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DOCU RILE 
O CHESTIUNE LA ORDINEA ZILEI 

  

Docurile sunt la ordinea zilei, însă 
înteun mod surprinzător şi sub o 
tormă la care nu ne-am fi putut aş- 
tepta. Ele sunt obiectul unor critici 
violente, care ar fi natural firească 
dacă ar veni de la cei direct interesaţi 
în cauză, dar care devine condamna- 
bilă atunci cind este sprijinită Şi în- 
tărită de o campanie sistematică, 

1) Broşura aceasta este rezultatul unor studii 
apărute în revista „Agrarul“ în momentul cînd 
chestiunea docurilor se dezbăteu în mod aprins 
în presa cotidiană. Administraţiunea docuriior, a- 
cordind avantaje serioase agricultorilor un număr 
de comercianți de grine din Brăila ai “protestat 
cu vehemenţă, într'un meimnoriti, în contra acestor 
avantaje, De aci, o polemică care a fost trans- 
poriată în presa cotidiană. Broşura de faţă se 
incearcă a ră-punde la alegațiunile din Memorii, 
făcînd tot-odaţă şi cite-va propuneri de ordin 
practic, în ce priveşte viitoarea administraţiune 
a docurilor.



prin nimic justificată. Sunt ches- 
tiuni pe cari am trebui să ne ferim 
de a le introduce în acel cere vi- 
țios şi vricios de palimi politice 
cari desfigurează tot. Chestiunile 
pur economice sunt dintre acestea. 
Ele se pot discuta liniştit, demn, cu 
acea obiectivitate care se cuvine u- 
nor probleme cari es din cadrul 
preocupărilor pur personale. Inţe- 
legem, cum am spus, ca cei direct 
loviți de o anumită măsură econo= 
mică să pue pasiune în apărarea in- 
tereselor lor. E natural aceasta şi în 
ordinea lucrurilor. Din tot-deauna 
cei loviți aă strigat. Şi atunci cind 
0 categorie de cetăţeni se simte jig- 
nită in nevoile ei şi o spune, este 
de datoria opiniunei publice de a 
studia cu singe rece şi cumpăneală 
doleanţele celor izbiţi Şi a judeca 
dacă dreptatea şi interesele supe- 
rioare ale statului saă ale unui grup 
şi mai numeros de cetăţeni, sunt sat 
nu în concordanţă cu partea lezată, 

A proceda însă alt-fel in chestiuni 
pur ecunomice, ale trata din punctul 
de vedere al. patimelor de parlid, 
înseamnă, a face un serviciă cam 
rău acelora în folosul cărora se dă 
discuţiunei o accentuare şi o notă
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politică, pentru că opiniunea pu- blică sa obicinuit a nu cufunda manifestările politice cu manifes- tările adevărului şi ale moralei celei mai curate. Sunt, din contra, unii sceptici cari găsesc că aceste două domenii: politica şi adevărul, sunţ într'o vecinică şi fundamentală con- tradicţiune. Nu e deci abil din partea celor interesaţi de a recurge, într'o asemenea stare de spirit, la con- Cursul unora cari sunt politiciani acolo unde mai ales nu trebue să fie, adică în problemele curat eco- nomice. 
Docurile sunt instituţiuni econo- mice. Ele ai fost construite de stat, cu sacrificii insemnate, pentru a servi la ameliorarea condiţiunilor de vinzare a cerealelor în folosul agricultorilor. Comerţul de cereale nn este indiferent pentru țară ; el nu este ca ori-ce comerţ. Comerţul de cereale este marele comerţ al țărei, marele instrument de schimb internaţional, Care provoacă la noi avroape intreaga mişcare de import şi export şi, graţie căruia. se men- ţine budgetul cu tot ce ființează în acest stat. Dacă am fi Şliut să a- cordăm problemelor economice toa-
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tă atenţiunea cs merită, dacă, în 
special, n'am fi tratat nevoile agri- 
culturei cu o nepăsare într'adevăr: 
orientală, de sigur că comerţul ce- 
realelor ar fi fost de mult, de foarte 
mulţi ani deja, ameliorat în. folosuE 
plugarilor romini şi al statului. 

Docurile au fost înfiinţate intru- 
nul din acele momente cînd cre- 
deam că este suficient dea face că 
existe o instituţiune.—copiată bine- 
ințeles după una similară din străi- 
nătate—pentru ca, prin simpla vir- 
tute a existenţei sale, să aducă toate 
îmbunătățirile ce s'a sperat întrin- 
sa. Abia în anii din urmă am “in- 
ceput să recunoaştem adevărul a.- 
dinc al cunoscutei vorbe franţu- 
zeşti că: instituţiunea valorează tot 
atit cit omul care o conduce. E ne- 
indoios că pănă acuun nu am avut şi 
nu avem încă oameni cari să aibă 
priceperea de a da un impuls prac- 
tic reformelor şi instituţiunilor eco- 
nomice. Fiind-că sunt avizat la tema 
docuri, voit da aci o dovadă eloc= 
ventă despre lipsa noastră de oa- 
meni. Tocmai acum un an, admi- 
nistraţia căilor ferate publica urmă- 
ioarea ştire, care, in împrejurările 
actuale, merită atenţiune şi din alte
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puncte de vedere, pe. cari le voiă 
pune în evidență mai încolo: 

«Prin noul regulament al docuri- «lor, intrat în vigoare la 1 August «a, c. (notița aceasta o reproduc âin «ziarul Agrarul de la 41 Septembre «1902), s'a prevăzut înființarea unui «servicii, de comision la docuri, cu «scopul de a pune în legătură âi- 
«rectă pe agricultorii din țară cu «casele de importaţiune şi consu: «matorii din străinătate, fără ca «administrația docurilor să joace arolul de misit. 

«Serviciul acesta nu s'a putut însă 
«înființa pănă acum, din cauză că 
«nu s'a găsit pănă acum persoana aptă 
«pentru a'l conduce, căci directo- 
«rul acestui servicii trebue să cu- 
«noască tirgul indigen şi cel străin, 
«nevoile exportatorilor, să fie în 
«cureni cu uzanţele diferitelor burse 
«şi să urmărească de aproape situ- «aţia comerțului internaţional, pre- 
«cum varietățile preţurilor. şi na- 
«vlurilor». 

Astă-zi, onuul necesar şi apt care 
figurează în capul docurilor s'a gă- 
sit: este d. inginer HZ. 0. Sela 
un cunoscător adine € 
chestiuni, care a studiat amănanţit
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regimul docurilor, silozurilor şi al 
tuturor măsurilor de export agricol atit în America cit şi în Rusia!) unde a fost trimis în misiune de gu- vernul nostru şi care a trebuit să 
lupte ani de zile pănă să convingă 
administraţia superioară că e nevoe 
de o politică activă, reală, pentru 
a face ca docurile să dee folosul 
peniru care au fost înființate. D. Schilawe, care este autorul mai 
multor lucrări de mare valoare în această materie aşa de specială, a 
trebuit să treacă peste greutăţi nu- meroase pănă să ajungă să "i se ad- mită vederile in chestiunea fizio- nomiei economice ce trebue să se dea docurilor. 

La început s'a crezut că e sufici- ent ca docurile să existe, ca să se pue la dispoziţia cultivatorilor ma- gaziile cele vaste, silozurile, maşi- nele perfecţionate, tarife eftine şi convenabile pentru depozitare, in- grijire, aerare, transportare etc. pen- tru ca agricultorii să Şi alerge în n 
1) D. inginer EH. 0. Sohlawe, a fost trimes în 1897 de guvernul liberal în America, iar mai în urmă de guvernul conservator în Rusia şi Tur- cia, pentru a studia această importantă chestiune a docurilor şi a comerțului de cereale.
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număr mare acolo. Pentru aceasta au şi fost create: de a servi agri- culturej, Totuşi, marile foloase pe cari le au oferit docurile n'aă fost de ajuns ca să facă pe cultivatori să le utilizeze. Cu toate înlesnirile ce acordau docurile: depozitare eftină şi garantată, manipulare convena- bilă, warantarea cerealelor, ayricul- torii preferau magaziile particulari- lor unde cerealele lor nu eraii asi- Şuraie şi unde mai aveau şi alte inconveniente. Care era cauza? De o parte formalităţile numeroase, ine- vitabile la o instituţiune dependinte de stat, şi de alta, nevoia cultivatori- lor de a lua imediat bani pr recolta lor. Cunoaştem doar cu toţii răul cel mare al comerţului nosiru qe cere- ale: nevoia vecinie urgentă a pro- prietarului rural? Dacă n'ar fi aceas- tă nevoe adincă, proprietarul ar pu- iea să'şi ţie cerealele în propriile sale magazii, în aşteptarea unor con- joncturi de preţuri mai favorabile. .A- gricultorul nostru e în perpetuă ne- voe de bani. Docurile nu le puteai satisface, pe cind Banca-Agricolă saii, in caz de nevoe urgentă, co- misionarul şi expeditorul de cereale din Brăila Şi Galaţi le puteai satis-
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face: Banca într'o măsură însem- 
nată şi comisionarul în întreg. A- 
ceasta explică de ce proprietarii 
noştri, siliţi de împrejurări, au pre- 
ferat totdeauna magaziile acestor co- 
misionari şi expeditori in loc de a 
se adresa docurilor, pentru depozi- 
tarea cerealelor lor. 

Era dar evident: dacă voiam să 
toiosim docurile şi să facem dintr'in- 
sele insirumentul principal de îm- 
bunătăţire al comerţului de cereale, 
trebuia neapărat să le adaptăm ne- 
voilor agriculturei noastre și uzan- 
elor comerciului practicat de parti- 
culari. Ait-fel, ar fi însemnat să lă- 
săm docurile vecinic goale, în per- 
petuă deficitare, fără cea mai mică 
influențare a comerciului nostru de 
cereale în folosu: agricultorilor noş- 
tri. Se poate oare pretinde ca să ne 
fi resemnat la o asemenea eventuali- 
tate, ca să declarăm căderea şi perde- 
rea iremediabilă a docurilor şi deci 
neputinţa de a le servi la folosirea 
agriculturei? Nu mai vorbesc de 
sacrificiile mari ce a făcut statul, — 
acestea nu intră în cauză. E vorba 
de principiul, de nevoia—pe cara de 
sigur că ţara întreagă o va admite — 
de a se regula cel mai vital comerţ
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al ţărei în folosul țărei şi al cultiva- 
torilor. Din momentul ce s'aă con- 
struit docurile, sa admis implicit 
principiul ca statul să intervie pen- 
tru regularea comerţului de cereale 
in folosul general. Principiul acesta a fost admis şi în alte țări, precum 
este aproape universal admis ca 
statul să intervie pentru protejarea 
diteritelor ramuri de producţiune. 
Şi pentru că a fost aprobat de toată 
lumea, este firesc ca să scoatem din 
acest principiă toate consecințele 
compatibile cu interesele cultivato- 
rilor. Aceasta ne face să aprobăm 
din toată inima ultimele măsuri 
luate de administraţia docurilor, 
cari sunt ast-fel puse în concor- 
danţă cu nevoile cultivatorilor şi cu 
uzanțele comerciale. 

Principiul intervenţiunei este ad- 
mis astă-zi de toată lumea, pentru 
că se practică de toate statele. EI 
este justificat mai ales într'o ţară 
cu civilizaţiune înapoiată şi cu o 
iniţiativă privată slab dezvoltată. 
Statul intervine ori-unde, in ori=ce 
domenii. El este industriaş, comer- ciant, patron, fabricant, etc. Inter- 
venţiunea sa este justificată cînd ea are în vedere un mare interes al tă-
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rei. Dezvoltarea şi rentabilitatea a- 
griculturei constitue cel mai mare 
interes al ţărei,; intervenţiunea sta- 
tului pentru a proteja şi întări a- 
ceastă rentabilitate prin docuri este 
aşa dar justificată, 

Pănă într'o măsură insă. Este bine 
că statul a dat impulsul, că a dat 
pilda şi că a intervenit hotărit pen- 
tru a întroduce îmbunătăţiri în me- 
canismul şi în administraţia docu- 
tilor. Iniţiativa <a nu trebue să de- 
păşească însă o justă măsură, care 
să cuprindă exact atit cit e nececar 
ca docurile să servească serios a- 
griculturei in toate chipurile, fără 
a face, în acelaşi timp, ca întregul 
comerţ de cereale să treacă in mina 
sa, dăunind comerţului particular 
şi iniţiativei individuale. In toate, 
ca şi aci, statul trebue să proce- 
deze cu tact. Aceasta o «pun relativ 
la Memoriul—anonim—al comerci- 
anţilor de cereale din Brăila cari, 
în broşura lor recent apărută, atacă, 
Statul pe tema intervenţiunei sale 
în- comerţul de cereale. Protestul 
acestora este firesc, ei se simt 
izbiți în interesele lor. Dar ințer- 
venţia statului este mult maifirească, 
pentru că el are rolul de suprave-
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ghetor al intereselor generale, cari, la noi, se cufundă cu acele ale agri- culturei. — 
Procesul economic al societăţei moderne nerge spre dispariţia in- termediarilor, pe toate scările, Toată evoluţiunea vieţei noastre erono- mice merge în această direcţie : a legăturei directe între producători Şi consumatori, Trusturile, marile sindicate comerciale, cooperativele de tot telul: .cele de producţiune şi consum, intreprinderile statului, con- tinua  municipalizare a serviciilor 

comunale şi naţionalizarea servicii- lor publice, duc, încet-- încet spre nimicirea intermediarilor. Nu susțin 
că, bazaţi pe această teorie econo- mico-politică, trebue să reținem şi să restringem hbera dezvoltare a 
energiilor şi iniţiativelor particulare. Ar fi absurd şi nenorocit. Desfăşu- 
rarea voinlelor şi a capacităţilor individuale poate să meargă perfect 
mină în mînă cu concentrarea e- 
conomică arătată mai sus şi, mai 
ales, să nu aibă nici o legătură cu 
fenomenul necesar şi dorit al dis- 
parițiunei mijlocitorilor. Statul nu 
este ținut să ţie seamă, în anumite a. 
împrejurări, de interesele unor gru-
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pări mici, cînd este vorba de a se 
servi interesele generale ale ţărei. La 
ori-ce schimbare economică de alt- 
fel, se izbeşte greii in anumite ca- 
tegorii de interese. Lezarea aceasta 
este fatală. Ea este reversul meda- 
liei progresului). 

Administraţiunea docurilor a luat 
măsuri pentru a egala şi a favoriza 
comerciul de cereale in profitul cul- 
tivatorilor. Comercianţii şi interme- 
diarii de cereale se opun. Ai făcut 
un memorii prin care protestează în 
contra acestor măsuri. ca unele ce 
ating grei interesele lor. E adevă- 
rat; e posibil ca statul să păgu- 
bească interesele comercianților de 
cereale, dar ce urmează de aci: ca 
docurile să nu'şi poata realiza sco- 
pul pentru care ai lost create? 

Docurile trebuia să se comerciali- 
zeze mai curind sau mai tirziu. Nu 
se putea alt-fel. Şi toate avantajele 
ce le ai docurile, şi pe cari nu le 
au particularii, sunt iarăşi fireşti, 
explicabile. In străinătate, statul sub- 
venţionează şi încurajează direct, pe 
toate căile, cooperativele de consum 
şi producţie, în dauna comercianţi- 
lor cu obiecte alimentare şi manu- 
facturi ale industriaşilor. Aceştia
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protestează şi statul trece peste 
aceste protestări, fără a se opri la 
ele. Aşa s'a făcut şi se va face și 
cu docurile. Ceea-ce e trist este că 
nu S'ai luat aceste măsuri cu o oră 
mai inainte. 

Ele ai fost provocate de cererile 
repeţite, stăruitoare, ale întregei 
prese romineşti, şi, în special, a 
celei economico-agricole. Cind sa 
văzut că docurile nu rentează, că ele 
nu eliberează nici un warant, pen- 
tru că proprietarii rurali nu depun 
cerealele lor acolo, s'a auzit un siv- 
gur strigăt la toate : comerciulizați- 
vă ! Nu era gazetă sai ziarist, care 
să fi tratat chestiunea docurilor, fără 
a isprăvi cu sfatul amical: comer- 
cializați-vă şi veţi reuşi. Astă-zi 
cînd docurile sai comercializat, 
cînd aii scuturat de pe ele praful 
greii şi înâbuşitor al formalităţilor 
biurocratice, pentru a adopta uzan- 
țele pieţei, o parte a aceleiaşi prese 
este roşie de furie şi nu mai gă- 
seşte cuvinte destule de stigmatizare 
in contra administraţiunei docu- 
rilor. 

In ce ne priveşte pe noi, am sus- 
tinut în tot-deauna comercializarea 
docurilor, ca o nevoe de neinlătu-
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rat. Am susţinut însă această idee dintr'un punct de vedere special, pe care'l voii arăta maj departe. Congresul Agrar, adunat anul tre- cut in Bucureşti, a votat următoarea rezoluțiune în această chestiune : «In ce priveşte docurile, adminis- «trațiunea căilor ferate, inţelegind «menirea ei de a înlesni comer. «ţul de cereale, a comercializat tot «mai mult rvajul ej, pentru a putea «folosi cit mai mult agriculturei şi pe «comercianții de grine. Cuitivatorii «romini nu işi pot deci de cit ex- «prima malţumirile lor pentru a- «ceasia şi să dorească ca adminis- «irațiunea docurilor să stărue cit «mai mult pe această cale. Docurile, «cari constitue şi ele un mijloc pu- <ternic pentru uşurinţa desfacerei «cerealelor nu'şi vor putea indeplini «acest rol, de cit adaptindu-se tot «mai mult uzanțelor privitoare la «comerţul de cereale şi aducind a- «gricultorilor aceleaşi înlesniri şi «aceeaşi culanță in vinzarea măr. «furilor ca şi cei-l'alţi comercianţi de 
«cereale. 

Congresul, 
«roagă deci guvernul ca să studieze . «mijloacele de a simplifica cit mai
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«mult administraţiunea docurilor, 
«apropiindu-o de o organizaţie pur 
«comercială,» 

* 
%* * 

Avantagiile pe cari le oferă admi- 
nistraţiunea docurilor sunt foarte 
serioase. Exprimate în cifre, ele ne 
arată că prin depozitarea şi mani- 
pularea cerealelor in docuri, cul- 
tivatorul îşi realizează o economie 
de 32 lei la vagon saii 1.65 lei la 
chila de 7 hl. față de depozitarea 
şi manipularea în vre.una din ma- 
gaziile particulare din porturi, 
„Docurile îinmagazinează în silozuri 

şi magazii obicinuite ori-ce fel de 
cereale, pe cari le conservă perfect, 
le curiţă şi le condiţionează după 
cerere. Formalităţile au fost foarte 
mult reduse. Doritorii de a depune 
cereale în docuri n'aii de cit săa- 
dreseze o simplă cerere prin scri- 
soare, carte poştală sait verbal, 
indicind aproximativ cantitatea de 
depus şi începutul expedierei. Atit. 
Cererile se pot trimite şi prin şelii de 
stații. Taxele de transport şi toate 
cele cari se fac în docuri: maga- 
zinăgii, aerare, condiţionare, trans- 
port etc. se achită numai la sc   
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terea cerealelor din docuri. Pe lingă aceasta, cerealele depozitate în qo- curi sunt asigurate din oficii cu prima redusă de 30 bani la mia de lei valoare pe lună. 
Recipisele-warante ai fost insti- tuite încă de la înfiinţarea docuri- lor, in speranţa că vor DrOvoca acea vie mişcare de schimb care se vede în străinătate la instituţiunile simi- lare. Recipisele-warante ai rămas însă ca un simplu deziderat, D. Bibi- cescu, în scrisoarea adresată d-lui Sava Şomănescu prin care propune ca Societatea Agrară să ia asupra ei exploatarea docurilor, arată că în atiția ani de cind funcţionează do- curile, un singur proprietar s'a pre- zentat cu un warant la Banca Na- ţională. 

Trebuia să se remedieze negre- şit această stare de lucruri, făcin- du-se o ast-fel de combinaţiune în cit să permită cultivatorilor Şi proprie- tarilor de cereale luare de avansuri, în aşteptarea unor Schimbări de preţuri favorabile. Aceasta insemna comercializarea docurilor. Şi docu- rile, pentru a corespunde menirei şi scopului lor, s'aă comercializat. Pentru aceasta, direcţiunea gene-
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rală a căilor ferate a făcut o învo- 
ială cu Banca Generală, menită să 
dea o dezvoltare serioasă docurilor 
și a înlesni în mod simţitor comerţul 
de cereale. Graţie acestei combi- 
naţiuni, administraţia docurilor se 
însărcinează cu vinzarea în comi.- 
sion a cerealelor depuse suii cari îi 
sunt adresate în acest scop. Tuturor 
acelora cari işi depun cerealele 
spre a fi vindute în comision, do- 
curile le procură următoarele avan- 
tagii foarte însemnate : 

1) Scutirea de magazinagiii pe 10 zile. 
2) Procurarea de avansuri de 400 

lei pe vagon. Acesta este un prim avans. 
Cind proprietarul cerealelor mai are 
nevoe de bani, administraţia docurilor 
îl pune în legătură cu o bancă și se 
constitue garantul săii pănă la 80% din 
valoarea grânelor depuse. Procură avan- 
sură pe cereale nestrânse încă de pe cîmp, 
cu provizionul și procentele cele mai re- 
duse şi acordă avansuri în stații pentru 
cerealele încărcate în vagoane. 

3) Creditează toate cheltuelile de trans- 
port, de magazinaj, curăţare pănă la vin- 
zare; trimite saci acelora cari doresc să 
eapedieze cerealele la docură şi'şi scade 
toate cheliuelile în momentul vîneării.
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4) Cerealele întrate în docuri, pentru 
cari s'ai, eliberat recipise warante, nu 
pot fi nică urmărite nică sechestrate. 

5) Docurile ţin pe proprietarii cerea- 
lelor în curent cu mersul zilnic al târ- 
gului de cereale. 

6) Comisionul e numai de 19/p. Curta- 
giul e maximum 1[.0/9. 

Toate aceste avantagii mari se o- 
feră numai acelora cari 'şi depun 
cerealele in docuri spre vinzare în 
comision. Aceasta merită a fi re- 
ținut, fiind-că constitue un fel de 
primă în favoarea docnrilor şi, mai 
ales, a Băncei Generale, care farni- 
sează banii şi încasează pe lingă 
8%], dobinda banilor avansați şi un 
comision de !/4/;. 

In broşura intitulată: «călăuza de- 
punătorului_de_cereale în dgcuri,” 
citim apoi: «Administraţiunea, gra- 
ție increderei de care se bucură ina- 
intea caselor de exportaţiune, poate 
realiza preţuri mai bune şi obţine 
condiţiunile de vinzare cele mai fa- 
Yorabile», 

In Memoriul comercianților de 
cereale din Brăila se afirmă că ad- 
ministraţinnea docurilor n'are drep- 
tul, nici după lege, nici după re-
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sulament, să vinză cerealele în co- 
mMisiov. 

In «Regulamente şi tarife pentru 
exploatarea _ docuruo_ (Tipografia 
Carol GObl 1902) citim la art 1, în- 
titulai : «Manipulaţiunile», operaţiu- 
nile ce se efectuiază în docuni, la 
punctul d: <Vinzarea după cererea 
depunătorilor, în comision, a cerealelor 
depuse şi obținerea de împrumuturi a- 
supra acestor cereale». Iar art. 83, 
cap. IX, spune: «Direcţiunea gene- 
rală a c. f. r. poate acorda avansuri 
pănă la 400 lei de vagon (10.000 
klgr.) pentru cerealele cu a căror vîn- 
zare în comision este insărcinată». 

Administraţiunea docurilor are 
dar dreptul, din punctul de vedere 
legal, de a se ocupa cu vinzarea ce- 
realelor în comision. Memoriul 
spune însă că e nedrept şi neleal 
de a se face comercianților o ase- 
menea concurenţă zdroditoare, pen: 
tru că: | 

Comisionarii particulari sunt su- 
puşi la patentă şi la tot felul ae 
dări (taxa de 5%.) pe magazii, etc., 
la tot felul de vexaţiuni din partea 
C.F. R. (penale, lipsă de vagoane), 
pe cind administraţia docurilor be- 
neficiază de avantagii colosale, cre-
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indu-se un adevărat monopol de s:at in favorul ei; aceasta motivat pe faptul că: 
Administraţia docurilor este scu- tită de patentă şi ori-ce alte dări, pelingă scutirea de timbre învoită clienţilor săi în mod special ; oferă 10 zile magazinaj gratuit 0, f.r. îi acordă 12 ore peniru  descărca- rea vagoanelor in loc de 6 cum se dă celor-/'afţi exportatori ; dispune de telegraf în mod cu totul gratuit; mărfurile cu recipise warante Du se pot urmări şi sechestra ; şefii de staţii de la c. f ar fi agenţii a- chizitori în favoarea docurilor şi în dauna particularilor, etc. 

Am reprodus obiecţiunile comer: 
cianţilor de cereale, pentru a arăţa imparţialitatea noastră şi laptul că nu fugim de discuţiune. E evident: docurile ai intr'adevăr avantagii de cari nu dispun cele-l'alte case de comerț particulare. Dar, tocmai pentru aceasta sunt ele docuri, în- fiinţate şi susţinute de stat Cu sco- pul special de a oferi plugarilor toate inlesnirile posibile prin avan- tagiile ce i se acordă. Acesta este principiul, după cum am spus la inceput, şi am trebuit să fiiu con-
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secvenţi şi să punem în adevăr do- 
curile în măsură de a servi agri- 
cultura. Din punctul acesta de ve- 
dere deci, singurul care poale şi 
trebue admis în asemenea chesti- 
uni de conflicte de interese, avan- 
tagiile de cari se bucură docurile: 
nu sunt nici nedrepte nici neleale. 
Ele n'ai a face cu morala curentă. 
Sunt măsuri de interes general, in- 
diferent de interesele citor-va par- 
ticulari. 

Şi apoi este o întrebare: dacă 
măsurile acestea vor izbi întradevăr 
casele mari de comerţ sai numai în 
numărul cel mare de intermediari 
cari trăesc din acest comerţ şi cari 
Sunt meniţi de a dispare, mai cu- 
rind sai mai tirziu. La urma ur- 
melor, docurile nu sunt în stare de 
a depozita nici un sfert Gin canti- 
iatea de cereale supuse comerţu- 
lui. Cea mai mare parte din cerea- 
iele noastre va rămine aşa dar şi 
de azi înainte pe seama comerţu- 
lui particular, care, însă, ca să 
poată menţine concurenţa cu do- 
curile, va trebui să se utileze mai 
bine, să «lispue de capital mai mare, 
să facă inlesniri şi mai simţite cul- 
tivatorilor şi aşa mai incolo. În fond,
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acei cari vor cîştiga vor fi, deocam- 
dată, exportatori cei mari, casele 
însemnate de comerţ, şi agricul- 
torii în dauna, ce e dreptul, a ne- 
număraţilor misiţi cari scad. in fo- 
losul 'lor, din ciştigul plugarului. 
Şi apoi avantagiile noui ce le oferă 
docurile, cu toată reclama ce se face 
în jurul lor, nu vor putea schimba 
fizionomia comerţului actual de ce- 
reale, fiind-că situaţiunea este ast- 
tel, după cum voii arăta în partea 
a doua a acestui studiu, în cit mo- 
dificări însemnate, pericole de mo- 
nopol, nu pot să existe. Afirmarea 
cu monopolul de. stat este deci o 
glumă. 

Se poate însă intimpla un mono- 
pol de altă natură: acela al impu- 
nerei prețurilor de către Banca care 
debursează banii administraţiei do- 
curilor. Banca aceasta este Banca 
Generală, comanditată de Disconto 
Gesellschafi din Berlin. N'am vroi, 
fireşte, să cădem în păcatul, ceam 
imputat la începutul acestui articol 
ziarelor cari au făcut din nouile 
măsuri luate de docuri o afacere 
politică. Noi nu înţelegem să plim- 
băm pasiunea ca un steag care 
trebue înfipt ori unde. Ştim să fim
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drepți, dovadă laudele fără restricţii 
ce aducem administraţiunei docuri- 
lor pentru măsurile cea luat în 
favoarea agriculturei. 
Sperăm dar că tocmai această im- 

parțiaiitate va da mai multă greu- 
tate cuvintelur noastre şi va face ca 
atunci cînd spunem că combinaţiu- 
nea financiară cu Disconto Gesel- 
Ischafi lasă impresiunea unei tran- 
zacţiuni inoportune şi nedorite, să 
nu se creadă că suntem de acord 
cu acei cari au făcut din această 
tranzacţiune o plattormă de agitaţie 
politică. Nu mergem pănă la acu- 
zări, dar ţinem să arătăm că im- 
presiunea ce a lăcut asupra tuturor 
cercurilor romineşti combinaţiunea 
financiară cu Banca Generală, recte 
Disconto Gesellschait, nu a fost fa- 
vorabilă, căci involuntar se pune 
întrebarea : de ce anume Banca Ge- 
nerală, adică Disconto Gesellschaft 
din Berlin, şi nu o bancă rominească, 
cum d. ex., banca Agricolă sau Banca 
Naţională? Voim doar, cel puţin în 
vorbe şi discursuri solemne. naţio- 
nalizarea economică a ţărei! Atunci 
cum? D. ministru de finanțe Emil 
Costinescu a propagat doar patrio- 
tismul economic într'un discurs ce
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pe vremuri se spunea că va rămine. 
Unde este acest patriotism, cind la 
prima ocaziune ne adresăm tot la o 
bancă străină ? Şi încă la ce bancă. 
La Disconto Gesellschaft care are 
monopolul datoriei noastre publice, 
Care ar vrea din toată inima să a- 
juugă la monopolul industriei petro- 
lifere şi care ar fi gata să pue tot 
atita căldură pentru a se folosi în 
mod mai mult sai mai puţin ex- 
cluziv de producţiunea noastră ru- 
rală. Aci este obiecţiunea. Sunt băr- 
baţi politici la noi cari nu vor să 
audă de monopol în anumite ma- 
terie de economie publică, cari'şi 
iaii armele cele mai redutabile în 
mină şi atitudinea cea mai război- 
nică cind e vorba să apere viitorul 
economic al ţărei, atunci cind ei 
cred că este ameninţat de vre-o ten- 
dinţă de acaparare a vre-unei ra- 
mure de producţiune. Şi tot aceştia 
au altă măsură față de Disconto? 
Ori-cine va udmite că s'ar fi putut 
pune mai mult tact în această ches- 
tiune, adresindu-se unei societăţi 
financiare romîneşii Nu suntem cu 
toţii patrioţi de cea mai pură şi de- 
zinteresată specie ? 

Apoi, afară de aceste considera-
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țiuni cari se vor părea, poate, unora, că nu merită o deosebită atenţiune, mai sunt şi altele, de ordin curate. 
conomic. Nu e exclusă putinţa ca, 
în viitor fie chiar cit da îndepăr- 
tat, măsurile ce ai luat docurile să 
atragă din ce în ce mai mult co-. 
merţul de cereale la ele în sensul 
ca, prin influenţa lor, să serve ca re- 
gulator al acestui comerţ în ce pri- 
veşte prețurile. Şi după ce, prin 
această influenţă, vor face ca pe piaţă 
să rămie numai un număr mic de case serioase de comerţ, e cu pu- 
tinţă —- nimic nu se poate afirma în 
mod hotărit dinainte—ca Disconto, 
cea mai mare casă de cereale prin 
docurile ce vu avea Ja dispoziţie, 
să influenţeze mult asupra preţu- rilor, bine-inţeles în conformitate 
cu interesele ei, cari nar fi şi ale 
agricultorilor. 

Este, ce e dreptul, o eventualitate, 
dar ce nu se poate intimpla în lumea aceasta aşa bogată în surprize ne- 
plăcute ? Eventualitatea aceasta noi 
trebue s'o prevedem şi să ne ferim 
de dinsa. Cel mai bun mijloc pen- 
tru aceasta este ca să se dea docu- 
rile în exploatarea Societăţii Agrare, 
constituită, ca societate De acțiuni.
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Statul a procedat excelent prin 
măsurile noui de a organiza co- 
merțul de cereale în folosul agricul- 
turei. Statul nu poate deveni insă 
negustor de cereale pentru vecini- 
cie. Dacă pentru moment, noua în- 
drumare a docurilor este perfect 

“justificată prin starea actuală a co- 
merţului de cereale, nu înseamnă, 
în acelaş timp, că statul trebue să ia 
asupra'şi vinzarea cerealelor direct 
sai în combinaţiune, pentru tot- 
deauna. După cum am spus la în- 
ceput: totul se mărgineşte la mo- 
dul şi timpul cind se ia o anumită 
măsură. Pentru prezent, ca o sim- 
plă încerare, e bună, pentru viitor 
însă nu. 

Convenţiunea cu Disconto-Gessil- 
schaft este făcută pe timp de ani, 
cu dreptul ambelor părţi qe a de- 
nunţa contractul după doui ani. Pănă 
în doui ani, cultivatorii se vor fi o- 
bicinuit deja cu noua stare de lu- 
cruri, terenul va fi netezit, şi, a- 
tunci, va fi tocmai timpul de a se 
denunța contractul, pentru a se 
trece docurile pe seama unei so- 
cietăţi pe acţiuni nominale, ai cărei 
acţionari să. riGtaii 
Turăli. Dispoziţiunea aceasta din 1 
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urmă nu trebue, cred, să fie mult ar- 
sumentată, pentru că este de la sine 
înțeles că acţionarii necultivatori nu 
vor avea altă preocupare de cit cişti- 
gul net, pecinăd proprietarii rurali 
vor fi inspirați excluziv de interesele 
marei mase de agricultori. O aseme- 
nea societate de exploatare, la care 
s'ar asocia Statul, Banca Naţională şi 
Banca Agricolă cu anumite cvote de 
capitaluri, ar putea da întradevăr 
docurilor o direcțiune excluziv co- 
mercială, ar putea asorta cerealele 
şi face tipuri speciale dintr'insele, 
servind ca regulator al comerţului 
de cereale din întreaga ţară. 

O asemenea societate ar aduce 
servicii considerabile agriculturei. 
Fa ar naţionaliza acest mare şi vi- 
tal comerţ al ţăre), ar face să dis- 
pară intermediarii, ar crea tipuri 
de cereale, ar putea obţine prin pu- 
terea organizaţiunei şi a capitaluiui 
i, prețuri mai favorabile, fără a 
expune statul la reproşuri că ucide 
inițiativa privată şi că menagează 
interesele unei societăţi străine, care 
are daja o preponderență economică 
excesivă în ţara noastră. 
“Acestea ar fi marile foloase ale 
unei societăţi romineşti de exploa-
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tare a docurilor. Ele sunt aşa. de 
mari incit socot că membrii Socie- 
tăței Agrare ar trebui să se ocupe 
cu tot dinadinsul de această ches- 
tiune, s'o studieze şi să 'şi dea toate 
silinţile de a o realiza, pentru ca, 
după doi ani, să poată lua asupra'şi 
exploatarea docerilor. 

II 

Să întrăm acum în studiul amă- 
nunţi al avantagiilov acordate de 
Docuri. Chiar astă-zi, cu toate avan- 
iagele ce le procură administraţiu- 
nea docurilor : zece zile scutire de 
magazinaj, cheltueli de depozitare 
mai mici, avansuri pe cereale, co- 
mision mai redus, etc., agricul- 
torii noştri nu se inghesuesc to- 
tuşi la magaziile statului. Totalul 
de afaceri lia docuri nu este aşa 
de mare cit s'ar fi putut presupune 
in urma respinditei publicări a tu- 
turor avantagelor de mai sus. Bu- 
letinele zilnice ale mişcărei cere- 
alelor în Brăila-port şi Brăila-do- 
curi, în Galaţi-port şi Galaţi-docuri, 
ne arată că toată spaima concen- 
irată în Memoriul comercianților 
de grine na fost de cit închipu-
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ită şi că ea nu are, deo cam dată, 
nici o bază reală, Comercianţii ce: 
mari şi serioşi n'au avut această spaimă ; ei au rămas pecfeet liniş- 
tiţi. Aceasta explică de ce Memo- riul a apărut anonim. N'a fost cine să'l iscălească. Poate că negustorii cei mari au jubilat chiar în urma publicărei acelor avantage : căci cine'i opreşte de a'şi depune ei ce- realele in magaziile docurilor şi a se bucura de toate acele înlesniri pe cari le oferă căile ferate cu atita avînt de mărinimie lăudabilă ? Şi de ce nu s'ar folosi oare comisionarii de cereale de aceste înlesniri, cînd cultivatorii noştri rămîn aşa de in- diferenţă faţă de atitea avantage reale ce li s'au făcut? 
Trebuesc să fie — natural — mai multe cauze cari tac pe agricultorii noştri să nu profite de aceste înles- niri insemnate. Intîiă de toate so- cotim că sunt pur şi simplu cauze psichologice: misoneismul, Docurile suni ceva noii pentru plugar, ceva neexperimentat încă de dinsul, ne- obicinuit. Sunt de sigur mulţi cari ar, avea poate şi teamă de a'şi îri- mite produsele la docuri, de frică— 

bine înţeles absolut neintemeiată —
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de a nui se amesteca poale cerea- 
lele, de a nu se pomeni la urmă cu 
acele grozave «mancuri» cari sunt 
plaga comerlului nostru de cereale, 
şi aşa mai incolo. Intr'adevăr, e greă 
de luptat cu anumite obiceiuri sat 
credinţi şi cu anumite întorsături 
de spirit. In realitate, nicăiri cerea- 
lele nu sunt mai garantate în ce pri- 
veşte menţinerea caiităţei şi a greu- 
tăţei lor primitive ca în docuri. De 
obicei, cerealele tratate în port, 
prezintă, de la transportarea lor in 
staţia de producere pănă la incăr- 
carea pe vapor, lipsuri la greutate 
de 3 şi chiar 4 şi 5%, pe cind la 
docuri lipsa de greutate poate că 
se urcă abia la !/, %. Totuşi, după 
cum âm spus, sunt unii cultivatori 
cari aii frica de... docuri. Obiceiă. 

Sunt însă şi alte motive cari fac 
pe agricultorii noştri să nu utilizeze 
docurile, în acea măsură care ar fi 
de corit. Am arătat pe larg avanta- 
giile serioase ce le oferă acum do- 
curile. Pare însă că ele nu sunt încă 
suficiente. Ce se întimplă la noi cu 
cerealele odată secerate, treerate şi 
gata de drum? Propriii-zis agricul- 
torul n'are  nevoe să le transporte 
unde-va, pentru a obține acolo un
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avans, dacă are nevoe urgentă de 
parale. Banca agricolă îi oferă în 
ori-ce moment mai mult, pe gagiul 
cel reprezintă cerealele, de cit ar 
putea lua avans în port de lu do-= 
curi sai comisionari. Si apoi în 
caz cind cererea in străinătate e 
mare, cind expeditorii şi comisio- 
narii de cereale trebue cu ori-ce 
preţ să'şi acopere angajamentele 
luate în Străinătate, agricultorii : 
proprietari şi arendaşi, capătă ime- 
diat, pe loc, alţi bani pe intreaga lor recoltă şi pe un preţ satisfăcător. 
Cind e însă depresiune în preţuri, 
agricultorul poate foarte bine să 
aştepte conjoncturi mai bune, luînd avans de la Banca Agricolă. Acei 
cari au magazii bune şi încăpătoare 
pot cu atit mai mult să aştepte, păs- 
trindu'şi recolta la dinşii pe moşie, 
pănă survin timpuri mai favorabile, 
fiind scutiţi ast-fel de cheltueli de 
magazinaj la docuri saii la particulari. 

In realitate, aşa se şi intimplă lu- 
crurile, în generalitatea cazurilor, 
ceea-ce face ca să nu se utilizeze 
muit docurile, cu toate inlesnirile 
noui ce oferă. Sunt insă şi mulţi 
un număr însemnat de proprietari, 
cari din diferite cauze şi împrejurări 

3
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9 
de tot îelul, sunt siliţi să'şi trimată 
griul la Brăila sai Galaţi spre vin- 
zare, imediat după ce sunt gata cu 
treeratul lor. Ast-fel vedem în toţi 
anii producindu-se o aglomeraţie co-. 
losală la Brăila, îndată după sfirşitul 
recoltei pe cimp. Ei bine, această; 
categorie de agricultori, care ar pu-: 
tea întradevăr să utiiizeze docurile 
într'o măsură mai largă, se aâre- 
sează tot la comisionarul particular, 
care, dacă are nevoe, îi dă imediat 
întregul preţ al mărtei sale, pe-pre- 
tul zilei, care cite-odată este scă- 
zut. Aci intervine deja misoneismul,. 
frica de inovaţiuni, ori-cit de folo- 
sitoare ar fi, greutatea dea scu- 
tura obiceiuri vechi. 

Cu timpul însă, voim să sperăm: 
că cultivatorii se vor îndrepta mai 
mult spre docuri şi se vor folosi 
într'o măsură mult mai largă ca 
astă-zi de avantagiile, în fond reale, 
ce le oferă administraţiunea C. f. r.. 
La docuri, agricultorii aii economie 
de magazinaj, economie la comision 
şi curia), la mancuri, ai o condiţi- 
onare mai sistematică, cu un cuvint 
un întreg complex de înlesniri cari 
vor face de sigur ca, încetul cu în- 
ceiul, agricultorii să fie aceia cari



— 35 — 

să se folosească de avantagiile con- 
simţite de stat. 

% 
% Ei 

Să recapitulăm. Am arătat întit 
Ace Re i nouile măsuri 
luate de căile ferate romine pentru 
a face din docuri o instituţiune co- 
mercială, cu menirea de a favoriza 
pe agricultori. Am luat apărarea. a- 
cestor măsuri cu toată convingerea, 
pentru că socotesc că principiul in- 
tervenţionismului statului în ruajul 
economic nu poate fi mai arept şi 
cu folos aplicat ca în procesul dez- 
voltărei agriculturei. Aci, în partea. 
a doua, am arătat insă că agricul- 
torii noştri nu se folosesc de aceste 
inlesniri de cit intro măsură relativ 
mică, şi că, în definitiv, tot comisio- 
narii şi expeditorii sunt aceia cari 
utilizează docurile 

Ce incheere se impune de aci? 
Inainte dea scoate concluziunea  fi- 
rească, voesce să arăt că măsurile 
luate de administraţie pot şi trebue 
să folosească mai ales ţăranilor. 

S'a văzut mai sus că proprietarul 
mare şi arendaşul mare nu întrebu- 
ințează şi, unii dintre ei nuaii toc- 
mai-tocmai nevoe de docuri şi de
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toate avantagiile lor, pentru că ei îşi 
pot vinde cerealele pe loc saă pot 
să primească avans suficient de la 
Banca Agricolă, dacă vor să aştepte. 

Cu totul alt-fel se întimplă însă 
lucrarile la ţăran. Acesta este într'a- 
devăr speculat de intermediari. Ma- 
rele expeditor şi comisionar din 
Brăila sau Galaţi saă chiar din in- 
terior, din Bucureşti şi alte pieţe 
comerciale însemnate dinăuntrul ță. 
rei, nu'şi trimite cumpărătorii la 
țăran. Acesta esle vizitat ds misit 
acasă sau la obor unde'şi duce 
sacii cu .griă, porumb, ovăs, etc Şi 
aci, acasă în sat sai la obor în oraş, 
țăranul, faţă în faţă numai cu mi- 
situl versat în arta de a transfigura 
lucrurile şi de a-şi scoate un profit 
cit mai mare, cumpără de la sătean 
recolta lui pe un preţ coborit. 

Docurile ar putea să remedieze 
mult această stare de lucruri, Ia 
direcţiunea aceasta ele ar putea a- 
duce intr'adevăr foloase mari şi a- 
dinci agriculturei, Țăranul, depu- 
nindu-şi produsele, ori-care ar fi 
ele, în silozuri, ar fi în stare să aş- 
tepte preţuri mai bune sai şi-ar 
vinde, prin comision, adică prin a- 
jutorul docurilor, cerealele sale, cu
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un preț în ori-ce caz mai bun ca 
cel obținut de la misit. 

Pentru aceasta însă ar trebui să 
se facă o propagandă activă la sate 
pentru a lunnina pe ţăran şi pe mi- 
cul producător în genere, asupra 
insemnătăţei şi folosului ce le poate 
aduce depozitarea şi vinderea pro- 
duselor lor agricole prin serviciul 
de comision al docurilor. La nevoe, 
S'ar pulea ajunge ca mai mulţi ță- 
rani din acelaş sat să se asocieze, 
pentru a'şi trimite în comun cerea- 
lele lor la docuri, după care să'şi 
impartă ciştigul după cantitatea de 
mariă livrată de fie-care. Emit a- 
ceastă idee, în credința că se va 
găsi poate vre-un om de bine, vre- 
unul din aci învăţători saă preoți 
cari şi-a făcut din misiunea lor 
un apostolat, ca s'o pue în prac- 
lică. Vinzarea în comun a cerealelor, 
pentru a obţine preţuri mai bune, 
sar începe, în cazul acesta, de jos, 
ca un exemplu ce n'ar întirzia apoi 
să fie imitat de sus. Dar e o idee 
pe care de sigur că cei care se fă- 
lesc cu epitetul de «practici» o vor 
găsi utopică. Nu o dezvolt deci înai 
mult. De alt-fel, nici n'are trebuinţă
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de multe explicări—e aşa de simplă 
în cit cred că fie-care o va înţelege. 

Revin acum la concluziunea pe 
care lunga această di lUn€ a im- 
pedicat-o de a deveni o încheere 
mai grabnică a acestui articol deja 
aşa de lung. 

Ce se degajează anume din toate 
observaţiunile făcute aci, relativ la 
docuri şi la complexul comerţului 
nostru de cereale? Din partea mea 
socotesc că unica încheiere la care 
se poate ajunge, este aceea pe care 
am semnalat-o deja în prima parte 
a acestui articol: anume ezploata.- 
rea docurilor de către Societatea A- 
grară, transformată în societate pe 
acţiuni şi la care să participe, finan- 
ciarmente, Banca Naţională şi Banca 
Agricolă. 

O asemenea societate ar comer- 
cializa complect docurile şi ar face 
ca cel mai mulţi agricultori mari şi 
mai ales cei mici să se folosească. 
într'adevăr de ele. Toate înlesnirile 
pe cari am văzut că le ai proprie- 
tarii şi arendaşii de la comerțul par- 
ticular şi de la Banca Agricolă ar 
putea atunci să le ofere societatea 
de exploatare a docurilor, fiind-că 
baza ei ar fi capital mare la dis-



mpoziţiune, aşa că ar putea să devie, 
în mod real, regulatorul comerţului 
nostru de cereale şi un mijloc pu- 
ternic pentru ridicarea agriculturei 
moastre la toate categoriile rurale. 

Rolul unei atari societăţi ar fi co- 
virşitor de mare, însemnătatea ei ar 
fi adincă. 

În primul rind, şi ceea-ce este 
foarte însemnat, ar contribui pu- 
ternic la naţionalizarea comerţului 
nostru de cereale. Cel mai rominese 
comerţ, prin originea lui, este astă-zi, 
în maree, lui majoritate, în mini stră- 
ine. Prin înfiinţarea unei societăţi 
pe acţiuni care să exploateze docu- 
rile el ar deveni, în scurt timp, 
naţional. 

Folosul unei asemenea societăţi 
pentru exploatarea docurilor, eşită 
din sinul asociaţiunei agrare, nu se 
poate contesta. 

Înfiinţarea unei atari societăţi re- 
clamă însă multă muncă, mult spi- 
rit de sacrificii şi multă puters de 
voinţă din partea iniţiatorilor ei, pen- 
tru 2 putea învinge indiferența care 
nimiceşte la noi orice entuziasm 
spre bine. Am spus mai sus: «so- 
cotesc că membrii Societăţei Agrare 
ar trebui să se ocupe cu tot dina-
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dinsul de această chestiune, s'o 
studieze şi să-şi dea toate silinţele 
de a o realiza, pentru ca, Gupă doui 
ani, să poată lua asupră-şi exploa- 
tarea docurilor». 

Este insă foarte posibil ca să nu 
se gătească toată munca necesară 
pănă in doui ani. In cazul acesta, 
cred că cel mai nimerit lucra ar fi 
ca Banca Naţională să ia dinsa a- 
supră-şi exploatarea docurilor, ea 
care, conform legei, trebue să scon- 
teze warantele şi să dea bani cu 6%/ 
în loc de 8%, cum ia azi Disconto 
Gesellschaft. Saii şi mai nimerit ar 
fi ca Bunca Agricolă, a cărei menire 
este chiar aceasta, să ia dinsa asu- 
pră-şi combinaţia ce a făcut Dis- conto Gesellschaft cu docurile. Banca 
Naţională pate să imprumute Banca 
Agricolă cu 1%, peste scontul ei obi- 
cinuit, conform statutului. In caz 
cind Banca Agricolă ar lua asupră- 
Şi vinzarea cerealelor în comision 
prin docuri, Banca Naţională ar pu- 
tea de sigur să găsească mijloacele 
şi căile necesare pentru a'i împru- 
muta cu un anumit procent sub 
scontul ei obicinuit. 

Toate aceste combinaţiuni ar fi 
bune pentru a yrăbi naţionalizarea



— 41 — 

comerțului nostru de cereale, cel mai important şi mal insemnat pen- 
tru ţară. Ele —acele cu Banca Na- 
țională sat, mai bine, cu Banca A- 
gricolă — n'ar fi însă, după părerea 
noastră, de cît combinaţinni trecă- 
toare, menite a pregăti şi netezi dru- 
mul unei forme definitive a exploa- 
tărei docurilor şi a regulărei comer- 
țului de cereale: aceea a trecerei 
lor sub administraţia unei socie- tăţi pe acţiuni formată din membrii Societăţei  Agrare. 

Pănă atunci, pănă la formarea a- 
cestei societăţi, se vor înfiinţa poate 
şi sindicatele agricole, aşa de nece- 
sare pentru regularea vinzărei în 
comun a cerealelor şi pentru cre- 
area unui tip comun de cereale. Sin- 
dicatele agricole ar fi acele cari ar 
da societăţei pe acţiuni a exploa- 
tărei docurilor concursul cel mai 
larg şi, totde o dată, cel mai puter- 
nic pentru regularea comerțului de 
cereale in folosul agriculturei. Sin- 
dicatele ar forma adică baza cea 
mai solidă a societăţei. 
Programul acesta este însă poate 

prea vast,—vor spune unii din citi- 
torii noştri, cari cunose incompara- 
bila noastră nepăsare. Poate. Ei nu
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Spun alt-fel. Eleste însă necesar, în 
întinderea aceasta, pentru că alt-— 
fel ar risca să nu'şi îndeplinească 
scopul. 

Fiind-că însă pănă atunci: pănă 
la înfiinţarea societăţei şi a sindi- 
catelor va mai trece timp, rămîne: 
ca după doui ani să se denunțe 
convenţiunea cu Disconto Gesell- 
schail, pentru a se face loc unei 
intreprinderi financiare romineşti : 
Banca Naţională sai Banca Agricolă. 
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