea, aprobarea sinceră a nicr: uneia, dintre „puterile semnă- tore, şi că, prin urmare, infracțiunile ce i s'ar face nu ar atinge susceptibilitatea tutulor puterilor de us „dată, ast-fel ca, din 'acordul cerut de tractat pentru 
uă inţervenţiune comună, să resalte uă inipunere for- țată a convenţiunei. Era dâr natura]: ca Românii să caute să profite de tâte împrejurările şi de tâte 1a- cunele, spre a se apropia cât mal mult de realisarea, dorințelor esprimate de divanurile ad-hoc. Ac6stă; ca- rieră s'a deschis în diua de 24 genariii (5 februaritt) „1859. Adunarea, electivă din Bucurescl; cu ocasiunea alegere! Domnului, unind tote sufragiele el asupra Iul Alesandru Cuza, pe care cn doă săptămâni mal înainte, la 6 (18) genariii 1859, adunarea, electivă din Iași îl alesese de Domn al Moldovei, a dat convenţiuner „ âmtâia lovire. Ast-fel, fără -a proclama unirea îndată, precum se ceruse prin punctul al 2-lea a] Divanurilor ad-hoc, "Moldo-Românil ati inceput prin a face unirea
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personale, alegând în amânduoă Principatele un singur 
şi acelaşi domn, în loc de duo domni, precum era, 
prescris în convenţiune. i 

După mai multe note schimbate între cele şâpte 
cabinete ale Europei, şi după mat multe. conferinţe” 
între ambasadorii acelor puteri, Europa şi Turcia ati 
trebuit să recunâscă unirea, personale, declarând însă, 
printr'un protocol, că acea recunâscere se făcea numar 
în persona Principelui Cuza, şi că la încetarea sa, din 
Domnie, Românii vor avea să al6gă duor domni, con- 
formându-se în acestă privinţă prescripțiunei conven- - 
țiunei. Se mănţincaii insă duoă ministere şi Comisiunea, 
centrale, care devenea un corp cu totul dependinte de 
Domn, căci acum €l avea să numâscă opt membri din: 
ş6se-spre-dece. | - 

Nu trecuseră bine duo! an! și adunările din Iași 
şi din Bucurosci fură convocate la Bucuresel, unde 
proclamară unirea definitivă. Cu acestă ocasiune 6răşI, 
unele din puteri aii stat posomorite cât-ra timp; deră, 
după ce aii concertaţ şi conferit: impreună, ati trebuit 
să recundscă, printr'un al doilea protocol, unirea de- 
finitivă, însă tot cu restrieţiunea ca să fie numa! pe 
vi6ța domnâscă a Principelui Cuza, care de şi împe- 
dicase în mal multe rânduri tendinţele pronunciate ale 
camerilor pentru unire, dar de voe de nevoe fusese silit 
să proclame unirea, -definiţivă şi complectă. 

Îndeplinindu-se ast-fel principala dorinţă a Româ- 
nilor, dorinţă de cea mar înaltă importanţă naţionale 
pentru dânşii, se da în acelaşi timp şi uă putere 
mare Principelui Cuza căruia i se atribue tot meritul.
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Acest: om, puţin serupulos şi puţin identificat cu i- deile constituţionale, a căutat să profite personalminte - din situaţiunea ce se făcuse. Românie! și din nepu- „tinţa în care so afla Europa a: lua măsuri în contra, „ Ori-cărel schimbări şi prefacery interidre. Sub paviza unei cestiuni sociale, care ocupa pe atunci tâte spi- ritele, şi părându-i-se momentul favorabil, a voit a se afranca-. de controlul camerii la care *] Supunea Constituţiunea dată de conferinţa, de la Paris;. credea că orl-care ar fi nemulțumirile ce ar aduce în întru, nimeni nu ar cuteza Să întreprindă uă acţiune seri6să | în contră'I, — cel din afară din nepăsare, cer din întru de temere de a nu perde unirea mărginită în - pers6na sa numai. Dintr'uă nenorocită inspiraţiune, Principele Cuza, într'aă bună diminâţa, în diua de 2/aq maiă 1864, ordonă une companii de soldaţi să înconjure sala adunărei și să dea pe deputaţi afară; apoi proclamă uă nonă, constituţiune sub numele de Statut desvoltător convențiunei : cu alte cuvinte, făcea, o lovitură de Stat în Tegu'ă. Acestă acţiune violinte nu 4 'ntâmpinat în ț6ră nici uă împotrivire şi nu -a. esercitat asupra, puterilor altă impresiune de cât acea, pe care 0 avusese înduoita alegere și proclamarea, u- nirei. Domnul a fost Supus numa! la 0 nouă călători la Constantinopole, şi obligat să adopte nisce mici mo- dificări făcute Statatului proclamat în diua de 2 Miu, Tote aceste. împrejurări dovedeaii până la evidinţa că puterile, fiind în disidinţă de opiniuni, nu se pu- “teaă pune în acord între densele, şi prin urmare erau în “imposibilitate de a impune Românilor, precum ar 10957. 
30
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fi putut să o facă printr'uă acţiune colectivă. Aşa 
dar, or-care dintre dânsele ar fi voit să împingă lu- 
crurile mal departe, s'ar fi espus la uă opunere, şi 
pâte chiar la -un conflict, 

Statutul proclamat la 2/14 maiii transforma, regimul - 
constituţional al convenţiunei de la Paris într'un regim 

--.. Quasi-personal, care nu putea fi tolerat de naţiune. 
Îndată ce partidele s'au putut esplica şi înţelega 

îutre dânsele, ati răsturnat pe Vodă-Cuza, ai procla- 
mat de Domnitor ma! ântâii pe Comitele de Flandra 
şi apol pe Principele, Carol de Hohenzolleru, şi 'şt-aui 
dat uă altă Constituţiuna emanată din propria şi libera 
voinţă a naţiunel. | | 

Ast-fel, Românii realisaii punctul” al treilea al do- 
rinţelor esprimate de divanurile ad-hoc atunci. 

Din noi conferințele s'aii. deschis îndată la Paris 
„ca să cerceteze cestiunea, şi, după lungi desbateri, 
prorogări şi redeschideri, s'a iscălit un protocol prin 
care proclamarea Principelui Carol se considera do 
puterile semnatare ca atentatorie convenţiunei de la 
1/og august 1858; în consecinţă, Românii erati în- 
vitaţi a alege un Donm pământân. 

Ac6sta, însă. nu a, oprit pe aceleași puterr ca, peste 
câte-va luni în urmă, în octombre, să consilieze pe 
Sultan a recunâsce pe Carol de Hohenzollern de Domn 
al Românilor. 

Nu este induoâlă că una din consideraţiunele care 
ati militat mal mult la resturnarea Domnitorului Cuza 
a fost temerile Românilor despre eventualităţile Ia 
care era să fie supusă ţâra lor în cas de un conflict
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între 'Turcia şi Rusia, și care nu putea, fi inlăturaţ într'un mod sigur decât cu un Principe luat dintr'uă casă Domnitâre care să'] ajute a nu lăsa ț6ra pradă . convoitiseI. puterilor lacome de â'ŞI întinde domeniile . peste fruntariile României, | | Țr-am făcut, amice, acestă mică espunere despre tribulaţianile şi sguduirile politice prin cart a trecut România în ce din urmă 20 de ani, pentru ca să. nu mal comiţi altă-dat erdrea de a crede că aicy suntem în Asia, că Românii pOrtă cialmă, că vorbese Turcesce, s6ă că “ŞI fac rugăciunile pe brânci în. giamil. Românii sunt un popor indo-european din fa- milia latină, de religiune creştină, ritul răsăritului, vorbesc uă limbă soră a limbelor Spaniolă şi Ita- liană, al uă țâră liberă şi autonomă, cu uă consti- tuţiune din cele mar liberale. Nu le lipsesce de cât voinţa, de a face să se respecte legile și drepturile lor,
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To Robert Birckersteth Esq, 

| . London 

Bucuresci, 15/., Pebruar, 1876. 5, Faradey. Street, 

Scumpe amice, 

Voescl să'ţi spuiii despre ce este pâleâva, şi de ce, 
„de cât-va timp, diarele Enropel şi chiar ale nâstre, 
cari tot-d6-una se deșteptă ma! târdii, sunt pline de 
corespundinţe din Bucuresci, de corespundințe în cari 
şi miniştri şi 6meni din oposiţiune din România sunt 
trataţi ca val de ei, dupe cum sunt şi inspiraţiunile 
ce primescă acele diare de la un partid 'sâii de la 
altul. M& mar întrebi să'ţI spuii cine are dreptate. 
şi esigI să respund îndată întrebărir tâle. Nu esit un 
moment aţi spune că acâstă luptă provine din gelo- 
siile şi ambiţiunele care nască într'uă epocă de tran- 
sițiune, şi că acele corespundinţe, cari aruncă cu 
tină în bărbaţii ce luptă pentru redobândirea și res- 
pectarea drepturilor constituţionale, sunt scump plătite 
din tesaurul Statuluy. Voesc să te pun în stare dea 
judeca lucrurile şi a'ţI da s6ma de posiţiunea în care
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sa aflat națiunea în momentul când a încăput pe mânile Gmenilor cari sunt astădI la putere. Voesc să scil care a fost purtarea, . acestor Omeni. facă cu ten- buinţele şi cu aspiraţiunile poporului, pentru ca să poţi pronuncia singur verdictul în cunoscinţă de causă, şi să poţi întrovedea, consecințele ce va avea lupta - dintre gurern şi oposiţinne, EX bine, nimic may lesne, când vel cunâsce cele ce urmeză, 
Idea primordiale care a condus în România, tâte - evenimentele de la 1821 pânt la 1866 a fost avân: . tul naţional. Preocupaţiunea cea mare a Românilor a fost, scăparea de sub jugul turcesc, de sub umilirea, fanarioţilor şi de sub protectoratul rusesc, Domni, „boeri şi popor aii luptat şi ai lucrat tot-dâ-una, la. acâsta, de și pe căr diferite, der -într'una, şi aceeaşi cugetare, Românism şi antonomiă ! Organisaţiunea, din întru, administraţiunea şi justiţia ai fost privite dă el mal mult ca nisce ausiliare,- ca nisce corolarie ala libertăţilor politice: Îndată însă ce esistința naţionale le-a fost asigurată prin garanţia colectivă a marilor „„puteri ale Europei, au înţeles: că lucrarea, lor trebuia, să ia un alt caracter. România trebuia să caute să - deviă uă societate civilisată, Națiunea a simțit nece- sitatea de a avr6 un guvern drept, onest şi liberal; a înțeles că în diversitatea, claselor, cari au trăit a- tâţia, seculi cu privilegiuri, apăsând una, asupra altiea, era imposibil să se potă împăca ecitatea, în ordinea sociale şi libertatea, . în ordinea, politică cu respectul drepturilor personale şi de castă şi cu acțiunea na- țiunii în afacerile s6le. Aceste ider, cari la naţiunile
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tinere. par înfeşurate într'un văl, aii străbătut, răpede 
în tote clasele, ca sdrele printre negurile diminiţei. 

Domnul ce s'a ales la 1859, bun Român, der nu 
şi la înălţimea misiunei s6le, nu a voit sai nu a 
„putut să înţelâgă că națiunea intra într'uă periodă 
nouă, că ea avea trebuinţă de justiţiă sociale, de 
„respectul omului, de libertate în alegeri, în discuţiuni 

şi în publicitate; că avea, în fine, trebuinţă să facă 
să pătrundă şi să prevaleze libertatea în guvern și 
ecitatea în condiţiunile sociale.: Domnitorul Cuza, care 
n'a înţeles tendinţele şi aspiraţiunele poporului în 
capul căruia s'a găsit a fost resturnat. In urma re- 
voluţiunei de la 11/2» februarie 1866, Românii. aă 
rădicat, pe tron pe un Principe German, pe un Ho- 
henzollern, -voind ca, prin înfiinţarea, une dinastil e- 
reditare, să puiă capăt ambiţiunelor meschine şi ri- 

" valităților pentru Domniă. Ati adoptat monarchia, con- 
 stitaţionale, pentru. că acâstă formă de guvern, cu un 
suveran leal şi înţelept, este domnirea legel şi a 
voinţei naţionale; pentru că regimul constituţional, 
aplicat cu sinceritate, face educaţiunea; politică a.po- . 
porului, desvoltă spiritul de ordine şi de legalitate 

"în clasele cele culte, obicinuesce națiunea cu liberta- 
“tea, o lumin6ză prin discuţiunea cestiunilor cari pri- 
vesc interesele ei morali și materiali, rădică consciinţa 
şi demnitatea. personale, dă cetațânului curagiul civic 
şi migloce pacinice de a apăra cu linişte şi energiă 
libertatea, şi drepturile sâle; îl pune în fine. în stare | 
de a'şi îndeplini datoriele către patriă şi a. respecta, 
drepturile fie-căruia. Ia
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De şi instigațiuni din afară sfătuiră pe Românul să proclame republica, ex ai adoptat sistemul monar- hic constituţional, pentru că el, apără țâra: de sgu- - duirile ce adue cu dânsele schimbările de Domniă , care, într'un Stat mic, sunt supuse eventualităţilor şi | influinţelor din afară. Lau adoptat, pentru ca, na- țiunea să se folosâscă de toţ binele ce pâte revărsa aSupră'! un suveran cu spirit înalt și cu inimă: ge- - Der6să. I”aă adoptat pentru că în prevederea, eveni- mentelor care ati să se desfăşure cu ocasiunea luptei . viitâre pentru prefacerile de peste Dunăre, un Domn dintr'uă familie Suverană, uă dynastie are să fie un scud în contra vederilor ambiţi6se ale puterilor vecine care amerinţă, esistența, Românie, | „Era negreşit de temut că adulatori tutulor Dom- nilor şi chiar at celui din urmă cădut raliindu-se la nuoa stare de lucruri, în unire şi într'un diapason cu parveniţii şi cu ambiţioşi să nu caute şi d'astă dată “să desj6ce speranţele naţiuner împotrivindu-se a. devsratelor tendințe ale ţărel şi împedicând mersul regulat al lucrurilor în aplicarea: sinceră a principiilor constituţionale. Era de temuţ dic să nu încerce şi d'astă dată - jocul uricios de sfaturi pernitise cu care ai încunjurat -pe fostii Domni, Un Suveran. chemat de departe de ună naţiune tineră, strein de tendinţele şi de patimile 6menilor din țeră, era să se țiă în lături de geloziile, de urile şi do luptele partidelor şi să lase liberă mişcarea instituţiunelor ; Românii, pentru că un .Domn adus de departe fără
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inclinaţiune către nici una, din partide nu pâte deveni 
paveda urora în contra altora şi că va fi. afectuos 
către „toţi, va domina t6te şi pe toţi prin imparția- . 
litatea sa, neţiind s6mă din înalta sa, posiţiune de 
câ; de tendinţele şi de trebuinţele naţiune; streiu 
vechilor nenorociri trecute ale ţărex, un Principe che- 
mat şi aclamât cu atâta iubire și entusiasm, crescut 
într'uă ţ6ră liberă şi luminată, are să scie să îm- 
pace patimile şi linisci spiritele. 

Puterea guvernamentale are trebuință de sprijinul 
6menilor inteliginţi, cari, prin educaţiunea şi trecutul 
lor politic, sunt destinaţi a, conduce: afacerile publice. | 
Este uă erdre a crede că uă societate modernă pâte 
aspira la ordinea sociale, fără a aspira în acelaşi 
timp şi la libertate, doă condițiuni indispensabile pen- 
tru esistinţa. sa. . E 

- Acestea sunt adevăruri indiscutabile. Consiliarii tro- 
nului urma să înţelsgă că conducerea afacerilor unul 
Stat trebue să corespundă atât cu demnitatea şi cu 
libertatea sa de desroltare, cât şi cu posiţiunea, -sa 
politică în raport cu a Statelor cu cari se află în 
contact, Altul trebue să fie sistemul şi atitudinea, 
unui Stat de ântâia ordine, și altul al celut de uă 
ordine inferidră. Statele cele mici aut un interes na- 
tural, care trebue să le-conducă întrun mod instine- 
tiv, acela de a se feri, pe cât se pote, a se amestaca, 
în afacerile altora, şi a se pune la adăpost de pre- 
ponderinţa puterilor celor tari și ambiţidse. Statele: 
cele miel cari, prin situaţiunea lor, se află puse între 
puteri mari,. sunt datâre a'şi mănţine neutralitatea,
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fără a'şi aliena amiciţia vre-uneia dintr'ensele. 'Tre- bue să se ferâscă mal cu sâmă de ui fală zadarnică şi nefolositâre, care 16 pote deveni pericul6să, Politica lor naţionale trebue să consiste în apărarea, neutrali- tăţii, şi să aibă tot-dâ-una de basă «drepturile şi ga- ranțiile ţ&rek, iar de scop interesele sâle legitime. "Consiliaril. tronului cari » în loc de a se conduce de simţul de egalitate în întru şi de moderaţiune în afară, S'ar arunca în aventuri ; cari, în loc dea alege pe guvernanţi dintre bărbaţii țărel cel mal capabil, cel mal onești, ar da ţâra po mânile Gmenilor neso. cotiță, violinţi şi risipitorI; cari ar linguşi. patimile | Domnitorului, ar măguli ambiţiunile şi vanităţile lui - de gloriă militară şi de absolutism, ca se li se în- gădue “lor călearea, legilor, violarea, instituţiunilor, falsificarea şi batjocorirea Constituţiunei jurate,' şi împovărarea naţiunii cu dări mal presus de puterile s6le; cari ar seca t6te isvârole de producţiune, —: acel consiliari ar aduce r&câla şi neincrederea, între Suveran şi popor, făcând pe unul să -bănnâscă pe - toţi acel cari nu'l înş6lă şi nu'l linguşese,' să nu may „- pOtă compta decât pe prerogativa scrisă a inviolabi- „lităţii s6le şi să nu se rezome decât pe pușca solda- tului; ear pe cel-alt, pe Popor," să suspine dupe starea, „trecută şi să nu se mal gândâscă, decât cum Să'ŞI re- capete drepturile batcojorite şi răpite, 
A face din putere un instrument de corupţiune și de stârcere; a, perde din, vedere că numar progresul moral şi desvoltarea completă a, tutulor isvârelor in- teridre pote să aducă mărirea și prosperitatea unur
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Stat mie, este a pregăti agitaţiuni, turburări, revo- 
luţiuni, a micşora pe suveran în ochI% naţiune, şi a 
mănţine uă luptă din care nict Suveranul, nici naţiu- - 
uea nu pâte eşi cu rietoriă. 

A se da ţâra pe mânile acelor cari în ciocoismul 
şi scepticismul lor, îşi fac ris de sentimentele cele 
mari, cari tractâză de eresuri ideile de: patriă, de 
naţionalitate şi de libertate, negând or-ce credință 
politică şi religi6să; în mânile acelor cari nu at a - 
da fraţilor lor decât sentimente de egoism, de invidiă 
şi de ură, şi cari se cred tari numat prin putere ma- 
terială, prin sprijinul din afară, insultând şi despre- 
țuind națiunea; cu un aşa sistem, die, s'or găsi 
aici, ca şi pretutindeni, 6men! slabi de ânger cari se 
îngenuchiă dinaintea! unui astfel de :gavern şi cama- 
rile luY, spre a se pune la adăpostul persecuțiunilor, 
la cari sunt espuşi acel ce'şi respectă convicţiunile 
şi 'şI păstreză independinţa; dâr. nu este may puţin 
adevărat că persecuţiunile și violinţa produc tot-d6- 
una Gmeni convinși şi hotăriţi, 6meni mişeaţi de sen- 
timentul virtuţii şi al patriotismuluy, gata a se derota 
şi a pune ţ6ra mal pre sus de or-ce consideraţiune. 
Aceştia stai neclintiţi la datoria lor de bunt cot 
țeni; în el speră şi pe el se redămă națiunea când 
este desperată de puterea, rătăcită a guvernului. 

Nu te mal mira dâr, amice, de ce aci este gâlcâră, 
fiind că acum ar cuvântul enigmel. 

Carol I al Românilor este un Principe German din 
spiţa Catolică a familiei Domnitâre în Prusia, fii al 
Alteţer Sale -Regale Principelui  Carol-Anton-Ioachim-
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Zephirin- Frederic-Mainrad Principe de Hohenzollern , Burgrav de Nuremberg, Comite de Sigmaringen şi Va- ringen, Comite de Berg & & şial Principese! Josefina- Frederica-Luisa, fia Principese! Stefania-Luisa-A driana, Napoleona, Viscomitâsă de Boharnais, care era fiică adoptivă a lar Napoleon 1. - | Români! în urma declinări! Comitelui de Flanăra de a priimi corGna, Românie, au ales de Suveranul lor pe Principele actual. Legăturile sale de rudenie şi de amicie cu familia Bonaparte aui contribuit mult la alegerea, acesta, a „Napoleon III a avut tot-d'auna tă afecţiune deo- sebită pentru ramul: catolic a] casei de Hohenzollern, fie din causa rudenier sale cu Principesa, Iosephina de Hohenzolern cât şi pentru că avea idea că Principele Carol Anton putea să devie drapelul catolicismului în Germania ca să contrabalanțeze acţiunea protestantă a Prusiel. a 
În cel d'ântâii şase ani al domniei sale Principele „Carol a schimbat vre uă dece ministere, făcând să' „trâcă pe sub ochi săr cineX-deci de miniştri, în cât a ajuns, putem dice, la căpătâiul registrului Gmenilor politici de aie. Acum capul cabinetului este un om care se bucură de reputaţiune, de probitate, om de. uă înfăţişare francă şi leală, uă figură care respiră “bunătatea şi inspiră încrederea, dar a căru inimă şi sentimente nu corespund nici de cum cu aparinţele, un făuz bon homme în tâtă puterea, cuvântului; om. fără nici uă cultură, cutezător şi r&i, a cărui sciință |
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guvernamentală constă în a'şi chivernisi partisanir şi 
amicii devotați și a'și da aer de vizir, Sa 

Noi care suntem obicinuiţi ca Gmeni de stat să fie 
speciali în serviciile. ce li se încredințâză, care nu ip- 
trăm la un ceasornicar ca, să'1 cerem cisme, nici che- 
măm pe dulgher să ne poteovâscă cail, care cerem ca 
croitorul să scie: să tae și să c6să, ca medicul să 
cunâscă anatomia, pathologia și therapeutica mal bine 
de cât intriga şi lingușirea, care ne-am obicinuit cu 
ministri ca Pitt, un emul al lux Byron, ca repausatul 
Darby, un filolog de frunte, unui din cer mar buni 
comentatori a! lui Omer, ca Gladstone, filosof Şi eco- 
nomist, ca Beaconsfield un scriitor din cex Inar în 
„renume; ni se pare stranii şi neînțeles să vedem în 
capul trebilor unui stat pe unul din Gmenii cer mal. 
ignorenţă, pe un om care nu a, putut ajunge âncă a 
distinge semnificarea cuvintelor celor mar elementare 
în limbagiul ordinar, care confundă alineat cu alienat, 
perceptor cu preceptor, care de trei-decr de an! repetă 
necontenit sasistică în loc da statistică, care în voca- 
bularul săă nu are de cât uă singură terminaţie : 
işiri, — în cât a ajuns a vorbi uă limbă păsărâscă 
dicând regularisire, specularisire, metahirisire &. 

U4 gaminerie de stradă, urditi de ună poliţie ocultă, 
„care printr'un puternic al stii agent escită tinerimea 
scolară perorând pe treptele universităţii în contra 
germanilor şi a unul banchet ce se da într'uă sală 
publică, într'un moment când în canera deputaţilor 
cestiunea drumului 'de fer al vestitului Strusberg 
ajunsese într'uă stare de discuţiune acută şi ame-
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rinţa a face să se urmăr6seă de serocherie nisce per- s6ne importente, a servit de pivo reacţiuner pentru a, pune mâna pe putere. Partidul triuumfător, având trebuință, de un fel de Monitor sau de Merimac ca s%] pue înainte, ş'a luat de leader pe cel mal chipeș, şa dat numele de Salvatoră, negreşit fiind că salvase pe Strusberg și pe tovarăşul stă Ambron. Iată acum cum acest partid ş'a indeplinit misiunea, - Ministerul financelor s'a daţ unul om fin, de un sterior blând, şi plăcut, gentleman în apucătury şi în maniere, dar a cărur capacitate - financiară, constă may mult în chichiţe şi chiţibuşuri; a cărux sciinţă eco- nomică și financiară este în nomenclatura pe. de rost . a tutulor dărilor şi contribuţiunilor directe şi indi- Tecte în regie, în întreprisă sai în concesiune câte S'aii născocit sub s6re, de când lumea e lume, Care . in consciință sai în' nesciință cumpănesce deficitele bugetare prin împrumuturi şi garantâză plăţile cup6- nelor în valori de fond ; un financiar în spiritul căruia, cestiunele economice şi sociale nu jâcă nicr un rol în materie de finance; maestru în arta de a umfla pre- vederile bugetare la venituri şi-a le pitula la chel- tueli ca să nu se pricâpă deficitele; tare mal ales în „arta de a grupa cifrele la, . ascernerea, situaţiunelor financiare. . | 

„Justiţia, fundamentul societăţilor s'a dat pe mâna unui tânăr nalt şi frumos, laureat, doctor îngâmfat, căruia nici etatea, nici vre un servicii adus ţărey nu! da drept la posițiunea înaltă Ja care îl suea înainte - de timp ricisitudinile şi animosităţile nenorocite ale
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vechilor luptători. Acest parvenit a făcut din puterea, . 
ca i s'a încredințat, un instrument al urelor şi al pasiu- 
nelor sale personale în contra acelor care nu se plâcă 
destul de jos înaintea, nascere! sale ilustre; care tratâză 
poporul de canalie, credând că cu acâsta sue în ar- 
chontologia cea veche a țăre; posesă în Jupiter tu- 
nător! şi a făcut abstracţiune de t6te preceptele ce a 
citit în clasicii cu care a fost hrănit în scoli și a 
ultat că profesorii cel mari ce a avut norocirea a'1 audi 
iai spus do uă mie de ori că societăţile moderne nu 
pot înflori decât prin justiţie. 

Acâstă triadă rezemată pe sabia unui om care tot - 
puindu'şi la ciucuri de fir şi la pene de cocoș a ajuns 
a se crede un om de resbel, şi care a ostenit finamcele 
ţărel jucându-se d'a generalul. 

Pe lângă aceste ilustraţiuni s'ai adunat câţi-va 
tineri cari de la un timp încoa aveati mare succes 
la ţeră şi la oraş, propagând ide! cu totul necunos- 
cute Românilor, cel mai mulţi tineri de modă, coconaşi 
poleiţi, care priutr'uă argumentaţiune amăgitâre- pre- 
sintaii acele idei sub uă formă plăcută şi elegantă şi 
dovedea spiritelor slabe şi puţin obicinuite a raţiona 
că omul este uă ființă abominabilă, care nu se “pote 
nică blama când face râul, nică Iuda când face bi- 
nele; ca uă fiinţă fără liber arbitru condamnată in- 
stinctelor celor rele; care când persesută, calomni6ză 
sai omâră nu este mal culpabil de cât şarpele cel 
veninat când muşcă, sai de cât tigru care sfâşie do- 
Ditâcele ma! slabe de cât dânsul ca să'1 sârbă sân- 
gele; care când face un bine nu are mat mult merit



479 * 

de cât dea care. ne dă lâna şi lapteler eX, sau de câţ albina, de la“ care luăm miere şi câră; că a încerca a - face societăţile omenesey mal bune de câţ Sunt, este a întrebuința, un remedii max răi de cât râul ce sista. meni îmbuibaţi de uz filosofie pericul6să ale cări! precepte sunt descrise cu ux amărăciune plină de me- Jancolie şi de vigdre de învățatul Shopenhauer, pro- fesor care a avut în Germania uă înriurire netăgă- daită asupra caracterelor aplecate la pesimism ; sistemă care chiar de ar fi adevărată din puntul de vedere speculativ, nu este mar puţin pericul6să din puntul _ de” vedere practic, filosofie care trebue respinsă de un - PODOr care aspiră să derie şi el ceva într'acâstă, lume. Un popor, tânăr, plin de vig6re şi de viitor, nu tre- bue să fie cu gândul împironit Ja nenorociri, la mi- seril şi la noian; el are trebuinţă, să'şt dirigă mintea şi munca spre îmbunătăţirea, stărey sale morale și sociale; î trebue uă filosofie care să | facă să iubâscă viața, încunjurându-o de tte frumuseţile. şi ilusiunele el; iar nu să'y arate societatea ca uă colivie de fiară selbatice în care omul este- închis ca să nu fie pe tot - momentul între alternativa, de a Mânca pe semeni! SEL sati de a fi mâncat de dânşii. „Cum voescI să nu fii cu dânsul şi pentru dânsul, „Hu Vedi că țâra asta este a proştilor, că Omenii cu „Caracter, cu: învățătura Şi cu principi! sunt uIduiți „Şi persecutațițe 
Rspundea un adept al acester doctrine, unui amie care îi impnta devotamentul Stii către un om ca pri- mul ministru actual.
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Ministerul compus în n6ptea de 11 martie, s'a pus 
chiar din diua d'ântâiii în faca ţărei ca un minister . 
de luptă; partisanii sti ş'ai luat fie-care în med de 
n6pte locul şi rolul ce'i era desemnat de conjurați şi 
S'ait aruncat ca selbaticii asupra tutulor acelora care 
nu erai cu dânşii; ş'ai împărţit ţera pe judeţe şi pe 
plăşi şi ai început g6na persecutândui în averi, în po- 
siţiune şi în ondre, tractândut cum tractaii catolicii pe 
Hughenoţi. Într'uă clipă “ai nimicit representaţiunea 
națională prin alegeri de poruncâlă, ati făcut din de- 
putați şi din senatori nisce votatori neconsciinţi, aduşi 
cei mal mulți de poliţie după placul acelor pe care - 
eraii chemaţi să'I controleze, aii săpat fandamentele 
instituțiunilor municipale reducând autorităţile comu- 
nale la starea de machini electorale şi făcând din pri- 
mari! şi din funcţionarii statului instrumente 6rbe ale 
patimilor şi ale persecuţiunilor; ati împovărat ţera cu 
nuoi imposite de peste trer-deci de miline pe an, aii 
îndoit dările şi ai sporit datoria cu duoă sute de - 
miliue, aă ruinat financele și ai secat isvârele de 
producţiune. 
"Poporul are constiinţa de tot râul ce”! fac aceşti 

Gmeni violatori a tutulor drepturilor morale şi poli- 
tice cari sunt astădi sufietul . societăţilor celor mici 
ca şi al celor marl. | 

Acest minister cu lingăil. şi adepţii se6lex sceptice 
a suspendat prin fraudă şi prin violență acţiunea 
legei şi practica virtuţel, aă introdus viciul şi nebunia 
în tote ramurile mecanismului guvernamental şi aă 

“sărăcit. țâra.
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: 1 . Esportul 2'00/200) 29 5 Ve Rusia, (terti 3,830,580]  5922,729fr.. 1 5830,580 „Balanța  — 1,738,431 

mpa Esportul - 2,053,707 VI. Dalia | potortul 1681059) 2582865, 
Balanța | +. 1,575,049 

in / Esportul  3,162,036 VII. Germania | Importul ac 31) 10,588,617 
| - Balanța — 4,214,545 . | 

Esportul 21,463,422 . a. 
„VL. Alte State | statul 4129519) 25592941, 

Balanța -F- 17,335,993) 
Din datele de may Sus se vede că în anul 1872 balanţa comereiuluy României a fost favorabilă „Cu Austria beneficiind cu + 12,915,093 -a "Turcia ma 9,541,844 “a Italia E » + 1,575,049 m.“Alte State , a + 17,333,903: | 

A 71,865,389 lar ţerile cu care balanţa a fost în dofavor sunţ : Cu Francia “perdând — . 936,042 2» Anglia > —  -7,247,047 „ Rusia — : 1,738,439 . » Germania — 4,914,545 , | > — 14,136,065 adică + 71,365,389 balanţa favorabilă şi — 14,1836,065 . „ - defavorabilă 
+ 57,229,324 balanţa generală favorailă, 

Aceste cifre de şi adovărate în cat; privesco totali- tatea traficulur Român, în Special însă ele nu arată 10957 
32
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cu. esactitate raldrele importului şi esportului cu fie- 
care ţâră în special, fiind că multe mărfuri şi pro- 
ducte care sunt considerate de burourile vamale ca 
venind din saii ducându-se în Austria, fiind că se 
încarcă în sai se descarcă din corăbii cu pavilion 

„austriac, în realitate ele ânsă vin din sait se due în 
“alte ţeri : în Francia, Anglia sai Italia şi în tabelele 
vamale Românescl figurâziă ca făcond parte din traficul 
„ca Austro-Ungaria. 

“Iată acum cifrele ce am putut estrage din tabelele 
“statistice ale biuroului “statistic al ministerului de in- 
terne pe ani 1871, 1872 şi 1873. 

Esportul general pe State, 

  

NUMELE | ” . 
ANUL 1871 | ANUL 1872 | ANUL, 1873 

Statelor 
Franci Francă - Francă 

  

Austro-Ungaria! 49,635,217| 81,688, 383| 08,768,568 
Turcia . , . | 39,586,636 27, 268 420) 35,782,190 
Francia. . .| 81,951,541 14, 696 603, 14,056,8833 
Anglia . 27,395,260| 14,132,375| 16,349411 
Rusia. ... 3,415,634) 2,092, 149; 3,870,537 
Italia. „. «| 2,155,478| 2,053, 707) 3,407,146 
Germania , . 1,588,598| 3, ;162, 036, 444,566 
Celelalte State || 21,954,418| 21, „463, 422) 14,891,431 

177,682,182| 106,557,104| 167,570,732] . 
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După aceste tabele valorile esportulur pământului şalo industrier se clasifică în modul următor : - 

Esportul general pe materii 

  
"FELUL 1871 1872 1878 PRODUCTELOR Valsre în francii Valdre în frane | Valâre în franci 
  | Cereale şi semințe | 144 „8979221 125,618 „504 119,006 „815 Animale , 13,548, 526, 19 098; „646 18 938; „828| - Pro animale, „|| - 19 870, 189! 14 442, „472 -u „977, 044 Materii minerale, . 1 910; „537| 2 „202 „714 2; 867. „238 Diverse. . |. 4,455,606 „5,199, 768; 4 780, 777 
        177,682,782, 160,557,107] 157,570,732 

Comerciul cerealelor Româniel cu deoseâbitele state „S8 clasâză în modul următor 

  

  

  
        

1871 1872 - 18783 
Valdre în franci Val6re în franci Valsre în franar|- 

Anglia. eee e l- 97,970 cual 14,123 818, „16,823,895 ! - Astria [| e 25,551 „273 50,415 „170, 41 ;547 „095 Franeid 51 731, „082| 14,659,736 13, „971 '576 Germania , o... 1,557 „330| 3, 130, 611 ” 449, 755 Italia... 2 149 „212 2,052, 227) . 3,407, „146 Rusia , 1 '238, 272]. 210, 420| - 384, 021 Turia, 33 „586, „027 19,588.231 28, 059, ,330 Alte State ,, 21 „814, „086 21,433,296, 14, 71 1597 
144,897,922! 125,613,505|. 119,006,845
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Importul pe aceşti an! 1S71, 1872 şi 1873 a fost cu: 

  

1871 1872 1873 

Val6re în francii! Val6re in francii! Valora in franci 

ca pol 
  

Austria. 37, 028,629]  38,773,290|  39,348,143 
Anglia, 14, ;390, „826, 21,379 „499 "22,409,611 
Turcia 10, 476, 460; 17, 121, 085; 8,570,997 
Francia, 9, '319, 459, 15, 632, 045 14,534,527 
Germania. . ... 5, ;569, 767) 1,376,581 6,433,739 
Rusia... 3, 207,213, 3,830,580, 2,918,499 
Italia 1,182, 184] 418, 658, 351,263 
Cele-lalte State e : 1 ;192, 036, 4,199, 519) 3,300,388 

82,927,2281 109, sar „1801 97,867,167             
-Esportul cerealelor a fost în anul 1872 de: 

2,917, 340 hectolitri grâii 
3,109,708 , porumb 
177,39 secară | 

3,714,713 , Orz 
9,919,154 hectolitri şi 7,041, 296 oca făină a căror 

„val6re s'a putut; sui la 135, 613 „504 franci. 

D-l Gioia care a avu la disposiţiunea sa î6tă ar- 
chiva biuroului statistic din Bucurescl şi a putut 
compara - tabelele importaţiunei deosebitelor state; în 
raportul săi adresat D-lui Minghetti arată traficul. 
Românie! în anul 1871 de uă valbre de 159,000,000 
până la 172,500,000 clasându'l în modul următor : 

Esportul  58,000,000 Ş |. Turcia o 5.000.000 63,000,000 franci 

Balanţa în favâre +. 53,000,000 ceea ce este uă deosebire:
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"de aprâpe 50 %0 la balanţă, iar la trafic de 26 %/0 cu cifrele oficia!e ale guvernului Român care sunţ pentru Turcia : 
Esportul 39,586,636) . Importul 10'476.450 50,063,096 fr, 
Balanţa-F 29,110,176 

ERA Esportul  33,250,000 II, Austria | Inportul 38 pa0:000 ! 72,000,000 e. 
. Balanța + 5,500,000 pe când cifrele biuroului N statistic din Bucuresci dati pentru traficul cu Austria în anul 1871: 

Esportul 49,635,217 
Importul 39,028,629 |86.663,46 În 
Balanța +. 12,606,588 

Cifrele d-lui Gioia diferă de cele oficiale Române Şi în traficul cu Francia, şi cel cu Anglia, ele dau ba „lanţa favorabilă Românie. | _D-l Petrescu care s'a ocupat cu despoerea tabelelor statistice din anul 1866, resumă: traficul  Românier la suma, de 194,841,696 fr., adică cu 69,135,901 fr. mal scădat de cât traficul oficial al anilor 1871, 1872 şi 1873, 
După d. Petrescu trafical a fosţ în anul 1866: 

Bsportul 121 701,675 aa Importul _78:140/021 | 194,941,690 
Balanța - 48,561,654 

„ Comparând cifrele anilor 1866 și 1878 avem uă - Sporire însemnată în trafic de mal mult de 50,000,000 francă, - | .
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1s66 1878 

Bsportul 50,849,208 35,782,190. 
1 Turcia 4 Imporţul | 14451745] 8'570.997 

Balanța |2F 36,397,463 |-F 27,311,295 
ă Bsportul |  20,477,965||  14,056,883 

II. Francia A Importul | 7,939.736| 14.584.497 
- Balanța [2 12,538,239 [FE 477,044 

Bsportul 7,835,827 3,407,146 
II. talia | Importul 2891123 | . 8511263 

Balanța [27 7,553,702 |73,55,853 
Bsportul |  13,952,652|  16,349,461 

Iv. Agia aia 9,012,697 | 22409611 
Balanța ,|22 4,939,955 |2F6,060,200 
Esportul | 5,952,240 14,891,431 

Y, Alte Sta | Importul: '969,596 3,300,388 
Balanța [27 4,983,034 |-F 11591033 

, Esportul 1,994,273 3,870,537 
IL. Rusia iri 3.023,502 2,018,499 

Balanța [27 1,029,229 |27 9533038 
„ [ Esportul |  20,639,510|  68,768,568 

VII. Austria | mru 37.459,622.|  39,348,143 
„Balanța |2FI0,S20,112 [7291204335 

Balanța anului 1866 a fost: 
cu Turcia. . + 36,397, 463 
, Francia. 12, 538, 229 
aia e 7,553.704 
„ Anglia. . . . „— 4,939,955 
„ Diferite State , .—4 4,982,644 

ZF 66,331,995 
„Rusia . . . — 1,029,229 
„ Austria. . „e e — 16,820,112 

02 

  

  

  

  

  

  

      
— 17,849,341 

Balanţă generală în fav6re + 48,582,654 
A ttă amic B. Dowley.!
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To Sir James Osborne Morgaw, 
” . London | 

„Bacuresci, 4,5 april 1876. TB, Play faire Street, 

Scumpe amice, 

Ca să completes noţiunele staţistice cu care am în- ceput în. epistola mea, din săptămâna, trecută, trebue Să urmes acele sciințe espuindu'ţi starea. financelor acestii ţări, - - | 
„Sub puntul de vedere financiar puţine state în Eu- „Topa ar putea fi într'uă stare mal prosperă decât „ România, şi bogăţia ei ar.putea să erâscă pe tot anul cu 25 0/0 din totalul traficului; dar din En0- Tocire acest element de: îmbogăţire se află paralisat | de anuităţile grele ce plătesce în streinătate pentru datoriile contractate şi de suma, ce ese pe tot anul - din ţâră pentru întreţinerea a mai mult de 700 de tineri care îşi facă studiile lor în colegiile - şi uni- 

versităţile Francie, Germaniei și Elveţiei, trăgând acolo şi pe mulţi din părinţi lor pe tot timpul cât durâză studiile. Aaa
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Venitul statului Român se compune : 
10. Din arengile moșiilor corânol şi din vândarea 

tăeril pădurilor după acele moşii; bunuri pe care 
pioşii Români le-aii scos din partea de moscenirea ce: 

"Se cuvenea urmaşilor lor şi le-au făcut partea snfle- . 
tului, cum să dice, le-ait consacrat desvoltăriy şi îm- 
bunătăţirei stărit morale şi intelectuale a. n6muluk 

- Romanesc; pentru pod6ba bisericel şi pentru îmbună= 
tățirea clerului; pentru” seminare şi pentru scol. A- 
„ceste venituri figurâsă în buget pe tot anul în cifra 
de 21,095,542 fr. deosebit de 1,560,000 fr. care 
represintă venitul moșiilor vândute pe 26,000,000 i 
în tot un venit care de la 22,655,542 fr. s'a redus 
a nu mal fi decât de 21,095,542 fr; | 

20. Un alt isvor do venit sunt veniturile acelea 
care purtaii uă dini6ră numele de drepturi -regaliane 

„precum sunt sarea şi postele care dai 7,500,000 pe an; 
30. Celelalte imposite producând 65,844,460 fr. 

pe an. care complectâză veniturile Statului, provină 
din percepţiunea dărilor directe şi indirecte puse a- 

„supra locuitorilor; imposite cu deosebite numiri, 
După bugetul votat acum în urmă pentru eserci- 

țiul anului 1876 venitul Statului Român este pre- 
vădut la suma de 98,000,000 tr. 

Acest venit se descompune în modul următor + - 
10,043,464. 51 Impositul personal 
3,311,894. 61 Impositul şoselelor ” ta d 1,369,683. 45 Imposital patentelor 1. Inposite directe 28,638,601 3) cosLA4t: 98 Impositul dundiar | 

: 396,114. 30 transmitere 
7,400,000. 00 Licenţele cârciumaril,



i) 

6: şi 7%/Q. 

De şi acest venit în 
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dar aceste Sume sunt mal t6te umflate cu cel puţin | 

anul precedent 1875 a fost evâluat şi mar Sus, căci era trecut drept, 29,082,016 fr, dar el nu pote trece mulţ 
Dintr'acest nenorocit 

peste suma, de 24,000,000 fe. 
sistem de a umfla, cifrele la venituri şi d'a, Je pitula la cheltuely, a, provenit gr0- savele deficite; . lucrul este lesne de înțeles când Ja; un Singur capitol se. trece uă cifră care de sigur are să lase un gol la venit 

Contribuţia personală 
de apr6pe 5,000,000 fe. 
constiţue, 22 0/, din imposi- tul total, iar tâte impositele directe împreună dai "410/0 din venitul totalităţir contribuţiunelor; cele- lalte 59 0/_ provină din impositele indirecte 

II: gas iti, 31,150) 

  
“ Aceste cifre, afară d 

„8,000,000 Monopolul 

+ 7»800,000 Importul 
1,600,000 esportul 

15,000 transitul 
55,000 păşunatul 
29,000 plambatal 

120,000 confiseatul 
3,400,000 consumaţ, sării 
1,500,000 sarea esportată 
100,000 sarea de mare ] , 

3,102,000 arenda btnturi]. , 9.000 amendie - băutu 2,000 măsurile : 

vămile 

salinele. 

rile 

150,000 amengil ) tutunul 

5,000,000 Timbral şi inregistrarea. 
e tutun şi de băuturile Spir- tosa care sunt ficse fiind că sunt date, în întreprisă, sunt umflate cu 100 0, 

de. 27,500,000 fr. şi 
ele. nu se pot; urca maj sus „trebue să. dea uă lipsă de buget de cel puțin 4,000,000 fe...
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991,250 arenda domen. Brâila, Giar- 

. gin şi Turnu; 
15,616,078 arengile moşiilor Statului; 

251,474 locaţiunea acaretelor şi viilor; 
1,000,000. vângiri de păduri; 

154,924 arenda pământurilor din Ba- 
. | sarabia ; , 

28,255 arenda bălților şi pescării- 

IL. Domeniile 21,095,542 lor din Basarabia; - 
22,150 arenda stahăriilor; 

156,260 tasele trecerilor pe poduri; 
„59,900 sanalurile Danării ; 

2,000,000 plata împroprietărirei Colo- 

, nistilor ; 

„9,250 cuponul obligaţiunelor rarale 
din Basarabia; 

800,000 de la arendaşi pentru pasnici, 

În bugetul anului 1875 acestă sumă a figurat nu- 
mal drept 20,289,802, dar chiar şi acâstă cifră era | 
prea mare căck acest venit nu 'se pote compta mal 

„„. mult de 17,000,000 fr. adică cu 20 0/) mar jos. : 
! 1,300,000 Venitul postelor, 

1,200,000 > telegrafalai 
970,000 calea ferată Bucu- 

resci-Giargiu; 
50,000 calea ferată Laşi- 

"Unsheny; - 

TV.-Poste, Telegr, şi dr, for, 6,810,280 4. 224995 controlul și sare, 
. . - - man-Vîreiorora 

17,887 controlul şi surve. 
„Rom.-Botoşani; 

150,000 locaţian. ragânelor 
5,000,000 escedental drumn- 

rilor de fer. 

Şi acâstă sumă este esagerată cu cel puţin. 1 1/2 
milion saă 17 0/0, ea nu ar trebui să figureze în 
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buget “pe mar mult de 7 miliâae; în anul 1875 a fost trecută drept 3,540,000 fr: | 

60,000 Vângarea de obiecte vechi 500,000 procente de la debitorii Statalay 748,000 Sa renţianea entru pompieri 24,444 de la Sf. Spizidon p. ScOla de fete 20,000 da la elevii interni i 40,000 de la elevii sedlei militare 277,000 Imprimeria Statului şi Monitorul 30,000 Incrul arestanţilor PN 4,000 agenţiile din streinătate . 4,000 diplomele de natnralisare DR , 3,000 inscripţiunele la facultăţi V. Venituri diverse 3769 102 4 18,000 stabilimental de artilerie | it, 22,000 scâla de maşini - 8,000 bufetele şi grădinele 
5,000 Monitorul âstei şi imprimatele 1,200 buletinul Carţei de Casaţiune "18,000 bonificarea imprum, Stern 75,000 judecăţile câscigate 

448,965 prodasnl penitenciar. Mărgineni 150,000 amengile judecătoresc 
500,000 venituri întâmplătâre „500,000 escedental Casei de depuneri - | 312,500 comuna Bucaresci p. Godillot, E 

Acestă sumă este şi may umflată decâţ cele-lalte, | ea nu se pote compta deea până la 2,500,000 fe. adică trebue, scădută cu 35 0/-. 

    
| 1,877,318 Din ratele bunaril. vendute n dana: dn ba poa 40,000 dini embaticuri şi rescum- VI. Venere de bunuri 4,335,991 Piri 

2,408,577 din vendtrile dup legea 
3 din 1873, 

Sume care ici mu se cuvenea să fie trecute în bugetul veniturilor căcr * Provine din Vândări de „fond,
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T6te aceste venituri evaluate la suma de .97,894,427 nu pot da în' realitate mat mult de... 81,000,000 
uă diferință în minus de aprâpe. .... + 17,000,000 
sai un gol anual de 18 0/, cu care cresce deficitul 
din an în an şi dă loc la uă datorie flotantă care 
la fie-care duo saii trel an! necesitâză un noii îm- 
prumut cu amortisare sati consolidat. 

Afară de suma de 21,095,542 fe. productul aren- 
dări! moşiilor Statului, cele alte 76,798,885 trebue 
să iasă din dări directe şi indirecte asupra, locuitorilor, 

Daca la suma din urmă vom adăoga 49.480;531 
provenită din contribuţiunele jndeţene şi. comunale 
adică :. Ă 

„ Contribuţiuni judeţene. . . . . iaroză] 
comunale urbane 23,524,025 49,480,531 fr. 

„  Turale. 18,995,876 _ 
ave | 76,798,885 contribuţiunele către Stat 

| _49,480,531 „judeţ. şi comunale 
.126,219,416 Totalul dărilor care apasă pe 

locuitori, adică 28 fr. de suflare, saii 140 fe. de fa- 
„ilie, dare fârte grea, pe care nu o p6to duce şi care 
nu lasă mijl6ce de a spori avuţia țerei; mal ales 
daca vom considera că clasa agricolă cea mai nume- 
r6să, fosti clăcași în numer de 400,000. de familii 
mal plătescii âncă uă' rată de 15,000,000 tr, pe an 
pentru rescumpărarea pământului, . rata pe care aă a 
0 plăti âncă trei ani de acum încolo şi care apasă 
cu 37 în. 50 asupra, fie-cări! familil. Este dovedit 
că clasele agricole mauncitore nu pot resista la tâte 
aceste dări decât îndatorinduse şi rândându'şi şeptelul. 

»



| b) şi Sporirile în venitari de_3 657,543 
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Acum şi câți-va ant contriuuţiunele indirecte se. mărgineati mai tâte într'un singur articol acela al vămilor;. sarea de şi se plătesce pe consumaţiune, dar într'nă țâră unde nu esistă industrie şi unde tâtă întrebuințare ex se mărginesce la, alimentaţiune ga- bela acâstă constitue uă cătime constantă pentru bo- gat ca şi pentru sărae şi să pote clasa precum am făcut între veniturile regaliane sa între contribuţiu- nele personale. Max nainte Vreme consomaţiunea săriy! să da în întreprisă uney companii de concesionari; sistemul acela a, încetat, e] amăgea şi pe stat şi pe public; statul nu scia ce vinde căci capitalul de a- Yansat fiind prea mare ca să pOtă găsi: mar mulţi concurenți. prin care să se pOtă stabili -preciul cel a devtrat, rămânea, la discreţiunea, acelor care se coa- lisai se asociau şi sileau mânele gurernulur; publi- cul nu scia .ce plătesce precum nu scie ce plătesce astădi pentra tutun; crede eă contribuţiunea tutunuluy este de 10 milisne pe când în realitate ea este aprâpe îndoită, daca ţinem sâmă de cheltuelile de adminis- | traţiune de sploataţiune şi de percepţiune. | „Bugetul anulu 1876 Sa votat la 6 martie 1875 cu un deficit de 6,999,502 îr. Ministru G. Gr, Can- tacuzino propunea, să'l acopere cu reduceri în che]- tueli şi. cu resurse nuof, i 
2) Reducerile în cheltaelr ce, Jtipunea f de la fabrica penitenciarului 443,965 ei de, 3,311,939 7 de la pasnici de hotare ,., 800,000: | de a proprietăţi seat 2408577, Total, 6999502, Aceste sume trebue să fie ilu- sorii căci trebucai coborâte Ia cel mulţ 5,909,574 fr. fina că.
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sumele de... 448,965 
şi cea de .... 800,000 a 

1,248,965 nu ati dat decât 159,037. 
Un alt ministru va aduce negreşit uă situaţiune 

financiară care nu va semăna nici cu a unuea nicl 
cu a altuea, | Ie 

Obiceiul de 'a umfla cifrele la venituri a devenit 
atât de înveterată în cât trece ca moștenire. de la 
un ministru la altul fără ca, evidenţa, cifrelor să pâtă 
deschide ochi! acelor care nu voesce să vadă. 
„În tabela următâre am însemnat pentru fie-care an 
în față unele de altele constatările şi realisările, ca 
să so pâtă vedea enormele diferinţe ce esistă între 
dânsele, i a | | 

Pentru anul 1875 am tras tre colâne puind în 
face previsiunele bugetare cu constatările şi cu rea- 
lisările ca să p6tă fi comparate ma! lesne.



  
1871. 

  
1872: 1873 
    
  

Consta- |Implini- 
tările | rile 

Consta= |Implini- Qonsta- Implini- 
“zile | tările tările 

rile 
  
  
Contr. directe, 

    
Contr. inâirecte 

DomeniY ... 

Post. telgr, dr.feri 

Diverse. Ă ... 

Bun. venăute, 

Straordinare. , 

Xepravedute, , 

Resurse div. , 

Escedente,., 

3,029,856 

2,386,989 

9,258,953   1,773,376 
3,588,678 

3,122,875 

5,453,178 

21,401,455 18602: 

16,326,136) 16,315,665 

18,784,689) 18,002,072 

3,021,276 

221986. 

3,250,164 

1,119,376 

3,578,515|   3,122,875| 

5,453,17 

    21,424,5 13| 21,270,229| 24,   689,383| 24,911,860) 

  

23,508,709 23,507,240] 26 510,802] 26,510,802| 

18,396,42] 15,266,297 18, 

3,386,21 

1,524,690| 1,501,943) 

1,914,913) 1,918,811   1,069,142) 1,419,142 

3,028,569| y,02 8,669) 

12,283,749 12,283,749] 

1,705,674 1,705,674 

3,088,76c| '3,386,07a]. 3,336,091 

2,086,190 

„1,960,608 

2,709,086 

    
848.611] 16,871,271   

1,845,696) 

1.883,498 

918,379) 460,623)   
'2,109,086   

      19,126,709; 75,93 1,454 88,903,482) 84,985,413| 81,111,152 17,828,827| ”   
  

    

— 8%     — 42%     — 8 *f4 VĂ



ce
 

=
 
N
 

1874 1875 876 
  

- , rile bage-| , tările | zile | ae | tările | zile   

| Oonsta- Implini-| Prevede- | Consta- Implini-].Pzeveăe- 
rile buge-l 

tare 
      

    
Post.telgr. dr.ferj 3,550,865| 3,532,544] 3,540,000; 3,500,550| 3,458,044 

Diverse. .. . | 4,058,189| 3,725,699] 6,614,823; 5,119,091 5,055,100) 

& Ban. vândute.| 1,932,666| 1,772,080] 1,937,313 1,916,632; 1,637,17i 

Straordinare, . 917,330|  -664,830] : 812,500 668,544. 668,544     Neprevedute. .| 2,338,711| 2338711 . 5,491,027| . 5,491,291 

Resurse div. .| 747871] 657,373 a 16,€01,635| 16,601,635 

Escedente .. .| 2,745,458) 2,115,455 * + a >   

Cântr. directe . | 28,107,463| 26,892,618 29,082,017) 28,356,134 26,412,452| 28,638,601 

Contr.indirectej 27,852,162| 27,591,891| 31,403,000| 27,966,411 27,603,235| 31,253,000 

“Domenit ..., 18,681,623] 15,436,13u| 20,289,802! 19,980,520, 16,073,138] 21,095,542 

8,812,282 

3,169,102] 

4,325,891 

          | : 
91,592,903, 85,363,26% 93,679,435,109,600,7441103,091,744| 97,594,418 

  

— 812% — 14% — 6%         
Sporirea . împositelor. 

    
În cursul celor din urmă 5 ant impositele s'a 

sporit într'un mod fârte însemnător, încât de rom 
compara suma încasată de tesaur prin adausul resur-
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“selor peste ceâa c6 ar fi luat daca dările ar fi rămas precum erai în anul 1870 şi rom adăoga, şi împru- “muturile contractate de atunci încoa, găsim uă diferinţă în plus de 138,000,000 fi. în timp de'5 ani, adică impuneri nuor de 27,500,000 f, termen medii pe an. În tabela următâre am căutaţ a Specifica acele Cresceri pentru fie care capitol în parte : Prin im posit. fandiar S'a realisat pe anii1871—1875 un adaos de 10,789,372 

> Monopolul tutunului 3 - > 1872—1875 > 27,617,500 
> timbra 

> >. 1872—1875 > 16,146,876 
-> btatarile spirtose >» > 1873—1873 >» 17,700,708 
> fabricarea monedei >». , 1873 > 500,000 
> venitul noilor linii fer, >. 3 1873—1875 » 7,000,000 * 
> împrumuturi : . >. 2 1873—1875 >. 58,000,000 „ Totalal încasărilor în plus de la 187321875  ; 137,763,356 sai 27,500,000 pe an termen de mijloc, adică 30 /o din buget şi 45 0/, din impositele către stat, 

Sporirea cheltuelilor, 
Trecând acum la sporirea, cheltuelilor care ai fost de neapărată necesitate a, se face, găsim numai, francă 56,865,126. 

Ă în 1872  3,500,000 | Plata garanţiei liniilor do fer | > 1873 18,500,000 56,865,126 | | „> 1875 22,914'207 Iar suma, de 82,000,000 sa întrebuințat la, chel- tueli care puteaă forte bine Să nu se facă, Iată cum au urmat acele adaose la venituri în deg- sebitele capitole ale bugetului, | - Ei 10957 N ag.



„ Adaosele Ja ing fundiar 

Monopolul tatunului. 

Timbru... 

Spirtudsele . 

1871 1,984,092 
1872 2.344.684 
1873 2.338.889 110,780,372 - 
1874 2.319.599 
1874 2.342.108 
1872 3,337,500 
1873 8.010.000 
1874 8.010.000|27617000 
1875 8.160.000 
1872 1,149,161 

, 1873 3.997.715 
. 1874 6.000.000 

1875 5.000.000 
1873 3,300,108) 

E 1874 7000.000(17,700,708 . 
| |1875 17000'000/ 

16,146,876 

Fabricarea monedei . , . . 1875: 500,000: 500,000 

1878 2,000,000 
Venitul dramurilor de fer . 71874 2,000 aaa 7,000,000 

" Î1875 3.000.000 
Din datoriile contractate , . 58,000,000_58,000,000 . 

Total... 137,163,356 - a 
. 137,763,356fr 

1872 3,500,000 
1873 13,500,000 

Plăţile annităţilor drum. de fer | 1874 16.952 val 56,867,126 >» 

„(1875 224914,201 
Cheltuiţi fără ntilitate aprope de. . . . . e 80,996,230 fr. 

Statul Român posedă astădi ca lucrări publice : 
19. 1936 Kfiometri de drumuri de fer în esploatare 
20. 150 > > în constracţiune 
3. 4,5 > poduri. de fer peste gârle 
40, 5821 > „şosele în circulaţiune 
50, 507 > » construcţiune 
60. 8420 > linii telegrafice 
79. 6089 > lungime de fir telegrafic, 

şi în special : ” 
919 kilom. Roman-Vircior, şi Tec.-Derlad 

Lungimele drumariler de fer . 224 “, > ai ltom.Botogani 

>  Bacuresci-Qiurgiu-Smărăa,
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„Şosele în circulaţiune ,.., (182 Kilometri. Naţionale >. judeţene - 
Şosele în construcţiune . ( 500 > piebunale 

Isvorul deficitelor. 
„De vom trece acum la cheltuelile Statuluy găsim că bugetul rectificativ pe anul 1876 astfel cum s'a, votat Ja 11/29 decembre 1875 este de 97,894,427 fr, şi anume : | | 

Consiliul ministrilor, | a 42,848 Ministerul de Interne... ! 8,351,675 x lustiţie . 8,772,160 , de Estee... 729,188 » Cultelor şi lustrucţiunei . 7910,690 - m de Reshe], 16,550,991 , Lucrărilor publice .... 5,119,781 a de finance ....,.. -54,917,092 Deschideri de credite 1! "500,000 
97,894,427 - 

Ia sistemul adoptat de buget rectificatif, de cre- dite suplementare și de credite straordinare într'uă țeră unde Gmenii sunt ânex puţin cumpătaţi, max a- dăogându-se evaluări umfiate la venituri și putulări la cheltueli au deveniţ causa de ruină pentru finan- cele acestil ţări. Astfel în 6; aul de la 1871 până la 1876 creditele sporite prin bugetul rectificatif ul-.- terior şi prin cele Suplimentare și straordinare ai. încărcat tesaurul cu suma de 83,708,874 fr. sau cu 14,000,000 termen de mijloc pe fie-care an adică cu 17 0/0. Tabela următâre îți pote da uă idee de aceste sporuri. e | 

e.



  

  

  
        

a Sporirea, . Oredite Totalul. 
ANUL | tugetalul prin zee- [suplimentare și stra-l sporizilor Vagetelor 

tibcări ordinare | primitive 

1871 a 9,017,065 | 9,017,065 
1872 1,228,456 | 24,168,289 | 25,396,745 
1873 18,515,360 | 5,017,036 | 23,532,397 
1874 2,701,528 | 3,166,761 5,868,285 
1875 707,876 |. 6,452,560| 7,220,436 
1876 . "| 12,673,944 | 12.673,944 

| 23,213,216 | 60,495,657 | să, 108, 9874 

sau 14,000,000 termen mediu pe an. 

Cei din urmă 6 ant au dat deficitele următ6re : 
  

  

  

ANULI Deficite imprumuta Deficiţele | Deficitele 
| bugetare anului ladevă&rate 

1870 ,- - 991,295] 
1871 | 3,747,503! 3, 772, 875 7,520,379, 8,511,674 
1872 | 1,638, »;870)12, 283 „949 14,222,619| 22,731,294 
1873 | 1, '978, 604. 14,697,745 13,419,141], 36,153,435 
1874 7444, 162 - 7,444,162 43,597,597 ! 
1375 '332 +471211,990,000, 12,822,471| 53,920,069 
1876 |21, 990,002| ., | 21,990,602, 77,910, 671           
Situaţiunele financiare înfăţişate camerilor sunt 

departe de a fi conforme cu realitatea ; de esemplu 
un ministru declară deficitul anilor 1875 şi 1576 asfel | 

Deficitul anului 1875 egal cu. 8,889,118 
» „ 187% „ 15.454,084 

Total . .. „724,373,303
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peste câte-ra Săptămâni succesorul sei în situaţiunea, înfăţişată la 16 fevrnar 1876 vine şi arată în ca- meră cu totul alte cifre mal grele, După acest dini urmă, : 5 

Deficitul anului 1875 egal cu. ,, 12,587,894 - Aa „1875, 12,894,427 Alte sarcini, 7 ee e 8,243,105 - Total . 28,675,426 
dar credi pote că acesta, este cifra cea, adevărată! dar nu este aşa; Gmeni competinţi și chiar mărturi. sirea acelor din Inerătoriy din ministerul de finance convin că acest deficit se apropie de 40,000,000 fe, Sumă Ja care 'de se va mar adioga âncă 42,500,000 fr. plata linii de for Ploesci-Predeal şi Adjud-Ocna, Cum vedr într'aceşti din urmă 5 anl S'a produs aceste deficite” neprasuice de şi veniturile s'au sporit Prin dări nuoi succesive până la -25,000,000 pe an, încasându-se într'acest termen 80,266,442 fe. maj mult, decât. daca impositele” ar fi Temas cea ce crai la 1870. . - | | D-l Erdman Hahn comparând cifrele încasărilor con- tribuţiunelor adăogate şi împrumuturile contractate în cel din urmă 5 ani sedte numai sumă de 73,253,396 fr. cifra acesta este mar jos. decât realitatea, cu cel puţin 7,013,046 fn. 

Iată cum a mers Sporirea veniturilor prin adaose de imposite în comparaţie, cu acele ale anuluy 1870 :
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adăogând şi cea ce sta luat. “din 
vondarea de domenii, . 

Resursele anilor: 1871—1875 
peste a anului 1870. ,   

ANUL || Încasările licasările anului Dilerința 
„1871 în mal mult 

1871 | 66,768 „07 01,097,021] 5,071,380| * 
1872 | 71000992 9,303,965 
1873 * | 78,151,312 , 16,454,285 
1874 | 82,617,874 , 20,920,847|: 
1875 |_82.490.115) , 24,793.088 

|[385,028,703) -76,543,567 

-3,722,865 

80,266,442   
Sporul cheltuelelor nu a urmat aceași progresiune, 

ele nu s'a suit decât la 11,291,802 pesto cheltue- 
„ile după tipul anului 1871 şi anume: 
    

  

      

_Cheltueli | Cneltuerile 
pur ale admi- dministrati Ditiaa 

ANII nistraţiunei a ministrative 
fără dotați şi ale anului cu anul . 

pensii. 1871. 1871 

1872 50,330,S11 18,201,696) 2,039,115 
1873 52,326,386 a - 4,034,690 
1874 50,381,399, - 2,039,703 
1875 51, '469, 988. 3,1 78,292 

Totalul sporurilor de cheltueli | 11,291,802 

Datoria publică. 

  
Pornit pe uă asemenea cale era natural ca datoria . 

Statului să mârgă crescând pe tot anul asfel că li- -.



519 

quidând deficitul esistent şi contractul Crowley, ea, 
va ajunge la finele anului 1876 la cifra rotundă de 

»600,000,000 fr. „cu uă anuitate de 61,000,000 fr. 
Acâstă datorie se împarte în ducă : 
1..869,152,622  Împrumutul pentru Incrără pu- 

„ Dlica cu ună plată de anui- 
tate de 30,872,474. fr. 

2, 227, 447, a Împrumuturi cu amortisare, îm- 
. prumuturi consolidate şi da- 
torie flotantă cu uă anuitate 
de 20,238,537 fr. dobândi 
amortisări şi rentă, . 

„Aceste datori! se descompunii în modul următor : 
J, 22 „989,437fr.  Valrea nominală a datorie. 

” contractată la 1 martie 1863 la 
Londra -cu Banea Ottomană şi 
Stern Brothess cu anuitate 9 0/ 

„din care 70/ dobândă şi 200 . 
amortisare plus 1/ %/ comision 
cheitueii de.schimb şi de tragere. 
Acest împrumut a produs un €- 
fecţiv de 17,851,851 fr. cu a-: 
nuitate de : - 

2,062, 750 dobândă şi amortis. 
2,191,196 [ 10,303 comision de 12%, 

51,326 schimb şi tragere. 

II. 31,610,500fr.  Val6rea: nominală a datoriei 
- contractată la, Paris la 24 octom- 

bre 1866 cu casele Oppenhein, 
Ş. Sulzbach şi Oscar Planat cu a- 
muitate de 3,138,441 Statul Ro-
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mân priimind efectif 15,300,000 
fr. cu plata anuală de : | 

3,048,080 dobândă şi n lisare 
15,244 comisionu de /, 3,198,441 100,000 cheltneli de schimb i 800 cl:eltueli de tragere. II. 10,975,122fr.  Valrea nominală a datorier . „ contractată pentru construcţiunea, 

drumului de fer Bucurescl-Giurgiu - 
de către compania Barkley şi Sta- 
nifosth cu un servicii 'auua] de | 2,010,000 dobândă şi amortisare. IV. 12,027,285fr. Val6rea nominală a datorier 
către Barkley şi Stanifosth pen- 
tra podurile de fer cu plată anuală 
de 1,443,274 dobândă şi amor- 

“tisare. | V. 51,750,000fr. Valârea nominală datoriei că- 
tre compania Offenheim pentru 

“drumul de fer Iscany-Iaşi-Roman 
„Cu garanţie de un venit curaţ de. 
3,857,025 fr. pe an dobânâă şi | amortisare. | | VI. 248,130,000 fr. Val6rea nominală a datorie! 
pentru linia Roman- Bucurescl - 
Vireiorora și 'Tecuciu-Bârlad cu 
garănţie de venit curat anual de 
18,609,750 fr. dobânax şi a- 
mortisare, 

VII. 8,770,215 fr. Datoria valâre nominală pen- : 
tru linia Iași: Ungheni cu 452,425 
anuitate dobândă şi amortisare.
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VIII. 7$,000,000 fr. Val6rea nominală a Împrumu- tului domanial contractat în anul 
1871: cu 80/) dobândă cu emi- 
Siunea de 74 care a, dat -un' e- 
fectif de 57,720,000 fe. plătind 

- annitate de 8,000,000 te. pe an. 
IA. 44,600,000 fr, Val6rea nominală a împrumu- 

tului cu rentă 50/) cu casa Puld 
şi Camondo pe emisiunea de 62 
carea dat unefectifde28;990,000 
fr. şi a cărui servici anual este 
de 2,250,000 fr.. 

X. sumă necunoscută. Obligaţiunele judecătoresc din - a Moldova pentru stingerea cărora, 
se trece pe tot anul în budget 
suma de 20,000 fr. - 

XI. sumă necunoscută. Datoria către particulari pen- 
tru productele luate de ostirile 
Tusesci în anul 1853 și 1854 
„pentru care se trece în budget 
90,000 fr. pe an. 

XII. 9,985,320fr. Datoria câtre Casa de Depu- | neră şi Consemnaţiuni cu 7 0/) | dodândă. a cării servicii este de - 148,900 fr. | 
Total 519,680,206 fr. eu un . servicii anual care se a “sue la 51,000,000.
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De vom compara datoriile publice ale deosebitelor 
state între donsele şi cu raportul ce esistă între dân- 
sele și bugetul statului ele se clasifică în modul ur- 
mător. : | | 

  

  

Darea anuală |Anuitatea dato- 
Numele pe suflare „riel a câtea 

” parte datorie | parte la'sută 
Statelor date Frane din pueet 

Anglia i. 91,73 30,1. 
Austria, 13,07 21,8 
Bavaria, 6,91 18,1 
Belgia . 7,08 19,8 

„| Danemarca. . . . . „1: 13,00 33,7 
Francia. : 

taia 17,19 TU 
Norvegia , 181 11,0 

anda, 217419 27, 
Portugalia. ..... 781. 26,9 

Prusia E 2,57 7,3 
România . 6,44 51,0 - 

Rusia... RI 4,50 17,2 
Spania . 7480 16,6 

]Suedia . . 1,58 10,3 
Svitzera 1,20 6,4 
Ungaria... 730 33,l . 
Wurtemberg ...:... |: 8,00 . 30,2         

„Cu 16tă acestă situaţiune grea România ar putea 
cu uă chibzuincă ca în mal puţin de 12 aul să'şt -.
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plătâscă datoriile contractate până astădI şi să dis- pue pe-tot anul de cel puţin 50,000,000 fr. pentru trebuinţele guvernului, “ale bisericei şi ale instrue- țiunel; ar putea chiar cuteza să cumpere drumurile „de fer. 
| De astăgi până la finele annlur 1891 se refuescă de la sine datoriile următre : 3 10 La finitul anulu 1880 se stinge 'datoria de 12,027,585 fr. contractată pentru construcţiunea, po- durilor de fer pentru care se plătesce uă anuitate de 1,443,275 fr. 

20 La, finitul anului 1882 se stinge împrumutul . rural de 106,987,000 fr. cu anuitatea de 14,258,032 contractată pentru Tescumpărarea pământurilor conee- „date sătenilor plugari foşti clăcași. . 30 La. 1886 se refuesce datoria de 3,770,215 fr, cu anuitatea de 452,425 împrumutul pentru facerea drumului de fer Iaşi- Ungheni, | „40-a 1888 se stinge uă altă datorie, aceea, de 22,889,437 cu anuitatea de 2,121,196 către casa, Stern. | 
50 La, 1889 se stinge împrumutul Oppenheim' de 31,610,500 cun anuitatea de 3,138,441 fr. 60 Şi la 1891 se stinge împramutul domanial de. „78,000,000 fr. pentru care tesaurul plătesce uă anui- - tate de 8,000,000 fr. 
Încât totalul datorier refaita până Ja acea epocă 1891 se sue Ia, 255,284,437 fr. a cărul serviciu scade din an în an: 

|
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„La 1880 cu 1,443,274 fr, pe ân. „ 1882 „ 14,258,032 B 
> 188, 3,770,215 5» 
>.1888 „  2,121;196 a 
„ 1889 „ 3,138,441 » 
a 1891 „. 8,000,000 R 

”.. Total 29,413,368 

- Rămâind numar cele armătâre : a 19 Datoria “pentra drumurile de fer Strusberg şi Oppenheim de 299,880,000 kk. a cării. servicii este „astadi “aprâpe 17,000,000 fe. pe an garanţie, care până atunci se va reduce fără îndoială la cel mult; 10,000,000 fr. prin spnrirea traficuluy Care ar re- | „. Presenta uă -datorie de cel mult  150,000,000 fr. „20 Datoria consolidată, renta, 44,600,000 |, a căril servicii de 50/, este de 
2,230,000 fr. pe an. 

30 Datoria către Casa de De | puneri şi Consemnaţiun! de .. . 9,985,320 , - pentru care statul plătesce dobânda 
de 748,900 fe. - 

40 Datoria care s'ar contracta, 
pentru plata, deficituluy esistent şi 

„al căil ferate Orawley care se pote |. - a stima la... o [cc .. e + ::80,000,000.-, cu uă anuitate de 8,000,000 fr. 
Peste tot uă datorie de... „_„ _284,585,320 , „cu un serviciii anual de 20,978,900 fr, . Dar la acestă stare de lucruri nu se pâte ajunge fără a se încărca tera cu dări nuor şi fără de a vinde;
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din averea, sa decât printr'aă bună administraţiune a, 
financelor şi prin echilibrarea bugetelor. 

Ca să poţi vedea posibilitatea lucrului în epistola, 
următâre iţi voii vorbi despre starea economică a 
ţărel, AL tăi amic, B. Dowley. 

Urmarea epistole precedente, 
“De vom trece acum la cheltuelile statului găsim 

că bugetul rectificativ pe anul 1876 astfel cum s'a 
votat la 17/29 decembrie 1975 este de 97,894,427, 
bani 47 şi anume : 

Consiliul Ministrilor . , . : 42,848 
Mivisteru de interme. ., 8,351,075 77: 

„Justiției. .:. . 3,772,160 
„  Esterne. , . . 729188 75 
» Culte şi Iostrucţ.. 7,910,690 10 
. de resbel ... . 16,550,991 
> Lucrărilor publice 4,119,781 50 

i Finance şi datorie 54,917,092 3 
Deschideri de credite. . . 500,000 - 

97,894,427 47 

Idea, de buget rectificativ, de credite suplimentare 
şi straordinare întrebuințată fară, cumpăt cu evaluă- 
rile umflate la venituri aă fost causa stărir financiare. 
Astfel în 6 ani, de la 1871 până la 1876 aceste 
credite ai încărcat bugetul cu 83,708,374 b. 10 sai. 

“cu 14,000,000 termen de mijloc pe fie-care an, sati 
cu 17 0/0. E i 

Tabela de may jos- îţi pâte da uă idee de aceste 
sporuri.
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Anul Sporizea Vugetului prin 
zectificare 

Creditele soplimentaze 

și straordinare 
Totalul sporirilor bu- 

gatelor primitire 

  

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

  : > 

1,228,456 04 
18,515.360 48 
2,101,524 08 
767,876. 31   

9,017,065 
2-4,168,289 31 
5,017,036 71 
3,166,761 86 
6,452,560 09 

12,673,944 

9,017,065 
25,396,745 35 
23,532,397 13 
5,808,985 88 
7,220,436 40 

12,673,944 34 
    23,213,216 79 | 60,495,657 31     83,708,874 10 

sai 14,000,000 termen de mijloc pe fie-care an. 

Cel din nrmă 6 ani ai dat deficitele următâre : 
  

  

  

  

  

| Deficitele | * || Deficitele Deficitele 
Anul i imprumuta anuluiladevărate 

70 | > > 991,295 59 70| 3,747,503 81| 3,172 375 28 1,520,379 09, 8,511,674 68 1872 || -1,638,870 36,12, 283,919 19/14,222,619 55| 22,131,294 93| 1873 | 1 278, 604 4514 „097, 745 64/13 419, 141 19,36,153,435 42 "| 184 || 7,444,161 42 ! 7444, 162 48/43,597,597 85 1875 |._'332:471 64!11,990,000 19.322.471 641 55.920'009 49           1810 [7 „990, 002 8   

Situaţiunele financiare. 

> je1,9v0,602 ” | 17,91V,671 57   
Situaţiunile financiare înfăţişate camnerilor suni, de- 

parte de a. fi conforme cu realitate; astfel 
ministrul Gheorghe Caniacozino declară 
lor 1875 şi 1876 în. modul următor : : 

de esemplu 
deficitele ani-
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„Deficitul anului 1875 egal cu 8,889,118 50 şi 
deficitul „1876 - 15,484,084 40 

Total, 24,373,202 90 

Iar peste câte-va săptămâni succesorul stă Strat în situaţiunea înfăţişată la 16 fovruarie 1876 arată cu totul alte cifre mult mar grele. El arată 

Deficitul anului 1875 egal cu 12,537,894 
Deficitul 3 187. - 12,894,427- 47 
Alte sarcini , , , 3,243,105 70. 

Ă 
28,675,426 93 

Acâstă sumă însă în realitate este mult may mare, ea trece, sunt încredinţat, peste 35,000,000 şi tre- bue să apropie de-:+0,000,000 la care se may adaogă suma de .42,500,000 plata liniet de fer Ploeser-Pre- deal şi Agiud-Ocna. 
Intr'aceşti 5 ant din urmă s'a produs aceste de-. ficite monstrudse de și veniturile s'a sporit prin dără noul succesiv până la, 25,000,000 pe an, încasându-se într'acest termen 76,543,567 04 max mult daca, im- positele ar fi rămas ceea ce a fost la 1870. D-l Erdmann Hahn comparând cifrele încasărilor . contribuţiunelor adăogate pentru cer din urmă 5 ant adăogândule şi împrumuturile contractate într'aceşti anl arată suma de 73,253,396; acâstă sumă este - Preţuită prea jos de acel autor, 

lată cum a, mers sporirea, veniturilor prin adaose „de imposite în comparaţiune cu anul 1870: |
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Ta Încasare anulu Diferenţa 1 
| A moare [aro în zmai mult 
  
1871 66,768,407loș] 61,697,027|14| - 5,071,380/49 1872 71,000,992:87 „ » || - 9,303,965173 18783 78,151,31267 » | 16,454,285/53 1874 |; 82,617,874141 » || 20,920,847|27 1875. 82,490,115 16, » |__24.793,088|75 385,028,702]74) a 16,543,507 04 în 1871.s*a luat din domenii 3,722,875J28|. „1... 1 Resursele nuot anilor 1871—75, 30,260,442|33 Sporul cheltuelilor nu a fost însă tot. într'aceaşr 

  » 

» 

» 

>     
| proporțiune, el după -cum se pote vedea în tabela, . armătâre n'a fost decât de 11,291,802 16 peste cheltuelile după. tipul anului 1871: 
    Cheltuelile 

| Cheltuelile . . Diferenţa Sstrațiunii administraţiuney a fără dotaţii şi 
in mal mult pensii . în 1871 | 

  

  1872| 50,330,811177 48,291,696|12 2,039,115|58 1873| 52,326,386|54] - - 4,034,690142]. 1874| 50,381,399/75 2,039,703|63 1875] 51,469,988/65! _3,178,292153 | Totalul sporurilor în 4 an. |] 11,291,803J16|. | „Numerul împiegaţilor Statulur este forte mare, el a crescut şi max mult în aceşti din urmă 5 aul. E] a fost „în 1866 de 5,337 funcţionari şi 2,455 Gment de servici 1875 „ 6;259 : 3 , >. > & 
> 10957. 
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Într'aceste cifre nu intră servitori bisericilor preoţi, 
cântăreţi şi cler superior, nu intră nici ădurari n nici 
padnici de hotare. 

Câţi-va d'intre Gmenil de stat au început a se 
preocupa de starea financiară; din nenorocire însă 
forte puţini se îngrijescii: de starea economică şi care 
înţelegi că una este strâns legată de cealaltă. Cer 
mal malţi credă că uă situaţiune ca acea în care se 
află tesaurul Român se pote îndrepta cu nisce câr- 
peli la economil şi cu nisce reduceri în cheltueli, cu 

“un împromat mal mult sai mal puţin greii, cu un 
spor la, unele dări sai cu nescocirea vre unui imposit. 
Preocupaţiunea lor merge cel: mult până a căuta ca 
acele sporiri să nu lovâscă d'a dreptul în clasa ţt- - 
ranilor plugari şi nu se gândescii că or po ce şi or: 
pe cine se pune ună dare, ex cade saii se resfrânge 
şi apasă asupra tutu'or locuitorilor. Forte puţini la 
număr sunt acel care văd că cestiunea este mult 
mâl gravă. 

În România nn esistă decât un singur îsror de 
bogăţie, plugăria, cea mal simplă şi mai primitivă, 
tote cele lalte industrii împreună nu pot compta nici 
pentru a decea parte a producţiunel totale. Bogăția 
țărei vine d'a dreptul 'de la pământ, pământ care în- 
tors şi stors necontenit a ajuns a nu mal produce cea 
ce producea până acum. 'Tot luând pe tot anul fără 
a da nimica nu mal pâte produce fără ajutorul ce- 
lor lalte industrii nici în cantitate nici în calitate. 
Grânele de 60 de livre ai devenit uă raritate cu tâtă 
munca c6'şI dai mulţi din cultivatori de a îmbunătăţi
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„* soiurile aducânnd seminţa - din. alte țeri şi din cele 
„mal renumite şi mai căutate. Producţiunea, în canti- 
tate scade po. tot anul într'an mod forte simţitor; 
de unde acum şi cinci-spre-dece ank producţiunea de 

“mijloc era de 20 de hectolitri de hectar, astădi nu 
se pote compta mal sus de 15 hectolitri, uă scădere 
de 25:0/0 în forța productivă a pământului, Acâsta, 

„provine din impuţinarea,. vitelor şi din absenţa indu- 
striilor cu care se hrănesce și. să îmbunătăţesce a- 
gricultura, . | a Sa 

“Orescerea vitelor şi păstoria: care acum şi câţi-va 
ani era una din bogăţiile cele mari ale ţerer a cădut 
mal cu-totul în câmpiile cele întinse ale Jalomiţii 
ale. Buzeului şi ale Prutului de jos; acâsta, din causa 
lipse şi scumpete! capitalului, din causa grelelor im- 
posite şi sărăcirea, populaţiuner agricol6; 

„ Fabricaţiunele cele ma! simple, acelea, care sunt ade-. 
quatele plugăriey lipseseit cu totul; afară de câte-va, fa- 
brici de spirt dincoci de Milcov şi dincolo de Milcov care 
se închidu și disparii din an în an, şi afară de două 
fabrică -de zahar în construcţiune a, căror s6rtă . nu se 
pote cundsce âncă. Se pote dice că. materia, îngrăşă- 
t6re, gunoiul, d'abia pâte îndestula,. trebuinţele gră- . 
dinilor de zarzavaturi din prejurul oraşelor. 

Şi cu tâte acestea, situaţiunea Românier este atât 
de avantagi6să încât se pote dice că cu uă bună 
chipsuinţă în mai puţin de 12 ani Statul Român ar 

„putea refni datoriile. ce a contractat dispuind de un 
buget de cheltueli de cel puţin de 50,000,000 fr. 

„pe an, ar putea chiar rescumpera drumurile de fer. |
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De astădi până la finele anului 1891 se refuescă 
datoriile următbre : 

1. La finitul anului 1880 se stinge împrumutul 
de 12,027,285 fr. cu anuitatea de 1, 443,274 20, 
contractat pentru construcţiunea podurilor de fer. 

2. La finitul anului 1882 se stinge împrumutul 
rural de 106,987,000 cu anuitaiea de 14,258,032, 
pentru rescumpiirarea pământurilor concedate sătenilor. 
plugari fosti clăcași. | 
83. La 1886 se refuesce datoria de 3,770,215 41 
cu anuitatea de 452,425 85 imprumutul pentru fa- 
cerea drumului de fer Iaşi-Ungheni. 

4. La 1888 se stinge împrumutul Stern Brothers 
de 22,889,437 03, cn anuitatea de 2,121,196 s6. 
5, La 1889 se stinge împrumutul Oppenheim de 

_81,610,500 cu anuitatea de 3,138,441, 
6. La 1891 se stinge imprumutul domanial de 

783,000,000 cu anuitatea, de $,000,000. 
Totalul capitalului amortisat până la, « acea epocă 

(1891) 255,284 „37, a cărui amortisare scade suc- 
cesiv din an în an și anume: | 

La 1880 cu 1,443,274 20 
„ 1882 „ 14,258,032 — 
„ 1886 „  3,770,215 41 

a 1888 2,121,196 86 
1889 ” 31138441 
” 1891 »  8.000,000 

Total, . . 29,413,368 — 

Rămâind : 1. Datoria pentru drumurile de fer Strus- | | 
berg şi Offenheim de 299,880,000 cu garanţia de
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22,466,775 care fără înduoslă, la acea, epocă se va, 
reduce la 10,000,000 cel mult, prin sporirea trafi- 
cului, - | 

2, Datoria consolidată rentă de 44,600,000 al 
„căril servicii de 5 0/, este de 2,230,000. 

3. Datoria de 9,985,320 la casa de depuneri pen- 
tru care se plătesce dobândă de 748,000. | 
„Si datoria ce s'ar contracta pentru plata, deficitulur 

şi a căi ferate Crawley care se pote . presupune la . 
S0,000,000 cu uă anuitate de 8,000,000. Adică ună 
datorie totală de apr6pe 400,000,000 cu un servicii 
anual de 15 până la 16,000,000. a 
„Se pote ajunge la, acâstă stare de lucruri la epoca 

precitată fără de a se încărca, ţâra cu dări nuoi, fără 
de a: vinde nimic din averea Statului și fără a, se: 
face alte reduceri decât 'acele asolut necesariy pentru 
equilibrarea, bugetului,



_1a Londra 
Ducuresci, 19/23 aprilie 1876. . 107 Oronvwell houses (Brompton), 

. 
. -/ 

| Viscomitelut Macdonald 

ME grăbesc ă răspunde la, epistola co mi-ar adresat 
în privinţa convenţiune! încheiată acum în urmă cu 
Austro-Ungaria. | : 

Voesci să scil daca acest act nu este - vătămător 
intereselor englese şi daca nu atinge tractatele ce are 
Marea Britanie cu alte State? . 

În cât privesce partea politică te-a! putut convinge 
cred din epistola mea de la 30 noembre 1875 catre 
amicul nostra Eduard Barrington că România este un 
Stat Suveran, care se bucură de dreptul gintelor în 
totă puterea cuvântului, un Stat cărui nimeni nu 
D6te tăgădui facultatea şi capacitatea de a încheia, 
tractate şi convenţiuni comerciale şi politice. Astfel . 
fiind. protestările Porții, interpelările Lordului Stra- 
theden and Campbell din camera de sus “şi notele 
schimbate între Paris, Londra, Viena şi Constantinopol 
nu ai nici temei, nicl rațiune. O - 

În cât privesce însă interesele comereiulut engles 
în România, trebue să'ți spuii că ele at să fie lo-
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vite de morte daca, guvernul Reginei nu se va grăbi 
„Să închee la rândul săi uă convenţiune comertială, pe 
aceleași "base. A nu o face ar fi a abandona târgul 
a cinci mili6ne de consumatori şi a'1 lăsa în esploa- 
tarea esclusivă a industriei austro-ungare. Iar daca 
cabinetul Marer Britanii ar. face şi el ceea ce a, făcut 
cabinetul Viener şi ar dobândi pentru mărfarile en- 
glesa aceleaşi enndiţiuni, tot avantagiul ar fi al An- 
glie, căc ca are uă superioritate netăgăduită în cele 
mal multe din fabricatele întrebuințate în România; 
mărfurile englesesci conţin sub acelaşi volum și greu- 
tate uă val6re mult mal mare decât cele austro-ungare. . 
Fie stofe de lână, de bumbac sait de mătase, ferărie 
sati marchetărie, sub uă greutate de uă sută de chi- 
lograme, cele de fabrica englesă o să conţie tot-d'a- 
una uă valre cu 25 sati cu'500/p mal mare decât 

„„Similarele lor de” fabrică austro-ungară. 
Cu tâte vorbele late ale miniştrilor Convenţiunea, 

" acâsta nu corespunde la nică una din trebuinţele Ro- 
mâniei, nu satisface nici trebuinţele comerciale, nici 
pe cele industriale. La, facerea ei nu a esistat din 

„ partea guvernului de aici nici uă idee economică, pe 
când interesele austro-ungare ai fost căutate şi în- 
grijite cu cea mal mare solicitudine. Guvernul de la 
Viena, a căutat să înlesnesnâscă intrarea în Austro- 
Ungaria a productelor brute venite, din România; acel 
guvern scie că materiile brate sunt elementul care 
hrănesce şi cresca prosperitatea, popdrelor industriale 

“şi că eftinătatea lor lasă ut mal maro parte retribu- 
ţiunel lucrătorului scie că sărăcia poporului industria]
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este cu atât mai mare cu cât munca este mar puţin retribuită din val6rea obiectelor, adică cu cât materia, brută este mai scumpă. Şi tot uă dată acel guvern a căutat să pune obiectele fabricate în Austio-Ungaria în stare de a concura în România cu' similarele lor in- - digene. Câte-va esemple luate după acea conrenţiune îți vor arăta într'un mod pipăit sistemul adoptat de .. Austro-Uugaria la incheerea, acester convenţiuni : „„ Cerealele românescă Sunt scutite de vamă la intrarea, - lor în Austro-Ungaria; îndată însă ce ele au dobândit cea ma! mică prefacere, transformate în făină, de esemplu, plătesee în Austro-Ungaria, S0 kreitzari de „centnern vamal sai 4 francl de suta de chilograme (vedI tarifal austro-ungar clasa III, divisiunea 12) pe . când făina “austro-ungară intră în România fără plată de vamă (vedi articolul adiţional al conrenţiunei ali- neatul No. 6). Astfel fiind so pote. forte bine ca, grâul românesc trecut în Austro-Ungaria, dus la Braşov sai la Cernăuţi să vie'de acolo la Botoşani sau la, Ploeser transformat în făină -și să facă concurență făinei ro- Miânescă vândându-se pe 17 sau 18 franci hectolitru. Pastele şi fideaoa având trebuință pentru fabricarea, lor de maşiur mar complicate: şi may scumpe se află în condițiuni şi mar grele; acele austro-ungare ca şi fiina sunt scutite de taxă la intrarea lor în România, în vreme ce acele românesel plătesci taxă la intrare în Austro-Ungaria 4 frane la suta de chilograme şi astfel fabricarea lor în România devine imposibilă, „Căel nu mal pot ţine concurență, de aceea şi stabi- limentele care lucra acest product ai încetat îndată



537 

ce s'a iscălit acea, convenţiune. Dar chiar libera în- 
- rare a cerealelor în Austro-Ungaria, cu care se fă- 

lesce atât de mult guvernul românesc, devine ilusorie, 
fiind-că guvernul împărătesc al Austro-Ungariei, re- 
servându'şi dreptul precum a făcut-o de a sui tarifele 
pe drumurile sale de fer orr de câte or ar crede-o 
de cuviință, este învederat că numay silită de nece- 
sitatea la care ar supune-o lipsa de recoltă şi muge- 

„tele flămândilor ar face posibilă, intrarea grânelor în 
România, când ar crede-o că ar putea jicni câtuşi de 
puţin interesele agricultorilor săi. 
Trecând la, un alt articol, la spirtuâse, acesta, era, 

singurul obiect protegiat într'acâstă ţeră. Intrarea 
„ Spirtudselor afară de romuri și coniacuri era proibită; 
iar după convențiune (vedI tariful B No. 3) ele acum 
pot intra plătind drept vamal de 25 francă de suta, 
de chilograme cu uă taxă de 20 franci în lădi, 25 
franci în butoae duble şi 15 franer în butoae simple, 

„taxă care se aplică tutulor spirtuselor îndulcite sai 
„neîndulcite astfel că 'rachiurile venite: din Austro-Un- 
„garia care la hotar costă 40 până la 50 francă hec- 
tolitru, intrând î:. România, s'ar urca la 65 saii cel 
mult, la 75 francă hectolitru şi pot ţine concurenţă - Tachiurilor românesci în tote oraşele Româniel. Iar 
spirtudsele fabricate în România plătesc în Austro- 
Ungaria înduoit şi întreit, cele neinduleite 9 fiorini 
argint centnera de vamă, adică 45 de francă suta de 
chilograme şi -cole înduleite 15 fiorinț cenînerul vamal 
Sai 75 franci suta de chilograme. Într'aceste taxe intră şi impositul. de consumaţiune care se percepe de
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uă dată cu drepturile vamale taxe convenţionale fixate 
prin tractatul de comerciă cu Francia care este na- 

„ țiunea cea mal favorisată, Aceleaşi obserraţiuni sa 
„pot face pentru tâte articolile căcr a fost uă unitate 

de idei din partea Austro-Ungariei, încât convenţiunea, 
se pâte resama astfel : | 

„Intrare liberă în. Austro-Ungaria a productelor 
fabricate şi concurență avantagidsă productelor fa- | 

- Dricate austro-ungare în România cu te fabricatele . . 
- similare indigene. - e 

Trimisul guvernului român nu a fost preocupat de 
„cât de onorul de a subseri alături ci cancelariul im- 
periuluy, credend că printi'acâsta dobândea un drept 
politic pentru ţâra lay, drept, care fie dis în trâcăt, 
nu era tăgăduit de nimeni, cu atât mat puţin că 
România, îl esersase în max multe rânduri fără surle 
şi țobe. Dar aşa sunt er Gmenii Statelor celor mici, 
se credii mari făcându-se în imaginaţinne mal mari 
decât ceea ce. sunt. De aceea vedem România COnSu- . 
mându'şI puterile în a se juca d'a soldatul, dând totă 
munca -şi t6tă vlaga po tunuri, pe pusci şi pe bombe, . 
în loc de a căuta a'şi desvolta puterile intelectuale 
şi industriale. Tea, de la, sc6lă și dă casarmier eredend 
că bataliânele cele multe asigură esistența ţărer fără 
ași da ostenâlă să vadă că istoria ne arată că chiar 
statele cele mari atunci ati. fost mar espuse, când stati 
credut mal bine armate, căci atunci ati fost mar Îs- 

„pitite do a/'şI încerca puterile şi a'ŞI realisa ambiţiu- 
nele. Când uă naţiune. îşi pune tâte resursele cum 

“facă Românii în ași da numal tunuri şi soldați, este.
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tot-d'auna în posiţie de a'ŞI periclita, esistența, chiar 
când devine victori6să, pentru că 6menii 61 devenind 

„numal.soldaţi în loc de a deveni cotăţeni producători, 
_nu- mar sunt buni decât de bătălie. 

Dar să revenim la subiectul de la care m'am de-: 
părtat,. la convenţiune. Lc 

Ca să poţi judeca însuşi de efectele ce are să aibă 
„ea, îţi trimit un esemplar şi iţi recomând cercetarea, 
„tabelelor A şi B şi sper că to vel convinge” despre 

dânsa şi despre neeficacitatea er de a, facilita, crearea 
une! idustrii naţionale române. În tabela B vel găsi . 
obiectul cel mai grei impus cu scop de a pune po 
România în stare de al produce ea însăşi : postarul. 

Stofele austro-ungare de lână. sunt supuse la in- 
trarea lor în România la uă dare vamală de 30 până 
la 58 de franci de suta de chilograme ceea, ce repre- - 

„Sintă uă daze de 121/2 0/0 pentru Iânăriile gr6sa cum 
sunt păturile cu păr şi de 11/2 0/9 pentru postavurile 
cele fine.  - | 
_Uă pătură grâsă cu păr trage 31/, chilograme | 

şi costă S tranti una; aşa fiind un balot de 100 de 
„chilograme conţine 30 de bucăţi cu uă valre de 240 
franci pentru care se plătesce vama 30 de franci 

„sai 121/0/0. : ] 
„= Postavul civit ordinar dis -de Braşov care trage 

796 grame metru şi costă ca la G franel metru con- 
ține 125 de metri într'uă bucată d 100 de kilo- 

„Srame şi valor6aă 750 franci; supuindu'l la vama 
mnedie de--44 franci plătesce aprâpe 6 0/9 dreptul de - 

- intrare în România. o 
e.
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Postavul negru fin de Viena trage 490 de grame metru şi să vinde cu 17 până la 18 franci metru; asfel uă bucată -de 100 de kilograme care conţine 204 metri şi valorâsă 3,570 franci plătind masimul - tasel vamale de 58 fr. plătesce may puţin de 1 3/40/ (fr. 600). 
- Daca pe lângă sarcinile vamale de mai sus vom adăoga şi costul transporturilor la 200 de kilometri „la postavurile ordinare. aduse de la Braşov şi de:1500 de kilometri la cele fine aduse din Viena sau de 2 1/29 pentru cele d'ântâiu şi d6 40/) pentru cele de al doilea, vine a, dice că postavurile austro-ungare trecând fruntaria în România se încarcă cele ordi- nare cu 8 1/.0/0 şi cele fine cu 6 0/9 la care de „de vom adăoga cel mulț 3 sati 4 0/,, deosebirea cos- tului lâner mar scumpă în Austro-Ungaria decât în România face un total 10 până la 13 0/9 dări şi. cheltueli ce ar fi scuţite la postavurile fabricate în România, şi po care postavurile austro-ungare venite în România ati “a le suferi peste costul fabricaţiuner.. Acum să trecem să considerăm şi sumele cu care se încarcă postavurile care se fabrică în România și care se potii clasa astfel: - 
10. 25 0/) plata lucrătorilor mal scumpă în Ro- | mânia din causa lipsei de braţe, a neesperienţei și a necesităţii de a aduce lucrători streini cu condiţiuny grele precum obligaţiune de a le plăti cheltuelile de Teimpatriere în cas de nemulțumire. | 20. 10 0/0 sai 15 0/> deosebirea în plus în costul machiuelor şi uneltelor trehuinci6se, dificultăţile re-
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paraţiunelor, a transformărilor, a schimbului acelor 
„stricate usate şi părăsite care tote găsesc întrebuin- țare şi prin urmare cumpărători acolo unde fabricile 

“se ţină lanţ una de alta şi se hrănescă unele prin -altele şi unde rebutul şi remăşiţele sunt tâte între- buinţate în alte fabricafiunl.. 
80. 8 sai 10% deosebirea în mat mult a do- 
bândil banilor. 
Total cel puţin 43 până la 50 0/. în defavorul | fabrice Române. E 
Putem gice că nic! cu. 30 nică cu 40 0/9 ad va- lorem România, nu ar putea lupta. cu fabricile Austro- 

Ungare. | a 
Ca, sistem protecţionist acestă convenţiune nu pote avea efectul ce credă unii că pote esersa asupra in- dustriei naţionale care este de creat; dar şi ma! puţin sâmănă a liber schimb, de şi ministru presentându-o. 

corpurilor legiuitâre a întovărăşit'o cu un fel de: speech în care arăta cu un ton doctoral că : „Prin- „Cipiul cel mal salutarii peniru crescerea, avuţiei unux „Stat este principiul liberului schimb“ că: „EL este „ultimul cuvint al sciinţer“ şi că „Or ce pas înainte „pentru a se apropia de uă stare de libertate - abso- "„lută a comereiului internaţional este un progres ete.“ 
Ministru de şi, cum Yedi, pare a avea, Gre-care no- țiuni dar este departe de a fi pătruns de: acele prin- cipil economice şi de a se fi identificat cu densele, de şi a-audit sai a citit că acele ţări aii devenit, bogate. care ati respectat libertatea comercială, dar nu scie că a se depărta de la un adevtr, este al Trenega.
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şi a se înşela pe sine însuși, nu înţelege că legile şi 
regulamentele care împedică Telaţiunile dintre 6ment ÎN 
sunt saii nefolositâre sau. vătămătăre şi că interven-: 
țiunea putere! guvernamentale. în schimb şi în tran-. 
sacţiuni nu pote aduce decât rele, Că schimbul se 
desvoltâsă şi se moderâsă el prin sine insuşi, prin 
propria sa forță, că singur se opresce atunci când 
ajunge a întâmpina păgubi şi că numal €l îşi pâte . 

„determina, marginea la care trebue să se oprâscă. Sis- | 
temul conţinut: într'acâstă convenţiune nu se. pâte. 
califica nici de pas înainte către liberul schimb, nică - 
de sistem protector al industrier naţionale. 

“Românii “deşi fârto inteligenţa. de şi mar mulţi din- 
tr'6nşii şi înveţaţi, dar în privinţa ideilor economice 
suut âncă frte înapoiaiaţi. Cer mai mulţi dintre 6menil 
lor de stat şi dintre publiciştir lor îşi inchipuesci că 
trebue şi că p6te să trâcă prin fasele de protecţio-. - 
nism şi de prohibitism prin care ai trecut Francia, 
Anglia, Germania şi Italia, atuncă când Philipp II 
dintr'uă trăsătură de condei porunca anrulul să nu 
trecă peste hotar şi aurul ascultător se oprea la gra- 
niţă ca s6rele lu Iosue; când Ludovic al XIV putea, 
să desemne fie-căruia locuitor mâncarea, boutura îm- 
brăcămintea şi chiar meseria de care trebue să se . 
apuce, să o urmese din tată în fiu, fără a o putea 
părăsi sati schimba; pe când spirite înalte şi gener6se 
ca Fenelon credeati că omul ar fi cu atât mal fericit 
cu cât viaţa iar fi ma bine regulată de guvern ca 
în monarchia de la Salcuta, când împărații . credeai 
că facii bine poporula! oprind intrarea şi eşirea pro-
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ductelor, puind văm! şi bariere dinte'un judeţ la altul 
şi dintr'un oraş într'altul; lucruri care se puteau 
practica atunci când omul nu gustase din fructul oprit 
al libertăţii, “când nu esistaii nier şosele, nică poduri, 
„nică canaluri, nici vapâre, nici drumuri de fer; când 
comunicaţiunile. eraii anevoiase și. întrerupte uă mare 
parte a anului, căci atunci unui balot de marfă ca, 
să ajungă din Marsilia la Paris î! trebuia duoă şi 
trel lunj, limp în care capitalul sta închis; atunci 
când scumpetea chiriei îngreuia cu 20 şi cu-300/) 
costul mărfurilor: aduse din streinătate, sumă la care de se mal adaoăă și uă tarii, vamală de alţi: 15 saă 
20 0/g concurenţa, cu similarele indigene scutite şi de 
vamă şi de cheltuelile transportului devenea imposi- 

"bilă. Atunci se putea crea şi susține industria naţio- 
nală prin protecţionism. Cu înlesnirea însă a mijl6-. 
celor de transport lucrul nu mar este cu putinţă. Nu 
la asemenea mijlco s'ar gândi astădi Colbert ca să 
dea, Franciel uă industrie națională. Vamile nu mal pot fi astădi alt ceva de cât un sistem pur fiscal; 
un imposit indirect mal mulţ sait: mal puţin bine com- 
binat pus pe, consumaţiune. 'Tractatul anglo-frances şi | „ tzolfereinu o dovedesc într'un mod pipăit, : 

Vap6rele 'şi drumurile de fer aut schimbat cu totul sistemul industrial, Ti-aduci aminte când eraan la Aidin 
„Că se încărca pe uă cămilă doui saci eu râu și când „ajungea la Smirna, unul din saci era a] cămilarului pentru plata chirier; transportul la distanţa de 40 . de chilometri care despărțea aceste duoă oroşe era de „120 de frane de chilometru pentru un hectolitru sati
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100 0/3; astădi mulţumită drumului de fer se plătesce 
numal uă centimă de chilometru pentru un hectolitru, 

Lucrurile sunt astădi cu totul altfel după cum erai 
uă dini6ră mărfurile grele, ca, grâu şi altele nu costă 
pe drumurile de fer nici 1/, 0/, pe suta, de chilometri 
iar pe mare şi pe canaluri nu se sue niel la-20 de. 
bani tona pe suta de chilometru, i . 

Nu sunt mai mult de 50 de ant uner lădi cu 
marfă ca să vie în Bucuresci de la Viena sau de la, 
lipsea îl trebuea cel puţin duoă luni ca să strebată 
cu car mocănesc la pas prin pustele nisipâse ale 
Ungariei, când nu erai devalisate cu car cu cal cu 
tot de bandele lut Şubriht sai alo lut Roza; pe a- 
tanci numa! mărfurilor celor scumpe, mătăsăriilor celor 
grele şi postavurilor” celor fine, care sub volum şi 
greutate mică conţineau valdre mare, le era. permis 
să “se lupte şi să rabde cheltuelile transportului ale - 
tasidului cum se dicea ş'ale comisionului; atunci în 
adevăr cu uă dare vamală urcată se putea protege : 
şi susţine industria naţionale; atunel chiar esistati 
de sine şi fără protecţionism uă, mulţime de fabrici: 
abaoa, postavul ordinar, şalăria, sticlăria, se fabricau 
în ţeră, fie-care colibă de sătean era un atelier de 

- pândă de velinţe şi de cusături, boerit şi cocânele 
purta cămăşi de pândă de in şi de borangie ţesute 
şi cusute în casă, nici la țerani nică la negustori nu 
se pomeneai cămăși pros6pe şi aşternuturi de pândă 
streină; velinţele, covârele chiar din casele boeresck 
erat de lână, t6rsă, urdită şi ţesută în țâră; mobi- 
lele din Bucuresci erai de lemn de nus lucrat de
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tâmplari! din ţâră. Acum drumurile de fer şi vap6- rele eftinând și înlesnind comunicaţiunele, prăvăliele - din capitală şi din oraşele din provincie gemi de marfă adusă din Viena, din Paris şi din Londra; în casele cele mar modeste numay Săsesci un scaun, un. dulap, un cuiii sau uă perdea care să nu fie adusa de “peste hotar, înlesnirile şi eftinătatea, transportu- „rilor aă omorit indastria indigenă. S'a întâmplat în România -cea co -am vtdut pretutindeni unde țâra a remas înapoi cea ce se vede în Turcia, unde industria era forte înaintată, unde se fabricau vestitele covâre de Uşac şi de Afion-Carahisar, stofele “de lână şi de mătase cele strălucite de Alep: de Selimia şi de Da- mas, . cusăturile preci6se de Bagdad pe cure le căuta curțile domnesci și împărătesei. din t6tă Europa, Pretutindeni în Orienţ unde a pătruns ŞOSeaca, va- “porul şi drumul de fer, fără să se fi introdus totuădată şi 'sciinţele himice şi mecanice, fabricile indigene ani îngenuchiat dinaintea loviturei ce le-a dat vaporul, râta şi eftinătatea capitalului din Europa. Acelor ţări până „Ce se vor rădica prin forţa intelectuală la nivelul sciinţel nu lo rămâne altă resursă de cât a se da la industriile: acelea care nu cer nică capital mare niet - „unelte scumpe; unde dibăcia, mâne! şi gustul dai a= devărata- val6re obiectulur lucrat, astfel sunt cusătu- rile fine şi delicate la care femeile Române ai uă aşa de mare îndemânare, uă industrie care Cu cea- sornicăria sunt unul din . isvârele principale ale bo- “gățiel Switzerer; 1e rămâne arta, pictura şi sculptura care prin geniu artistului dă uney bucăţi de pândă | 10957 
35
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vâl6re de sute de mil de francă; uă industrie care 
astădI dă Parisului pe tot anul 40 de miliâne de: 
franci de pe tablouri statue, statuete şi bas reliefuri, 
de marmură şi de bronz vândute în străinătate. Dar 
să ferescă Dumnedei să dici că astădi prohibiţiunea 
nu mal este posibilă nică chiar în ţările cele mal 
despotice şi mal puternice sai să dici că chiar de 
Sar admite că să se p6tă pune âsupra unor mărfuri 
streine dări vamale de 40 şi de 50 0/9, tâte acestea 
nu. ar putea servi încuragiărei industrie naţionale că - 
îţi găsesc beleaoa. Să nu dici că un imposit vamal 
suit nu ar putea face alt decât de a obliga pe con- 
somatori a plăti marfa streină: mal scumpă decât în- 

„nainte că îţi aprindi pae în cap; treel de antipatriot, 
de apărător al intereselor streine şi câte şi mal câte. 
Cât pentru mine or ce s'ar dice, declar sus şi tare 
că sunt liber eşangist pentru tâte ţările în general 
şi mal cu deosebire pentru România cară. numar. prin 
liberul schimb pâte ajunge a avea într'uă di uă in- 
industrie naţională, să ajungă a fabrica, astfel. că fără 
protecţionism şi fără subvenţiune să pâtă concura în 
întru şi chiar în afară pentru unele obiecte cu fa- 
bricile streine. 

— Cum înţelegi Dumnâta liberul schimb? m, în- 
treba mai deunădi unul din menit de stat în re- 
nume de aici. , 

— îi înţeleg pur şi simplu, în respunssiii, fară 
reserră şi fără retiscenţă; intrare liberă tutulor 0- 
biectelor şi tutulor mărfurilor, or de unde ar veni, fie 
pe apă fie pe uscat, vie de la apus, vie de la răsărit,
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de: la, mâdă-n6pte sau de la m6gă-di, desființarea, de- săvârşită a, serviciului vamal cu suprimarea color 50 de vămI înşirate pe vârful Carpaţilor şi pe malul Dunărei de. la Mamorniţa până, la Virciorova şi de la Turnu-Severin până la Ibrianu şi de la Ibrianu până la Sucâva, cu toți 'şefir, cu perceptori, cu. con- troloră, verificatori, tasatori, Odă6și şi rândași bun! şi „rel, fără .escepţie şi fără cruţare. Daca este un lucru care mă miră este cum într'vă ț6ră unde nu esistă nici uă industrie manufactorială - să susţine idea, de protecţionism. Pe cine şi ce voesce a protege? — Dar daca cele lalte puteri nu ar voi să lase „de la no la ele şi de la ele la nor intrare şi eşire liberă pentru productele nâstre spunem ce facem atunci? . —.. De ce vel să mă preocup de cea ce fac sai vor să facă alţii, fie-care Stat este liber să facă cea, e crede că îl convine; oprâscă saă tasese scump in- trarea unora Sai tutulor obiectelor dacă le place ; Români! sunt şi el liberi să cercetese Sail să nu cer- cetese ce ese şi ce intră în țâra lor, preocuparea, lor “trebue să fie a sci daca intrarea, șederea şi eşirea liberă a mărfurilor şi a productelor streine ar aduce vătămare sai folos Românilor în general şi Statului Român în special. | - 
_ — Cum vel Domnule să nu fie pagubă Statului Român când de la cea d'intâiu di, fără dar şi pote, tesaurul perde 8 mili6ae pe an venitul ce are. astaqy „- de Ia vămr import şi esport, transit, Păşunatul vite- „lor streine, „Plumbagiă şi magazinaj, confiscări, a- anengi etc., venit neted, care suprimându-se ar lăsa,
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un gol simţitor şi uă perturbaţiune în echilibrarea 
bugetului. : 

— Nu este de tăgăduit că adoptându-se liberul : 
schimb reducerile vămilor şi vameșilor- de care vorbit 
ar da uă economie în buget numa! de 1,257,660 tr. 
pe când tesaurul s'ar lipsi precum fârte bine ați o0b- 
servat de un venit care astădi este de 7,803,229 fr, 
pe an sai un deficit bugetar de 6,545,569 fr.; dar | 
acâsta nici nu mă turbură nici nu mă sperie, căci 
să ne suim împreună până la obârşie şi să cercetăm 
cum intră astădi aceşti bani în visterie : RR 

Un negustor de esemplu aduce un balot de postav 
de 1000 de metri la Giurgiu; îndată ce îl bagă în 
prăvălie scote din pungă 1000 fe. şi plătesce vama, 
Aceşti bani sunt un avans făcut de negustor acelor 
cari ai să cumpere dintr'acea bucată de postav, bani 
pe care are să ia de la denşii treptat 'cu vândarea 
postavulul puiudu' atunci să plătâscă fie-care în: 
proporţiune cu "cantitatea de postav ce va lua. La 
costul cumpărătorii postavului, la cheltuelile de comi- 
sion de transport, la dobândile de bani &, negustorul 
va adăoga şi partea vămii plătite de dânsul, şi de 
unde ar fi dat metrul de postav cu 30 de franci, 
mal adăoga şi francu plătit la metru pentru vamă 

„şi pune pe cumpărător de'l plătesce 31 fr.; astfel când 
își va fi vândut tâtă mia de metri de postav, negu- 
storul ş'a întors în pungă mia de franci ce a plătit 
la vamă. Vama dar o plătesc consumatorii, adică totă 
lumea. Aşa, fiind, t6tă cestiunea se reduce în a căuta, 
şi a găsi un mijloc de a lua acele 6 1/2 mili6ne prin-



549 

tr'un alt imposit care să nu fie nic mai grei, nick mai supărător, | 
— Şi poţi. crede că în starea de lipsă şi de să- răcie în care se găsesce țâra ar fi cu putinţă a mar pune, âncă şi un alt imposiţ. | o — A pune un imposit nuoi nu cred că ar fi nick bine nici posibil, dar a transforma, uă dare supărătbre şi costisitâre într'uă dare mar uş6ră şi mal puţin ve- satorie, o cred că se pâte şi prea se pâte.. Nu este vorba de a se pune uă dare ci de a se găsi un mod Cum consumatorul să nu plătâscă mat mult decâţ îna- inte. Soluţiuni la acest problem s'ar găsi multe, dar „nu voii cita decât una care de şi. pote nu ar fi cea, mal nimerită, dar nu va lăsa nici nă îndoelă despre posibilitatea lucrului. | 

Negustorul care precum am obseryat-o la, fie-care sosire de marfă este obligat a alerga, “astădi pe la Pilaret şi la gara Tirgoviscel, de la comisionari la 
vameşi, de la vameşi la preţuitori ca, să scâţă fel de fel de cărțuliy, de conesemente, de bileturi şi de chi- „tanțe, să i se rescol6scă marfa, să i se spargă, săi se strice şi să i se pârdă uă mulțime de lucruri, ar „fi de ună mie de or may mulţumit să plătâscă un drept proporţional cu importența, negoţului ce face și să fie scutit de t6te necasurile și -alergăturile, de t6te chel- tuelile şi pagubile ce”! pricinuesce refuirea, dreptu-. „rilor vamale, 
— Să. dicem pentru un moment şi să convin și ei - că s'ar găsi un mijloc ca statul-să% nu păgubâscă şi că tesaurul să găsâscă în alt imposit acele 61/ mi-
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line, dar tot nu văd adevărat folos decât. pentru fa- 
bricile streine, fără ca noi Românii să tragem vre un 
avantaj din liberul schimb al dumitale. 
"La acâstă din urmă, obiecţiune vă respund că con- 

sumatorii ar plăti numai 6;545,569 franci în l0e de 
7,803,229 fr. ce plătesc astădi şi ar beneficia, acer 
1,257,660 cheltuelile administraţiunei şi a percep- 
țiunilor vamale. 
„Prin urmare 10 uă uşurare de aprâpe 17 0/, con- 
tribuabililor la impositul vămilor, 20 negustorul nu ar 
mal avea să adaoge la preţul mărfil păgubile şi stră- 
gănările ce are astăgi pentru indeplinirea, formalită- . 
ților vamale alte câte-ra la sută. Dar eftinătatea. 
mărfil streine cu 1 şi cu 20/, ar fi puţin lucru pe- 
lângă un alt avantaj mult mai însemnat şi mal im- - 
portani. România este una, din trecătârele importente: 
din Occident în Orient şi liberul schimb care ar da. 
mărfurilor t6tă libertatea, ar face-o să derie respântia. 
lumel, să devie ceea ce devenise ună diniâră Venezia. 
Oraşele României ar deveni depositele unde s'ar în- 
magasina în. întreposite și docuri mărfurile care ar 
ascepta scurgerea lor în sus sai în jos; Ibrianul s'ar- 
face un port însemnat şi România ar deveni centrul 

„unuia din cele mat însemnate comerciuri din Europa, 
un punt Ja care s'ar grămădi capitaluri însemnate şi 
capitalişti mari. 
— Pâte în adevăr că în cât privesce comerciul, li- 

beral schimb să fie un bine, mărfurile care vină din 
Germania, din Francia, din Italia şi. din Anglia ca 
să trâcă în Orient şi vice-versa, având facultatea, "a.
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intra şi a eşi libere, s'ar grămădi în Turnul-Severin, 
în Giurgiu sai Galaţi şi ar ascepta, acolo până ce ar 
fi cerute într'uă parte sau într'alta, şi acsta, ar putea, 
să dea animaţiune oraşelor n6stre după Jitoral, dar 
tot nn văd industria care este de mare trebuinţă a se 
crea în ţâra n6stră, o 

— Industria a fost şi este fiica comerciului. Liver- 
poolu a creat. Birminghamu, Mancesterul şi Shefieldu; 
Marsilia a creat Dionul, Amsterdamul, Anversul şi 
Hamburgul aă făcut bogăţia industrială a Holandel, 
a Belgiel şi a tutulor oraşelor anseatice. Venezia şi 
Pisa au făcut bogăţia şi frumuseţea oraşelor Italiei. 
Un negustor îmbogăţindu-se prin comerciul unui obiect, 
al postavului de esemplu, ar cănta să'şt mărâscă be= 
neficiile reducând cât s'ar putea, cheltuelile ca, să câş- 
tige costul dusului lânel şi a dusului postavului, ar 
aduce maşini de tors lâna şi uă ţesătâre de făcut 
postav, cu capitalurile lui eftine-ar înfiinţa uă fabrică 
de. postav în condițiuni bune de a putea prospera. 

Uă industrie ar chema pe alta, și în puţini ani am 
vedea liberul schimb realisând ceea ce sistemul pro- 
tecţionist nu va putea crea, nici ună dată, |
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Bucuresciul la, început, 
Nu vă pot spuna cu certitutine daca capitala n6str% a eşit dintr'uă, colibă de cioban sai dintr'un palat 

domnesc; daca Bucur era Rad sai Ilar,*) Impărat, 
domn sati. simplu muritor, dacă acest oraş datoresce 
importanţa ce a dobândit lui Radu cel frumos sati văilor care duci Colintina, Sabaru, Ciorogârla şi Il- 
fovu, cu Dimboviţa cu tot, în Argeş, formând în 

“grindul lor un fel de pâlnie în care se scurgii pro- 
ductele şi mărfurile împreună cu patimile bune și 
rele ale populaţianilor; în care inteligenţa, activitatea 
şi virtutea dai pept cu prostia, cu lenea. şi cu viţiul; 
uă posiţiune geographică de acelea care facii orașele 
cele mari şi capitalele de state. Se scis însă că âncă 
de prin secolul al XVI-lea acest oraş era locul de 
schimb al productelor între locuitorii țărei de sus şi 
țărei de. jos; devenise uă piață de comerciii nnde se 

„stabilise mal mulți neguţători streini; se făcuse uă trecătâre, un Gheced, cum în dicea 'Turciy. 

- *) Bucuri, Radi şi Ilari erai Domni feodali, Conţi. sai Baroni at României, 
”
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Pe la 1550 nu detronase de tot Tirgoviscea, dar Domni îşi aveai aci reşedinţa, lor de iarnă; fusese „ theatrul a uă mulţime de evenimente politice. În Bu- curesci se petrecuse resc6la boerilor Pârvulesci, pre- darea episcopilor şi boerilor de Mircea Ciobanul pe mânele Turcilor şi a Arnăuţilor, Pe zidurile lui Is- toria înscrisese uă mulţime de victorii : Mihat gonise pe Turci din cetatea Curtea-Veche Inându-o din mâ- nele lor cu asalt; în curtea luy vistierul Dan, trecuse sub sabia Românâscă cele două mir de spahil ax E- mirului; Sfânta-Proiţă, sati Radu-Vodă de astădi, Sărise în aer cu erbăria lu Sinan-Paşa, urmărit de aprâpe de vitâzul Domn. e
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" Bucurescii acum uă sută de ani, 
Daca un adormit din timpul lux Pasvantoglu sait al lui Hangerliu s'ar descepta astădi în grădina. de la Sântu Gheorghe sai în piaţa teatrului, anevoo ar putea spune 'în'ce punct al globului se află, Şi daca asupra acestui nenorocit oraş nu ar fi trecut şi pe-. trecut de: uă sută de or! in sus şi în jos sabia, fo- cul; apa şi cutremurul, Turci, 'Tătară şi Cârjalit, Zaporojană, Harvaţi şi Litfeni, Unguri, Muscalt şi “Nemţă, şi mai ales Domni vitrigI cu miniştri şi favo- Tiți ca Veleli, 'Tzucala şi Dahana, el nu ar avea ni- mic de răvnit nici Vienei, nici Berlinului, Oraşe unde, când un Lihtenstein, un Swartzenberg, un Witkenstein au zidit uă casă sai un palat, acel edificii a trecut; din tată 'n fii străbătând secoli,: aţins numai de „mâna, architectului: ş'a artistului, mărinduse şi împo- 

dobindu-se pe din întru şi pe din afară din genera- țiune în generaţiune ca să derie uă, carte împetrită. pe care se p6te ceti istoria familii ş'a oraşului ; . în vreme ce în Bucuresci palaturile Domnesci, mănăstirile şi casele boeresci s'au prefăcut în cenuşe: şi în ruină
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de câte trel şi patru ori pe secol, fără s% lase măcar urmă de esistența şi de mărimea lor, “Unde se ma pomenesce astădi de palatul Curtea-Veche, de casele vistierului Dan, d'ale Văcărescilor, d'ale . Dudescilor, de palatul Domnesc din dslul Spiri care, şase ant după terminarea Ini, era prefăcut într'uă mărâţă ruină cu numele de Curtea-Arsă. Să dăm aci un specimen 
de guvernele de la no! acum şi vre uă opt-deci de ant: Pe la 1786, după un lung şir de Domni arendaşi, Sultanul miluise ţâra cu un fel de maniac, uă fâră de mare, un grec din mica insulă Lipso de lângă Paros, ajuns pilot al flotei împărătescă după ce fa-. sese pirat; om fară altă învăţătură decât conoscinţa stâncilor şi a bâncelor de nisip din Archipel, hydrau- graphie studiată jăfaind caicele şi corăbiile care a- vea imprudenţa d'a se încurea printre Sporade și Ciclade. Sultanul îl scia om de acţiune şi'l trimisese să Domnâscă asupra, țărei Românesci ca să strângă „_oştir& de creştin să bată pe Principele Coburg. Se mira Singur de norocul ce'l găsise, şi'şI făcea, ris. de Domnie. Între alţir adusese cu dânsul pe un tovarăş 

al seii de meserie, pe un Sava din insula Patmos, celebru mai în urmă sub numele de Căminaru şi de Bimbaşa: Sava, jăfuia şi chinuea, era epoca apelpi- “siţilor (4 27rog) cv crvelriontvov) cum îl dicea chiar - Greci. Când nu may găsia materie imposabilă ea, să'şI potol6scă, nesaţiul de bany se tredea turbat din somn, 
trimitea, de'r aducea pe câte un boer sai pe câte uă cocână bogată, îl primia cn tâtă cinstea, ca ciubuc şi cafea, lo vorbia cu blândeţe; dar pe când le lăuda
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meritele şi serviţiile către țâră, de uă dată începea, 
să plângă şi să se bată cu pumnii în cap spuindule 
că chiar în n6ptea aceea visase un vis răi; le spu-: 
nea că se făcea că'1 vedea pe drumul Giurgiului mer- 
gând surghiun în ţâra Turcâscă şi că le confisca a- 
verile. Când bieţii creştini ajungeaii în capul scării, 
vedea visul Domnesc cu ochil, erau luaţi pe sus de: 
ariăuţil curţii şi aruncaţi! întrun car. Domnul făcea 
un haz nespus să sectă capul pe ferâstră, când eşia 
din curtea palatului, şi să le strige : zaldv sarefodrov 
aeyovră! (călătorie bună boierule). A duca di-uă şaică 

“se îneca în Dunăre sai sbarca la Rusciue âncă uă 
familie de esilaţi. Fraţit Nicolae şi Manole Brânco- 
vânu, Constantin şi Scarlat Ghica, Dumitrache Raco- 
viță, Enăkiţă Văcărescu cu fiu-seii Alecu, erati sur- 
ghiuniţi la Chio; Pană Filipescu cu fii Int Nicolae 

“şi Constantin la Cipro, Lussandra, Câmpinânea, cu copii 
era închisă în temniţa, de la Edi-Cale (şapte turnuri) 
din Constantinopol, familia lat Cantacuzino Măgurânu . 
era, trămisă la Novi în Bulgaria şi uă mulţime de 
boeri tineri. luaţă „cu sila, în armata, Tureâscă şi tri- 
mişi să se bată cu nemți cu c6dă. _ 

După prând, resturnat într'nă calâscă poleită,. trasă 
„de patru cerbi cu cârnele de aur, eşia la preumblare 
înconjurat de ciohodari cu fuste albe şi,Cu işlice r0- 
tunde de samur în cap, de arnăuţi şi de soitarii cu 
căciuli lungi de postav ;pestriţ, împodobite cu c6de 

“de vulpi şi cu clopoței care jucati chiocecurile pe 
“lângă trăsura Domnescă; se strâmbaii .la trecători şi 
insulta femeile cu vorbe şi ca gesturi neruşinate.
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Cu ast-fel de alaiu mergea, de'și bea cafeaua, și ciu- bucul lângă havusul din frumosul chiosc de la Isvorul tămăduirei, în sunetul surlelor şi tobelor, al meter- haneler și tumbelichiurilor, IE | Diminâţa in diori de diuă, călare pe tabla. başa, cal arăpesc, pe care, după esemplu 'luk Caligula, îl îmbrăcase caftan de clucer mare, cu picirele gâle în iminei roşiI, cu mânicile suflecate până la subţidră alerga în fuga mare pe uliţile Bucuresciulur strigând cât putea : Zangân Vaaar!! (foc). 
Când câte un boer își lua inima "n dinți şi în- drăsnia săi vorbâscă de nenorocirile țere, să'1 pro- pue vre uă măsură pentru a/I: mat alina durerile, el „ÎI respundea în batjocură că daca ar fi voit Dum- nedeii cu âra, nul trimetea pe densul Domn... 
Ast-fel de Domn era Mavrogeny. 
În puţini ani secase tâte isvârele de bogăţie. Domnia mal mult din Rusciuc de unde so arunca ca, un croncan asupra satelor şi oraşelor pustiindu-le şi Jăfaindu-le or du câte ori putea să se strecâre printre punturile ocupate de ostirile austriace, până când Celebi Hasan Paşa: Rusciucliă a pus de î'a, luaţ capul; atunci s'aii liberat familiile surghiuniţilor şi refugiţii s'au întors la căminele lor. 
Mavrogeny adunase uă - avere însemnată cu gând să facă cum a făcut mar târdiă Caragea, să se ducă Să tră6scă în Italia la, adăpost de răfusla tureâscă ; dar lăcomia d'a may strânge un câscii din dăjdil, ş'a mal vinde âncă uă dată văcăritul, oeritul, gostina, „coşăritul, vinăriciul şi cele alte husmeturi, l'a făcut
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să dea di după di, până ce a cădut în mânele pu- ternicului săi inimie. 
„+ Românil ati memoria scurtă, s'ati obicinuit cu relele şi uită lesne pe acer care i-au asuprit. Un ministru Tuin6ză financele, în6că țera în datorii, falsifică insti- tuţiunile, violăză - constituţiunea, calcă legile în pi- ci6re, corumpe poporul şi] jăfuesce, îi este destul să cedeze locul altuia și tâte s'au ertat, tote s'au uttat; ceva și mal mult, daca o siriga cât de puţin în con- „tra celui, ce i-a urmat, pote trece şi de bun patriot, Domnul cel. mat hrăpitor, cel max corupt, şi mal cinic, cel mai slab şi mai prost, găsesce totd'auna, ciocor ca, să] serve, linguşitori să'l admire, poeţi să'1 cânte şi publicişti car6 să"! atribue calităţi ce n'a avut, cu- getări ce nu i-ai trecut prin minte şi simţimente cari nici uă dată nu s'a apropiat de inima, lut. 

Un cugetător sl secolulul ne . spune că sunt trei feluri de istorii + cea, d'Ântâia, istoriă tipărită, pe care „0 învăţăm toţi, este scrisă, dice el, pentru cel simpli; nu s6mănă nici cu lucrurile petrecute, nică cu menit care ai trăit; cea de a duoa este uă istoriă inedită, scrisă cum. S'ar dice ad usum delphini, adică pentru acel care ai să fie chemaţi să jâco un rol în viața mulţimey; şi cea de a, ireia, uă istoriă plină de cu- getără triste pentru moralist, uă istoriă care nu este nică scrisă, nick tipărită, dar care Singură este ade- vărată, şi pe care fârte puţini la număr sunt acer care 0 cunoscii, 
După decapitarea, lui Mavrogeny la Siştov, novasta şi copiil lui s'ai refugiat în România cu puţina avere 

10957 
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sustrasă de la confiscarea turcâscă, şi nu sunt mulţi 
anl de când, pe stradele Iașului se arăta regulat în 
tote dilele la ora Copoului, un bătrân sbârlit, cu barba 
cănită, giubea de pambriă portocalie îmblănită cu Tis, 
ciacşiri roşii, meşi şi papuci galbeni, legat cu şal alb 
la cap, trântit picior peste picior într'uă calâscă des- 
chisă în midlocul a tre patru fete recrutate de prin 

„Tătăreşi şi din 'Tae-habă pentr întreţinerea hare- 
mului săi. Acest specimen. de sălbatec era Petrache 
Mavrogeny demnul fiii al deeapitatulur. Domn. 

„Din zidurile acestul smeii se audia n6ptea ţipete 
şi vaete; trecătorii care se apropial de zaplasurile 
curţii erai bătuţi şi jafaiţi de ţigani! Bezdadeli!, tră- 
surile de pe strade erai oprite şi visitate ca, la vămile 
regiei, nu cumva să fi conținut în contrabandă vre 
ana din frumâsele sâle pensionare. 

În dilele lu! Mavrogeny, Bucureseil avea uă întin- 
dere destul de mare. Într'un 'o0col care începea din 
capul suburbier Oborul vechii, unde s'a serbat ună 
dinidră biruința lui Mater Vodă asupra lui Radu, 
venit cn oştiri din Moldova ca să'Y ia tronul, trecând 
pe din dosul sfinter Vineri respundea la Bailic, pe la 
spatele jicuiţii; d'acolo pe lîngă altarul sfântulur Spi- 
ridon, ocolind dâlul Mitropolier şi de dinaintea Bise- 
rici! Albe, unde Mihar banul Craiorit trimis la morte . 
de Alesandru Voevod pentru că se “dicea fii al lut 

„Pătraşcu, a dat în genuchi figăduind lut Dumnedei 
uă biserică, daca îl va scăpa de osândă. Monastirea 
Michaiă Vodă de sub dâlul Spirii ette îndeplinirea 
acelui vot sacru. De la Biserica-albă marginea oraşului
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trecea podul Calicilor, d'a curmedişă, apuca p8 dina- 
ințea Anthimului, se îndrepta, spre Sfinţii Apostoli, 
respundea în Gorgan la Sfântul Ilie, de unde apoi 
se încovoia spre strâja Braşovului care se împinsese 

„până la Podu-cu-zale cam pe unde este astă-di gră- 
dina Episcopiei; de acolo tot înainte pe la Ie6n% şi 

„pe la Popa Rusu se încheia lângă biserica cu sfinţii 
de unde am pornit cn ocolul; uă întindere de şapte 
saă opt chilometri, dece'saii duoă-spre-dece chilometri 
pătrați (2,000 până la 2,500 de pog6ne) care nu 
conţinea de cât uă populaţiune de duo&-deci până la 
„duo&-deci şi cinci de mil de suflete. | 

Uă dinidră -monăstirile Plumbuita, Mărcuţa, Radu- 
Vodă, Văcărescil şi Cotroceni!, forma uă semilună de 
punturi. întărite despre resărit şi mâdă-di legându-se 
tote cu cetatea Curtea Veche. | 

Spre patru părți ale lumel se întindeau, ca, labele 
„unui polip, patru strade lungi şi întortochiate : Podu 
„Braşovului care de la Constandin. Brâncovânu începuse 
a se numi Podu Mogoşdi după moşia Domnâscă, Podul 
Târgului d'afară care mergea, la obor, Podul Beilicului 
şi Podul Calicilor, astă-di Calea, Şerban-Vodă şi Calea 

“Oraiovei, patru linii care se tăiaii în' cruce la Cartea- 
Veche, unde atunci ca şi acum era centrul capitalei. 

„Aceste patru strade mari cu Uliţa Târgoviscel, cu 
Uliţa Perestrăului, cu. Podu de pământ şi cu Drumul 
Vitanului, lăsa între dânsele goluri ocupate de gră- 
diny, de livedi. de vit şi de mardanuri presărate pe 
ici pe colea cu câte-va colibi, bordeo şi “căsuțe des- 
părţite de gropl de nisip şi de baltace printre care
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se rădicaii mormanele de gunoiii scse de prin graj- durile boerescy. | 
Priviţi din d6lul Mitropoliei, Bucuresci! semăna, may mult uă dumbravă decât un oraş : copaci înalţi şi pletoşi printre care străluceaii crucile poleite a uă sută de biserici mari și miel. Privind pe d'asupra grămada Verde se ghicenii pe alocnrea câte-va, ochiuri; acele Spaciuri desemna în projecţiune locurile ocupate de hanurile cele mari și de curţile boeresci. Cătând din deal spre Crucea Slobodia din calea Şerban- Vodă, mo- nument rădicat în memoria bătăliet dintre Leon-Vodă şi boeril pribegi care hotăriseră să nu mal sufere pe greci, şi uitându-se la stânga, rădând cu ochiul clo- potniţa de la Radu-Vodă, se dărea, ascunsă printre copaci, biserica, Sfântul Athanasie, disă Bucur, nema- mire şi bucurie, ducă nume bine alese pentru a ca racterisa un oraş renăscând de uă sută de ori din foc, din apă și din Sânge, şi pe nepăsătorii săr ]0- cuitory, tot-d'auna veseli ŞI Voioşi, parc'ar înota tot în fericiri; acea bisericuţă cu turla er rotundă ea uă ciupercă, cu strâşina eşită, afundată între arbori se- culari, semăna ca un copil sub uă umbrelă resemat la tulpina unui Stejar stufos; mar. la drâpta printre crângile copacilor, în virful uner turle de şindrilă nâgră cu muschiti po dânsa, se arăta, crucea bisericir Oltenilor, templu fârte modest, dar care ne aduce aminte lupta eroică a, celor duo&-deci şi patru de to- varăşi al lui Himariotu cădend unul după altul, până la cer duo! din urmă,. care făcându'şi drum cu iata= ganul printre duoă mit de tură, Tătar! şi Znporojani
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al lui Tahir Aga s'aă dus să moră: pentru liberarea, 
patriei lor la Mesolonghi lângă Byron. 

Urmând cu ochiul tot la stânga peste jieniţă, tre- 
când de Sfânta Vineri spre Scaune se vedea foişorul 
de foc, un cap d'operă de: dulgherie, un -fel de scara 
pisicii, -formată de uă mulţime de bârnil resemate 
unele. pe altele, printre care se vedea ca; printr'un 
grătar biserica, cu Sfinţii, aşa numită pentru că pe 
din afară de jur împrejurii sunt zugrăviți învățații 
antichităţi şi sibilile; şi astă-di tot se mar citesee 
numele unora dintr'inşii. Philosophul Thales, Hermes 
Trismegistul, Aristot, Platon, Stoicul, Zenon, Sybila 
Persica, Sylila Cumea şi Sybila Delphea ;* cele-lalte 
inscripţiuni” nu se mal descifrâză, niel chipurile nu se 
mal cunoscă; dar sunt fără indoâlă ale lui Socrat, 
Anassagora, Ampedoclu şi. Heraclit. 

Poich6 “innalzai un piu le cielia 
Vedi ?1 maestro di color che sanno 
Seder. fra filosofica famiglia 
Tutti Pammiran tutti onor li fanno. (5 

“EI ai propagat unitatea Dumnedeirer şi au dobândit 
gracia Salvatorului care i-a, tras din mânele lu Pluton 
şi i-a aşedat în loc deschis, luminos şi recoros, 

(&%) Când rădicaiti ochii în sus 
"Veda pe învățătorul înrăţaţilor 

Stând în midlocul filosofilor. , 
Toţi îl admiraii, toţi îl onoraii, - 

(Dante, Cântul 1V),
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Rispose : io era nuovo in questo stato 
„Quando ci vidi venire un possente 
Con segno di rittoria incoronnato (*) 

“ Traemmoci cosi dal un d6 canti 
“Un luogo aperto luminoso ed alto (+) 

Ca uni! ce n'a avut darul botedului n'a fost 
puşi la un loc cu părinţii bisericer Creştine. 

Chei non peccaro; e stegli hanno mereede 
Non basta perch'e* non abber battesmo (x) 

Dar ca nisce Cariatide puternice pârtă bolta loca- şulu sfânt pe cor6nele lor de nemurire, 
N'ar dice cineva că înalt “prea Sfinţitul chir Daniil 

Mitropolitul Ungro-Vlahie! ctitorul acelur Sfânt locaş sciea să interprete po Alighieri. 
Urmând tot spre stânga, . cu vederea, peste turlele , multe şi uşdre ale biserici! sfântul Gheorghe, ochiul 

se oprea cu admirare asupra celei max înalte şi mal 
tari zidiri, Turnu Colţiy, care domina, oraşul şi'șI arăta falnic crenelele sale printre nort; astădi redus şi umi- lit ne. aduce aminte măririle cădute, ne rorbesce de închisul de la Bender şi ne spune că în lumea, acâsta vană şi trecătâre lucrurilor ea, şi Gmenilor nu le este | 

  

(*) Respunse: eii eram noii venit pe acestă lume Când s'a rădut venind un puternic 
Incoronat cu semnul biruinţei 

(**) | Traşi la ună parte | 
Intr un loc luminos şi înalt - 

(+) Deşi ei m'aii picătuit, de şi ati dobândit ertare Nn este destal, fiindcă n'aă avut darul botedulai 
- (Dante, Cântul IV).
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ertat a se rădica prea mult preste semenii lor, căci 
daca, nu atragi focul cerului, se sgudue pământul şi 
le înfrânge trufia, 

Pe linia medială a oraşului printre pomi şi printre 
turle era, hanurile cele mari : Şerban-Vodă, Constantin- 
Vodă, Sfântu Gheorghe... curți mari pătrate cu zi- 
“duri 'nalte şi tari de jur împrejur, cu porţi grose 
"de stejar căptuşite cu fer, legate în pir6ne, şine și 
lanţuri cu clopotniță d'asupra gangului; în mijlocul . 
curţii biserica, ocolită de case tari de zid, comparti- - 
mente unele lângă nltele, fie-care cu pini adâncă, 
cu magazie poltita, cu uşi de fer scâsa pe uă galerie 
cu arcade pe colâne de pâtră cu capiteluri d'asupra, 
cu odăi tâte cu ferestrele şi cu uşile pe un privor 
care ocolea hanul dintr'un capăt până într'altul co- 
municând cu duoă scări mari acoperite față m faţă 
una cu alta, totul stil italian, tipul adoptat pretu- 
tindeni în Archipel şi în marea Nâgră spe unde Ge- 
notesil at -avut cantâre. 

Întracele ziduri se refugii Creştinii,  într'acele 
pimniţe şi bolte îşi închideait giuvaerurile, şalurile, 
argintăria şi banii în timp de resmiriţă, de băjanie, 
de foc şi de sabie. Locuitorii Bucuresciulul găseati 
scăpare pentru el şi averile lor la picirele altarului 
şi la tăria zidurilor. 

Casele boerilor celor mar! erati cele mai multe pe 
aprâpe de malul gârli; începând din susul Dimboriţii 
era casa lut Pană Filipescu, mal la vale venea că- 
minul Cantacozinescilor până în casele Colfeseului pe 

“ruinele cărora s'a rădicat mal în urmă casa Logoft-
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tului Dinicu Golescu, palatul Domnesc de astădi; pe apă la vale, tot pe muchia dâlului erai casele lux Costandin Creţulescu ş'ale fratesăi Istrate, mal în jos casele Banului Scarlat Ghica, din Gorgan; peste gârlă în dreptul Slătarului unde este Prefectura de Ilfov era casa banului bătrân, nume sub “care se deosebea Banul Dumitrache Ghica de fie-șăui banul Scarlat; din jos de sfântu Ioan era, casa Văcărescului, chiar în „locul unde este casa, Baronuluy Belu , mergea până în zidu bisericir Magureanu; dincolo de Sfântu Spiri- don era casa lut Manolache Brâncorânu al căreia, co- prins se întindea de sub deal până în zidurile Sfintex Ecaterinel  ş'ale Bălăcânului iar pe malul gârli pe unde este astădi Primăria, până la podul gârli de la Beilic. De vro uă cincr-deci de aur acolo S'aii Sucee- dat speţi de tâte mărimile şi de tâte nemurile, acestă casă a fost de dece ori una, după alta palat, casarmă, . spital şi ruină, de dece or! zidită. şi rezidită, pustiită, restaurată şi părăsită ; & adăpostit pe Caragea, când â ars palatul Domnesc din dâlul Spirii, acolo a tras Ipsilant, acolo a descălicat Domnu Tudor când a intrat cu Pandurii în Bucurescl; a, fost Teşedința ortaler Tarceşti în timpul lux Kehaja Beg şi lui Gavanoso- glu; prefăcută din Tuină și transformată de Vodă Bi- bescu în palat domnesc a servit de quartir lux Omer Paşa, Generalilor Ruşi şi Nemţi, soldaţilor şi bolna- vilor a tot feiul de Oştiri; a fost locuința Domnilor, quartir general al comisarilor şi a, comandirilor de oştiri de tote invasiunele şi de tote ocupaţiunele. Ia, Stânga spre răsărit în partea târgului p'imprejurul
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Colţil erati casele Băreănescului, ale Cândescului, ale 
Câmpinânului ale Iul Racoviţă ş'ale Bălânului. 

Când dapă dâlul Mitropolie într'uă sâră de denie. 
în liniscea melancolică a apusului începea tâca la uă 
sută de biserici cu milinele de sunete pa t6te tonu- 
rile care se vărsaii în aer din miile de clopote mari „şi mici ale oraşului, nte care alergaii din tâte tur- lele ca să se confunde într'un huet general şi se suiati 

“împreună “la cer lăţindu'şi neîncetat vibraţiunile, arun- 
cându-se în cadență ca nisco talasuri împinse unele 
peste altele către malul nevtşut, atmosfera întrâgă, 
părea transformată întriun virtej de armonie şi sufletul 
coprins de uă sensaţiune plină de pietate se simţea 
atras către rugă. În mijlocul acelei vijelii de sunete, 
precum ochiul distinge într'uă mare înfuriată pândele 
corăbiilor printre spumegatul alb al jocului valurilor, 
asemenea urechea, deosebea, în mijlocul hustului glasul 
plângător al sfântului Gheorghe repetând în cadență 
numele nenorocitulu! Brâncovânu, sunetul jalnic şi 
mândru al. Anthimului, bătaia rară şi falnică a sfân- 
tului Spiridon îngânâdu-se cu Sărindaru şi cu Curtea 
Veche, clopotul de. serbare al ColţiI, glasuri grave străbătute în t6te părţile de timbrele ascuţite și ar- gintil a uă sută de clopote mat mici ale bisericilor 
din mahalale. Acum gălăgia, populaţiunei şi urletul a 
miilor de trăsuri care loyescii petrile ascuţite ale cal- 

„ darâmului şi fluerile gârdiştrilor tao tot farmecul acelei armonil sublime, t6ca d'abia se mal aude şi credin- cioşii nu se mai adună împrejurul altarelor, 

 



III. 
Casele Boerescl, 

Casele boeresci erati ziduri tari ca de cetate, în 
câte patru şi şâse cărămidr, cu odăr 'multe şi mari, 
cu pivnițe adânci şi boltite, cu beciury şi un rând 
de odă! d'asupra, cu pod din strâşină până 'n streşină; 
grindile eraii ca urşi de pod de grâse; la cheresteaoa 
unei case morgea un parquet de pădure seculară în- 
treg; pardosdla, sălilor şi a tindilor era de cărămida 
pusă pe muchi, învălitârea de şindrilă bătută pe şâpte . 
şi pe noă, înaltă aprâpe de două orr est casa, ca, să 
nu ţie zăpadă şi ca să se potă scurge apa mal lesne, 
“În zadar am căuta să mal descoperim pe surfacia, 

Bucuresciului vre una dintr'acele zidiri de care am 
vădut atâtea în copilăria n6stră, case măreţe, bine 
împărţite, bine aerate; căldurâse iarna şi recor6se vara. 

Corpul principal se compunea, de uă sală mare de 
colo: până colo cu odă! în -dr6pta şi în stânga, cu 
tind! în cruci prin care se comunica cu cele lalte părți 
ale edificiului, case cu scosuri în tâte părţile şi cu 
Sacnasiii, fie care odae cu ferestre spre tre părţi ale 
lumei, tavanurile erai de stejar, streşina scosă de uă
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jumătate de stânjin ca să'1 ţie vara umbră, s'0 apere 
tâmna şi primăvara, de ploi şi iarna de viscol şi. de 
zăpadă ; curtea, era încunjurată de zid bolovănit înalt 
și gros, porta cu boltă, cu două rânduri de uși de 
stejar ferecate, cu foişor d'asupra unde pădea dica, și 

„nâptea arnăuță; sub gang era uă odae pentru pazar- 
- ghidean în timp de ciumă. Din pridvor uă% galerie 
deschisă ducea la biserică, căci fie-care casă mare 
avea, biserică în curte sati în corpul casel, la un colţ. 
Cel din urmă esemplar de acâstă architectură a cădut 
acum vre uă patru anl sub casmaua speculantului 
„care a transformat curtea şi grădina într'uă suburbie 
cu mai multe strade şi cu un otel colosal în dreptul 
hisericei dintr'uă di. ii 

În mijlocul oraşului, între curtea veche şi Colțea, 
era târgul cel mare. Şandramale lungi aruncate în 
în tâte direcţiunele, precum vedem adI la bâlciuri și: 
în piaţa Ghica pe lângă hală; fie care șir îşi avea, 
numirea, după felul mărfurilor ce conţineaii şi a me- 
seriilor ce adăpostea; se numenii Şelari, Carafi, Co- 

„jocari, Îşlicari, Covaci, Căldărari, Braşoreni, Grabro- 
veni, Marchitani, Scaunele, Pescăriile; câte-va căsuțe 
de zid cu câte. duoă trei odăl cu uși şi cu obl6ne 
de -fer în uliţa care duce de la Şerban Vodă spre 
Sfântu Gheorghe purtaii numele de Lipscani, pentru 
că acolo se ţinea mărfurile streine, cele mai multe . 
aduse de la Lipsia, 

Dincolo de târgul propriii dis, prin Lucaci, pe la - 
Udricani, în Batisce şi spre Vergu, în tote părţile - 
lived, grădini şi madanuri, câte-va, case cu câte două -
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trei Odă! a căror înălţime cu înveliş cu tot nu tre- ceai de doui stânjeni de la pământ, cele mai multe de. gard alicite sai în paânte, aruncate peste câmp fără uici uă orânduâlă, fără nier uă aliniere. Astădr etajele ai început a se sui unele peste altele; orr-că clădire nouă, ori ce zidire se preface caută să întrâcă în înălţime pe cea vecină, pare că ne lipsesce asrul şi căutăm resuflarea, și Sănătatea în nuori. Grădina Bresli, Pitaru-Moşu, Livedea Gospod, grădina, Deşliu- lui, curţile, fânăriile şi grădinile monăstirescr şi boe- rescă s'aii transformat în suburbii popul6se, recepta- cole de necurățenie, de friguri, de vărsat de angină şi de typhus în permanenţă. Apa curată şi dulce a Dimboviţi s'a prefăcut într'uă decocţiune de spureă- ciune. Închipuiţi-vă câți-va metri cub de apă care intră curată pe la Belvedere şi ese pe la Vitan luând în disoluţiune şi în Suspensiune tâte lăturile şi tâte gundele cuhnielor şi grajdurilor, "tot noroiul stradelor şi canalurilor, tâte mortăciunile, putrediciunile şi de- composiţiunele, tite infiltraţiunele depunerilor a, unek populatiuni de dou& sate de mil de locuitori; cum am dice un pahar de apă în care S'ar arunca un pumu de otravă şi ver avea uă idee aprosimatiră de liqui- dul cu care își potoleseii setea, acel care.nu ai un cal ş'uă saca ca să'şi aducă apa de la Philaret, de la fontâna Brâncovânului sau de la Ferestre: Apa din Bucurescl în loc de a fi un Tehicul pentru dige- stiune, a devenit un purgatif din cele mar drastice, de aceea vedem Bucurescânul ex preferă astădI basa- macu şi berea lui Opler. Daca ace] care bea apă din
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- Dimboviţă nu se mat duce, este că ÎŞI ia de tînăr 
domiciliul la grădina Belv. ” 

Copacii s'aă limpedit, verdeața, veselă a. dispărat 
şi s'a înlocuit: cu caldarâm, cn zidiri fără Dică uă a 
liniere şi cu învelitori de tinichea şi de tablă de tâte 

„colorile peste care domină Synagoga din strada Sfânta Vineră, Bărăţia şi turlele ascuţite. ale bisericilor Lu- 
terane şi Catolice. 

Bisericile nâstre modeste, dar de un styl pur, sub 
cuvint de restaurare s'au tencuit din nuoii s'a spoit 
cu uă vopsea mal mult sat may puţin cafenie, şI-aii 
îmbrăcat turlele cu tinichea de sus până jos şi ş-ai 
pus în virf sub cruce câte tre: patru băşici de deo- 
sebite forme şi mărimi! unele peste altele ca la Slătar, 
ca să semene cu :Cremlinu, precum sâmănă Sfântul 
Spiridon din strada Şerban-Vodă cu Domnul de la 
Milan; Anthimul un model de architestură byzantină 
s'a resimţit şi el crud de îmbunătățirile cele rele de 
care suntem sătul. Ce nume s'ar putea da, former ce 
a dobândit acum de curând Sărindarul, templul cel 
mal măreț al capitalei. o 

Tot ce a mal remas neatins şi neperfecţionat este 
sfântul Haralambie din fostul han Stauropoleos; gracie 
zidurilor care -copleşait din tâte părţile acel paraclis - 
ş'il ascundeaii ochilor profanilor ca, &hemul de petri- 
cele în care se ascunde preciosul diamant, acestă bi- 
sericuţă a scăpat neatinsă până acum de casma şi 
de mistrie; astă-di ânsă că zidurile de pin prejur 
ati cădut şi a pus sub ochil speculanţilor şi archi- 
tecţilor. formele cr graci6se şi proporţiunele" armoni6se



574 

tâmă'mi este să mu escite ambiţiunea de imortalitate 
a vre.unul ministru saii setea de câscig a vre unul 
concesionar, so esploatese dândune în schimb. cera 
frumos, cum s'a făcut cu cismeaoa de la Philaret 
rădicată bucată cu bucată, dusă nu se scie unde, nick 
pentru ce, şi de perderea căriea nu ne p6te consola 
monumentala, fontână, ce s'a rădicat ca uă parodie în 
facie cu locul. unde Artistul admira un monument 
simplu, modest dar de bun gust care ne vorbea de 
virtuțile bătrânilor nostri, de luptele şi de suferin- 
țele lor. . e | 

Philaretul era pentru Bucurescian un loc de pele- 
rinagiă; acolo bătrânii conduceaii copil în plimbare 
și le povesteau luptele boerilor şi prelaţilor. nostri în 
contra Domnilor phanarioţi și în contra Grecilor care 
cucerise ţările Române de dincei de Carpaţi; le - 
spunea, sacrificiile cu care se susțineau drepturile ce 
mal rămăsese ţării, mârtea tragică a lu! Anthim Mi- 
tropolitul înecat în Dunăre de sbirir Domnesci, dispa- 
riţiunea mysteri0să a lui Alecu Văcărescu, jafurile 
zavergiilor, crudimile lux Kehaja Beg; le spunea în- 

 şălăciunea cu care căpitan Olympie a luat pe Vladi- 
mirescu de la Golesci și l'a trădat în mânele asasi- 

„nilor; acolo Românii juraă mână "n mână să scape 
țâra de Greci şi de protecţie străină şi să'I redea, 
drepturile strămoşescl. 

Se dărâmă şi disparii monumentele cele vechi, pare 
că am Toi să scergem or ce ar putea să descepte 
consciinţa naţională! |
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Bucuresciu industrial, 
Apa din cismeaoa Filaretului era tot-uă-dată un 

isvor de sănătate și de bogăţie; vara câmpia era 
“acoperită de lucrătâre, fete. şi neveste, meștere, -calfe 
şi ucenice care limpedeai testemeluri în fântână, după 
ce mal ântâiii fisa culorile cele vi! mnindule în pâtră 
acră; le întindea la sâre pe 6rbă, cântând dornele n6- 
stre cele frumose. 'Testemelul era pOd6ba capului co- 
cOnelor şi jupâneselor Românce. Uă rotă de bumbac 
de dece -parale so prefăcea, între degetele mahalagidr- 
cilor din Bucuresci într'un tulpan subţire ca pânda, 
Arachnei; şi cu duoă trei tipare de lemn de teii, cu 
câte-va Durieni. colorante : băcan, şofran, paţachină şi 
scumpie, adevărată polychromotypie, se da un comereiii 

“un obiect de uă raldre însutită, Torcăt6rele, ţesăt6- 
rele şi vopsitârele Românce erail generos resplătite de 
muncă şi de ostendlă prin vondarea, testemelurilor eşite 
din mânile lor. a | 

Testemelurile fabricate în Bucuresct nu se lăsau mal jos de cele de 'Ţarigrad, şi acâstă industrie bine condusă şi încuragiată ar fi ajuns lesne să rivaliseze '
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cu cele mai frumâse muselinuri. La un bal de gală 
la Hotel de Ville din Paris, acum nuoă ani, Marchesa 
de Lavalette, femeia, ministrului de interne, fosta am- 
basadrice la Constinopol, purta uă rochie de testeme- 
luri care făcea admiraţiunea, tutulor elegantelor, 

Acâstă industrie a dispărut cu totul de la, NOI, a 
cedat locul er pălăriilor și corfarildr a la Livezeanca, 
fabricate la Paris și la Viena, pentru proşti l'usage 
oes Principautâs et de I'Amsrique du Sud) cum dieui 
modistele din Paris. 

Po prispe, la umbra strâşinelor, sta, vara întinse 
mil do gherghefuri de tote. mărimile şi de t6te for- 
mele; fetele coseaii în relief (anevato) pe tulpan, pe 
pambrii, pe atlas şi pe catifea cu mătăsuri, cu lânuri, 
cu bumbac, cu catifeluţe, cu fir, cu sârmă şi cu flu- 
turi; cusăturile Româncelor de atunci nu se Tuşinau 

„Dicl dinaintea celor de Switzera, nier celor de Alep şi 
de Damas; gevrelele, sanguliile şi bibilurile lucrate 
de Bucurescence erai căutate de damele celor mar 
mari haremuri din Constantinopol. i. 

- Cusăturile făcute în casele boeresel era, fala coe6- 
nelor n6stre; şi după câte am audit despre sexul fru- 
mos de p'atunci, el de și nu se infăşura ca, astădi 
în Fail, Şantili, Malină şi Alagon, de şi nu purta aă | 
oca de păr mort pe cap, dar nu era nici mar puţin 
plăcut nici mal puţin gracios; âncă, daca vom judeca, 
după legende și după cântece s'ar putea crede că ini- 
mile pe atunci eraă mal înfocate şi că amorul nu era, 
un Samsar al negustoreselor de toalete. 

Primăvara, îndată ce da frunga, femeile cedaut apar-
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tamentele lor gândacilor de mătase. Printre prândurile de for de dud mahalagi6rcele înfigeati câţi-va pari în grădină şi urgdeau tortul dobândit iarna la lumina focului din vatră unde se povesteau : istoria dui6să a, lui Peneş împărat, basmele poetice cu înşirăte măr- gărite, şi plăcutele ghiduşii alo ur Păcală şi Tândală.- P'în luna lur Iunie maădanurile după malul gârli era pline de femei adunate în pâlcuri împrejurul caldărilor din care trăgea mătasea după gogoşi; iar după ce depănaii borangicul intra În argea unde cu patru drugi de lemn ciopliţi din topor, cu uă spată şi: uă suvelniţă cu totul primitire îşi întocmeati un resboiu cu care parveneaii a face tot felul de ţesături în trei şi patru iţe. Rota de tors, acel instrument puternic de civilisaţiane şi de bogăţie în occident, începuse a se introduce prin casele Bucurescencilor, detronase furca, şi fasul; astă-Qr acestă un6ltă bine-făcătâre nu! se. mal vede de cât pe teatru în mânele Margăritelor sai a Desdemonelor domnului Francheti. Când bătea băltărețu venea, despre Broşteni un | miros acru şi grei; uă mulţime de tăbăcăril se aşe- dase sub Radu-Vodă; nu numal că ele îndestulati tre- buinţele consumațiunei din întru; dar peile lucrate în Bucurescă erai căutate în ț6ra nemţâscă şi în ţâra, turcâscă şi devenise obiectul unut -însemnaţ comerciă de' esportaţiune; este destul să amintim aci că popu- Jaţiunea ocupată de acâstă industrie erâ până în: di- lele lut Cuza-Vodă destul de numer6să ca să inspire temere şi respect curţiy şi boierilor. | Pe lângă argăsitul peilor se mar crease uă altă 10957 
si
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industrie în care orașul nostru ocupa cel ântâiui rang 
în Furopa: cojocăria care ajunsese la uă adevărată 
perfecţiune, era uă lucrare de paţienţă şi de bun gust; 
bucățele de blană fârte mici îmbinate şi cusute unele 
de altele cu uă fineţă şi uă inteligenţă artistică, for- 
mai un imosaic vrednic de admirare; „Samuriy misadă,. 
code şi pacea, Rişii, Silvir, Cacomil, Singâpii, Vulpele 

„negre, blanele 'celo mal frumâse și mal scumpe . din 
Rusia se lucraii la nor. Starostea de cojocari din Bu- 
curesci era în corespondență dilnieă cu seraiul Sul- 
tanului. De acest meştezug se ţinea Işlicăria; lucrarea, 
hărşiei  brumării şi formele deosebite ale Işlicarilor 
era ună lucrare de artă cu care nu se pâte compara, 
fabritarea pălăriilor de mătase şi de pâslă. Cusăturile 
cu fir şi ciaprasăriă ocupa uă mulţime de meşteri şi 
de calfe. Pa 

Din tâte aceste industrir însemnate şi băn6se n'a 
mal rămas de cât numele scris pe tăblițe în respân- 
tiile câtor-va strada; nume care nu mar ai adI nici 

“un raport cu ceea ce esistă.. În strada, căldărarilor 
ovreil vândi haine gata, croite şi cusute în Viena şi 
în Pesta, în ciaprazari găsesci turnuri şi velutină, 
daca în şălari maj vedI câte nă perechs de hamuri, 
fii sigur că ele vină de la, Pesta saă de la Viena; 
uliţa Işlicarilor s'a numit cât-va, timp uliţa franţu- 
Z6scă şi astădi pârtă numele de strada, Carol I, plină 
de marfă ovreâscă. Liredea cu Dudil s'a împodobit cu 
uă mulţime de nume care mar de care; citesel pe tă- 
bliţele dup'in respântir : Strada Sebastopol, Strada 
Occidentului, înfundătura emigratului, porecliri gra-
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tuite care nici una nu ne spune măcar că acolo. să fi fost uă diniâră uă adevărată pădure care producea mil de oca de mătase. Numirile care se dai adi de Primăria n6stră nu aă nict un raport ca altă dată cu obiceiurile și: cu ocupațiunile locuitorilor, cu vre-un fapt istoric sai cu vre-un om celebru. Audi strada Numa-Pompilii, strada Apolodor; dar unde este as- tronomul, chimistul ? nimeni, nică chiar primarul nu ne-o p6te spune; -avem strada florilor, pote fiind că te el de nas când te apropii, strada graţiilor pentru că unele domnişdre se arată numa! în cămaşă la, ferâstră, strada ziuelor pentru că pe din afară unele case s- mână chiar pensi6ne, | - Bucurescii a fost mu de mult uu adevărat centra manufactorial, astădi însă este un oraş esclusivamente de consomaţiune și de petrecere; prăvălie de prăvălie, cârciumă de cârciumă, grădină. de grădină şi complet; de complet; se ținii lanţ, tâte cu table cu litere de aur d'un cot: Ja Stefan cel mare, la Napoleon, la Mihai Uravul, la Tudor, la Franţ Iosef, la Hora, la Closca, la Cocosu roşu, la Leul şi cârnatul, la Cerbu, la Purcel ete. ete., tâte pline de marfă străină şi de bere nemţescă; var şi cărămidă, sticlă şi lemn, unt. şi zarzavaturi ne vine de peste noă mări şi noă țări; în casa cea mai modestă ca şi în palatul cel mai somptuos, de la Vlădică până la, opincă, din duşu- “mea până'n tavan, din tălpi până'n erescet nu poți găsi un pat, un pabar, un scaun, un şervet, uă cismă, uă căciulă care să nu fie adusă gata din străinătate, În țâra, cânipel saci! şi sfâra le cumpărăm de la Nemţă! -
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„Nenorocită ţâră, striga Pestel, cădând din spân- 
„durătâre cu franghia ruptă de gât, unde nu sciii să 
„facă nici măcar un ştreang!“ 

Materia născută şi crescută în țâra n6stră se tri- 
mite brută şi ni se întârce peste un an sait duo! cu- 
Tăţită şi lucrată, o plătim însutit pe cât am vândut'o, 

cu esportul, importul şi accisurile, transportul, dusul 
şi adusul, îmagasinările, comisionarii de tot felul şi 
tot şirul de traficanţi, Se



V, 

Centralisarea, 

Bucuresciul devine un oraş mare; de la unire mai ales el se împopulză, ne'ncetat; crescerea, acesta, însă nu este efectul nicr. a desvoltărer industriale, nick a desvoltărei comerciului, provine numai de la, concen- trarea unei populaţiuni improductive ; a devenit Tecep- tacolul funcţionarismului, locul unde se îmbulzesce sumedenia inspăimântătâre de postulanţi de tâte trep- tele şi de tote etăţile, un Cancer care se întinde ne "ncetat, şi. sârbe tot sucul țării. 
Sporirea capitaler vine esclusivamente de la tendința, nenorocită către centralisare şi de la disprețul ce are guvernul nostru pentru autonomia judeţiană şi comu- nală, " 
Aş6ză-te în ort-ce punt al capitalei, la, orl-ce oră, fie dioa, fie n6ptea,- pe strade, în grădini, la thea- „truri sa la cafenele, și treci în revistă pe trecători, şi pe petrecători, cercotâză numele şi profesiunea, fie- căruia şi te vel convinge că marea, mujoritate bărbaţi şi femel, tieri şi bătrâni, trăese direct sai indirect din buget; nu întâlnesci decât aşa dişI slujbaşI al
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“statului, civili şi militari, în activitate, în disponibi- 
litate şi'n retragere, boerl halea, şi puia, cum se dicea 
uă dată, postulanți de funcțiuni, de concesiuni, de 
deputăţii, de senatorii, de primării şi de consilierii 

" Veniţi cu miile de prin judeţe ca să cerșâscă de la 
„mila guvernului un decret sâi uă recomandaţie de 

alegere către prefect şi benedicţiunea, ministerială când, 
graţie. eficacităţi! puternicului concurs al bătăuşilor, 
al intimidării şi al corupţiuney guvernamentale, a avut 
norocirea să iasă din urna electorală cu mal multe 
voturi şi de cât chiar numărul alegătorilor, 

După chip şi după umblet poţi cun6sce situaţiunea 
de spirit a, fie-căruia :- Acel care a dobândit în fine 
ceea ce'1 dorea sufletul, îndată ce Și-a putut dice cu 
parigorisitul lui Milu : Sunt! se plimbă cu nasul în 
Sus, nu mal salută de cât pe ministri şi pe amicii 
lor; din plăcut, amabil și bine crescut ce părea până 
ieri, a devenit mândru, necuriincios, și obrasnic, Acel 
care speră, dar care tot ma! are îndoială, începe co- . 
lindele în frac din di de diminâță, umblă cu capul - 
grei de cugetări adânci, caută să max dea şi alte do- 
vedi de devotament şi de dinastism; iar acel care de 
astă dată a lăsat orl-ce speranță şi e supus la nuoi 
încercări, d'abia se mişcă pe strade, umblă cu nasul 
în jos, pare'ar fi ploat, este amabil, blând și salută 
pe tâtă lumea, îşi mănâncă orele asceptând uă oca- 
siuno favorabilă ca să se afirme, inventâză comploturi 
şi conspiraţiunI asupra cărora chiamă atenţiunea mi- 
nistrulul ca să se arate cu slujbă şi să dovedâscă că 
este om de orâine și dinastie.
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Funcţionari şi postulaiţă, servitorii şi farnisori! lor, 
iată populaţiunea Bucuresciulur; în colo un oraş ră 

pavat, răi măturat, răi adăpat şi r&ă acrat. Infec-. 
țiuue şi b6lă! Şi nici pote fi alt-fel, căcx oraşele în- 
tinse şi populate se întreţinii cu cheltueli forte mart 
pe care numal. uă mare bogăţie le pgte. purta, 

Când întinderea şi populaţiunea unui oraş cresce 
în progresiune arithmetică, cheltuelile de întreţinere 
cresc în progresiune geometrică (*), şi numa! atunci 
locuitorii poti purta sarcinile ce necesită întreţinerea, 
confortului şi a igienei, 'când desvoltarea, bogăției şi 
sporirea, industriei şi a comerciulut potii urma, aceeaşi 
progresiune. | 

Oraşele cele mari ale Europei sunt cele mar multe 
situate pe malurile riurilor sait în apropiare de mare, 
a trebuință de apă multă şi adânca ca să spele și 
să mistu6scă necurăţeniile şi să înlesnâscă alimentarea, 

(*) Bacetul Parisului a fost la 1863 de: 
197,519,869 fr. Recetele. . 
193,518,697 > cheltuelile, 

şi 218,809,000 » datoria, : 
cheltaeli ordinare. .. 81,237,043 fr. 

> straordinare .. „ 44,065,154 » 
> Suplementare . , . 16,000,000 » 

serviciul datoriei... 9,907,558 » 
fonduri speciale, . .., _. 48,616,500 » 

Parisul cu nă întindere de 113 chilometri pătraţi (ca la 23,000 po- &6ne) cheltuesce” pe an 1,800,000 fr, pe chilometru pătrat (ca la 10,000 îr. de pogon). Bacurescii cu uă întindere de 36 chilomebre pătrate (ca la "7,000 pogne) cheltuesce pe an 100,000 îr. de chilometra pătrat (ca la 800 îr. de pogon). | 
La 1858 oraşul Londrei a cheltuit peste 80,000,000 fr. pentru Tamisa de a duce cu înlesnire în mare necuriiţeniile ce adună în trecerea ei printr'acel mare oraş. ,
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Viena de “când a lua un avânt noă, canalul de la; Deopoldstadt și apa Vianel Du 0 mal potă curăţi şi 0 adepa, şi este silită să facă mari sacrificii de ban. ca să aducă Dunărea chiar în mijlocul orașului; la DOI cine se pâte gândi să aducă măcar Argeşul în Bucuresci? Praful şi noroiul ne în6că, apa ne otră- Yosce, canalul din strada, Mogoş6i a devenit uz nouă causă de infecțiune şi de bâle, și Dimboriţa, se strim- t6ză şi se astupă din di în di, făcându'şi ris de lu- - crările de îndreptare în amunte şi în avale. Primăria, a ostenit pe locuitori cu dări naX presus de puterile lor, fără a le putea aduce măcar un strop de apă curată. Acum tâtă Speranța este în impromuturi şi în bugetul statului, să'1- vie în ajutor; să se pue ț6ra întregă la contribuţiune pentru ca să curețe şi să adape capitala, | „În loc de a lasa să se formeze pe suprafracia Ro- mânie! mai multe centrurt de lumină şi de “bogăţie, | conservând oraşelor de judeţ uă individualitate, 14- sându-le talentele şi capacităţile locale; în loci de a oferi părințiloră _din provincie mijl6ce de a da copiilor, sub ochil lor, educaţiunea, şi instrucţiunea, de care ai trebuință ea să menţie strâns legăturile şi afecțiunile de familie; în loc de a lăsa să se formeze circon- seripțiuni de industriy speciale, după posiţiunea şi natura Îocalităţilor, după înlesnirea şi aptitadinea, 10- cuitorilor, permiţând şi înlesnind fie-cărul oraş să'ȘI desvolte activitatea în cercul s&ă proprii ca să pâtă aduce şi primi de la centrul cel mare un schimb de Viaţă şi de bogăţie, guvernul caută prin tâte mijl6-
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cele a paralisa, şi a stinge or ce esistenţă proprie în judeţe desgrădind părticelele şi atrăgându-le la centru ca să ptă face din Români uă asociaţiune forsată de stăpâni şi de subordonați gata a băga, voturi cu pumnal în urnele electorale, ca astfel representațiu- 
nile naţionale, judeţene şi comunale să fie nisce in- 
strumente 6rbe ale antorităţii centrale; a făcut din capitala ţărei uă fabrică mare de biurocraţi care por- nescă necontenit de la centru, se respândescii în ţsră ca nisce smel, şi escită prin violențele şi esacţiunile. 
lor nemulţumirea şi ura, în contra guvernului, încât : țâra şi-a perdut cumpătul, nu mat are nici măsura, adevărului, nici'a dreptului. Un gemet se ridică din - „tote părţile, fie-care simte răul, nimeni nul pote con- jura şi toţi ascâptă uă schimbare fără de a, sti de unde are să vie; o ascâptă cu nerăbdare şi cu temere, 

Pentra un petic de şosea, pentru u& fontână, pen- 
îru un felinar, cererea trebue să mârgă la Bucuresci; 
daca al un proces, îl perdi, daca nu te asiguri “din vreme de concursul vre unul avocat din capitală bine vEdut de guvern, plătindu'1 gras nu numar talentul şi sciința, dar mal cu deosebire favorea, de care se bucură pe lângă puterea centrală şi temerea ce in- spiră bieţilor judecători, pe care îl pote permuta, şi chiar destitui: dintr'uă încrantătură, de sprincână. Când „„uă localitate suferă de apăsarea sait de nedreptatea, vre unul funcţionar, de împovărare de dări, de lipsă de lumină, de apă sai de aer, nu pote ascepta în- _dreptare de cât de la, Bucuresei, unde may tot-d'auna, glasul i se perde: înăbuşit de acel care profit la centrn
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de abusurile comise în provincii, privilegii co le este acordat în schimbul unui concurs imoral şi interesat, În loc de uă viață provincială găsim numay monotonie şi prostraţiune în tâtă țera; cine a vădut un oraş de judeţ le-a vădut pe tote: obor Vinerea şi marţea, Srădină a la Raşca, casin a la Pialcovski şi restau- Tant a la Hugues. 
Pe scara naturei, cu cât uă fiinţă este ma! imper- fectă cu atât părţile din care so compune se asâmănă mal mult unele cu altele şi fie-care. sâmănă cu totul ; rimele de esemplu sunt la c6dă ca la cap, şi la cap ca la midloc; tăindule in bucăţi, fie-care parte trăesce separat, formând atâtea individe câte bucăţi; din contra, cu cât uă ființă este may perfectă, cu atât părțile sâle constitutive diferă între. densele. Capul omului nu s6mână nici cu mânele nici cu stomachul; pici6rele nu sâmănă nici cu Situl, nici cu peptul; uă parte nu pâte trăi despărțită de cele-alte: fie-care are funcțiunea sa specială în viaţa, totului, sunt necesariy unele altora. Acest adevăr se observă şi în viâţa, socială, Înrâţatul profesor Kingsley ne dice că diversitatea, oraşelor, într'un stat, este un semn de civilisațiune: - cu cât oraşele, dice el, diferă mar mult în ocupaţiu- nile şi în producţiunile lor, cu atâţ lucrarea, intelec- tuală a naţiuner este mar puternică ; diversitatea, se arată cu atât mar mult, cu cât societatea, se perfec- țion6ză. Individualitatea omulu!, adaogă el, şi mijl6cele de a domina şi de a dirige puterile naturei, se des- voltă cu dirersitatea întrebuințărilor ce pote găsi fa- cultăţilor sale productive; puterea şi actiritatea se
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mărescă şi legăturile sociale se stringii, viaţa socială 
iea uă desvoltare mai mare şi atracţiunea către cen- 
trul general devine mat puternică. Ca câţ acele puteri 
sunt mal bine echilibrate, cu atât tendinţa către des- 
voltarea individualităţilor locale, şi intensitatea pute- 

„Tel de asociaţiune în stat, devin mar mart şi mal 
eficace. + | | 

Pe cât este de necesariă ca într'un stat să esiste 
un centru, care prin atracţiunea lu! să ţie legate 
între densele deosebitele părţi din care se compune 
statul, ps atât este de necesariii ca, fie-care din acele 
părți să, aibă uă esistenţă a sa proprie, ca să'şI p6tă 
manifesta şi esersa acea, atracţiune. Diversitatea, este 
una din condiţiunile cele mai esenţiale pentru sporirea 
capitalului naţional, a libertăţii şi a echităţii, pentru 
sporirea a tot ce constitue pacea şi armonia în s0- 
cietate. Istoria, vine şi confirmă aceste adevăruri prin 
esemple vil şi recente. Diversitatea comercială şi indu- 
strială 'a oraşelor Italiei, care formati atâtea centruri 
de lumină pe surfacia acelei ţări, făcea ca, locuitoril 
el, chiar în timpl de umilire naţională în care aă . 
trăit atâta timp, să fie consideraţi ca formând uă 
naţiune, şi uă naţiune mare şi civilisată căreia în 
lipsea “numa! ocasiunea, ca să se închege întrun: stat 
mare şi puternic, precum îl vedem astă-di. Diversi- 

„tatea în producțiuni a orașelor ca, Birmingham, Leeds. 
Manchesterii, Newcasteli şi legăturile lor cu Londra, 
faci ca Anglia să fie statul cel ma! producător şi mal 
bogat din lume și tot uă dată cel mai fară temere 
de comoţiuni interidre. Varietatea în esistenţa, oraşelor
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şi necesitatea de un centru de Sravitaţiune ai dat Germaniel şi Berlinului mijlOcele -de a atinge gradul de mărire politică la care s'au înălţat, pe când pe de altă parte sistemul de absorbţiune a făcut să pe- ricliteze de duoă ori într'uă jumătate de secol esis- tenţa celui ma! puternie stat din Europa. 
La noi centralisarea nu se mărginesce numa! în acţiunea eX politică, ' dar şi-a dat mâna cu centrali- Sarea traficului, şi a luat caracterul cel mal pernicios ce-și pote cine-va închipui. 
Centralisarea politică este resultatul dorinţei şefului 

statului de a concentra puterea în mânele sale, şi 
acsta de cele mar multe OI, numa! pentru a-şi în- lesni mijlâcele de a impune taxe şi de a le cheltueli 
după voinţa şi dorința sa; însă şeful statului nu pste 
să nu dorâscă ca lucrarea supușilor să devie cât s'ar. 
putea mal producătâre, - daca nu pentru iubirea sa, pentru naţiune, dar cel puţin pentru că puterea i se măresce cu sporirea, producţiunei, şi sub acâstă pri- vinţă se pote dice că interesele şefului sunt identice cu ale supuşilor;. de aceea şi vedem în unele state 
despotice pe suveran puindu'şi î6te silinţele pentru a 
înlesni şi a spori producţiunea, şi a înfința, creditul, 
încuragind spiritul de asociațiuni pacinice între supuşi; în vreme ce obiectul principal şi esclusiv al centra- 
lisării traficului este de a opri puterea productivă; 
ceea, ce în centralisarea politică nu este decât; uă con- 
secinţă a urmărirei unui alt Scop, în centralisarea traficului este chiar scopul urmărit. 

Şeful statului ara un adevărat interes în îmaulţirea
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profesiunilor, în desroltarea, facultăţilor omenesci, în sporirea bogăției naţionale. şi în. crescerea capitalului “şi a creditular; pe când traficantul, el, care nu trăeseo de cât din neactivitatea, şi nedomirirea, locuitorilor Ţă- Tel în: care şi-a înfipt ghiarăle, caută a 'ţine pe Omen, despărțiți unii de alţii, a înlătura şi a persecnta, or-ce înțelegere ca el'să fie tot-d'auna intermediarul indis- pensabil a or-ce transacţiuni şi or-ce darareri, ca tâte afacerile să îrâcă prin mânele luj. Înălțarea, facultă- ţilor omenesci, îmulţirea, profesiunilorii, rădicarea, cre- „ditulur şi a 'val6rei proprietăţii slăbese puterea lui, de aceea el caută a le combate şi a le opri; ca lupul care se bucură de viscole și de vijelii, traficantul se bucură de răsbie, de invasiunt şi de miseria popo- rului; 'domnirea lur este. destrugerea val6re! muncel şi a pământului, și -robia cea mar grozavă impusă țări, , 
Alianţa acestor duoă centralisări s'a manifestat Ja. - -n0%, mal cu deosebire, în cestiunea, impositului asupra, , tutunului; în loc de a se adopta, uă dare asupra im- poriatorilor şi a vindătorilor sati chiar a se organisa, uă regie, tutunul s'a monopolisat în mâna trafican- ţilor, dândulise tote mijlâcele de a, omori cultura ace- stul product, uă cultură care începuse a lua un avânt forte mare şi care da agricultorilor ţărei cele mal frumâse speranțe. U4 altă împrejurare în care acestă alianţă s'a arătat şi mal înspălmântătâre a fost legea, supusă Camerei pentru concesiunea esploatării conso- maţiunei şi esportațiunel sării. 
La no! cultura pământului s'a lăţit şi se lăţesce
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pe î6te dilele, în cât astădi, puţin pământ remâne 
necultivat sai neesploatat, pe tot anul pădurile se 
prefecă în câmpil arabile, şi din an în an brasda 
ostenită produce mai puţin; astădi nu se mar pome- 
nesce ca altă dată de ducă şi de trei chile de pogon 
(de nuoă şi de dace chile de falcie), deja proprietarul 
nu ial pote cultiva pe s6ma sa, precum făceau aren- - 
daşii care se îmbogăţeaii uă diniâră; acum suntem 
reduşi a închiria pământul pe dijmă sai pe resfet; 
sunt localităţi unde plugari! împroprietăriți, după ce 
al plătit annitatea, şepte şi opt ant, ai părăsit pă- 
mentul, s'au făcut servitori şi argaţi, si ai trecut 
Dunărea, 

Pământul la noi a ajuns a avea trebuință de uă 
cultură mai înaintată; dar uă asemenea, cultură nu 
pote esista decât acolo unde deja esistă industrie ma- 
nufactorială, căci agricultura, perfecționată are tre- 
buinţă de concursul industriei pe care traficantul o 
persecută din t6te puterile sâle. El combate mai cu 
deosebire asociaţiunile, pentru că ele sunt sufletul in- 

- dustrieă, atrage deserescerea val6rei pământului şi ne 
asvârlă din di în di, unul după altul, într'un ţare 
din care nu vom mal putea eşi; căcl bogăţia nu pâte 
cresce cu un sistem care, pe tot anul ostenesce şi s6că 
puterea, productivă a pământului. 

Ca t6te societăţile înapoiate în vieţa economică, 
avem nenorocitul obicei să asceptăm tot binele de la 
mila, guvernului; po când vedem bine că el ameţit de 
laurii biruinţelor electorale, dă țâra pradă traficanţi-
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lor, şi pe când scim bine că salvarea, este numai în 
mâna nstră,. 

Singurul mijloc de a conjura relele și mal marl ce 
ni se pregătescii, este de a descepta în Români spi- ritul. de asociaţiuni industriale. | IE 

z
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Casa Dudesculuj, 

Uă casă boerâscă era uă adevărată cetate, un stat în stat, nicr poliţia nică justiţia Domnâscă, nu în- drăsnia să trâcă pragul porţii unui ban sai unul 
Vornic, de şi un asemenea, drept nu era scris nicăiri; 
la trebuință boerul putea să închidă porţile şi să 
trăescă luni întreg! cu familia, cu slugile şi cu Gmeni! 
casel, opt-deci şi uă sută de suflete; fară să aibă 
cea mal mică trebuință de cet din afară. Avea mă- 
laiii şi făină în ambare, cămara lux gemea, de tot felul 
de băcănil şi de sărături, în ţigănie avea franzelari, 
croitori, cismari. etc., la cas putea cu 6menil din curte 
să se apere în contra puterer Domnesci, când ea nu 
era sprijinită pe vre uă poruncă de Ja Țarigrad, 

Partea, casex despre scara cea mare cn patru odăr 
în drâpta şi'n stânga sălii aşternute cu macaturi şi 
perdele ţesute şi: cusute în casă, cu sofale, cu saltele 
în colţuri şi cu perne de jur împrejur, şi alte duoă 
s6ă trei odăi mal miei pentru grămătic, cafegiii, ciu- 
buceiii şi feciorul din casă, formati apartamentul boe- * 
rului; partea cea-laltă a caser de sus cu sagnasiii, cu
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cămara şi cu scare din grădină erati ale cucânel și ale cuconiţilor cu jupânesele şi cu fetele din casă, „Cinci ş6se cusătorese crescute de mici, fete de scuțe]- nici sai de boernași. Copii de sex bărbătesc locuia în beciuri cu dascălul Srec lângă odaea, preotului şa cântăreților, în rând cu sofragiria şi cu odăile stol- nicului, vătafulur şi a chelăresel. În fundul curții era, grajdurile de duoă-decj, tret-deci de caj, şoprânele de dece, cincispredece trăsuri, care, căruţe, buter şi răd- . vane; în unghii cu odăile vizitiilor şi ale rândașilor începea- un alt rând de odă! unde trăgea Srămăticu . Iordache, rătafu Dinu, polcovnicu Ioniţă, şătraru Gri- gore, logofătu Stefanache etc., când erati scoşi din „Slujbă. Aceştia, îndată ce intra boerul în pâne, shu- rai cu toţii în tâte părţile, ca Sameşi, condicari, zapeii şi se întorceati iar la tainul boerese îndată ce se ma- zilea stăpânul; aceştia, erau vestiți ciocox boeresci din tată n fă. 
La spatele odăilor logofeţilor era finăria, lemnăria şi grădina în care de şi nu se afla catalpe, polovniy Şi ailauţi, nică begonit și fuxil, dar găsiat în abon- denţă, cireşi petrose, caise” cât pumnu, persiel TOşiI, struguri tămâioşi și razachie, mere domnesci şi pere bergamote; pe lângă Srâdină uă uliciâră ducea în țigânie, curte cu câte-va odar în care locueaii şapte opt familii de ţigani de vatră ; potcovari, curelari, croitori spălătorese ete. 
Pentru uă asemenea populaţiine bucătăria, urma, să “fie ceva măreț și în adevtr era uă operă de archi- tectură. Într'un colţ al curței se rădica un COŞ ca un 10957 3:
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obelisc, care se deschidea lărgindu-so ca uă pâlnie 
întârsă d'asupra unei bolte care acoperea tot edificiul ; 
în mijloe, sub deschiderea coșului, era. cotlonul de duo! 
stânjeni de lung în care se mistuia lemnele întregi, 
cum Yeniail de la pădure, netăete ne spintecate; în 

„care boul se putea pune întreg în frigare; de jur 
împrejur cra mese, tarabe şi cotlne mal mici mulțime 
de tâte mărimele şi de tâte gradele; deosebit de bu- 
cătarul cel mare, mal erai șâpte opt rândaşi care fie- 
care bucătărea pentru clasa, la care era, orânduit; mâsa, 
şi bucatele boeresci erait deosebite de als slugilor, 
d'ale jupâneselor cu fetele din casă şi de als logo- 
feţilor. 

Coconaşii, daca erati căftăniți sâui edecli! la curtea, 
Domnescă, îşi avea fie-care feciorul, vizitiul, armăsarul 
de alaiu, telegari şi calâscă, fie care cuconiță îşi area, 
fata din casă, cusătorea şi ducă trol fata de țigan 
ajutore la gherghofari şi la crescerea gândacilor ; fie- 
care logofăt îşi avea ţiganul cara îl îmbrăca, îl da 
de spălat, îl mătura în odae și'1 făcea focul, 

Una din casele cele mal măreţe din Bucuresci era 
casa Dudescalui, familie venită” de peste Carpaţi ca 
Văcărescil, ca Golessii, ca Sturdzescit şi ca Cândescil; 
familie bogată şi cu pretenţiuni feodale. P'atunci Ro- 
mânil din Transilvania, daca dobândiati de la împă& 
ratul Austriei un titlu de Baron sâu de Graf, se cre- 
deaii Unguri. Familia Dudescului cra fără îndoială 
cea, mal bogată din ţâră. Coprinsul lor în Buciureset 
începea de lângă .Sfiinţit Apostoli şi mergea până în 
podu Caliţier aprope. de Anthim; coprindea may tot
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spaciul dintre. gârlă şi dâlul Spirei, locul unde este astădi vestita mahalaoa Dudescului, dar unde nu may găsesc] cea mai mică urmă de acea, mărime, nici în zidire nică în picior de om. Cel din urmă care a purtat acesţ nume a fost. Vornicul Niculae Dudescu, om de spirit şi învăţat, Român înfocat şi inimic neimpăcat al Domnilor “Greci şi al Fanarioţilor; era nepot al lut Antioh Can- temir şi unchii despre mumă poetului Iancu Văcă- Tescu. "Trimis de boeri la Paris, ca să pledeze causa, - Românilor, a seiut să capteze atenţiunea Generalului Bonaparte şi să'1 intereseze de sârta ţăre! nâstre până al decide să trămiţă la Bucuresci pe generalul Se- bastiani. Era, generos şi mândru; a ospătat de multe ori la mesa lui pe ântâiul Consul şi pe generali! Re- publicer; Madame de Recamier îu s'a rădicat nici uă dată de la mesa luy, fără să găsescă sub şervet un diamant, S6ă un rubin. Cu vornicul Niculae s'a stins -şi numele şi colosala avere a Dudescilor,



VII. 

Rădovanea, 

„Până acum vre uă trei-deci de ani tot se ma! vedea 
„în dreptul podului gârli despre strada, Apolodor de 
astă-dI bolta unei porţi cu foişor d'asupra, și mal la - 
Stânga nisce mari dărămături fără învelitore, fără ușă, 
fără ferestre care cideaii cărămidă cu cărămidă ; acelea, 
fusese palatul Dudeseilor, într'acele ruine locuia ves- 
tita Rădovanca, femee grosă şi chipeşă care descânta, 
de şerpi şi de deochi, omora săricica în lapte de cue 
şi argintul viii în untură de țințar; plămaădea, suli-.. 
manurile şi dresurile cele ma! sublimate, risticurile 
cele mal încondeate, punea, cuțitul, da cu cărţile, a- 
runca cu bobiy, căta, Ja stelo şi aducea luna pe coş; 
sciea, tot felul de scăldături de dragoste, punea 6la 
şi aducea pe tintrul cel mal frumos călare pa trestie, 
cale de dece poştii, la baba cea mar shâreită. Era 
vrăjitâre, fermecătâre şi îdatoritâre. Să fi turnat din 
cor cu gălâta, să fi fost nemeţi de zăpadă cât casa, 
sera cum bătea meterhaneaoa la vodă, la Rădoranca, 
era bâlcii : căruţe, butei şi cocâne îmbrobodite şi 
boeri tiptil; îndată ce înopta, picior 'de ghindă în-
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tâlnea pe dama de tobă aidoma cum li se arătase în cărți cu dragoste şi cu drum de n6pte; când eşa cloşca pe cer aducea smeul printre crăpăturile zidului, Puterea e! înceta îndată ce cânta cocoşul. Cine a putut crede vre ux dată că Rădovanca să . fi murit; nimeni! 1.'a audit jalindu-o sati trăgându'i clopotele, nici un medie nu'şi aduce aminte s'o fi citit, nici un pantelimonese din Vremea aceea să! fi săpat sr6pa; atât numa! se scie, de la uă vecină din ma hala, că pe uă n6pte întunecâsă ca, fundul de căldare ar fi vădut uă pară de foc care a eşit din singurul coş care mal rămăsese în pici6re d'asupra dărămătu- rilor, că acea văpae după ce s'a încercat să se sue spre stele a apucat'o spre apus şi a cădut în depărtare. „Dintr'acea n6pte nimeni n'a maj vădut nici n'a mal audit de scirea Rădovancer,



VIII, 
Stoian, 

Călina, fata Rădovancei, nevasta, lui S6re potcovaru, 
tot stând 'n6ptea la pândă cu un arnăut de dinderătul 
calescel unui coconaş care venea, n6ptea tiptil, şi-a 
lăsat ţiganul şi s'a dus după vornicul cu tarabulus la 
cap şi cu iatagan la brâu.. Kir Stoian, jnpân Stoian, 
sau căpitan Stoian, cum vel vrea, să'1 dici, fusese din 
câta lui Pendedeca, om trecut prin ciur şi prin dir- 
mon, cum am dice prin puşcărie și prin spândurătore, 
zavergii d'acel care jăfuea, d'acer care la Drăgăşani 
cânta t6tă n6ptea :: | 

dture maides riv Elhvov 

dar care în diua de luptă nu s'a vădut nicăiri; mat 
târdiu a apărut cu bimbașa Sava în ordia lut Cara, 
Fefzi tăind şi puind în ț&pe pe beţii mavrofori care 
se ascundeaii de g6na 'Turcilor. În dina când a tăiat 
pe Sava, Stoian de şi venit în suita lu, dar era 
printre Turci cel may înverşiunat; lau vedut Gmeni 
trăgend cu pistolul în nenorocitul Ghencea când sărea 
pe ferâstra de la casa Belulut cătând să scape de
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urgia lui Cehaja Beg; după aceaa devenit om de or- 
dine, aci cârciumar la drumul mare, ati hangiii la 

- capul podului, gasdă de tot felul de 6meni, prieten 
cu neferil spătăriei strângea la parale. În Domnia, lut 
Grigoro Vodă era şi cn Agia şi cu boerii din Sibiu 
care umbla, să restârne pe Ghica şi să aducă pe mus-! 
call; era tot uă dată spionul Başbeșliaghi şi al Câr- 
jalialui, la 1828 când a plecat Iusuf Bey cu: gar- 
nis6na din Beilic plângea cu lacrămile cât pumnul și 
a dnoa di cânta cu cazacii de gât. O | 

Davai hleba na soldat 
Za paido na Țarigrad. 

Vorbea, turcesce şi rusesce, şi s'a alăturat ca dra- 
goman pe lângă corpul lut Roth; scotea care pentru 
proviant din pământ din 6rbă verde numar cu sfâren 

„gârbaciuluI; şi-a îmbunătăţit averea, cumptrând plâşca 
de la soldați; a servit poliţia lui Bârzof, pe Pazar- 
nicu şi pa Căpitan Costache; bătea de snopea, fura 
cum se dice şaoa de sub călăreț şi oul de sub co- țofană, când săruta icâna, la. mir îI rămânea rubiaua 
de la gâtul Sfitei, între dinți; la 1848 se plimba 
cu ursu cântând pe Duhamâ şi striga Dreptate frăție! 
a priimit pe Soleiman şi pe Omer Paşa cu: să trăâscă 
Sultanul! po Duhamel şi pe Liiders cu: să trăâscă An- 
gustul nostru Protector! a jăfuit casa lu! Kehaja din 
Gorgan, a ars regulamentul la Pilaret şi a cărat la 
Cotroceni cu scortă de 'Turel şi de casaci pe acel care 
luase parte în revoluţiune; a serrit în toţ felul pe Puad și pe Halcinski; a, fost cn Muscalil la Olteniţa,
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şi cu Turcii la Calafat, a strigat în contra Unirei până ce s'a imprietenit cu Libricht, a înjurat pe ll Fevruarie și. pe S AMaiu până I-a găsit rostul; a servit tote Tegimele, tste ocupaţiunele şi tote inva- siunele; a fost contra şi pentru tâte Domniile şi tote cătmăcămiile, tot-d'auna protegiat,  farorisat şi recom- pensaţ de guvern, 
Acuma Stoian are bani la dobândă şi moşi!, este “decorat, a fos şi căftănit, 

-



IX 

Fiul lui Stoian, 
Fii-so, nepotul Rădovanti, tînăr, descept, premiant cu eminenţe în tâte scâlele şi medaliat, înveţat în Paris, are trăsuri şi armăsari, umblă când r&sturnat în droşcă sai în carâtă, când călare pe cal de soi, „când mâind armăsarit din faeton, ţine şi birjă cu luna; s8 schimbă în echipage după orele diler; face parte din tinerimea elegantă, şi influentă, se crede un stâlp al ţărei, alb mar alb de est Teposajul baş-boerul, vor- besce cu lumea, admirându'şI obrăsnicia în oglindă şi mângâindu'şi barba, votâsă imposite nuoy, credite suple- mentăre şi estraordinare, cere. independenţi şi jone- țiună; se crede nobil, caută să in fată „de boer mare, Când era în scâlă la Sfântu Sava, se împrietenise cu un băeat, fiul unur cojocar subțire, fecior de 6meni cum se dicea p'atuner, . Aceşti duoi copil era duoă „nâturi cu totul opuse, “feciorul curcanului din c6da calesciă : invidios, egoist, fudul şi linguşitor, colă-l-alt : simplu şi modest era, plin de iubire și de derotament pentru camaradi! săr; unul înv&ţa nu pentru că-r plăcea “învățătura, dar -
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pentru ca S'ajungă mare, celă-l-alt iubea învăţătura 
Dentra învățătură; în studiul Istoriel unul admira | 
rangul şi averea la care ati ajuns Gmenil cel mari, 
celă-lalt faptele strălucite şi serviciile aduse patriei, 
Unul nu 'vedea în studii decâţ un mijloc de a par- 
veni şi de a se îmbogăţi, se întreba : la ce Servă 
spiritul şi silința la învăţătură, daca un prost, un 
leneş şi un ignorent pote ajunge mal sus pe scara, 
socială decât acel care s'a ostenit şi s'a cheltuit ca 
să dobândâscă titluri universitare, la ce servă gradul 
de licenţiat sati de doctor daca nu'] va conduce a 
mânca, a bea ma! bine ş'a câștiga mat ma mult de 
cât acel care nu învață; urma legile 1a scola de drept 
din Paris nu ca sciinţi a dreptului ci ca un .mijloc - 
de a, câştiga, procese drepte şi nedrepte. Paharnicu 
Stoian, amic iniim din zaveră cu un avocat în renume 
care lua procese în parte, adică că împărțea fondul 
pe din duoă cu bietul client daca câştiga, îl indica 
după poveţele acelui amic materiile care putea să'1 
aducă mal mare folos, tinărul student asculta mal cu 
deosebire pe avocaţi care la palatul justiţiei susțineau 
cu dibăeiă nedreptatea în contra dreptului şi pa acel 
care se lupta să dobândâseă achitarea faruluy şi asa- 
sinului. făcându'l alb ca zăpada. Celă-lalt nu vedea, în 
studii decât, cercetarea și descoperirea adevărului, lu- 
mina care. gonesce întunericul, legile nature care iau 
locul eresurilor şi prejudeţelor, perfectibilitatea con- 
tinuă a, societăţilor omenescr; iubea, Sciința pentru 
stiință admira 6meni ca Newton pentru aflarea, leger 
celei mari a gravitaţiunei, admira, pe Lavoisier care
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prin descoperirea oxigenului a gonit din sciință teo- riile de phlogistie şi: cosmogoniile Plutoiane și N p- taniane, care osândit la- morte de pasiunile politice cerea câte-va gilo de viață ca să termine ui lucrare sciinţifică; admira pe Franklin care ca un al doilea, Prometheii a pus mâna, pe fulger şi pe trăsneţ şi l'a dat Gmenilor ca instrument de civilisaţiune şi de pro- gres, studia, mecanica cerâscă a Jur Laplace ; lucrările lut Cuvier care deschideaă tinerimey studi6se orizon- tură nuol de cercetări şi de descoperi, alerga or unde puiea să audă pe Arago, pe Elie de Beaumont şi pe Humbold espuind miliânele de observaţiuni cu care îmbogăţeaii pe tâtă dioa sciințele fisice şi naturale. În politică, simpaţiile lux erai pentru Gmenit care goniți din ţâră și persecutați pentru că luase parte activă în revoluţiunea de la 1848 trăeati în neavere şi privaţiuni şi lucraă prin tote mijl6cele în deose- bitele capitale ale Europer pentru desrobirea ţărer şi redobândirea drepturilor ex celor vechi, celă-lalt fugea de or-ce adunare Tomân6scă, evita cu cea, may marg îngrijire societatea, emigraţilor şi a proscrişilor ca nu cum-va să'și compromită viitorul; sta însă cu urechia întinsă la or-ce se dicca şi se petrecea între Români! din Paris, şi când afla câte cova cu care putea, să se recomande puternicilor de atunel, însciinţa, îndată po | pabarnicu care colporta scrisorile lut la Muscalt şi la Turci, la -Nemţi şi la Palaţ. | “Întorși amânduoi în țeră, locul fie-căruea, era de- semnat de mai. înainte, unul îmbrățișat de guvern, pus îndată în slujbă, celă-lalt tractat de spirit res- .
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vrătitor, de revoluţionar, de anarchist, pus sub pri- vegherea, poliţiei şi daţ pe s6ma fluerătorilor do nâpte. „În timpul, resboiulur Crimeei fiul lur Stoian vedea că se schimbă vântul, dar nu înțelegea bine din cotro avea să bată; ceea ce i se părea limpede: după în- cheiarea păcii era încetarea Domniel lut Stirbei al cărul termen după convenţiunea de la Balta-Liman espira chiar în anul acela; iată'l din partisan zelos şi înfocat şi din slugă prea plecată devenit detractor turbat şi calomniatorul acelui pa care îl tămâ6se ş6se ani şi jumătate; colinda pe Ia boeril care i se părea lui că miros a Calmacaani, în linguşa şi le oferea gratis serviciile talentului și activităţii sale. La încheerea convenţiunil de la Paris altă nedomirira în spiritul ambiţiosulur nostru tinăr, gurernul era să trâcă din mânele Principelay Alexandru Ghica într'ale foştilor - miniştri aX celui. din urmă Domn; spaima i-a fost mare, dar icdată ce a înţeles că triumririy erai par- tisanI declaraţi al vechiului Domn Bibescu, i s'a părut - că s'a sfetit viitorul şi iată'1 devenit curierul cel mal sprinten, şi agentul cel mar neobosit a] alegerilor ca- merel elective din 1858. Operaţinnea condusă cu multă îndrăsnlă cu ispravniel şi cu dorobanţi a încornorat silinţele guvernului dându'x ua majoritate după pofta, inimil; îşi pote închipui fie-care cât de mare i-a, fost descepţiunea când a vădut pe toţi acer cu care con- lucrase şi biruise în alegeri că scriit pe buletinul ce băga în urna Domnâscă numele alesului Moldorel şi pe unioniști mergând în corpore să mănânce prândul pregătit pentru ua altă veselie.
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După ce a trăit câte-va, săptămâni cu speranţa că oştirile 'Tarcesci, Rusesci şi Nemţesci au să intre să gonscă pe alesul Românilor şi să puo în locu! pe candidatul majorităţii, vădând că realisarea acelul vis fugea. neincetat, ca miragiul care se depărteză cu câţ te apropii, a început a se introduce inişor şi a se produce pe lângă uă sumă de Gmeny care credeai că patriotismul consistă în a arunca, invective, a calomnia şi a înjura pe toți acel pe care îl credea sati se făcea, că! credu inimici sau puțin favorabil bineluy şi pro- gresului; şi-a, pus la discreţiunea lor, condeiul şi limba, scriea de poruncâlă în diarele lor, batjocorea şi ca- lomnia pe acei asupra cărora -îl asmuţea şi r&spândea, vrajba între. Români „pe care daca nu sentimentele, „dar cel puţin necesitățile politice îi unise în chestin- nele cele mat fundamentale; mar târdiii în timpul coa- liţiuner pentru apărarea constituţiunei a, devenit omul necesar al camarilei; ca corespondent al diarelor străine stipendiate din fondurile secrete calomnia, camera şi constituţiunea cerând mână de fer şi lovitură de Staţ; . ca funcţionar administrativ şi judecătoresc nu consulta de cât interesele și patimile favoriţilor: palatului fără cea mal mică consideraţiune pentru lege sai pentru dreptate până când a dus- pe şeful statului la n6ptea, 
de 11 Pevruarie. IE În cele d'ântâiă dile ale revoluţiunei din 1866 sa făcut tâcă de pământ; el care. se imulțea în tâte se- rile în cât îl găseay pretutindeni, nu se' arăta, nici măcar la ferestră; dar când a vădut că isgonirea lur Vodă. Cuza şi depărtarea, unor funcţionari nu era efectul
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nică al uref nică al r&sbunării, ci numar necesitatea, 
de a pune capăt abusurilor, hatirurilor, prevaricaţiu- 
nilor şi a, conjura pericolele politice de care era, ţâra, 
amerinţată, şi că poporul înțelesese că moderaţiunea 
şi generositatea era, uă condiţiune indispensabi)a. pen- 
tru realisarea aspiraţiunelor sale; după ce a aşteptat 
în van câte-va săptămâni realisarea, rodomontadelor cu 
care acel. care împinsese pe Domnitor în prăpastie, 
Yoiaă să sperie guvernul provisoriă, s'a alăturat în- 
cetişor po lângă 6menit exageraţi. Strigând şi corând 
cu dânşii măsuri aspre în contra acelor care avusese 
afacerile ţări! în :mână. În curtea senatuluy era cu 
insultătorii, în curtea, mitropoliei cu acer caro cereau 
pe membri! consiliului comune! Bucuresciului. şi pa 
primar. El care ca jurnalist lăudase concesiunele Go- 
dillot, şi Lemaitre, ca funcţionar conlucrasa: cu zel 
Ja redactarea actelor și ca, deputat le votase sati le 
consfinţise prin adresa din 1865, acum el striga 
mal are în contra acestor lucrări cerând confiscarea 
averilor ministrilor și a mombrilor primărie! Bucu- 
resci; alerga în t6te adunările și critica, moliciunea, şi 
incapacitatea guvernului interimar, N'a trecut mult şi 

_& devenit omul indispensabil al partidulu! ordinei după 
ce fusese soldatul cel' mar disciplinat: al comendilor : 
sus băieţi, jos băaţi! 
„Fiul cojocarului urmase un drum cu totul opus, a 

lucrat din tâte puterile lut la alegerea lui Vodă Cuza 
ca principii al unirei; dar “când a vădut că acest 
Domn se depărtâză de la calea cea bună, s'a retras. 
La 11 februarie şi la 1 maiti a votat Domnul strein
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ca un principiu de moralitate, de dreptate şi de sta- bilitate; acum însă de câți-va ani trăesce retirat pri- vind cu durere la mersul lucrurilor, 
Do şi aceşti duor 6meni necontenit în tabere politice opuse, însă, acest din urmă păstrase vechiului stii ca- marad uă aderărată afecţiune; de şi deplora depărtarea, lui de la drumul cel adevărat a] datoriei și al dem- nităţii; dar îşI dicea că abaterile şi  rătăcirile lux veneati mal mult de la viața de disipaţiune ce apu- case şi do la ambiţiunea de a parteni de cât de la un suflet, pervertit; că furia tinereţe! î întuncea ju- decata, şi -îx înăbușa sentimentele, credea, că cu îna- intarea, vârstel și cu potolirea, poftelor un om inteligent şi de talent nu se pote să nu se deştepte şi să nu vadă prăpastia în care se adâncesce, 
Într'uă di zelosul şi devotatul conservator, om de ordine şi dinastic, cum se întitula în scris şi în vorba, care nu" călease de trei ani în casă, bătu la uşa, luY,. fusese, silit de necesitate să recurgă la îndatori- torea bună voință a bunului şi generosului amic al copilărie! şi al juneţer, care -de mar multe Oră îl ve- niso în ajutor; se găsise într'uă posiţiune critică ; era de tre! luni fâră slujbă, guvernul se aflase într'una - dintr'acele situaţiuni încureate în care fusese silit să sacrifice câţi-va din amici! săi cer mat ageri şi mal “îndrăsneţi, precum aeronautul aruncă cu sacii de lest şi instrumentele cele mal preci6se ca să se pâtă ţinea âncă câte-va momente iu văsduh; împreună cu 16fa îl tăese t6te subvenţiunilo “şi gheșefturile, îi retrăsese protecţiunea, fav6rea şi puterea ce"! acordase până
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atunci” pentru “serviciile ce'1 făcea. Încerease să ple- deze duoă procese luate pe din duoă cu clienţii, dar ne mâl inspirând acea temere şi frică judecătorilor le perduse. | a 
* Aruncânduse în braciele generosului săi: amic cu Ochii înecaţi în lacrămi, a început cu invective în 

contra ingratitudinei miniştrilor spuind cum a, sacri- ficat tote afecțiunile sale, cum Şi-a părăsit amici! cel 
buni, cum a impus tăcere inimel şi constiinţel, şi cum 
a călcat în pici6re tote datoriile; esasperaţiunea lui 
era atât de mare şi atât părea de căit de purtarea, 
sa trecută încât amicul săi a credut momentul faro- 
rabil de a'l împinge spre - pocăință şi iată conversa- țiunea dintre aceşti foşti conscolari.



Ă. 

Discuţiunea, 

— De ce strigi şi te indignesi? Posiţiunea, dificilă în care te afli şi discreditu] în care al cădut nu sunţ de cât uă consecinţă a purtăriy tale; drumul ce ax urmat trebuea să te ducă fatalmente mat curând sâi mal târdii acolo. unde ar ajuns. Este scris în înțe- lepciunea cea înalţă ca nimeni să nu se pâtă sustrage de la acţiunea legilor morale, precum nu se pâte sus- trage de la aceea a, legilor fisice. Nimeny. nu pote face uă faptă, fie chiar în secretul cel mar adâne fară ca ea, să nu pârte în sine resplata ce merită : recom- pensă daca fapta este bună, pedâpsă dacă este rea, Cu cât acea, resplată esta mar târdie, cu atât este mar puternică, cu cât stă mar mult timp înăbușită, cu atât isbueneşta cu may mare intensitate. — Sciii că - morala religi6să ne ordonă 4'a nu face altuia, ceea ce n'am voi să ne facă, nod alţii, d'a su- pune patimile şi poftele nostre, d'a, sacrifica, interesele pentru binele tutulor, d'a nu oprima, pe apropele nostru, pe care avem datoria a'1 iubi ŞI al ajuta, d'a fi cu toţii drepți şi milostivi; sei că în lipsă de credinţe 10957 
39
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religise de ne vom. adresa la rațiune, ne spune şi ea 
că trebue să facem binele iar nu râul, şi ne doredesce 
că interesul bine înţeles ne dice să facem fapte care 
ne onoră, să respândim lumina, să arătăm celui ce 
pote face răul că se espune la pericole şi la resbu- 
Dă, şi că va fi urmărit di şi n6pte de mustrarea 
cugetului. Cunosc tote aceste teorir şi lo admit pină 
la un punt, dar nu red cum se potii aplica ele la 
un om care a îndeplinit cu credință şi cu devotament 
ordinile scrise şi verbale ce i sai dat. Ei am urmat 
cu sfințenie din punt în punt instrucţiunile ce am 
avut; şi mă pot făli, sus și tare, că succesul a în- 
coronat tot-d'auna misiunile ce mi s'a: încredințat. 
Şi acum după ce am făcut atâtea servicii împlinindu-le 
pe tote cu zel şi inteligenţă, nu este trist să mă r&d 
aruncat de uă dată în voia întâmplărilor? și ver să 
nu strig la nedreptate, la lipsă de recunoscinţă şi să 
nu caut să'mi resbun de omul cu care mă credeam în 
legături indisolubile; prin serviciile ce i-am făcut! 
— Dreptatea, şi recunoscinţa sunt duo& din senti- 

mentele cele mal frumâse şi mal nobile ale sufletului 
şi nu pot avea nimic a face cu nisce servicii de felul 
acelor cu care îndatoraţi roi pe guvern; .asemenea, 
servicii se plătescă în bani şi în gheșefturi şi nu poti 
da nascere la sentimente nobile. Când acel ce le-a făcut 
a priimit favorurile ce al avut tu de Ja, ministru, tre- 
bue să se considere cu desăvârșire achitat. 

— Cum! Când un lucrător vine la, finele dilex şi ţi 
aduce Incrarea ce i-a încredinţat bine esecutată, şi 
tu în loc de ai arăta mulţumirea ta dându'I „de lucru 

e
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pentru a duoa di, te duer de dal comandele tale al- tuia, lăsându']. peritor de fome, nu numesc! acâsta, În- gratitudine şi nedreptate? când n'ax măcar nică scusa, că acel altul va, sci sâă va putea face cel puţin toţ aşa de bine! la ochit mey acesta, este ceva, şi mal “mult decât uă nedreptate : este ună inepţie; şi un mi- nistru iu are dreptul să întrebuinţeze fondurile sta- tului fără de a avea certitudinea, că, serviciile ce va, dobândi vor fi echivalente cu cheltudla facută ;-a se - „espuns la resultate ne certe este uă risipă de bany publici. o | — Teoria: ta, asupra, întrebuinţări banilor statulut şi echivalenţer serviciilor dobândite este adevtrată, cu un mic adaos: că acele Servicii să fie recunoscute ca, folositâre . poporului şi țărel; să fio dovedit că ele serră a îmbunătăţi starea morală şi iutelectuală a POporu- lui, a spori bogăţia naţională sau a mări stima și con- sideraţiunea țărer; dar a plăti agenţi de corupțiune dibaci merită calificarea, de risipă de ban! publici toţ aşa de bine şi când se dă la agenți inepţi și incapabili, cu deosebirea, că răul este mal mare în casul d'ințâiă de cât în cel d'al doilea, Dar cum poţi compara lu- crarea utilă, labori6să şi consciinţi6să a, unur brav muncitor. cu lucrarea unuf agent ale cărui serșicit nu se potii mărturisi și la esecutarea cărora, acel co. le face trebue Să ȘI strângă inima și Să'şI impus tăcere constiinţay şi sentimentelor . de demnitate şi de echi- „ tate? Daca voesci să ajungi prin raţionament şi prin inducţiuni la, conclusiuni adeverate, compară lucruri de aceeaşi natură, sâii lucruri care să abă, cel puţin, 6re
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care punturi de asemănare între dânsele; compară daca 
vel serviciile ce al adus tu guvernului cu lucrarea 
unul lăcătuş care fabrică uă chee destinată a. servi 
la sustragerea uner averi streine. : 
— Comparaţia ta nu este nici măgulitâre ici drâptă, 

meșterul ce'mi dal de esemplu nu s'ar putea să nu 
„scie că cheia, comandată e destinată Ia. deschiderea unet 
case 'streine, pe când în ceea ce mă privesce nu era 
treba mea să, cercetez daca ceca ce mi se ordona să 
fac era bine scu răi; dar chiar aşa să fie, totuşi între 
ment do firma, acelor de care vorbesci esistă nisco 
legătuni de gratitudine și nisce obligaţiuni pentru 
serviciile ce şi-aii făcut uni! altora. 

— Aşa este! dar acea legătură, acea solidaritate nu 
este espresiunea unui sentiment de dreptate sâă de 
vecunoscință; ex ţin unul cu altul prin complicitate 
şi prin temerea de denaneiare; nu ar rămânea între 
ei „de cât ură şi dispreţ. Solidaritatea care s'a 'năsenţ 
în momentul când libertatea şi onorul unuia. a remas 
la discrețiunea celui-lalt ar înceta: daca temerea, sar 

„Putea preface în securitate precum a încetat intre tine 
şi ministrul t&ă îndată co el a ajuns a -crede că pote 
faco or ce fără a avea a se teme de ceva. 

— Misiunile cu care am fost însărcinat îm! erati 
oidonate de gurern şi” nu puteam bănui că ele să nu 
fie pentru binele ţărer. . 
— Nu putear, şi nu trebueal să credi că servi 

"ora, moralitatea şi dreptatea . când îți punear talentul 
şi activitatea în serviciul unor men! care ca să se 
menţie la putere nu se dati inapol nici dinaintea. viv-
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lenţei, nici dinaintea fraudei, care calcă în pici6re „dreptatea, şi moralitatea, care aii lăsat frcul pe gâtul funcţionarilor dândule voa ss facă tote abuzurile şi tote. necuviinţile cu singura, obligațiune de a le da voturi în cameră, în senat şi în consiliele judeţene şi comunale; când scriear şi alergay făgăduind, corum- pend şi amerinţând scieal bine că faci ca şi lăcătuşul de care vorbeam. a — Vorbea! adineaori de legile naturei morale și fisice la care suntem Supuşi, dar instinctul de con- servaţiune mu este el ce, mal puternică manifesta- ţiune al uneia dintr'acela legr?- şi nu. recunoser tu fie căruia, dreptul de a apăra şi a conserva, ceea co este al si? Cum ar vrea ca miniştri să se lase la, disere- „ ţiunea partidelor şi a coaliţiunelor şi să-nu îutrebuin- | ţeze puterea, și influenţa de care dispuniă ca, să'șI facă uă majoritate cu care Să potă, guverna? cuvântul este. forte simplu : Întru ț6ră constituţională nu poţi fi ministru de cât având majorități şi guvernând după placul şi ideile lor. Când war majoritate, nu'ţi poţi nici aplica ideile, nier face coca, ce Voască, căci con- trariezi ideile şi voințele majorităţii, întâmpiul împo- triviră şi nu poţi rămânea, ministru: de unde resultă necesitatea, absolută ca să cauţi cu or ce preţ a avea, uă “majoritate cu care să poţi face: ceea, ce voescl, Asemenea şi şeful statalur este silit să găsescă mi- niștri care să nu axbă. altă voinţă decât pe a sa, __—— Ca să recunoser miniştrilor dreptul de a, se men- ţine la putere în virtutea principiului de legitimă apărare al fost silit să pornescy de la un punt greșit,
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de la uă idee eronată, să consideri guvernul ca uă. 
proprietate a, cutărui s6ii cutărul “ministru. Puterea. 
ministerială este uă delegaţiune care în statele abso- 
Iute se dă de suveran în mânele unuia, s6i mar multor 
ment: de încredere, pentru „pada şi esecutarea legilor; 
jar în statele constituţionale, precum este al nostru, 
de şi se dă tot de suveran dar se cere ca .acel Gmen! 
să albă aprobarea şi încrederea, poporului care îşi ma- 
nifestă voința prin trimişii să. Miniştrii sunt datori . 
a servi cu sinceritate atât pe unul cât şi pe celalt, 
şi pe suveran şi pe popor; să facă ca interesele unuia, 
să coincidă cu ale celur-lalt, să' facă ca ele să fie 
identice. A întrebuința violenţa şi corupţiunea pentru 
a da poporului alţi representanți de cât pe acei pe 
care ar voi el să trimiţă, este a ține puterea, prin 
fraudă şi a'şi face ris de consimţimântul şi de apro- 
barea poporului, este ceva ma! mult este a înegri 
poporul în ochir - Principelu! şi a dărâma increderea 
ce trebue să aibă el tot-d'auna în supușii sti, este a 
rădica ţărei bună-voința acelui în mânele căruia ea, 
şI-a încredinţat, fericirea şi sorta. Baronul de Goertz 
ministru lu Carol XII al Suediei a fost condamnaf 
la morte fiind că calomniase națiunea, şi făcuse pe 
Rege să'și pârdă încrederea, într'ânsa. "Te-am audit uă 
diniră cerend, ca procuror, pedepsirea, unui biet, vătaf 

„. pentru că -regulase uă darareră de bant serrinduse cu 
uă procură stârsă prin fraudă de la proprietarul care 
ÎI încredințase administraţiunea moşiei sale; de și 
falsul nu era făcut de acel îngrijitor ci de un sub- 
ordonat al săi; îm! aduc aminte cu câtă stăruinţă
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cereal osândirea acelor duo! ptcătoşi! Ce de argumente frumâse ţi-ai eşit atuner din gură! părea că vorbesce Chrisostomul ; „oralitatea, publică şi privată, secu- - „ritatea avere, a onoruluy şa familiel şi chiar esis- „tenţa statului Român, diceat tu, vor fi de acum „înainte în voea tâlharilor daca nu se tor trimite „acel vetaf împreună cu logofătul stă la ocnă.“ Acum găsesc! forte natural ca miniştrii să dispue de banii publici cn încuviințarea unor ment “care se presintă - cu procari luate prin violenţă, prin corupţiune şi prin . fraudă, „precum era aceea, în contra căreia, tunat şi. | fulgeral; găsesc! natural ea în loe de a lăsa poporul să trămiţă Gmeni în care are încredere, . miniştri tăr să le impue şi să le snbstitue alţii pe care nu”! cu- n6sce ni măcar. din audite; şi d'astă data nu te îngrijesc nici de securitatea axerel, a onorulul ş'a,. familiei, nici de esistența statului Român. Vedi jus- tiţia dati după, capriciul, mânia, ura şi. afecțiunile ministrilor, pe magistrați consultând mar mult pati- mile de cât doșarele, opiniunea lucrată, de uă presă eşiti din condee plătite din sudârea, muncitorului, nu ca să] lumineze şi s%'1 moraliseze, dar ca să înjure şi să batjocorâscă pe or cine nu se închină acelor care se servă de putere. ca să'l oprime, să'l jefu6scă şi să'Y falsifice ideile. Nu numar nu te indignezi şi nu te îngrijescă, dar. âncă, ajuţi pe acel care suflă corupţiu- nea şi jaful prin agenţii lor oficial şi oficioş până în colibele cele mar departate şi întășură națiunea întregă într'uă negură din care nu mal pâte vedea lumina și care 0 încă, Astă-dI strigi şi amerinți nu
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_ Pentru că ax voi să opresci răul dar pentru că mi- nistrul nu ma! voesce să se serre cu tine la realisarea scopurilor sale; te miri de inepţia lui, pe când nu ay de cât să to pur în puntul săă de vedere ca să o înţelegi; te alungă pentru că nu mar are trebuință de tine s6ă pentru că te crede un instrument tocii, sâă pentru că a găsit un agent mal ager, mar sprinten, ma! dibaci, pote că cu ceea, ce'ți plătea ţie a găsit duor agenți în loc de unul; s'o fi mar eftenit marfa ; ce- rinţe nuoi de satisfăcut, vre un prieten sâit' vre uă rudă scăpătată de chirernisit; căci nu e vorba de a, servi ţâra sâi de a întrebuința banii contrituabililor 
într'un mod folositor demnităţiy, securitaţit şi bunului traii al poporului, ci de a se menţine la zurure fă- condu'șI cât mat mulţi devotați şi susţiitou. Pentru miniştri noştri tote se reduc cum ar dis la ași face cu orl-ce preţ ună majoritate. Cât pentru dorinţa, de a pune în practică ideile lor, chiar de star putea, ad- mite legitimitatea, acelor cugetări, uă ideo politică nu trebue tradusă în fapt s6i în lege până ce mar în- tâiii nu va fi pătruns în spiritul poporului, căcr alt-fel „na este de cât uă impunere pe care națiunea ascâptă numal ună ocasiune ca să o lepede. În Anglie, un mi- nistru care ar voi să pue în practică uă idee înainte de a se discuta, de Popor, anl întregi, în diare, în pamflete, în scrieri volumin6se, în meetinguri şi chiar prin moţiuni repetite în parlament, ar fi considerat «ea demn de trimis la Bedlam, Într'acea ț6ră, conser- Yat6re se dice că un ministru nu are dreptul a fi may cu minte de cât tâtă lumea. Ministri ca Gladstone
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când ati ună idee care după credinţa -lor ar contribui la sporirea fericirey naţionâle, o pună înainte ca să se discute în public şi când o credui destul de stu- diată de popor, faci apel la naţiune caro respunde cui -a respuns anul trecut trimițând uă majoritate care îl obligă să se retragă şi face pe Suveran să cheme la putere pe un d'Israeli, dovadă că idea re- formei nu a ajuns âncă la maturitatea, cuvenită. Glad- stone astă-di scrie şi se agită din tote puterile sale asceptând ca, idea sa, să, pătrundă mal adânc în spiritul poporului: Engles, şi când ea işi va face drumul cerut, „ministrul care va vedea că: opinia se pronunță, pentru uă idee ce nu impărtăşasce, va, consulta, la rândul său țâra şi se va, retrage lăsând realisarea, el po respun- - derea Iul. Gladstone sei acelui care îl va urma în credințele sale; ast-fel a urmat miniştri 'Tory cu legea cerealelor când națiunea le-a arătat că trebuea, să ce- deze locul lor lui Sir Robert Peel, Care ministru în Anglia și-ar putea permite să ia banil celor ce mun- cescii din di până în n6pte şi să'1 împartă la, cer care îl oprimă şi"! corumpe sub pretest că voesce să realiseze nisce idei care nu ai devenit âncă ale na- ţiunex? | | | d — Tabloul ce faci de starea lucrurilor este esact ; dar de ce să fil nedrept cu mine şi Să credi că şi ei -nu. văd cu mâhnire cele ce se pelrec, şi că n'aş “dori să fie ţra condusă ast-fol cum ar trebui să fie: pace, linisce şi frăţie între Gmeni; probitate şi drep- - tate în administraţiune şi în justiţie, economie în fizance, lumea, ocupată a, lucra, şi a progresa ; dar m'am
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gândit şi m'am resgândit, am întors şi am învârtit; în tot chipul de nă mio de or! în capul meă şi m'am convins că nu so pdte. V'aţi numsrat vor ăştia care VoiţĂ, cum 's'ar dice, -binele pentru bine, ca să sciți câți sunteţi? eii după nisce observaţii -ale mele mar că n'aş crede să vă puteți sui la, cifra de dece seu de duoă-deci, şi aceia desnniţi, pe când cek-lalțI sunt mulți, se numără cu miile;- și orl de câte orI veţi rădica, capul, e vor fi destul de tari ca să vă lovâscă şi Să vă supuo. EI ca să se înţel6gă şi să so unâscă nu aii trebuinţă ca vol să se adune, să discute, să facă profesiuni de credinţă, să numâscă comitete şi să propage ideile lor; er sunt uniţi de fel, nu aă trebuință nici de organisare, nică de programe, sunt solidari unii cu alţi; se conduci de instinctul de conservațiuno; sei că daca, s'ar stabili uă' stare de lucruri cum voiţi YOI, şi cum ar trebui să fie, er ar muri de fâme. . | 
— Nu suntem nici dece nicl uă mie ; DOI nu sun- tem uă clică, uă Saşcă sc uă camoră, nu suntem Dică chiar un partit, ci suntem toţi Români care su- ferim şi simţim relele, suntem marea majoritate a țări, poporul care muneesce şi care plătesce; vă putem face să intraţi în noian or când am voi să ne dăm mâna pentru uă resturnare; dar nu voim resturnări, pentru că nu ne împortă schimbarea Gmenilor, voim 

schimbarea, Incrurilor, voim progresul în stabilitate, 
— Nu vă faceţi Gre ilusiunt când ră credeți atât „de puternici, și când ră închipuiți că țâra este cu - FOI; Ş'apol în număr constă puterea? Mulţi sant Cre-
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știni! din Imperiul Otoman, mulţi sunt Românii şi Slavil din Ungaria şi cu tâte acestea în conţine un pumn de Turci şi de Magiari; di'mi cât vei voi eă „de şi-ar da mâna, i-ar seste şi pe unil şi po alţii din ţera, lor numar cu cobilița, că eă văd că nu 'ŞI dai mâna. 
| — În ţările de care vorbescă, cel după urmă 'Tare îşi va da. cea după urmă picătură de sânge pentru a “păstra, cât va putea, Sultanulur . provinciile cucerite, precum ar face şi ungurul pentru a păstra cor6nel Sântului Stefan Banatul, Transilvania, Voevodina, Scla- vonia şi Croaţia; dar la n0%, slavă Domnului, nu avem nici neam domnitor strein poporului Român, nică cler care să'şI ia inspiraţiunile afară din ț6ră, nică armată compusă 's6i comandată de: streini şi de mercenari, Da no! în: toţi timpil, popor, cler şi armată au. fost cu țâra şi pentru ţ6ră. 

— Aşa este, -nu avem uă gintă dominantă de neam strein, dar avem pe ciocoiă : Afară de plugar nu may avem de cât uă singură clasă: pe biurocrat care de şi -eşit în mare parte din popor; dar îndată ce a pus mâna pe condeiii într'uă cancelarie, încetâsă d'a mal simpatisa cu poporul; se desparte- de dânsul precum se desparte catolicul de țâra ur când îmbracă haină de preot. . Biurocratul ţine la not locul unui neam domnitor; el este pentru Român ceea, ce este Turcul în Rumelia şi Magiarul în Transilvania; şi nu putem | tăgădui că biurocraţia este partea inteligentă şi Iu- minată a ţărei; plugarul se teme de el pentru că vede „puterea în mâna lui, îl scie de frică şi îl ascultă :
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el conduce poporul; dar îmt vel qice că'1 conduce TE, că] impilâsă, că jăfuesce şi corumpe, se pote; dar nu este mal puţin adevărat ci0l conduce şi face cu el or ce voesce. EI esto Statul, țera este pe mâna lui, : — Acestea sunt ideile care predomnescă în spiritul „Gmenilor noştri de la, guvern; el credii că încurajând fancţionarismul și sporind numărul posturilor îşi mă- rescii puterea, întăresc uă clasă, credând că le serră a conţine partea cea numerâsă a naţiunel; se înşlă, pentru că fac să nască pe î6tă dioa cerințe nuor care mergi tot crescând, şi pe care într'uă di o să le fie imposibil a, le satisface, pentru că nu 0 să se potă urma în aceeaşi progresiune și cu crearea de posturi; guvernul îşi va face într'acea clasă activă şi inteli- gentă din ce în ce mar mulți nemulţumiţi și para= ponisiţi. Ca să facă loc unuia, şi să satisfacă uă ce- rință nucă şi urgentă, trebua să mâhnâscă pe dece alţii care aşteptă numiri: şi înaintări, 
__— Contin şi eă că sunţ prea mulți funcţionari inutil; dar care ministru ar îndrăsni să se atingă de vre unul, să'1 lase fără I6fa sâui fară pensie? 

— Fără îndodlă este max lesne a înfiinţa posturi „de cât a suprime; dar uă bună chibsuire ne-ar arăta, că suprimarea unul post Supără, numa! pe un singur Om, în vreme ce aceea ce sa petrece, trecerea unur serriţiă din mână n mână, destituirile şi punerile în disponibilitate, nemulțumescă de dece ori may mulţi postulanţi și aspiranţi, şi paraponele mergi îmmul- ţindu-se. 
„„— Nu se mar teme guvernul de nemulțumiri şi
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amenințări; astă-di are uă armată numerdsă . şi bine disciplinată, să poftâscă dumnâlor daca, îndrăsnese ; guvernul îl asceptă: pe stradă ca, să Je dea, uă lecţiune, să! înveţe minte. | 
— Am audit de mult și de multe ori acâstă sfi- dare imprudentă. Ar trebui se scie că uă armată nu este ună adunătură de automaţi, ea, îşi ace aspiraţiu- nile şi ambiţiunile er; militarul îşi face uă lume de ide în care trăesce şi cu care se hrănesce, idex ca- valeresci, patriotice și măreţe, el esto setos de glorie şi de onoruri, numar atuney guvernul pote compta, pe afecțiunea şi pe devotamentul Iul, când o sei că nui se va cere sângele de cât pentru apcrarea ţărel în contra, streinului; iar nu când i se va spune că este chemat să impue tăcerea, morţii nemulțumirilor legi- time ale poporului, șa trage asupra fraţilor şi pă- rinţilor să, nici când se ține oficerilor cuvinte ca, acestea : „Tora n6stră are duor inimici, unul din afară „de care răspund eu, celă-l'alţ din întru pe care să/l „Sdrobiţi.“ Armatele care ajungă a se convinge că guvernul nu esistă de câţ printr'6nsele, se string cu inima, îndoidsă împrejurul . drapelului, ceri şi voesce ca acele guverne să esiste numaj pentru densele și printr'ânsele, devinii armatele de pretoriani şi de ia- niceri care ai opres, ati resturnaţ şi ai pustiit; iar când uă rada de patriotism încăldesce inima, lor pe- depsescă pe acel care cugetă a face -dintr'ensele în- strumentul uney opresiuni, şi al uney dominaţiuni nedemne. Nu avem trebuinţă să ne suim. mult în cur- sul anilor, uă aruncătură de ochy asupra, secolului în
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care trăim, ne va arăta numerse esemple de la răsărit până la apus.. o „__—— Cu sistemul adoptat de ministerul actual am dobândit un resultat important, am isbutit a avea un guvern care durâză de patru anl, în vreme ce până „aci durata ministerielor se numera cu lunile. Când ne-am mal învrednicit no! 6re să vedem deschidându-se a patra şi cea după urmă sesiune ordinară a unei le- gislaturi? fapt însemnat care dovedesce buna înțele- gere ce domnesce între puterile Statuluy, Astă-dI țâra a dobândit consciinţa trebuinţelor s6le reale, înaintâză cu maturitate în desvoltarea morală şi economică; au trecut acele lupte înverşunate care opreaii marşa gu- vernului; şi avem in fine uă stabilitate, | — Stabilitatea r&ulul vrei să dicI; aceea am avut'o tot-d'una: în timpi Domnilor Panarioţi şi. regulamen- tări; pe când miniştril era nisce favoriţi al Domnului; el guvernai în tot timpul duratey patronului lor şi se duceaii din ţâră uă dată cu dânsul. Stabilittea constă în durata Suveranului și a dinastier iar nu în durata, - ministrilor; schimbarea ministrilor în sistemul consti- tuţional vie ea de la Principe, vie de Ja popor, este uă dovadă că şi șeful statuluy şi representaţiunea naţională caută să găsâscă Gmenii care să potă iden- tifica ideile şi interesele Principelui cn ale poporului şi să aducă în stat acea armonie fără care nn se pâte ascepta alt resultat de cât opresiune, -corupţiune „şi turburări. 
Sa — Cam rel tu ca un Popor incult şi ignorant, care nu scie nici cer trebue nicy ce voeşce,. să fie
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lăsat în voea lui şi să nu fie condus de 6menil care „se ocupă de fericirea lux; pote că în teorie durata unui minister să nu fis uă dovadă de bunătatea acelur guvern; dar-nu se pâte contesta, că este cel puţin uă dovadă că el convine ţărer; națiunile ai tot-d'auna guvernele ce merită şi omul de la cârma statului esto adevăratul reflect al poporului, prototypul lui, og'inda moralității şi a instinctelor s6le bune şi rele, barometrul stării lui de civilisaţiune : „tels sont les peuples, iels sont les goavernement“ este un adagiii care datâză âncă din nainte de Machiavel, Daca din “întimplare uă ţâră şi-ar da alt şef de cât pe cel ce > merită, din duoă una: seaii că 61 se va transforma, identificându-se cu starea morală a poporului, - adică a Gmenilor care conduci acel popor şi va duce-o bine, seaii că va stărui în ideile ssle incomptabile cu ale acelor GinenI și va trebui Să'ŞI ia ochi de fâră să se ducă, seai să întreprindă uă luptă de idto dilele CATE, Or cum s0 va, întârce, nu va putea, avea „decât resultate rele pentru dânsul şi pentru ţâră. Uits, noi avem 0 haită de 6meni care au esploatat şi a compromis tâta regimele, care s'ati bucuraţ şi ati pro- fitat de tâte umilinţile şi de t6te apăsările care au cădut pe densa, care aii combătut din tâte puterile lor aspiraţiunile “Românesci, care în tot timpul au - împilat şi ai jefait țâra, al căror caracter linguşitor „şi vil este cunoscut; lumea, în cunâsce; poporul se indignâză în contra faptelor lor; din vreme în vreme, ÎI urgisesce, îi gonesco nu mal voesce nicI să v6dă „nici Să'1.audă; atunci er se fac” tâcă de pământ, se
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ascund ca .brâsca de vreme Tea, s8 fac nertduţi, intră în gaură de şârpe; dar îndată ce lucrurile se potolesc, es câte unul unul cea strigoi, se ralicză la nuoa, stare de lucruri în contra, stabilirer căria, au complotat, “sc introduc cu” încetul prin linguşiri, prin intrigi şi prin tot felul. de mijl6ce, se substitue celor chemaţi de popor şi reîncep a practica obiceiurile lor şi sis- temul cel vechii. Dă-mi. voa să cred că aceştia sunt espresiunea, cea adevărată a țărei şi că Tol . sunteți numai nisce ideolog. - | 
— A espliea, cu asemenea, esemple starea lucrurilor şi a susține cu astfel de argumente concursul culpabil co daţi tentativelor de restaurare a, trecutului şi ten- dinţelor ciocoescă este a p&cătui în contra, rațiune şi în contra moralei politice şi sociale. Daca guvernele ar fi fost tot-d'auna adevărata espresiune a stărit morale: şi a cerințelor poporului, nu am fi vedat în: lume nici turburări nier revoluţiunl, ci numai guverne trăind în perpetuă armonie cu popbrele; pe când din contra, şi istoria și presentul ni Je arată în luptă continuă, târând şi înpingând unele pe altele pe calea progresului seai a, reacţiunel, iniţiativa viind când de la unul când da la altul; acâsta este istoria, revo- luţiunilor de sus şi de jos, acţiunoa dintr'uă “parte, când reacţiunea vine din cea-laltă ; lupte și resturnări care n'ait putut proveni decât din divergințele de idey ce esistaii între popâre şi guvernele lor, din incom- patibilităţile dintre suverani şi subordinaţii lor, adică că guvernele nu erai ce ce eraii popbrele. Poţi tu crede că poporul frances cu mulță ani înaintea rero- -
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Inţiunei de la 1789 era ceea ce era guvernele lui Calonne şi lar de Briânne, că cra, mulțimit de oten- puri, de concesiuni şi de monopoluri? urgia, cea gro- Zavă care a duraţ ş6se anl nu'ţi dovedesce că de mult francesii nu mal aveati guvernul ce Je convenia, că de mult ura se Srămădia peste ură, Că guvernul lui Ludovie XVI nu era ceea co era poporul; că unul mersese înainte cu ideile, pe câna cel-lalt rema- stse înapol, şi că dacă nu Sati despărţit de may de mult unul de altuil este pentru că poporulu! îx lipsia Sati puterea, materială de a lupta, sea că nu sciea cu ce să înlocuâscă, cera, ce era? Vol luaţi câte u frasă -care credeţi că vin6 în ajutorul sofismelor prin Care Scusaţă ceea, ce este, VE agățaţi de dânsa şi 0 treceţi din“ gură în Sură ca cuvinţ de evangelie, fără 4 0 Supune faptelor Istorier ca Să vedeţi daca ea . este conformă cu adevărul, Din norocire altele sunt principiile care conduc societăţile sănătâse şi civilisate, Ele sunt mar conforme cu preceptele moraley şi mul consolatâre pentru omenire; acele principi! fac fericirea şi mărirea, statelor care le aplică cu sinceritate, Astădr guvernele sunt ale Pop6relor iar nu poporele ale gu- Vernelor, şi ati datoriy de împlinit. Guvernul trebue Să lumineze Poporul, or care ar fi credințele politice ale Gmenilor de Ja Suvern și forma, Suvernului, el este dator să conducă poporul pe calea moralității, - a justiţii şi a Progresului; trebue să se serve în înde- plinirea misiuner sale cu tot ce națiunea, are may Ca- pabil şi mar onorabil, Omenin Suvernului trebue să formeze uă corporațiune de probitate şi imparţialitate 10957 
40 Să 

>
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a se servi de 6meni fără. principi! şi fără conseiinţă, 
de men perduţi în opiniune şi fără moralitate. este 
a trăda mandatul ce a priimit de la naţiune şi a, 
comite uă crimă de les-naţiune. Lipsa de onor şi de 
justiţie nu este mai puţin blamabilă şi condamnabilă 
intr'on guvern despotic de cât într'un guvern monar- 
chic constituţional s6i republican. Acestea sunt dragul 
mei, ideile moraliştilor şi politicilor, iar nu de a scusa, 
cum faci tu, imoralitatea, abusul şi injustiţia, prin 
frase seci, fără înţeles şi prin sofisme. Pentru edi- 

„ficarea ministrilor 10 îţi voii cita, câte-va, linir din 
Montesquieu autorul î&ii favorit de altă dată. 

„Cel mai mare răă ce face un ministru fără pro- 
„bitate nu este de a, deservi pe Principe şi de a ruina, 

- „Poporul; la părerea mea este un altul. de uă mie de 
„oră mal primejdios, este răul esemplu ce dă... 

„Am vădut uă naţiune generâsă, prin natura ei, 
„stricată (pervertită) de la cel mai de jos supus până 
„la cel mai mare prin-r&ul esemplu al unui ministru; 
„am vEdut un popor întreg la care generositatea, pro- 
„bitatea, cand6rea, şi buna credinţă ai fost conside- 
„rate tot-d'auna ca nisce calităţi naturale, să devie 
„de uă dată cel după urmă din popâre, r&ul comuni- 
„Cându-se şi necruţând nici măcar pe membri cel mar 
„Sdraveni; am vădut pe 6menit cel mal virtuoşI fă- 

" „când lucruri nedemne şi violând în tâte împrejurările 
„Vieţel lor cele d'ântâii principi! ale justiţiei sub 
„cuvântul van că şi a lor a fost, riolată. 

„Cereau leg! odi6se ca să”! garanteze în contra ac-
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“„ţiunilor celor “may neniernice şi numiată injustiţia, şi »berfidia necesitate... 

| „Am vădut să se nască de uă dată în tote inimile „uă sete: nestinsă de bogății; am vădut formându-se „într'un moment uă urici6să conjuraţiune de îmbogă- „țire, nu priutr'uă muncă onestă şi uă gener6să in- „dustrie, dar prin ruina Principelui, a Statului şi a „concetățenilgr, 
„Am vădut un onest cetăţian, -într”acer. timpi ne- „Norotiţi- dicondu'şi tot-d'auna când .se culca; adi am „Yuinat uă familie, mâne voii ruina alta, | | „M5 duc, dicea un altul, cu un -om “îmbrăcat în „Destre, cu călimări în mână şi cu condeiul: la ureche „Să asasinez pe toţi aceia care mai obligaţ, - 

„Pe un biet băeat fară mijl6ce de a'ŞI face educaţiu- „Dea : tatăl lor va muri de durere, muma m6re de „inimă rea; dar eu n'am făcut de câţ ceea ce'mi per- „Mite legea, « 
| - „Care crimă may mare de cât aceea ce comite un „ministru când Corumpe moravurile uner naţiuni în- " »tregi, degradă inimile cele may gener6se, inegresea „strălucirea, demnităţilor, întuneeă Chiar virtutea, şi „»Cufundă cea mai înaltă ascere în disprețul uni- „ „Yersal, | - a „Ce va dice posteritatea, când va Toşi de ruşinea, „Părinților er? Ce va dice poporul care se ra nasce,
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„Când va compara, -ferul strămoşilor cu aurul acelora, 
„cărora le datoresce d'a dreptul viaţa? Na sunt la 
„îndoâlă că cei nobil! vor lepăda din spița nemului 
„(leurs quartiers) uă trâptă nedemnă de nobleță. care 
„îl desonoră, şi că vor lăsa generaţinnea preseută în - 
„grozavul noian în care s'a pus.(*), E 

„= — Guvernele pe care le condamna Montesquieu cu 
atâta asprime aveati puterea de a face ceea ce voia; 
lor li se cuvenea prin -urmare blamul când făceaii 
răul, precum aveai şi lauda când făceati binele. Su- 
puşii lor nu aveaă ca la nor astă-di câte trer şi patru 
voturi în fel de. fel de colegir electorale. Acum mi- 
nistri nu mat fac ce vor, dar coea ce lo ordonă naţiu- 
nea, prin representanții ser; sunt puşi sub privegherea 
continuă şi imediată a corpurilor legiuitâre şi a con- 
siliilor . comunale şi judeţene; nu ai de cât săi 

  

(*) Le plus grand mal que fait un ministre sans probit€ n'est pas de 
desserrir son prince et de ruiner son peuple; il Y en a un autre,ă mon 
avis, mille fois plus dangereux : c'est Je manvais exemple qu'il donne. - 

+ 'Y ai vu une nation, natarellement gentreuse, pervertie cn nn în- 
stant, depuis le dernier des sujets jusqu'aux plus grands, par les maurais 

” exemples d'un ministre; j'y ai va tout un peuple, chez qai la scudrosits, 
“la probit€, la candeur ct Ia bonne foi ont passt, de tout tems pour des 
qualites naturelles, desenir tout â coup le dernier des penples; le mal 
se communiquer, m'epargner pas mâme les membres les plus sains; les 
hommes les plus rertueux faire des chosts indignes et violer, dans toutes 
les occasions de leur vie, les premiers principes de la justice, sur ce vain 
pretexte qn'on la leur avait violee. - 

Ils appelaient des lois odieuses en garantie des actions les plus lâches, 
ot nommaient necessit6 Pinjustice et Îa perfidie. 

J'ai va naître soudain, dans tous les cenrs, une soif insatiable de ri- 
chesses, Jai vu se former, en un moment, une detestable conjuration de - 
Senrichir, non par un honnâte travail et une genercuse industrie, mais 
par la ruine du prince, de VEtat et des contitoyens. . 

Jai vu un honntte citoyen, dans ces tems mâlheureux, ne se coucher
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lumineze, să-y oprâscă, când văd ca fac răi, să 18 facă cunoscut voinţele şi trebuinţele poporului; este treba lor să” conducă şi Să! împingă pe calea progresuluy şi a civilisaţiunel. 'Trebue să mărturisim că sub acest punct de vedere, sistemul constituţional este fârte eo- mod : pentru guverne, le-a Tădicat or-ce Tespundere dâud-o tâtă asupra poporului, şi a, lăsaţ miniştrilor numai grija de a căuta să arbă pentru denşiI ţâra, legală, adică majorităţile parlamentelor, — În adevtr ast-fe] ÎȘI înţeleg miniştri noştri mi- siunea; dar credI tu că a'ȘI combina camere de com- plesenţi, de lingă! şi de ciocor care să nu axbă altă voinţă de cât p'a Suvernului, votând tot, ce le cere, și a dice po.urmă că ai aprobarea şi încuviințarea, țărel, uu este aşi minţi lor înşile şi a rădica Suve- Da 

-qa'en disant : j'ai ring une famille aujoar'hui ; j'en rainerai ane autre 
demain. 

Je vais, disait un autre, avec un homme noir qui porte un: ccritoire 
ă la maiu et un fer pointn. ă Vorcille, 'assassiner tous -ceux â qai j'ai 
de l'obligation. Ia 

- . 
Un autre disaiţ: je Yois que j'accomode mes aflaires : il est vrai que - 

lorsqae j'allai, îl 3 a trois Jours, faire un certain paiement, je laissai 
toute une familie en larmes, que je dissipai la dâ de deux honnâtes 
files, que j'otai V'edacation â un petit garţon. Le ptre en mourra de doaleur; 
le mere pcrit de tristesse; mais je n'ai fait que ce qui est permis par la loi, 

Quel plus grand crime que celui que commet an ministre, lorsqo'il 
corrompt les neurs de tonte une nation, dâgrade les âmes les plus g6- 
nâreuses, ternit Iâclat des diznites, obscureit la verta mâme, et confond 
la plus haute naissance dans le mepris aniversel. Que dira la postcrite lorsqn'il ini faudra rougir de la honte de ses 
pâres? Que dira le peuple naissant, lorsqa'il comparera le fer de seş ayeus, 
avec Vor de ceux.â qui il doit immediatement le jour? je ne dontg pas 
que les nobles ne retranchent de lours qaartiers un indiene degrs de no- 
blesse qui les deshonore, et ne lais 

1 i ) , sent la ginâration presente dans af. 
freux ntant oi elle s est mise, " ,
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ranului mijl6cele de a cunâsce sentimentele şi trebuin- 
țele -supușilor să? nu este a. face să asiste lumea, 
mai curând sâi ma! târdiă, la straniul spectacol al 
unui popor desperat în facia uney representaţiuny, care 
trăesce în cea mal perfectă armonie cu ministri şi 
declară prin voturi şi prin adrese fericirea şi satis- 
facţianea naţiunei? nu este a espune pe şeful Statului 
să credă că domnesce asupra une țări pe care îl adoră, 
pe când indignarea este la culme şi revoluţiunea bate 
la uşă? Este -a/1 face să respundă, în ignorența sa 
de starea Iucrurilor, cum respundea bunul rege Ludovie 
Philip când dicea acelor care, s6i din iubire către 
regimul constituțional, sâi de devotament pentru per- 
s6na şi familia regală, credeai de datorie al preveni 

despre pericolul ce'] înconjura, „am țâra legală cu 
„Mine, acel care cer reforma sunt orbi!“ Credea că, 
majoritatea care îl adresa, laude şi mulţumiri era es- 
presiunea țărel, pe când ea nu represinta de cât me- 
şteşugirile ministrilor. A duoa . di nenorocitul Rege 
părăsea, Tuilleriile şi busturile lui purtau pe ochi uă 
bandă cu inseripţiunea rai orb! Un rege înzestrat 
cu tote virtuțile care putea să facă fericirea Franciei, 
a tost victima setei de putere a Gmenilor în care ÎŞI 
pusese încredere. Istoria ne oferă esemple şi may re- 
cente de asemenea natură, | | 

Nu este monstruos să faceți pe popor respundător 
de faptele vâstre când intrebuințaţi frauda, corupţiunea, 
şi violenţa ca să aveţi representanți pe care el nici 
nul cunâsce nici nu'Y stimă? Ve pare grea respun- - 
derea cheltuelelor nesocotite, a concesiunilor oner6se,
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a jafurilor şi a -nedreptăţilor ce se comit, și căutați â 0 arunca asupra altora, -. “ — Dar alegttorii nu sunt er nick de cum vinovați când se înduplecă a, face voința, Suvernului, unii de interes, :alţii de frică s6ă de complesenţă, cedând tre-. buinţelor şi făgăduelelor, şi alţii ascundendu-se şi ab- ţinondu-se ca să nu se compromită ? Nu credi că daca ar fi mal geloși de dreptul ce le dă legea, candida- „tarile oficiale, cu t6te bâtele şi cu t6tă acţiunea fune- ționarilor, nn ar avea, atâta succes? 
— Iată-ne în fine de acord asupra unu! punct. Sunţ în adever. mulţi care cred că şi-ati făcut datoria când nu şi-ai dat votul lor pentru candidatul guvernului, ca Pilat: care credea că se spală de sângele nevinovat „CATE era să se verse; nu înțeleg că de şi nu dai răului ce se face un concurs făgiş, dar îi daă con- cursul slăbiciunei şi nepăsăril lor; căci pe când agenţii. guvernului alârgă gi și n6ptea din casă în Casă în- şelând, amerinţând și. corumpând, er lasă pe amicii şi „Pe radele lor prâda, acelor acţiuni; îşi ascund chiar votul lor propriă ca să na cumva să afle domnul pre- : fect că nu au: fost favorabili recomandatulur şi impu- Sului domnului ministru, “Daca purtarea guvernului în alegeri este culpabilă, indiferentismul şi inerția alegă- torilor este și mar culpabilă, căci ex în timpul alege- rilor sunt chemaţi a'şi manifesta, voinţele, a'ŞI arăta » trebuinţele şi a se afirma, prin omul căruia încredin- țEză mandatul de a representa ' şi a, apăra, interesele . lor. A se abţine de la șoţ şi a nu lua uă parte activă în lupta electoral este cea mar mare greșelă
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ce pâte comite un bun cetăţean, pentru că pregătesce 
ţărel lu! furtuni şi vijelir care duci drept la fevolu- 
ţiuni și la resturnări, | 
— Omenil de la guvern trebue înainte de tote să 

fie conservatori. A lăsa, alegerile libere, esto a, le da 
pe mâuele perturbatorilor şi a anarchiştilor şi a es- 
pune societatea la tot felul de pericole; libertatea este 
un cuvânt magic care ne pâte entusiasma în anit ju- 
nsţel n6stre, este l6gănul turburărilor şi revoluţiunilor, 
dar. devine uă minge pe care partidele şi-o aruncă una, 
alteia ca cărbunele din joc pe care il trecem vecinului 
indată ce punem mâna pe dânsul, Poporul lăsat în 

„voia lul nu ar.avea nici pavagiii, nick “canale, nick 
felinare pe strade; ar trăi în noroiă, în praf și în 
selbătăcie, fără scolă şi fără biserica. Ea este nega- 
ţiunea, progresului și a stabilității. Binele trebue impus 
şi omul politic care are ambiţiunea, de a lasa un nus 
glorios, nu pâte face alt-fel de cât să opteze pentru 
progres; de aceea vedem tot-d'auna că conservatorii 
de astăgI sunt liberalit. de eri, precum şi liberalir de 
astădI sunt nisca conservatori în perspectivă. Am avut şi eul uă diuidră veleităţa de liberalism, dar când am . 
vădut că chiar cel mal mari Teroluţionari ca Robes- 
pierre şi ca Saint-Just nu puteaii să facă să se admită 
ideile şi credinţele lor, decât impuindule prin terâre, 
a trebuit să convin că libertatea nu pote da resulta- | 
tele ce promite. . , — Oamenii de care rorbeser ati plătit cu capul lor 
er6rea de a 'crede că ideile şi credinţele se pot im- 
pune prin putere şi prin terdre. EI erai nisea T&pu-
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blican! fanatici care credeai că pot forma, societatea framcesă după tipul Bruţilor, Catonilor şi al Grecilor şi voia să inspire concetăţenilor lor ura, pentru mo- narchiă şi iubirea virtaţilor din alţi timpi; nu ţineau S6mă nici de spiritul secolului, nici da Moravuri, nicl de religiunea, poporului, de aceea în loc dea crea ea Washington şi ca Jeferson uă societate liberă, aă aruncat Prancia în braţele perturbaţiunilor şi despo- tismulul în care se desbate de un secol. Gmenit estremi şi esagerați nu a fost şi nici nu pot fi liberali, axă "fost pasionaţi şi impaţienți, şi în loc de'a servi ]i- bertatea, ai compromis'o. Voind să impue. ideile lor cu forţa ai făcut trebile absolutismului, Libertatea este un drept natural al omului, uă insuşire a vioţel, ea esistă de sine și nu are trebuință să “fie impusă. Na „umal că nu esclude progresul, dar îl trage după dânsa; progres şi libertate sunţ ducă ider corelative, una, este uă consecință a celei-lalte, sunt precursorul una, alteia. Lucrările geniale şi acele care aă înlesnit bunul traiti al poprelor -şi desvoltarea, civilisuțiuney, s'au făcut şi so fac sub egida libertăţii. Starea, sc6lelor şi a biserici! în statele unite unde domnesee libertatea; “lucrările care îmbunătăţesc starea igienică, aduc con- fort şi înlesnire v:eţei in Orașe şi la sate, intrece toţ ce esistă, în continentele cele vechi, Până acum Europa, “DU are nicl uă lacrare Care să se pâtă compara cu drumul de fer al istinului s6ă cu canalul Erie care unesce lacul cu rîul Hudson, Nici uă ţâră “din lume - “nu este may Conservatâre decât libera Angliă; dar: trebue să o spunem, acolo Gmeni! politier și mal ales
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cel conservatori, ai idea, că pentru a păstra un lucru 
trebue. să caute a face ca acel lueru, om s6ă insti- 
tuţiune, să fie plăcut, iubit şi stimat de toţi ca să 
intereseze națiunea întregă la vsistenţa și la conser- 
varea; ul, iar nu al face să fie odios, să fie pentru 
unii mumă și pentru alţii ciumă, şi să fie considerat 
ca uă pacoste cădută asupra ţărei, Acer Gment de stat 
conservatori ai idea că progresul, ordinea, şi. stabili- 
tatea nu pot esiste fără libertate,. pe când- vor le de- 
claraţi incompatibile, şi vă serviţi de dânsele ca să 
justificaţă cheltueli nesocotite şi: nelegitimate, violăry 
de lege şi tentative de restaurarea unul trecut ne- 
norocit, * | 
„Nu este de mirat că se găsesc şepte inşi care își 

pun egoismul mal presus de or ce sentimente şi de 
or ce datorie; dar cesa co este trist, este a vedea, 
Omen! tineri, inteligenţi şi învăţaţi care le daii con- 
cursul lor şi îi ajută a'și face ris de instituţiunile și 
de interesele ţărey, 
— Acâsta provine din causă că suntem deciasaţi, 

alergăm peste câmpr împingându-ne unii peste alţii, 
care mal de care, să ajungem mal de grabă, nu mal 
scim unde; într'u% asemenea învălmăşelă cum vei să 
lupt fără a căuta să restorn pe acela care te împe- 
dică în drum ca să treci înainte; eşti silit să te în- 
chini la acel care te pâte ajuta, să'l linguşesci şi să 

„te înjoseseă, nu ma! ax timp, să te mar uiţi îndărăt nici în lături la acel care trăese într'un alt cere de 
ide, dar care nu te pot ajuta, să te sul și să ajungem 
treptat a ne desbrăca de tot ce se numesce bună cre-
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dință, sacrificii, devotament, abnegaţiune şi recunos-. cinţă ca de nişte prejudeţe de alte secole, care ne-ar. opri în drumul nostru, ne-ar goni din societatea în care ne-am obicinuit şi ne-ar condamna la, isolare şi la miserie. În lupta pentru esistență, fie-care are da- toria să caute meseria, care pote să'i procure traiul cel mal bun şi mar lesne. Alergăm la Sc6la de drept pentru că ne deschide tste carierele. La nor daca nu al un caftan de doctor seu de licenţiat în drept, fie măcar de la Sadagura, nu sei nimic, escă un ignorent Chiar de ax fi ca, repausatul Humbold de procopsit, "Ne facem avocaţi și diarişti, şi adoptăm obiceiurile meseriei, căci ideile şi credinţele ne sunţ dictate mat „tot-A'auna, de cercul în care trăim, unde domină acelea, care se potrivesc ma! bine cu interesele corporaţiuney. „— Legişti și diariști ca Roger Colard, ca Dupin, - Thiers, Armand Care] Fox, Chattam . Burk şi uă sută de alţii care ai adus servici! “însemnate statuluy nu cugetaii ca tine, ex au fost conduşi de iubirea țărer” şi a adevărului, de dorinţa de a lumina 'opiniunea şi da aptra drepturile Poporului şi ale nâţiunei; de aceea aii devenit oratory Mari, Gmenk. de staţ şi pu- bliciştI eminenţi. Acer caxe sunt conduși de poftele şi de aspiraţiunile care împingii la scâla de drept. pe unii din tineri! noştri care în studiul. legilor, caută uă meserie iar nu sciinţa dreptului şi a binelui, potă: deveni nişte vorbitori şi nişte folicularr de talent, dar le va lipsi tot-d'auna convicţiunile și ideile mari şi generdse, limba şi pana lor vor fi tot-d'auna; a acelor care plătescă; potu deveni dibacă în mănairea, sofismer
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și a minciunel, dar vor. fi incapabili de a, se: ridica 
ca inima” şi. cu spiritul la înălţimea, trebuinţelor şi 
ale aspiraţiunilor ţărej, e | 

— Puterea a cădut pe mânile avocaţilor şi dia- 
riştilor, şi scil bine că adI puterea primâză dreptul 
în die şi mar ales în politică: Ver esempla? îţi pot 
da uă sută şi uă mie:. | 

Sunt acum duoă-decI de aur generalul Mencicof este 
trimis la Constantinopole ca să câră de la Pârtă drep- 
turi pentra chreştinit din Imperiul Otoman; duo any 
întregi Anglia şi” Francia versă gârlă de sânge, şi 
cheltuescii munți de aur ca să] oprescă. Ce fac după 
biruință? ar fi. credut cineva că or să înlăture de 
d'asupra imperiului Otoman înriuririle streine. EI bine 
nu, impun Sultanului tocmar ceea, ce cerea muscalul. 
Gâlcâva nu era dară pentru drept, dar pentru cine să 
impue voinţa sa. . 

Înaintea acelui răsboiă nu se vorbea, de cât de voinţa 
şi do cugetările împăratuluy Nicolae, când se posomora, 
se cutremura Europa şi Asia, pentru că era cel mal - 
puternic dintre toţi suveranii. | | 

Îndată ce a cădut Sebastopolul n'am mat audit şi 
mam nai vădut pe scena politică de cât pe Napo- 
leon III, în cuvintele lut de la anul nuoii căutam să 
aflăm viitorul, diarele și 6menir politici erai ocupați 
tot anul a le comenta şi a, le interpreta. . | 

Pentru co? Pentru că era suveranul cel mar pu- 
ternie. a 

Astă-gI no întrebăm ce dice, ce gândesce Cancelierul 
Imperiului, ce limbă învâţă oficerii Prusiani, ce hartă
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este întinsă pe mâsa, lui Moltke? pentru ce? pentru că astădI acolo esţe puterea care primă dreptul. . _ — Căderea acelor împărați chiar trebuia să'ţI do- vedâscă că lumea, n'a fost nic uă dată la discreţiunea, unei singure puteri, şi că Suveranir care a jucat unul după altul ce] d'ântâiă rol în politică ati trebuit să fie espresiuneă esigenţelor şi trebuințelor tutulor puterilor şi că îndată, ce a trecut peste acea margine li s'a tăiat irufia. Iata ce ue spune sfârşitul ce a avut Nicolae şi Napoleon, un sfârşit care ta fi şi al Principelul. Bismark, dacă nu Vă, Sci să se ție iu mar- ginile dreptăţii şi a Tespectului ce se datoresce fie- cărul Stat de la ce] nl mare până la cel mar mic; şi de va avea, DEnorotirea să crâdă că Europa cara na voit să fie nic la disereţiunea, Rusiei, nic li a. Franciei, va consimţi să se Supuie la - voinţa Prusier, Germanii sunt un popor mare şi civilisaţ care, prin geniul. şi cultura lor, ati şi vor avea asupra lumel uă acţiune şi uă influență legitimă pe Care ar perde-o . îndată ce ar inspira, temeri şi “îngriji, | — Bismark nu vrea, să scie de Sermauă, el a lucraţ şi lucrâză pentru egemonia Prusiey; gândesey că la, Biaritz când propunea Francie! Luxemburgul cu frun- tariile. despre T&sărit, cu părțile Sarei, cu Maiauţa şi Belgia numar ca să se măreseă Prusia ca anexiunea, Hanovrului şi cu Principatele şi ducatele germane până în linia, Mainului, era preocupat de unitatea germană ! AstădI el are în mânile lux puşca, Moser, tunul Krap, un milion de soldaţi pe jos Şi călără, caporalismul adus la cea ma mare perfecţiune, oficeriy cel mal
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învăţaţi şi pe generalul Moltke; are uă flotă puter- 
nică şi câstele mări! căptuşite cu: table da fer de 
duoă palme de grâse; nimeni nu'y pote sta împotrivă, 
pâte merge la Petersburg și la Copenhaga când va 
voi, precum a fost la Paris și precum putea să intre 
în Viena, , 
„— Aparenţele pot să ne inducă în er6re, dar cer- 
cetarea evenimentelor înregistrate de Istorie vinu şi ne 
dovedesci că statele militare niet uă dată nu sunt mal 
slabe şi mal aprâpe de cădere de cât atunci când se cred 
mai tari, atunci ele descâptă gelosir și îngrijiri, şi au 

„pe t6tă lumea în contra lor, Campania din 1870 a 
fost prologul unei lungi drame Sânger6se; nenorocirile 
Pramciel şi asprimea învingătorului au şters tote ge-. 
losiile şi t6te temerile ce făcuse să nască atitudinea, 
lut Napoleon III. Astădi Francia, are simpatiile lumei 
întregi şi într'uă confiagraţiune s'ar putea forte bine 

“Să se întâmple Prusier ceea ce s'a întâmplat Czarulux 
în timpul resboiului Crimeei, când toți amicii şi aliaţii 

» Vai părăsit, când chiar Austria şi Prusia "i-ati întors 
spatele. | . 

— Prevtd şi ei in curând uă încăerare în Orient; 
lucrurile nu mai poti rămânea cum sunt ; Imperiul 
Otoman nu se pote să .nu cadă şi trebue să fim pre- 
gătiţi ca să “aducem și noy contingentul nostru la 
acestă operă mare, ca să avem dreptul să profitim de 
desfacerea, lut. Suntem siliţi să mar sporim armata şi 
să obţinem independinţa. Împregiurările na sunt fa- 
vorabile; chiar Austria şi Rusia ne-ar ajuta daca nu 
pe făciş dar pe sub mână negreşit.
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— Ne-ar ajuta pâte cum ai. ajutat pe Epiroţi la Arta şi pe Creteny la Arcadion; dar ce profit am avea, no de la căderea acestuy- Imperii şi de la dobândirea 
sute de mii de Soldaţi care sunt mnal. dependinți de cât nor; gânditute-ar la inconvenienţele la, care am fi espaşi, înconjurați cum suntem de t6te părţile de SlavI şi do două mari imperii care or de câte ori ai putut, ai rupt câte ux bucată din țâra n6stră, când Banatul Craiovel . şi Severinului, când „Bucovina, când Basarabia, şi care ar voi să ne S6rbă într'un ziafet Precum aă făcut'o cu Polonia, Independenţa nu ne-ar aduce de cât: un beneficii ilusorii şi ar espune tra la cele mai mary pericole; am face trebile Grecilor - şi Bulgarilor, iată to, | 

| „_— Cum, nu aY roi ca țâra n6stră să fie indepen- dentă, să, jâce un rol în lume, să fim un Regat, să avem şi no! ambasadoryț Acâsta ar fi uă glorie na- ţională. Italia, datoresce în mare parte posițiunea, ce ocupă astădi în Europa, aceluy corp de dece mit de Gmeni trimişi ca, contingent în Crimea, . — Gloria naţională ași dori-o ŞI. e, dar o înţeleg cu totul alt-fel; aşi dori may Puţini soldaţi şi mal multe scoli; ași dori ca Europa să ajle prin agenţiy. şi prin supuşi ex că în. ţ6ră la nor administraţiunea este în realitate aperătorul averej, viețel, familiey şi â norului tutulor locuitorilor, că este plină de soli- citudine pentru moralitate şi PIOSTes, că justiția este - | tot-d'auna pentru acel care are dreptate, că guvernul face uă întrebuințare bună, Judiţi6să şi morală cu
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banii publici; aŞI voi să scie că România produca cele mal -bune grâne, lânurile şi mătăsurile cele mal „ fine, peile cele mal - tralnice, ţesăturile şi cusăturile „cele mal framâse, lemnăria cea mal. bino lucrată, vi- nurile cele may căutate, cail cer may ageri, vacile cele mal lăpt6se; aşi roi ca, scolile şi universităţile n6stre să fie renumite în lume, ca francesi, englesi, germani şi italian să vie să-și facă înveţăturile la noi; să se ducă vestea de scrierile unul Român, de descope- riri mari făcute de no! în sciinţe şi în arte; să avem - seriitori ca Bukle, „compositori ca, Vagner, pictori ca Maquart, să se Y6dă în Londra, în Paris, în Viena şi în Berlin magazil pline cu marfă Român6scă; să scie că munca, activitatea, probitatea, şi benevolenţa, Sunt caracteristicele Românilor; şi. AŞI lăsa să fim şi - fără agenţi cu. pene şi gulere de fir ps lângă ministri şi Snveranii cel mari care pe la sărbători în întrebă de sănătatea Româniel, Atunci cred că dacă am dori independința, am . lua-o cu un drept immeritaţ pentru serviciile aduse de nor civilisaţinner şi am păstra-o, iar nu ca dată de uă circonstanță favorabilă la, discre- țiunea, une! alte împregiurări care ne-ar fi defavorabilă, Cred tn că suntem considerați în lumea civilisată pentru că inviţăm Europa să vie să Y6dă pe malu- rile Ialomiţer opt-spre-dece mil de puscă bune fabricate la Proridance, câte-va tunuri din turnăria de la Essen şi opt-spre-dece mir de flăcăi cu ochil ir şi frumoşi, îmbrăcați de sus până jos cu postav nemțese, în pândă de Braşov şi cu pele de Pesta “aruncând în vânt praf „şi cartuşe aduse de la Paris? Cred -că suntem con-
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sideraţi când se scie pretutindeni că pe copiil noştri ca să înveţe cele d'ântâiu noţiuni de geografie, de istorie și de gramatică trebue să le aducem guvernori şi su- vernante din străinătate sei Să'1 trimitem departe de Ochi! şi de solicitudinea n6stră la Paris, la, Berlin, la Dresda, și la Geneva; când scii ex numa în sco- lile din Paris avem opt sute de tineri pentru care plătim peste trei. milione de francă, pe când se6la şi biserica Română sunţ înzestrate cu un venit anual curat în bunuri nemişcătâre de duoă-deci şi cinei de mili6ne de le nuor? Credi că putem să fim respectați în afară când streini! v&du că inteliginţa ţărer se „consumă t6tă și se tocesce în cancelarit şi în casarme fără nici: un folos, când vădi că s'a făcut din Stat uă maşină care vă face să trăiţi în trândăvie Qin spinarea celor ce “muncesc; că de când-s'a desfiinţat Tobia şi clăca şi s'a proclamat egalitatea, ne mal pu- tând pune pe om să vă muncâscă d'a dreptul ca mar nainte, S'aii inventaţ funcțiuni ilusorir şi de prisos ca Să luaţi munca în ban trecându-o prin vistieria „statului, unit ca procurori şi ea, judecători, lăsând pe furi şi pe preraricatoră neacusaţi și nepedepsiţi, alţiy - „Ca inspectori financiari, lăsând pe casier să sfeteri- „Sescă banil publici eu miliGnele, alţii ca, jurnalişti înjurând şi calomniind pe acel care nu placii mini- strilor, alţii luând farnituri pentru armată şi dând marfa prâstă şi tocury da macava! Credi că putem fi. considerați când țăranul nu pâte avea, la Uşa lui un cal s6i un: boii fără să i se fure de corespondenţi şi . asociaţii amicilor patentaţi de la obor. Credi tu că 4ră. - 0 Ă 4
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surile aduse :din Viena, cai! de Ungaria, hamurile de Pesta, luminările de Triest, postavurile de Lipsca, mobilele de Breslau, vinurile, legumele şi untul din Francia şi după Rin ne recomandă în ochit" Buropel altfel de cât ca pe uă țâră de esploatat? sub acâstă privinţă trebue să convin că putem compta, pe soli- citudinea Austro-Ungariei mar cn deosebire, Vor cre- deți pâte că agenţii puterilor streine Sunt aici ca să | " petrâcă la balurile, la seratele şi la prândarile n6stre, iar nu ca să nă observe şi să ne studieze? , Aici uă visită indiscretă a întrerupt conversaţiunea,



  

XI. 
Într'unul din comitetele instituite de amicii libe- malul vot pentru apărarea, alegerilor, am întâlnit pe fiul lux Stoian; este unu] din agenţii cer may activi şi max devotați ax asotiaţiunei, şi unul din redactorir col mal ageri ar diarulur Alegttorul liber; este neo- bosit, ţine cuvinte în t6te adunările; vorbesc în contra, influenţe! Suvernamentale, pledâză Ja tte instanţele pentru înscrierea celor cu drept şi pentru escludorea, . celor frauduloşi în listele electorale, al6rgă din casă în casă porăţuind şi îndemnând pe cetățeni să ia parte la adunările pregătitore şi să mârgă să voteze pentru omul pe care îl credu mal capabil şi max demn, Unir atribue acestă purtare seter de resbunare în contra ministrului care Pa alungat, alţii cred că prevtdând căderea ministerulur doresce să fie de acum bine vtdut 

sinceră, pentru că credem în Tegenerarea, morală a, ţere! şi aşteptăm domnirea lealităţir şi a dreptăţii,
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Pe câţi 'Temistocli gloria lui Milţiad nu i-a oprit din | 

somn! Costache nu era nici bătăios la fire, nici limbut 

“la gură ca să aspire a juca un rol politie, dar avea sto- 

mac bun şi cerul gurii subțire; era om-cu gust.... la 

mâncare; acâsta cu atât mai mult cu cât cinci-spre-dece 

ani, cât fusese pe la curţi boeresci, de și: nu se culcase 

tot-d'auna, cu maţele chiorăind, graţie tingirii de calaba- 

lie; dar dusese jindul iacniilor și Dr ajiturilor care-i trecea 

-pe sub nas când le rădica de la masă ea să le duci la 

Madama Nemţoica care îmbrăca pe coconița, sai la doica 

Unguroica care dădăcia pe coconașu Bibi, guri cari: nu 
lăsau nimie pe fandul farfurii pentru bietele slugi in- 
digene. 

lie Bulgaru, un amic, al lui Costache, cu care fusese 

la un stăpân în mai multe rînduri, desgustatu în sfirșit 

de slugărit, deschisese tarabă la Filaret, în locul unde era 

Ghica, Convorbiri. III. - , _ 1
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odinidră frumâsa făntână maurâscă pe care nemuritorul 

Godillot a rădicat'o pâtră cu pâtră și a dus'o la dinsul a- 
casă. Acel Ilie cu o sermaia de dece galbeni, tot prefă- 

cendu-i când în cârnaţi trandafir cu'must, când în chiabap 
și caltaboși, în bucătăria din piaţa, mică de la Amza, îi 
îmulțise așa de bine în cât începuse a mirosi pe la Sec- 

ţia a treia, dor d'o dibui vre-o moșioră chilipir. 

lată gloria care nu lăsa pe bietul Costache să dormi! 

Om cu imaginaţiune vie, el își dicea adesea : 

<Unchiu-meu Niculcea din Mântulesa'e văduv, copii nu 
«ate, nici nepoți alţii decât pe mine. Să dicem o întâm- 
«plare, o dambla, feresce Domne, că prea sa îngrășat 
«de nu i se mal vede gâtul. Nu e așa ca mi-ar remân6 
«mie acea miișoră de galbeni pe care o tot învertesce 
«cu polițe? Aşi face și ei ca Ilie, ba ași face ceva mai 
«bine : că nu m'ași duce să încep tocmai de la barieră , 
«nici nași alege tocmai Bucurescii, unde sunt mii și sute 
«de birturi, de grădini și de cornării și unde concurența 
<a devenit prea mare, ci m'aşi aseza într'un oraș de 
«provincie, în vre-un port cum e Brăila sau Galaţii, unde 
«lumea n'a vedut încă ce va să dică un adevărat birţ 
«reslaurant ; m'ași așeza tocmai în centru, în piața cea 
«mai nobilă : dejunuri, prânzuri și supeuri.» 

O minune! într'o diminâță, pe când sorbia din caf6uo 
cu lapte u boerului, ca să vadă dacă era potrivită, iată 
că întră repede un băiat dicendu-i : 

— AI nea Costache, că more jupân Niculcea ! 
Costache lasă ibricul și eratița pe sema rândașului, 

şi alrgă întrun suflet la Mântuleasa. Când colo . ce să 
vagă ? Nenorocila întimplare la care tot visase «e rea-
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"isa : Unchiu-so sta, lungit pe scânduri cu ochi! steliți în 
tavan ; trei lanţete ale lui kir Stefan bârbieru nu scosese | 
nici o picătură de sânge. Apoplexia fusese fulgerătâre. A 

"doua qi o căruță cu coviltir din Herasea ducea r&mâăși- 
țele repansatului la Căldărușani, după cum lăsase cu limbă 
de mârte. - . “ 

Costache, pus de tribunal în posesiune pe tâte poliţile 
găsite în chimirul mortului, le realisa una după alta la 
scadențe, totu în galbeni kesaro-crăesci ferecaţi cu zimţi 
și drepți la cumpână; și peste tre luni era instalat la 
Brăila în strada Kisiloff sub casele lui kir Leonida Span- 
doni din Samotraca, i a 

Ca om de gust ce era Costache voia ca birtul său să 
[ie vestit, să-l fie bucătăria bucătărie și câmara plină, 

Jupânâsa Stanca Moldovânca, care fusese dece ani che- 
lăresă la vestitul hatmanul Măsea din Dorohoiu, fu îndată 
orânduită cămărășiță , dându i-se deplină puteie peste 

- găini, rațe, curci, găsce, porci și purcei, cu drept de. 
viață și de morte asupră-le, lăsând pe sema lui Grigore 
bucătaru, fiul vestitului Balaur Acei Baș lul loniţă Sturza 
Vodă, numai coșnița, adică carnea de măcelar şi zarza- 
vaturile, ! | 

Cu o asemenea organisaţiune, Costache, care acum nu 
mai era Costache, ci domnul Costantin Dobrotinescu, seste 
o mie de galbeni din ladă și-i bagă în chirie de prăvă- 
lie, cumpărători de tacâmuri, farfurii, pahare, păhăruţe, 
tingiri și tigăl; umple curtea de din dos cu fel de fel de cu el d pasări și de râmători. | 

Jupănâsa Stanca, după ce îngrașă bine. nevinovatele 
dobitoce cu fel de fel de bobe și de nuci, intră cu cu-
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țitul în mijlocul lor Șapoi să. mai audi vaete și. țipete! 
Trei dile și trel nopil urla târgul de protestările şi de 
guițăturile victimelor. I-a fost: destul Stanchei căte-va . 
dile, ca să facă camăra domnului Dobrotinescu un ade- 

"Vărat museu de gastronomie. Disposiţiunea era ceva ar- 
tistie: N o _ 

In întâiul rând, cum intrai pe uși, figurau un șir de 
farfurii cu pillii de pici6re de porc, de vițel și de labe 
de paseri, cu usturoiu și fără usturoiu ; fie-care dintr'ace- 
ste răciluri avea la spatele sale câte un rit de pore sau 
de pureel, cu urechile ciulite și eu nările umflate, cu- 
rățite și făcute dobă. In mijlocul cămării se rădica o 
piramidă mare de pepţi de gâscă destinaţi a fi puși la 

“fum, ca să se faca pastramă ; apoi în tâte părţile festâne 
de cârnaţi mari și mititei, înșiraţi unii de alţii și atârnați 
de tavan și de pereți, că păreau frânghiile unei corăbii 
gata, de plecare ; în fund o baterie de șunci sfidau mândru 
Yorku și Westfalia. . 

Mezelicuri, mâncări și băuturi de tot felul avea domnul 
Dobrotinescu, numai un lucru îi lipsia : mușterii. Se plimba 
de diminela până sera dia lungul și d'a latulu, printre 
tote aste frumuseți” de lucruri gustose, și jalea îl era marc, 
căci le vedea veștejindu-se. In tote qilele arunca la câni 
câte cinci şese bucăţi, pe cari nu le mai putza suferi 
vecinătatea. 

- 
Cum să facă, cum să drâgă ? Se uita în tavan Și în 

dusumea și nimic în gând nu-i venea. In zadar chema 
în ajutor pe Ieița Inspirațiunii, că nimeni nu-i respun- 
dea ; ur fi invocat'o ca Ilomer și ca Verzil, pe elinesce
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sau pe latinesce, dar n'avea norocivea să fie bacalaureat. | Nici cea, mal mică idee nu-l venia. 

O idee! | 
Dar ce este o idee? Idea este funtul care ese din fo- cul frămiîntarii creerilor Și Dasiunilor, un fel de scântee . electrică care luminâză spiritul, precum fulgerul arată noptea drumul călâtorului rătăcit. O idee bună, când Îți vine, te scapă de necasuri, îți dă avere, îți dă glorie, te face: nemuritor. lată un esemplu, 
Eram într'o qi la amicul meu Henric Heine la Paris, când intră: servitorul aducându-i o scrisre şi dicându-i : — Omul cu serisorea nu scie franțuzesce și cere să-ţi 

vorbâscă. . | 
— Faites entror ! | | 
Și intră în casă un Neamţ nalt, uscat Și jigărit. Seri- s6rea era de la vestitul Nestroe. | 
< Amice, îi seriea acesta, îți recomand pe aducătorul, om 

«de ispravă care more de fome, de şi scie să facă cea 
«mai bună pâne. Fâ ceva pentru bietul Frantz.» 
— Ce. pot face pentru dumnia-ta mei Her? îl în- trebă, bunul Heine$ aicea ţi-a găsit să vi să-ți găsesel traiul ? Dar sii dumnia-ta ce este Parisul ? Un Capernaum, 

adevărată vale a lui Iosafat ; mil şi mii de suflări aștepta la gura acestui raiu ; îmbulzâla e atât de mare, în cât mai lesne ar fi Cămilei să, teâea prin urechile acului, de 
cât străinului să-și găsâscă aicl un rost. Ai noroc că cunose pe Colonelul Bourlet, directorele manntențiunii pânii pentru garnisâna Parisului, să te recomand lui. M6 tem numai de gelosia, lucrătorilor Francesi, că nu le place 

7
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să vadă străini în atelierele lor. Pustia de luptă ponteu | 

esistenţă ! 

— Eşti prea bun Gnădi, ger Zlery, îi i respunde. Frantz, 
Şi îţi mulțumesc, dar eu nu scii să facu pâne. 

— Cum? Glumeţul de Nestroe îmi serie că ești brutar. 
— Sunt brutar, este adeverat, dar nu de pâne soldi- 

țâscă ; sunt brutar subțire, lucrez numat făină picluită, 
flore de făină : chipfele, caiser-semele, câte o dată și 
pumpernic pentru cafea cu lapte, ca la noi la Viena. 

„ — Apoi daca e așa, dragul meu, mai bine du-te de unde 
ai venit, și m6 lasă în pace, că n'am ce-ţi face. Pe dracu 
Val căutat să vii la Paris? întârce-te la Viena, acolo tot 
poți găsi să te bagi la vre-o cornărie. Dar ia stăil,.. A 
dis : «Ca la noi la Viena.» O idee! Ceva parale ai? 

— Am un credit de o mie de frane. 
— Puțin, prea puţin, n'ajunge! şi începe a borborosi 

din gură, «două mii chiria pe trei luni înainte; o mie-cinci 
«sule, cel puțin, instrumente și material : albi, lopeți, 
«sare, făină cte.; vre-o trei sute omului roșu pentru afișe ; 

«peste tot trei mii opt sute de franci»... Ţi-ar mai trebui 

dou€ mii opti sute de franci.....; ți-i împrumut eu, îţi 
fac și câte-va articole reclame în. Constituţionalul. Yor- 
acertz ! ' 

Nu trecuse dece dile de la acea visită, și în una din 

cele mai principale strade ale Parisului se citea pe o ta- 

blă nâgră cu litere de aur: 

BOULANGERIE VIENNOISE 

Nemţii din Paris făceau coda la ușa prăvăliei, ca să a- 
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puce câte un corn sau un semel şi Francesit se luai după 
dinșii ca oile lui Păcală, 

După cinci ani Frantz cel jigărit devenise proprietâr pe 
casele sub cari își aşezase brutăria , și astă-di este -mi- 
lionar. Nu sciii daca o fi plătit vre-odată acei. dou6 mil 
opt sute de franci omului 'eu idea sau de s'o fi gânditu să 
depue o corona de recunoscință pe mormîntul nemuri- 
torului Heine. Independinţa inimei este așa de comodă și 
recunoscinţa așa de apăsătâre | 

Dar să ne întoreemu la strada Kisiloff din. Brăila, unde 
iui bietul Dobrotinescu i se albise ochi tot uitându-se 
pe "ferâstră, dor d'o zări vre-un trecător apucând spre ușa 
birtului. Stanca dicea că era deochiat, şi că Schalt, ote- 
lierul de peste drum, îi fiicuse fermece, și-i tot descânta 
cu cărbune stins şi-l stropia diminâța și sera cu apă 
neincepută. 

Intristareav birtașului era mare, mai ales sera când în- 
cheia bilanțu: dilei și vedea, că. se solda tot-d'auna cu un 
galben san' doi deficit. 
„De şi pripâşise câţi-va mușterii, dar mal toți ecran gaze- 

tari, tineri, cari plăteau mai mult în anunciuri și reclame 
sterpe în diarele lor respective. Veniau regulat la vre- 
mea mesei mai mult ca să-și inspire penele în istoridrele 
ce le povestia Costache despre cele ce sciea, vtduse şi 
audise cât fusese prin casele boeresci : ; — Poveşti cari se 
prefăceau în articole de -foc. 

Unul dintr'aceşti obicinuiţi, Epaminondas Iscuzaroglu , 
cam în gluma, cam în serios, dice birtașului într'o qi:
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— Seil c'al face bine, frate Costache, să mal schimbi bucatele că, ni s'a acriţ tot cu borș și cu piftie, 
— Pâte ca să le schimb numele, răspunde birtașul cu lacrămile în ochi, nu vedi că m'am spetit. Chesat mare, boerule ! 

| ” 
— Seii c'ar avea haz, dice Epaminondas, idea nu e rea! Ai geu s'0 facem! Și luânq condeiul serie pe lista de bucate: Ma 
«Aici e Gura Raiului, îți pur patrihir de gât, îţi armezi «pălăria Estudentina cu lingură și furculiță ; te aședi la «desfătătâre şi te povățuesei după alăturata spovedanie : <Mila lui Dumnedeu de făină sau de mălai, 
<Basma de nas de tocitâre. 
«Raci albi, umpluţi. 
<Raci roșii ferţi, 

„«Calif de Bagdad. 
<Ingheţată de labe. 
<Sămânţă de vorbă de Drăgășani. 
<Gâlceava de la Marghiloman. 
<Palayră de Moca ete. 

fie-care cu preţurile lor.. 
— ȘI acum, Nene Costache, lipesce-o la giamă, să se vadă de la uliţa. 

- Din diua aceea, birtul s'a umplut de mușterii de nu mai găseai loc: boeri, negustori și meseriași alergau din tâte.. părțile la Gura Raiului sa iea o transparentă, să inănânce roși ferți și albi umpluți, să bea sămînță de vorba și sa SOrbă palavră, | | | Din dqiua cu idea, de când birtul Gura Raiului s'a fa- cut vestit, ai trecut d'abia dece ani şi astă-di domnul 
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Constantin Dobrotinescu e alegător şi eligibil în colegiul 
întâiu de Ilfov; este om de patru-deci de mii de franci 
venit, șa cumpărat case şi moșie, s'a retras în viaţa 

“privată, se resfață pe canapele de mătasă. IȘI scâte din 
„capete pentru tot timpul cât a postit prin casele boeresei; 

de apă nici nu-vrea 'să audă, “ 

„rr



VH. 

Intr'o di aflându-mă la Brăila și citind la fereastră în 
“strada, Kisiloff vestita listă de bucate, mi-a venit poftă 
să intru în <Gura raiului>, și mam aședat acolo la o 
desfătătore liberă, cerând în limbagiul stabilimentului 
0 gâlceavă, dându-mi timp să studiez spovedania, dilei. 

Sala era plină, dar numai la o masă era gălăgie, nu- 
mail la una era vorbă; patru inși așezați în cruce dis- 
cutau aprins; ceialalți consumatori ascultau cu gurile 
căscate. Unul din cei pairu, la. trup măr tel și sub- 
țire ca unu limbric; smead la faţă şi uscat, vorba îi 
era de un fel de ovreiu franţozit, cu ochelari la nas, 
esplica cum tâte relele proveniaă numai din lipsa de în- 
veţătura populară. . 

— A s6ră târdiu a trecut p'aici, dicea el, domnul 
Ministru, venia de la Botoșani și de la Turnu Severin, 
m'a chiemat de-am lucrat împreună tâtă nâptea. Ce 
om! Ce om! Bre! Bre!! Bre!!! Este cu totul de pă- 
rerea mea. Mi-a spus confidenţial la Urechie, câ es- 
timp are să vie dinaintea corpurilor legiuitâre 'cu o 
groză de proiecte, ca să reorganisâm instrucțiunea și e-
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ducațiunea din tălpi până în creștet, s'o facem pira- 
midă, jos- la basă copil poporului, sus la vârt ministru. 
Bre! Ce om!! Ce om!!! Idee cu totul nsuă Şi mărgţă, 
necunoscută lumii. Drept să ve spuiu mi-a plăcut şi 
lamă aprobat. Sunt sigur co s'o adopte şi ceialalii 
miniștri al Europei, când oru afla-o. 

— Nu, mon cher, pardon, răsări visaviul, tân&r cu 
mustața galbenă şi lungă răsucită, patriot liber în ere- 
dințele și cugetările sale politice și sociale, om fără” 
prejudețe cum sar dice, trecut de curând de la un 
diar ultra-liberal la organul unui grup de oposiţie , 
patronat și întreținut cu spese mari de dot foști, miniștri 
paraponisiţi. Dumnia-ta esci ideolog, dar eu care sunt 
positivist, te pot asigura că la noi tâte relele ne vin 
din lipsă de industrie. Dar o să mă întrebaţi pote, că 
ce fel de mâncare este industria ! Sa v'o 'spuiu îndată. 
Industria este o manifestaţiune a activităţii omenesci, o 
cestiune mare a umanităţii. Ceea-ce v& die resultă nu 
numai din etimologia cuvintului. Inde-stuc, căci nu se 
pote defini de cât prin sine însăși. Ca una ce conţine 
tot-odată și o parte abstractă, nu permite a -0 determina 
şi a o limita. Misiunea er specială este fericirea omens- 
scă și națională, adică înzestrarea țării cu fabrici. Sa 
iasă fum pe coșuri ca la Lion și la „Manchester; în 
alte cuvinte să confecționăm noi, la noi, prin -noi și 
pentru noi, obiectele de “care ne servim; să cumpărâm. - 
numa! de la. noi, ca să ne păstrăm: banii, iar nu să-i 
trimitem străinilor. Sa ne îmbogăţim, ca să devenim 

„tari înlăuntru și respectaţi în afară. Astă-q1 ca şi altă- 
dată, banul este totul. “Sunt doue mil de ani de când



„marele orator și patriot al Atenei striga cât putea în 
gura mare : bani! bani! și iar Bani! De atunci lumea: 
a remas tot aceea, nu sa schimbat. Dar ca să ne în. 
țelegem mal bine la vorbă, să părăsimu pentru ună mo- 
ment terâmul sintetic și s'o dâm pe corda investigaţiunilor; 
să luăm metoda analitica pășind pe esemple, pe lucruri 
pipăite, altfel dise, naturale sau materiale, tangihile și pal- 
pabile. Și să ne închipuim de esemplu, că am simţi tre- 
buință de a îndulci lucrurile, că am voi zahăr, cum s'ar 
dice, pentru ceaiu, cafea, înghețate, vutei, cofeturi, şi pră- 
jituri. | _ | 

«Ce ne-am dice, mă rog? Ne-am dice ceea ce ne-am 
dis când am înființat Chitila și Săscutu ; ne-am dice un 
ce forte simplu : avem pământ cu prisos; al să-l semă- 
nâm cu sfeclă, sfeela s'o plămădim, s'o prefacem în z6mă 
dulce și z6ma în zahăr, ca să -facem noi, la noi, și pentru 
noi substanța îndulcitâre de care avem trebuință. Nu e 
aşa că, am nimerit'o ? Și că astăqi acele dece milisne cari 

" se duceau pe zahăr nemţesc și franțuzesc, rămân pe tot 
anul în punga ţerii.. Dar voiți un alt esemplu ? Sa ve dau 
postavul. Ne-am dis : avem oi; ai să le tundem, să le 
luăm «lâna-și s'o facem postav, nimic mai lesne, și iata 
că astădi. dece milione cari se duceau în Anglia, în Ger-. 
mania şi în Francia pe acâstă materie, remân în ţară. 
Așa o să fie și cu fabrica de hârtie. De ce m6 rog, să 
aruncăm în gunoiu sdrenţele, răquiturile de lemnu, foile de 
porumb şi câja de copaci, și să nu le stringemu, să nu le 
topim în apă şi să nu le facem hărtie de scris, de tu- 
tun, de măsline? .., Și o să vedi că și de acolo are 
să ne remâe câte-va miliâne pe an. Ei bine! ceea ce am
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făcut pentru zahăr, pentru postav și pentru hărtie al s'o 
facem și pentru celealalte obiecte care ne vin din străi- 
nătate, să le fabricăm NOI, la noi și pentru noi, casă nu 
mai lăsăm să, tot iasă banii din țară ; să-l păstrăm la bu- 
Sunarul nostru, să nu ne tot vie fel de fel de mârfuri 
de pe la Viena, de la Paris şi de la Londra. Sau dacă 
nu le putem opri de a intra, de vreme ce avem tractate, 
cel puțin să le supunem la niște dări vamale de-acelea 
cum cra odiniâră în Europa, ca să nu mai pâtă ţine 
piept la târg cu ale nostre. Nu die să le proibim, dar să. îndoim și să întreim tarifele, incai să se folosâscă tesau- 
rul, că acum nu mai suntem parte integrantă din Impe- 
riulu Otoman, ca să ne impue “Purcul tarifele lui; suntem 
o ţară independentă, un stat de sine stătător, un Regat. 

«Inţelegeţi bine, domnilor, nu e așa ?,că urmânda sis- temul mei, pe de o parte ar întra în ţară pe grâu, secară, orz și rapiță ce trimitem în străinătate cu la dOu€ trei sute: de milione de franci pe an, pe: când .pe de altă parte n'ar maj eși acele dâu& sute cinci-deci de miliâne cari se due pe tot felul de secături ce ne trămite Europa. Ve puteţi închipui ce ar deveni “România în dece Sal cinei-spre-dece ani, când s'a grâmădi câte trei sute de milione pe tot anul; ar ajunge Să aibă în pungă șâse _ș6ple miliarde ; Satunei să pofiâscă puterile să vie să stea la vorbă cu noi, dacă le-ar da mâna. Cum gândiţi că s'a „îmbogățit Englitera şi Francia, dar apol America, de nu mai au unde-și pune banii, După considerațiunile, ce avuit Ondrea a v& espune în câte-va cuvinte, industrie va, să: „Lică fabriei, manufactură, maşini ca la Chitila, ca la Sa- scuti, ca la Nemţu.»
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Intre rachiu și fleica friptă, tânărul diarist a înşirat o 

mulţime de vorbe cu o limbuţie de cinci sute de cuvinte 

pe minut, fără săuite nici pe Ludovic XIV cu Napoleon | 

şi IUL nici pe Colbert și pe 'Turgot cu Fouch, nici por- 

celanele de Sevra cu (iobelinurile, desvoltându. cu o în- 
lesnirve rară și pe neresuflate cugetările cele mai intime ale 

lui Bismark, Gladstone, Andrassy şi (iambetta, și a ter- 
minati dicendu : 

— Am tratat acestă cestiune, forte pe larg, în păr- | 

țile sale teoretice și praetice în diarul meu Iufelepeiunea - 

„popăreloră. 

Și întoreendu-se câtre mine îmi dice : 

— Pote că nai. citit, domnule, articulii mei din Iu- 

felepeiunea popărelor ; te sfătuese să-i studiezi cu băgare 

de sâmă, că -vel gâsi acolo soluțiunea tituror chestiu- 

nilor economico-socialistice cari preocupă lumea de la 

Lacul Sărat până în fundulu Irlandei și în vârful Ura- 

lilor. |



II. - 

R&măsesem uimit de atâta limbuţie. Cum pote vorbi 
cineva ore întregi _fâră idei și fără rațiune, înșirând 
numai la vorbe? Cum un om fără învețătură și fără es- - 
periență își pote permite a tracta cestiunile cele mai 
vitale ale unui popor? ȘI cum bărbaţi maturi cari se dicu 
omeni de stat, părinți ai poporului, foști miniștri, pun în 
mânile unor băeţi o armă așa de puternică și de peri- 

"cul6să precum este un, diar, prin care se pote propaga 
erorea și strecura prejudiţiele în spiritele a. mii de ino- 
cenți cititori, cari aşteptă în tote dimineţile de la or- 

“ganul partidului, să le spue ce trebue să cugete și să facă 
- în cestiunile qilei; și ac6sta într'o țară unde nu este permis „Rimănul să prescrie măcar un grăunte de chinină fără de a Se espune a vedea pușcăria, dacă n'a, studiâtu sciința 
bolelor și arta de a le vindeca; într'o țară unde legea. 
nu permite omului celui mai învețat să dică măcar doue 
cuvinte- dinaintea unui judecător petru susținerea drep- tăților unui amic, dacă n'a "petrecut cel puțin dece ani



în colegiu, în gimnasiii și în liceu, și alţi patru cinei ani 
” într'o “facultate de drept, unde să fi dobândit titlul de 
doctor sai cel puţin de licenţiat. Numai diaristului să-l 
lie permis să jtracteze păsurile și suferințele sociale, fără 
de a avea cea mal mică idee despre mijlocele de a le u- 
Șura ; acestuia să-l fie permis a scrie verdi și uscată 2 
propaga erdrea și a scurge veniri în mii de suflete 0- 
neste, învăluind minciuna în injurii și calomnii; să-l fie 
permis să pue impunit pana sa la disereţiunea și la ser- 
viciulă când a unuia, când a altuia ; a lăuda astădi o- 
norabilitatea și patriotismul omului pe care Ia tratati 
eri de prevaricator, de concusionar şi de trădător; a bat--- 
jocori pe bani în colonele diarului s6u, 
“Este destul astădi ca un (în să: aibă fiere la inimă 

şi nițică limbuţie de condeiu, ca să fie căutat pe plată 
bună la diarele de partid, cu deplină libertate de a în- 
jura și a calomnia. Când cavalerul condeiului este vre-un 
străin apelpisit sau vre un ovreiti frantuzit, vre un scâ- 
pat de deportațiune, plala si resplati este îndoită. 

Dacă. batjocoritul și enlomniatul ar îndeăzni să reclame 
în contra nedreptelor atacuri şi aensări cei se aduc, a- 
tunci să se aștepte a audi îndoindu-se înjurăturile, si 
dacă a avut norocul să aibă a face cu un folicular ceva 
mal blajin, i se râspunde prostindu-l cu fel de fel de în- 
v&rlituri de condeiu, dicendu-i-se că n'a sciut să citâscă, 
că nu înțelege cele scrise printre rânduri, și că diarului 
nici prin gând nu i-a trecut a pune la îndoială piobitatea 
și onorabilitatea reclamantului, O asemenea reparație Lre- 
bue să fie considerată ca un act de mare condescendență, 
căci nimic n'ar pulea să silâsea pe autorul iînjurătu-
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rilor de a-i acorda nici măcar atâta! Căci ce i sar putea 
fnoe? Sa-l lragă la judecată dinaintea juriului ? dar a- 
colo poţi fi sigur că vei întâlni dece avocaţi care mai de. 
care gata și voioși a-i trage fic-care câte o gură şi mai 
și de cât înjurăturile în contra cărora a reclamat, aceste | 
tote în numele și în on6rea libertăţii de consciință şi a. 
liberei cugetări ; fericit dacă părinții repausaţi at recla- 
mantului nu ar sughița, în mormintele lor! Nimeni și ni- - 
mic nu este cruțat. Dacă se raportă cineva la presa n6- 
stră, nici un om din cel eșiți din rânduri nu merită nimie 
alta de cât ocna, după unele diare, san de cât apoteosa, 
dupe altele. “Titlul de critice nu este de cât o masea sub 
care se adăpostesce invidia și 'sheșeftul. Se pune preț pe 
laude și pe înjurături, şi ți se spune curat în ochi, că 
dacă nu plăteşci pentru a fi lăudat, ai să fii înjurat până 
vei fi dărâmat, | | 

Cu tâte acestea dicem că legile ne garantâză "viața, o- 
norea și averea; dar ce garanție a vieței ar fi aceea, când 
asasinii s'ar primbla diua în amiaza-mare pe strade, cu 
cuţitele scose asupra trecstorilor? Și ce garantie a averii 
arii fi, când vagabondii ar putea incasa, liber și impunit 
chiriele şi arendile caselor și moșiilor? 

Seciu că nu e lesne a serie cu mez despre 6meni și 
despre lucruri; sciu că pentru acâsta trebue studir lung 

-Și cugetare sănătosă ; sciu că e lesne a serie cum serii 
ei, și că este anevoe a se pune în siare de a put scrie 
cum trebue. | a 
„Să nu se crâda din câte am dis, că aș cere să se a- 

ducă vre-o restricțiune cât de mică sau vre-o piedică li- 
bertăţii cugetărit, dar cred că ar fi. de dorit: ca presa să 

Ghica, Convorbirt, III, : | 2
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găs6scă ea însăși corectivul și încetarea scandalului la care 

asistăm. Ac6sta nu prin legi de presă san prin verdicte 

ale curților cu juraţi, dar chiar în libertatea de cure se 

bucură și de care trebue să se bucure. : 

O instituțiune, ca și unu individ, își compromite posiţiu- 

nea și consideraţiunea şi-şi perde acțiunea morală, dacă 

nu se respectă pe sine. Ce acţiune şi ce pulere ar ave 

magistratura, baroul, aimata, dacă personele caâri le com- 

pun nu ar inspira stimă și respect, daca între dinsele 

nu ar cesista consideraţiunea aceea ce omenii onorabili 

își. datorese unii altora, și dacă nu ar fi geloși unul pen- 

iu altul de repulaţiunea lor? 

Intre diariști, ori-cari ar fi opiniunile și credințele in- 

diciduale, ar trebui să esiste un spirit de corp, 0 soli- 

daritate de credințe şi de: idei, în ceea ce privesce o- 

norabilitatea și buna credință; să fie o corporaţiune -de. 

Omeni respectabili și respectaţi; căci. alt-fel, me întreb, 

unde 'are să ajungă Presa română, acest paladiu al ga- 

ranţiilor şi al instituţiunilor liberale, dacă deservenţii ei ar 

persista pe calea pe care ai apucat? Unde are so con- 

ducă nisce servitori cari se plătesc nu după sciința și 

seriositatea investigațiunilor și a cugetărilor, ci după in- 

tensitatea invectivelor şi calomniilor ce sunt capabili să 

asvârle asupra acelor cari nu împărtișese opiniunile și 

patimile patrenilor lor și când se plătese cum se plătea 

odini6ră pumnalul bravilor? Presa, giaristică, dacă nu va 

depărta de la dinsa asemenea servitori, va. fi'redusă a 

nu mai fi de cât instrumentul paraponisiţilor “și refugiul 

sicarilor condeiului, și împreună cu prestigiul va perde 

acțiunea ce trebue să esercite asupra moralității, va în-
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ceta de a mai fi aperătorea libertăţilor publice şi a in- „tereselor țării, . 
Remediul r&ului nn se pote găsi decât în controlul mu- lual. Este sciut ea opiniunea Gmenilor are mult mai mare acțiune asupra [ie-cărui membru de cât asprimea legilor. - Diaristica nostră, preocupată mai mult cu politica mi- litantă, în care mai tot-deauna personalitățile jâeă rolul cel dintâia, a avut și timp puţin Și spaţiu restrins pentru studiul cestiunilor sociale cari i nteres6ză și l6gă viitorul. țării. Asemenea cestiuni "au fost tratate mai tot-deauna eu ușurință și mai mult în trecăt. Dacă multe din proble- mele în fața cărora ne-am găsit, s'au resolvat înte'un mod Pripit si. nu tot-deauna bine nimerit, causa a fost că ele mau fost bine studiate; lote luminile (Erii mau fost che- mate și consultate din vreme și la îndelete; de cele mai » multe ori corpurile legiuilore au fost surprinse, când me- - „Săgiul capului Statului a venit să le câră soluțiunea unei cestiuni importante. Acâsta s'a făcul pentru că presa guver- namentală, în zelul și devotamentul seu, nu găsia alta de făcut decât de a întona laude înțelepciunii și prevederii Omenilor de la putere; iar presa oposiţiunii, care caulă _În ori ce vot un mijloc de a resturna ministerul, se strige la inepţie, la incapacitate și la trădare, în cât publicul n'a putut participa la resolvarea cestiunilor celor mari, decât numai cu inima și cu patriotismul fără de a face și par- lea raţiunii. Presa română a fost de multe-ori atât de mult distrasă de la adeve alele interese ale ț&rei, încât adesea presa „străină a fost mai din vreme informată decât cca locală despre. cele ce erat să se propună şi despre inten- țiunile guvernului nostru,
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„Dar aud pe cititor cârtind și observându-mi că la în- 

ceput par'că promisescm să-i vorbese de cu totul alte 

lucruri. , 
Așa este, dară 'ce să fac dacă așa este natura cestiu- 

nilor economice și sociale : ele se legă şi se incâlcese 

așa, în cât nici una nu este străină alteia în mod absolut. 

Să revenim dar la obiectul cu care am început! 

Infocatul tenăr vedendu-me uimit în admirarea mea, me& 

apostrofeză dicendu-mi : . 

— Ved că taci, domnule, nu dci nimic; ce, d6ră, nu” 
aprobi ideile mele? Eu sunt gata a le discuta și să te 

conving. 

— Mărturisese, domnul meii, că ei nu împărtăşesc cu 

totul felul dumnia-voastră de a vedea lucrurile. 

— Va să dică nu ești patriot, nu-ti iubeşti țara, nu ai 

voi s'o vedi fericită! 

— Sunt român, și ca ori ce român doresc și ei s'o o ved 

prosperă și glorisă, dar nu cred că sistemul ce preconi- 

sați să fie drumul cel mai nimerit ca s'o ducă acolo unde 

dorim cu totii. Ideile domniei-voastre nu sunt ale sciin- 

ței moderne; departe de a fi economice, ele sunt anti-eco- 

nomice şi chiar anti-sociale; sunt contrarii principiilor a- 

doptate de mai toți învățații cari sau ocupat cu sciința 

fericirei poporelor. - | 

— Atât mat reu pentru dinşii, îi plâng! 
Cu aceste cuvinte, tânârul ziarist se ridică repede de 

la masă și-și iea pălăria dicând: 

— Opt oare trecute! m aşteptă la Consiliu!



IV. 

Acei cari sau opupat de fericirea poporelor numai în mod superficial, nu înțeleg bine mecanismul acelor d6u& operațiuni cari constitue vița socială, și de la cari de- pinde buna stare natională :. producțiuneu și. consumu- țiunea. 
' , O țâră este bogată prin natura pământului, prin clima ei, prin puterea vegelativă și prin activitatea și inteliginți locuitorilor. Un pământ produce” cu puțină muncă ccea ce altul vroduce cu o muncă de dou și de'trei ori mai mare. Și astfel clima și rodirea pământului contribue la fericirea poporului. a. 

Fertilitatea pămentului a avut tot-d'a-una, o mare înri- urire asupra civilisațiunii ; nai ales în lumea cea veche, a avut o acțiune insemnata asupra lucrării și capacității muncitorilor ; raportul dintre pământ și om este un coe- ficient forte important al bogăției sociale, Astă-di în A- frica, în pustiul Sachara, dacă calătorul găsesce un colţ de loc ospălos causa este că acolo sa găsit apă și sa putut cultiva pâmentul,, de accea sau adunat Gmeni, și s'a înființat un suhat, un sat sau un Oraş.
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Este în natura omului să nu-i placă munca fiind-că 

munca 6 ostenitâre.' Când cineva se pune pe muncă, o 

face cu siguranta, sau cel puţin cu speranța, că prin a- 

_cea ostenâlă, prin acea lucrare, va dobândi sau lucruri - 

de cari are trebuință sau lucruri pe cari să le pstă. 

schimba cu altele cu cari să-și îndestuleze nevoile şi mul- 

țumirile. N 

Producerea, fiind ostenitore și consumaţiunea, fiind mul- 

țumitore, este natural ca fie care să caute a munci cât 

sar pulă mai puțin și a se mulțumi cât. sar put mai 

mult. Asa fiind, pentru a face pe om producător, ire- 

hue mai întâiu de tote ca el să fie asigurat că ceea ce 

va dobândi prin muncă să fie al stu că numai €l să 

aibă dreptul să se serve de productul acelei munci, sau 

că numai el să aibă dreptul si dispue de acel product 

pentru a-l schimba cu obiecte de cari voesce să se 

serve, | 

Precum vedem, producțiunea este supusă consuma- 

țiunii si valorea produetelor caută si fie în raport cu 

trebuințele sai cu dorința ce se simle de dinsele ; așa 

dară activitatea consumaţiunii are o mare înviurire asu- 

pra producţiunii, căci nu putem consuma dacă nu pro- 

ducem. , 

Tendinţa omului este de a-şi da mulţumiri cât de 

multe, de a se bucura de tote bunurile din lume ; și cu 

cât omul este mai cultivat cu atât și trebuințele lui sunt 

mai mari și mai variate; ele crese şi se înmulţesc. pe totă 

diua, cu cât cultura lui se desvolta. Cu cât un popor 

este mai sus pe seara civilisațiunii, cu atât trebue să pro- 

ducă mal mult pentru întimpinârea multiplelor; sale tre-
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buințe ; ast-fel consumaţiunea fiind strîns legată de pro- 
ducțiune, devine măsura cca mai adeverată a civilisațiu- 
Nil și a bunei stări a unul popor. 'Traiul bun, darea de 
mână, sunt elemente esenţiale ale fericirii unui popor; 
iar sărăcia, miseria, neputința de a consuma, sunt fuse 
nenorocite ale esistenţei sale, 

Precum vedem, consumaţinnea la rândul seu este sub- - 
ordinată producțituni; prin urmare, pentru a mări con- 
sumațiunea nu esistă alt mijloc de cât a activa produe- 
tunea şi a înlesni schimbul, - 

În vi6ţa socială toți Gmenii sunt tol-odată și produc &- 
tori și consumatori, însă nimeni nu este în stare să pro- 
ducă el însuși tote obiectele ce consumă, şi pe cele mai 
multe şi le procură prin schimburi, — în practică ven- 
dând ceea ce producem și cumperând pe cele ce ne trebue, 
cu prețul dobândit dupa cele ce am produs. 

- Dar fiind-că acel cari caută un obicetu de care at 
trebuinţă, nu-l pot găsi tot-d'auna la îndemână, și de 
multe ori ar fi siliți să se ducă să-l aducă de: peste 
mâri şi de peste țări, apare rolul intermediarului între 
producetor și consumator, rolul comerciantului, a cărui 
lucrare nu este de a produce: obiecte de consumat, ci 

„numai de a le lua de unde se găsesc, și a le duce acolo 
unde se cer. 

„Misiunea comerciantului este de a fi mijlocitorul sehim- 
burilor între locuitorii deosebitelor localităţi și teri; de 
a duce productele pe apă sau pe useat la locurile unde 
se caută ; el stabilesce, prin acţiunea sa, balanța între 
valorea obiectelor ce câută, consumatorul și valorea 0- 
biectelor ce oferă producătorul,
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Cu cât transportarea de la” un loc la altul, de la o ţeri 

la alta va fi mai lesne şi matieftină, cu câtu s'ar înființa 

mai multe şosele, canaluri, drumuri de. fier, corăbii şi va- 

pâre, care să potă înlesni și reduce costul transportului, 

cu utât consumatorul, adecătotă lumea, va fi mal folo- 

șit; de aceea stabilirea şi perfecţionarea mijlocelor de co- 

municațiune și de transport pe apă şi pe uscati, sunt con- 

siderate pretutindeni ca cele mat principale lucrări de utili- 

tate publică. Cu cât trecerea de la un loc la altul va îi mai 
„liberă, cu atât poporul își va putea procura mai lesne și 

mai ieflinu obicetele de consumaţiune. 

Consumaţiunea și produețiunea sunt'atât de legate între 

dinsele, încât una nu pote exista fără alta. Un import 

mare trage după sine un export deopotrivă de mare și vice- 

versa ; ele sunt două operaţiuni cari, vrând nevrând, tre- 

-bue să se balanseze. Un popor care importă mult, dove- 

desce că consumă mult; cu cât importă mai puțini cu 

“atât este mai neavut, cu atât își procură mulțumiri mai 

putine. Cu tâte astea tot mai sunt Omeni cari cred, cu 

„tencrul nostru din birt de la: Gura raiului, că fericirea unui 

stat este de a av6 o exportaţiune mare şi o importațiune 

căt sar pute mal mică. Cred că împiedecând producţiunile 

străine de a intra în ţ6ră, poporului își păstrâză banii și se 

îmbogățesce. Nu vor să vadă că valorea importului nu 

pote întrece într'un mod constant valorea exportului, și că 

atunci când se vede una ca acesta, și se întâmplă ca într'o 

serie de mai mulți ani, să iasă mai mulţi bani de cât intră, 

că acâsta nu pole proveni de cât din cause escepţionale 

şi lesne de esplicat. La noi provine din causa anuităţi- 

lori, dobândi şi amorlisări pentru împrmuturi contrac-
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tate în străinătate şi pentru cheltuelile întreținerii de ti- neri la studii, casuri cari amândoug sunt 0 întrebuințare reproduciivă a acelor bani, căci plata anuităților este pen- iru un capital întrebuințat în lucrări reproducătore: drumuri de fer, canaluri, arme ete., iar banii trimiși tineriloră stu- denți sunt un plasament care are să fructifice prin sci- ința ce vor aduce în serviciul societăți, 
Necesităţile tesaurului public și unele exigenţe interesate au fost causa înființării a. o mulțime de restricțiuni puse la trecerea obiectelor dintr'o țâră înte'alta și de multe ori Chiar de la un oraș la altul al aceleiași țări, restricțiuni cu totul jignitore consumaţiunii și producțiunii. Din NOro- cire însă acelg obstacole, dacă nu dispar, dar cel puțin își pierd din di în di tăria și chiar multe dint» însele nici nu mai esistă, au dispărut, 

“Darea pusă asupra obiectelor de consumațiune la frun- taria unei (&ri sau a unui târg era pur fiscală; mai târ- diu însă plata asupra mărfurilor străine a fost ca o com- pensare a sarcinilor puse asupra productelor naționale, patente și altele dâri pe cari nu le plătise mărfurile stră- ine și cari nu” profitase statului care au veniti să fie între- buințate. Daările asupra unor obiecte de consumaţiune cari nu au semenele loru în producțiunâa indigenă și cari nu se pot înlocui, precum sunt colonialele au fost considerate, ca un mijlocii de a supune poporațiunea la o dare ascunsă, sau o dare indirectă lesne. de priceputi, 
In timpuri mai moderne însă, dările vamale” ani .avut tot o-dată și scopul de a favorisa. industria națională, de a O pune la adăpost dea o apera de concurența străină
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și dea asigura mai mult sat mai puțin consumaţiunea 

productelor fabricate în țeră. ; 

După cum vedem. taxele vamale au avut și ul un 

scop fiscal şi altul” protecţionist și se pol împărți în trei 

categorii pur fiscale, proteeționiste şi mizte sau fisculo-" 

protecțiouiste. 
| | 

Taxele fiscale, cari au de scop de a procura. statului 

un venit, nu pot finici arbitrare, nici nelimitate; căci 

consecința neapărată a unei taxe fiind de a sui preţul 

obiectului cu cel puţin: atât căt a plătit la intrare, mic- 

soreză consumaţiunea, și venitul statului nu este tot-dea- 

una proporționat cu mărimea taxei; adesea, dacă nu tot- 

dea-una, o taxă mai mică aduce statuhii un venit mai 

mare decât o taxă urcală, căci eftinind obiectulu i se spo- 

resce consumaţiunea.
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. 

Cercetarea minuţiosă și raţionată a intereselor 'gene-. rale 'a unei națiuni, duce fără der şi pote la adoptarea. „Principiului liberului schimb (libre €change). Taxele va- 
male și protecţionismul sunt o pedică la desvoltarea bunei 
stări și a fericirii naționale, câci scumpind preţurile - o- 
biectelor, împuţin6ză mumerul cumpărătorilor, MiCȘOrEză 
consumațiunea, prin urmare micşoreză şi împutinâză mul- țumirile, | a 

Aperătorii protecționismului, ca să justifice și să susţie 
teoria lor, die că munca fiind bogăția unei tări, gu- 
vernul trebue să, caute prin tote mijlâcele să prolâgă și 
să, încurageze cât va pute industriile regnicole în contra 
concurenței străine, ca astfel să asigure munca -lucrători- 
lor indigeni. Ei mai adaogă, că 0 eră trebue să-și pota procura t6le trebuincissele la dinsa, iar nu să depinda 
de alte ţâri. Unii merg cu acest raționament până a 

"crede că tarifele protecționiste sunt forte juste și admit 
chiar prohibiţiunea, precum am vedut cele ce diceau tinerii de la <Gura raiului». 

, 
Ceea ce a deșteplat mai mult spiritele în privința sis- 

4
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temului vamal și a dovedit până la evidenţă teoria liber- 

tății susținută de părinții” sciinței economice : Adam 

Smith, de Say, de Ricardo, de Bastia, de Cobden și de 

urmașii lor, a fost mai înlâiu unitatea vamală Germană 

Zolercin, care a suprimat: mai tote vâmile de la un 

stat german la. altul, mărginind vama la periferia în care 

se cuprind tote statele intrate în unirea, vamală. 

O altă împrejurare a fost legea cerealelor în Engli- 

tera.—Englesii și Francezii credeau că nu sar putea per- 

mite intrarea liberă a grânelor din Ungaria, din Rusia, 

din România și din America. fără de a da o lovitură de 

morte agriculturei indigene; îşi diceau că în tările acelea 

cerealele se dobândesc cu mai puţină muncă și cu o 

cheltuială mai mică de cât în ţările lor, și că, de sar lăsa 

intrarea lor liberă, grânele indigene, a căror producti- 

une costă mai scump, nar mal put ţine concurență cu 

acele venite diniracele ţări; că cele indigene ar remâ- 
n6 nevândute și agricultorii. sar ruina. 

Sub inflmența acestor idei iată ce se făcea : ori de 

câte ori, din causa unei recolte proste în Englitera, se 

scumpia pânea înțr'atâta, în “câL poporul începea să câr- 

tâscă , guvernul: convoca pe agricultorii cei mari și-i 

consulta; răspunsul lor era 10t-d'a-una acelaşi şi cunoscut 

de mai nainte : <să se menție tazele.> 

Când lucrul devenia prea grav, de muriau Omenii de 

fome cu miile, ca la 1841, agricultorii opinau, cu mare 

greutate, pentru o mică reducere; dar și acesta cu con- 

dițiune ca acea scădere de taxă de import pentru ce- 

reale să nu aducă vătămare agriculturei indigene şi să 

fie numai până la recolta viitâre, cel mult. Mai târdiu au 
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consimţit Cu mare greutate la sistemul numitu « Scara mobilă,» al cărui scop era de a mențină prețul grâului pe piețele Engliterer într'o stare „nevariabilă, ca ast-fel prețul pânei să fie tot-d'a-una același, în anii de recoltă Prâstă ca și în acei de recoltă bună. Cu cât recolta era mai bună în Englitera, cu atât taxa asupra cerealelor stră- ine se urca, şi cu cât era mai slabă cu atât taxa scădea. Acest sistem, ingenios în aparență, Sa dovedit nepractie Și a ridicat reclamâări din partea armatorilor și negusto- rilor grânari, cari necunoseând de mai înainte taxa la care era să fie supus grâul lor la sosirea în Engliteva, nu mai îndrăsniau să facă Cuinperături de producte, căci ast- fel comereiul cerealelor. devenia periculos, devenia un. fel de joc la noroc, care putea da une ori beneficii fârte mari, dară alte dați devenia ruinător. 
In faţa lipsei Și scumpetii de pâne care a Cosiat în " ani nenorociţi vița a sute de mii de Omeni, opiniunea “Publică, având în capul ei pe vestitul Cobden și strigând mereu în contra fOmetii, a 'siliţ pe guvern a suprima. cu totul dările fiscale asupra cerealelor. Astă-qi ele sunt ad- mise în Anglia fara plată de taxa vamală. Și minune! Cultura pămentului nu a suferit cea mai mică smintelă, Cu totă spaima ce inspira agricultorilor Englesi, grâncle ame- ricane mai ales, producțiunea ' agricolă să desvoltat și. mai mult şi renta pămentului în loc de a scăde s'a suit. Un alt csemplu conchidător este ceea ce sa petrecut în Francia cu terul Și cu cărbunele de pământ : Se cre- dea că, dacă sar permite intrarea ferului Și a cărbunelui de pamânt engles ȘI belgian fără o taxa mare, ferul frances nu, sar mai put vinde și esploatatorit indigeni s'ar ruina.
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Guvernul francez întimpina cea mai mare împotrivire, ori 

de câte ori se. încerca să scadă taxa asupra acestor 

doue obiecte, şi Francia remăsese cu totul înapol de 

Enghiera şi de Belgia în privința fabricării mașinelor mai 

cu deosebire. In diua când guvernul, trecând peste con- 

siderațiunile esploatatorilor de. fer și de cărbuni, a luat 

asupră-i de a reduce taxele ast-fel că intrarea în Francia 

a cărbunelui şi a fohtei (tucia) englezesci și belgiane să 

devie posibilă, acâsta nu a ruinat nici cuptorele de fer, 

nici minele de cărbune francese, și tote industriile ferului, 

precum fabricile de mașini, de trăsuri, cuţităria, lăcâtu- 

_şerie, unelte, drumurile de fieru şi sumă de alte fabri- 

caţii s'au înființat, s'au desvoltat și prosperă. 

Daca am chiema pe tabaci să-i întrebăm ce taxă le-ar 

conveni să se pue asupra pieilor argăsite în străinătate, 

"putem fi siguri că.ei ar propune a, se opri intrarea pie- 

ilor străine, sau cel puţin a li se pune o taxă așa de mare, 

în cât nici cismarii, nici curelarii să nu mal poti să se . 

serve de pieile străine în lucrările lor de încălțăminte 

şi de șelărie, ca ast-fel să fie silită lumea să cumpere 

pieile tabacilor noștri şi să plătâscă scump încălțăminte 

de calitate prosta. Dar tot-odată să întrebăm și părerea 

celoralalii Români. cari nu sunt: tabaei, și putem fi: si- 

guri că ea va fi cu totul alla, căci le-ar conveni mai bine 

să găsâscă în terg încălțăminte, hamuri şi alte obiecte 

de piele, ieftine și de calitate bună, fie ele de piele argă- 

sită în ţâră sau în streinălate; părerea lor ar fi a sc 

lăsa pielăriei străine libertatea de a veni în țeră fără plată 

de taxă.
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Ceea ce die aci pentru tabaci, o putem repeta pentru 

tote cele-lalte meserii. i | 

Numai eroitorilor le convine ca hainele venite din stră- 

inătate să fie grei impuse, iar tota cea-laltă lume este 

interesată ca hainele să potă intra liber fără taxă, ca să 

şi le potă procura mal ieftin. 

Fie-care corporațiune cere taxe mari, dacă nu $i Pro- 

hibițiuni, pentru obiectele din afară similare cu. cele ce 

produce, cismarii pentru cisme, eroitorii pentru haine, lă- 

cătuşii pentru fierărie, tâmplarii pentru mobile ; dar tot- 

odată cere liberă intrare pentru tote cele-alalte obiecte; 

în cât, dacă ne-am închipui populaţiunea. împărțită într'o 

mie de meserii de câte .o mie de membri în fie-care cor- 

poraţie, din tota poporaţiunea numai 0 mie de familii ar . 

voi imposit asupra hainelor venite din străinătate, căci 

numai o mie ar fi interesate să fie hainele scumpe, iar 

cele-alalte noue sute de isnafuri sau noue sute de mii de 

familii, ar fi interesate să nu fie impuse, ca să le poti 

cumpâra cât mai ieftin. Asemenea pentru cismari, ăse- 

menea pentru ferari, pentru tâmplari ete. — Taxa vamală 

asupra. hainelor» este nu numai un imposit indirect asu- 

pra. tuturor celor cari nu sunt eroitori şi cari sunt de o 

mie de ori mai numeroși, dar este tot-odată un privilegii, 

pentru că acel imposit profită numai croitorilor, cari, în- 

wun mod indirect, încaseză acel imposit prin seumpetea 

hainelor. 
Adversarii sistemului protecţionist nu tăgăduese impor- 

tanța muncei ca factor al bogăției Statului, dar ceea ce 

voese ei este ca ea să fie bine întrebuințată, întrebuin- 

țată, cu spor, aplicând-o la lacrările acelea pentru cari 

he
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"poporațiunea are mai multă aptitudine și pentru" cari con- 
dițiunile în cari se allă sunt mai favorabile. Intr'o ţeră 
agricolă de esemplu, care are pământuri întinse, păşu- 
nări bogate, ar fi o economie r&n întelâsă a fabrica po- 
stavuri și mătăsării și a cumpăra din străinătate vite, unt, 
brânză și Guă, 

Liberii schimbiști cred că drepturile protectore nu nu- 
mai că nu aduc nici un folos producțiunii indigene, dar 
merg și mai departe, cred că împiedecă desvoltarea gene- 
ral a industriei indigene, a comerțului și a agriculturii 
și că aduce adevărată. vătămare desvoltării și înaintării 
bogăției publice. 

Ideile - protecţioniste au avut mare! trecere în secolul 
„trecut, pe atunci pe când transportarea de la un loc la 
altul era scumpă, anevoiosă şi de multe ori imposibilă ; 
dar -de la inceputul secolului al XIX-lea sciința econo- 
mică în Francia, în Italia și mai cu deosebire în Anglia 
sa rădicat contra lor. Zolvereinul le-a dat o lovitură de 
morte, arătând întrun mod pipăit, că lăsând trecerea li- 
beră de la un stat german la altul, acele state nu numai 
că nau suferil nici o pagubă, dar au simţit o uşurare , 
un bine, precum va fi un bine și mai mare când se vor 
desființa acele vămi dintre Germania și Francia, dintre 
lalia, Spania și dintre tâte statele mici şi mari, Zolve- 
reinul a dovedit până. la evidenţă câ buna stare a pOpo- 
rațiunii se măresce cu cât se întinde mai mult cercul 
liberei cireulațiuni a productelor. Suprimarea taxelor va- 
male dintre Piemonte și "Toscana, dintre 'Toscana şi Sta- 
tele papale, dintre acestea şi cele doue Sicilii nu a adus
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pagubă 1 nici unei dinte” acele părţi ale Italiei, şi unirea a 
fost nu numai un bine politic dar și. un bine economie. 

Ideile de liber schimb an făcut și fac pe. totă diua 
proseliți, de și întâlnesc opunere forte mare atât din partea 
guvernanților, căci ved o dificultate a înlocui prin alte 
dări sutele de milione ce figurâză în budgele ca venit va- 
malu, precum și din partea celor interesați. în unele fa- 
bricări, în cari au angagiat capitaluri forte însemnate și . 
cari Sar simţi tare loviți, de nu și ruinați, dacă ar fi 
abandonaţi liberei concurenţe. 

Cu t6te acestea îns nu este mai puţin adeverat ca 
in ţerile cele mai industriale, chiar cele mai luminate, în 
Francia, în Germania și mai ales în Anglia, se procede 
treptat la realisarea acestei idei prin scăderea continuă 
a tarifelor și prin admiterea tuturor productelor, 

A restrînge comereiul unei feri cu celeal&ite, dând avan- 
'"„tajul, fie prin proibițiuni, fie prin tarife, unor industrii 

a căror vi6lă nu depinde decât numai de sacrificii na- 
ionale, este a împedica desvoltarea bunel stări a pPOporu- 

-lui și a precipita decadenţi economică a; țărei. Nu se ri- 
dică bogăția naţională prin taxe vamale, ca se ridică prin-. 
to aplicațiune înțelâptă și stăruitore a muncei, dând 
protecțiunea legii industriilor cari pot prospera prin na- 
tura lucrurilor, prin cliniă, prin calitatea pământului, prin 
posiţiunea geografică și prin îndemânarea locuitorilor, căci 
numai acele pot prospera producând mult, bine şi ieftin, 
și numai acele pot realisa beneficii adevărate; iar acelea 
cari nu pot prospera decât numai prin ajutorul tarifelor 
asupra, similarelor, nu fac alta decât să împuţineze rela- 

«Ghica, Convorbiri. ui, - 3
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țiunile de schimb, să isoleze națiunea şi si apese ca 
un imposit asupra ei. , 

Este forte de însemnat cum cad în contradicţiune cu 

el înșiși acei cari cer protecțiunea industriei lor prin dări 

vamale ! Fabricanţii de stofe de lână, de esemplu, cer ca 

stofele de lână similare străine să fie supuse la o dare 

cât sar putea mai mare, dar cer tot-odată ca lâna 

străină să nu fie impusă; o pretind şi o cer, cu tote că 

în sistemul lor libera intrare a lânei ar împuțina bene- 

ficiile și ar aduce pagubă crescătorilor de oi, prin scă- 

derea preţului lânei. De aci Tupta între aceste două in- 

dustril și nedumirirea guvernului mare! Cum să combine 
şi să mulțumâscă pe amândou& grupurile de intere- 

sați?. Fabricanţii de ferăriă .cer pe de o parte ca ferâ- 

ria străină să fie oprită sau cel puţini greu impusă, şi 

pe de alta pretind ca fonta străină întrebuințată la fa- 

bricarea ferului, cu care se servă ci, să fie liberă de a 
intra fără taxă; producătorii de fontă ceri ca fonta stră- 

ină să fie impusă şi cărbunele de pământ să intre fără 

taxă. Intrun cuvânt fiecare industrie cere protecțiune 

vamală pentru obiectele ce produce și liberă intrare pentru 

cele cu cari se servă la fabricarea productelor sale. 
Unele guverne, legănate între „aceste dâu& exigențe 

contra-dicătâre, ai imaginat ună slab paleativ: sistemul 

“numit Drawback, adică a înapoia fabricanţilor, când esportă 

productele lor, părțile taxelor percepute asupra tuturor 

materiilor cu cari s'au servitu la fabricare ; sistem și a- 

nevoe de practicat și păgubitor fiscului totodată; sistem 

care să înlocuit prin altul tot atât de anevoe și de com- 

„plicat numit acquit a condition (plătit condiţional), și care
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constă întru a se admite intrarea liberă a unor materii, pe 

un timp determinat, cu condiţiune ca în acel interval să 

se exporte o câtime de articule la fabricarea cărora să fie 

servit o parte analog gă de acele materii. 

Lumină se face din di în di mai mult asupra acestei 

„cestiuni și lumea. începe a înțelege că restricțiunile va-. 

male, protecţionismul şi prohibiţiunile aduc. vătămare 
producţiunii naţionale, în loc de a folosi, şi că sistemul 

libertăţii îi priesce mult mai bine. Fiecare înțelege că 
adeverată prosperitate constă în înlesirea de a-și pute 

procura produetele, că condiţiunea de căpetenie a pros- 

perităţii este ca munca să potă da maximum posibil de 

producte de schimb şi că trebue aplicată mai cu deo- 

sebire la industriile acelea pentru cari poporațiunea are 

mai multă îndemânare, - mai multe înlesniri şi mai multe 

mijlote, iar nu la industriile cari nu pot trăi de cât cu 

sacrificiile contribuabililor. , 

De și interese politice, râu înțelese, fac pe unii să 

credă că se pote reveni la ideile cele vechi de protec- 

ționism, dar lumea merge pășind pe tâtă diua câtră li- 

berul schimb, căci. legile raţiunii sunt mai pre sus de ori 

ce voință individuală. Un om -puternic pote împedeca sau 

întârdia, pentru un timp, mersul natural al Ierurilor, dar 

a-l opri nici o dată! Misiunea omului de bine, a cugetă- 

torului este de a descoperi legile adeverate ale interese- 

lor sociale, și misiunea. omului politic este de a aplica a- 

cele legi, de a supune acestor legi tte voințele indivi- 

duale și de a opri pe ori-cine de a-i impune altele. Omenii 

cari se bucură de încrederea poporului și cari îi voiesc 

binele, când nu sciui 'saa nu înțeleg cum trebue cum-
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pănite interesele generale acestui popor, fac une-ori un 
reii mult mai mure de cât cei reă-cugetători, căci po- 
porul, având tâtă încrederea în patriotismul şi în senti- 

„mentele..lor de iubire, îi urmâză orbesce și se face cam- 
“pionul ideilor celor mai greşite și mai vătâmătore. 

A voi să se înființeze o industrie națională este o cu- 
getare mare și folositâre; dar a voi să se înființeze prin 
protecționism și prin subvenţiuni este un reu forte mare, 

î cărul consecințe sunt necalculabile. 
Regulamentele și restricțiunile la cari comerziul a fost 

supus n'au făcut de cât a aduce piedici desvoltării indus- 
triale. Reformele operate întracestă a doua jumătate a 
secolului prin tractatele și convențiunile vamale nau a- 
vut “alt scop de cât de a ridica comerciului unele din 
piedicele care-l încurcaa. Mar tote acele tractate an avut 
tendinţa de a face posibilă trecerea productelor dintr'o ţeră 
într'alta. In malesie de schimb, ca şi în modul de a conduce 
tote celealalte interese sociale, ar fi de dorit ca guvernul 
să-și concentreze ucţiunea numai întru a manţine ordinea 
publică, a opri po cei îndrăsneți de a oprima pe cei slabr, 
și de a îngriji de sănătatea “generală, ă 

Sa dis de unii economiști că ar fi unele obiecte, pe 
cari străini! neputend să le gasâscă de cât numal întrun 
singur loc, precum este guano care nu se află în abun- 
denţă decât în Peru, puci6sa care nu se găsesce esplo- 
atabilă de cât în Sicilia, ciaiul care până în anii din ur= 
mă nu se pulea produce de câi în China; că sar pu- 
(6 să se pue la ezirea acestor obiecte din țera lor taxe fârte 
mari, pentru că străinii sunt siliți să le cumpere ori cât 
de scumpe ar fi, negăsindu-le aiurea, Pâte îi aici o apa-
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rență de adevăr, dar este positiv că lucrul nu trebue î îm- 

pins prea departe, fiind-că atunci cei cari ss. servese cu 

_acele producte au să caute l6te mijlocele de a le înlocui 

cu altele, precum se face cu ciaiul pe care Englesii ai 

început a-l cultiva cu mult succes în Indii cu îngrășă- 

rile artificiale, cu fulmicotonul. și cu dinamita cari o să 

înlocuiască puciosa ca material de războiti. 

Taxele asupra, importului sunt pur fiscale, când se pun 

asupra productelor cari nu se pot produce într'acea, ț&ră, 

precum suut cele asupra ciaiului, puciosei, cafelei și a- 

supra tuturor colonialelor și asupra zahărului, în țerile 

unde nu se pote cultiva nici trestia, nici sfecla; iar când 

se pun asupra productelor cari ai similare și se pot pro- 

duce în ț&ră, și totodată acele produse în întru sunt sau 

scutite de tot saii supuse la o taxă mai mică, atunci a- 

cele, taxe au un caracter protector, ast-fel ar fi de e- 

xemplu taxa pusă asupra lânci străine la intrare, pe 

când lâna indigenă ar fi scutită: taxa asupra încălțămin- 

„telor aduse din străinătate, pe când ecle indigene ar fi 

sculite. În asemenea casuri . consumatorii plătesc iuni 

mult de cât suma ce intră în casa statului, pentru că 

„acele taxe'sue pretul și al lânei străine şi al lânet indi- 
gene, și al încălțămintelor străine şi al celor făcute în 

țeră. Ca să precisez mai bine xoiu pune cifre: Să ne 

„închipuim, de esemplu, că într'o ţeră consumaţiunea lâ- 
nei ar fi de 10,000,000 de kilograme și că din stră- 

inătate “ar cni 5,000, 000 kilograme, iar celealalte 

5,000,000 ar fi lână indigenă; să qicem că lână străină 

ar costa la fruntarie un leu kilogramul, şi că i se pune 
o taxă de 10 la sută, vamă la intrarea ei; guvernul ar
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percepe 500,000 le: vama asupra lânei străine, care nu 
„Sar pul6 vinde decât'pe un leu şi dece bani klogramul, 

- dacă nu şi mal mult. Lâna indigenă S'ar vinde tot pe un 
leii și dece bani, adică că publicul ar plăti 1,000,000 ler 
mai mult pe lână, decât dacă ar fi lipsit vama. Din a- 
cest milion de lei pe care îl plătesce publicul peste 
ceea ce ar fi plătit dacă lâna străină ar fi intrat fără 
vamă, numai 500,000 lei intră în casa statului, iar cei- 
lalți 500,000 lei se plătesc indirect producătorilor de lâna; 
cu alte cuvinte statul supune pe locuitori a plăti câtorva 
producători de lână un imposit de 500,000 lei pe tot a- 
nul. S'a calculat că în Francia poporul plătesce o dare de 
30,000,000 lei pentru cărbunele de pământ, pe când din 
acâstă sumă numai 2,000,000 lei intră în casa. tesauru- 
lui de la taxa asupra cărbunelui venit din străinătate, iar 
ceilalți 28,000,000 sunt în favorea exploatatorilor de căr- 
buni fără nici un folos pentru Francia. 

-“ Impositele asupra obiectelor manufacturate venite din 
afară ai totdeauna un caracter mal mult protector de 
cât fiscal. Numai atunci se pot considera ca pur” fiscale, 
când productele similare naționale ar fi supuse la a dare 
interiră equivalentă. 

Sistemul protecţionist este combătut pe faţă de taţi a- 
cei cari țin semă de interesele generale mai mult de cât 
de cele individuale: sau de grupuri, şi este combătut, în- 
trun mod indirect și ascuns, de chiar acel cari sunt pre- 
ocupați numai de interesele unui grup; și 6tă cum: De 
vom considera mai cu s6mă fabricatele, grupul care pro- 
duce un obiect, instrumente de fer de esemplu, pretinde 
și stăruesce a dobândi ca similarele venite din strâină-:
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tate să fie cât sar putea mal impuse, dar tot odată pre- 

tinde şi stărue ca materialul cu care se servă el la fa- 

bricarea lor, precum sunt fonta, cărbunele ete., să fie ad- 

„mise fără taxă; ceea ce face că interesele se împung; și 

se contraluptă. In ceasul citat aci: fabricanţii de obiecte 

de fer cer şi pretind ceva, care fiindu-le lor de .folos, 

este păgubitor fabricanţilor de fontă şi esploatatorilor de | 

cărbune. Cele mai multe grupuri de fabricanți sunt într'a- 

celași cas. 

Acest antagonism a avut un resultat bun, a adus re- 

ducerea şi chiar suprimarea dărilor de intrare asupra ce- 

lor mai multe materii brute, și a necesitat încheiarea a 

mai-- multor tratate de comerciu între state; a făcut că în 

statele civilisate sunt astădi doue tarife: unul general şi 

altul convenţional; cel Vintâiu lăsat la discrețiunea statu- 

Ju și celalalt special numai pentru provenințele din ţările 

cu cari esistă tractul. 

Sistemul tractatelor de comereii este o păşire gra- 

dată cătră liberul schimb şi o lovitură dată protectio- 

nismului. 

Când un principiu eronat este lovit pe de-o : parte. de 

instituirea Zolvereinului, pe de alta parte printr'o lege ca 

legea cerealelor și prin traetatele de comerciii, momen- . 

tul dispariţiunii lui nu este departe. Chiar putem dice 

de acum, că dările protectore nu mai esistă în Eneglitera; 

venitul cel mare, doganal al Marei Britanii provine mai 

în totalitate din dările asupra colonialelor de'464,000,000 

lei .care e venitul vămilor- de astă-qi, darea asupra zahă- 

rului fiind suprimată. t
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81,000,000. fe. provin din darea asupra ciaiului. 5,000,000 » > „de la cafea, 
134,000,000 > » de la spirtuâse, 
„45,000,000 » . , de pe vinuri. 
183,000,000 » , de la tutun. 
443,000,000 ă 
In cât numai minima sumă de 16,000,000 provine de la producte fabricate, și acesta mai mult ca represalii în contra Franciei care nu pote renunța la unele iaxe puse asupra proveninţelor englese. , 
Cine n'a avut a face cu practica formalităţilor neplăcute a vămilor și n'a vedut de aprope pagubele :simțitâre ce * se pricinuese comerciului cu sistemul vamal, nu-și” pote face o idee de o asemenea calamitate. Este adevărat. că nu există, nici nu pote exista, imposite plăcute, cari să nu atingă mai mult sau mai puțin libertatea individuală; dar nu e mai puţin adeverat că nici unul nu se pote compara, în vexaţiuni, abusuri și arbitrar, cu impositele 

vamale. 

Ori cine a comandat de adreptul obiecte din străinătate pentru trebuinţele casei sale, furnituri din Viena, din Paris 
sau din Londra, cunâsce numerâşele greutăţi și. neajun- 
Suri ce întâmpină cu vamă şi cu vameşii noștri. Deosebit 
de darea legiuită câtre stat, calculată de zelul prepnșilor 
serviciului forte adesea. pe o val6re mai mare decât cea re- 
ală, când alte considerațiuni nu fac să se preţuiaseă pe 50 
sati pe 60la sută mai Jos de valore,— deosebit de descârcatul 
Și reîncăreatul la magaziile vămii, mal exista pe icl pe colea 

„câle o mică vămuială în natură, Cui nu i-a lipsit o că- 
"mașă sai și dout din duzină, mai multe șervete dintr'un
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asortiment de masă; dar păhare sparte, farfurii știrbite, 

pălării turtite şi rochii ghemuite? Ladile bine așezate și 

închise de la locul pornirii ajung neatinse la Brăila, la 

Giurgiu, la gara 'Târgoviștii san la Filaret; acolo se des- 

chid, se caută una câte una; după aceea obiectele se a- 

vuncă unul peste altulu în ladă, lada, se închide în grabă, 

cum dă Dumnedeu, încât ajung la destinaţie într'o stare 

ca vai de ele.. Acei cari nu le sciu acestea mari decât să 

întrebe pe negustori și vor afla că ar fi mai bucuroși să 

plătâsea 10 și 15 la sută în loc de'7 44, %6, numai să 
nu li se pricinuâscă neajunsurile şi pauubile ce încâreă 

din causa revisuirilor la vâml. 

Ni se va dice: pote, că de ce vătămatii și păgubașii nu 

reclam și nu cer îndreptare şi desp: igubire ? Causele 

tăcerii sunt multe și multiple. Particulari tac fiindcă o- 
biectele aduse de adreptul, fară intermediarul negustorilor 
şi comisionarilor sunt de-o valore puţin însemnată și nu 
vor să-și bată capul a-și procura dovedi, a alerga pe la. 

procurori și judecători, și a-și face vrăjmaşi pentru câţi- 

va franci ce li s'au luat mai mult, pentru câteva felige- 

ne sparte, sau o pereche de cisme furute. Negustorii și 
comisionarii tac pentru că cel mai mulți au un interes 
major de a trăi în pace cu impiegații vâmii, cari-i au tot 
deauna la mână cu fel de fel de fraude şi contra-ban- : 
de, cu declarațiuni închipuite și cu facturi economicâse, | 
acte cu cari în tot momentul ar pute să le causeze pă- 
gube însemnate.
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Comerciantul, precum am dis, este un agent necesar 
distribuțiunii productelor, adică trecerii lor de la producă&- 
tor la consumator. Este dar drept şi echitabil ca el să 
fie remunerat .potrivit cu serviciul ce aduce producâtoru- 
lui și consumutorului. Acestă remunerare se regulăză sin- 
gură, prin ea însăși, când trecerea de la un oraș la al- 
tul, de la un satla altul, este liberă, căci atunci se stabi- 
lesce concurență între acei cari practică acâstă indus- 
trie, și remunerarea se reduce la aceea ce trebue să. fie. 
Asa la costul productului în locul unde s'a produs și la 
cheltuelile de transport mai trebue să se adaugă şi re- 
munerarea comerciantului pentru. munca sa şi pentru ri- 
sicul capitalului ce întrebuințeză. Dar alături cu comer-. 
ciantul mai găsim adese între vindător şi cumpărător, şi 
alți agenţi ai schimbului, mal mult sai mal puţin nece- 
sari, Curtieri sati samsari, cari se întrepun, vrând ne- 
vrend, ca mijlocitori între vindetor și cumpărător. Acești 
agenți nu risică nimic, pentru că meseria lor nu cere nici 
un Capital, ceea ce face că de multe ori numerul 'a- 
cestor agenţi ajunge a fi atât de mare, în cât mat mult
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încurcă transacţiunile de cât le înlesnese; se immulţese 

atât de mult, încât devin un parasit care sârbe o parte 

însemnată din val6rea productelor, fac pe producător şi 

pe comerciant să primâscă mai puţin de cât adevărata 

valore a obiectelor, şi pe consumator să le plătâscă mai 

mult de cât valorgză. Ii | Ma 

Deși profesiunea de samsar sau de curtier nu trebue 

să fie un privelegia sau un monopol, nu este mai puţin 

adeverat că trebue permisă numai celor cari ofer ga- 

ranţii de cunoscinţă şi de experiență, numai celor re- 

cunoscuţi pentru onorabilitatea lor. La noi, până acum cel 

puțin, meseria. de curtier era practicată de câțiva Greci, 

şi în cea. mai mare parte de Israeliţi, cari alrgă pe la 

cumpărători, oferindu-le produete, fară a fi însărcinați de 

vindători, se duc la vindători. fără a fi trimeşi de cum- 

părători, încurcând iar nu înlesnind transacțiunile în cât 

au devenit o adevărată plagă pentru transacțiunile nostre. 

“Palentosul nostru pictor Grigorescu a espus, acum câţi-,, 

va ani, un tablou în care, cu penelul săi maestru, re- 

presinta un iarmaroc (un pâleia) : Mulţime. de ţ&rani ro- 

mâni, bărbaţi și femei, vind cai, boi, oi, porei, păstri, 0u6, 

unt, zarzavaturi, ete. şi numal Ovrei se vâd cumpărând, 

adevâr prins pe fapt. Ar dice cine-va, la vederea acestui 

“tablou, că în România numai ovreiul cumperă, numai el 

este consumator? Erorea ar fi mare. Ovreiul cumperi 

în adevăr, dar cumpâră numai ca să vindă adoua di, și 

dacă, pictorul nostru 'ar fi zugrăvit părechea (le pendent) 

acestui tablou am fi vedut, în piața sfânta Vineri, Ovre- 

iul vindând Românilor din oraș ceea ce cumperase cu 0 

di mai înainte de la țărani în iarmaroc.. Ovreiul, în. ge-
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nere, nu este nici producător. nici consumator, el este nu- mai precupeț : cump&ră când găsesce pe om la nevoe, ca si vindă scump. Hrana ovreiului este puţină, mămăligă cu, _d6u& trei fire de ceapă sau de usturoiti ; el nu are tre- 
buinţă de hrană substanțială, fiindcă nu se ostenesce mun= 
cind, nu muncesce, nu cheluesce putere mușehiulară ;, nu cheltuesce cu îmbrăcămintea, căci nu ţine la cvră-: 
țenic, leapădă haina de pe dinsul şi cusma din cap nu-, 
mai când cad bucățele, Ocupaţiunea lui esclusivă este a! 

„se ţine la pândă, țintind chiorâș la punga și la necesi- ! 
. tăţile Românului sârac .sari cheltuitor : trăezce din sudo- 
rea și din nenorocirile Românului muncitor. Puţini, forte . 
Puțini Ovrei sunt meseriași : croitori, zidari, dulgheri, tim- 
plari ; mulțimea cea mare sunt eârciumari, cămătaui, za- 
rafi si samsari, — nici unul plugar., 

Comerciul, ast-lel cum se practică la! noi, în loc dea 
fi servitorul supus al producţiunii şi al consumaţiunii, s'a făcut. stăpânul Și tiranul produectorului și consumatorului, 
într'atât în cât agricultorul, producetorul nostru ee] mai serios, muncesce numal și numal ca să hrânâscă traficul banului; trăesce așteptând cu groză momentul critic, când nimeni nu-i va pute scote 'biala moşie din ghiarele cămătarului. 

| . 
Ori cine cunâsce starea plugarului român pote spune că o mare parte din proprietățile cedate acum oplspre- dece ani celor 800,000 de fosti clăcași, sunt vindute, 

întrun mod mai mult sau mal puţin latent, cârcivunarilor, Cămătarilor și avocaţilor stabiliți” prinprejurul judecătorii- lor de ocole, acestor trer puternici și dibac aliați ai eo- mherciului ovreesc, Și de n'ar fi fost interdicțiunea legii
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de a vinde, interdicțtune care espiră peste doi-spre-rece 

ani, putem fi siguri, că a treia parte, dacă nu jumătate, 

dint'acele pământuri ar fi trecut în posesia acestor lrei 

clase de lipitori. 

Să nu se credă că lucrurile se petrec alt-fel cu pro- 

prietarii cel mai. Luaţi de curiosilate o plasă și cerce- 

taţi cine erau acum cinci-deci de ani proprietarii moșii- 

lor celor mari din acel ocol, şi comparaţi acele nume cu 

ale proprietarilor lor de astădi; veți găsi că trei pătrimi 

din ele au trecut în mănile tirecilor, Bulgarilor și la Ovrei 

deghisaţi şi nedeghisaţi. Şi să nu ni se qică că toți vechii 

proprietari români ai fost incapabili, risipitori și jucători; 

faptul este că proprietatea fonciară a fost persecutată în 

folosul capitalului bânesc, care a supuso la niște con- 

dițiuni atât de aspre, încât ca n'a putut resista. | 

Una din causele acestei stiri de lucruri a fost și este 

că la noi, ca și „mai pretutindeni în Ovient, trebuinţele 

consumaţiunii aa crescut imai repede decât putinţa și mij- 

locele de a produce; ast-fel, acei cari au avut un fond 

Pau risipit treptat, consumând pe tot anul împreună cu 

venitul şi o parte din fond. Dar causa cea puternică care 

a precipitat exproprierea vechilor proprietari români a 

fost, în Moldova mai ales, numeroșii câmătari şi samsari 

cari pe de-o parte înlesniai împrumuturile cu dobândi 

mnari și cu clause penale nepomenite,—condiţiuni pe cari 

tribunalele le judeca întrun mod judaie,—iar pe de alta 

deprecia 'productele pămintului prin tot felul de născo- 

ciri și înșelălorii.. - 

Cei antici cari aveau imaginaţiunea vie şi talentul de a 

personifica ideile cele mai abstracte, şi la cari comereiul
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se petrecea ca și la Nol, personificau în deul Mercur 
trei atribute : Elocina, Comerciul și Hoţia, și-l numiaă 
Trismegistul (cel de trei ori mare). Acest qeu era atât 
de puternic, încât chiar lui Joe îi era temă de dinsul, 
Tot el ducea și sufletele în iad. o 
“Un economist a comparat pe traficanții de felul celor 

de ia nor cu paianginul, acea. insecta numai ochi şi 
ghiare, care își întinde pânzele ca o plasă prin locurile 
unde scie 'că trec muscele, iar el, ascuns în cămașa sa, 
se ține la pândă și îndată ce simte rețeaua mișcându-se 
scie că i-a sosit o victimă ; întoemai ast-fe] elopoțelul a- 
gălat de ușa traficantului, qice economistul, îi vestesce 

“că i-a intrat în odae un nenorocit. de jumulit, o vie- 
timă. Traficantul ca și păianginul nu l&pădă victima din 
ghiarele sale, decât după ce i-a supt tâta vița. Cârciu- 
marii Și cămătarii sunt, pentru bieţii țăranii noștri mal a- 

„les, păiangini veninoși : le scurg punga și le fac vista a- 
"mară ca iadul, 

_ Un croitor, un cismar cumperă stofe sau piei, le lu- 
creză, le preface în haine și în încălțăminte, le da o va- 
l6re ce nu aveau mal înainte dea pune el mâna pe din- 
sele și de-a le transforma. Prin munca și sciinţa lor adaugă 
0 val6re ndui pe lângă cea primitivă a acelor materii; 
aceia sunt producetori cari sporese avuția țerii. Ei nu 
crează, pentru că numai Dumnedeu pâte crea, dar mă- 
Tesc, cresc valdrea lucrurilor, Acei Gmeni, fie ei Români, 
Greci, Nemi sau Ovrei, sunt 6meni folositori; nu este tot 
ast-fel cu zaraful cămătar, cu samsarul sau cu cârciuma- 
rul, traficanţi de bani, a căror stăruinţă este de a cumpera 
astă pe preț scădut ceea ce valoreză mult mal mult, și 

N  
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- a vinde mâne cu preţ suit ceea ce valoreză mult mai - 

puţin, provocând cu mijloce felurite și meşteșugite, lip- 

"site de consciință, suirea și scăderea. preţurilor, ca să potă 

beneficia, fără a munci; aceia nu sunt producători, sunt 

trântori cari trăese din munca altora. N 

 __ Aci nu e vorba de adevărații comercianţi și de ade- 

+ văraţii financiari ci numai de traficanţi, zarafi şi samsari. 

Am audit dicându-se că averea se ţine cu muncă, cu 

economie și cu bună chibzuială, și că dacă proprietatea 

a trecut de la vechii proprietari în alte mâni, causa, este 

că era forte natural să trâcă- din mâni necapabile în mâni 

de Gmeni muncitori şi ispitiți. Dar 6re toți vechii propri- 

etari să. fi fost trântori, incapabili și risipitori, şi numai 

traficanţii, rachierii şi zarafii să fi fost capabili şi munci- 

tori? Şi condiţiunea. avantajosă ce s'a făcut de câţi-va 

ani, mai cu s6mă, capitalului bănese și traficului, în de- 

trimentul proprietăţii agricole, să nu fi avut nici o în- 

riurire asupra acestei mișcări a moșiilor ? Dar cine n'a 

vădut cum s'a eclipsat, în puţini ani; strălucirea unora 

din foștii traficanţi deveniți proprietari de moşii? Cine nu 

cunâsce starea de ruină în care i-a dus și pe dinşii ca- 

măta. după ce din traficanţi de bani s'au. făcut proprie- 

tari de moșii? Cum? leneşi ai fost fraţii X., d. Y, şi dl. 

7. și alţi mulţi, tot Gmeni cunoscuţi de harnici și mun- 

citori, cari- au. sciut a aduna bani peste bani prin speculă 

şi comerciu, să devie milionari, și cari s'au ruinat când 

şi-au băgat capitalul în moșii? 

Să nu fie 6re aci un râu care trebue studiat, : căutat 

și vindecat? | ! , 

Și cum putea să fie alt-fel, “când vedem că un comer-
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ciant cu un capital de e: te-va, mii de lei, deschide can- "tor, aruncă pe piață poliţe de o valore de dece, de cinei- "spre-dece ori mai mare decât capitalul său metalic, și ri- 

N 

dică bani pe simpla sa iscălitură cu 7 și cu 8 la sută, bani pe care-i speculă cu 15:şi 20 la sută, împrumutân- du-i pe la proprietari şi pe la arendași, cari anevoie do- bândese din munca pământului 4 sau 5 la sută? Cu mo-- dul acesta. ani tâtă probabilitatea, dacă nu certitudinea, - de a-şi îndoi capitalul în puţini ani; dobândese acest re- sultat cu un credit care nu este basat pe nimie alta de- cât pe un cdpilal fietiv şi imaginar, care nu constă decât în dibâeia de a esploata pe producător. fot ce i s'ar pută întâmpla mai rCu, ar fi de a se scalda întrun fali- ment, iai mult sau ma: putin fraudulos, fară paguba, dacă nu cu câștig. lar proprietarul de pâămint, care are bine la sore (du bien au soleil), cum dice francesul, mo- şie de o sută do mii de le, nu pote găsi credit decât pentru a treia parte, cel mult Pentru jumătate: valorea proprietății sale, — bani eari-l costă 10 şi 12 la sută, și acesta numai de la înființarea Creditulul. fonciar care a emis până acuma opl-deci și cinci de milione și jumă- tate de Ici în scrisuri fonciare pe moșii ipotecate de o va- lore de cel puţin 250 de mniliOne, — scrisuri cari s'au n6- gociat de proprietari pe prețul media de 90, adică ca pro- prietarii asi dobândit un credit de aprope 76 de milisnc; iar pe cealaltă valdre de 180 de miline anevoic mai găsesc a se imprumuta cu a doua ipotecă. Și unde se ana acele 85 de miliâne de lei? An trecut tote de-adreptul în mâ- nile cămătarilor cărora proprietarii 'e datoria cu ipotecă, cu polițe și cu alte înscrisuri chirogratare.
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Pentru bună stare a unui popor este necesar să c- 

siste un echilibru între remunorarea ce se cuvine muu- 

cei și acea ce se cuvine capitalului și pămentului. Nu- 

mul din echilibrul acestor trei factori ai producţiunii 

pâte resulta o funcţionare regulată a mecanismului so- 

cial. Când una dintr'însele iea o prea mare preponderanță 

asupra celoralalte, revoluțiunea este la ușă, socialismul 

și ideile subversive se arată spăimântătore, societatea 

este în pericol. | | 
Unii din advocaţii noștri, şi din cei mai cu renume, 

sau făcut adesea protectorii şi chiar aliaţii capitaliștilor 

și comercianților cămătari. Sprijinul ce au dat traficanți- 

lor acești principi ai limbuţiei, a fost forte puternie; cau 

atât mai puternic, cu cât la noi, până acum cel puţin, 

ca în nici o altă țeră civilisată, baroul a avut și arc o 

adeverată superioritate asupra magistraturei.  Profesi- 

unca de advocat fiind merativă și magistraţii râu re- 

tribuiți, legiștii cari s'au distins mai mult în studiile juris- 

prudenței, acei cari ai dobândit mai multă esperienții 

în afacerile judecătoresc, au preferi! și prefer. cariera de 

advocat. Advocaţii ani mure putere iu niumai înaintea lri- 

bunalelor, dar chiar și în corpurile legiuitore, Nu sciit 

dacă mulți își pot da. titlul de apărător al veduvei și al 

orianului, dar sunt unii a căror seiință şi elocuență se 

pot făli că au ruinat familii întregi în beneticiul câmă- 

tarilor. 

Sa comparăm pulin act iunea justitiei asupra capitalu- 

lui en acea asupra proprietăţii fonciare, 

Un vecin îți calcă mosia, îti 1 răpesce o parle din ve- 
(ihica, Convorbiri II] 4 .
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nitul t&ă anl îndelungați, te duci la tribunal și-l intentezi 
acţiune, a Şi | 

Cestiunea nefiind “urgentă, precum ar fi acea a unei 
“ polițe de bani, de esemplu,. președintele tribunalului ci- 

teză părţile peste câte-va luni, câte o dată trei sau pa- 
tru, însă nici-odală mal puțin de șâse sept&mâni. 

La diua desemnată pentru înfățișare, te duci cu advo- 
cat și cu siheturi, la tribunal în capitală sau la judeţ. 
Uşierul chiamă părțile, strigând în gura mare; partea ad- 
versă nu respunde. Președintdle iea dosarul în mână, îl 
râsfoesce, cerceteză procedura, șoptesce cu colegii sti, și 
mai tot-deaunia declară o scăpare de formă,—sunt atâtea 
forme!—și proclamă, că citaţiunea nefiind făcută în tota 
regula, pricina se amână peste trei, patru sau alte ş6se 
luni. Pentru acâsta oste de multe ori de ajuns amicia 
sau complesența porlărelului, sau un mic dar servitorulul 
porlărelului. | 

Se fac alte citațiuni; iei tâte măsurile ca nu cum-va 
să rămăe vre-o formalitate neindeplinită, stăruesci, plă- . 
tesci taxele și călătoriile portăreilor. Sosesce diua înfaţi-, 
ării; iar te duci cu (ste sineturile, dosarele și cu advo- 
caţii ; ușierul strigă părțile, partea protivnică nu răspunde; 
atunci, dacă nu se. aplică art, 151, pricina se: judecă în 

“lipsă şi câştigi lot ce al cerul, însă cu drept de oposi- 
ție şi apel. 

"Cu puţină dibăcie și cu un mic dar, un intimat pote 
forte bine să rcusâscă a nu ajunge în mânile sale, în 
mod oficial, hotărirea de cât peste trei, pâtru, sau șâse 
luni; la diua defiptă iar vil cu sineturile și cu advoca- 
tul gata să-ți arăţi dreptăţile. Esci al 24-lea pe tabloul 
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“înfățişerilor ; pe seră îți vine rândul; dacă ai noroc să nu . 

fie prea târdiu, se înfâțişeză pricina, oposiţia “se pri- 
mesce tot-deauna ; principiul adoptat. de cei mai mulţi 

: judecători este : opui, pentru că opui, şi tribunalul intră 

în cercetarea fondului. Pledezi și iar pledezi, replici și 

esplici ; și judecătorii, după ce aud, hotărâse mai tot- 

deauna că având nevoe de nouă lumini, pentru a se pro- 

nunța în cunoscință de causă, numese pe d. membru A. 

ca împreună. cu ingineri hotarnici, luaţi de părţi, să 

mergă la fața locului şi să cerceteze cu martori; une ori 

impun hotărnicie în regulă, şatunci e trebă lungă, de 

ani mulți şi cheltuielile trec peste mijlocele reclamantului. 
Dar să dicem. că al avut noroc și nu ţi s'a impus să-ți 

hotărnicesci moșia; ai alte chemări, cu tote formalităţile 

de portărei, pentru cercetarea la faţa locului; a trecut 

cu acâstă cercetare alte trei, patru, sau șese luni. 

Au trecut ast-fel doi, trei ani, şi'încă nai dobândit 

dreptate... ÎN 
După. cercetarea la fața locului alte chemări, alle pa- 

tru. sau şese luni; până ce te înfățişezi şi se. judecă pri- 

cina, în cunoscință de causă. 3 

Cunosc 'o pricină pentru care bibunalul, ca să se lu- 

mineze, a făcut patru cercetări la faţa locului. In sfâr- 

şit, după ce ai alergat și ai cheltuit merei cinci, ș6se 

ani, cu advocaţi, cu ingineri şi cu călătorii, se judecă 

pricina în -întâia instanță și dobândesci deplină dreptăte. 

De aci în colo apeluri la curți cu alte amânări, cu 

alte oposiţiuni, dacă nu și cu alte cercetări de membri la 

faţa locului, cu advocaţi și ingineri hotarnici.. Până ce
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dobândesci și de la Curtea de Apel o sentință definitivă. 
a mai trecul un an, doi, dacă nu și trei, 

Mai adaogă încă un an cu cercetarea recursului în. 
Casaţie, și încă un an cu aducerea sentinței la îndepli- 
nire, și ai terminat, dacă nu sari intâmpinat împiedicări 
la. esecutarea sentinței. 

Pricinile de câlcări de mosie ţin ani îndelungati, unele 
chiar trec moștenire din tată în fii si forte putine se 
termină în mai puțin de dece ani. 

Patru sai cinci cercetări la fața locului, .cu advocaţi 
și ingineri; cinci sau șase înfățișări la tribunalul de în- 
lâia instanţă, alte două trei la Curtea de Apel, cel puţin două 
Ja Casaţie, ai cheltuit mai multe mii de franci cu cal& 
dorii și cu plata Omenilor speciali; ai alergat dece ani 
și ți se dă 300 de franci cheltuielile de judecată. 

Cu tot dreptul ce ai, limpede ca lumina sorelui, după 
dece ani: de trăgăneli, dobândesci o dreptate ciuntită. 

Dar iu să ai o poliță sau un înscris de bani, pre care 
ți la preînoit cinci sati $6se ani de-a rândul, din trei în 
trei luni, plătind la fic-care trimestru câte 1 și jum. sau 
2 la suta pe lună, capetele remânând tot capete, că lipi- 
toarea de camătar îţi protesteză polița și în cinci-spro- 
dece dile are la mână hotărire definitivă, cu titlul ese- 
“cutor; îți pune secuestru pe ce ai, și cât te ștergi la 
ochi, este plătit cu moșia pe care ţi-o vinde pe nimic, cu 
patul pe care le culci și cu carțile pe care citezsci. Iși 
dobândesce suma întrâgă, fără cea mai mică scădere, 
plus tote cheltuelile de judecată. 

Proprietatea de pământ, care este produsul activităţii 
omului civilisat, nu este nici respectată, nici incuragiată.
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Unii merg până a crede că proprietatea de păment ar fi 

o usurpaţiune asupra dreptului comun; nu înțeleg că 

proprietarul îmhbogăţesce societatea, că el împodobesce 

țera, că istoria ne dovedesce că nunai acolo unde pro- 

prietatea este bine întemeiată și protegiată esistă liber- 

tate și prosperitate, că numai acolo unde proprietatea 

este asigurată, ț6ra este bogată, Da 

Cu toate că și direct și indirect tot ea alimentâză 

tesaurul public, însă fiscul o tratâză în modul cel mai 

aspru; vine termenul plăţii impositului fonciar, proprie- 

tavul nu a vândut încă nimic din produetele anului, nu 

are cu ce plăti; pereeptorul îi pune .seevesteul pe tote 

bucatele, îi pecetluesce tote magaziile, fără a-l. lăsa să 

vândă un bob măcar, fără a pul6 ridica şi trimite la 

schele câtimea. ce i-ar trebui, pentru ca să satisfacă ce- 

rerea statului. Mrebue. să-i vândă pereeptorul cu toba; 

"atunci se arată paiangenul, cu care de multe ori percep- 

torul sau casierul sunt aliați, si iea 20 sau 30 de kile de 

bucate, cu prețul jumătate. Perceptorul nu secvestrâză 

nici o. dată proporțional: din tote puoduetele cari consti- 

me venitul moşiei, ci numai acelea cari se pot vinde 

imediat: grâu şi porumb. . 

„Capitalul bănese este cu totul la adepost de aceste peri- 

peții, el este ncsesisabil. Ori câte timbre s'ar cere pe po- 

liţe și pe efecte, pe contracte, pe înregistrări şi pe trans- 

miteri, tot proprietatea. fonciară le plătesce. Cu cât sar 

căuta a se impune câpitalul bănese, cu atât se împovă- 

reză mai mult situaţiunea. proprietăţii funciare. -



VII. 

Dar. să revenim la Industrie. O fabrica de zahăr, în 
care sar fi pus un capital de 500,000 lei în zidiri, ma- 
șini, vite și capital de rulement, nu pote să se lupte 

„cu fabricile de zahăr din Galiţia, din Unsaria, din Fran- 
cia și din colonii. Când fabricantul român are trebuință. 
de bani, trebue să plătesca 12 şi 18 la sută, pe când 
cel austriac, cel francez plătesce 5 sau 4 la sul ; ar fi des- 

- tul ca întrun an, fabricantul nostru, să aibă trebuința de 
500,000 ler ca acesta să-l coste 60 sau 90 mii de lei 
dobândă, pe când pe austriac sau pe frances lar costa. 
numai Î5 sau 20 de mii, adică 45 până la 70 de mil . 
de lei mai mult, osebit de alt atât care costă capitalul 
fond; dar meșteri, mașiniști și lucrători cari o. sa-l | 
coste îndoit și întreil mai scump, de cât pe cel din 
Ungaria sau din Giliţia; și alte o mie şi o suta de 
eventualități, când are a face cu lucrători aduși din 
Sirăinătate. 'Lâte acestea împreună dau fabricantului de 
zahăr din . Ungaria sau din Galiţia o superioritate de 2 
și 3 “sute de mit de fianci pe an asupra fabricantului de:
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zahăr românesc, avantaj cu care pote învinge, trimițân- 

du-ne sai zahăr superior în calitate san vânqându-l cu 

câte-va centime chilogramul mai ieftin decât ar pute 
să-l dea fabricantul nostru. 

Nu putem sei dacă capitaliştii cari au stabilit fabricile 

de la Chitila şi Săscut se pot felicita de întreprinderea 
lor ca de o bună afacere ; dar, precum am mai dis-o nu 

se vede să se. fi mai ridicat o altă fabrică de zahăr, cum 

vedem că se imulțesce fabricele de rachiu din di în di, 
ceea ce dovedesce că “cele în ființă prosperă. 

Ceea ce am dis de fabricile de zahăr, sa vegut şi cu 

fabricele de luminări de stearină, cari ai încetat una după - 
alta după încercări de doi trei ani, neputend lupta cu 

concurenţa ce le fac lumînările aduse de la Tiest şi de 

la Marsilia. 

— Aşa este, Domnule, îmi dicea tenârul de la «(ura 

„ Raiului,» dar toemai de aceea guvernul nostru, dacă este 

un. guvern părintesc şi patriot, trebue să ajule industria 

națională și să o susție cu subvențiuni și privilegiuri, 

căci ar fi o ruşine, ca noi, un stat independent, un re- 

gat, să mâncăm zahâr nemțese și să ardem luminări 

franțuzesci, pe când avem în țera nostră steclă şi sed. 

„_— Dar fabricele de zahăr, îi respundeam eu, sunt ca şi 

subvenţionate ; deosebit de scutirea: de vamă, care este 
un avantaj de 25 la. sulă, mai au și alle scutiri muni- 

cipale, pentru rescumpărarea, cărora este vorba de o in- 
demnisare ca de.un milion, adică un leu sai doi impu- 
nere pe fie-care familie de român pentru marea glorie 

de a dice 'că mănâncă zahăr de sfeclă românâseă; fără
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a fi sigur măcar că de la espirarea privilegiului de scutiri 
acele fabrici vor mai pute urma, - 

— Lmcrul se esplică, îmi respundea te nârul, încuraja- 
rea n'a fost suficientă, jată totul. Deci, să se -pue impo- 
sit și de trei şi de patru lei de familie, munai si seim 
că mâncăm zahăr românesc, și adaoă : apoi nu te gân- 
desci, domnule, ci dupt câţi-va ani conv ențiunile comer- 
ciale au să espire și că atunci o să fim liberi de a opri 
intrarea zahărului stră iin, sau îl vom impune destul, ca 
să nu mal poti aduce pacubă fabricelor noxtre? | 
Nu înțelegea că ineonvenientul a» fi tot aceluși, că este 

a pune imposit pe Români. O impunere mare ar ave c-. 
fectul de a scumpi zahărul, ceea ce ar ecuivala cu un 
imposit în folosul fabricanților de zahăr, dacă folos ar 
fi, căci oprind zahărul străin de-a intra în țGră sau 
impuindu-l cu 30 sau 40 la sută, nu sar face alta de- 

„cât a-l scumpi de la un leu chilog. la 1 leu 40 b.,.a- 
dică a supune pe Român se plătescă o dure de 40 bani 
fabricantului de zahăr românesc pentru fie-care chilo- 
gram ce se va consuma, în ciaiu, în cufea sau duleâță. 
Unii, călări pe independenţă, nu vor să înţelâgă ca astădi 
nu mai este posibil nici unui stat, cât de puternic ar fi, 
să pue dări vamale peste mâsură, san să interdică intra= 
rca de producte străine; barierele dintre state nu mai 
sunt posibile. Ei O ţin una și bună cu: 
— Uiţi, domnule, câ suntem un regat, un stat de sine 

stătător și că guvernul este dator să mânţie drepturile 
și demnitatea țării. | 

Deși observăm că sunt cinci ani decând suntem inde- 
pendenţi, decând nu mai avem suzeran, și nu mai plă-
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tim tribut nici unui sultan, decând avem miniștri pleni- 

potenţiari la Viena, la Petersburg, la Londra, la Paris, 

la Berlin, la Constantinopol, şi mai în tote capitalele Eu- 

ropei, și cu tote aceste am înțeles, pe ici pe colea, că 

nu prea ar fi Dinc și cu minte, de.a face acte de acele 

cari ar pute să ne alieneze amicia şi simpatiile celor- 

alalte ţeri. Statele cele mai mari și mai puternice aut con- 

siderațiuni unele penlru altele și - chiar către cele mici. 

Puternicele state Francia şi Anglia caută pe cât pot: să 

nu jicnâscă, interesele micilor state Belgia și Elveţia. 

Dar chiar de am pute face tot ce am voi, și am im- 

“pune mărfurile străine cum am voi,-tot nu cred câ ar fi 

bine, nici drept, nu pentru străini, dar pentru noi în- 

șine, de a lua disposiţii de acele cari ar sili pe Români 

să plătâseă cu 10 și cu 20 la sută obiectele de car au 

trebuință mai scump de cât ar pute să le cumpere a- 

duse din străinătate. Credeţi că ar fi bine, că ar fi ra- 

ional să plătim 5 san 6 lei pe an: -de familie, ca să 

mâncăm orez produs în ț6ră la noi; să mai plătim 10 

sau 15 lei ca să ne fălim câ purtim mătăsarii țesute în 

țeră la noi; alt atât pentru haine, pentru cisme etc., sumă - 

la care ar trebui să mai adăogăm. și golul lasat în te- 

saur; ar fi a nec mânca unii pe alţii, ar fi istoria ursu- 

lui care slăbesce în visuină, trăind ierna lingându-și grâ- 

simea din labe. Bogăţiu unei |&ri nu consistă în natura 

și forma obiectelor ce produce, ei în cantitatea. și va- 

Jorea lor. A pune taxe pentru a protege industriile cari 

mau dat dovadă de prosperare, este a, lovi bogăţia naţio- 

+ nală în sorginta ci. 

Starea normală a comerciului internațional a unei ţeri,
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dice John Stuart Mill, este când o țeră esportă pe cât 
importă, căci atunci esiștă în comerciul ei un echili- 
bru stabil, ca în mecanică; iar natura + și forma acelor 

„obiecte este indiferentă.



VIII. 

Un mare, politie a dis că Gmenii cu gândiri sincere și 

cu cugetări oneste și patriotice, când cugetările lor nu 

sunt întemeiate pe rațiune și pe sciință, fac mai mult reu 

și aduc ţării lor mai multă vătămare de cât despoţii cel 

| * mal aprigi; căci actele acestora pier cu tiranul, pe când 

| ideile greşite, propagate de 6meni onești şi stimaţi, 

când au pătruns odată în spiritul poporului, anevoe se 

pot desrădăcina. > 

La noi astă-qi multe inimi generâse și patriotice își 

au mintea aţintată către industrie. Văd câ ţara a mers 

şi merge cu pași repedi înainte, că în puţini ani sa suit 

la un grad însemnat pe scăra politică, şi că astă-di Ro- 

| 
| 

  

„mânia se pote numâra mândră între ţerile libere și 

- indepenâente ; dar că în privința economică a remas și 

remâne: din qi în qi mai inapoi de celealalte state civili- 

sate; constată ci trebuințele aduse de desvoltarea naţio- 

nală şi de exigenţele, progresului au crescut și crese mult 

! mai repede de cât sporirea “producțiunii și de cât mij- 

i l6cele de a le satisface, și câ industria manufacturală nu 
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mimai că nu a făcut nici un pas înainte, da» că din 
contra perde di cu di şi din concistele sale cele vechi, 
Vâd acâsta, și se înspăimântă cu drept cuvânt, căci in- 
dustria manufacturală nu este numai un element de îm- 
bogiţire și de hunii stare, dar este tot-o-dată și un ele- 
ment de desroltare intelectuală și politica ; este mantia 
în care se înfășoră arta şi sciința, l&gănul în care au 
crescut și s'au desvoltat libertăţile și drepturile omului. 

„  Esersarea unei industrii cere de li acei cari o prac- 
tică cunoscințe mai întinse, un spirit mai agor si mai. 
deștept, mai ornat, de cât al acelor cari ţin de cornele plu- 
gului. Burghesia care este statul major al industriei manu- 
facturale, a fost pretutindeni păzitorul libertaţii, precum 
plugăria a fost pavăza patriolismului. Industria aparține oră- 
'şelor precum plugăria apartine satelor. Dacă moravurile 
sunt mai simple şi mii curute la ț6ră, inteligenta este mai 
desvoltată la târg. La ț6ră omul scie de cum se nasce cum 
are să trăiască, jalânele vieţii îi sunt puse mai dinainte: ca 

copil, are să păzescă vilele la câmp şi la pădure: cu Mlăcău, 
are să plivescă, să sape, să-secere și să culegă ; lu dout- 

deci de ani ave să se insore, să facă copii mulţi, să ducă 

plugul pe brasdă și carul la târg. La orașe omul în copilăria 
lui, fie bărbat, fie femec, nu scie de ce o să se apuce, 
nu scie daci mijlocele îi vor permite vre-o-datii să. aibă 
familie, casă şi masă. Copiii la-casa orăsanului sunt 

-cheltuială, precum la (6ră sunt bogăţie. In lupta pentru 

existenţă trebuie de mie să-și frământe mintea ca să 
ghicescă drumul ce trebue să apuce, și ast-fel devine 

mal deștept de cât cel de, la ţâră, mai puţin scrupulos 

“de multe ori, dar mal ager, mai activ, mat iute la 

a 
a
 
a
 

aa
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concepțiune. Plugarul pentru meseria lui nu are trebuință. 

"de cunoseințe întinse; în vreme ce: meșterului, comer-- 

ciantului, speeulatorului îi trebue cunoscințe de geogra- 

fie, de statistică, de calcul, de fisică, de chimie, de ne- . 
canică, cunoscințe cari mai tote sunt mai mult sai mai 

puțin în stinsă legătură cu tote meseriile, cu tote ra- 

murile industriei. De nu vom considera de cât modesta. 

meserie de dulgher sau de zidar, nu pole deveni ciue-, 

va bun meşter înwaceste ramuri fără noțiuni de geome- 

trie descriptivă, de” architectură, de lăerea petrelo», de 

chimie, de desen, etc. 

In dorința binelui de a vede infiinţandu- se ramuri de 

industrie, unii cugetători împing şovinismul până a crede 

că sar put6 dobândi ori și ce în ţ6ră la noi și că nc- 

am pute scuti de a mai cumpăra ceva de la străini. | 

-Nu este îndoială că ori-ce obiect se pote dobândi în 
ori-ce loc. Ori-cine dându-și ostendlă pote” face o masă 

sau un scaun; dar acesta nu va fi.0 producere folosi- 

„tore, dacă obiectul dobândit ar costa ' înduoit şi întreit 

mai scump de cât lam pute av6 cumpărându-l de la 

tâmplar; în ori-ce climă se pot produec. ananași și 

portocale, dar acâstă cultură nu pote fi remuneralore, dacă 

acele fructe ne-ar costa mai scump de cât cele aduse 

din străinătate. 

Un' general vestit ne arăta, acum vre-o câți-va ani, 

trei pusci fabricate în atelierul ministerului săi; dar fă- 

cându-se socotâlă se dovedia că fie-care: pușcă costa 

mai multe mii de franci. Fără îndoială acel ministru pu- 

tea fi mulțumit de reușită, dar acea glorie nu era mai 

putin pâgubitore pentru eră.
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Un forte bun patriot arăta cu mândrie acum câţi-va 

ani o bucată de fer, de fârte bună calitate, în adever, 
estras dintr'un mineral aflat pe moșia Broșteni, și adăoga . 

că sar put esploata tratându-l prin metoda catalană, 

întrebuințând la lucrarea acelui mineral întinsele păduri 

de pe acea moșie; bunul patriot își da acâstă părere 
impins de un sentiment laudabil, dar cugetarea lui era 

lipsită şi de sciință și de rațiune. Proprietarul de, atunci 

entusiasmat de buna, calitate a ferului scos din pământul 
stă, a chemat ingineri să-i cerceteze moșia în lung și 

în larg. Citind raportul acelor ingineri ar crede cine-va 

că pâimântul Broștenilor ar fi numai aur și argint, moșia 

un Eldorado și apele ei un Pactol.: Unii ingineri sunt și 

ei ca unii advocaţi, cari când le spui o pricină, ţi-o de- 

clară drâptă și nu-ți lasă îndoială câ ţi-o câștigă. Inse 

intendentul proprietarului actual, om practic si cu 

bună chibzuială, a lăsat ferul, plumbul, aurul și argintul, 

să dormă în pântecele pământului și s'a pus a esploata 

serios adev&rata bogăţie a moșiei, pădurile; le esploateză 

sistematicesce şi cu inteligență şi trage un venit însem- 

nat și asigurat pe veci, pe când. sunt sigur că dacă sar : 

fi pus pe esploatarea ferului ar fi făcut-o în pagubă. A- 

cel intendent a sciut ceea ce nu scia, patriotul, a sciul că : 

ferul, metalul atât de necesar omului, se află respândit 

în abundență în tote formațiunile geologice, ca nici un 

alt metal; dar că Anglia, mai favorisată de natură înt'a- 

câstă privință, posedă mineralele de fer în pământurile 

carbonifere, amestecat cu cărbune și: cu tote substanţele 

silicse şi terose necesare topirii, în proporțiuni aşa de 

potrivite, în cât luând cu lopata acel amestec și arun-
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„cându-l în coptorele cele mari (hauts fournaux), curge 

dințr'însele! gârlă de fer topit (tuciui sau fonte) care pe 

urmă se trânsformă prin cuptorele de pudlaj, în fer duc- 

tibil. Asemenea condițiuni favorabile nu se allă nicăieri 

aiurea, şi acesta face că nici o ţeră nu pote concura în 

privința ferului cu Anglia. Ar fi o nesocotință a căuta. 

să esploatăm bogatele minerale de fer ce avem în multe 

părți ale României, aducând cărbune de păment din strâi- 

pătate sai ardend pădurile. Natura ne-a refusat. cărbu- 

nele de pământ, în zadar îl căutăm, căci el nu se află 

în formațiunile terțiare și cuaternare cari domină în for- 

maţiunea. nâstră geologică. Este 'mult mai avantagios a 
produce ceea ce putem produce cu folos, iar ferul să-l 

cumpărăm de la- Newcastle, unde îl putem găsi une-ori 

pe trei livre (76 fe.) tona, pe când noi nu lam pute 

produce nici cu preț îndecit. Acâsta însă nu va să dică 

că sciința nu vă găsi într'o di mijloce de a cstrage fe- 

rul din pirite și din oxiduri, fără întrebuințarea cărbune- 

Jul sau că nu sor inventa cuptâre în cari lienitul să 

potă servi la asemenea lucrări. Atunci am greşi, daca n'am 

profita de acel mijloc. 
Nu este anevoe, dicea înv atul Comb de a-și face ci- 

ne-va un cabinet de mineralogie, cu mineralele aflate în 
ori-ce ţâră ; dar acâsta nu ar dovedi că sar pul6 es- 

ploata ori unde, ori ce metal sau ori ce substanță mi- 

nerală. o : a | 

Orfila, chemat ca profesor de chimie. legală în celebrul 

proces Lafarge, a dovedit. că aparatul lui Marsh arăta e- 

sistentă de arsenic în ori ce mobilă veche, dar acâsta .
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nu dovedesce că mobilele cele vechi ar pute servi de 

mină de arsenic. : 

R&posatul Oteteleşanu, interesat într'o vreme în esploa- 

tarea salinelor nâsire, îmi propune să-l întovărășese în- 

tro călătorie la oenele mari de la Râmnicul-Vâleei, cu 

scop de a împinge voiajul până la Cloșani; proprietarul 

moșiei Baia de Aramă propunea companiei salinelor es- 

ploatarea.- metalului. Am petrecut la Cloșani mai multe 

dile cercetând acea mină, și ram convins că vâna de 

aramă (filonn) era forte săracă, că ni! conţinea nici a | 

decea parte de mineral de aramă câ! se află în filonele 

Cornwalii din Anglia. La minele de aramă; de plumb şi 

de. cositor de la Penzans, "Trurro şi Bolalac, după ce s0 

estrage mineralul din pâta în care se află respândit 

(Ganga), se “încarcă pe mare și se lrimile la Swentze, 

unde cărbunele este abondent și ieftin, acolo” se preface 

în aramă rosie, plumb și cositor. Esploatarea unui filon 

ca cel de lu Baia de Aramă nu ar av6 alt resultat de 

cât destrugere de păduri si vuini companiei care ar în- 

cercu-o. 

Nu este glorios nici util de a fabrica obiectele de curi 

ne sevvim ; glorie este atunci când prin. inzeniul nostru 

aflăm mijloce de a le produce cu mai putină cheltuială, 

suit de calitate mai bună. 

Dorinţa care irebue să ne preocupe în impulsiunea ce 

dorim să dăm industriei naţionale, nu trebue să fie de 

a ne procura ori-ce obiect în tcră, împiedicând san 0- 

prind produetele străine de-a pătrunde la noi, ci de a 

căuta și de a găsi care din obiectele cerute de trebuin- 

țele nostre sociale, căutate de consumatorii noștri, şi pe
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cari ni le procură străinătatea, s'ar pul€ dobândi de fa- 

bricanţii noștri, folosind tot-o-dată pe producător, fară de 

a împovăra pe consumator sai a-l obliga în mod direct 
sau indirect a, plăti acele obiecte mal scump decât dacă 

le-ar aduce din străinătate. | 

“Condus de acestă preocupaţiune am pareurat târgul, 0- 
prindu-mă, una după alla, dinaintea prăvăliilor cari se 
țin șir pe stradele Victoriei, Lipscani și Braşoveni, cer- 
celând obiectele espuse.la vederea trecătorilor ; după a- 

ceea am luut tabelele nâstre vamale cele din urmă, din 

anul 1881, şi voesce să înscrii aci refleesiunile ce mi-ar 

sugerat. acea cercelare.



IX. 

La pagina 12 No.1, a tabelelor nostre vamale, la 

“rubrica Animale vă, se vede că cumpărăm din țările 

vecine vite mari : cai, boi, bivoli, catâri de 5,014,164 fr. 

Deşi noi esportăm de aceste vite pentru 0 sumă 

mult. mai mare, care se sue la cifra de 16,597,429 fr., 

așa că balanţa ne este în favore cu 11,583,265 fr., dar 

nu este mai puţin de observat că forte lesne ne-am pute scuti 

de a cumpăra de.la străini; aducând 6re-care îngrijire în 

crescerea vitelor nostre. Sporind și îmulţind ergheliile și 

tamazlăcurile, am crea un isvor însemnat de bogăţie; nu 

» numai că am scădea, cifra importului, dar am -spori cu 

mult cifra esportului. 
. Crescerea vitelor nu numai că nu a făcut nici un ..pro- 

gres, dar de cât-va timp a dat forte mult înapoi; soiurile 

_ nâstre de cal şi de boi sau pipernicit; suntem departe de . 

timpii, când armata prusiană își facea remonta de cai 

de cavalerie în erghelii din Moldova. 

Sumă de 16 !/, miliâne este departe de „a fi ceea ce
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„ar pute deveni, daca am căuta să utilisăm întinsele şi ospă- - 

tosele câmpii ce. avem în Ialomița și pe malul drept 

al Dunării., 
Când considerăm importațiunea Anglici și Germaniei 

de carne și de oi vii aduse de peste țări și mări, vedem 

că balanța. nâstră sar pute sui la multe milione; şi în 

loc de a vede sume însemnate in col6na importului, am. 

vedea multe milione adăogate la colona esporlului nostru. 

"Cultura cerealelor a devenit şi devine din ce în ce 

mai dificila pentru proprietarii cei mari, din causa lipsei 

de brațe; deja cei mai mulli au renunțat de-a mai cul- 

tiva porumbul. Cultura cartofilor chiar este mărginită numai 

în ţinuturile de sus ale Moldovei; de sfeclă nici nu se 
pomenesce, și fabrieanţii de zahăr sunt obligaţi a-și produce 

chiar ei sfecla de care au trebuință şi acesta în mare 

pagubă. De acum în colo adevârata esploatare a propri- 

etăţilor celor întinse are “să fie crescerea vitelor, o in- 

«lustrie care nu are trebuință de braţe multe, dar care 

«ere capitaluri mari, pe cari numai. proprietatea cea mare 

si le pâte procura. Crescerea vilelor are tot-odată, și. da- * 

rul de a îmbunătăţi pămentul, îngrășindu-l; îl face mai 

„producetor, pe când plugăria fără vite îl sărăcesce, îl 

sâcă și-l face neroditor. Sa observat de toți agricultorii 

că de câţi-va ani îneoce, sporul pâmentului nostru scade 

din recoltă în recoltă; acum dou&-deci de ani produce- 

vea mijlocie se compta pe o chilă şi jumătate de pogon, 
astă-di sunt puţine pământurile cari dau mai mult de o 

chilă de pogon. A face agricultură fără crescere de vite, 

este a seca rodirea pământului și a sărăci pe cultivator, 

Un proprietar roman întrebând .odiniâră pe un agricul-
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tor esperimenlat, care este metoda cea mai bună de a 

cultiva pământul, acesta îi respundea <Done pascere» ; în- 

trebându-l care ar fi metoda prelerabilă după acesta, în- 

vățatul îi respundea. «mediocriter pascere,> și în fine în- 

trebându-l care ar fi cea de al treilea grad, iar îi r&s- 

punse «ale pascere». Ă D 

La pagina 119, rubrica productie animale alimentare 

No. II, găsim pentru cărnuri, pastramă, vânat, lapte, brânză 

pesce, icre, etc., un import de 2,993,125 fr., din care și 

“noi vindem străinilor de 4,159,339 fe., ceea ce ne dă o 

balanţă favorabilă de 1,160,214 fr.; dar, afără de 6re- 

cari! obiecte de o valâre minima, precum sunt fructele 

de mare, stridii, midii ete., pentru celealalte am puts do- 

bândi o esportaţiune mult mai mare, și o importaţiune 

redusă la o valre neinsemnată. 

Aceste trei articole de mal sus cu o ore-care îngrijire 

în crescerea vitelor ar pule să ne dea în forle puţiui ani 

un spor de venit de cel puţin 20 de milione, spor care 

ar merge tot crescând și sar sui treptat din an în an. 

Trecând la productele propriu: qise. ale pământului 

și la derivatele lor, la No. II, rubrica materii făi- 

udse şi derivatele lor, vedem imporiate, din Austro-Un- 

garia mai cu sâmaă, cereale, făină, paste, pâne şi pesmeți 

“de 5,377,459 fe. 

De şi esportăm în dcosebitele parți ale Europei pro- 

ducte d'ale pământului de 157,255,797 fr., ceea ce ne 

"lasă un folos bănese de 151,878,298 fr., dar cu puţină în-
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“ grijire Austro-Ungaria nu ne-ar mai pute lua nici acele 

cinci milione ce-i dăm pe făinurile ei. 

Este adeverat că tractatul de comerţ din 1875 a în- 

lesnit mult intrarea făinurilor și pastelor, dar acâsta nu 

trebuia să ne descurageze şi să ne facă să închidem şi 

puţinele fabrici ce mai aveam; din contra trebuia să ne 

. facă să înţelegem că este un avantaj mare a face făină 

şi a petrece grânele n6stre măcinate, precum fac Ungu- 
rii cari esportă în mare parte grâul lor măcinat, făina 

fiind mai puţin espusă la avarii. Grânele nostre cele u- 

ș6re găsesc anevoe cumperâtori şi se vând fără preţ, pe 

când âmestecând soiurile și măcinându-le împreună, făina 

“Sar petrece mai lesne şi cu mai mult folos. Grâul ame- 

rican ajunge în Europa măcinat gata; puternicile maşini 

ale vaporelor de transport servă a transforma grâul în- 

făina chiar pe bord, când timpul căletoriei transatlantice 
o permite: pornesc de pe costa Americel cu grâu şi a 
jung pe costa Europei cu făină. “Nu stai la îndoială că 

adoptând metoda. de a amesteca calităţile grânelor nostre 

și a le transforma în făină, sar pute spori activul nostru 

cu dece sai dout-deci de milione; îi tot ceasul ne-am 
scuti 'de cele cinei milisne ce dim Austro-Ungariei. 

In rubrica fructe, legume, ete. No. IV, vedem fructe 
de tot felul ; struguri, prune uscate, legume prospete și 

„uscate, semințe, uleiuri importate pentru suma de 

900,685 în, de cari vindem şi noi străinilor de 7,658,757fe., 

prin urmare o balanță în favâre cu 6,758,072 fe.; dar 

cred că nu ar fi anevoie să imităm fabricele de legume 
conservate din Marsilia.
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“Zahărul figureză la pag. 58, 68, 70, 72 şi 86 cu: 

5,749,274 fr. plătind drept de intrare 1,279,159 fr. a- 
prope 22, 3 0, ad valorem, adică 20 fr. de suta de chi- 

lograme. Am fost tot-deauna de părere că fabricarea za-- 

hărului la noi nu pote fi, de-o cam dată, retribuitore: 

şi că vom merge din an în an plătind străinului sume: 

din ce în ce mai mari pe acest product. Sfecli este o? 

plantă anevoie de dobândit astă-di la noi, fiind-că cere: 

şi arătură adâncă, pe care cu greu o putem dobândi cu 

vitele nostre, cere şi brațe multe lu prașă și la cules, în 

cât nici proprietarii eci mari nici plugarii nu o pot cul-- 

tiva cu folos ; acei cari an încercut nu au dobândit resul-- 

tate satisfăcetore; țeranii prefer cultura porumbului care: 

se consumă în mare parte pe loc. ” 
Acum vr'o patru ani mă aflam întrun vagon cu contele 

Zichi, atunci ambasador la “Constantinopol. Trecând pe: 

lângă Chitila a voit să cunoscă modul de esploatare al a- 

celei fabrici ;. după ce i-am esplieat. condițiunile și îndato-- 

ririle ce avea proprietarul cu fabricantul, mi-a dis că și. 

dinsul avea fabuici de zahăr pe moşiile sale, că acele fa- 

brici îi aduceaii venituri însemnate; dar că dacă ar fi obli-- 

gat să cultive singur. sfecla, le-ar părăsi, căci i-ar [i cu 

pagubă ; îmi spunea ci gâsesce să cumpere dela ț6ranl ori 

câtă sfecla voesce și ast-fel fabricele sale nu se ocupă 

decât cu estragerea materiei zabarine şi cu ingrășatul 

vitelor și al câmpului. 

Plătim străinului 1,214,55% fr. pentru  cumperături. 

de vinuri şi în schimb esportăm vin de 200,000 fe.; 

adecă o balanță defavorabilă de 1,000, 000 f., ceea ce:



  

“este o mare pagubă pentru noi, fiind-că vinul ce trimi- 

tem astădi Francesilor şi Belgienilor îl dăm pe un preț de- : 

risoriu, pe 2 şi pe 3 fe. decalitru, pe când ei prelucrân- 

du-l îi dau o valore întreită și împătrită, trimițedu-ni-l 

chiar nou& cu. etichete de vinuri fine de Bordeaux, folo- 
sindu-se .numai ei de acea crescere a valorii. 

Prelucrarea vinurilor a devenit o industrie forte. lucra- 

tivă, mai ales de când viile sunt bântnite de filoxeră. 

Proprietarii. noștri vinicoli ar câștiga milione, dacă ar i- 

mita în cultura viei şi în facerea vinului pe d-nii Simu- 

lescu, Brătianu, .Ferekide, cari fără întrebuințare de pro- 

cedee chimice. ci numai print'o lucrare mai îngrijită, 

au dobândit resultate forte. însemnate. Vinurile lor se 
vând cu preţ întreit și împătrit decât al vecinilor pod- 

goreni. 
„ Vorbim și scriem toți, „despre industrie, o chemăm i în, 

ajutor e ca pe-o Jeitate, “precum chiamă femeile pe: Maica 

Domnului în momente de durere; dar mi se pare că o 

chemâm cum se dice că chiamă femeile Israclite pe Ma- 

riă, gonind-o cu mătura, îndată: după ce le-a trecut du- 
rerea: nu' facem ceea ce este de făcut pentru a a-i. pre- 

găti venirea” şi stabilirea ei. 

Una din causele părăsirii ineseriilor a fost şi este'ad- 

miterea prea lesne în slujbele statului. Se cere 0 prea - 

mică dosă de învățătură de latinerii “cari aspiră să fie 

admiși în cancelarii, încât inteligențele cele mai medio- 

cre pot să pretindă a dobândi posiţiunile -cele mai înalte 

în stat. Ac6sta distrage pe o mulțime de tineri de la me- 

serii și de la profesiuni, în cari ar găsi 0 viță mai fo-: 

lositore lor și societăţii. Astă-qi fiii eroitorilor și ai cisma- -
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rilor .nu mai vor meseria părinților, ci xiseză funcțiuni 
şi influenţă politica. 

O altă causă forte de considerat este că nu avem pro- 
fesori serioşi: de chimie, nu avem cursuri de technologie, 
de..chimie aplicată la industria manulacturală. Am avut 
şi avem mai mulți tineri în șela centrală din Paris și 

în “şeola politechnică din Ziărieh ; mulţi din ei au devenit 
ingineri «distinși; dar, conduşi de ideea de a ocupa un 
loc în serviciul statului, mal toți s'au aplicăt la construc- 
țiuni ; mai că nu cunosc pe nici unul care să fi trecut 
prin secţiunea mecaniștilor, a chimiștilor sau a minera- 
logiștilor, căci într'aceste ramuri, dacă vom escepta oc- 
nele de sare, fabricarea tutunurilor și monetăria, nu sunt 
funcțiuni publice de dobândit. 

Seotem pe bere 441,462 fe. şi esportăm numai de 
14,273 fe., pe când: vedem că toți acel cari au încercat 

fabricarea berei, au făcut stări însemnate. 

Velniţele sau povernele, singurele nostre fabrici, 

putem dice, sunt într'o stare primitivă; mai tote sunt 

conduse de evrei empirici, ast-fel că, de şi posedăm o 
mare călime de boştină, de prune, livedi întinse de po- 
meta cu tâie acestea suntem tributari străinului cu 

1,520 fe;, pe când noi nu vindem decât de 34,838 fe., 
“în i cât: platiny o dare gratuită de 2,206,682 fr. 

De fabrici de săpun, de potasă şi de alte multe și multe, 
nici pomenâlă. 

"Ceea: ce. -ar trebui să pironâscă gândirea: nostră, ar
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trebui să fie de a căuta-modul cum sar îmbunătăți şi | 

îmmulţi ceea ce producem și ceea ce putem produce. 

Scotem pentru obiecte alimentare, legume, carnuri 
uscate, pe cari le putem forte lesne produce imitând pro- 

cedările întrebuințate la Massilia, suma de.6,306,432 fr. 

In rubrica materii şi produete chimice, productele 

chimice figurză la import cu valorea de 1,665,840 fi. 

deşi multe dintr'aceste producte, precum acidul muriatic 

sau chloryăric, chlorydratul de amoniac. (țiperigul) ete., 

s'ar pute produce în ţâră. Noi lăsăm mormanele de praf 

de sare să umple curţile ocnelor nostre fără folos nici 

pentru stat nici pentru particulari, - și mergem de cum- 

perăm soda și acidul muriatic. 

La rubrica. malevii tincturiale  importăm chiar și 

cernlă, și tote colorile cari se estrag din păcură; 

„așa că importăm de 2,185,983 şi nu esportăm de cât 
de 194,328. 

Rubrica uleiuri şi grăsimi. Importăm :6,307,129, pe 

când nu esportăm de cât de 47,536. | 
Aprope 31|, mil., pe obiecte pe cari-ar trebui să le! 

producem în ţeră, fără ajutor de subvenţiuni, de protec- 
ţiuni sau de prohibiţiuni. 

La rubrica pică şi blănării,. lăsând blănăria la o 
parte și considerând numai comerțul pieilor, acest arti- 

col constitue un import de 36,500,119 fr., pe când espor-
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tul nostru nu este'decât de 1,825,013 fr., o eșire de bani 

de 34,775,106 fr. De şi nu cred că am pute produce de-o 

cam dată marochinuri și alte piei. fine, dar pieile cele: 

'grose s'ar pute forte bine lucra la noi în (ră, ceea ce 

ne-ar da o economie de mai multe milione pe tot anul. 

'Tabăcariile n6stre cele primitive şi înapoiate ar trebui 

să se transforme. în stabilimente seriose,. apropriindu-şi 

procedările indicate astă-qi de sciința chimică şi me- 

canică. | 7 
| 

“ "Penminând aci cu obiectele trase direct sau indirect | 

din pământ, am' vedut, că dacă spiritul industrios sar 

deştepta și s'ar dirige numai asupra unora dintr însele, 

asupra acelor pe cari le-am indicat aci în trâcăt, nu 

mă îndoesc că în forte puţini ani (6ra ar pute să aiba 

o sporire în producţiunea naţională de cel puţin ș6se-deci 

de milisne pentru satisfacerea consumațiunii interidre, 

deosebit de avântul ce ar lua acele industrii cari ar pute 

întinde debitul lor și în afară din țeră.
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La pagina 12, rubrica materii textile și industrii, de- 

„zivate, No. 16 conţine o mulţime. de obieete, dar nu ne 
vom ocupa de acelea a căror consumaţiune este nein- 

semnată; me voii mărgini a menţiona pe acele cari a- 

ting mai grea punga consumatorilor noștri, sai cari pot 

deveni întreprinderi fructudse. 

Străinătatea, Austro-Ungaria mai cu sâmă, ne tri-" 

mite lână târsă, ţeseturi grose de lână, pătui cu păr 

lung, toluri, abale, zeghii, dimii, pălării (&rănesci, de 

pâslă ete. de 3,280,315 fe. Deşi ar fi îndrăsneţ și pote și 

păgubitor a încerca să concurăm cu Europa, fabricând 

postavuri fine, dar cel puţin am pute forte bine a-i dis- 

puta aceste d6uă milione și jumătate. Postavurile fine im- 

portate, figureză în tabelele nostre vamale cu suma de 

35,032,204 fr. Pentru acest arlicul cred ci suntem con- 

demnaţi a fi încă mult timp tributari fabricelor străine. 

Țesăturile . de mătase, pe cari seotem mai multe 
7
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milion6 pe tot. anul, asemenea nu cred că le-am pute do- 
bândi la NOI, și avem să le aducem încă mulți ani din 
Franţa şi din Italia. Dar de ce să părăsim, precum am 
făcut, vechea, frumosa şi bănosa industrie a crescerii gân- 
dacilor de mâtasă; cel puțin aveam de la dudi borangicul 
și mătasa necesara fenieilor de la ţâra. 

Tree și asupra torturilor și țesclurilor de bumbac 
cari sunt însemnate în tabelele importațiunii eu suma de 
35,295,511 fe. căci nu avem nici materia primă, nici 
mijlocele colosale de fabricare, de cari dispun Englezii şi 
Americanii; ori-ce am încerca, forte mic resultat am do- 
bândi; tot ce s'ar pute face ar fi întroducerea unor res- 

-bâie de ţesut pânza grosă și a mașinelor de împletit, 
dar tortul Pam cumpera tot din străinătate. Mulgeniile au 
omorit rota de tors, precum râta omorise furca, 

Acum câţi-va ani inul Şi cânepa erau trse cu furca 
de ţ&rancele nostre. și tote pânzeturile necesare familiei 
(eranilor se făcea în argea. Batistele și pânzele de Olanda 
și de Silezia ar fi anevoe de dobândit din causa tortului 
mai ales, dar cordăriile și fabricarea de pânză grosăa ne 
ar put scuti de a scote pe tot anul 7,084,294 fr. - 

Dintr'aceste articule însemnate în cei patru paragraf 
precedenţi am dobândi o producţiune națională de 10 
sau de 15 inilisne. a: 

Din veşminte confecționate, strâinătatea trage de la 
Nol 10,323,853 fr. Nu putem concura cu Viena în „con- 
fecționarea de haine, fiind-ea acolo se găsesc lucrători
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mai ieftini, acesta, însă nu trebue să oprâscă încercările. 

De vreme ce avem croitori, de ce să nu ciutăm a orga- 

“nisa asociaţii, ca să putem face stabilimente mari, bine. 
înzestrate cu instrumentele şi cu maşinile cele mai per- 

fecte ? Am put -scădea câte-va milione din cele 8 ce. 

“plătim. 

Exemplul atâtor modiste germane și francese, cari au 

făcut stări însemnate, ar trebui să stimuleze pe fetele ro- 

mânce atât de îndemânatice la lucrul cu acul și acâstă 

sumă n'ar mai figura în colona importaţiunilor. 

Hârtia, macavaua și obiectele de carton ne costă 

5,465,234 fe. Fabricarea hârtiei mi se pare un ce hazar- 

“dos, fiind-că un debit de 5 sau 6 miliâne nu este des- 

tul de mare pentru întreţinerea unei fabrici, și fabricele | 

cele mici nu pot lupta cu cele mari și perfecţionate, dar 

transformarea macavalei în cutii și alte obiecte de car- 

ton ar fi o lucrare potrivită mânelor tinerelor fete cari 
au dovedit în. fabricele de tutun cât sunt de îndemânatice. 

La rubrica lemne și industrii derivate, în col6na 

importului, figureză suma de 13,912,270, deosebiţ de 

multe alte obiecte de lemn de artă ce importăm, pe când 

noi nu €esportăm lemnărie de cât de 5,162,466 îr., în cât 
în privința acestui obiect, care ar trebui să ne dea o ba- 

lanță cel puţin favorabilă, suntem tributari străinului, A- 

ustriei mail ales, cu 8,749,804 fe. Nepăsarea nostră în 

exploatarea pădurilor este atât de mare în cât mare parte 

din cheresteaua de brad întrebuințată, în construcţiunile 

din Bucuresci ne vine din Bucovina, 
,
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_Nu încape îndoială că exploatarea sistematică a pă- 
durilor nâstre și lucrarea : lemnăriei ordinare ne-ar scuti 
de acele patru-spre-dece miliâne ce scotem,.. și ar spori 
suma de cinci milione fr., a exportaţiei. 

Combustibil minerali, găsim că importămde 4,793,418 fr. 
cărbune de pământ. Acâstă sumă este mică și este do- 
vadă de sărăcia nostră industrială. Consumaţiunea căr- 
bunelui este astă-di măsura cca mai bună și mai exactă 
a stării de prosperitate industrială a unei țeri. Sper că 
acestă cilră va merge sporind din an în an, iar nu scă- 
dend. De și cărbunele depământ, houille, este indispensabil 
lucrărilor industriale, dar lingnitul, care se află în abon- 
denţă în formațiunea geologică cărei aparţine România, 
pote fi: întrebuințat la multe. . 

Ca putere mișcătore ţâra n6stră este una din cele mai 
priviligiate prin isvorele “ei de apă atât de puternice și 

„de abondente. La munte mai cu semă, prin descoperirile 
- puterii eleetrice, clectro-dimanice, puterea apelor are un 
mare viitor. Acea putere va înlocui pote în multe intre-" 
buinţarea cărbunelui prin transmiterea puterii apei prin 
cable electrice ducând-o la locurile unde are să fie apli- 
cata.” Acum de curând un inginer Sir John Thomson pro- 
punea a stabili mașini de abur în minele de carbune de 
la Newcastle și a duce puterea acelor mașini în Londra 
prin cabluri electrice spre a. o întrebuința la luminatul 
orașului și la fabrici, ceea ce ar fi de un mare avantaj 
şi pote singura tămăduire în contra negurilor cari bân- 
tue o capitală de patru miliâne.
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Pavafina, unul din cele mai principale productie ale 

păcurei, ar trebui să fie pentru noi un obiect care să 

aducă un venit însemnat; în loc de acâsta plătim 

856,243 fe. străinului, și pentru lumînări de. stearine dăm 

1,096,624. fr. ! 

Cumpărăm ipsos de 24,903 'fe. și pământul nostru 

este bogat întracesta materie. | - 
Imi aduc aminte în linerețe că un frances anume Petit, 

care se aședase la Câmpina, zidise tot atelierul sti de 

fierărie cu păreți de platru, fără a întrebuința nici piatră 

nici cărămidă. Acel frances lucrase mult în platrisrile de 
la Mont Martre şi-mi. dicea că ipsosul de Câmpina este tot 

atât de bun ca acel din formațiunea terţiară a Parisului. 

Cumpărăm de la străini, var, nisip, şi humă, cără- 

midă, olărie grâsă, sticlărie grâsă, de aprope du milione 

şi jumătate și cari s'ar put€ lesne găsi și produce la nol. 

. 

Să sperăm că .fabrica de chibrituri ne va, scuti de cele 

2,939,787 fi. ce- plătim străinătăţii. 

Adunând tote sumele ce am vEdut că am put scuti 

a trimite în străinătate, sau mai bine dicând că am pu- 

t6 produce în ţără, obiectele ce am însemnat într'acâstă 

repede ochire asupra tabelelor nostre vamale, se vede că în 
putin timp şi cu puţină ostenslă am pute spori producţiu- 

nea nostră cu cel puţin 50 sau 60 de mili6ne pe an, 

sumă care ar merge tot crescând şi s'ar pute sui la 100 
de miliâne, mai ales dacă am suprima vămile şi am
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chema pe fabricanţii slrăini înt”o țâră unde își pot de- pune mărfurile și productele destinate țărilor vecine, - Încetul cu încetul şi unul după altul fabricanţii cer mări 
at Europei și-ar transporta unele din fabricele lor la noi, 
ar stabili în România fabrici sucursale a marilor lor a- 
teliere, ar aduce lucrători meșteri ; libertatea de comer- 
citi ar atrage meșteri și fabricanți, precum odinidră re-. 
Vocarea edictului de Nantes a „gonit din Francia pe 
lucrătorii cei buni d6 cari s'a folosit (iermania. 

Să nu se crâdă însă că acel spor în producțiune, ori 
cât de mare ar fi, ar servi să spor&sci stocul nostru me- 
talie ; acele milione ar spori bunul traji al Românilor, 
servind ţării a cumpăra O mai mare 'călime de obiectele 
ce consumăm sat am pute consuma, | 

Ne lipsesc braţe este adeverat, dar nu este mai puţin 
adeverat că braţele ce avem nu produc tot ce ar pute 
produce, 

+ 

Me resum în modul următor : 
1. Desființarea vămilor în mod absolut. - 
2. Admiterea în funcțiunile stâtului după o programă 

de cunoscințe care să nu fie accesibile intelizențelor or- 
dinare. 

| 
3. Imalţirea cursurilor de geomelrie, de fisică, chimie, 

mecanică aplicate la arte și meserii. 
4. Inv&țătura unei meserii în ori ce școlă primară. 
5. Inlesnirea de capitaluri de stabilire a celor cari 

daii dovedi că le-ar întrebuința la înființarea unui at elier 
pe basa băncilor scoțiene pentru agricultură, 
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