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PREGUVENTARE. 

Gu acesta dăm al IV-lea volum în mâna publicului român agri- 
cultor. El conţine ceea ce am învăţat şi esperiat noi de. la tată 

şi moșul nostru, care era un distins gospodar și apoi le-am com- 

plectat sub conducerea unor distinși mari agricultori din străi- 

nătate, cărora le aducem aci tributul nostru de recunoscință, ca 
E. Knauer şi alţi). e Ni 

Arh: ales forma mai populară cu terminii culeşi din însuşi 
graiul poporului muncitor, cari ni sai 'părut mai potriviţi și mai, 

de lolos. Românul barbar n'a fost, cum le place la anumite cer: 
curi să cr6dă și să facă și pe alţii să crâdă. EI a avut tote obiec- 
tele necesari economiei sale mari şi mici, amăsurat timpurilor 

„şi a avut şi numirile lut propri! -pentru fie-care lucru. A-i con- 
testa valdrea sciinţifică a numirilor “lui, este a-i ignora şi con- 

testa instituţiunile sale, şi că el 'şi merită sârtea sa. Sa 

Insă nu numai în agricultură a avut de tâte şi cu numirile 

sale proprii ci şi la vite şi la "pădure, deşi unora le place ain- 
troduce şi generalisa nisce termini barbari și frînturi de limbă 
sub numirea de termini sciinţifici cu ignorarea desăvirşită a 

terminilor de mii de ani în graiul poporului muncitor, și cea 

“mal mare parte de origină curat latină.: Aşa pe lângă cel stu- 
diaţi de noi în lucrarea de faţă, despre agricultură, românul mâl 
are: privitor la pădure încă următârele numiri asupra. cărora nu 

există nici un dubiu şi cari încă e bine să se cunoscă; căci pu- 

ţine pop6re posed calificative şi distincţiuni aşa de precise. Pă- 

durile se împart în păduri bătrâne şi în păduri. tinere—apoi a- 

celea în codri, codri întunecoşi, codrii încă neatinși de secure 

,
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„Ala ceca ce germanul dice Urwald, păduro ie foe) si turelă dure nâgră (de brad curat), pădure roşie (de fag ȘI pădur ru % iij—apoi dumbravă, crâng, higiu şi 
'şleait (amestecată după specii) —al i străbate! tufa 4. huceag (pădure desă de tot prin care nu poţ 3 i AN ei 
lar, tufiș, tuferiş, hatiş, zăvâe (pădure de salcie) Csi Vi și Dranişte. Apoi după situaţia și posiţia locului „pt uri o Sun 
pe şes, la del, coline, -colnice, măguri, pole, picior de Ni ie coste, pripor şi priboii plait—lanţ de munţi, curmătură, e 
crac, parti, văgăună, obîrşic, vale, rîpă, colţ, viri, plaiii, zare ş culme, dos și față, pile și comă, islazuri, tăietură, poiână etc, 

Pe lângă numirea curat. latină, a celor Mai multe specii de copaci și arbuşti, ca fag, carpen, ulm, irasin, sânger, corn; este forte interesantă calificarea grupărei lor. Acelea cari formâză masive mari. încheiate de sine stătătâre 'se exprimă tot-deauna prin sulicsul de et: brădet: (masiv de brad sai reșin6se pure faget pentru masive de. fag curat, cerăt, pentru cer curat, Îră- sinet, cornet, mărăcinet; pentru cele cari se ivesc în masiv în grupuri dar amestecate cu alte specii și formâză uneori esenţa , predominantă, se exprimă prin sufiesul îș: stejariş dela stejarul pedunculat și sesilillor, tuferiş de la' tufă și tufan, cărpiniş, teiș, aluniş, păltiniş, dar nu poți dice nici teiet sai păltinet etc; din contră, pentru esențele cari se ivesc tot-dâuna isolate, r&sleţe şi împrăștiete printre alte esențe, se întrebuinţeză singularul pur şi simplu--zadă, tisă, sneapăn—ork pluralul ulmi, arini, molid fiind în amestec cu bradul şi fagul dar se ivesce r&sleţ şi în gru- puri, Pentru îngrijirea și. menagiarea pădurei românul a avut pădurari, gornict, brănişteri, cu . păduri. oprite, păduri mereie şi păduri slobode—a: tăiat şi curăţit pădurea ori a islăzuit-o şi [ă- cut curături şi poieni, loc de culţură în ea. Și cu' toți acești: termeni multipli și variați, dela civilisarea “lui încâce i sau adaos, pepinieră, codri grădinăriţi, defrișări, tă. ieri cu reserve şi cu semințeri ? apoi gard, (cu proptea ori lără?) brigadier, raport susținut, revoluție, sa făcut și lege des- pre punerea pămăântuluy domenieloy statului în valdre ete, ete. Până acum românul audise de revoluție și r&șmiriță numaț între &meni şi clase sociale, dar nu şi între copaci şi la păduri, iar: despre „terminul de tăiere nu sa pomenit a se numi. revoluţie. Pune- rea unul pământ în valdre se obţine mai nimerit prin ăcut de 
cărămidă, “ţiglă, Ole, căci Pămentul atunci se vinde cu metru 

AS



VI. 
cub şi bucata, decât prin împădurint din noă de rîpe şi pondre 
şi stinperi de. torenţi ete. La vitele domestice se întrebuin-: 
țeză cuvintele de  furăgiii, aplomb, tendâne etc. şi alți termini 

„de felul acestora ca termini zootechnici. 
Termenul de lut şi humă cari sunt de mii de ani în gura po- 

porului nostru, să nu fie termeni. sciinţifici, când pe cel d'întăiti 
îl amintesce deja T..M. Plautus în Miles Gloriosus cu 254 ani 
a. Chr. iar cuvîntul de humus îl învață fie-care elâv în clasa | 
gimnazială la cuvintele de declinarea a IV-a. Tot aşa şi jug.de 
vite şi jug şi jugăr şi jugăre şi falce cu. suprafaţă de teren, nu- 
treţ, trifoiit, iarbă, pășune. 

Nu scim deci dacă metâda alâsă de nol este cea adevărată şi 

compatibilă cu sciinţa ori nu, și dacă cartea nâstră perde din 
valrea ei sciinţifică prin aceia: că am întrebuințat terminii po- 

porului- ori ba? Greutățile de a le schiţa şi fixa pe tâte ati fost | 

în adevăr mari, şi pâte că lucrarea nostră ca începătâre într'o - 

ramură încă nebătută până aci să presinte unele» lacune şi de-. 
fecte. Pentru aceste cerem indulgența bine: voitâre şi scuza ci-- 

titorului. 

In fine, noi aducem aci viile nâstre mulţumiri d- lui D. Sturza 

Scheianul, care ne-a încuragiat şi ajutat la studierea şi resolva- 

rea multor probleme încălcite, şi On. Consilii judeţean şi reu- 

niune. ăgricolă a comitatului” Făgăraș, şi On. Administraţiei a 

Domenielor Regale, cari ne-ai. încuragiat la publicarea- opului 
întreg. 

Serisam în  Bucuresol, la 15 Septembre 1900” 

br. George Maior.



ECONOMIA RURALA | 
, 

Economia, rurală este a patra parte a agronomiei. Ea 

complecteză și împreună pe cele 3 d'intâiiu : agrologia, 

fitotechnia şi zootehnia la o laltă. Baza ei o formeză so- 

lul, capitalul şi munca. Ea are în vedere propriii dis ex- 

ploatarea sistematică şi rațională a moşiei, dimpreună cu 

tâte trupurile, anecsele şi ramurile ei de venit, întru cât 

aceste nu tormâză administraţiuni cu totul deosebite şi. 

independente: d. ex. exploatările de păduri. vaste - exploa- 

tațiunile de: cărbuni și minereuri, de pescării întinse, cari 

numai pot face parte din exploatarea moșiei proprii dis. 

Economia rurală vine pusă mai des. în opoziție cu e- 

conomia domestică şi cu economia forestieră, întru cât ea 

are a face esențialmente cu exploatarea moșiei sai cu 

plugăria, propriii dis, cu cultura, și producţiunea de plante 

și cu cultura vitelor, cari tâte-3 stai întrun anumit ra-. 

port şi se complecteză. reciprod una pe alta, căci moșia, 

fără de vite multe si bune, nu se pâte munci și nici gu- 
i pu Ş 

noii nu produce suficient pentru îngrăşarea terenului; și 

“iarăși pe moşia sleită și storsă. şi vitele se ţia anevoe. 

Economia rurală deci combină lucrarea sistematică a pă- 

mîntului cu cultura plantelor şi cu crescerea vitelor, ast- 

fel ca tote 3 la o l-altă și fie-care din ele în legătură 

“cu cele lalte să ne dea cel mai mare beneficii posibil 

dar tot odată să menajeze şi asigure pentru durata și fer-.. 

tilitatea. solului. 
- Economia, forestieră ne arată numai producţiunea spon- 

“tănee a naturei şi utilizarea maj. nimerită a produselor 

Dr. Maior. — Economia rurală. Ă ! . 1
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pădurei — lemne — căci. pădurea mai nici-odată nu se 
“ară, nu se grapă, nici se gunoesce de om, iar lemnele ei 
sunt mai mult un produs spontaneii și dar gratuit al na-. 

turei, de. cari omul beneficieză numai la :intervale mai 
mici sau mai mari, iar “reproducerea lor: o lasă de cele 
mai multe ori în: grija naturei. Economia domestică ne 
învaţă chivernisirea, şi utilisarea nimerită a produselor ce 
se. fac în casă şi familie, în curte și grădină. Aceste din 

urmă, sunt. mai tot:d'auna sub influenţa și de atribuţiu- 

nea femeii de cât a bărbatului, și stati sub directa depen- 
dință, de ea... . e SE . 

În agricultură şi în special în cultură mare scopul nostru 
este ca prin muncă și capital să silim pămîntul ca să ne 
producă plante și animale, pe cari nu le-ar produce de 
bună voie de sine în mod spontane, Sati nu în cantita- 
tea și calitatea dorită. Apoi trebue să mai avem în vede- 

„re ca nu numai să producem; ci să avem şi cui să le 
“vindem și desfacem, ori ca să le putem utilisa cu folos, 
căci de cele mai multe ori produsele agricole: nu se pot 
conserva, timp îndelungat, fără să se altereze, iar prin u- 

„tilisarea; şi ' desfacerea lor potrivită să obținem un preţ mai 
„mare -peste costul lor de producţiune — să dea, un bene- 

ficiui fie-care. în parte. Si-acesta o putem obține numai 
punând producţiunea în legătură cu legile economice ale 

„economiei politice. . . Ş Ea 
” In privința acesta în agricultură s'a săvirşit mari 

„Ir 
schim- bări pe terenul producţiunei cât și al desfacerei produse lor solului, de la introducerea aburului la mijlâcele de co- municaţiune şi transport, care a apropiat între sine ţări și popore, reducând enorm taxele de transport şi din timp. „Au trecut timpurile, când tot natul căuta, și trebuia să'şi producă și cultive singur -tâte cele necesare pentru sus- ținerea casei și familiei sale, în decursul anului; astădi marele ca şi micul cultivator cultivă mai. puțin. entru trebuinţele” și alimentaţiunea, casei și familiei sale E mai “mult pentru. vindare și export ; de ordinar pentru A tarea de țări și popsre, fârte îndepărtate de el. Succesul „muncei sale şi rezultatul definitiv al Operaţiunei sale, d pinde.mai mult de circumstanţe . externe de cât .de cele
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locale, cu alte cuvinte de preţuri, și acestea, de conjunc-. . 

ţiile pieței internaționale, regulate prin . cerere şi ofertă. 

De: aceste încă trebue să ţie agricultorul semă la munca. 

şi producţiunea sa, dacă vrea, să r&uşescă în întreprin- 

derile sale. | a o 

“Pe când agrologia şi fitotechnia ne învață cum să arăm 

'şi'să lucrăm pămîntul, cum se cultivă fie-care plantă în parte, 

iar zootehnia ne arată cum să crescem şi ţinem diferite 

soiuri de vite, economia rurală singură ne arată între di- 

_feritele plante şi soiuri: de animale domestice, cari sunt 

mai avantagi6se de ţinut şi de cultivat, sub raporturile, - 

în cari ne găsim, şi pe cari din ele le putem cultiva și 

desface cu mai bun profit.? ! Aşa bună 6ră la 0i, dacă 

„este mai nimerit să ținem oi de lapto şi lână,-ori numai 

/ pentru lână, sai chiar casă. cumpărăm: oi numai vara 

după: secere, berbeci şi sterpe pentru îngrăşat, . şi să le 

vindem grâse t6mna ; ori ca să renunțăm cu totul la oi şi 

să ţinem vite cornute? ! “Tot aşa şi la plugărie, dacă este 

mai avantagios să cultivăm sfecle de nutreţ pentru vite, 

ori sfecle. de zahăr în vederea - alimentărei unei fabrice 

. de zahăr ori de spirt ? Adesea înființăm "fabrici așa 

numitele industrii agricole, pentru utilisarea şi desfacerea. 

- produselor solului cu mai bun preţ. de cât în.stare brută. - 

d. ex. clădim..o mâră sistematică de abur ori apă, pentru 

ca' să măcinăm în ea bucatele nâstre şi să le vindem şi 

exportăm ca făină. și grișuri în loc de b6be, saii cons- 

truim o fabrică de spirt sati scrobelă pentru ca să le 

transformăm în. fabricate şi -semi-fabricate; în spirt brut : 

'și rafinat, ori în scrobâlă, ca sub o formă mai mică și 

mai ușoră să represinte o valdre mai mare, şi ast-fel să 

reducem din taxele de ttansport; apoi de la.producte ne 

rămân -şi rămăşiţele saii drevele lor, cu cari ne ținem vi- 

tele iarna întregă întrun mod f6rte eftin, şi acestea ne . 

„produc şi gunoiul necesar pentru îngrășarea pămintului. 

Tâte -aceste. schimbări” şi modificări ale produselor .so- 

lului, sunt în stare să .contribue la sporirea.venitelor mo- | 

şiei și a beneficiului ei.. Extensiunea agriculturei şi -pro- 

ducțiunea mai. mare să nu fie desavantagiosă moșiei ca, 

să pregătescă şi atragă după sine o stârcere şi s&răcire
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progresivă a solului de substanțele sale, până în a nu 
mai putea produce nimica. Numai minele şi carierele de 
piatră, etc., existente-pe moșie, le exploatăm' până la sleirea 
totală de materie primă utilă, sati până unde încetâză ren- 

"tabilitatea exploatării ei — adică până unde spesele de 
producțiune sunt în permanenţă mai mari, de cât ceea co 
putem obține pe produs. 

O exploataţiune agricolă care, după analogia exploatării 
minelor, ar căuta să extragă totul din pimint şi să pro- 
ducă o sleire totală a solului de forțele sale productive, 
aceea nu pâte fi scopul unei culturi raționale, atât de a.- 
dinc tăietâre în organisaţiunea statului și a societăţii; căci 
sleirea moșiei de forțele ei productive, atrage tot-d'a-una 
după sine scăpătarea şi ruina morală. şi materială a lo- 
cuitorilor, și cu ele decadența satelor regiunei și a țărei 
întregi. Până unde este permis de a usa de cultura ra- 
pace, fără. de a restitui pămîntului materiile ce i le-am 

“luat prin recolta de producte, aceea ne-o. arată o'altă sciință deosebită, numită statica. : 
„- Pentru exploatarea rațională şi sistematică a, moșiei so cere pămint, indiferent dacă este proprietate, moşiă, ori luată în arendă—apoi capital. şi muncă. Capitalul se con- „sideră ca munca adunată «a generațiunilor trecute, d'im- preună cu ceea ce a adunat și agonisit generaţia actuală, Deci şi economia rurală pe: lângă legile naturei necesare producțiunei, trebuie “să aibă în vedere și legile econo- mice, după cari se formâză și conservă, bunurile. Căci se p6te forte. bine 'ca unul să lucrez 
mene și secere la timp, să țină și să îngrijescă bine de vitele sale,. şi totuși să nu aibă resultat, deşi a ţinuţ bine s6mă de factorii naturali ai producțiunii. El n'a avut succesul dorit: și „a perdut în întreprinderile sale, mai cu semă că n'a ținut în destul de bine socotâlă de legile nonintat moara One ele 18 Că a oumpârat or . cu TE ca « ) 4 ță cu mărimea şi în- inerea o el nu a (spus de mijlâcele bănesci suficiente; icăa că ă vi i i ou i i lect A, i Dante nepotrivita fel, nu i-a lipsit nici mijlcele ” pâna Ifiuni bune de alt- i 1 Mijlocele bănesci —— capitalul cir- 

e bine țsrina sa, să se-
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culator și zestrea necesară și proporţională cu întinderea, 

moșiei, dar i-a lipsit lui personal ca antreprenor ener- 

gia şi experiența: proprie în. afaceri, care sa v&dut 

îndată de la început la organisarea şi combinarea greșită, 

a muncei cu brațele, vitele și mașinele, aplicând unele a- 

colo, unde ar fi fost mai nemerite şi mai avantagiose ce- 

le-lalte. In multe atari ocasiuni, sistema introdusă a fost 

bună, dar a fost aplicată greșit. | 

Tâte aceste indicațiuni cum şi-în ce fel să procedăm 

mai nemerit în fie-care - situațiune ca să nu greşim, ne 

spune Economia rurală sai sciința despre organisarea și 

exploatarea rațională a moşiei,—sai pe scurt despre por- 

- tarea economiei în sens mai larg. 
Economia rurală deci va trata: 

1) Despre condiţiunile şi mijlâcele necesari ale ori-cărei 

exploataţiuni agricole. Ă | 
2) Despre organisarea, exploatațiunei rurale. : 

3) Despre conducerea și direcțiunea exploataţiunei. 

-Inrudite de aprâpe cu economia rurală şi cari fac parte! : 

„tot din ea, însă în sens mai larg, mai sunt şi alte sciinţe 

cari încă vin în considerare: Sciinţa taxațiunilor, care se 

ocupă cu estimaţiunile agricole — evaluarea moşiei d'im- 

preună cu tote cele cesunt pe ea şi se țin de ea;comp- 

tabilitatea, statica şi politica agrară, pe cari încă este bine 

să le cunâscă agricultorul şi e dator chiar. Ele încă sunt 

importante şi contribue mult la buna răuşită a întreprin- 

derii agricole. | 5 
Comptabilitatea -este necesară să o aibă şi porte fie-care 

agricultor, fie mare fie mic, căci el dă dilnic bani, trebue . 

să fie în continuti cu mâna pe creion și hârtie, ca să în- 

semneze ce a dat șice a primit. In timpul modern, unde 

cultura se face mai mult în bani, de cât cu învoeli . 

şi cu servituți, şi agricultura întregă a devenit aşa de mo- 

bilă şi capricisă, sub influenţa jocului, burselor de cereale 

din afară, nici agricultorul iu se mai poteajutoracu memoria 

“sati cu răbâjele ce erai în us înainte „vreme. Astădi el 

' trebue. să calculeze exact până la centimă, dacă voesce să 

„se mențină, cât îl costă și ceea ce produce efectiv fie- 

care - plantă, fie-care cap de vită mare ori mică, ca
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în fie-care moment să "și pâtă face bilanțul și încheia so- 

cotelile, ca să. cunâscă adevărata. lui situațiune. Cum a 

„trăit şi aă muncit moșă .și strămoșii sel, el mu mal pile trăi, 

_ Sciinţa taxaţiunilor încă este de mare importanţă şi 

eminentă, căci ea vineîn considerare la luarea de ipoteci 

şi deschiderea, de credite, asupra. moșiei sale, la vindări 

şi arendări de moșii, la împărţirea între fraţi şi eşirea 

din indivisiune, şi în atâtea şi atâtea alte casuri ale vicței 
de adi atât de: agitate. Evaluaţiunea nimerită a moşiei 
d'imprâună cu tâte ecaretele și obiectele ei, este de cele 
mai multe ori pstra fundamentală a întregei întreprinderi 
agricole; o evaluaţiune greșită atrage după sine tot-da'una 
ruina sigură a unuia; dintre compactanți. | 

"Statica ne spune în ce stare se găsesce pămîntul întrun 
timp mai îndelungat de cultură, şi la luarea plantelor după 
el, cu alte cuvinte, ea ne dă balanța între substanțele ex- 
trase din pămînt prin recolta de cereale și între restituirea 
acelora sub formă de gunoii şi îngrăşăminte chimice. Unde . 
numai luăm pămîntului an de an recolte şi îl frustrăm de 
substanțele sale productive, fără de a ne îngriji de resti- 
tuirea acelora, aceea se numesce cultură 7apace sait de dos- 
poiere. Ea se termină tot-da'una cu. sleirea: totală a pă- 
mintului și fatalmente duce la, sărăcirea ţărei şi devastarea ei. 

Și în fine, agricultorul trebue să cundscă întru cât-va şi 
„politica agrară a ţărei sale, întru cât agricultura s'a, bu- 
curat și a fost influențată de politica economică si legiie 
statului şi guvernelor, în mod direct sai indirect. și cfec- 
tele marilor reforme agrare ale secolului al XIX dacă ele „ai favorisat sai nu desvoltarea și consolidarea, proprie- 
tății şi culturei mici sau mari din ţară, până în punctul 
in care se găsesc ele actualmente. Amintim aci 'Şi trebue să ținem cont în special de: retormel 
emanciparea ţiganilor de la rolul de. 
iobăgiei și împroprietărirea, țăranilor; 
din ţară şi secularisarea, averilor mă 
pentru neatârnare, etc. și 
ele asupra desvoltărei ulte 
agriculturei în special, şi 
terne a ţărei. 

sclav; de ştergerea 
de alungarea turcilor 

influența decisivă. ce au avut-o 
riore a culturei ţ&rei întregi și a 
a consolidărei lăuntrice şi ex- 

e mari sociale, ca. 

năstiresci; de r&sboiul



1. Despre moşie şi mijlocele ei de exploatare, sai .- 

despre basele agriculturei: 
3 

Am v&qut în agrologie, pag. 127 că în agricultură o- 

mul numai puțin se pote folosi de darurile spontanee şi 

gratuite ale “naturei, şi el trebue să..muncescă; de cele 

mai multe ori prin muncă şi capital el își impune voința 

sa naturej,. și-o silesce să producă bunuri şi să dea. fo- 

l6se, pe cari nu le-ar produce singură şi cu de la sine 

putere. De forţele gratuite ale naturei ne folosim la ea 

numai întru cât le putem subjuga și face utile trebuinţe- 

lor nâstre. Numai pastorul nomad, vânătorul, păstorul și 

“ silvicultorul beneficiază: aprope exclusiv. de darurile gra- 

tuite ale naturei. In agricultură prevaleză deci munca şi 

"capitalul, deşi factorii naturei: solul şi clima încă sunt de 

o importanță destul de însemnată. SI 

"Totuşi nu tot-dauna și pretutindenea munca și capi- 

talul ce se depun în agricultură, sunt de aceiași mărime 

şi 'valdre, și nici -că aduc aceleași beneficii. Ele depind 

“în mare parte de raporturile culturale, sociale, politice--și 

economice. Sub raporturile culturei extensive și în ţări. 

puțin civilisate şi cu puţină -populaţiune, munca și capi- 

talul sunt .puţin însemnate, față de factorii și. agenţii na- 

4urei. «Dacă da Dumnedeii se face” ori unde aj arunca să- 

“ miînţă, dacă nu, nu„este refrenul dilnic al arendașilor noștri 

şi al sistemei'lor de plugărie extensivă. : 
. .. 

_Nu tot aşa consideră proprietari 

naturei, căci aceia radimă mai mult în munca şi în” capita- 

lurile lor.. Acolo .pămintul lăsat: de Dumnedei dacă nu 

este bun şi suficient de fertil, omul caută să-l amelioreze 

pe cale artificială prin aşa numitele ameliorațiuni agricole -- 

și prin o cultură rațională; iar ciima nefavorabilă o combate, 

ori paraliseză prin facerea de plantaţiuni de. protecțiune 

„şi tot felul de adăposturi pentru recolte, unelte și vite. 

Pentru câcorea şi uscarea productelor, cari se usucă ane- 

voie, posedă uscătorii.. sistematice, şi tot felul de clădiri 

și ecaretele necesarii, 'şi proporţionale cu întinderea mo- 

i și ţ&ranii din alte 

țări cu o agricultură mai înaintată, darurile gratuite ale.
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siei si a sistemelor ei de cultură; în contra secetei a in-. 

trodus irrigaţiunile, iar în contra prea multei ape și re- 

vărsări de ape- a 'introdus drenagiul, canalisările riuri- 

lor și bălților, regularea tuturor cursurilor de apă mari 
și mici, prin înființarea de diguri, pe întfeg parcursul lor 
pe ambe. malurile, pentru 'a face imposibilă ori-ce deviare 
ori răvărsare a apei din rii. Valdrea și prețul moșiei 
cresce și scade în raport cu capitalul şi munca angajată 
în ea. | - i n 

După cât are plugarul mai mult capital depus în înzes- 
trarea moșiei sale, pe atât are el lipsă de mai puțină 
extensiune, și veniturile lui sunt mai. sigure şi mai con- 

“stante. De aceea în străinătate în țările culte, un proprie- 
tar cu 200 pogâne de moşie este considerat deja drept 
mare proprietar, rol pe care la noi nu-l pâte avea unul 
nici cu 2.000 pogâne de moşie, fiind-că acela pe lângă 
venitul proprii din terenul destinat agriculturei, mai are 
la disposiția sa cele-lalte venite accesorii ale moșiei: din 
vindarea de fin, arendi de pășuni, venitul din. vii, grădini. 
cu pome, din tăierea pădurei, iar vitele îi aduc încă odată 
atâta venit, cât are. din: moşia întregă. Acolo cultura pă- 
„mintului fiind variată, şi dacă nu reusesce o plantă, dou&, 
dar reuşesce mai tot-d'auna. vre-una din ele şi r&mân în 
ființă cele-l'alte .venituri ale moșiei; acolo dacă o plantă 
nu reusesce situaţia agricultorului arare ori este sdrunci- 
nată, pe când la noi dacă n'a dat Dumnedeii să se facă 
grâul şi porumbul -desastrul este gata, și omul 
plect ruinat. SN : 

Arendaşii noştri cu tâte miile lor de pogâne de MoO- șii ce ţin dinşii în arendă şi le cultivă cu grâu, ei 
pot m&sura nici cu arendaşii din străinătate, da 
puțin cu un țăran ghiabur 

cu cele 30—40 pogone ale 
obiceiă un om cu frumâsă p 
în societate, comuna. şi în ju 

este com- 

nu se 
ar nici cel 

bine situat materialicesce, 
sale, fiind-că. acela este de 

osiţie morală și materială, şi 
ețul săi se bucură ă vadă, pe când arendaşul nostru cu tâte miile Se pogâne ce a cultivat cu grâu şi porumb este om sărac de mu o oh caro nu are nimic al săi pe mosie şi în „ci. ce de cele mai mulţ : e ori lă oraș. Pentru 

p
o
e
m
e
 
m
n
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„el vitele şi unelicle-de muncă sunt lucruri necunoscute și 

considerate ca neproductive, cari numai: consumă, pe când 

pentru plugarul din străinătate ele sunt stilpul economiei 

şi absolut trebuinci6se și fără de posesiunea cărora, nu 

pâte face agricultură. | - 

Omul cu cât pune mai multă muncă, şi capital într'un 

pămint Gre-care, cu atât va scâte mai mari fol6se din el. 

Vânătorul, care trăesce numai din uciderea sălbătici- 

melor, nu pâte aduna nică un capital; lui trebuiesce o 

suprafaţă de 3.000 ha. ca să-și aibă hrana cu îndestulare 

pentru . susținerea, familiei: sale, și cu tote aceste vița 

lui este tare sbuciumată, trece din un prisos şi abundență 

enormă, la lipsa cea mai mare ; păstorului nomad "i tre- 

buiesce la 150—200 pogâne de moșie ca să trăiască, şi 

W'aceia mocanii noştri trebue să peregrineze în continui 

după anotimp: vara, sunt sus ia munte, primăvara, și tomna 

la coline şi câmp — şi iarna la baltă, ducând o vicţă 

destul de nestatornică şi sbuciumată. Ţăranului plugar cu 

„agricultura lui” basată pe muncă, ît'este de ajuns 20—30 - 

pog6ne cultivate după sistema, trienală să ducă o viță 

mult mai liniştită decât aceia și 5-—10 pogone când le 

cultivă intensiv, în cultura alternă, 4—5 pogâne de vie sati 

de grădină cu pomi fructiferi şi 1—2 pogone de grădină 

de legume, pentru a-și scote subsistența întregă şi hrană 

convenabilă pentru întreţinerea unei familii. In statele 

- culte se vine la 1,5—3,1 suflete un cap de vită mare, pe“ 

când la poporele nomade și cu pășunea neţărmurită 20—30 

de vite mari abia dai existența şi hrana necesară unui 

om. Vedem d'aci că cu crescerea muncei şi a capitalului. 

depus, scade în raport invers suprafața, de pământ nece- 

sară subsistenţei omului şi a familiei, și vice-versa,. 

Tot așa, este şi cu muncă. Munca și capitalul se com- 

“plecteză şi influențeză reciproc una asupra celei-l'alte. Sub. 

iobăgie fiul de clăcaș—flăcăul—nu era pus la muncă și 

nici primit la boeresc, înainte de 17--18. ani, pe când 

astădi el este ocupat intensiv la munca câmpului deja 

după terminarea şcâlei rurale, la 14 — 15 ani şi pus la 

tot felul de muncă. Plugurile vechi ț&rănesci, pe cari şi 

le făcea țăranul însuși, cerea un om adult și expert ca să 

4
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le conducă, și să: potă lucra cu ele diua intregă, pe când 
„plugurile de fabrică de astădi merg singure şi fac arătura 
mai multă şi în mai bune condițiuni decât înainte. Adi se 
ară „pretutindenea cu 2—4 vite. mari şi bine ţinute, și un 
singur om, pe când înainte trebuiaii 2—3 6meni mari şi 
6—38 boi. Treeraţul .bucatelor cu mlăciul s&ă prin căl- 
catul cu vitele, care înainte vreme” ținea, cu lunile, și de 

„obiceiii ocupa tâtă tâmna și o mare parte din iornă pe 
agricultor, acum la lucrul cu mașinile-s'a redus la câte-va 
dile și s&ptămâni:'pentru ţăran şi micul proprietar la 1/,—1/, 
de di saula o di cel mult; pentru proprietarul mijlocii la, 
1—2—3 dile; pentru marele proprietar şi arendaş la 
1—2 săptămâni, şi el pote treera cu mai multe mașini 
de odată, ca să îndoiască ori îndecâscă. lucrul, reducând 
din timp, şi spese.și să câştige și la preţul “produselor 
beneficiind de preţurile d'intâiui mai mari ale pieţei. Preţul 
treerişului. era înainte vreme a, 10-a sau a Ll-a, astădi este: 
a 16-a şi-a 18-a parte din producte. Pe fermele. model 
și domeniile mari bine exploatate actualmente se lucrâză 

„mai mult 'cu mașinile decât cu vitele și brațele: se ară 
cu plugul cu abur, saă electricitate; se semănă cu mașinile, 
prășesce cu mașinile, bucatele se seceră cu inaşinile de 
secerat și legat și se treeră deo dată pe diferite arii, cu 
deci de mașini de treerat cu abur; și la lumina electrică . se pâte treera noptea neîntrerupt, schimbând numai per- 
sonalul de serviciu dimineţa și sera, ca. pe 'cât timpul per- mite să nu contenescă lucrul început, până ce nul'aă daţ! gata şi aii scos tâte bâbele din paie. 

„Cu -perfecționarea mijlâcelor. de muncă, datorite coni- cursului capitalurilor adunate, munca se servesce astăgi numai cu :/,—!/, din forţa ce era, necesară mai y 

  

nainte vreme, și munca se' face la timp și în' mai bune condițiuni - „decât înainte; lucrătorii specialiști cari at mat lucrat la anumite culturi: tutun, în, sfecle, sunt mult mai bine plă- „-tiță decât cei cari nu ai mai lucrat de loc la ele; Plăţile "lor sunt mai mari, fiind-că sporul lor e mai mare și cul- tura obicinuită este-mai rentabilă decât acolo, unde o in- troducem pentru prima ră, Rae 
Capitalul” este considerat ca muncă prisosită, și adunată



" 

UL 

la o-laltă după. mai. multe. generaţiuni ce: sai succedat, 

dimpreună -cu ceea cea adunat şi a organisat generaţia 

actuală. Capitalul este basa bunei stări materiale și a 

progresului. pe terenul economic. Munca de sine, fâră de 

concursul capitalului nu pote da; resultate. satisfăcătâre. 
Vitele domestice. şi animalele sălbatice ori și cât se tru- 

desc şi muncesc și ele, nu aii nimic al'lor proprii, fiind-că 

ele nu sunt ajutate de capital, și nici nu progreseză, ci 

contorm instinctului lor de conservare și propagarea spe- 

ciei, fie-care din ele trebue să începă din nou lucrul în i 

acelaș chip, cum ati început și făcut și părinții lor. Rin- 

„*dunica -'şi face cuibul ei din tină și privighetorea din ra- 

muri în acelaș mod ca şi acum 2.000 sait 4:000 de ani; 

la ele nu există progres şi pertecțiune, fiind-că nu adună 

“prissele muncei lor ca să formeze capital. Omul pote 

- însă aduna prisosul muncei sale peste strictul necesar de 

visță -și esigenţele de.tâtă dilele, ca acest prisos de muncă, 

să-i servescă la, roui producţiuni și mai sporite, fiind în-" 

“ cepute cu mijlâce mai mari. a | 
Capitalul la producţiune nu trebuesce confundat numai 

de cât și tot-d'auna numai.cu moneda sunătâre,- cu banii 
“de care dispune cine-va la un moment dat. Se pote 

„. forte. bine ca cine-va să aibă capitaluri multe și mari, şi 

totuşi la un moment dat să se afle în lipsă de parale,- 
Altul n'are capital proprii dar are credit, deşi. creditul 

se basâză mai tot-dauna pe capital. Capitalul -pote fi 

material,- moral şi intelectual. Capitalul material pote fi 

afectat în moșii cât și în înzestrarea acelora cu tote cele 

necesare: ecarete, clădiri, amelioraţiuni agricole, drena- 

giuri, irrigațiuni, diguri și schele pentru apărarea mo- 

şiei de inundaţiuni, în -lucrările de artă pentru a pre-- 

veni surpări și măcinări de ape, în plantațiuni şi fixări 

de maluri și ponsre; îni clădiri economice atât locuințe 

pentru 6meni şi vite, cât şi :ca adăposturi pentru pro- 

ducte, unelte și mașini contra. intemperiilor. Apoi capi . 

talul mai pâte fi afectat în diterite. instalațiuni accesorii, 

menite să mărâscă valrea intrinsecă și veniturile moşiei: - 

fabrici „de spirt și de 'zahăr, lăptării mari, mori de apă și 

de abur, fer&strae, ateliere de repararea maşinelor şi unel-
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telor agricole, fabrici :de frânghii şi topile de cânepă și 
de in, în deschideri de cariere de nisip şi petriș ori de pâtră 

“de construcţie, saii: în cuptâre de var sah cărămidă și 
țiglă, nu numai pentru acoperirea necesităţilor proprii, ci 
și pentru speculă: In fine capitalul fix mai pâte fi anga- 
jat şi în construirea de şosele și drumuri pe MOȘic, sait 
în deschiderea de căi ferate ori canale, menite “de a. în- 
lesni scoterea și. transportul uşor al productelor moșiei. 

O altă parte din capital pâte fi afectată în vite de muncă, 
- de prăsilă ori pentru îngrăşat și în alte animale domes- 

tice, saă în unelte şi maşini agricole, sai în diferite ma- 
terii prime și substanţe . necesare pentru întreținerea și 
buna funcţionare a acelora — d. ex. în bucate pentru 
“6meni, în fin și paie și grăunţe pentru vite, uleiu și cărbuni 

„pentru mașini, piese de reservă pentru maşini și unelte, 
pentru eventuale reparațiuni ale acelora, și în produsele ei bucate, nutreţuri, lemne etc. ce nu sai putut încă vinde. Urmeză apoi capitalul circulator! în numerar propriu dis, „Pentru cumpărarea, de s&minţe Și pentru plata și simbria „muncitorilor și a 6menilor de servicii şi argaţilor, pen- iru plata lefilor şi salarielor personalului de control și ad- ministrativ, pentru cumpărarea! de vite de speculă: vaci pentru lapte ori vite de îngrășat, pe cari după câte-va. luni le vindem iarăși, și capitalul plasat în ele ni se în- torce iarăși înapoi din vindarea productelor satia vitelor. De obiceiu capitalal cel mai mie ce-l posedă plugarul, este cel în monedă umblătâre, ca un Mijloc de schimb a tuturor obiectelor și valorilor. E Capitalul moral este stima Și consideraţiunea, Şi încre- derea, de care se bucură cine-va în societate şi inaintea semenilor Săi. Capitalul personal sat intelectual este des- teritatea Și experienţa câștigată, și încrederea, - mai mare „e și-a câștigat cine-va prin. reuşita întreprinderilor. sale inaintea semenilor săi.: In negoț şi industrie firma, loca- lul cu clientela ei, ori debușeul, formâză, ast-fel de ca- pital inpersonal și nematerial, care -adesea se plătesce: forte scump. , 
La fie-care întreprindere Şi lucrare maj mare sati maj mică, unde capitalul se întrebuinţeză într'un mod produc-
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tiv, venitul lui se subdivide în trei părţi proporționale: 
Prima parte a venitului realisat privesce munca antrepre- 
norului însuși, care “și merită şi.el pânea sa, şi trebus 
să, calculeze și să i se plătescă munca lui, ca la. or-care 
lucrător şi argat al. s6u, şi în raport cu serviciile aduse. 
“A doua este câștigul lui. de antreprenor, pentru orga-. 
nisarea şi conducerea muncei și pentru acoperirea even- 
tualelor riscuri și perderi. A treia: este dobânda bani- 
lor după suma, întrebuințată. Ea se calculeză tot-d'auna 
la sută și se numesce procent şi interese la sume 
mai mari, | 

Capitalul afectat sat necesar la exploataţiunea agricolă, 
îl deosebim în 1) Capital fundiur sat funciar propriii dis, 
care coprinde în sine moșia cu tote produsele de pe ea, 
dimpreună cu zestrea și investirile și beneficiile ei: clădiri, 
'ecarete, instalaţiuni technice şi ameliorațiunile inerente so- - 
lului, apoi embaticurile, drepturile regaliene şi de propi- 
națiune, întru cât ele nu sunt încă rescumpărate' și for- 
meză tote la o-laltă o avere şi dati un venit moșiei. 2) 
Capitalul de exploataţiune subdivisat în capital fix saă 
mort și în capital umblător sai de cireulațiune; fix sat. 
mort este cei afectat în: unele îmbunătăţiri mai mici cari 
se pot lua şi transporta: în unelte și maşini agricole, iar 
cel umblător este afectat în. vite, s&minţe, îngrășăminte, 
hrana Gmenilor și animalelor, combustibil, bani în numerar 
pentru acoperirea diferitelor trebuinţe. dilnice. 

Beneficiul după capitalul afectat în agricultură pârtă 
diferite. numiri :- proprietarul are câştiul sati dobinda ca- 
pitalului- angajat în cumpărarea şi zestrea moşiei : drenda- 
şul beneficiul seu. de antrepenor şi dobinda capitalului 
pus: in exploataţie şi îndemnisaţia pentru eventuale. per-' - 
deri; vechilul trage salariul sai l6fa, de. organizator şi admi-. 
nistrator' al moșiei; argații, simbria și muncitorii, plata 
muncei luată — dilnic săptăminal ori. cu anul. | 

Deosebit de acestea, Riccardo a mai inventat în agri- 

cultură un beneficii deosebit, pe care dinsul îl numesce 
renta pământului, şi consideră de acâsta diferința de produc- 
“ţiune înțre păminturile cele mai rele cari se-află la mar-
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ginea culturei: și. putinței de a le cultiva și folosi şi intre 
pămînturile cele mai bune. _ 

EI explică renta pămintuluia st-fel că la prima ocupaţiune 
şi când era încă pămint destul şi brațe puţine, în cât 
fie-care .om îşi putea alege aceia ce el voia, omul a ales 
tot-d'auna pămînturile cele mai fertile ca mai sigure, şi cari 
dădet recolte mai abundente; când aceste nu ati mai fost 
de ajuns pentru hrana -populaţiunei. sporite, Gmenii ati 
trebuit să recurgă şi să ia în cultură alte păminturi mai" 

„puţin fertile, pămînturi de calitatea a II-a, și apoi mai târditi 
când nici acestea d'impreună cu cele d'intâiuă, cari dedeaii 
o producţiune mai mare, la o-laltă nu erati în stare să hră-. 
nâscă populaţiunea crescută, ai fost siliți să ocupe şi să ia 
în caltură noui păminturi de calitatea a III-a, care deşi nu 

" dedeaii un beneficiu propriădis, dar răsplăteai încă cel 
puțin capitalul și munca depusă, de nu se lucrati cu pa-. 
gubă, și așa mai departe. - a 

Va să dică acâstă diferinţă, de producţiune mai mare, a 
păminturilor de calitatea I-a față de cele de calitatea a 
II-a, şi a celor de calitatea a: II-a faţă de cele de calitatea 
a II-a, etc la depunerea de aceiaşi muncă şi acelaşi capital, 
Riccardo o numesce renta pămîntului și pretinde pentru 
posesorul păminturilor de calitatea I-a și a Il-a o despă- 
gubire mai mare de cit pentru cel cu pămînturile de cali: - 
tatea III-a. Prin urmare renta ar fi ceva cu totul deosebit, - 
care nu se reduce nici la capital şi nici la muncă ca la 
ceie-lalte ocupaţiuni omenesci, şi ea ar cresce încontinui 
la infinit cu sporirea progresivă a populaţiunei. 

Ea a fost admisă de către alți economiști mai cu s6mă” 
germani ca Rau, Roscher Schmoller şi de agronomi, deşi 
nu în același înţeles şi ordine; iar de altii a fost combă- tută cu multă energie : de Settegast, francezul Bastia şi de americanul Carey. ie | 
„Rau numesce rentă arenda sat câștiul' propri dis al pămîntului, când proprietarul nu-și cultivă singur mosia 

sa în regie pe contul Și. risicul stu, el însuşi: saă prin al- 

paria din venitul cataț A) PAhCE umesce rentă aceă 
mai prisosesce după $ ăia i pămint, caro p: „după scoterea plăţilor indatinate pentru 

a
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munca depusă și dobinda pentru capitalul angajat în .ex- 
ploatare și foncieră. “ 

Din contră. Settegast şi Carey die că despre o rentă a 
pămîntului ca ceva supranatural, nu pote să. fio: vorba, 
căci. totul se reduce ori la muncă, ori la capital, şi pri- 
vesce exclusiv pe acestea. Şi apoi după Carey modul de 
ocupare şi colonisare a pămintuiui nu a fost cel arătat de _. 
Riccardo, ci cu totul opus. 

.. După el „tâte 'colonisările şi ocupațiile de teren nu ai 
"început cu pămînturile cele mai fertile şi mai bune în- 

- tâiu, cari tot odată erai cele mai grele de lucrat și cer 
un capital mult mai mare și muncă mai multă, ci cu tere- 
nurile intermediare, cu câstele şi pântele dulci, cari eraii 
mai ușor de lucrat, și apa de pe pante se scurgea de sine | 

şi: terenul se 'svînta îndată, iar produdţiunea era tot-d'a- . 
una sigură. Acestea deci erait mai ușor. de lucrat şi ce- 
reaii mai puţină muncă şi capital, și numai după ce mij- 
lâcele de 'exploatare sporeaii, ai procedat locuitorii la 
ocuparea și cultura păminturilor grele argilose dela câmp şi 
de luncă, cari cerea spese de regie mai mari, dar și dădea 
fol6se mai mari. Prin urmare beneficiăă mai mare se raportă, tă la ... 
capitalul'mai mare şi la munca mai multă. Nouă ni se pare 
că el are dreptate. Dovadă despre aceste, este însăşi i ris- 
toria “poporului - nostru și a colonisaţiunei sale. - 

In tote ţările locuite astădi de români, colinele și p6-_ 
lele muntelui ai fost şi sunt până astăqi mai bine popu-.” 

„late şi cu agricultura, relativ mai - intensivă, și cu 0 agri- 
cultură forte. veche, cu sisteme practicate de mii de ani,.. 

iar câmpia cu pămîntul ei negru și forte bogat în sub- 
Stanţe humice, adevărat .cernn- zemlj, era puţin. cultivat și 
cu populaţiunea fârte rară..Secuii sunt în munţi, şi sașii - 

colonisaţi :întâiu la obirşia Tirnavelor în Ardeal. Bărăga- 
nul plan şi monoton, era pănă bine de curind o. vastă, 

pășune de vite, deși este câmpia plană, fără de măr&ci- 
neturi şi cu pămint. destul de fertil. Ba vedem chiar lu- 

“cru curios, că aprâpe în toţi munţii noștrii, pe tote văile: 
obirşiile şi plaiurile, terenul -este forte bine ocupat și 
populat, pretutindenea -presărat cu case şi economii iso- 
late și cătune mari și „mici; în - vechime, în, evul medii 

iu
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agricultura nâstră se urca până la 1.600 m. înălțime, agi 

numai până la 1.200 m., pe când Balta și Delta Dunărei 

cu pămîntul de aluvion. şi cel mai fertil ce avem în țară, 

şi cu. transportul eftin pe apă în nemijlocita apropiere 

pentru tot felul de producte ale solului, nu suntem încă 

nici astădi în stare să le cultivăm și scâtem vreun folos 

potrivit din ele. | a | 
Un moşnân sai rădeș de la munte saii coline, cu cele 

8—10 pogâne ale sale este mai bine situat materialicesce 
decât unul ohabnic cu 30 pogâne de la Baltă. Balta în 
general la noi mai nicăieri nu este încă ocupată și nu- 
mai câţi-va păstori şi pescari trăesc vara în ea. Delta Du- 
nărei cu o suprafață de 3.041 Rim. pătrați, unde pămin- 
tul este forte fertil și apt pentru tot felul de culturi de plante 
agricole horticole și industriale, iar sparceta și lucerna 

cresc pe alocurea la 2 m. înălţime, delta cea mănosă este a- 
prope cu totul pustie și până bine de curind erat nu- 
mai 2—3 cătune de pescari, ce se hrăniati peea din vâ- 
natul -de pesce; o agricultură proprii disă în ea este 
chestia viitorului. . ” 

Că, colonisațiunea la noi a fost tot-d'auna o descin- 
dere de la munte la vale, iar nu de urcare dela câmp 
la deluri și munte, ne pâte servi ca dovadă şi limbagiul 
popular; unde 2 sai 3 sate portă aceiași numire dar se 
deosibesc între ele după posiţia lor de sus, de mijloc și 
„de. jos tot-d auna satul cu numirea de sus este cel mai 
vechii și locuitorii lui baștinaşi, d. ex! Comana de sus, 
Veneţia de sus_ se numesce până adi încă Comana pur 
și simplu, deși Comana de jos şi Veneţia de jos sunt sate 

„mai bogate şi mai mari și cu vază mei mare în tâte, fiind 

cisgate mat os în alea langă i mânâaă a Ontuni ici la câ 4 noi nu apucat să facem întâit plugărie 
ma | ie A ia Baltă, unde se muncesce pămîntul 

și seceta bântuie des ci strămociie y în masini scumpe 
facă plugărie întâiu 1 noștri Sau apucat să 
ci ut 5 ntuiu la munte şi apoi la coline unde 

lind-că la păduri și i z tei munți plouă des, dar după plâie la un css, două, pămintul. se
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svintă şi producțiunea era tot-d'auna sigură atât aa in-.- 
temporii cât și de ochii dușmanilor. Și nu ne-am .scobo- . 

„rit la câmp şi apucat să facem plugărie mare de cât nu- , 

mai după. ce: am dispus da mai multe mijlâce, s'a. _conso-: 
lidat ţară, sait construit șosele, căi ferate, aă venit: și pe 
la “noi plugurile de fer şi oțel şi.toţ felul, de mașini agri-“ 
cole; și ca mâne poimâne, mărindu-se avuţia naţională, 
ne vom apuca şi noi să facem diguri contra, undelor fu- 
ri6se alo Dunării și irrigaţiuni, ca să putem brăsda şi 
cultiva delta Dunării şi Balta -întrâgă, cu . cereale, orez, 

-sfecle,. şi să facem fineţe artificiale irrigate, utilisând de- 
plin numerâsele - ostrove, eleștee și vaduri. cu ape stătă- 
„„+6re, cari. aq. produc numai stuf, şovar și pipirig. - 

“Prin urmare, după ce noi am trecut tot-d'auna de la 
pămintul ce se lucra mai uşor la pămîntul ce se lucra, 
mai anevoie, şi acesta, tot-d'auna numai în limita mijl6- 

-celor de. producțiune mai .mari, de cari dispuneam. în. acel 
moment, iir: acest spor. de producțiune privea și era 'da- 
„torit unic “sporului. -m mai mare de capital și de brațe, și 
nici de cum în ordine îinversă: evident deci că nu pote 
li' vorba -de o rentă, a: pămintului, în sensul cum o înţe- 
legea Niccardo. . 

Câte localități și regiuni nu sunt în țările locuite de 
români, unde cultura griului“ era. considerată până ieri a- 
laltă-ieri ca nesigură și nerentabilă, dar ea a devenit si-. 
gură și rentabilă, şi producțiunea a, sporit enorm în urma 
lucrărei - -mai sistematice și raționale a pămintului. Mol- 

V dova, nici- -odată . n'a cultivat orzul de bere, dar astă-qi îl 

Sas cultită pe o scară f6rte întinsă, și” orzul “i aduce. frumâse 
beneticii. Apoi este lucru cunoscut, că la anexarea Bu- 
“> covinei de către Austria, pe acea vreme cultura, cereale- - 
“o lor de tâmnă .aprâpe că: nu exista în Bucovina, şi era 
Sa considerată ca : nesigură şi nerentabilă, dar a devenit | 

nul imperial a anexat Bucovina, care dispunând de - maj 

i multe mijlâce de cât: cel pămintean, a pus îndată. de ai 
secat bălțile, a regulat cursul: apelor, a rărit cringurile și 
pădurile, a ridicat ferme-model cari:să introducă o cul- 

- * tură, sistematică în: țară. -Crisiana_şi mare, . parte a Băna- 

Dr Daior. — Economia rurală, - ZBLIO TES ! 2 | 

tit l certati 

I sigură şi a luat o extensiune însemnată, indată ce guver- 

S
e
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tului Pemișian de odinidră, tocmai în părţile cele mai fer- 

““tile de adi ale Ungariei:. comitatela Timiș, Torontal, în- 

treg Cenadul, Bichiș, erai înainte vreme nisce „mocirle și 

imlaştini nesfirşite, cari numai târdiă de tot ai putut f 
luate în cultură, după ce statul şi societăţile riveranilor 
au regulat și canalisat mai întâiă numerâsele cursuri de 
ape, ce se revărsaii în ele, şi infecta atmosfera, cu mias- 
mele 'lor, devenind Alfoldul mănos de astă-qi. 

La noi în România, moşiile din Bărăgan ai sporit e- 
norm în arendi şi -valdre în timpul din urmă, dar numai 
după construirea căilor ferate și şoselelor naţionale şi ju- 
deţene, cari ai făcut posibilă scâterea productelor la schele. 
Inainte vreme -ele erai cele mai depreciate, fiind-că cu 
tâtă apropierea Dunării şi a mării de ele, agricultura în 
partea locului era tare restrinsă și produsele solului lo- 
cal îşi. căutau debușşeul lor spre Transilvania, Ungaria şi 
Galiţia sub formă de animale vii, pastramă, scă, lină, etc. 
Privesce deci sporirea valorii solului unic ridicarea, rentei? 
Evident că nu! Ci valdrea mai mare a moșiilor de as- 
tă-di faţă de trecut, privesce mai-mult capitalele învestite 
de. stat și judeţe, cu construirea de căi ferate, şosele, schele, 
cu armată care a redat ordinea și Siguranţa persânei și 
averei, etc., cum şi o bună parte revine asupra crescerii 
numărului populaţiunii — braţelor de muncă, introducerii 
mașinelor. în agricultura mare, etc., deci ea unic se ra- 
pârtă la capital și muncă, 
noștri puţin ai făcut 
se găsesc cei mai 
tivă a moșiilor. | 

După liccardo renta are să crâscă la, infinit cu sporirea populațiunii și cu scumpirea alimentelor de trait, dato- rită fiind . forţei inepuisnbile a pămîntului. Cum are să crescă la noi în actualele condițiuni de cultură. când pro- ducțiunea n6stră medie a scădut enorm la pogon și hec- tar din ceea ce era la începutul culturii mari, iar cele de exploataţiune: capitaluri şi 
ai fost reduse, vitele ț&rar 
ca rasă, talie și valdre, 
vastării pădurilor, iar p 

“căci proprietarii şi arendașii 
pentru înzestrarea moșiilor lor; dinşii 

mulți în stadiele de ocupaţiune primi- 

mi)l6- 
vite pe moșiile mari, 

anului pipernicite și degenerate 
clima s'a înăsprit în urma do- 
rețul cerealelor a suterit un a-
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devărat dezastru, din ceea ce era înainte vreme. la are 

o tendință continuă spre scădere, datorită concurenţei 

sporite a ţărilor trans-oceanice .şi a taxelor prohibitive a 

statelor industriale, cari nici unele nică altele nu stati sub 

influenţa raporturilor nâstre! Ceea ce vedem cu toţii ca 

lucru sigur şi de nime contestat este, că țările, regiunile şi 

judeţele cari odini6ră ai predominat unele pieţe de grine 

şi ai decis preţul bucatelor și altor alimente, ele aii per- 

dut întâietatea în urma slăbirei pămintului lor și au ce- 

_dato altor regiuni şi teritorii. Peste munți, Bănatul, care 

era considerat odinidră de grinarul întregei monarhii aus- - 

tro-ungare, este astă-di întrecut de alte județe numite 

„ AWGld, judeţele limitrofe cu el, citate mai sus, situate pe 

malurile Tisei; în România judeţele Bacăii şi Roman, ai 

întrecut județele Botoşani și Dorohoiii, cari odiniră erai 

județele cele -mai bine cultivate și mai productive ale Mol- 

dovei, iar actualmente Bărăganul, judeţele Ialomiţa, Brăila, 

“si apoi "Teleorman, ai întrecut în producțiunea de cereale . . 

Bacăul şi Romanul, şi ca mâine poimâine şi acestea vor 

fi întrecute pâte de Dobrogea, Delta Dunării și Balta când 

acestea vor fi secale și canalisate. In America de .Nord 

teritoriile şi regiunile cari. pe la începutul sec. al XIX-lea 

erai mai-bine populate şi cu agricultura cea mai inten- 

sivă, astă-di se află în părăginire și dezolate şi locul lor 

Vai luat altele cu pămînt încă virgin. 

In comerciii şi industrie, exploatațiunea în mare este 

“ tot-deauna mai profitabilă, în agricultură din contra, cul- 

tura în mic angajeză mai mult capilal şi personal şi dă 

ocupaţiune la mai multă lume. Să luăm bună 6ră capitalurile 

ce sunt învâstite “şi întrebuințate peste munți, în. Transil- 

„vania o ţară cu proprietăte mică covirșitore, la un sat să- 

sesc cu locuitori foşti tot-dauna liberi cu un hotar de 

5 — 6.000 pogâne, şi în raport cu o moşie mare tot de 

5 -— 6.000 pogâne din România, unde proprietatea mare 

covirsesce pe cea mică, şi să vedem cari sunt capitalu- 

rile angajate în cultura şi exploataţiunea lor la. una și. 

la alta 1? Cu tâte aceste la proprietatea mare capitalu- 

rile pot fi mai bine întrebuințate în urma împărţirei mun- 

cei, și din pris6sele co r&mân calculate la suprafaţă prin
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acumularea lor,pâte să se cumpere maşini de mare va- 
l6re, să so facă amelioraţiuni costisitore,. să. se ridice ins-. 
“talaţiuni tecnice industriale pentru mai bună utilisare. ale 
produselor solului, prin transformarea 'lor în fabricate și 

_semi-fabricate. De ordinar proprietatea mică ţine isonul 
și rivaliseză cu proprietatea mare, afară numai de cazul 
când nu sunt la mijloe raporturi nesănătâse cum-va în 
favorul uneia sai: alteia. Proprietatea mică încă pote bene- 
ficia de avântagiul ce-l oferă capitalurile mari prin inter- 
mediul tovărășiilor, sindicatelor şi a reuniunilor economice 
ale micilor cultivatori. a Ă 

Astă-qi graţie întrebuințărei forţei aburului la transport 
și comunicaţiune s'a făcut posibil un schimb de producte 
între țările. cole mai îndepărtate, la cari participă activ 
sati pasiv tote țările cunoscute. In urma lor, şi ț&ranul 
nostru se plânge adi de concurența  Americei în bucate 
și linuri pe pieţele mari din str&inătate, care "i răpesce o 
parte din beneficiul săă. Insă prin adunarea, de capitaluri 
mari în formă de monedă ori de producte, şi micul cul- 
tivator, țăranul pote participa la, export şi la comerciul in- 
ternațional de grâne cu -puţinul produs al săi, ca să beneficieze de preţurile mai mari ce există acolo, și mai mulţi la o laltă iati serios concurența cu marele produ- cător, pe când individual, fie-care-în parte nu ar 

A). Proprietatea Și. moșia. 

Basa apriculturei 
tivat, fie el proprietate, fie luat cu chirie, ar 
sai cu dijmă. Moșia, se consideră, drept factorul ce] mai sigur şi mai stabil al producţiunei. Fără de ( o: nu este posibilă agricultura. S 
valore în agricultură şi formâză e 
dar nu sunt singurele decisive. 

Moşie însemnâză în limba r 
mint fie ca mare. ori mâj 
sine tot felul de terenuri. 
mând însă un ce întreg. 

e-cum basa agriculturei, 

omână o suprafaţă, de: pă- Mică, care însă coprinde în Și de producţiuni variate, forv- JMoșia, ese mai des transmisă 
* 

putea-o face . 

o formâză moşia sai pămîntul de cul-: 
endă, ori în parte - 

ă de pămînt "ori moşie 
olul. și clima sunt de (mare .: 
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prin ereditate moștenita. din tată i în fii, şi mai rar câştigată - 
ori agonisită. Iloș în limbagiul vechiti juridic se numesce 
o cătime din moşia împărţită între erei. Proprietatea, ru- 
rală ca să capete numirea de moșie, trebue să fie pre-. 

„ vădută cu: tăte cele necesare unei .exploataţiuni agricole: 
casă, curțe, grădină de pomi și de legume, vii; toren: de 
cultură propriii dis sai ţerine, fineţuri, păşuni, ete. Deci 
pămînturile cumpărate isolat în loturi ori părțele singu-. 
ratice, chiar şi dacă se alipese mai multe la olaltă, ele 
încă, tot nu formeză o. moşie ci trec sub numirea de pro- 
prietate, pămînturi,: locuri, delniţe, laburi, etc. Din contra 
moşia mare “sat mică împărţită în mai multe părţi, tot 
numirea de moșie sai fracțiuni de moşie pârtă, fie-câre 
din ele: o jumătate, un sfert sait ciosvîrtă, de moşie, iar 

: când ea este în fâşii” lungi şi-inguste,  pârtă: numirea de 
- curea sau sfâră de moşie, iar o suprafaţă mai mică, un 
petic de moșie, Păminturile cumpărate isolate sait cu d'a- 
valma portă numirea, de pământuri pur şi simplu. 

Proprietăţile. rurale vechi ale. moșnenilor. și “ţâranilor 
ohabnici sunt astă-qi mai tote în sfori şi curele, în urma îm- 
părțirei repeţite a moşiei între fraţi. Adesea. însă ele ati 
fost delimitate de Ia început ast-fel în vederea, culturei 
vitelor saii a varietăţii terenului şi producțiunei variate 
a A pentru ca, fie-care locuitor. să pâtă avea pe moşia 

„tote cele trebuincidse şi să nu-fie nevoit a recurge 
la vecini.. În Moldova mai cu sâmă, moşiile rădeşilor sunt 
tote în sfori şi curele şi'se întind «din.zare în zare» tre- 
cnd peste dâluri şi văi pe 10—20—30 kim. lungime, şi. . 

„de multe ori nu “ai decât câţi-va 'metri lăţime. Tot aşa, 
în Muntenia (a: 'moşneni şi în Bărăgan mâşiile de: Baltă | 

-se întâlnesc cu cele de Ialomiţa pe o distanță 20—40 
lklm. Acolo și 'cele mari și cele mici sunt t6te în fâșii 
lungi şi destul de înguste. Moșiile însă “date după. legea 
rurală de la 1864 Și. “ultâriore sunt. mici și în forme: mai 
regulate. '. :- 

| În Transilvania atât moşiile vechi isproprietăricesci cât 

și cele ale foștilor moșneni şi clăcași erai tâte în dăvăl- 
mășie cu ale locuitorilor iobagi și erai împărțite în loturi 

“mici, având câte 30—50-—200 parțele, un singur proprie”. 

-



22 

  

tar.la 20—30 pogone întindere totală. Și acolo mai na- 

inte vreme ,fineţele se m&surai şi delimitat în mai multe 

localităţi pentru fie-care an, ceea-co căusa mare zăbavă și 

multe spese: şi perdere de timp. i 

Când moşia se află divisată în mai multe bucăţi isolate 

unul de altul, ori este întreruptă prin pămînturile date 

locuitorilor, ori prin alte moşii mai mari ori mici, atunci 

părţile ei pârtă numirea de lauri, și trupuri de -moşie. 

Tablele lor sai suprafeţe mai mari și mai mici cari so cul- 
„tivă.în o anurnită ordine, cu anumite plante portă nuni- 
rea de lanuri, şi holde de ex., un lan de grâii, de orz, 
etc. Lan în acest sens conchide cu acel de 'tarla. Supra- 
feţe mai: mici pârtă numirea de locuri, şi când sunt in- 
fu ndate deluițe; părţile mici de tot straturi, când sunt d 
fo rma triunghiulară clinuri 

Mărimea, şi extensiunea, moșiilor este tot-da-una în ra- 
port invers cu desimea populaţiunei. Unde populaţiunea 
este dâsă, acolo moşiile sunt mici,. şi vice-versa, unde 
moșiile sunt mai mari, populaţiunea este rară. Domeniz se 
numesc moșiile mari cu întinderi colosale, şi cari de o- 
biceiă se bucură de unele drepturi şi benelicii vechi a- 
supra locuitorilor şi comunelor numite drepturi vegaliene 

„drept de tîrg, de mori, cârciume și-de poduri, scaune de 
tăiat, şi de vindut carne, embaticuri, etc. Aceste drepturi 
regaliene le-aă avut proprietarii mai în tote statele a- 
supra clăcașilor lor, dar în cele mai multe state ele ai 
fost sai desființate sait r&scumpătate de stat ori comune, 

In Transilvania țara muntâsă şi cu multe brațe, predo- 
mină proprietatea mică; în România, Ungaria pe șesul 
mănos-Alfold dar puțin populat, ca şi Basarabia si Rusia 
meridională, cu vastele lor stepe și cu puţi i | nă populaţiune, 
„proprietatea mare cu moşii vaste, este -predominantă. In 
Transilvania se consideră. de proprietate 
trece peste 200 pogâne întindere, iar în R 
trece peste 2.000 pogâne, mediă între 3 
și în Ungaria pe șesul “Tisei sunt înc 
cari posed la 2.000 jugăre de pămînt 
de țărani se consideră, ” 

In aceste țări moșiile mari 

omânia, cea care 
-——4.000 pogâne; 

ă ţărani ghiaburi, 

mare, moşia ce. 

proprietate, și tot . 

la câmp aă. multe mii de



pog6ne şi domeniile decimi de mii. Domenii mari sunt şi 
la munte cu decimi de mii de pogone,. mai cu sâmă i pă-. 
duri şi munți pentru păşune. 

Tot același raport există şi în alte ţări :alta este MO- 
şia -mare în Ungaria, şi alta în Austria. In Germania 
de sud o moșie de 50 hect. este deja :;moșie mare, pe 
când în Germania de nord ea este încă o moşidră mică. 
Proprietatea mare în Melklenburg, ocupă în termen mediu, 
o suprafață de 700 hect. => 1.500 pogâne, iar în Saxonia 
250 hect. — vr'o 550 pog6ne. In Olanda,-moşie mare este 
în termen medii una de 25 hect. — în Brabant de 40-—60 
hect., în Anglia de 65 hect. etc., de unde vedem că nu- 

miraa de moșie mare saii mică, este forte elastică, și nu- 

mai starea, generală de cultură a regiunei sai ţărei decide 
„valârea -ci. O moşie de 800 pogâne în Bărăgan saii Do- 
brogea, este mult mai puţin vrednică, de cât una situată 
în coline şi lângă un oraş mare ori schelă, care are braţe 
multe și mijlce de transport, și desfacerea productelor i în 
apropiere. | - - 

Valrea lor mai mare ori mai mică o decide situațiunea, 
și starea de populaţiune și de cultură a regiunei. La, noi 
moșiile din Bărăgan, în genere sunt f6rte mari, vaste chiar; 
tot așa şi cele de la Baltă și unele de la. munte. Cele 
mai multe din ele sunt adevărate domenii, avend multe. 
decimi de mii de pogâne întindere. Dar moșiile de munte 
și de baltă aă multe pășuni, fineţuri: și păduri pe ele, şi. 
relativ „puţin teren arabil. Moşiile de câmp ai: numai te- 
ren arabil, fără, 'păşuni naturale -şi fără fineţuri și fără 
păduri, dar de multe_ori ele sunt -fără braţe și fără apă. 

Aprope pe tâte moșiile din Bărăgan, şi în multe locuri şi 
la câmp, apa lipsesce şi «se scâte de la mari adîncimi cu 

burduşe de piele trase cu vitele și cu. multă trudă şi 

muncă. Moşiile de deal posed de tâte: ai bun teren de 

cultură, aă fineţe și păşuni şi păduri, ai ape și brațe 

suficiente; de obiceit viile formâză podoba şi bogăţia lor 

de. căpetenie și obraţiile cu pomi roditori, pe. al6curea 

formeză: păduri de ceasuri întregi. 

Moşiile cele mari 'din „Bărăgan nu aă apă și braţe în 

prima linie, chestiuni de cari at trebuință mai mare, şi



„egală nici în valâre și nici că pote 

m 
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transportul productelor se face cu multă anevoe până la 

schele—nefiind încă şosele împetrite. Aprâpe pe nici una 
din ele nu se găsesce ceva instalațiune pentru exploata- 

rea ei, şi clima în partea locului este f6rte aspră, caprițiosă 
chiar. Moșiile de munte ai multe braţe și puţin teren 
apt de cultură, dar posed multă pădure care arare ori 
se pote exploata şi extrage lemnul de pe ea; din lipsă de 
mijloce. Pe cele mai. multe din ele se dă pârjol lemnelor din: 

-eodrul încheiat pentru a face curături. şi loc de păşuno 
din ele, care se pote mai uşot „utilisa şi exploata. - 

- Moşiile de baltă at mari bălți şi eleşteie cu pesce, și 
pescuitul pe Dunăre și în braţele 'ei, cari de multe ori 
dai venitul principal al moşiei ; ai schelele. în apropriere 
şi transportul eftin pe apă; ai păşuni de luncă în abun- 
denţă, cari însă nu se pot folosi după "merit, din. causa, 
inundaţiunilor şi a potmolirei lor, căci după fie-care inun- 
dațiune, vegetațiunea ierbâsă se schimbă. Pădurile lor sunt 
de ordinar de esențe moi — sălcii, rechită, anin, plop şi 
puțină gârniță—cari aduc puţin venit, după suprafeţele co 
ocupă. Terenul arabil al lor este în mică proporţie față. 
de întinderea totală a moşiei. Apoi regiunea este insa- 
lubră. De ordinar populaţia suferă vara de friguri palustro . 
— malaria, — vitele de la păşune, suferă din partea mus- 
căriei; vara, iarna, tâmna şi - primăvara 6meni şi vite su- 
feră de o .potrivă,. din causa înecurilor când “i surprinde 
fâră veste puhoiul. în Baltă, şi îi închide pe cele grinduri 
și grădiști cu săptămânile, de trebue în urmă să sestă vi- 
tele cu înotul printre valurile furidse și sloii do ghiaţă, pe 

„distanţe de chilometri. | i ! - 
De aci urmâză că aceiași întindere 

  

„A moşiei nu este: 
| | aduce aceleaşi venite. Moşia mare din Barăgan abia se pâte arenda cu 8-—10 lei po- - gonul, pe când cea de la câmp şi coline, unde sunt arendâză și cu 20—25 lei pogonul. 

„întrâbă la luarea unei moșii în arendă, dacă sunt braţe pe „moşie ori nu, și în urmă licitză, şi” ofer preţuri pe ea. O moșie de 800 pogâne la deal face cât una, de 2-3 000 po- gone în Bărăgan ori Ia “Baltă, şi- cât una-de 5.000. sopâng'. "în Dobrogea. Moșiile . din Moldova, sunt . mult mal icitine | 

arate, se 
Toţi arendâşii noștri--. 

i 

 



decât cele din Muntenia, de și at pămint tot aşa de fer- 
til ca și ele, dar e mai 'variat și mai.de folos decât acela, 
ait şi braţe destule, și cultura este mai înaintată; dar: 
sunt mai ieftine numai din causă că în Moldova se faco mai 

multă cultură in bani-şi “cu .vitelo proprii, şi deci aren- 
daşului "i trebuesce capital de exploataţie mult: mai mare, 
care în Muntenia nu este tocmai așa tare de lipsă, fiind 
covârșitor lucrul cu învoeli cu locuitorii, De aceia aren- 

“dașii, cari au făcut averi mari în. Muntenia şi ai cum- 

“părat de uric moşii'mari în Moldova, făcând agricultură 
în regie, mulţi ai pierdut şi nică uriul nu progreseză. 
Chiar și armenii, cari ai cumpărat moşii mari și le-au 
înzestrat binişor, cu cele necesare, a început să dea. îna- 
poi şi mulţi le părăsesc în urma sleirei pămîntului prin cul- 

tura rapace şi se desfac de ele. Moșie mare sai mică este 
deci un termen relativ şi fârte elastic şi nici odată nu 09 
decide numai extensiunea ci capitălurile ce sunt investite în. 
ea. Moşie mică în România, se numesce una de 800— 1.000 
pog6ne, pe când în Transilvania ea trece intre cele mai 

mari. 
„De alt-fel la noi, în Rornânia, -proprietatea rurală, se 

subdivide în 3 categorii bine distincte: proprietatea mare 
veche boerâscă, -și domeniile statului, proprietate mijlocie 
este-acea a moşnenilor şi răzeşilor şi a ţăranilor ohabnici, 
care se cifreză de la, .20 pogone în sus—și în termen me- 
diii are la 30—-200: pogâne, și proprietate inlimă parce- 

_lară, de parcele este. proprietatea delimitată clăcaşilor după 
legea rurală de la 1864 în urma, deselor împărțiri și pro-- 
prietatea mică cea delimitată după 1877 încâce. 

Mai interesantă de cât originea și desvoltarea, „ei isto- 

rică, este modul: ei de. “cultură şi valdrea, intrinsecă ce 0 

represintă.. Mşie sad sesiune țărănescă, se numesce aceea 

„a unui ţăran independent, care are -plug și vite proprii 

şi: posedă o moşie fostă liberă sat sesiune colonicală în- . 

„tresă ori de jumătate, dar suficientă: pentru” întreţinerea 

unei familii ţărănesci pe lângă munca proprie, fâră de a 

munci'la alţii; pe acâsta o muncesce țăranul singur cu mem- 

brii familiei sale, eventual mai țin&ndâncă o slugă două lângă 

“sine, dar este. ocupat cu exploatarea ci anul întreg. De or- 
7 

!
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dinar proprietarul ei este țăran ghiabur' și cel mai bun 
muncitor: în satul s&i,. 

Proprietate parcelară de toporaş, cioclaș sai codaş este, 
a ţăranului cu o ceosvirtă (*/,) de moşie liberă, ohavnică 
ori colonicală (veche de colon), care posedă încă plug și 
vite proprii de muncă, posedă și ceva pămînt propriu de 
cultură, care însă nu este de ajuns pentru ocuparea şi 
întreţinerea familiei sale anul întreg; şi el este nevoit să ia 
cu arendă, în dijmă, ori în parte pămînt de la alţii, de la 
proprietar sai arendaș şi să-l muncescă şi pe acela. De 
ordinar, ei sunt. ri economi şi răi muncitori, căci ca să 
lucreze la altul trebue să neglige pe al s&ui şi căutând de 
al săii, neglije pe al altuia şi cel în parte ori în dijmă. 
EI este numai un plugar și muncitor de jumătate. Aci se 
țin laturalnicii, lipiturile foștii jeleri și convenţionalişti în 
Transilvania, și actualmente în România toți foştii clăcași 
de odinidră, împroprietăriți după legea rurală de la 1864 
și următorele. Paâlmașiă, nu mai posed -plug şi vite de 
jug, nu ai nici pămînt propriii de cât o delniţă, două, ori 
nu ati de loc pămînt de cultură, și muncesc cu braţele,: 
cu diua, cu luna și cu anul pe la alţii. Ei ca posesori de 
pămint încă sunt ri muncitori, căci de multe ori se due 
2—3 familii la un lucru sai loc, pe care lar “putea lu- 
cra una singură. Tote aceste 3 categorii formeză pro- 
prietatea mică. Proprietate mijlocie, se numesce aceea, 
unde proprietarul ei lucrâză mai puțin în persână, ci este 
ocupat maj mult numai cu direcțiunea şi conducerea. lu- „-erărilor şi numai întimplător ca să pună şi el mâna, la lucrările curente. De ordinar lucrările brute le fac slugile sai argaţii și cu lucrători 
anul — ori dându-le la alţii cu în 
muncă și producte. - 

| Proprietatea mijlocie ține și cultivă vite de rasă şi de va- “IGre mai mare şi are şi unele instalaţii industriale sis tematice, pentru utilisarea productelor agricole. | Proprietatea mare, se numesce moşia aceia care oferă sub- sistința necesară unici familii cu pretenţii sociale si! :cul- turale mai mari, și fără de a contribui proprietarul.. cu 
entru organisarea, și 

e cu 
plătiți cu diua, luna Și 

învoslă în parte, pentru 

munca proprie la exploatarea ei. p
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„administrarea ei se cere un'om cu cunoscinţe teoretice şi 
practice, de specialitate. De obiceiii proprietarul conduce 
numai exploatarea în persână, o administrâză singur, dar. 
ține pe lângă sine numai unul sai doi logofeți ori vătafi. 

.Arare-ori îi dă mâna să țină administrator deosebit şi 
un contabil de meserie. 

Domeniă se numeşte moşia mare, care se administrâză. 
tot-dauna de către persâne străine de dilerite grade, tote 
cu cunoscințe de specialitate ; de obiceii în administrarea 
lui se află un personal de serviciu numeros, împărțit în 
diferite grade și după specialități — ca director, inspector 
mai mulţi administratori; contabil, silvicultori, grădinari, 
„vieri, şi apoi un personal: inferior numeros. 

Proprietarul lui arare ori "și reservă sie- și direcțiunea, 

ori vr'v ingerință ore-care în ale administrațiunei moşisi. 

De mai multe ori el este afectat. pentru întreținerea su-. 

veranului, a familielor fruntașe ale țării, ori e.legat pen- 
“tou vecie să rămână în stare nealterată în stăpînirea, a- 
“celeași familii prin instituţiunea fide? comiselor, și pro- 
prietarul lui vremelnic, nu are de cât numai usufructul. 
Atari domenii sunt la noi Domeniul Corni, instituit prin 
o lege specială la 1848 ca dotaţiune a Cor6nei. Domenii. 
mari de tot, pârtă şi numirea, de latifundii. 

Până acum aceste organisaţiuni şi .divisiuni de MOȘII | 

la noi sunt puţin cunoscute, din cauza modului irrațional 
de exploatare -a moșiilor mari şi mici, prin darea lor în 

“arendă. Până acum numai pe Domeniile Cor6nei există o 

atare administraţie de moşii mai regulată, cu un perso- 

nal. cu cunoscințe. de specialitate ceva mai numeros. In- 

colo pe moşiile particulare: cultivate în regia și cu arendă 

forte rar să se găsâscă un admistrator sai, contabil de 

meserie. Moşiile cultivate de arendași se administrâză nu- 

mai cu Geniă de încredere, cu băcți, recrutați de ordinar 

dintre băeţii de prăvălie. 
In privinţa personalului diriginte aplicat în administra- 

țiunea technică a moșiilor mari,-în România suntem forte 

înapoiați, în cât nu, putem deduce. nimic după. ea. 

Deosebirea '.ce există între proprietatea mare mijlocie 

Și mică este că proprietătea mare dispune de mult capi- 
- 

1
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tal şi mai multă inteligenţă, iar proprietatea mică” de . 

mai multe braţe și radimă'mai mult în munca proprie a pro- 

“ prietarului ei. Proprietatea medie ocupă-un loc interme- 

diar între ambele. Rolul lor ese mai bine la ivâlă când sunt 
-tâte 3 egal 'de bine reprezentate, şi nici una nu covir- 
şesce' asupra celei-alte. Proprietatea mare covirşitâre, de, 
ordinar are lipsă de multe braţe străine, şi. de debuşeit 
pentru productele ei; proprietatea mică pentru sine este 

neputinci6să și mai puţin aptă de progres, iar faţă de cea 
mare, este prea debilă pentru a resista pentru durată. la, 
'și găsesce radimul firesc în proprietatea mijlocie. -Pro- 
prietatea mars înconjurată de o populaţiune sărucă exclusiv, 
iarăși nu este de dorit în interesul conservărei şi sigu-. 

ranței ei. «Cu o drâie de lucrători flămândi „și fără de 
proprietate, iarăși este puţin folosit agriculturei, căci prea, 

"des se ivesce casul, unde trebue să-i ţii de pomană, saii 
de milă, și să-i hrănesci-ca să .nu piră de '(6me. Do cele 
maj multe ori, după ce a trecut criza, ei te părăsesc şi, 
se duc la muncă în altă parte». 

Despre repartiţia proprietăţii rurale în țară pe categorii, 
încă nu posedăm date sigure, neavând încă un cadastru. 
Se scie însă -că în România proprietatea maro 'este covir- 
Șitâre până la 2?/, din. suprafaţă. In Transilvania, și Ungaria 
poporul român a perdut proprietatea mare în decursul v6-. 
curilor al XIV, XV, XVI şi XVII prin biserică și desnaţio- 
nalisare' şi parte prin încuscrire cu elementul maghiar pro- 
testant şi catolic, Românii de acolo posedă însă proprietatea 
mijlocie și mică, care este destul de bine representată şi con- solidată. Proprietatea mare, ce o posed românii actualmente 
peste munți, în afară de Bucovina, şi cu excepțiune a, fa- miliei “Mocionilor, este mai mult a corporațiunilor şi in- stitutelor de cultură, constatătore la cele mai multe din ap rm d Beat Să, dotlene apa oma € dea,, mii de jugere. Fon- aul roligionar ort, din Bucovina cu 225.298: hect. întin- 

Blașiul posedă în total 11.353 jug. în v 
corâne, din care domeniul motr 
Basilitan 2.758, tondni Șuluţ 

al6ro de 2.200:000 
opolitan 3.300 jug., tondul. 

an 3.170—a] seminarului tea- 
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logic 1803) metropolitului Vancea 100 — al intornatului 
liceal 250 jug. . 

Comunitatea de avere.din Caranșebeş are 253. 098 jugere 
mai cu s6mă. -păduri și munți. Fondurile grăniceresci de la 
Năsăud posedă la o Laltă circă 12. 654 jugere, păduri şi 
munți. 

Biserica Sf. Nicolae din Scheiu, Braşov posedă în “țară 
me A -Meteleu. și Sudiţii, din jua. Buzăi și un munte 
St. Mie. _. 2 - 

„Divisiunea proprietăţii rurale, 

In lipsa unui cadastru regulat, nu putem sci nimic cu - 

„precisiune asupra, proprietăţii rurale din România, și îm- 
părțirea ei pe categorii; cele ce se dau sunt mai mult con-. 
juncturi. Alt-fel" pentru țările limitrofe, cari ai un cadastru 
regulat şi. cărți funduare sistematice, cari sunt de mare 
folos şi particularilor şi statului, căci permit a face o sta- 
tistică şi impunere în foncierg, mai regulată, și ai consoli: 

- „dat .proprietatea rurală, oiind fie- “care ce posedă, și.ce 
plătesce în bir. 
Proprietatea, rurală se împarte după țări în: 

pr. 

, 3 | în România i “Pransilvania Ungaria 

l. Propr. de parțele N la _A4—5  pog. 137,405 125,368(1) 506,164. 
-. p 2 5—10.» 287071 93034 307,668. 
h Propiale ioă | p -10—20 » 105,187 81,346 244,910 
_ » 20—50 » 1,617 41,431 192,805 

A. oil medie D000 D170 19,612 
„» 100—200 1 ATă 4972 

| _f p200—500 o T0L 2729, 
TA Proprietate mare!»  500—1000 06171842. 

este „1000 ! 251 1,732 
"233,133 1211940 

In procente, Transilvania posedă proprietatea de: par- 
cele 46,8%, proprietatea mică 52,44%/,;. proprietate mij- 
logie. 0,68%, proprietate mare 0 108. 
    

(0 Pentru Transilvania şi Ungaria sunt jugere cadastrali = 0,5 hect,
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In România se vine numai 18%/, pe proprietatea mică 
țăr&nâscă, afară de acea, a moşnenilor și a răzeşilor, sait 
2.3172,313 ha. 

După posesori proprietatea rurală se împarte: 

“ în România Transilvania Ungaria, 

Statul şi corâna. . , . . - . . . 4î0fop 6,1% 

“Aşezămintele publice. . . . se Ol» 10 » 

" Comunele urbane şi rurale. . . .26,9» 10,3» 

Bisericile. . . ..... „ 2,0» 2,9 » 
Fidei comise . . .. . . . . . . . 0,2». 1,2 » 
Proprietate privată. . . . . . . .66,L» 178,5 » 

În România, afară de domeniile statului ca proprietari 
mari de moșii și domenii sunt: o 
„Domeniul Corânei cu: 240.000 pogâne din care 140.000 
pădure cu un venit de 1.600.000 lei. 

Eforia Spitalelor Civile din Bucuresci, cu 126 moșii mari 
cari aduc un venit anual de 2.714.979 lei.: 

Epitropia SE. Spiridon din Iaşi, ca 66 moșii mari cu 
un venit anual de 876.154 lei. | | ” 

Epitropia Aședămintelor : Brâncovenesci, cu vro-o 18 
moşii mari cari aduc anual 926.521 lei. 

Academia Română are 27.918 pog. Dintre particulari 
cel mai mare proprietar -fondiar din țară este d-nu Gr... 
G. Cantăcuzino, cu... mii de pogone. 

Insă nici numărul și :mărimea moșiilor, şi a economii- 
lor, şi nici calitatea solului şi clima nu decid asupra stă- 
rei sociale şi economice a unei regiuni şi țări, ci cu deo- 
sebire capitalurile afectate în cultura şi | 
pămîntului. Acâsta vom dovedi-o cu un exemplu de peste 
munți din 3 comitate mărginașe cu țara n6stră din care 
2, Braşovul şi Sibiul, cu populațiune în mare parte fo- sta liberă săscscă și română, si Făgărașul pur românesc 
ai cărui locuitori însă până la 1848 au fost iobagi și gră- 
niceri și mai puţini Gmeni liberi, boeri. După proprietate, 
teren și „climă, Făgărașul esto superior Braşovului și în unele privințe pâte şi Sibiului, dar este mult înapoi în cultura şi buna stare a populaţiun ) ei, în cât nici că se pot compara la olaltă, pe când. cele dintâiă pot lua concu- 

a exploatarea 

- . 
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renţa, în cultura şi buna stare a populaţiunei cu ori şi .. 
“ce județe şi departamente ale Europei din Germania și 
şi Francia, inclusive regatul Saxoniei şi provincia Sile- 
sia prusiană. Agricultura lor după ultima recensiune ofi- 
cială se compune din următârele proprietăţi particulare 

N 

I. Comitatul Brașovului  , 

proprietăți arături finețe  plişuni gră- vii pă-: vite corn. ca! oi porci 
- juăre cadastrali dinr duri capete , 

1— 5jug.2.839 4.570 2.255 15 479 —  - 8.110 653 1.321 2.884 
5— 10 » 1.521 6.862 3.510 17 300 — 6 4.097 905 1.223. 2.686 
10— 20 » 1.089 9.503 5.064 25 315 —  —. 4651 1587 1.567 8.218 
20— 502 440 7.127 4906 . 6 227  — 101 2.725 1.364 567 2.119 

50— 100 » 35. 1.142 946 44 35 — 9% 325 .150 112 24. 
100— 2c0 » 1 331 18£ '2410 6 — 97 24 ii „5 e 22 
200— 500 », 6 366. 481 620 . 8: — 160. 49 30 -— 30 
B00--1.000 9 

“peste 1.000 > 1 19: 33 10 2 — 1022 = 
  
Suma. 5.917 29.020 17.409 977 1.3790  — 1.981 14.981 4613 44790 11.203 

„un, 11. Comitatul Făgărașului. 

1—  5jug.3.863 6.751 4,060 455 398 17 98 8.2041 -673 7.204 4.318 

5—. Î0 > 4.971 19411 13.662 1.631 855: 48 504 16.749 1.635 14.190 7.918 

"10— 20 » 4.831 34.173 26.038 3.522 1.101 53 1.667 22.048 2.854 20.891 10.703 

20— 50 » 1.539 19.698 14.082 3.706 590 28 2.916 9.365 1.916 11.028 4.754 

50—. 100 »  îL 1.72 1.156 912 30 1 687 594 148 918 250 

100— 200 » 6 236 216 191 3  — 83. 59 :12 7. 20 

200— 500 » 7 982 100 899 12 4 1.051 98 10 230 179 

„500--1.000 » 10 61 538 2.149 19 1 3.205 271 19 260 5L 

peste.1.000 » 5. 9.644. 1657 1417 13  — 6.916 871 55 718 51 

Suma 7. 15503 80.131 GL-5U9 14912 3.051 162 17157 59.201 7.351 50.409 V0.l2 

III. Comitatul Sibiului, 

1—  5jug. 11.931 16.617.11.688 257 1.750 949 145 16.222 3.458 21.284 12.012 

5— 10» 6048 236507 15.581 371 1.393 904 525 17.898 3.666 21.093 10.060 . 

10— 20 » 3.787 27.312 20.150 513 1.8300 764 887 13.583 4.506 22.577 10.066 

20— 50 » 1.491 22.755 16.645 635 735 120 412 8.698 3.659 12.335 7.094 

50— 100 » 168 5553 3.875 498 177 “ay 485 1.620 1.601 1.027 1.580. 

100— 200 » 21 .1.329 730- 209 29 20 602 419 107 132 220 

200 — 500'» 10 1.092 304 751 14 3 916 129 at 316 125 

500-- 1 000 » S 518, 151: 361 G 2 8.031: 5-1 8 5 

peste 1.000 jug. - 7 i 241 2 , 5.632 —— - — 

Suma . , 23. zi 99.220 68. ZBI 6.369 D416 3.137 12,695 55.516 17.026 Bl. 83 4. 222
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"“ Afară de proprietarii mari cu moșii de deci de mii po- 
„gone, mai sunt arendaşii mari, cari cultivă mai multe moșii 
de odată parte ca proprietate, şi parte luato cu arendă 
câte 83—4—10:'moșii și mai multe. 

In diferitele plăși, judeţe şi regiuni, concentrâză și ei 
decimi de mii de pogâne, ca o siguranță mai mare de 

reuşită. Noi cunosceani prin anii 1894 un mare arendaş 
grec de la Brăila, care luase în tovărăşie cu unul cu al- 
tul la olaltă 18 moşii mari în arendă şi care mai lua pe 
lângă ele și un alt domenii vast de 80.000 pogne în 
județul Brăila. La un atare domenii vast de 80.000 po- 
gâne cu 30.000 pogâne: loc arabil avea însă numai 25 
pluguri proprii — şi vite de prăsilă vr'o 150 capete în" 
total — încolo el il muncea cu locuitorii şi-l folosea cu vi- 
teie de invoială. Marele arendaș -Haracopol avea peste 
200.000 pogâne electiv în mâna sa — pe caro le exploata 
și el aprâpe exclusiv cu locuitorii, şi se citează mult casul 
unui arendaș ovreii care a acaparat vr'o 80 moșii mari în 
nordul Moldovei în judeţele Botoşani și Dorohoiti- ete,, 
adevărate societăți: de publicani. Fârte puţine sunt la noi 

„moșiile, cari să se cultive în bani, numai acolo unde nu sunt 
„braţe de loc. a a | 

Pe. moșiile din Bărăgan drept zestre și ori ce învestire, 
arendaşii aduc pluguri de la munte și muncitori din 
străinătate, pe cari vara și tâmna îi concediază îndată 
după terminarea muncei. Găsesci de multe ori pe aren- 
dașul, caro plătesce 60—80 mii de lei anual arendă, șe- 
dând într'o casă de paiantă, ce stă în fie-care momen-: 
să sc. dărime şi să- cadă pe. el, și. moşia, mare nu are 
casă, de locuință nici pentru proprietar și nică pentru aren- 
daş ori administratorul: s6u.. Magazii, pătule. ete. încă nu 
sunt, ci ȘI improviseză arendașul unele, cum 
le ţine iarna, în saivane; vara sub cerul liber. . 
„Acesta, este aspectul obicinuit al moșiilor n6stre mari și mici, sub regimul arendășese, Nu tot aşa era însă când 

propielari îți căuta do ele, ie atuncl ora abnuidență 
ore-care pretențiuni de societate și conta de „amilii „ct ţ și comfi 
once pretențiuni d ort, trăiau pe fie- ar ( oerescă și pe lângă boer i ăcași 

S gi ; deosebit de clăcași, 

  

pâte, vitele 
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scutelnică și “țiganii robi. — In Transivania numai 3,82%, 
din teren este actualmente dat cu arendă; în basenul Mureş- 
Tisa—4,65%/, iar în Ungaria din drâpta Dunărei 14,640/,— 
şi în unele comitate ca, “Somogy. ajunge chiar la 21 »66%/,.— 
si Şopron la 23,47 */o- | 

In fine mai vine în considerare forma şi figura în care 
este delimitată moşia, dacă ea este bine aronidată ori nu, 
ci formâză trupuri și laburi isolate și deosebite de la, olaltă. 
Ac6stă calitate a, fost la noi până acum puţin observată, : 

din causa, lucrului cu învoeli, căci spesele mai mari de 
"cultură ale moşiei trunchiate față de a celei rotunjite, le 
suporta, tot-d'auna ţăranul pentru pămîntul dat lui în 
folosinţă, cu învodlă și pentru pășunea vitelor, căci. el 
trebuia să facă munca, acolo, unde -i se: cerea. Ea însă 
există şi la noi ca ori și unde, “unde se face plugărie. Cu 
cât tablele şi trupurile moşiei sunt: mai îndepărtate de-la . 
curte, cu atât cresc cheltuelile de exploatațiune şi scade : 
venitul. După Block depărtarea tablelor: (tarlalelor) pe: o 
distanță de 376,6 m. se consideră drept normală, iar o. 

“- dublare a distanţei tarlalelor de la -curte, măresce spesele 
„de regie cu '27%/, — iar la o depărtare de peste o milă 
=" 5 lklm.. spesele.de regie sunt așa de însemnate, în cât 

“ ele singure absorb beneficiul întreg. 
In Transilvania sa observat şi să constată 'pe di ce 

trece, tot mai -mult progresele mari ale agriculturei pe 

moșiile și hotarele comasate, faţă de starea derăpănătore 

de mai "nainte, și cari trebue să le admită-astă-di cei mai 

- înverşunați duşmani ai comasărei. Avantagele principale 

ale comasărei și pămîntului comasat faţă de cel neco- 

masat sunt: Reducerea a 0 mulțime enormă de drumuri și 

"râzâre nefolositore, se astupă şi niveleză o mulțime de bălți, 

rovine, mocirle, cari mai tot-d'auna erati sterile, din causa, 

stagnaţiunei apei primăvara şi tâmna și la ploi îndelun- 

gate: investirea de mai mult capital în pămint cu tot fe- 

Îal de amelioraţiuni agricole canalisări, drenagiuri irriga- 

țiuni, clădiri noui la locuri. mai convenabile şi reducerea 

considerabilă din spesele de regie “prin. suprimarea a 0 

mulțime de. drumuri și transporturi nefolositre, suprave- 

ghere ea mai lesniciosă şi comunicațiunea directă şi apro- 

Dr. Alaior. — Economia rurată, ” 3
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piată. Pămintul dat pentru cultură fiind delimitat în table 

mai late — pătrat și drept-unghii se pote lucra mai sis-: 
tematic, arându-l în cruciș şi curmeziș ca să se r&sbescă - 
mai uşor cu munca sub tâte raporturile, și plugarul fiind 
ocupat cu săptămânile pe același loc la plug, sapă, 'se- 
cere şi c6să, și având şi vitele de muncâ la îndemână, 
el pote să îngrijescă mai bine de avutul s&ii. Tot odată 

"la facerea comasarei se pâte face prin bună învoclă schim- 
-bări de pămînt pentru pămînt, între proprietate şi locuitori, 
saii: între locuitorii a două comune învecinate, luându-și 
fie-care pămîntul, care "i convine mai bine. Spesele făcute 
cu comasarea; de obiceiii se rebonilică în 3—4 ani de 
dile şi se întorc cu prisosință înapoi. 

Vom llustra casul prin câte-va exemple luate din prac- - 
tică. Comuna Șercaia, (comitatul Făgăraș) cu un hotar de 
aprâpă 6.000 pogâne a 5939 jugere cadastrale, ă 1.600 stin- 
jeni — 0,57 ha, în care -era cuprinsă însă și pășunea, co- : 
munală de 1.447 jugere, avea terenul de cultură şi fineţe 
“la o laltă împărțit în peste 36 000 parţele, cari prin co- 
masarea incomplectă de-la 1879 — 80 ati fost. reduse la 
4.800 (*/;) parţele. Din cele 36.000 parţele, :/, părți nu 
aveai drumuri de comunicaţiune directă, ci numai indi- 
rectă trecând cu carul și plugul peste locurile şi semă- 
năturile vecinilor, şi cari nu se puteau. munci şi folosi alt- 
fel de cât prin sila de câmp și de cultură-—cu obștea. Prin 
comasare, statul a intrat în stăpânirea, efectivă a domeniu- 
lui s&ii, pe care îndată a ridicat fermă model cu bivo- 
lanie model, culturi sistematice, a. canalisat și secat mlas- 
tina; bisericilor şi șc6lelor din comună li sati tăcut fru- 
mose donaţiuni în pămînturi, iar locuitorii at câștigat pă- 
miînturi noui de cultură din pășune a 

alergările cele mai multe. fără de nici un folos; pămîntul 
s'a îndreptat și ameliorat enorm, a crescut cu 30%, în valore. Alte comune vecine ati profi ă de a face i i ămi imi 
locuitorii comunei Soab ini pORtru Pămînt îni TARI 
cari se aflau la extremitatea hota al “i es uurilo 19 5-6 klm. si isolate peste Olt cat | ? distanţă de Ș —Și-ali luat păminturi de 

tat la acea ocasiune 

| a comunală; dar mai 
mult prin reducerea enormă de timp” perdut şi spese cu. 
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la stat de ogală valore și fertilitate, în faţa, satului lor, 
și nemijlocită apropiere — iar moșnenii din comuna Mân- 
dra, au refusat concursul lor' și permisiunea ca adminis- 
trația domenielor statului să le canalizeze. și sece o parte. 
din mlaștina lor, pe spesele ei. Mai târdiă ai făcut'o ei pe 
spesele lor proprii. Comasarea, a întâmpinat opoziție straş- 
nisă din partea românilor! transilvăneni „atât la albăstrimo.. 

"cât şi la locuitori. 
Nu tot așa atit procedat ss sașii din ţara, Bârsei, căci s'aii în- 

trepus toți fruntașii pentru introducerea comasărei şi regu- 
lărei din noii a proprietăţii rurale, de şi acele comune n'ait 
fost nici când clăcașe și nici moșii mari "nu exista, însă ati 
făcut-o în interesul ameliorării agriculturii judeţului. Seria 
comasărilor în ţara Bârset a deschis'o acolo comuna Fel- 
didra, (Marienburg „care la un teritorii de 10.291 jugăre! 
a spesat cu comasarea ceva peste 35.161 fl. 27 cr. care: 
a durat de la 1888-—94; la, IHelchiti (Ileldsdorf). începută 
la 1890 -şi terminată- la 1895, şi din 12.186 parțele: în 
dăvălmășie le-a, redus la 3. 900 parțele aparţinătâre la 876 - 

“ proprietari; în Ghimbav-Weidenbach_ comasarea a fost 
terminată la 1896 şi 4.282 jugere le-a redus la 1.254 par | 
țele, aparţinend la 610 proprietari. i 

Tot o-dată cu comasarea, s'a pus în executare și cana- 
lisarea vastei mlaștine cu vro 2.100 jugere“suprafaţă, și 
aparținătâre la vr'o 5 comune diferite, ce se întindea d'a 
lungul liniei- ferate până la fabrica de zahăr de la Bodu- 
Brendorf, şi care-isolat nu se potea canalisa de fie-care - 
comună în parte. Indată ce comasarea a fost săvirșită în 
comunele singuratice, a intrat un noi Spirit economic şi 

şi noui tendinţe ale agriculturii, sistema trienală a fost a- 
bandonată, ogorul negru desfiinţat cu totul și ai trecut 
la cultura, ălternă, basată pa o întinsă cultură a plantelor: 
comerciale: sfecla de zahăr, orz de bere şi s&mință de 
trifoii; sai introdus vite roșcate de rasa Pinzgaii; eco- 

nomiile a fost schimbate radical şi refăcute. Comunele 
cele mai sărace şi înglodate în “datorii de odinidră, s'aii 

ridicat la o stare de prosperare “remarcabilă, și în scurtă, 
vreme după comasare. | 

Urmeză, d'aci că comasarea, este utilă și de. folos pen-
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tru ori-care. popor şi naţiune. Ea ar marita o deosebită 
atenţiune şi din partea guvernului român, pentru a pune 

„cât mai -în grabă capăt sforilor şi curelelor de moșii, cele 
interminabile, ce se întind pe câte 20—30—40 klm. lun- 
gime la 2 — 3 metri lățime,-ale moșnenilor şi răzeșilor, 
Chiâr şi moșiile mari rotundindu-le s'ar exploata mult mai . 
uşor şi ar câștiga considerabil în valdre, faţă de cele trun- 
chiate. Dacă cadastrul este necesar pentru siguranța pro- 
prietății și înlesnirea 'creditului agricol, apoi nu mai pu- 
ţin. comasarea, este indispensabilă pentru - ameliorarea stă- 
rei morale și materiale a clasei proprietarilor mijlocași, 
moșneni și răzeși şi pentru prosperarea agriculturii țării. 

-S o lu L. 

Am vădut mai sus, că moşia trebue să conțină şi cu- 
prindă în sine terenuri de diferite categorii, care o face 
aptă pentru cultura a tot felul de plante, căci alt-fel ea 
nu portă numirea, de' moşie, ci pe aceea mai restrinsă de 
„pământ și pamânturi. Mărimea, şi extensiunea ei pâte fi di- 
ferită, însă variabilitatea “pămînturilor ei este lucru de că- 
petenie și foldsele diferite ce avem de la ea. 

Factorii principali ai moșiei sunt: țarinele sai arăturile 
pămintul arabil proprii dis, apoi grădinile de legume și 
pometuri, parcuri, vii, fineţe, pășuni, plantaţiuni de pro: 
tecţiune, garduri vii .și păduri, arealuri. improductive ca 
curți, armane, -arii, drumuri, șosele, curstiri și vaduri de ape, dimpreună cu trecătorile şi „adăpătorile după. ele,  prundurițe de 00 nisip și pietriş, cariere de piatră de nstrucţie şi de fă gropi i ilă si ă, 
d'impreună cu instalațiile de utiliza pă sea dări 
glării, fie numai pentru acoperirea .ece ităjlor e e țelor proprii, fie și pent A unea ților î nebun - țelc » he ȘI pentru speculațiune; apoi clădiri Și neme- sții de tot soiul, case de, locuit” pentru proprietar,casă de locuit pentru arendaş şi, familia lui, locuinte pentru admi: nistrator şi contabil, locuinţe proprii pentru personalul de serviciu şi supraveghetor, al moșiei, grajduri încăpătâre pentru vite, pentru vară şi iarnă, $opr6ne pentru adăpostul 

„. 
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uneltelor și mașinilor, şuri şi. şoprâne pentru adăpostul 
productelor în paie şi a nutrețului, de plâie, magazii pen- 
tru- producte, coşare pentru porumbul în şiuleţi sati ceea 
ce de comun se numesce inventarul sai zestrea inoșiei pro- 
priu diş, Apoi mai sunt și cârciumi, hanuri, prăvălii, sca- 
une de “tăiere, mori de apă şi de abur, piue, velniţe, - 

crame şi pivnițe de vinuri, fabrici“ ds. zahăt şi scrobslă, 
dimpreună cu embaticurile, otașniţele, și dreptul de bâlciti 
sai tirg de s&ptămină sait anual, cu un. cuvint tot .ceia 
ce fate. dreptul şi venitul moșiei. 

Partea de căpetenie a moșiei însă, o formâză mai tot- 
dauna pămîntul arabil, de și cele-l'alte terenuri încă pot 

fi destul de însemnate; moșiile de- baltă ai multe fine- 
ţuri şi pășuni; cele de munte multă pădure, cari covir- 
șesce agricultura. Moşiile lipsite de fineţuri și păşuni na- 

" vurale, trebue să le compenseze prin: cultura plantelor fu- 
ragere. şi facerea de finețură artificiale, ori în lipsa.de pă- - 
şuni proprii să” recurgă la introducerea stabulațiunei. | 
Moșiile lipsite de pădure trebue să compenseze lipsa, de. 

„pădure, prin facerea de plantaţiuni şi prin împăduriri âr-. 
tificiale, _ori prin ' înființarea “de garduri vii înalte şi de 
arbori pe marginea drumurilor și şoselelor, cari să le pro- 
cure lemnul necesar pentru foc şi construcţie și diverse 
alte servicii. Unde nu sunt braţe de :muncă, cel .mai ni- 
merit mod de a folosi terenul este ca pășune de vite ori. 
prin împădurire. Natura terenului ne arată însă-şi. modul 

„de cultivare şi de folosire a lui prin producţiunea spon- . 
„tanee și cea care răușesce mai bine. Prin muncă și ca- 
pital, noi. putem impune terenului voința nsstră, şi să-l 

silim să ne producă și dea, recolte pe cari nu le- -ar pro-: 
duce de bună voie şi de la sine. Totuși” există o limită, 
aceea a rentabilității, pește care nu putem trece. Cu întin- 
derea agriculturei și a culturei de cereale, fineţele, păşu- 

“nele și “pădurile 'aii fost reduse enorm în deceniile din - 
urmă în favorul agriculturei, şi de multe ozi fără -v&dită, 
necesitate și în detrimentul moşiei și a regiunei. De aceea 
în multe localităţi va fi necesar dia chibzui fie-care -pro- : : 
prietar și arendaș bine din „noi, asupra întrebuințării și 

„7
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destinaţiunii “fie-cărui teren în parte pentru o mai bună 

folosire a lui şi a moşiei în complexul «i. 

Este lucru cunoscut şi sciut că nu ori-ce teren se po- 

trivesce de o potrivă pentru tot felul de culturi şi dă egale 

iol6se, de şi mai cu s6mă la șes și coline pămintul fertil 

de la noi se pâte folosi la mai multe scopuri. Vom alege 

însă pentru fie-care -cultură și mod de întrebuințare te-.. 
renul cel-mai nimerit cu ea, și care cu mai puţine spese 
dă resultate mai bune şi mai sigure. 

- Pentru grădini de legumărie și ornament se cere un 
pămînt de composiție intermediară profund permeabil și 
humos, bogat de la natură, sai resbit cu gunoiul şi să aibă 
și- apă în apropiere ca legumele și florile să potă fi des 
udate sai irrigate; pentru grădină de pomi roditori şi vii, 
se cere cu deosebire ca ele să fie la o posiţie bună: în 
“bătaia sorelui şi ferite de vinturile reci; apa de udat e 
mai puțin. necesară. Pe terenul accidentat ele se pun mai 

„tot-d'auna în posiţia.de sud și sud vest, și mai rar în acea 
de sud est și nici odată la dos, spre nord. Situaţia, şi po- 

“siția influențeză forte mult asupra viilor și pomilor. De 
multe ori “pe .nisce câste și stânci arride şi abrupte, cari 
de alt-fel ar trebui se rămână vecinic sterile, se află viile 
şi grădinele cu pometurile cele mai delicate, cultivate în 
terațe pe pripore şi pante repedi, cari nefiind cultivate, pl6ia 
ar spăla totă, țărina, şi petrișul de vale, și câstele lor ar 
remânea vecinic_pleșuve. | | 

tem întârce cu plugul sai a că i ele îi N A 
tul să fie svintat, profund be ele: apo! -Dâm n | Svintat, und sau normal, humos şi ravăn, 
având o capacitate -diferită de apă, așa ca să nu ţină 
apă nici odată, dar nici de secetă să nu tinjâscă. .. 
„Pentru fineţe şi liveqi se cere un pămînt ceva, mai ra- 
ven cu mai multă umedâlă de-cât pentru. arături de 
la rav&n până la jilav — fără însă ca să ţină ă sa Dali ită pe el, mai cu s6mă primăvara Și vara dar. A 

“jescă de secetă. - Solul pâte fi profund sa ir in 
puțin importă, numai să fie ravăn si h a superficial, 
la natură de a se inerba ușor. Da î humos, predispus de 

| r. Dacă el este prea secetos, 
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atunci iarba. rămâne rară şi b&ţosă, cu mult păiuș uscat. 
în ea, fără de vlagă. Terenul jilav și rece cu apă stagnantă 
pe timpul crescerei intensive a vegetațiunei dă loc la eși- 
rea de rogoz. 

Pentru. pășune .se potrivesc de obicei cele mai multe. 
terenuri, dacă sunt svintate şi sunt in stare să producă 

ierbă, fie plane, fie înclinate; terenurile jâse și umede dau 
o bună pășune. pentru vitele cornute, bivoli şi -cai, 'iar 
locurile mai ridicate și uscate daii o bună pășune pentru 
oi şi capre. Păşunile din baltă, din mlaștini și rovine le 
place la porci, gâsce şi rațe, iar pentru cele-lalte animale 
domestice, ele. sunt insalubre. Solul pentru păşuni în Baltă 
şi lunci este profund şi permeabil, la munte este super- 
ficial şi cu stâncă compactă ori cu sdrob de pstră în 
subsol. 

Cu pădurea şi prin impădurire putea” utilisa, şi de obicit 
utilisăm tâte terenurile, până chiar şi cele mai sterile şi: 
greu accesibile, cari alt-fel ar fi în pericol să. remână 
vecinig sterile şi nefolosite, fie din causa composițiunei 
solului Jor unilateral, fie din causa situațiunei și -posiţiei 
lor. Ca teren absolut de pădure âm numit altă dată acela, . 
pe care numai plantele lemnâse — pădurea — cresce spon- 
tanei sai plantată de om —terenurile petrose, prunduri, 
pripore, d6luri,. vaduri, ripi, pondre, etc. 

De multe ori producțiunea spontaneă și destinațiunea | 
primitivă a terenului .se modifică şi schimbă după circum- - 
stanțele economice — distanța de la curte, posiţia, locului, - 

clima, mijlâce de comunicaţiune și de transportul produc- 
telor. Așa, pămînturile de luncă, aluvi6nele bogate cu so- 
lul cel mai. fertil şi permeabil, apt pentru tot felul 'de cul- 
turi şi fol6se, îndată ce sunt expuse inundaţiunilor, devin 
nesigure şi improprii. pentru arături, și se folosesc mai mult 
numai ca, finețe și pășuni, iar unde și terenul -este ame- 
nințat -să fie măcinat și spălat de ape, acolo se folosesce . 
numai prin împădurire cu zădie, şi păduri de salcie, r&- 

“chitări, ete. Regiuni întregi cu păminturi virgine, unde 
mai nainte. nu s'a făcut plugărie aprâpe de loc, după con- 
struirea unei linii ferate, șosele și deschiderea de noui 
debușeuri pentru producte, ai fost făcute în. câmpii mănse,
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şi plugăria, a luat o desvoltare enormă ; vastele stepe cu su- 

haturi seculare de. vite aii fost transformate în câţi-va ani 

"în câmpii cu lanuri mănâse de gri șiporumb, d. ex. Bără- 

ganul. Tot așa și o mare parte: din Baltă, cu suhaturile 

ei de “vite -şi pădurile de salcie sar putea transforma în 

câmpii roditâre, după facerea unor diguri de apărare de 

„valurile furiâse. Iezaturile. şi luncile se pot transforma 

adesea cu mici; sacrificii în grădini de legumărie și în fi-- 

neţe artificiale supuse irrigaţiunei, ca să dea folose mult 

mai mari de cât ca arătură. Mlaştinile şi mocirlele- secate 

dati bune fineţe și bune terenuri de cultură. 

Viile distruse de filocseră, grădinile părăginite și crân- 

gurile, ai fost prefăcute pe multe locuri în câmpii ro- 

ditâre. Fineţul uscat cu pămîntul prea slab pentru pro- 
ducțiunea de fin și: otavă se pâte ara, ori se lasă de pă- 
şune şi va da mai bune fol6se, iar pășunea care nu pote 
nutri în deajuns vite maxi, va nutri încă suficient vite 

mărunte: gonitâre, oi, porci,: ete. Terenul de pădure, dacă 
locul este plan şi solul destul de adinc, pădurea pâte îi 
izlăzuită şi făcute poeni pentru arături şi finețuri din ea. 
Pădurea, cu esențe moi şi de puţină valdre, neglijată ori 
"devastată prin pășunatul cu vitele, pâte fi amenagiată încă 
prin oprirea vitelor din ea, prin tăierea rasă și lăsarea 
odraslelor să crâscă neimpedicate, ori prin repopularea, 
cu esențe de valore. In -fine pămintul steril şi cu totul 
neproductiv care numai cu grei pâte fi. muncit, dacă este 
-ușor accesibil, pote fi încă. exploatat şi folosit prin des- 
chiderea, unei cariere de nisip, petriș, pâtră, lut pentru 

i ac otet aha, Și Doraă de 
deplin şi avem şi curți tot-d'au a a înta ăi i „rolosin 

După destinaţiunea, sa “fie-care lies N ouraie, Ș 

nâscă în' sine alte calități, datorit ran irooue să inter 
| siției sale mineralogice şi ecologica. Ş oosebire pompo 
agricol este un ce amestecat conu: din a pămintul 
rocă mai mari sai mai mici 2 pbtri le sfărimături de | 
din ţ&rină m&runtă, nisi ă Lo r190 e îi petriş — 

. 4 Nisip sau argilă, apoi din săruri, sub- 
„ Stanţe organice sati. Haimus, apă și gazuri, etc. > 

D PA - i Ai e composiția mineralogică,. a pămîntului, după rapor- 
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tul ce există între nisip şi argilă, depind forte mult cali- 

tăţile fisice ale terenului, iar de acestea, “depind spesele 'lui 

de cultură Cimpreună cu producţiunea. Afară de compo-- 

siția mineralogică . şi calităţile fisice ale terenurilor, maj 

vine în considerare şi situațiunea, lui, posiţia locului, de- 

părtarea de la curte, ori înălţimea prea mare sai vecină- . 

“tatea prea apropiată a unor bălți mari şi mocirle intinse, 

cari tâte- pot să influenţeze mult-asupra aptitudinei lui 

de cultură. Terenul plan și fertil este de obiceiu apt pen- 

tru tot felul de culturi şi ori-ce producțiune, dacă numai 

clima permite desvoltarea și câcerea- productelor. Cel mai. . 

bun teren însă, pote să perdă mult, din valdrea, sa prin o si- -. 

tuațiune nepotrivită, când se află pe o costă piezișă, unde 

nu se pâte lucra, ori că este la dosuri, sait în văgăuni şi văi 

adinci, unde nu se coc productele, şi nici. că se pot scote, 

ori că terenul bun-“este prea îndepărtat sait presintă di- 

“ficulţăți de comunicaţiune, fiind întrerupt de deluri și văi 

“adinci, peste cari nu putem trece uşor cu carul şi: plu- 

-gul. Vecinătatea, unor munţi înalți, bălți și mlăștini estinse,. 

sunt tot-d'auna defavorabile agriculturei, fiind-că ele arun- 

că răcâlă şi fac ca plantele să nu se pâtă desvolta normal. 

Afară. de aceste şi clima este un factor forte impor- 

tant în agricultură, de care încă trebue să ținem s6mă. Via, se 

face pretutindenea, dar poma nu se câce în ori-ce localitate. 

Estimaţiunea, sai clasificarea păminturilor de cultură 

„este un lucru fârte grei şi complicat, fiind-că la ea avem 

să ținem s6mă deo mulțme de împrejurări deosebite. De 

aceia nici agronomii. nu sunt de acord asupra ei. Unii 

ca Fallou,. Girard, Orth, iai ca punct de plecare pentru 

clasificarea terenurilor, composițţia mineralogică-geognos- 

“tică a lor, iar alţii ca Fraas, linop iait în considerare. 

numai analisă chimică şi calităţile fisice ale lor, pe când 

Thaer,-Schiibler, Settegast, ai în vedere raportul ameste- 

cului. lor, şi în fine -alții plâcă de la producţiunea lor, și 

daii atât venitul brut cât şi. pe cel:curat, exprimat în re- 

'colta de grâu, secară și altele. E a 

Faptul positiv este, că la o clasificare economică a te- 

renurilor, trebue să ţinem cont de toţi acești factori deo- 

sebiți ai producțiunei, după ce luaţi fie-care în parte nu 

4
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ne satisfac, și de multe ori ne duc la conclusiuni greşite. 
Analisa chimică ne dă numai dosarea elementelor și să- 

"rurilor aflătâre în pămint, dar nu şi gradul lor de solu 
bilitate; pe care noi nu-l putem constata direct, ne putea 
imita plantele, și nici calităţile fisice ale terenu ui nu 
le. cunâscem. Analisa mecanică și mineralogică ne dă ra 
portul dintre. nisip și argilă de o parte şi huma de altă, 
dimpreună cu.calităţile fisice,, pe basa cărora noi ne pu- 
tem face o idee aproximativă asupra; speselor de cultură 
şi a producțiunei lui, dar nu şi dosarea, sărurilor. din el. 
Analisa, chimică este mai grei de făcut şi migălosă, ea re- 
cere o mulțime de aparate, pe care agricultorul nu le 
pote avea tot-d'auna la sine; analisa, mecanică prin la- 
vigațiune de a separa argila de nisip prin spălare este mai - 
uşoră și o pâte' face şi agricultorul practic. Un bun annes 

„al ei este și observarea vepetaţiunei spontanee, care încă 
ne dă une-ori deslușiri prețiose asupra calității și valorei 
pămîntului. Agrologia, pag. 94. i , 

In ori-ce cas, trebue să împreunăm mai niulte raporturi 
și consideraţiuni la olaltă, ca să obținem o clasificare e- conomică, valabilă la pămînturile arabile.. Clasificatorul să 
aibă în vedere atât solul sau terenul arător proprii dis, cât şi subsolul până la 15 m, adincime, întru cât și acesta are o mare influență asupra solului, la strecurarea „apei și desvoltarea rădăcinelor plantelor, mai cu semă a celor cu rădăcini lungi și pivotante. | 

La, clasificarea economică terenurile se numesc, după fo- l6sele lor și după planta principală care reușesce mai bine pe ele: teren de grădină, teren de arătură, apoi teren de vie, to ren depădure, iar dintre terenurile ârabile: teren de grâă, „de secară, de orz, și de ovăs. Tot odată ea trebue să ne dea un indicii “asupră speselor de cultură și despre pro- ducțiunea lui. -In fine, mai avem să deosebim între teren absolut și relativ, de ex., teren absolut de pădure este acela unde numai pădurea maj reuşesce sau se pâte încă planta, alt-fe! rămâne locul steril, iar teren relativ d6 pă- dure este acela, unde din pădure putem: face țerină cât și curături pentru finețe, și islazuri de pășune pentru tite. Teren absolut 'de pășune sunt pășunile de munte, unde 
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nu cresc nici  braqiă din causa, vinturilor violente, sai Ia, 
baltă în terenul expus inundaţiunilor, care numai ca pă- 
şune se pâte folosi. Apoi. din terenurile de cultură pro- 
priit dise, un teren: este mai propriii pentru o plantă de 
cât pentru alta, de ex., teren proprii de grâu, dar me- 
diocru: pentru secară și orz, iar terenurile lutâse sunt 
terenuri eminente pentru Orz, şi mediocre sati mai puţin 

potrivite pentru grâii și secară. - 
La producjiunea lui, venitul brut nu coincide tot-d'a- 

una cu venitul curat; căci la aceiași producţiune venitul 
curat pote să varieze. forte mult, fiind spesele de cultură 
mai mari sat .mai mici la unul de cât la. altul, iar la pro- 

ducțiunea, diferită a două terenuri de diferite calități, de 
ex. argilă şi nisip, venitul net pote să fie egal, căci dacă 

"pe terenurile argilâse: venitul este mai mare de cât pe 
cel nisipos, apoi şi spesele de cultură sunt mai mari.. 

De ordinar terenurile din jurul sati apropierea curților . 
satelor şi orașelor se consideră de o val6re mai mare de 

„cât cele îndepărtate sai de cât restul moșiei, chiar dacă 
sunt. de o calitate inferidră, fiind că ele se lucreză mai 

ușor, cu mai puţine 'spese, apoi lor li se cară gunoii 
mai mult și cu timpul pămîntul mediocru prin gunoi și: 
munca, sistematică se amelioreză. Mai cu s6mă tinărâgele, 
țercurile, şi grădinele de icrbă din apropierea satului, 

ori curţii, ne aduc servicii: imense și sunt de noprețuit 
pentru cultura de nutrețuri verdi; lucernă, trifoi, sfecle, 
ete., când ţinem vara vitele la grajd, pe care trebue să 
le avem tot-d'auna la îndemână. De aceia ele se şi plă- 

“tesc mai scump de cât terenurile ordinare. De altă parte j 
terenurile îndepărtate, situate la extremitatea moşiei ori 

“pe coste înalte sai pe dâluri grei accesibile, perd mult 
din. val6rea, lor prin depărtare şi dificultățile“ de. comuni- 
caţiune, mai cu semă că nu ne dă mâna să cărăm gunoiil 

şi să le gunoim, pe ele de cât cu bătătura de vite şi cu. 
îngrășăminte verdi, de unde terenul--trebue să sărăcâscă 
şi cu timpul să se sleiască din forțele sale productive. 

Pe terenul accidentat, afară de greutățile” de transport 
şi comunicaţiune, mai vine în considerare și împrejurarea, 
că de pe coste plâia şi apa spală ţerina și gunoiul de
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vale şi-l ' grămădesce la polele dlului, în urma căreia, 
stratul de - ţârină fiind subţire, pe costă producțiunea în 
genere este modică, iar gunoiul dat în cantitate mai mare 

este dus de apă în jos; Dacă panta este tare, de multe- 
ori, petrișul se pune în mișcare şi costa. rămâne sterilă, 
lipsită, de ori-ce vegetaţie. Afară de aceste, pe terenurile 
înclinate şi accidentate, posiţia şi clina d6lului încă face 
mult. Posiţia, spre sud şi sud-vest-este fârte favorabilă 

„pentru. grădini de pomi și 'vii, ca și pentru cereale, cari 

N 

"cât se pote de exactă sai maj 
nu numai la arendări de moşii 

. 7 LS y : inert valoreză numai pe jum 

aci 'se fac de mare valdre. Posiţia spre sud întrece pe 
tâte cele-l'alte iar posiția de nord este coa mai defavo- 
rabilă, între tâte, şi potrivită mai mult numai pentru pă- 
şune, și pădure. Ea este aprâpe nepotrivită pentru agricul- 
tură, din causă că terenul aci se svintă anevoe; tote lu- 

crările se întârdie și plantele ce produce sunt de puțină! 
val6re. In posiția de est şi sud-est plantele tinjese une- 
ori de înghețuri târdii și de vinturi violente și reci. — Cri- 
văț. Inălțimea dâlului și câstei încă face mult, căci clima 
lor pâte fi diferită de ex, la munte. | 

Și apoi valdrea pămîntului în genere sporesce cu po- 
pulațiunea. Unde sunt multe braţe, acolo pămîntul este. 
divizat şi bine populat. In ţările și regiunile cu popula- 
țiunea, rară, predomină proprietatea mare și latifundinile, 
iar val6rea pămîntului este mică. | E 

Sub 'regimul 'culturei moșiilor de către proprietari, ve- 
nitul brut era mare în raport cu sistema de cultură a- 
rendășescă, care tinde unic la scâterea unui venit net mai 
mare, prin. reducerea, cheltuelilor la ultima expresiune. 
De tote aceste condițiuni trebue să ținem cont la, facerea 
unei evaluaţiuni și clasificări economice. a, „MoOșiei, 

Clasificaţiunea economică a terenurilor trebuesce să fie 
apropiată de “adevăr, — : 
Și vindări, ci şi la co- 

pentru pămînt, la luarea, 
1 regularea, foncierei și im- . 

A ȘI cu subsolul compact saiă 
ătate din valorea, celui pro- 

a, ccagina stierităl brut şi net se ; ţa Şi valdrea muncei: : 

masări și schimburi de pămînt 
de ipoteci ca și la impunerea, ş 
positelor. Un pămînt superficial 

fund și permeabil. Diferinţa 
calculză tot-d'aun



depuse, socotită după sistema trienală la noi încă deplin 
usuală aprâpe pretutindenea: aratul de 2 ori, gunoitul, 
grăpatul, s&minţa cu semănatul, seceratul clăitul și treera- 
tul, inclusive păstratul productelor până la vindare şi spe-. 
sele' de transport până la oraşul, gara ori schela din apro- 
piere. Pentru producțiunea de gunoi necesară îngrășarei 
pămiatului cel puțin tot la 6 ani odată, trebue să avem 
în vedere dacă moşia mai dispune deosebit; de ţârine de 

„fînaţuri naturale şi de pășuni bune pentru vite ori nu; în ca-. 
sul din urmă, țârinile trebue singure să producă nutreţul - 
necesar pentrivite; apoi dacă pământul | este apt pentru. cul- 

“ tura, trifoiului şi a lucernei ori ba, -ca în locul ogorului să 

se pâtă. cultiva tritoiti măzeriche, etc., și dacă cel ţ puţin pote 

„să producă paiele necesare la nutreţ. și. aşternut la vite. 
„Raportând aceste la producțiunea, comparativă de mai 

ns şi transformând:totă' producţiunea în grâi, ca princi- 

palul aliment al populaţiunei nostre — pâne de grâi—şi 
"dacă vom pune producțiunea maximă, de pe terenurile cele 
mai bune — 100 vom avea după categorii: 

a de calitatea I-a 80—100 

Teren de grâu po Ala 45—50, 
a po 5 Tla 19—20 

» » La 70—-80 | 

Teren de orz... vb “I-a 45—60 
a | po» Ma 15—40 

E | | pp Tră 10—18 
- "Teren de ovăs - pp Ma 08 
ma a 

- 2 _» » l-a 20—35 . E 

"Teren de secară po Il-a 10—15 : 
», » I-a 2—4 

De unde: vedem că terenurile de . ovăs de cal. Il-a și 
a Ill-a, și terenurile de secară: de 'cal. III-a,:sunt deja la 
limita extremă a cultivărei pămîntului, de Gre-ce ele abia 

„mai renteză munca depusă și -nici paie nu pot să pro- 
ducă în m&sură suficientă pentru gunoirea lor. Ele mai 

"pot fi cultivate numai lăsându-le. mai mulți ani de a rîn- 

dul pirloge, s sau ca pășune pentru oi. 

7f- . , 

e
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 Calitatea 
Adincimea 

stratului ara- 
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"Ca 

bil, solul 

lităţile fisice 
ale lui 

Clasificarea terenurilor arabile după 

Sub-solul - 

  
Teren argilos 

"cald activ 
_ Isa presentând pu- 
“|ţină diferinţă de el 

omogen cu solul, 

    

Teren lutos 

1 |profund şi bogat] 21—26 em. , RI 
saă humos. - | - și permeabil. până la 0.8 m. 

adincime. ! 

. „| de ee, omogeh cu solul 
siție interme- cald, activ, saii puţin diferit de 

afinat şi permeabil. el, fiind ceva mai 

strac în humus. 

  

“tenace predispus 
a se întări la secetă 
şi a forma bulgări 
mari; pămint greu 

de lucrat, 

sub-solul e şi-mai 
tenace, nu lasă apa 
să se strecâre în 

jos; în anii ploioși, 

tinjesce de prea 
multă apă, şi ne în- 
tirzie din lucrări; 

adesea are lipsă de 
drenagiă. 

  
  

II i diară şi cel 
ȘI humos | puţin'de 21 

cm.: grosime. 

, __] peste 60%/, 
Terenuri argi- argilă şi cu 

Tr [lose şi sredie.—jpuţin var; so- 
sati argile com-! lul de cel- 

pacte. puţin 21 cm. 

grosime, - 

. 

Teren lutos ni- 4 ! puţi . , e cel puţin sipos, şi humos, : IV POS, $ “| 16 cm. gro- 

meabil. 

profund și per- 
sime. 

teren afinat per- 
meabil şi cald, cam 
tinjesce la secetă. 

in sub-sol covir- 
şesce nisipul şi deci 
in Şos sporesce per- 

meabilitatea lui. 

În aa 2 O OI   
  

YV 

mărgos. 

Lut nisipos sati de cel puţin 
13 em. gro- 

sime. 
y           în genere solul 

puţin consistent, 
cald activ şi secetos. 

în subsol covir- 
șesce nisipul şi deci 
i sporesce și per- 

meabilitatea.    
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| Settegast, 'Thaer, Schiibler” și alţii. 

  

PRODUCȚIUNEA MEDIE LA HA 
  

  

Griă 
nl.   nl, 

Secară . Plantele cari incă reușesc 

pe el. 

„Numirea, 
economică a lui. 

  

26 
-itele industriale şi comerciale 

” Griul se face forte bine; 

cantitativ și calitativ; afară 

de griă se fac pe el tâte plan- 

rapiţa, orzul, mazărea, câ-. 

„_nepa, trifoiul şi lucerna. 

Teren de griă de 

calitatatea I-a. 

bă 

  

    21,5 

cari încă reușesc bine și sunt 

Orzul reuşesce forte bine; 

dar grâul de tâmnă este ne- 
sicur şi tote cerealele în ge- 
nere es ușâre la bob cu multe 
paie; afară de orz, se mai fac 

sfeclele, napii, lucerna, trifo- 
iul şi tot fel de leguminose. 

  
  
Pentru grâă şi ovăz mai bun 
de cât pentru secară şi orz. 
Se mai fac pe elși bobul, 
măzărichea şi trifoiul roşu 

mari şi pline în b6be; ste- 
clele încă reuşesc. 

  

"Teren de orz de 

calitatea I-a. 

Teren de griu de 

calitatea, II-a. 

  

Este mai potrivit pentru 
secară de cât pentru grâu, or- 
zul se face forte bine, d'a- 

semenea şi ovăzul. In genere 
este potrivit pentru prășitâre 

apoi reușesc rapița, inul 

şi leguminosele. 

Teren de orz de 

calitatea a II-a. 

  

  17,5   Se face bine secara şi car- 
tofii; de asemenea măzărichea, 

lintea, napul, tritoiul în a- 
mestec cu ierburi; se face     orzul comun şi ovăzul. 

Teren de secară 

"de calitatea I-a. 

    
| 

| 
| 
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Calitățile fisice 
= alelui: 

. 

„Sub-solul 

  

  

păminturi tenace 

şi reci, impermea- 

bile jilave—plantele 
pe' ele tinjesc 

vara de prea multă 
umedeală. 

- 

pămint afinat şi 
uşor:. tinjesce des 
de secetă și se pul- 
berizeză ușor, nisi- 
pui fiind mărunt în 

srăunţe. . 

N 
  

  

      
  

rece, tardiv și com- 
pact, iormând bo- 
lovani mari şi greu]. 
de sfărâmat. Adesea 

tinjesce de prea 
multă umedeală, 

căci nulasă apa să 
se strecâre în jos, 

-] Adesiun. prea mare 

sub-solul inert şi 
rigid, greu de lu- 
crat fiind imperme- 
abil, formeză bul- 

gări mari şi tenaci; 
prin drenagiii şi a- 
daos de var se pote 
ameliora; ogorul 

negru e indispen- 
- sabil. 

sub-solul constând 
din nisip aprâpe 

curat şi fâră de vr'o 
consistenţă ; se pote 
ameliora prin adaos 
de margă, și lăsân- 
du-l suhat de vite. 

Sub solul formând 

un strat de hlisă 

impermeabil se pote 
amendă cu var nes- 
tins şi cu mult gu- 

noii nedobit. 

  

arrid şi see din 
causă de prea mult 

petriș. 

Sub-solul compus 
din petriş, nisip, 

mare și „sdrob de 
piatră. Se pote a- 
menda. prin adaos 
de margă, nămol 
de pe şosele și 

din bălți. 
  

petrişuri sterile, 

nisipuri sbură- 

" Adincimea 
a Calitatea stratului ara- 

4 ! . bil solul 

o 

Argile ferrugi- | 
TS) e: ern > [de cel puţin 

__Înbse şi sărace, 13 cm. e 

VI pămînt de 6le şi si »_Sro- 
_- de ţiglă. me, 

Nisipuri lutâse, de cel puţin 
vi | sfărimicise, u- | 11 cm. gro- 

şore şi sărace]  sime. 

4 . 

| solul super- 
VIII Lut galben sărac|ficial nici de 

"Şi rece: 3 cm. sro- 

sime, 

IX | Nisip şi pietriș superficial 
serac, de 8--10'cm.]. 

Terenuri diferite 

de puţină ferti- 

> litate, lut de dle, de 5—6 îm. 

str. arabil,     târc, etc.   superficial şi grei 
de lucrat, prea jlav 

ori. prea sec. 

N   în sub-sol hlisă, ori 

bolovani, de multe 

ori bulgări şi no-" 
dule de limonită.  
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PRODUOȚIUNEA MEDIE LA HA: 
  

  

  

  

  

15,0     ierburi trifoiul alb în amestec 
cu graminee şi trifoiul în- 

carnat pur. . 

“Numirea 

Griă Secară Plantele cari încă se fac economică a lui 
nl. ! hi. pe-el. : 

j Se face griul și secara, 
dar ambele numai în ogâre| - o 

175 __ sterpe; trifoiul roșu încă r&u- Teren de gri de 
3 a ş : - -. . 

şesce în amestec cu ierburi; | ” calitatea Il-a. 

se. face ovăzul şi meiul. | 

' „| Se face numai secara, hrișca 

și. ovăzul; apoi dintre legu- _ 

mindse se face lintea, lu- “Teren de secară 

— pinul; se fac cartofii, dintre 
de calitatea II-a, 

  

12,0. 

Se face încă grâul dar. mai 
slăbuţ, apol măzărichea, bob, 

trifoiii roşu şi ovăz, 

Teren propri: de 

ovăz de cal. I-a. 

  

Se mai face încă secara, ' 
ovăzul, hrişca, cartofii, lupi- 
nul. La muntee bun pentru 

„pășune şi pădure.. 

7: 

1 

Teren 'de secară 

de calitatea III-a: 

  

    , 

Dr. Maior, — Economia rurală, . 

  
  

Câte o dată se face secara 
de primăvară, lupin, hrişcă, 
ovăz, și cartofi; dă, ceva pă- 

şune de oi, e însă ma! bun 

“ |pentru împădurire, elt-fel, de 
multe, ori, rămâne ca areal   E 

" improductiv. 
„a 

Teren de ovăzde 
calitatea II-a, III-a, 
saii pășune de oi.      
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Cu privire la producţiunea, de nutrețuri, Schânleitner im- 

parte terenurile arabile în următorele clase: 

> 1. Teren excellent pentru lucernă: Terenuri de luncă, 

humâse, câlcar6se saii' margâse şi profunde; lucerna dă, 

pe ele câte 4 câse pe an şi 115 q. de fin uscat; lu- 

cerna dureză câte 10—15 ani pe ele. Aa 
2. 'Teren bun pentru lucernă. Teren diluvial cu nodule 

de calce în sub-sol, dar compact, ori mai nisipos; lu- 
cerna de pe el se cosesce numai de-3 ori pe an, dă cu 

1/,—:/, recoltă mai mică şi durâză numai 6—7 ani. 
3. Teren fârte bun pentru trifoiul roșu: Terenuri lu- 

t6se şi argilâse, profunde şi fresche sai ravene şi la po- 
siţii bune. Trifoiul se cosesce de câte 2— 3 ori pe an, 
şi dă 62— 78 q. fin uscat. Pe aceste trifoiul-se pote folosi 
2 ani de dile și la urmă îi luăm şi s&minţa. 
4. Teren potrivit pentru trifoiă: “Terenurile lutose şi 
argil6se, însă mai superficiale de cât cele-l'alte, tenace şi 
lipsite de calce; în situaţiuni j6se ceva permeabile şi afi- 
nate; în situaţiuni înalte însă compacte şi tenace. Trifoiul 
aci dureză şi se pâte folosi un singur an şi produce 
50—60 q. fin uscat. i ae 

5. Teren bun pentru sparcetă. Calcarurile şi margele 
în genere, profunde şi calde. Sparceta, reuşesce şi pe locul 
unde se află nodule de calce în -sub-sol și durâză timp 
îndelungat. Pe aceste terenuri sparceta durâză cel puţin 
10 ani şi se pâte cosi de câte 2? ori pe an. 
„6. Teren impropriă pentru sparcetă: Terenurile sărace 
arride și lipsite de calce. -Sparceta abia durâză 5—7 ani 
şi dă o singură recoltă pe an. 

7. Teren improprii de trifoiă: 
pe care trifoiul abia durâză 
o singură recoltă. 

8. "Teren impropriu pentru trifoiu ro 
* încă trifoiă alb, trifoii corcit şi ierburi 

nere terenurile lipsite de calce, — apoi 
- marecagios şi turbos. 

9. Nu se face nici trifoiul oreit nici cel alb pe tere- 
nurile: turbâse uscate, pe nisip sburător Şi pietriș, dar pote să se facă încă trifoiul incarnat.. . 

luturi galbene și reci, 
un:an de dile și dă numai 

şu, dar produce 
de pășune: In ge- 
terenul rovinos,
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„10. Nu''se fac trifourile în genere de nici un soiii: pe 
nisipurile” sburătore şi cu turbă superficială. 

Taxaţiunile economice cu privire la impunerea în fon- 
cieră și impozite de tot soiul, încă iau de bază venitul 

net. In Transilvania, Ungaria şi Bucovina, există la-ară- 
turi 4 clase deosebite, iar venitul net variază după re- 
giuni şi provincii. Cu privire la evaluaţiunile diferitelor 

„terenuri agricole vom lua un exemplu din Germania.. La 

evaluaţiunile pentru foncieră, făcute în provinciile prusiane - 
" d'inainte de 1866—după morg&nul prusian, care corres- 
punde. cu o jumătate de pogon al nostru, sai !/, din hec- 
tar, venitul net pentru arături era calculat cu 4,40 mărci, . 
pentru vii cu 13,70 mărci, pentru grădini de diferite so- 
iuri cu 10,00 m., pentru fineţe cu 4,50 mărci, pentru pășuni 

“cu 1,40 mărci, pentru cringuri și păduri cu. 1,10 -mărci,: 
eleştee 0,50 mărci, arealul improductiv tu 0,20 mărci. 

După Buletinul statistic general, România din -cele - 
18.102.000 ha, cât este suprafaţa, țărei întregi, agricultura, 

“a ocupat în anii 1891—92 5.334.369 ha, ceea ce repre- 
sintă circa 40,87%, din suprafaţa, ţărei întregi, care se 

“împart pe diferitele culturi, ast-fel: 4.357.051 ha semănate 
cu cereale sati 81,37%, din terenul arător, 139.276 ha, 
adică 2,60%, cu plante olei6se, cu deosebire rapița. şi: in 
de sămință, 52,326 ha sai 0,98%/, cu plante leguminâse 

“și tuberculăse; 7.499 ha sai 0,14%/, cu plante industriale; 
606.720 ha sai 11,33%, fineţe şi 191.497 ha sai 3,58% 
vii şi livedi cu pruni. . a 

Pentru anul 1897/98 tâte culturile la o laltă afară de 
fineţele naturale. şi de vii, ati ocupat 5.021.638 ha sai 
38,32%, din întinderea ţărei, repartisate ast-fel: grâu sa 

cultivat pe 1.661.360_ha ceea-ce represintă 12,6%, - din 

suprafață, ţărei întregi, secara pe 189.340 ha sai 1,£6%/0 
- “orzul pe 654.850 ha-sai 4,9%, ovăzul pe 305.950 ha 

- sait 2,3%, porumbul bâbe pe_2.120.076 ha sai 16,1% 

din suprafața ţărei întregi, meiul pe-93,790 ha.saă 0,7% 

așa că cultura cerealelor la o laltă ocupă 38%/, din su- 

prafața ţărei întregi, aprope cât este arătat ca teren a- 

rabil (40,8%/,). Şi nici nu se putea alt-fel, când teren de 

cultură este în ochii arendaşilor noștri tot ce pâte fi arat
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și semănat cu gri şi porumb—iar cele: Valte culturi afară 

de cereale în genere, sunt de puțină importanță i în țară, în 

cât mai nu merită să ne ocupăm cu ele—de şi ar [i de fârte 

mare val6re d. ex. cultura cartofilor abia 16.000 ha, între 

cari figureză judeţele Dorohoiik cu. 4.000 și Botoșani cu 
2.000 ha, unde cartofii se întrebuinţeză la fabricaţiunea, spir- 
tului, iar judeţele Suceava, Roman și Tuleca, cu câte o. 
mie ha, cultivate mai mult de: populaţiile streine, iar po- 
pulaţia. română fârte puţin se îndeletnicesce cu cultura și 
consumația lor; cultura sfeclelor ocupă în total numai 
-6.000 ha. Fineţele artificiale sub care se înţelege cu deo- E 
sebire cositura de: meiii, paring, mohor. şi măzăriche cu 
ovăz ocupă în total 74.000 ha saă O „5%, iar plantele fura- 
gere propriu “dise: lucerna, trifoiui, sparceta, și ierburile 
semănate după experienţa nâstră, abia se pot evalua la 
câte-va sute de ha pentru țara întregă; fineţe artificiale 
semănate, cri irrigate noi n'am întâlnit încă nicăieri în 

ţară și nu credem ca să-se afle unde-va. Fineţele natu- 
rale ocupă 562.650 ha sau 4,3%, din suprafaţa, țării, pe 
când culta şi industriala Germanie posedă încă 10,96% 
fineţe, iar Prusia 9,58%, din suprațaţa ţării. Păşunile na- 
turale nu sunt încă nicăieri arătate, de. şi ar fi forte de 
dorit să cun6scem extensiunea: lor atât a celor de la Baltă 
cât și a păşunilor de munte. Tot așaar fi necesar să cu- 
noscem întinderea, og6relor sterpe și pârlâgelor, cari încă 
servesc ca suhat: de vite în prima, linie la, sistema n6s- 
tră trienală, căci pășunele naturale propriii dise ai dis- 
părut deja de la, câmp. . 

Fiîneţele 

Pentru fineţe şi pășuni, calităţile fizice ale terenului si grosimea, solului vin mai "puţin 
pajiştea lor—ţelina nu se sparge ni 
întârce vre-o dată. Totu-și ele nu 
portanță, . “după cum s'a v&dut în 
urm. căci “fie-care teren şi regiune... 
tance deosebite, Și formâză,. 0 vege 

că odată, nici'că se ară și 
sunt fără de veri-ce im- 
Fitotechnie pag. 448 și 
'și are plantele ei spon- 

1 z 

în, considerare după ce. 

tațiune diferită şi bine
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distinctă de a altor terenuri şi zone climaterice ; iar 'clasi- 
ficarea, fineţelor am :arătat'o=la pag. 500 şi a păşunelor 
naturale de veci la pag. 587 a Fitotechniei. . | 

Fineţelo ai să servescă la producţiunea spontanee de 
„iarbă -pentru fin și otavă. Unele dai numai o singură re- 
coltă pe an — fin, altele, dati câte două .și trei folâse pe 

-an: fin, otavă și pășune. Producţiunea lor nu pâte fi a- 
semănată între ele nică după cantităte şi nică după. cali- 
tate. Altul este finul de luncă, altul cel de muscele şi 
coline, şi altul cel rogozos și acid de mlaștină. Sar pu-: 
tea compara numai cantitatea produsă, şi mai rar calitatea 

finului, după plantele cari îl compun, după timpul de CO- 
sit şi modul de uscare şi conservare a lui. | 

Pentru fineţ se cere un teren ceva mai raven de cât: pentru 

arături — de la, svintat până la umed — fără însă să/'stea apa: 
băltuită pe el, mai cu semă în timpul vegetaţiunei intensive.. - 

Solul pâte f adinc sai superficial, dar tot-d'auna este . 
-mai- bine ca el să fie permeabil, căci atunci și plantele 
devin mai aromatice, mai gustâse. Fineţele naturale aii 
fost desconsiderate de către marii cultivatori ai noştri, din 
causă că ei nu ţin “vite 'proprii,.și' pe nedrept, «Fineţele - 

sunt r6zimul culturei vitelor, ajutorul! agriculturei şi po 

d6ba, și fala ori-cărei proprietăți rurale» “dice Schwertz un 

„distins agronom german. Fineţele bune ridică fârte "mult 

val6rea unei moşii, fie ea mare, fie mică, iar finețele rele 

îngreunsză fără de folos exploatarea moșiei şi pun în joc. 

„existența ei şi a cultivatorului. Este lucru sciut că moșia 

cu multe fineţuri bune, are lipsă de mai “puțin capital de 

exploataţie și ea se exploatsză : fârte des singură, căci tot- 

d'auna pâte da făcutul finului în, parte, eventual și pentru 

muncă, . mai cu s6mă în regiunile lipsite de nutreţ. 

In anumite împrejurări, mai cu semă.în jurul. oraşelor 

mari şi unde există o întinsă cultură de vite de soiii bun, 

Ă fineţele pot să renteze mult mai bine pămintul de cât în- 

să-și ţerinele; prin faptul arendei lor mai-mari şi a veni- 

tului. lor. tot-d'auna 'sigur. Moşia cu finețuri bune nici o 

dată nu ese îi pagubă, și ne. economisesce mult din spe- 

sele de exploatare a :moşiei, căci ne; dispenseză de a'se- 

 mă&na multe nutreţuri de tot “soiul, a căror seminţe sunt. 

.
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destul de' scumpe; ea ne permite de 2, da o extensiune 
mai mare plantelor comerciale şi industriale oleiose, cere- 
alelor, etc., şi tot odată şi prăsim și crescem un contin- 
gent de vite forte numeros şi de mare valore. | 

Spesele de exploataţie la finețe sunt: minime, iar veni- 
„tul net considerabil, şi mai tot-d'auna un venit sigur. De 
semănat noi, nu.le sem&năm, şi se mulţumesc cu mal pu- 
țină îngrijire de cât ori care altă cultură, căci îngrijirea 
ce le o dăm noi, consistă numai în curățirea lor de mușchi, 
"pietre, lemne, împrăștierea moşurdielor de cârtiţă, şi apoi, 

pe la Sf. Gheorghe să îngrijim să scâtem la timp vitele dela 
păşune de pe ele. Restituirea substanțelor luate prin re- 

„„ colta 'de: fin şi otavă, se face de obiceii prin inundaţiune - 
şi revărsarea apelor, cari tot-d'aună. lasă la retragerea, lor 
“un “strat fin de nămol după ele. De gunoit, afară de gu-. 
noirea cu bătătura, oilor, și de baligele ce cad de la.vitele 
dela păşune, alt îngrâșămint, și restituirea, substanțelor 

"luate, nu capătă. Dimpotrivă prea des, cu gunoiul astupăm 
bălțile și gropile, facem poduri şi trecători peste ape, îa- 
cem tizic pentru ars în foc, iar cu cenușa de lemne și de 
„paie, care ar fi cel măi -bun îngrășămint concentrat pen- 
tru fineţe, noi astupăm văgășiile și -gropile de pe. strade 
şi. drumuri. a e i a - 

„Arta irrigaţiunei şi udărei sistematice a finaţelor de tomnă, 
primăvară și vara, este puţin cunoscută la, poporul român, 
afară de vr'o 15—20 comune din Transilvania, situate 
tote. la pslele munţilor Făgărașului, iar restul comunelor | 
române dincâce şi dincolo de munți, se mulţumesc de a 

„curăţi cu apa gunoiul din curte, Şi lasă să se scurgă urină 
din grajd, și mustul din gunoi cu sărurile lui ferţilisante, 
pe portă afară, ca să se.ducă în gârlă şi riuri, ca să în- grașă cu ea petrile și pescii. din rîuri, a 
„In schimb sunt și folâsele ce avem de la fineţe, de multe ori modice şi insuficiente, și ele depreciate. La munte 
şi coline, luncile fertile de odinidră, cu'o -floră fârte .bo- 
gată şi aromatică, zac astă-di îngropate sub mormane de o prund şi petriș, ori că sunt transformate în vădurile enorme ale torenților, fiind. Surpate și spălate de undele fu- riose ale riurilor, la fie-care inundaţiune, - din. causa de-
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vastărei. cumplite a pădurilor, prin. “islăzuire nechibzuită, _ 
saii prin păşunatul cu vitele. De fapt, locuitorii noştri. de . 
la, munte şi coline, vin la câmp să-şi facă fin pentru tre» 
buințele lor, când ei "şi ai „domiciliul în Pahria finului 
prin excelenţă. 

La câmp, fineţele măndse de odinidră; at fost mal. pre: 

“utindenea sparte şi prefăcute îu ţerine; ai rămas încă 
în ființă, numai cele situate în nemijlocita apropiere și în 
vadurile riurilor, cari sunt direct : expuse inundaţiunei; . 
dorere însă şi acestea, cele mai multe din ele sunt astă-di 
numai fineţe acide, rogozâse, compuse din rogoz, pipirig, - 

| șovar, 'etc., şi alte plante acuatice de puţină valâre intrin-- 
'secă, din causa apei ce stagnâză pe ele. Așa numitele 
-eleşteie, bălți, şi padine, -nu sunt de cât nisce băltoce și 
mocirle hidse, cari. cu miasmile lor. pestilente, otrăveşc - 

aerul şi apa de băut a locuitorilor, şi formeză adevărate 
"focare de friguri. de baltă, şi cel mai fertil teren îl de- 
trag din cultura, şi folosinţa omului. Unde fineţul ar.renta 
pămîntul, cu. sută la sută, din causa lipsei totale. de fineţuri.. 

şi: pășuni, ținem adi balta cu rogozele, șovarul și! stufării. 
le ei. imense. Canalisârea şi secarea, tuturor acestor eleșteie 
-şi băltace, cari abundâză în. câmpie. și decimeză popula- 
_ţiunea, cii miasmele lor, .se impune ca:un ce indispensa- 
“bil în inţeresul. igienei și salubrităței publice. Cu. puţine 
spese, | la cele mai multe terenurile mocirl6se, ocupate de ele, 

S'ar' putea transforma în fineţe .naturale şi artificiale, ir- 
rigate de. calitatea I-a, și tocmai acolo, unde nu există . 

nici fineţe, și nici pășuni naturale. bune, și nici că:se, „POt 

crea ușor în alt mod, din causa, secetei și lipsei. de:apă. 

“Ca un raport potrivit între fineţe și ţ6rine, este atunci 

când fineţele ocupă 1/4—1/s din suprafaţa, destinată - plu- _ 

- găriei, iar când fineţele ocupă numai-a 6-a, 7-a sai a.8-a 

parte din : ţerine, este nefavorabil şi trebue atunci .şă com: - 

pensăm lipsa, prin introducerea cultiarei plantelor furagere. 

pe 0 scară întinsă; iar dacă ele fac La sau fa. este forte 

favorabil. Aa PIE 

Pășunile, Păşuni se numesc. pajiştele cari servesg, cexelusiv 

la producţiunea, de iârbă; pentru a fi păscută. cu. vitele, 

tot-d'auna în stare verde, și, de pe însuși acel teren, Sunţ 

7
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- —păşuni accesorii, şi pășuni naturale de veci, Aci ne vom 

ocupa numai 'cu păşunile naturalb de veci, căci pe cele 

accesorii, le-am studiat deja, după folosele și valorea-lor, 

în fitotechnie la pag. 574 şi următorele. 
Pentru păşunile naturale de veci, terenul trebue să fie 

tot-launa cevă” riai svintat de cât pentru “finețe, dar să 
„pos6dă încă 'destulă râvenslă ca să potă cresce iarba pe 
„el.. Apoi. şi flora lor este în cât-va_diferită de a îinețelor, 

" “căci “ea se compune precumpănitor din ierburi mărunte, 

cari se propagă cu deosebire prin stoloni şi rhizomi, 
şi produe arare ori s&mînţă.. Terenurile proprii de pă- 

“sune, sunt de obicei luncile situate în terenul de inun- 
dațiune, locurile mai j6se, găvanele şi padinile, câ şi 
terenurile accidentate: costele, delurile, locurile ridicate," 

„Şi grei de străbătut la ele—:munții cei înalţi, unde nu 
„Se face alt ceva de cât ierba măruntă şi dâsă. Pe tere- 

nurile jilave și umede, nu putem. păşuna cu vitele mari, 
fiind-că ele cu corpul lor greoiii, şi: cu unghia și copita 
mare, prea ușor se cufundă pe pămîntul cel mâle și în- 

“foiat, şi distrug pajiştea.' _,. . _ 
" Pe e6ste și deluri mari, cu: panie repedi, dacă nu cresce 

o iarbă desă şi încheiată, putem păşuna încă cu oile, unde 
arătura, ar pune ţârina şi pietrișul în mișcare, iar vitele 
“mari numai cu grei pot să urce. Prin locuri jilave şi ro- 
vinose putem pasce unic cu vitele. bovine şi rîmătorii şi 
nici odată cu caii şi oile, ori caprele. De aci pășunele se 
împart pe categorii după soiul da vite cu cari voim să 
le pascem. a Da 

Sub raporturile economice. extensive, păşunile naturale 
cuprind suprafețe vaste şi pășunatul. cu vitele este unicul ' 

a mail jo a uiilisa pămintul. In acestă categorie, cad ţ&: 

puțin p P te şi fără căi de comunicațiune .în genere, : 
cum_era la noi până în deceniile din urmă, Bărăganul, | 
stepă monotonă, şi lipsită de braţe şi de apă, ste ele Ru. 
siei meridionale, :pustele Ungariei si mai sunt E tă-di 
la noi, Dobrogea şi Balta şi teritorii imense în Asa A metica “d A si de nord i Ai LA „în Asia, A- 

: e sud și de nord și Australia, ete, sub numir 
de Pampas. Savane şi Llanos. 'Tâte aceste Lapiuni i tari: 
toril plane, se exploatau unid prin. păşi regiuni şi teri- 

A şunat și cultura vi-
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a locuitorilor. 

Deosebit de acestea sunt folosite ca pășuni facă teritorii 

vaste, situate în apropierea nemijlocită a tuturor riurilor. 
şi fluviilor şi mărilor, pe cari noi altă-dată le-am numit: 

teren de inundaţiune, care singur- ca. pășune de vite se 

-pâte folosi. In fine, sunt păşunile de munte din regiunea. 
sub-alpină și. alpină d'asupra arboretului, unde din causa 

iernei îndelungate și a vinturilor violente, nu se pote des- 

volta altă vegetaţiune înaltă de cât o iarbă m&runtă şi. 

deâsă, car forte gustâsă din causă acțiunei îndelungate a 

razelor solare asupra ei. E ip 

„_ Ta-tâte aceste regiuni şi zone climaterice, pășunea este 

producțiunea principală a „pămîntului și păstoria ocupă - * 

„locul prim “între îndeletnicirile omenesci, şi pămintul so 

folosesce într'un mod cu totul extensiv. : 

Cu totul din alt punct de vedere, vin considerate pă- 

 sunile: naturale de veci de p6 moșiile particulare, și pă- . 

„. şunile. comunale în dăvălmășşie ca, un annex-al moşiei şi 

“ agriculturei.- Acestea încă ai rațiunea lor de a fi, și pote 

pentru mult timp nu ne vom putea dispensa de ele, . 

Cu tâtă agitațiunea făcută în jurul sistemei d'a ţinea 

vara vitele la grajd, şi a le nutri din mână cu nutrețuri - 

verdi şi uscate, experienţa de până acum n'a, ratificat încă, 

inutilitatea, și dispariţia pășunelor. naturale. Din contră, 

ea -a, dovedit, că pășunile naturale şi'aă rostul lor de a fi și 

destul de important și pentru cultura modernă. Trifoiul și lu- 

cerna, porumbul verde de nutreţ şi sfeclele sunt în ade- 

văr nisce surrogate bune ale finului de livade, însă ele 

îu pot să compenseze 6 pășune în adevăr bună pentru 

-- anumite vite. Stabulaţiunea s'a dovedit până acum ca prac+ 

tică şi de folos unic pentru vitele mari de muncă și pentru - 

„cele puse la îngrăşat, une-ori şi: pentru 'vacile.cu lapte; 

- dar nu şi pentru'vitele tinere şi: în desvoltare. Oile nici că 

se pot ţinea vară la grajd. Pentru. acestea, scâterea lor. vara 

afară la păşune la o iarbă aromatică: și suculentă, cum și 

„petrecerea .ttă diua. în libertate, la aerul curat şi apa-cur- 

gătore, le face mult mai bine de cât ținendu-le vara şi : 

iarna închise în nisce grajduri întunecse. Cum și ceea-ce . 

mănâncă vita, în acelaș raport se şi desvoltă: Vits tinere .: 

7 

telor — păstoria — forma, singura ocupațiune,. 

2 „ 4
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„de val6re mare,. nici odată nu se pot cresce sub regimul 
stabulaţiunei, ci tot-d'auna numai având o: pășune alsă, 
şi cu îndestulare pentru fie-care sezon al verei. De aci 
urmâză sacrificiile enorm cu finețele și pășunile naturale 
şi artificiale, la tâte institutele publice şi particulare, pentru 
„crescerea de 'remonţi şi a vitelor de rasă, de Gre-care va-. 
Ibre. Sa | a 

Că o pășune bună prinde tuturor vitelor bine—tinere 
“şi bătrâne, — dovadă este îngrășarea, 'năpirlirea. și spă- 
larea părului lor, îndată ce le-am scos în câmp la iarba 

verde, ca şi când lear fi tot spălat cine-va cu săpun. Tot 
odată, se constată la, vitele f&tătâre o sporire considera- 
bilă a secreţiunei laptelui, şi .o întremare şi diregere în 
scurtă vreme a, celor slabe și bolnăviciose. Apoi, deosebit de. 
aceste fenomene în de obşte cunoscute, Dr. E. Weisle a do-. 
vedit,: că vita, cu gura ei. pote să adune mult mai multă 
iarbă de .cât pâte-tăia omul.cu secerea și cosa, şi ea o- 
rupe_într'un stadii timpurii de desvoltare; când ierburile 

„sunt bogate în. azotate şi acia fosforic, iar  celulosa lor 
„este încă puţin înlemnită, de se pâte digera, aprope totală 
“în stomac, ceea-ce mai târdiu la înflorirea -ierbei şi cu 
finul, nu se. mai întimplă; Sa - 

Spesele de exploatare” ale pășunilor sunt:mai mici de 
cât ale fineţelor și arăturilor,. dar nu tot-d'auna şi pre- 

„tutindenea, Un singur om pste folosi-cu vitele sale cu o 
cirâdă de 2--300 capete de vite mari o suprafață, de 4—500 
pogâne și: mai bine. Spesele de întreținere sunt minime. 

In genere, venitul” brut la pășuni este ceva mai mic 
de cât la, fineţe și „țerine, dar si venitul: net al lor este proporțional mai mic de cât la, acelea, Sunt însă împre- jurări, unde pășunile ia concurenţa, în privinţa rentabi- lităţii lor cu cele -mai bune fineţuri și -terenuri arabile. Exemplul ni-l oferă actualmente 
tură intensivă nu mai rentâză ca, 
şi pe fie-care. an sute şi mii de 
șuni naturale și artificiale, ca, să 
cultură de vite. | 

In Germania, în părţile cele mai bin 
dustriale ale ci, în jurul orașului Diisseld 

Anglia, a cărei agricul- 
pitalul și munca depusă, 
pog6ne se prefac în pă- 
se servâscă la o întinsă. 

e populate şi in- 
ori, păşunile bune 

v
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sunt ovaluate cu 18 mărci: de pogon. venit net, faţă de 
96 mărci pogonul de grădinărie, 84. mărci fineţea de cl. I, 

"şi D4 mărci pogonul de arătură de clasa primă. ? 

AS 

Mai cu s6mă în jurul oraşelor mari și. mici, și în a 
propriereă lor, unde există o populaţiune numerosă și.po- 
sibilitatea de desfacere uşsră și'cu preţ a producteler ani- 

___malice, acolo finețele și pășunile bune se închiriază și plătesc 
„tot-d'auna, tare scump. Acesta, o vedem şi din grămădirea 
enormă de stâni 'de oi în jurul capitălei Bucuresci pe'o ..: 
rază destul 'de mare, şi unele din ele sunt venite” din mari 
depărtări — de la Baltă şi de la munte — și cari desfac lap=. 
tele dulce de ie, caşul și urdă dulce cu bun preţ în - 

+ Oraş: şi cu mai bun folos de câţ ar obţine la ei acasă 

"prin transformarea, lui în brinzeturi dospite. 
Este însă un răi, că acolo unde se cere şi preferă, | mai . 

mult numai. lapte de bivoliță şi de vacă, țăranii noștri o- 
feră mai multlapte de 6ic, care e mai bun pentru caş și 
brinză de cât pentru consumiaţiune în stare dulce. De sigur 

că în acest prim cerc de rentabilitate al statului izolat a, 
_“lui Thinen, nisce-pășuni bune de vaci: și ţinerea unor 
“vaci lăptâse și bivoliţe bune de lapte, ar “aduce mult mai 
mari fol6se de cât prin ţinerea de oi, a căror lină și brînză, 
urdă și cașul dulce se pâte produce mult mai ieftin în 
Bărăgan şi la munte, şi de mai bună „calitate, . 

La noi în România, unde ţăranul este lipsit în genere 

de pășune proprie pentru: vitele sale şi “nici pășuni comu- 

nale și în dăvălmăşie nu există, iar taxele de păşunat sunt 

forte urcate, 'ca nici într'un alt stat din Europa, de sigur 

că păşunele naturale bune. ar renta forte bine pămîntul - 

„ocupat. de ele.. Este lucru cunoscut, că la noi ţăranul ajuns 

în strimtorare cu ţinerea. vitelor. sale este tare exploatat; 

şi trebue 'să plătâscă cu una cu alta 20—30—40 lei. de 

cap: de vită. mare, une-ori şi mai mult, numai pentru vă- 

“rat de la Sf. George la Sf. Dumitru, iar d'aci înainte să 

facă alte 'noui învoeli. Dar pentru aceste taxe exagerate 

și. cu totul neproporţionale cu starea de cultură extensivă, 

a. țărei — ţăranului. nostru nu i se dă o. pășune naturală, 

în adevăr. bună, la care vitele -sale să:-se îngraşe. şi 

diregă şi să „capete şi el tol6se mai mari după ele, ci
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mai mult numai pășunele accesorii din ogâre și mirişti. În 

Bărăgan şi la Baltă, se plătesce în termen medii 8—10 

lei de cap de vită mare pentru vărat şi 1 — 2 lei pen- 

tru 6i0, plus alte angarale. De cele mai multe ori suha- 

tul “destinat locuitorilor este supra-încărcat cu vite, în cât 

“arare ori găsesc vitele hrana suficientă. 

De aceea, prefacerea unor terenuri ierbâse de la na- 

tură, şi locurile îndepărtate în pășuni de durată, cu des- 

tinaţiunea d/a, servi ca păşune de veci pentru vite, ni se 

pare nimerită nu. numai d'a aveă păşuni bune pentru vi- 

tele proprii ci şi pentru vitele. cu învoială ale locuitorilor. 
" Instituţiunea pășunilor “comunale “pentru vitele obştei. lo- 

- 

cuitorilor din comună, noi le credem de utile și pentru 
România şi ele ar oferi locuitorilor posibilitatea de a ţinea 
şi cresce vite bune, de muncă şi-de lapte. Chiar în Bără- 
gan şi alte locuri secetâse ale câmpiei, unde. nu cresce 
iarba, și pajiștile se usucă pe timpul căldurilor tropicale, 
sâr putea înființa păşuni artificiale prin sem&natul de ier. 
buri ca Bromus. inermis în amestec 'cu lucerna, sparcetă şi 
alțe plante cari. resistă bine la secetă şi uscaţiune. Prin 
detragerea, acestor terenuri din cultură, cu braţele şi mij- 
I6cele disponibile, sar. putea cultiva mai sistematic cele: 
lalte terenuri, şi venitele și producţiunea moșiei ar fi a: 
ceeaşi ca mai“ nainte, şi pe lingă ea pe fie-care moșie și 
în fie-care sat sar putea cresce un continoent de vite 
destul de numeros şi de o val6re mai mare de cât cele ti- 
gorite cu f6mea și mizeria, de astă-i. |. - 
„Ţara nostră nu este încă atât de populată, nici agricul- . 

tura. ei așa "de înaintată, ca să ratifice dispariţia pășu- 
nilor din ţară. Moşiile mari și mici, fără de vite proprii 
ŞI cu vite trăgătore de învoslă,:este tot-d'auna ceva, ciuntit 
și incomplet, Tot așa ne-au displăcut şi' moșiile mari Și 
mici din străinătate, cu cultura, forte sistematică, cari țineaii 
vara, 'vitele la grajd, ca ceva nefiresc și nesănătos. Noi preferim o cultură mai oferim : puţin desvoltată, ca, cea; indus: : 
irială și comercială, dar alături de ea am. dori să ve- em o întinsă crescere. de vite la; proprietar şi arendaş deopotrivă cu ale săteniloi | 

e 
A. 2 . . . ed 

a PO A sătenilor, cum. îi șede bine agriculturei, ri ș ei comune rurale, de a avea vite numerâse , ” 
i 

E 
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şi bine hrănite la păşune. Nu scim dacă ar putea face 
cine-va obiecţiuni și recriminări contra comunelor .rurale - 
de peste munți, românesci, “ungurescă și săsesci deopotrivă, 
cari şi-aiu conservat pășunile comunale, chiar după ce sa 
efectuat comasarea, şi cu ele şi tamaslicurile şi ciredile 

“lor frumâse de. tot soiul de vite, cari una, vin sera în sat 
după alta, de la pășune, și dimineța le scot păstorii -lor, 
iarăşi. în ordine inversă! Unul. care! pote critica acesta, 

nu cundsce nici firea agriculturei, și nică poesia vieţei de 
la ţară. 

Deosebit de aceste pășuni comunale şi particulare. în 
strinsă legătură cu agricultura, România. are încă, vaste 
păşuni naturale, care permit o întinsă cultură de vite şi 
„păstorie, cui Transilvania, şi alte ţări, nu le posedă — 
are Dobrogea, Balta şi păşunile de munte. In Fitotechnie 
la pag. 587, noi am arătat că pășunile nâstre -alpine, în 
privința, colităţei | ierbei lor, iati concurenţa cu cele mai! 
bune. păşuni alpine din - Elveţia şi-alți munți ai Europei, | 

= - și că munţii ţărei sunt mai buni de pășune chiar de 'cât 

i Transilvaniei, fiind-că aceştia sunt tot-d'auna dosnici . 
și stincoși, și mocanii însuși recunosc, că, munții cei mai 

"buni de pășune în Carpaţi, -se află pe partea României. 
Moșiile de Baltă şi de munte, nu dai venituri suficiente din 
alțe cause, de cât acelea ale' vegetaţiunei,. și le fac in- 

feriâro celor de câmp — dar prea uşor le-ar putea. să le 
aibă şi ele, prin introducerea altui regim. și mod de ex- 

“ploataţiune “a lor, mai nimerit. 
„Grădini, și cultura de. grădinarie. Intinderea grădinilor, 

şi a terenului destinat culturei legumelor, nu este indicat 
încă nicăeri în statisticile nâstre oficiale, ci sunt arătate ' 

pentru 1898 numai viile roditâre, care ocupă 139,220 hect. 
sau 1%/, şi livedile cu pruni 56, 1170 hect., 0 din întin- 
derea, totală a țărei. 
„Se scie însă, că grădinile cu pomi roditori ce ai fost 
" pe*moșii, ai fost lăsate în-părăginire, iar viile sunt dis- 
truse măre parte (60.000 ha?) de filocseră şi prea puţine 
aă putut fi până acuma reconstituite. “Tot aşa au cădut 

“pradă culturei arendășesci și parcurile, și grădinile de 

lux și ornamentație de odinidră, ce. existaii pe „diferite 

,
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moşii boeresci, a căror urme se mai v&d pe alocurea, 

până astădi. - - 
__ Ast-fel cultura legumelor şi zarzavatului, care ocupă 

locul de frunte în cultura agricolă, a ajuns aprâpe exclu- 

siv în mâna bulgarilor şi serbilor, cari vin primăvara, și 

se întorc tomna, încărcaţi de bani grei în ţara lor, scoși din 
mâna ţăranilor noştri, și de-şi ei plătesc câte 50—60 lei 
arendă de pogon pe an, dar în schimb ia câte 2—3 re- 
colte pe vară. Grădinăria, artistică şi de lux, esto astă-di 
monopolisată de câte-va familii de francezi și germani, și 
numai 3 firme românesci există în ţara întregă, care se 
ocupă cu grădinăria de speculaţiune. 

Cultura de grădini în general, este neglijată în ţara în- 
tregă, la oraşe ca şi la sate. In privința pomiculturei stăm 
răi de tot, cum mai răi nici nu se pâte, şine plângom cu 
toți că prin satele -nâstre, saii nu sunt pomi de loc, sai 
dacă sunt, aceia sunt arbori şi copaci de pădure: plopi, 
sălcii, salcâmi etc., aşa că prin satele nâstre de la câmp, 

vara întregă şi tâmna, nu se găsesce o p6mă în comuna 
într6gă. În tâte țările, reuniunile pomologilor și a, vierilor, 
ocupă un loc de frunte între societăţile de cultură și de 
producţiune; la noi nu există aşa, ceva, nici de pomenire. 
Preoţii şi învățătorii noștri de la, ţară, se îndeletnicesc cu 
totul alt-ceva, deşi cu deosebire întrâga regiune a coli- 
nelor ar putea fi transformată în o adevărată orădină de 
pometuri şi vii. | o o 

Este lucru cunoscut de t6tă lumea, că la: cultura de 
grădinarie, un pogon două de pămint, este suficient pen- 
îru a da hrana necesară pentru întreținerea, unei familii 
pe anul întreg. Nici românul nostru nu este atât de in- 
dolent, ca să nu pricepă acssta, şi nici că fuge de muncă 
produotivă, când are 0 conducere bună. Acâsta însă lui 
ste nara pr A Gros este de a vedea, cum 

laţiunea română este într'o iso n tă „acolo, unde DP 
iat parte activă pretutindene la coltare ate i | arte ac d a la cultura grădinilor, şi 
aprovisioneză mare . parte ei orașele cu legume și fructe, - : 

pe când în România, la orașele odinidră pur. românesti,
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. românul 'a pârdut aprâpe totul din mână, şi este declarat - 
de cătră streinii - parveniţi de element neproductiv. 

Cultura de grădinărie în-legătură cu agricultura, şi egal 
de desvoltată, cu cea din străinătate, noi am vădut'o prac= 
ticată de români, pe o scară întinsă, cu bun succes până 
acum, cu deosebire la cătuna numită Stupinile "Brașovului, 

“cari formaii odini6ră reşidenţele de vară, și vilele fami- 
liilor patriciane săsesci din Brașov, iar românii erai nu- 
mai ca lucrătorii şi pândarii lor, dar într'un interval de 
vr'o 50 de ani, ai ajuns cam :2/, din ele în stăpânirea şi 
proprietatea absolută a românilor, foştii lor vecini de odi- 
“nidră. Tot așa și românii din Scheiu — trocariă -— în același 
interval ai acaparat de la saşi cele mai, multe grădini cu | 
pometuri alese, ce înconjâră orașul Braşov. Multe. pro- 
prietăți întravillane, grădini, stupini şi maieriștă, (maieri și 

maierişte de la nerâțescul Maierhof-Majorsâg), întregi au 
cumpărat. românii de peste munți, de la sași și marii pro- 
prietari unguri, prin cultura intensivă de grădină, și vor i 

maă cuprinde și d'aci încolo, mai cu semă acolo, unde pă- 
minturile de cultură ai fost deja comasate. . 

Ea, ar putea [i şi mai potentată în viitor, prin deschiderea. 

“unor şcâle speâiale de horticultură, şi agricultură, viticul- 
tură, etc:, şi mai cu s6mă prin activitatea frumâsă, ce ai 

"început să, desvolte pe terenul pomiculturei Reuniunile 
' învățătoresci şi agricole judeţene, ajutate de guvern. Pre- 
tutindenea, preoții de la sate:și învățătorii de la şcâlele 

“rurale, daii contingentul cel: mai mare a pomologilor - și 
apicultorilor. 

O cultură de grădină. la câmp deschis, cum se practică 
ea: în Belgia şi în unele regiuni ale Germaniei, există în 
unele părți și la români; dar sunt terenuri anume desti- 
nate culturei legumelor, verdelor, bostănilor şi pepenilor, 

“la, fie-care sat şi comună în parte; se cultivă câte odată 
însă ceapa şi păstăi6sele în cultura mare și mică pentru spe- . 
culaţiune, verdele în verderii, în alte părți, alte legume, 

“ şi atunci pentru atari terenuri se plătesce o arendă în-“ 

doit și întreit de mare cât pentru terenul pur agricol. Mai 

cu s6mă terenurile de aluvion şi vărsăturile, cari se. pot 

- ușor irriga, sunt des afectate culturei legumelor.
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“In România, încă s'ar putea face mult, dacă guvernul . 
o. ._î . , . 

şi fie-care proprietar de moșie particular s'ar interesa de 
aprâpe de chestiune, şi ar. stărui, ca în fie-care sat și pe 
fie-care moşie în parte, să, se înființeze câte o pepinieră și 
grădină școlară de legume și altoitul pomilor, ca să se gă- 
sescă legume și pomi roditori în grădina și la cusa fie-cărui 
sătean. Noi am găsit v grădină de pomi. roditori de tâtă 
frumuseţea. chiar în mijlocul Bărăganului, unde clima este 
atât de aspră. La coline 'și la munte, multe din ponsrele 
şi dealurile ce se surpă actualmente şi cu pietrișul lor, 
îngropă terenurile fertile din vale, pe lingă puţina muncă 

„și capital, sar putea transforma, cele mai multe în grădini 
„de pomi roditori și vii măndse, iar prin cultura grădinilor, 
satele nostre ar căpăta cu totul un alt aspect și înfăţi- 
șare şi ar aduce altă bună stare în populaţiune. Moşiile 
mari, fără de grădini proprii, pentru diferite servicii, sunt 
lipsite de podâba lor 'de căpetenie, şi sâm&nă mai mult a 
ruine de cât a stare de cultură. Grădina de lux şi orna- 
ment și parcurile, de și nu aduc un venit propriii mo- 
șiei, ci._reclamă cheltueli de înfiinţare şi întreţinere,  to- 
tuşi și ele sunt necesare, și n'ar trebui să lipsâscă de la 
nici o curte şi moșie, fie grădinița numai 'de câţi-va metri 
pătrați. Florile şi pomii roditori, și copacii de umbră, sunt 
ceea-ce înveselesce ochiul, însenineză,. fruntea, și distrage 
pe om, i-aduc o recreaţie. Tot'ele sunt cari desvoltă sen- timentul frumosului și gustul în om, și-i fac plăcută vi6ța la țară; și feresc pe adevăratul cultivator de avariţie, ca, să nu vadă singura fericire a sa, în a aduna și pune ban lângă ban. a 

Plantaţiuni de protecțiune şi păduri. 

Era odată, într'o vreme nu'prea îndepărtată, când țara întrâgă, afară de Bărăgan, era presărată cu păduri și pe fie-care moșie se aflaii păduri seculare. Acele timpuri de bogăţie încă ai, trecut și lipsă de adăpost și de păduri se simte actualmente în tâte părţ 
în ce. mai grozave ne. înspăimă ai. gro; Je. în ntă și ruinâză.. Sunt în ţară moșii mari 

ile ţărei. Secetele din ce. 
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deci de mii de pogâne, cari-nu at pe eleun copac mă- 
car. pentru umbră și. adăpost: de viscole. şi nici. că produc 
un. băț de lemn, o codăriște de bici: pe ele. Nu numai 
că Bărăganul întreg este lipsit de „acestă podâbă. și co- 
moră firâscă a naturei, “ci şi alte judeţe se află în stare” 
egală, și stepele se întind actualmente de la Brăila până 
departe către Craiova. Judeţele cele mai bogate în păduri. 
de 'odinidră, Teleormanul 'aii ajuns să fie - aprope cu totul 
lipsite de pădure. Dar. nu numai pe moșiile de câmp; ci și 
la coline .şi chiar la munte, pădurile at fost.dovastate și. 

deteriorate cumplit şi aprâpe pretutindenea se simte adi. 
nevoia, de, noui impăduriri, şi facerea de plantațiuni de pro- 
tecţiune pretutindenea la câmp mai cu s6mă în Bărăgan 
acolo unde_nisipul. și „pietrișul se pune în mișcare. În 

„alte localități vechile: păduri fiind : deja cu totul deteriorate 
și pipernicite - prin. pășunatul cu vitele, ai necesitate de 
a îi întregite și întinerite prin 'repopularea numerâselor 
goluri şi. poieni cu esențe de val6re mai mare, cari să fie 
“în stare să renteze pămîntul mai bine şi sub. raporturile 
schimbate. 

Pădurea are la activul: ei, că ea, bâte, să ocupe şi: fo- 
losâscă încă. terenurile cele mai rele. şi sărace, cari de 
alt-fel ar fi condamnate să r&mână vecinic sterile şi ne-" 

. folositâre. Copazii, arborii şi arbuştii cu: rădăcinele lor 
ramificate şi fibrâse, ţin țărina și pietrişul laolaltă, de 
nu-l - lasă să-l spele... ploia și apa. Plantele 'lemnâse. se 
-mulţurnesc numai cu „azotul din atmosferă și cu -cel ce-l. 
dă humusul format din însă-şi frunzele şi mlădiţele vechi Să 
ale lor. Toţ odată humusul format din frunze și pămîntul 
cel înfoiat, absârbe ca un burete şi reține fârte bine apa 

- de plâie și zipadă,. și. din cauza, ăi în păduri nică odată - 
nu se evaporeză apa așa iute, isvârele şi piraiele nici: 

E odată nu seacă, nici că-și reduc debitul lor. Regiunile bo- 

gate în păduri au tot-d'auna o: climă domolă Și o atmos- 
foră igroscopică -plăcută, şi vînturile sunt mai puțin vio- - 
lente. Pădurile atrag adesea ploile la, sine, și pe păduri 
plouă mai des şi mai tare de cât la câmpie, de unde ur> 

-meză că, pădurile sunt un -bun regulător . al umidității și 
“ climei. : 

Dr. Ataior., — Economia rurală. - . , 

a
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Prin ridicarea, de: păduri și plantaţiuni de protecţiune 
clima. devine mai domolă și mai umedă, căci ele sporesc 
precipitaţiunile atmosfsrice în formă de plâie, rouă, ceață, 
negură, grindină, etc., iar în urma devastării pădurilor, . 

“clima, se înăspresce, ploile se împuţinâză şi devin nere- 
gulate și violente, isvâre și pirae sâcă vara și pe timp 
de ploi mari, devin torrenți periculoși. Păduri mari și co- 
drii întinși pe. areale vaste însă pot deveni pernici6se a- 
griculturei, căci ele fac clima prea umedă și prea rece, 
improprie pentru anumite plante de valre. Pădurile îm- 
pedică circulațiunea și comunicaţiunea între Gmeni Și 
schimbul de producte din ambele părţi ale lor. A 

Precum pentru economia și avuţia naţională esto util 
şi necesar ca pădurile să fie bine proporţionate asupra 
țării întregi 'de-o potrivă, tot aşa pentru fie-care moşie 
mare și mijlocie în parte. este .necesar și util ca, să aibă 
şi ceva pădure pe dinsa. Pădurea. este necesară chiar în . 

„interesul agriculturei și a desvoltării armonidse a ei. Unde. 
lipsesce lemnul de foc. şi de construcție, acolo nu. pot fi 
de cât bordeie, săpate în-pămint şi case de lut bătut, in- 
suliciente pentru locuinţele 6menilor și necompatibile cu 
cerințele timpului modern, ca igienă estetică, comfort, ete. 

O moșie cu pădure are mai multe isvOre de venit, do. 
cât una fără pădure. Mai întâii avem de la ca lemnul 
de foc şi de construcţie, cum și diferitele piese de lemne, 
de cari avem. necesitate la economie în decursul unui an fără a mu) da bani pe elo.. Inainte. de a: cumpăra, lemnul: 
din altă, parte, îl avem deja. la îndemână, pe moșia pro- prie. Totuşi producţiunea de lemne,- este mai avantagiosă 
în mare, de cât în- mic, căci spesele de supraveghere și de extracțiunea lemnului, sunt mai mici, când pădurea - se află În complexe mai mari, și lemnele crese mai fru- m6se, fiind mai bine ferite de vinturi Şi de Gmeni. Unde nu avem pădure nici mare nică mică pe moșie, acolo ne 

şi numai câți-va, copaci isolaţi e e predominante, ori „Câţi ați, pe lângă cele drumuri si şosele, sâu garduri vii mici Și mari, la periferia moşiei și tarlalelor, însă suficiente, ca să ne producă lemnul ne-
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cesar pentru foc, şi diferite servicii mai mici; lemne de. 
construcții vom fi siliți sa cump&răm. 

Pădurea fie şi mai mică, dacă este bine întreținută, 
ne va da mai bune fol6se, de cât alta estinsă, dar de- 
vastată și deteriorată. Avantajele cu ne oferă pădurea, 
sunt de diferite categorii și grade, căci moşia cu pădure 
ne permite o mai bună distribuțiune. și. folosire a tere- 
nului, braţelor de.muncă, şi a capitalului .de exploataţie. 
Cu privire la teren, aprope pe fie-care moșie mare şi 

mijlocie, se găsesc terenuri proprii numai pentru pădure, 

pe cari noi le-am numit altă dată terenuri absolute do pă- 

dure: petrişuri” şi nisipuri: arride și secetose, terenuri mo- 

bile, ripe, surpături, ponstre, teren mobil 'de. aluvion, și 

tare supus inundaţiunilor, şi măcinărei apelor, apoi coste 

şi pante tari, pripâre și muchi de deluri, văgăuni adinci, 

erosiuni de ape, terenuri îndepărtate şi grei accesibile. 

In fine,-regiunile şi terenurile puţin populate, se pot fo- 

losi mai bine prin” împădurire, de re-ce pădurea se ex- 

„ ploatâză rar de tot,: și trebuesc cele mai puţine braţe și 

capital. - ” o 

Cu privire: la brațele de muncă, .moșia cu. pădure. ne 

“permite o mai bună echilibrare și distribuire a braţelor pe 

vară şi iarnă, ca în total să ne mulțumim cu mai puțini 

lucrători, şi pe aceştia îi ocupăm deopotrivă anul întreg, 

— vara la munca, câmpului și iarna la pădure. Astă-di, 

când graţie lucrului cu “mașinile şi in agricultură, unde 

treeratul.:cu mlăciul şi cu vitele a eşit-din .us care dura 

-t6tă tâmnă şi mare parte a iernei, am : perdut posibilita- 

tea de a-i ocupa iarna pe muncitori în agricultură, și a 

1 

le da.veri ce-câştig. Pădurea însă ne scâte din impas,. 

căci escedentul. de braţe îl putem întrebuința încă. cu bun 

succes la exploatarea pădurei. Se „scie că pădurea se ex- 

ploatâză cu deosebire iarna, nu numai fiind-că atunci sunt 

multe braţe disponibile şi ieftine, ci şi: cu privire la ame- 

-najamentul pădurei, căci vara lemnele sunt pline de sevă 

şi săruri, lemnul tăiat de vară este atacat de cari, se u- 

sucă anevoe şi crapă, e greit de transportat, pe când iarna 

seva stagn6ză, lemnele sunt.mai seci, mai uşore la trans- 

port şi de uscat, şi mai puţin expuse de a fi mâncate de 
7
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cari..De aceea tăierea și extracțiunea lemnelor se face 
cu preferință iarna, ca pămîntul să se frustreze mai puțin 

de sărurile sale minerale. >  - i 
Apoi silvicultura ocupă relațiv mai puţine brațe, şi cere 

cel mai puţin capital de exploataţie de cât ori-care altă 
cultură. După statistica agricolă germană, în Prusia 50%, 
a pGpulaţiunei trăesce din agricultură, şi "numai 0,5% 
din silvicultură, şi totuși acolo terenul supus plugăriei, 
ocupă 68%/, iar cel supus 'silviculturei, 23,5%, din în- 
tinderea totatală a ţărei. Domeniul Proskau, fosta pro- 
prietate şi fermă-model a Academiei de agronomie din 
'Silesia prusiană, în partea-supusă plugăriei,. pe întindere 
de 1.733 pogâne de ale nâstre, cerea spese de exploataţi, 
29 lei de pogon pe an, numai pentru munca, curentă, 
afară de lefile. și plata 'argaţilor și funcţionarilor, din cari 
câte 17,5 lei pe vară şi. câte 10,5 lei pentru iarnă, pe 
când în partea supusă silviculturei de.10.016 pogâne, se 
plătiaii de, pogon câte 1,60 mărci — 1,95 bani de pogon 

„pe an, şi anume “câte 20 bani de pogon pentru “vară, și 
1,75 lei pentru iarnă.) * : | 
„În privința cătimei de muncă, ce pâte presta un om la 
diferite sisteme de culturi, Berg ,ne dă următorelo date 
comparătive: Un lucrător: bun, pâte cultiva și prevedea 
singur cu tâte lucrările şi operaţiunile necesare:-un sfert de 
pogon de grădinărie, o jumătate 'de pogon de vie, 4!/, 
pogone de cultură cu plante prășitore: porumb, sfecle, 
cartofi, 61/, pogâne de agricultură în cultura alternă, 75'/, 
pogone de fineţ sai pășune, şi 250 pog6ne de-pădure. Cu. 
privire, la vitele irăgătore pentru. transport, Hundeshagen 
dice că pentru căratul lemnelor de pe un pogon, din pro- 
ducțiunea unui an, la pădurea cu masivul. bine” încheiat, 
este de ajuns un singur car'cu 2'boi ori 
la un pogon de arătură, pe lângă aratul de 2 ori, gră- 
pat, gunoit, semănat ete., singur numai pentru căratul 
recoltelor sunt necesare cel. puţin 14—18 care 'cu 2 boi, Po lângă economia de braţe, mai vine şi economia mara de capital şi spese. De semănat ori plantat, pădurea noi nu O semenăm, ci se reproduce ea în mod spontanei, prin somînța ce cade de 'la copacii bătrâni, și prin odrăslirea 
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de la tulpini, și din rădăcină. Fârte rar o plantăm noi 
o sem&năm direct, ori crescem materialul în pepiniere, și 
în şcole de arbori. Ca lucrări de întreţinere cere puţine, 
şi arare-ori i se daii-şi ucelea — de şi spesele răritului şi 
extracțiunei pieselor supranumerare, -le acopere * însăși 
prin. valârea gătejelor, nuelelor, mlăjetului, şi lemnului 
extras: araci, pari prăjini. Spesele păzei şi amenajamentu- 
lui se acopere din uscături şi alte venituri accesorii ale 
pădurei: ghindă, jir, păşune, culegerea de. fragi, mure, 
ciuperci etc. Singurele spese mai însemnate ce avem cu pă- 
“durea, sunt cele necesare la exploatarea ei, cu tăiatul lem- . 

nelor, debitatul (fasonatul), şi scosul lor din pădure. Pentru - 
extracțiunea lemnelor, când sunt în cantitate mâi' mare, 
de multe ori ne trebuesc făcute prealabil instalaţiuni cos- 
tisitore: deschiderea de drumuri, șosele, căi ferate, simple 

ori “funiculare, canaluri, scocuri, iezături etc., cum și. fe- 

restrae. mecanice cu apă, ori vapori, şi fabrici. pentru fa- 
“sonarea lemnelor în masă, după calităţi. | 

Exploatarea 'pădurilor se- face diferit după rotaţiunea 
la care sunt supuse. Codrii şi pădurile b&trine de stejar 
şi brad se taie de ordinar la intervale rari de 80—120 ă 
de ani; codrii grădinăriţi şi fagul la intervaluri de 40—60 
de ani. după cum se caută lemnul și cere necesitatea lui 
de desvoltafe; erîngul simplu, pădurea de șleaii la 15—20 

de ani. Şi totu-și pretutindenea, pădurile bătrine şi codrii 

prevalâză asupra pădurilor tinere. Numai în jurul. orașe- 

lor și satelor. pădurile și cringurile se taie la “intervale 

maj scurte la 15-—20 de ani. Ast-fel, statistica germană 

arată că pădurile 'statului prusian se împart -în 96,1%/,„co- 

drii seculari şi păduri bătrîne, 1,1% păduri mijlocii, 2,3%/o. 

păduri tinere crînguri și 0,5% plantaţiuni; în. Bucovina, 

sunt numai 2% păduri tinere. . | Pie 

De aceea pădurea şi cultura esențelor lemnose este mij- 

locul cel mai nimerit de a, ocupa și utilisa, terenul puțin 

productiv şi a scâte încă un venit din pămint sub rapor-, 

turi cu totul extensive și. puțin desvoltate, unde există 

“lipsă de braţe cât și de căi de comunicaţiune. De ordinar 

- până ce cresc lemnele şi se ridică pădurea, se înmulţesco
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şi populaţiunea şi se ivesc noui condițiuni. de desfacere 

şi debușeuri noui: E S 
_Cererea şi oferta în lemne nici odată nu este aşa de 

mare ca în alte produse ale solului, d. ex. în cereale, în 

“cât ea să pâtă provoca crize economice; nici lemnele nu 

sunt supuse alterării, ca prin conservarea mai îndelun- 

gată să-și piardă din valGrea lor intrinsecă. 
Produsele pădurii ai un volum mult mai mare de cât 

productele agricole de aceea-și valdre. Cu cât forţa calo- 
rifică— densitatea, unui lemn este mai mare, pe atât pote 
fi el transportat mai departe de la locul producţiunci sale. 
Mai departe pote fi transportat iemnul tare de cât cel 
mâle, cel de folos de cât lemnul de foc, și lemnul de 
construcție mai departe de cât lemnele "ordinare. Lemnele 
industriale de valdre deosebită, se aduc din alte ţări la 

noi des: lemnul de abanos, mahagoni, etc. Deja lemnul 
nostru de stejar este destul de scump, căci se vinde cu 
metru cub și nu peste. mult timp se va vinde cu kilo- 
gramul; lemnul de nuc este deja o raritate şi la noi.. 

Unde lemnul nu se pâte scâte și nici vinde pe loc, a- 
colo se transformă în cărbuni, sub care formă are o grou- 
tate mai mică și valâre mai mare.: La păduri grei acco- 
sibile li se dă foc şi prefac lemnele lor în cenuşe pentru 
prepararea de potașă din ele. a , 

Apoi, din punct de vedere. economic, în anii de criză 
economică,. când venitele 'îndatinate din agricultură, din 
vindarea de vite și producte, ai r&mas sub așteptările 
și prevederile nostre, singură pădurea ne oferă un refu- 
git. și prin o exploatare mai tare a, ei, căutăm să ne 
echilibrăm budgetul, și să facenr faţă nevoilor dilnice, 
fără de a ne sdruncina temelia, și situaţiunea. 

Tot la ea recurgem, și în anii când este lipsă de nu- 
treț, scoțând primăvara de timpuriă vitele la mugure, . m ia tea da, În Er în le de Rae do un an doi l — din runzele vechi „cădute 
tr n CO, ca un surrogat bun al paielor, până ce 

ci re ue Sole dn blo Și Agas 8 um n 
cornute. Pășunatul în Dag o ane-ori SI pentru vitele 

“ acure, aste mai puţin de reco- 

r
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mandat, ds | Gre-ce cu el' mai mult stricăm” “pădurilor şi 
copacilor, prin ruperea, lăstarilor tineri, de cât esto folo- 
sul ce-l avem din păşunea lor. Iarba, arescută la, umbră, 
este tot-d'auna, fără vlagă şi puţin substanțiosă, 

De aceia agricultorul n'are motiv să urască pădurea, 
şi să privâscă cu invidie la ea, când'ea "i aduce- atâtea, 

fol6se şi înlesniri, şi ar trebui ca fie-care. proprietar să | 
tindă să. aibă ceva pădure fie cât de mică, ori şi. numai 

- nisce plantaţiuni de protecţiune, contra vînturilor predo- 
minante, pe moșia, sa. Şi dacă nu va avea pădure, pentru 
acoperirea, tuturor trebuinţelor sale de lemne, dar cel pu- 
țin ca să aibă pe ea şi la îndemână, lemnul de foc, și 
pentru diferite servicii şi trebuinţe mai mici, atât de va- 
riate la o economie, ca pe acestea să nu le cumpere.și 
importe din depărtare — unde transportul lor face adesea, 
mai mult de cât preţul de cump&rătâre. Producţiunea de 
lemne în masă, pentru cherestea şi pentru speculă, este | 
tot-d'auna mai avantagi6să în mare, şi limitată la anu- . 

mite regiuni: zona stejarului, zona fagului, regiunea pro- 
prie a bradului, etc. afară de care ele reuşesc mai cu: 
anevoe, şi cu sacrificii însemnate. Ce frumos se, presintă - 
moșiile de pe Alfodul ungar cu pădurile şi plantaţiunile 
lor artificiale de -salcâm, faţă de moșiile -nâstre cu totul 

. pirlite și lipsite de veri-ce păduri şi veri-ce pom şi copac! 
__.. Necesitatea de lemne a unei familii şi moșii, nu este 
mică în decursul unui an;.ea este însă variabilă şi .de- 
pinde de climă, obiceiuri, și de combustibilul întrebuințat. 
Alta, este consumaţțiunea și, necesitatea de lemne a unei 
familii astă-di, unde avem maşini şi sobe perfecționate de 
fer şi faianță, şi încăldim odăile cu cărbuni de pâtră, cocs, 
huilă, gaz și turbă, şi alta era înainte vreme în iobăgie, 
când în casele ț&rănesci, ardea, focul pe vatra deschisă, şi 
cuptorul de căhăli era un adevârat monstru, cu Hornele 
aprâpe de un metru “lărgime. „Apoi înainte vreme când 

era lemn în abundență, casele şi nemestiile țărănesci se 

făceau cu păreţii din bârne grâse de stejar crăpat î în două 

cu securea, pe când astă-qi nu mai- cioplim leninele” de 

- cherestea nici cu barda, ci le tăiem frumos cu ferestraie | 

sistematice, -cu gattere. de abur şi apă, pentru a nu 

—
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perde câtuşi de puţin din lemnul util. Lemnele de foc le-am 
înlocuit prin cărbuni, cocs, huilă, srinqile de stejar la 
clădiri prin traverse. de fer. Evident că la munto încă tot 
'se face risipă'de lemne, fiind-că lemnul acolo esto în a- 
bundenţă și ieftin, pe când în Bărăgan, unde nu există 
păduri de loc, este '&reii de a procura grindi şi căpriori, 
pentru -0o casă, iar de încăldit bordeile şi. pentru gătit bu- 
cate, cojanii d'acolo. fac foc cu paie, coceni de porumb, 
şi cu tizie — gunoiă de vite uscat la sore. Desvoltarea 
industriei :mari moderne, nu ar fi fost. posibilă, fără de 
cărbuni de pâtră, și nici că este de gândit de a o: intro- 
duce undeva, până nu există combustibil ieftin și în abun- 
dență lemne, cărbuni de pâtră, ori de pămint, păcură, etc. 

_. Se nasce. acum întrebarea, în a cui':mână şi stăpinire 
să se afle pădurile pentru o mai bună amenagiare şi con- 
servare a lor, -şi în interesul țării întregi, şi dacă este 
bine ca pădurea să se arendeze în acelaș mod cu moșia, 
sait să urmeze un regim deosebit? Contra: obiceiului. a- 
griculturii, unde am vădut-că pămîntul parcelat ca pro- 
prietate mică particulară este în stare să dea venit brut 

„mai mare, şi să hrănâscă mai multă lume pe el; pădurile din 
contra, sunt: mai bine “conservate și mai sigure de tăiere 
și devastare la proprietatea mare, când se găsesc în com- 
plexe mari: în mâna, statului, a institutslor publice, a co- - munelor şi marilor proprietari, cari avându-le în complexe 
mai mari, dispun de mijlâce suficiente ca să ţină la ele un personal silvic instruit cu inginer 
pădurari de tâte gradele, ete 
laţiuni -pentru exploatarea si 
mai nimerită a lemnului, pentru & 
“transport. "Ţăranului cu cele 5, 6 
ale sale, ce ar putea să aibă si 
dă: mâna să ţină la ele -un pădur 
exclusivă a lor, şi nici că may 
apoi un forestier, care să conducă 
crărilor, deosebit de greutăţile de 
utilisarea lui, ete. EL ar putea- 

„mai în tovărăşie cu alți aseme 
ca proprietate comunală și în 

-- Şi să facă şi unele insta- 

reduce din taxele de 
—10 pogâne de:pădure 
posedă individual, nu-i 
ar proprii pentru paza 

partea, technică „a 'lu- 
extracțiunea, lemnului, 

nea proprietari de păduri, 
dăvălmăşie, ca, toţi la o 

+ 

i silvică, brănișteri, 

stematică a, lor, 'și utilisarea; 

pote plăti un brănişter și - 

0. folosi cu bun succes nu-. 

1



laltă, să ţină un singur pădurar; apoi la: mai multe sute 
până la o mie de pogâne să aibă şi un brănișter, la mai 
multe păduri —-— po plasă. un forestier — la judeţ. un in- | 
giner sai controlor. silvic. 

De fapt, în tote ţările guvernul caută să atragă: la sine . 
“si să ia în administraţia statului cele mai multe păduri, su- 
punându-le regimului silvic” ca şi pe cele domeniale. Afară. 
de stat, mal sunt institutele publice de bine-facere şi de 
cultură; cari “şi plas6ză capitalurile lor cu preferință în 
proprietăţi de păduri” și în moșii cu păduri. Aceste insti- 
tute publice și de bine-facere, prin scopul lor filantropic 
moral: 'şi cultural, prin mersul lor regulat și uniform, prin, - 
mijlocele mari de cari dispun ele, sunt tot-d'auna mai. 
bine în stare de cât ori-care altul, să aştepte crescerea 
copacilor din pădure, mulțumindu-se cu un câştig modic 
până la tăierea pădure, când apoi mai tot-dauna li se 
reduplică: capitălurile, şi li se întoree capitalul cu dobîndă 
cu tot. Şi în adevăr, de multe ori la aceste institute pu- 
blice numite de comun mâneemârtă, se găsesc pădurile 

„cele mai frumâse și mai bine exploatate. în tote privințele 
mai bine conservate pâte, de cât chiar la stat. Apoi vin 
comuaele urbane și rurale, cari încă au ca proprietate 
colectivă păduri numerâse și bunicele, căci coasiliile co- 
munale aii. numai dreptul de inițiativă, iar dreptul de .. 

„control și "aprobare aparţine guvernului, care il și exercită 

prin organele sâle technice, după ce pădurile comunale: 

ai fost supuse odată regimului silvic. În urmă vin marii 

„proprietari partioulari, «ca posesori de păduri în complexe 

mai mari — şi ei încă sunt datori să urmeze, acelaş plan 

şi reguli de oxploatar6, care sunt în vigore și se aplică. la, 

pădurile statului, în. interesul lor propriii şi al menajerii 

pădurilor lor. . : e 
Lor le dă mâna la complexe mai marisă țină un 'per- 

“sonal silvic ca şi la stat. şi să-l plătâscă, egal. 

Dragostea şi alipirea către pădure este veche, înăscută, 

în român pâte de la Obirşia sa. Tot-dauna a ținut popo-, 

rul nostru mult la păduri, căci ele iai oferit d'ătâtea ori 

refugii _şi scăpare lui şi avutului săi d'inaintea ordiilor . 

„barbare, și a. undelor furi6se ce aă trecut: peste aceste 

; 

S,
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țări, și după trecerea urgiei, pădurea ."i ofera sprijinul 
de a-și reface la loc casa şi curtea pustiită și averea sdrun- 
cinată. D'aci alipirea cea mare a lui către pădurea sa și 
codrii săi, și asemuirea, și identificarea, predilectă a per- 
sânei și sârtei sale cu diferiţi copaci şi arbori ai pădurei— 
„«român verde ca stejarul», «codrul frate cu românul» «și 
stati ca bradii în munte voinici sute de-mii» şi altele. Cele 
mai multe- procese celebre de încălecări do hotare, din 
partea, străinilop venetici, erati purtate pentru munți și 
păduri, cari duraă cu sutele de ani-—unele sunt încă și. 
astă-di în curgere. | 

Cu. administrarea, și amenajarea pădurilor, erai în- 
sărcinate înainte vreme deregătorelo satului sati bătri- 
ni satului, cari ţineati locul consiliului comunal și ju- 
dețean de. astă-di, care se bucura de multă autoritate și 
avea, între atribuțiunile sale d'a îngriji și de păduri şi de 
exploatarea raţională a lor; d'aci împărțirea pădurilor co- 
munale în păduri oprite și păduri slolode, în. boeresci și 
păduri iobăgesci cu servituţi în favorul clăcașilor. Apoi, 
principii din dreptul usual ca: «taie fagul deo la rădăcina 
stejarului», încă ţinea, loc de cod silvie pentru ocrotirea și “amenajarea pădurei şi a masivului ci. Sensul acelui prin- cipii, care în sine pare un ce greii do înţeles și contrar _firei, căci de la rădăcina stejarului, fie din săminţă, fie lăstarii din rădăcină și de la tulpină, tot stejar o să, iasă, evident că nu pâte fi altul de cât că, în pădurile de șleai— de esențe mixte — taie şi scâto fagul ca de mai puțină valre, dar lasă neatins stejarul, care represintă o val6re mai mare, ca să crâscă mai departe și să. so facă . copac mare din el. - De obicaiă în păacaa . | ziua obiceii, în pădurile urbariale gravate cu servituți în “favorul clăcașilor, lemnul mole de fag 
ue OR caşil n 8, etc., era la discre- » Să locuitoritor și numai lemnul tare si de valdre mai mare, stejarul, bradul şi pațachina, erai reservate pe sema proprietarului. Când însă săteanuluj il ardea casa şi ne- mestiile gospodăriei sale, și voia să le repare sat să facă altele din noă, căpăta, tot-d'auna de la, boerul săă anu- mite tulpine de lemn tare pentru construcţie. în ra ort cu trebuinţele sale și fără de a-i lua bani pe 'el6 Bra zapor-
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tul patriarchal de a se apăra şi. sprijini reciproc la cas 
de nevoie, șia trăi şi munci împreună la bine ca şi la răă. 

Islazuri şi curături se puteai face numai cu ştirea și în- 
voirea deregătârelor satului ori a boierului și cu încuviin- 
țarea acelora. Daca o pădure slobodă se punea “în tăiere - 
rasă, apoi rămânea oprită deci de ani ca să nu mai taie 
nimeni și nici să. nu umble vitele la pășune în ea, până 
ce nu s'a ridicat arborii aşa-de sus ca vitele să nu-i mai 
potă ajunge, iar în pădurile oprite, când se. făcea iarba 
mare, prin cele poieni se cosea pentru fin. 

După reformele noui agrare din jumătatea a doua a 
secolului al: XIX-lea, elementele cele noul de cultură a- 

jungând cu micul comercii pe la sate, considera luarea 

unei păduri sati parchet de pădure în exploatare, de pri- 
mul pas făcut în direcţia d'a. deveni moșieri, şi odată a- 
juns arendaş în moşie, d'a căuta să convingă pe proprie- 
tarul ci'de suma mare de bani ce are să capete îndată 
din tăierea pădurei, şi apoi din defiișarea--islăzuirea to- 
tală a ci şi scâterea rădăcinilor pentru a face loc de cul- 
tură din terenul de pădure, în urma căreia va urca şi el 
arenda! Acestă gestiune trebue să o fi vădut nefericitul 

poet. Eminescu practicată în mai multe locuri,-care în pe- 

simismul săi deplinge ruina țării sale și o vede în culori 

„atât de posumorite.: 
De fapt, cele 2 decenii cari aii urmat după împroprie- - 

tărirea clăcașilor, a fost o. adevărată pacoste pentru pă- 

duri, care le-a. înghiţit şi şters de pe faţa pămîntului: dum- 

brăvile cele frimoâse, pădurile mari și codrii întunecoși, de- : 

veniți legendari, pădurea, Vlăsiei, Codru Ilerţii, ai dispă- 

rut în cât abia numai numele li se mai cunosc adi; cele 

câte-va, puţine la număr cari ai rămas încă - în fiinţă, 

și nedistruse de vitregimea timpurilor, sunt atât de de.- 

vastate și deteriorate, în. cât în cele mai multe casuri esto 

- peste putință a le menţine ca atare, şi daci vine şi „Pu- 

țina” încredere și nemulțumire a proprietarilor noștri cu. 

pădurile lor. Lipsa de.un personal silvic instruit destul 
de numeros, lipsa unui cod silvic și o” poliție silvică ener- 

gică, cum și construirea liniilor ferate și a atâtor şosele
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şi deschiderea ţării traficului internaţional, a favorizat e--- 

norm tăierea pădurilor. . 
"Noi dacă arătăm necesitatea şi importanța unei păduri 

pe moşie, datori suntem să'arătăm și “utilitatea ei, după 

' 

„iar dintre ţă 

adevărata, val6re în starea cum se găsesc cele mai multe 

păduri după modestele nâstre experienţe, ca să punem pe 

proprietarul însu-și în stare să aprecieze, valorea, intrin- 

secă a ei.. ! 
Cu privire la păduri, este necesar'să cunâscem, nu nu-: 

mai nums&rul și suprafața pădurilor; ci şi speciile de ar- 
_bori, şi valdrea lemnelor ce ele cuprind în masive, și cu 

deosebire după esențele de valdre principală, ca lemne 
de muncă, stejar şi brad. DE 

In privinţa numărului și estensiunei pădurilor, România - 
stă departe înapoia ţărilor vecine în tote privințile. Causa 
pe de o parte este legea rurală a lui M. Cogălniceanu, 

care a, frustrat cu totul pe ţărani la improprietărire de 
dreptul-lor secular la păduri, cas unic și ncusitat în 
Europa, la improprietăririle făcute în secolul al 19-lea. 
Apoi devastarea pădurilor- particulare, în lipsa de ver-ce 
precauțiune, de ocrotire și amenagiare din partea statului, 
pentru pădurile statului și particulare. De și Principatele 
trecea până în prima jumătatea secolului al 19-lea, drept 
unele din ţările-cele mai bogate în păduri în Europa, to- 
tuși România actuală nu posedă de cât 210/, din supra- 
afa să păduri, şi aceste sunt ră distribuite, căci se află 

ou Jeosebire pe frontiera de vest şi de nord a, ţărei, pesto 
Iles iat restul țărei este aprâpe. cu totul desvelit de 

păduri, și lipsit de acestă podbă mărsţă a naturei. După 
„suprafață, România, posedă 2.774.048 ha, de pădure în to- 
tal, din care statul are 1.085.033 ha. sau -39%/, din su- 
prafața, totală, Domeniile Corânei. 70.188 ha, Așezămin- 
tele publice 125.986 ha., şi particulari! 1.492 841 ha.; 
dintre proprietarii privați, sunt numai proprietarii mari— - dir rani numai moșnenii şi răzeşii ă au pă- duri, iar comunele rurale şi țăranii fosti clăoasi ia po. sed de loc păduri.Mica Bucovină—mdândra gradina — Do- sedă însă 451,220 ha. de pădure, 45%, din suprăfață a ţărei din care fondul religionar ort. are 231.316 -ha 50.200. ha | 
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comunele rurale, şi 160.041 ha.. pfoprietarii particulari. 

Transilvania, mult - mai mică de cât România,. posedă 

„2.251.981 ha. de pădure, saă 40,4%/, din suprafață, din 

„care statul posedă 228.758 ha., comunele rurale şi urbane 

975,806 ha., proprietarii mari şi mijlocii, 346, 323 ha. iar 

restul „corporaţiunile, așezămintele „publice, bisericile, şi 

fidei- comisele, cu un cuvint. mâna mortă. : 
-Diferința între bogăţiile pădurose este și mai mare, cu 

„privire la esenţele do valre 'ce ele conţin. În. Bucovina 

75%; din masive sunt compuse din bradet curat, în special 

“molid, mare parte păduri seculare forte hino conservate 

şi amenagiate, 23% sunt faget. și alte esențe frundose,.. și 

numai :2%/, sunt păduri tinere și. plantaţiuni, iar poieni. şi 

teren neproductiv, este relativ. forte puţin în ele. Si 

Transilvania: posedă în total 735.598 ha. brădet pur, 

32,6% şi 407.111 ha sati 18%, stejar pur — de: speciile 

Quercus pedunculata și Q. sessiliflora, sait. cu alte cuvinte 

"50" sunt stejar și brad curat, “deosebit de cel ce se mai gă- 

sesce amestecat. prin faget şi alte esențe. Proporția este 

şi. mai- favorabilă pentru brad în unele județe limitrofe cu, 

România: comit. Ciuc are 89%/, brad, Trei scaune 69,5 %0, 

Braşovul 270, Făgăraşul 25,7%/, Sibii 34,3%, Ilunedsra 

17,4%, Bistriţa-! Năsăud 26 „6%. Stejeriş. pur are: Brașovul 

13,4 /,, Sibiul '20 „490, Târnava mare 49,3% Târnava, mică - 

57,6%. Alba-de-jos 43%, din suprafața totală a pădurilor 

lor. Gârniţa, tufa. şi cerul, cari sunt predominante în ho-. 

- mânia, în Transilvania și Bucovina nu „sunt cunoscute” 

„nici după. nume, ci acolo “există numai stâjar și gorun. 

“In România din contră, în pădurile statului, cari : sunt; 

cel6 maj de. mult. exploatate sistematice — brad” pur se 

găsesce relativ tare. puţin, în total numai 

10 „20/ între cari jud. Nemţu participă cu 67 369 ha, și 

„Bacău cu 14.927 ha, ? Muscei. cu 9.778 ha, Vâlcea şi Buz 

-cu 6.300 ha, Gorj cu 4.536 ha. Stejar proprii “bun de 

lucru, România are puţin, ceva la coline și la polele mun- 

telui; iar -ceca-ce-ni se presintă | sub numirea de stejar, 

sunt mai mult; cer, tufă, și gârniță, cari nu pot fi con: 

fundate cu stejarul veritabil şi «gorunul, dar dai bune 

lemne de foc. In rîndul acestor din urmă, sunt de trecut 
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lipsei de capitaluri de “exploataţie. 
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complexele mari de” stejăriş din Tulcea, Vlașca Doljii etc. 
Pădurea statului Albele (Vlașca) a dat în tăere rasă 98 

“stînjeni.la, 6“ ha — 8 stinjeni de pogon, lao rotaţiune de 
"70 — 80 ani și masivul de cer şi tufan era, relativ bine 
încheiat. Producţiunea-de doge de stejar este neînsemnată 
în ţară şi cele ce se consumă la noi vin cele mai multe 
din- Transilvania, şi mai puţine și din Oltenia. , 

De aceea ar fi bine ca proprietarii de păduri, dincoce 
_şi- dincolo de munți, în special peste munţi diregetârele 
comunale, care ai sub chivernisirea lor mii de jugere 
de pădure comunală, să se intereseze de aprâpo do acâstă 
bogăţie naturală a solului, şi să caute nu atât la întin- 
dereu, suprafeței pădurei, cât la popularea ei cu esențe de 
valore. Acolo unde cresce bine -stejarul veritabil şi bra- 
dul r&sleț prin faget, trebuesce dat îngrijire, şi răspândire 
stejarului și bradului -în contul fagului, căci renteză mai 
bine pămintul, capitalul și munca depusă, şi este pagubă, 
să ţii un lemn de mai puţină valdre, chiar dacă produc-' 
țiunea lui- nu te costă nimic. Vor veni timpuri, unde pă- 
durile de stejar și de - brad, vor -constitui adevărate co- 
mori și mine de aur, pentru comunele actualmente pote 
în suferință, din causa pădurilor neglijate şi dovastate. 

România după întindere şi suprafaţă ar poseda relativ 
încă destule păduripentru acoperirea necesităţilor sale ac: 
tuale, numai cât ele sunt răi distribuite Și mai rău con- 
servate, căci peste 2/, din ele sunţ. la munte în situa- 
“țiuni înalte şi puţin accesibile, saă chiar imposibile de ex- 
ploatat, Mai puţine. se găsesc la, coline—și aprâpe nu'sunt păduri de loc la câmpie—puţine la Baltă, numai păduri 
de salcie, zăvdie, iar în: Dobrogea pădurile sunt mici, în. județui Tulcea. Caracteristica tuturor pădurilor nâstre este in genere că ele sunt neglijate și devastate și puţin lemn de val6re se mai. găsesce î E 
țin există în ţară, “iar molid pentru timplărie fină- se a- duce din Bucovina, brad şi Stejar. din 'Transilvania. - , a munte sunt însă multe păduri seculare neatinse încă de șecure,. di 3 ăți i 

e,. din causa greutăților de a le exploata, şi a 
Turiștii, cari aă cu- 

că Ja munte. pădurile 
4 . X 

treerat munţii afirmă însă unaniră, 

n ele. Stejar de lucru -fârte pu-, 
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pe “partea României. sunt cumplit de devastate și mult mai 
relo de- cât cele pe partea transilvană, şi ele se devasteză 
în continui dându-le pirjoi însu-și -proprietarii lor şi cio- 
banii de pela stâni, pentru a face locuri de pășune din ele. 
În urma, devastării pădurei însă în muite locuri pe câste 
tari şi pripore sa pus numai țărina şi pietrișul în mişcare 

şi se prăbuşesc dealuri întregi de îngrâpă cu Petrişul lor 
luncile fertile din vale. 

Pădurile de la coline și cele puține de la câmp, ce maj . 
sunt încă în ființă, sunt iară-și r&ă devastate, cu sistemă 
şi fâră sistemă, în cât abia pe jumătate ori 1/, parte din 
suprafaţa lor dacă produc cuva lemne de valdre, şi ins- 
pectorii silvici ai Ministerului recunosc singuri, că actual- 
mente prin pădurile n6stre arare-ori se mai găsesc lemne 
pentru - construcție. In cel6 mai multe păduri copacii şi ar- 
burii bătrini şi tineri sunt rari de tot, mai cu s6mă din 
causa -păşunatului cu vitele, căci vitele rodend mugurii 
și lăstarii tineri do_la esenţele de. valdre, unele aă dis- - 
părut cu -totul, rămânând locul gol, sai că ai rămas în 
„piciGre numai - 'buturugele scorburâse şi lăstarii de Ja cele 
mai resistente şi. inmune de vite, pe cari vitele nu le mai 

“atacă: anin, mesteacăn, etc. Multe păduri seculare. de ste- 
jar și. brad ai ajuns pe calea acâsta mai: mult nisce mă- 
răcineturi ori stufişuri populate cu mesteacăn, anin, po- 
rumbar,tufă, cer și alte esențe de valdre minimă. Tot aci 

"vin numersele poeni, - islazuri şi curături, ivite în mijlo- 

cul pădurii (la: stat 17,7%) cari nici iarbă nu produc în 

cantitate și calitate suficientă, fiind la umbră, dar împe- 
dică numai seminţele “silvice ca să ajungă la, pămînt ca 

să pâtă să germineze din causa, desimei ierbei, şi .chiar 

daca răsare ici colea câte una, le suprimă şi inăbuge 

“iarba, ori le pasc vitele. .. - 
„De aceea este de datoria proprietarului moşiei ca să-şi 

dea bine sâmă- ce fel de pădure are pe moşia sa, şi ce 

- pâte scote el din ea, și numai ceea-ce esto bun și de fo- 

los să conserve, iar ce este râu. defectuos, să scâtă alară “ 

şi regenereze eventual şi înlocuiască prin alte esențe de 

valâre mai mare, cari pot să renteze mai bine pămintul. 

Și apoi nu trebuesce perdut din vedere, că este mult.mai
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uşor» de a amenaja, regenera și transforma o pădure deja 
existentă, de cât a face alta din noi, pe locul: unde nu-a 
existat pădure, saii că -a existat când-va, dar.a fost distrusă, 
De obiceiii, cele mai multe păduri după oprirea păşunatului 
cu vitele se .iîndreptă și-și revin .în fire iarăși, în cât 
masivul lor treptat se apropie și încheie; cel mult, trebuese 
repopulate din noii şi pe cale artificială numai golurile și ra- 
riștile. Altele, mai cu semă pădurile bătrine cu copacii lor 
scorburoși,  noduroși şi r&u formaţi,. se pot regenera prin 

tăere rasă de.la pămînt,-ca, să dea lăstari noui şi deși, şi apoi 
aceștia . trebuesc feriți .de vite. Relativ mult mai greii este 

__de a face o pădure din noi pe terenuri ierbâse ori pe: 
„coste tari, unde sa pornit deja pietrișul. şi. ţGrina la vale. 
„In părţile lipsite de pădure şi unde se simto-mare ne- 

„voie: de lemne, se pot planta sau înființa păduri noui de 
salcâm, .care cresce iute, resistă bine,la secetă, și la adă- 
postul căruia apoi printre rînduri se-pot -planta și alte 
esențe foi6se de valdre mai mare: stejar, carpen, ulm, 
ba, chiar şi reșin6se pin silvestru si larice. Incorcările de 
împădurire în Bărăgan şi Dobrogeăjfăcute de Ministerul 
Domeniilor cu. salcâm şi. pin - silvestru, au reuşit şi. au 
dat bune resultată.. In -S—10 ani salcâmul este deja de 
2—3 metri înalt de nu-l mai-pot strica, vitele. 
„Dacă ne trebuesce. să facem pășune din pădure, sai să 

pășunăm cu vitele în pădure, căci nu aveam alt loc de 
pășune pentru ele, atunci cel mai nimerit lucru este să 
islăzuim total -o parte din pădure, unde copacii sunt mai 
rari, Și de mai puţină vâldre şi terenul: este mai aşedat 

„ca să nu fie amenințat a fi spălat'şi surpat de ape, Apoi ” acea porțiune de teren o destinăm pentru pășune de veri 

iapostul şitalor, nr rostul pădure iuti e Dot 
ori gard viu stobâre—fl simona a Sta pana 
să intre vitele” în el. Pădurea ast i mi io orăm de e 
tic şi complectată ca să stă, fo ma cu cedată sistema 

“siv bine încheiat va da mult a otita Zr timpul un ma 2 ai mari fol6se de cât când era, întregă, dar r&ă încheiată. Pădurile cu esențe moi se pot popula cu esențe de Și şi val6re, potrivite cu: terenul și 
pot la cu pe erenul şi clima, iar. pădurilor de salcie. le putem .ridica, valdrea, prin
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introducerea “gărniței, care încă rezistă bine la inundaţiune 

şi lemnul ei represintă o .valore mai mare de cât celde. 

plop: şi de salcie; iar unde terenul este mai puţin ame- 

- ninţat de spălare. şi luare de ape, acolo pădurea de sal- 

cie o putem transforma într'o rechitărie fină prin popu-! 

larea ei cu specii fine de răchită pentru împletit coșuri. 

In cele mai multe casuri, proprietarul va face bine pen- 

tru amenajarea unei. păduri mai mici să consulte pe.un- 

silvicultor de meserie, iar la păduri mai mari cari trec 

peste o mie de pogâne să-și angajeze un silvicultor pro- 

priii, şi să organizeze un servicii silvic aparte și deosebit 

de administraţia moşiei. N 

| Padini, mlăștini, eleştee și bălți. 

” Padini, sunt locuri. ceva mai umede și jilave în jurul 

apelor stătătâre, bălților, cari secă însă vara, sai .unde: 

pămintul. este jilav prin transpirare; ele nu sunt potrivite 

pentru arătură din causa umedelei excesive, dai însă _ 

o bună pășune pentru vitele cornute, bivoli și porci, cari 

se pot să se tolănâscă și scalde în bălți pe timpul căldu- 

rei, și când este apă și nămol în. baltă. Vegetaţiunea lor 

ne-fiind inundată dar stând sub nivelul apei din baltă este 

_tot-d'auna abundentă și suculentă; porcii pot să rime după 

rădăcini şi insecte pe ele. Unde transpiră apa la supra- 

față ele pârtă numirea de fintânituri și ochiuri. -. | 

“Rovine se numese acele terenuri jâse, cari mare parte 

a anului sunt. îmbibate de apă, fâră ca apa să stagneze N 

“pe ele; flora-lor este amestecată parte cu plante aquatice,. 

şi parte cu plante de svintat—ierburi amestecate cu rogoz, 

câte odată și cu pipirig, scâlcele şi linăriţă. Pentru. agri- 

culfură, rovinele sunt cu totul improprii; pentru pășune. . . 

încă nu. fac, fiind-că pe pămintul acela mâle, vitele mari 

'se-cufundă şi” distrug şi, pajiştea, care devine inegală cu 

urme Şi cocidce-—madșelii— pe ea; prin drenagiii sati cana- 

lisare, pămîntul se. svintă şi dă cu timpul un teren humos- 

“şi forte productiv. - a 

“ Mlaștine şi mocirle sunt; terennri de tot jilave cari anul 

Dr. Aaior. — Economia. rurală. , n. , ] 6
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întreg sunt: imbibate de apă, care umple t6te meaturile 
„și golurile, și apa împedică aerul d'a pătrunde în pămint. 

Ele provin sai din revărsarea de pirae, girle și isvore în 
ele, și apa nu se mai pâte scurge şi nici retrage în altă 
parte, sau că staii sub nivelul unui rii ori girle din a- 
propiere. Terenul lor este format din humus acid și ai 
o floră specifică de--baltă, sub numirea generică de 7o- 

-goz, cu pipirig, papură, stuf, etc. Vegetaţiunea lor deși une- 
„oră e destul de-abundentă și vigurâsă, însă este acidă și 
" insalubră. Vitele nu mănîncă rogozul produs pe ele bucu- 

ros, nici verde şi nici uscat, şi dacă îl mănâncă de f6me 
„el le produce diterite, maladii și paraziți. Deşi producțiunea 

lor este însemnată, totu-și venitul net este minim și de 
multe ori ele nu aduc-nici 50—60 bani venit net la po- 
gon, din causa dificultăţilor de a le pasce cu vitele şi de 
a scâte rogozul afară, care numai iarna pe sanie se pote 
scâte. Ca pășune pentru oi și cai sunt cu totul nepotrivite” 
și insalubre, vitele mari adesea se înglodă în noroiul cel 
mâle şi adinc, N ăi . 5 , 
Apoi ele sunt pernicidse sănătăţii şi prin. miasmele și es- 

halaţiunile pestilente ale lor, cu cari infecteză aerul şi apa 
și dai. nascere la friguri de baltă. In “genere atari tere- 
nuri aduc puţin folos și sunt mai mult o. sarcină de cât 
un avantagiu al moșiei pe care se află. Cel mai. nimerit 
lucru este canalisarea, și secarea neamănată a, lor, prin 
care terenul se îndesă, şi consolideză de putem umbla în urmă cu vitele, carul și cu plugul pe el; cu timpul flora 
de: baltă ne mai găsind condiţiunile firesci de desvoltare ale ei; dispare şi în locu-i se ivesce altă vegetaţie nouă . 

>) ” de uscat, cu' plante dulci graminee și 
putem preface mlaștina. secată în loc de arătură,. Noi am putea grăbi schimbarea "Vegetaţiunei după secarea ei si _Svintarea terenului prin acoperirea marecagiului şi turbei cu un stat de pămînt svintat: nisip, lut, nămol de pe dru- muri și șosele și în acesta să semEnăm apoi trifoiuri cu ierburi. ” a 
“Mlaștinile cu turbă în' straturi ploata și turba se taie și scâte cu, so usucă și apoi se vinde pentru 

papilonacee, eventual 

Srose, s'ar, putea, ex- 
mașinele -de sub apă, 

| . 

împachetat, pentru aș- 

4
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ternut la vite, pentru combuştibil, etc. Turba ca combus- 

tibil este de mai puţină putere calorică de cât cărbunii 

de pămînt și de piatră, iar ca desinfectant şi pentru aş- 

ternut,. la vite este tare căutată, fiind-că este mâle și are 

o mare putere de absorpțiune pentru apă şi gazuri.. 

" Padini, rovini, mlăştini şi bălți mai mici se găsesc şi 

la -noi pretutindeni 'destule, dar încă nu sa făcut nimic 

pînă acum pentru canalisarea şi secarea lor. În Bănat şi 

„Ungaria proprii disă, în părțile Crișurilor s'aă făcut multe 

canalisări de cursuri de ape şi scurgeri de mlaștini în- 

tinse şi ele ati daţ, bune resulțate. “Tot terenul ocupat 

odinidră de ele, este adi supus agricultură, şi ai eșit 

cu timpul pămînturile cele mai bune din ele. 

La ameliorarea lor însă să avem în vedere, dacă fo- 

lssele ce vom obţine în urma canalisărei și insănătoşirei 

lor, vor raporta spesele avute, ca să ne rămână și un 

beneficii net într'un timp apropiat ori ba, căci de multe. 

ori un plan de ameliorare bine reușit din punct de ve- 

dere technic, pâte să fie greşit, din punct de vedere eco- 

nomic, din acela al rentabilităţii. De cele mai multe ori, ca- 

pitalurile angajate în atari amelioraţiuni agricole, renteză 

enorm, dati dobândi 'de sută la sută, afară de folosul 

cel mare în interesul public, prin sporirea, terenului pro- 

ductiv, şi contribuirea la ridicarea salubrităţii publice. 

In legătură cu mlaștinile, staii de multe ori bălți și eleş- 

teiele cu pesce; acelea sunt ca un corolar. al acestora, 

de şi nu se pot separa ușor unele de altele, după ce eleş- 

teul și bălțile, ati mai tot-d'auna în jurul lor, pe o supra- 

„faţă destul de considerabilă, mlaștini. cu trestie, papură, 

şovar, şi numai la mijloc, unde apa este mai adincă, este 

luciul apei fără vegetaţie. Eleșteiele și bălțile acestea, ar- 

tificiale, ori naturale, daii folosul principal al lor în forță mo- 

trice la mori, piuă, ferestraie — și în producțiunea de 

pesce — iar ca fol6se secundâre, producţiunea de. stuf, 

papură, şovar, rogoz etc.; alte ori eie sunt făcute unic 

. în vederea adăpatului. vitelor, vara pe timp de secetă, , 

când pâraiele și isvorele secă, și fără eleșteie,- ar lipsi 

apa pentru adăpatul vitelor, pentru maşinele de abur, etc. 

La câmp şi coline, cele mai multe atari eleșteie, sunt
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artificiale, fâcute prin oprirea unei girle din cursul ei, şi um- 
flarea cu stăvilare de gunoi, (bălegar de vite), dar une-ori 
şi numai prin adunarea apei de plâie și iarna din ză- 
padă, pentru a o conserva pentru timpul verei şi sece- 
tei. In realitate, scopul primordial, a celor mai multe 
bălți —— de a înfiinţa mâră de apă pe moşie — astă-di unde 
Jucrăm cu abur și în'agricultură, nu mai persistă. Bălţile 
acele mocirlâse însă pline cu tot felul de bălegare şi gunsie, 
nu sunt de cât un: focar vecinic-și enorm, de miasme 
memfitice,: cari infecteză aerul -şi apa locuitorilor, şi dai 
nascere la friguri de “baltă, dissenterie, şi tot felul de. 
bile, cari decimâză populaţiunea rurală, fâcând-o incapa- 
bilă de muncă, tocmai în sesonul muncei intensive. Pro- 
ducţiunea şi venitul brut al lor din stuf și papură, abia vine 
în considerare, faţă de pagubele enorme, ce ne causâză pe te- 
renul igienic şi economic. Tăierea și deșființarea iâzurilor 
acelea, ar atrage după sine, nu numai “însănă&toşirea și 
folosirea terenului ocupat de baltă, ci asanarea regiunei 
întregi. '- Da a = a 
“La o regulare sistematică, a acestor cursuri: mocirlose 

de apă, şi încărcate de nămâle grase-—apa s'ar putea între- 
buința la irrigaţiuni, ca terenul băltos ocupat actualmente 
de baltă, stuf şi papură, 'să producă iârbă dulce de cea 
mai bună calitate, şi să dea 4—5—6 recolte de fin pe 
an, și acesta este. la câmp, într'o regiune unde nu există 
aprope de loc, nici fineţe, nici pășuni naturale, Irrigaţiu- 
nile se fac numai tâmna şi primăvara, după ce” au încetat 
căldurile cele mari, şi nu mai dau loc la febră palustră. 

Dacă se menţine balta, pentru adăpatul v 
ducțiunea de pesce — apoi se p 
"o parte considerabilă din porți 
din. jurul ei, 'iar pentru purificarea aerului 
şi eshalaţiunile lor, trebuesc făcute 
prejur cu sălcii, anin, rectiită, 
ale bălții şi eleșteului, vor 

Cu totul din alt punct d 
şi lacurile — bălțile iezerile mar 
și în legătură nemijlocită cu: ea, 
rect, ori indirect Dunărea, la cre 

te reduce și însănătoșa 

de miasmele, 
plantațiuni de jur îm- 

Și atunci efectele pernici6se 
fi mai puţin Simţite. 

i de la Dunărea de-jos, 
pe cari le alimenteză di- 
scerea apei, și a căror 
- 

. N . 

itelor şi pro- 

unea 'de teren mlăștinos. 

e vedere vin considerate Balta . 
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suprafaţă este une-ori colosală, şi dai un venit conside- 
abil din pescuit. Sunt moşii de Baltă la Dunărea-de-jos, 
a căror suprafaţă numără decimi de mii de pogâne de teren 
acoperit efectiv cu apă, și aduc qeci şi sute de mii de lei venit” 
anual. Acestea arare-ori ori se vor.putea seca, până ce-nu se 
vor pune şi la noi statul și proprietarii riverani în mișcare, 

„ca să înființeze diguri-pe întrega întindere a măreţului flu- 
vit, și să câştige culturei sistematice, atât terenul ocupat de . 
diferite bălți, cât și numerâsele limbi de pămint, ostrove, 
şi terenul de inundaţiune al aceloră, numit în general 
Baltă, şi care astă-di stă mai mult pustii, cu stufârii 
imense, păduri de salcie impenetrabile, şi cu o iarbă 
care se schimbă- după fie-care nămolire din partea ape- 

„lor reversate. Bălţile dau venitul lor principal din vina- 
tul de pesce, cari abundeză în ele, dar varisză forte mult . 
dintr! un an în altul. A venit âpa Dunărei mare, este pesce, 
în casul contrar nu; venitele accesorii din exploatarea şi cul- , 
tura solului —(ca păsune de vite, cu stuful şi papură, din 
exploatarea “pădurilor de salcie, cari trebuesc tăiate din 
scaun, Și se taie tot'la 10 ani, sunt cu totul insuficiente, 

față de bogăţia enormă a solului, care se fecundeză din 
„noi, la fie-care revărsare și depunere de nămol și potmsle. 

Sunt moșii de Baltă, cari afară de lac, ait mii şi de- 
„.. cimă de mii de pogâne, din cel mai fertil teren de aluvion, 

dar care actualmente stă în părăginire și pustiu, căci nu 
- este posibil de a-l cultiva şi a locui pe el. Ca, loc de pășune. 

solul din Baltă încă nu dă folosul, ce ar putea să dea, din 
causa nesiguranţei pășunatului, şi a deselor revărsări de ape, 

şi depuneri de potmâle grâse, cari schimbă vegetaţia ierbosă, 

„a lui după -lie-care inundare. Până la asanarea lor: şi asi- 

gurarea. de inundaţiune, prin diguri etc., ar îi un câştig 

"însemnat, dacă cel puţin g& guvernul. ar obliga pe toţi proprie- . 

tarii de moşii, cari ati locuri de pășune în Baltă, să facă po- 

duri umblătere fie-care pe moşia sa, pe care la cas de tre- 

“buință, locuitorii să pâtă scâte vitele svintate pe pod, iar ru 

printre valurile furi6se şi sloii-de ghiaţă, amenințați fiind 

Smeni și vite cu mârtea, în fie ce moment. Nar strica să 

aibă ceva instalațiuni și șoprâne pe cele grinduri, unde 

“nu ajunge apa, | ca adăpost pentru vite “și omeni, contra 
s 

4 

N
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picurilor reci și. viscolelor. Prin ele moşiile de Baltă ar 
câștiga numai în valdre și preţ, iar pășunatul din Baltă 
n'ar fi atât de riscant. 

- De şi unele moșii de Raltă și domenii ale Statului, Efo- 
„riei Spitalelor Civile și particulare, at venituri conside- 
rabile, de deci şi sute de mii de lei anual din pescuit, 
totuși de o exploatare rațională și sistematică a bălților, 

„ cum -se practică ea în țările apusului, la 'noi nu este încă 
poraenire. Din contră, la noi este în us pescuitul s&lba- 
tic ca şi la vînat, și abia statul a luat în timpul din urmă, 

„ceva precauțiuni pe domeniile sale, pentru .ocrotirea pes- 
celui. Vor trebui însă să ia și proprietarii noștri de 
bălți mâ&suri seri6se pentru ocrotirea lui și regularea, pes- 
cuitului, ca nu cumva într'o bună dimineţă, să se tre- 
zescă că acest ram de venit, a secat şi dispărut cu to- 
tul de pe moșie, cum s'a întâmplat și cu vinatul. Ba n'ar 

“face rău, să se intereseze d'aprope de ceea-ce fac streinii, 
căci astă-qi sa ivit concurența nu numai în grâne, vite, 
ci “chiar şi în .pesce, pe piețele străine, unde pescele ro- 
mânesc s'a ciocnit cu pescele din Boemia, și numai fă- 
când -și noi ceea-ce fac streinii, vom putea susține con- 
curența pentru durată. | 

Este lucru cunoscut că în Germania,.un hectar de eleș- 
tei cu pesce exploatat sistematic, aduce venite de două 
ori așa de mari, cât cel cultivat cu grâă. Apoi o altă sis- 
temă de exploatare a bălților, usitată în Lausitz și în Boemia, este variațiunea, între pescărie și agricultură, că terenul servesce alternativ: 3—4 ani la producţiunea de „pesce, și apoi 3—4 ani ca teren arabil. Celebră este ex- ploatarea eleșteielor după sistema acâsta pe domeniul Wi- tingau, proprietatea casei princiare de Schwarzenberg în apropiere de Tabor, în Boemia, care are bălți de o milliară pătrată, și din cari 4.000. hectare sunt. anual sub apă, și apoi servesc la agricultură. Cu acestă sistemă aă reuşit a scote un venit net de 34 fl — după jugerul cadastral de pe un teren s&rac de natura lui, şi care înainte vreme ca mocirlă și baltă, abia aducea un venit Gre-care. Variaţiu- nea între agricultură și pescărie, i avant giosă pentru ambele producțiuni, 

* 
de cât pentru una sin- 

  

este mult maj avanta- -
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gură, căci terenul în loc de a rămânea ogor sau pirlâge, 
zace sub apă şi-să îngraşe cu. nămolul adus de apa tul- 
bure, iar pescii după “agricultură, găsesc în miriștea și 
rădăcinile plantelor o mulțime de hrană. Vegqi Guido 
raft Ein _Grossgrudbesieta der Gegemart Wien, 1872 — 
pag. 300—306. , 

In legătură cu Balta stă pescuitul, apoi ca a produse se- 
cundare sunt pășunatul și îngrășatul porsilor în Baltă cu: 
pesce și rădăcini, extracţiunea de combustibil şi material 

de construcţie: lemn de saleie, anin, rechită, plop, și prea 
puţină garniţă, apoi papură pentru împletit, stuf pentru aco- 

perit nemestiile, șovar, nuele şi pari pentru garduri, co- 
sare, etc. Cele din urmă luate tâte la o-lâltă, nu ajung 
să țină echilibrul venitului de la pescărie. 'Vînatul la noi: - 

„este încă liber, şi. nu aduce nici un venit. 
Apele curgătore,: se ţin cele mai multe de dotneniul 

public, şi sunt supuse legilor țări, mai râr de domeniul pri- 
vat. Şi unele şi altele, când ati un debit de apă constant și 
destul de repede, servesc ca forță motrice supuse regimu- 
lui public, la.mori, piue dirste, ferestraie, și diferite usini. 
Dacă sunt de domeniul privat, atunci ele se pot întrebuința 
și la irrigațiuni, fâră de a mai întreba pe vecini, și fără de 
a cere încuviințarea din partea autorităţilor administrative. 
Mult face pe o moșie care ţine vite multe; să aibă o apă 
bună de băut, și adăpători sistematice. Dreptul de moră, 

„si de a avea; şi” ţinea pod umblător ori stătător, peste 
„rii și a lua vamă de la trecători, aparţine la drepturile 
'regaliene ale moșiei, dacă, aceste nu ai fost cumva abolite 
ori răscump&rate, prin o anumită lege, ori prin desdaunare, 
ori prin- construirea unui poi statornic din partea statu- 

lui, județelor, etc. 
“În lipsa de apă curgătore ori stătătore, trebue . să ne 

provedem :cu fântâni suficiente, și la locuri potrivite. Apa 

bună de băut cu profusiune, este una din. cerințele esen- 

țiale ale moșiei, atât pentru Gmeni, cât “şi. pentru vite. 

Apa bună de b&ut este necesară pretutindonea; dar la noi 

în câmpie este puţină apă, și pe alte locuri care e, este de - 

prostă calitate— sălcie şi cu șalitră î în ea. Moşiile din! Bărăgan 

în genere cam duc lipsă de apă, 'care se găsesce'în adin-
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cimi însemnate; acolo o scot cu mare greutate, cu burduşe 
de piele trase de cai și bivoli. Și în alte regiuni și părți 
ale ţărei se 'simte un-ori mare “lipsă de apă potabilă, și 
de adăpat. Une-ori chiar .la coline și la munte, există 

"lipsă de apă mai cu sâmă vara, pe secetile îndelungate, 
“când secă tâte păraiele şi isvorele, în cât vitele duc mare 
“lipsă de apă. Chiar și pe munţii cei mai înalți, este lipsă 
de apă vara; după topirea zăpezei —d. ex. pe munții. 

„Bucegi, în cât oile nu beaii apă cu s&ptămânile, iar cio- 

pada, rămasă în. cele văgăuni. IE 
O moșie „lipsită de apă perde mult din valârea ei. Lu- 

crătorii ce vin vara de la munte. nu se pot aclimatisa 
ușor şi ei sufer mai tare de friguri de 'baltă cu deose- 
„bire din causa apei şalitrâse şi sălcie de la câmp şi Baltă. 
De aceea o”moșie cu apă bună de bâut şi în cantitate 
suficientă vara și' iarna, este de mare preţ şi ridică mult 
_valorea ei, iar lipsa de apă pă timpul secetei. o depre- 
„ciază. Străbunii noştri considerati .isvârele, fintînele; ciş- 
melele şi şipotele cu un debit-constant de apă potabilă de 
bună: calitate, ca un dar deosebit de la Dumnedeu, de care 
are drept să se impărtășescă tot creștinul; ei ridicaă în 
acele locuri “fîntîni. cişmele şi puțuri sistematice, une-ori 

„opere monumentale şi de. bine-facere întru vecinica po- 
menire a, lor și a predecesorilor lor, cati at trăit şi muncit 
în acea moșie. Cultivatorii cei noi fac mai des o speculă 
din ea; şi nu numai orășenii: cumpără apa, ci şi sătenilo 
plătesc de multe ori destul de scump, măcar 'că apa este 
considerată pretutindenea, între. darurile gratuite ale natu- 

banii "și fac mămăliga şi bucatele. lor frugale, topind ză 

rei. Adăpătorile publice -sunt un lucru de căpetenie pen- - tru cultura vitelor. i 
o apă bună de băut este de nepreţuit pentru fie-care 

moșie în parte; dacă ea este cu profusiune să [ie acce- sibilă tuțuror fără de nici o taxă, căci ea contribue fârte mult la ameliorarea salubrităţii publice. ca 4 precupețirea ei este totd'auna în detriment 
“locuitorii din sat şi muncitorii. de pe moșie nu suferă vara. de friguii de baltă fiind-că at apă bună de b&ut la îna mână, proprietarul câștigă în prima, lin i mare 

Restringerea, și 
ul igienei, Dacă 

a linie şi are mai mare
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folos de ea prin vitalitatea, braţelor și sporul la muncă, 

care face mult mai mult de cât taxa ce ar fiincasat de la. 

locuitori. -Dacă populațiunea suferă vara de friguri de 

“baltă şi este inaptă de muncă toemai în toiul lucrului, a- 

poi «causa este în prima linie apa clocilă, şi amestecată, 

cu gundie şi tot felul de ingrediente în ca şi apoi în a 

doua, linie vine hrana insuficientă și defectudsă. Ca să le 

remedieze şi pe una și pe alta de cele mai multe ori stă în 

mâna. patronului, și le pote face pe lingă "mici sacrificii “ 

"din parte-i, în -interesul săi: proprii chiar ca şi al lor. 

Tot așa contribue o apă bună forte mult la desvoltarea 

şi ameliorarea, moșşiei—la irrigaţiuni, la înființarea de di- 

ferite industrii agricole. , E 

„Mai des este dificultatea de a sevte apa de cât canti- 

tatea ei, causa principală care împedică popularea moșiilor. 

„In privința scosului &i, în locul sistemului actual de ao 

trage'cu burduşele, ar fi mai nimerită la comune şi că- 

tunele cu populaţie numerâsă şi pe- moşiile marila curte 

_făcerea unor puțuri sistematice cu râtă, ori pompe cu abur 

sati cu motor de vint, care să scotă apa mai uşor și în can- 

titate mai mare de cât cu burdușele, și să aibă tot odată 

și sghiaburi lingă 'ele pentru _adăpatul vitelor. . 

Este de regretat nereușita sondagiului de puțuri arte- 

siane de la gara. Mărculesci. EI ar trebui încercat și con- 

 tinuat și în alte localităţi. In Bănat, el a dat bune resul- 

tate și aprâpe pe tâte moșiile mari se găsesc actualmente 

puțuri artesiene pe unele mai multe și destul de nume- 

râse. Adincimea lor variază între 50—400 metri. Ele ai . 

„scos apă cu profusiune' şi o apă forte bună de băut une-. 

ori ceva sulfurâsă a cărei miros se perde în curind și 

este fârte sănătosă. Prin ea sa exclus! din consumaţiune 

apa clocită şi salitrosă din sol, care a făcut să dispară 

şi reducă frigurile de baltă. Pe domeniul Jimbolea (Hatz- 

feld) sunt actualmente 22 puțuri artesiene cu un debit - 

însemnat, şi un atare puț până la 400 metri adincime a 

" costat: la 1.000 fl. De St 

Apa bună de băut este necesară pentru 'Gmeni şi ani- 

malele domestice mari și mărunte; pentru. cele mărunte, 

este mai necesară chiar de cât pentru 'cele mari. Pentru |
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adăpat şi băut se preferă o apă ceva mai dură, calcarâsă 
și nu prea rece: apa de puț și de girlă; pentru mașinile 
de abur, la spălat înălbitul rufelor, la topit inul și câ- 

_nepa, etc. sepreferăo apă mâle-fie stătătore ori de ploie. 
De multe ori o venă puternică de apă, ori un curs în- 

semnat şi constant de apă, ne pote aduce venituri însem- 
nate, prin alimentarea de oraşe, fabrici cu apă potabilă, 
ori se servescă ca forță motrice la diferite instalațiuni indus- 
triale. De. la construirea *ăilor ferate și a vaporelor cari 

ai apropiat sate şi orașe la o laltă, atit apropiat ţări şi 
popâre,. punându-le în contact direct şi nemijlocit, indus- " 
triile mari şi-au transpus operaţiunile lor mai des afară 
la ţară de cât în orașe. Ele o fac acesta din diferite cause, 
că la ţară pot avea apă mai multă şi mai bună pentru 

„trebuinţele lor de care eventual se pot servi şi ca forță 
motrice; au combustibilul și brațele mai ieftine de cât la 
orașe și a 3-a aii une-ori şi materia primă în localitate și 
transportă numai fabricatul și semi-fabricatul la oraş, care 
fiind de o valdre mai mare suportă mai: ușor taxele de 
transport de-cât materia primă. . . 

Pentru industriile numite agricole, fabricațiunea de spirt, 
zahăr, scrobelă, . lăptărie, apă bună și. în cantitate sufi- 
cientă, este una din condiţiunile primordiale. Pentru. fe- 
răstraie piue și mori, forța motrice a apei este concurată 
de forţa aburului, care ne vine a rope tot așa de eftină, 
“fiind-că desvoltă o acţiune mai intensivă. 

Cariere, gropi, puțuri. Aceste, de ordinar, sunt trecute sub 
numirea de teren steril al moșiei şi neproductiv, fiind-că 
ele de obiceiu an de:'an nu se pot cultiva cu nici un fel! 
de plante. Locurile acestea r&mân sterpe, căci din causa 
composițiunii unilaterale a solului lor, pe ele nu rentâză nici 
un fel de cultură; pot deveni însă în anumite împrejurări 
forte productive și să asigure un venit însemnat moșiei, 
prin deschiderea unei gropi, cariere -pentru extragerea a- 

si fabrice pentru proluceaea arin pniifarea „unei uzine 
virane si păminturi sterpe, pot d, ani ate, Atari locuri 
prin deschiderea unei gropi de nisip și e pod uetive, 
petrit șosele, curți, drumuri ori să Daria pentru im- Ș | ţ pentru clădiri, la prepara- 
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rea molozului și cimentului, betonului, etc. Adi nici o mo- 
şie şi nici un sat sai cătun nu se pâte lipsi de a avea 
o carieră proprie de nisip și pietriș, mai cu semă după 
ce se pune atâta stăruință pentru deschiderea de drumuri și 
“şosele, căi ferate, ca un mijloc eminent de cultură şi pro- 
gres. Mai cu semă în jurul orașelor mari, ori în apro- 

pierea de schele, căi ferate, atari eariere de petriș și nisip 
se pot da în exploatare si se vind fârte scump. | 

Atari prunduri sterile şi cariere de pietriș de pe lingă 
riuri, aduc venituri forte însemnate, căci la fie-care crescere 

a apei, riul aduce din noii pietriș de la. munte, pe care cu 

ajutorul căilor ferate, îl putem transporta departe la câmp. 
în regiuni unde nu există, pietriș pentru șosele aprope de 

"106, şi pietrişul bun se plâtesce fârte bine. Alte riuri și 

pirae iuți de munte, aduc și depun numai bolovani, fie 
pentru ars var, ori. buni pentru pavagiu, cu care anu- 
mite moşii” şi localităţi fac bune afaceri. In alte localități 
în sol-saii în sub-sol se găsesce piatră de diferite cate- 
gorii și cu puţine mijlâce şi spese se pote deschide o ca- 
rieră pentru scos piatră de var, piatră de construcţii, piatră 

„pentru cioplit, piatră pentru pavagii, etc., mai cu s6mă 
"unde avem o linie ferată în apropiere. Fiind-că proprie- 

- tarii noștri ai desconsiderat aceste avuţii naturale ale mo- 
„şiilor, de multe ori ele ai ajuns pe un preț derisoriii 
în mâna străinilor, cari aă scos miliâne din ele şi ai fă- 
cut stare și averi mari din nimic. Pe valea Prahovei sunt 
deci de atari cariere de piatră și tot felul de fabrici; cele. 
mai multe însă sunt în mâinile străinilor, și ele au luat. 
ființă numai după deschiderea liniei ferate de către stat. 
Tot așa la Câmpu-lung și pe valea Trotușului în Moldova, 
cari tote 3 cu timpul vor deveni regiunile cele mai bo- 
gate ale țării şi mult superidre celor. cu pămîntul cel mai 
fertil, 

Deja astădi judeţul Prahova este, g graţie carierelor și pu- 
țurilor sale de păcură,” mult mai bogat de cât Ialomiţa cu 
latifundiile ei și agricultura cea întinsă. Singura carieră. 
de pietriș cea de Ta stația Prahova, a dat până acum 
valori de milione cari se regenereză pe fie-care an de 

mai multe ori. ;



Unde este un.lut bun de dle, făcut cărămidă ori o ar- 

gilă fină pentru ţiglă, olane, sobe, teracotă, faianţă, etc., 
acolo se pote deschide o râpă pentru scâterea lui, even- 
tual să înființăm o cărămidărie sistematică, o ţiglărie ori 
o fabrică de :terracotă. Se pâte .uşor combina exploatarea, 
minei, cu exploatarea pădurei de pe moşie. 

La, coline şi prin Moldova și Oltenia sunt încă în multe 
„locuri unele păduri bătrîne și de puţină valâre industrială, 
„cari sar putea întrebuința. forte bine la ars cărămida, pe care 
“am putea-o mai ușor desface cu bun preţ la locuitorii 

din satele. vecine, ca să-şi construiască şi ei case sistema- 
tice de zid în loc de bordee şi alte ecarete economice, 
și ar fi ajutaţi şi ei şi proprietarul moșiei — și aspectul 
satului cu timpul sar reforma radical în bine. 

Dacă lutul sai argila este mai bună de cât pentru că- 
rămidă ordinară, atunci din ea este mai nimerii d'a face. 
țigle, olane, burlane, tuburi. de drenagiă, tuburi pentru. 
conducte de apă. Carierele de argilă fină şi caolină nu- 
mită de popor de ordinar humă, pâte să aducă une-ori 
venituri forte însemnate, inchiriindu-le la antreprenori și 
fabricanți de terracota, sobe, cahăli, burlane, etc. . 
“Deschiderea de gropi de scos margă pentru amendarea, : 

terenului lipsit de calce incă o să aducă bune fol6se. 
Deschiderea de mine noui de cărbuni de pămint şi 

"huilă, ar aduce venite însemnate moşiei cât şi ţ&rii în- 
tregi pentru industria născendă a nostră, care fără com- 
bustibii ieftin vegeteză numaj.-Pe multe locuri sar pu- 
tea, exploata şi turba, unde există în straturi mai grâse 
şi la loc ușor de transportat pe calea ferată ori pe caice. 
Ea ar putea servi ca un combustibil de -mai puţină va- 
lore de' cât 'cărbunii de piatră și de pămînt pe cari nu-i 
avem, dar e și mai avantagivsă fiind eftină. La arderea de 

„cărămidă, etc., sar putea întrebuinţa-turba, fârte bine și 
ca combustibil pentru" sobe și în maşinele de abur, căci 

de cât statal chiar sat de ode eiig PAlele de cereale și t har, „Cât cocenii de porumb. . 
Tot aci se țin $i puțurile de păcură, cari aă dat în 

țara nostră loc la o industrie din 'cele mâi mari, şi a că- ror bogăţii- imense încă nu se pot prevedea; străpunge- 

1



i a 98 

vile şi sondagiile făcute de către societăţile capitaliste străine 

la Buştenari, în valea Telegei şi Prahovei la adincimea, --. 

de 400 metri, ai dat resultate uimitore—adev&rate erup-: 

țiunl da ţițeiii de câte 2.000 şi 4.000 vagâne diu cel mai 

„bun ţițeiii în timp de 24 ore, cari resultate pun în pers- 

pectivă ca bogăţia straturilor n6stre petrolifere este egală 

de abundentă cu faimosele gisemente rusesci de la Bâku. 

şi cu cele americane. Şi totuşi, până bine de curînd-“mo- 

giile cu puţurile de păcură și terenurile petrolifere, din. 

lipsa de capitaluri se -arendau și vindea pe un preţ a- _- 

prâpe derisorii. Industria petroliului este singura indus-: 

trie pe mare - în' ţară, care. se pote susținea singură şi 

- “pâte susţinea concurența pe pieţele străine fără de con- 

cursul statului, _. - a 
Slatinele sai puţurile de -apă sărată încă nu sunt de 

desconsiderat, unde există pe moșie căci cu ele moşia şi 

0 comună rurală economisesce: multe parale pentru sare 

în decursul unui an, şi le este de mare folos pentru vite. 

-dnsă mult mai -mare' ar fi folâsele țării dacă pe lingă pu-. 

ternicele stinci de sare gemă, Sar găsi unde-va în țară, 

„şi carnalită, silvină și alte săruri potasice, cari se între- 

buințeză la îngrăşarea pămintului; acelea ar fi în stare să 

„contribue enorm. la ameliorarea agriculturei țării. De urme 

de -carnalită s'a dat până acum în. câte-va isvâre sărate. 

Munţii “noștri şi dacă nu vor conţine cărbuni de piatră 

; -şi filâne de metale'nobile în cantitate exploatabilă, pot con-.. 

“ține însă alte materii prime, cară şă dea nascere la di- 

ferite industrii şi să deschidă noui isvore de venit. Ar fi 

„de dorit ca şi proprietarii noştri să facă sondagii de ex- 

ploarare şi expertise şi să nu lase totul. numai în sar- 

cina străinilor şi a capitalurilor 'străine, pentru a nu de- 

veni în urmă în dependeţa totală de ei. i 

“Intre arealele improductive propriu dise, sunt de numă&- 

'rat prundurile şi vadurile gârlelor, întru cât sunt ăcoperite 

“cu nisip şi, pietriş ce -nu se exploateză şi nu aduce un 

folos material direct din causa înecurilor și a nestator- 

mieiei patului gârlei- sai riului. Ele se pot întrebuinţa'pen- 

“ru adăpători, topile saii pentru sădirea de richiți de îm- 

pletit, ori cu zăvâe de sălcii cari să fixeze terenului mobil 

7
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până la inerbarea lui. Afară de prunduri mai sunt și o- 
bârele de vite, arii, armane, etc. 

Căile de comunicațiune, drumuri, șosele. Căile de comu- 
nicaţiune, cari de şi nu se pot cultiva şi nici nu aduc 
venituri directe, totuşi ele sunt indispensabile pentru în- 
lesnirea circulaţiunei pe moșie și pentru .transportul pro- 
ductelor și tot felul de obiecte, gunoiu, mașini, etc., pe 
moșie și de la moșie. Cele mai multe moșii ai putut fi 
luate în cultură şi a trece de la păstorie la plugărie nu- 

„mai după ce sa, deschis o șosea județeană ori naţională. 
în apropiere, care a pus moșia în comunicaţiune directă. 
cu oraşul din apropiere şi cu porturile din alte județe. 
Agricultura mare a n6stră, în: genere, a putut lua un avint 
și a se substitui păstoriei numai după ce s'a "construit o. 
rețea, întregă de șosele și drumuri în tâte părțile ţării iar 
căile ferate aii înlesnitenorm scâterea produetetor la schele, 
şi au mijlocit exportul lor în străinătate. Și România a. 
construit în 30 de ani 1866—1897, 26.000 llm. de dru- 
muri naționale șoseluite cu o cheltuială de circa 172 mi- 
line 'lei (N. Ureche). a 

Căile ferate şi de comunicațiune sunt nisce factori de 
prima ordine în desvoltarea socială și economică modernă, | 
Regiunile și țările lipsite. de căi de comunicațiune, sunt. 
tot-d 'auna sărace, rămase înapoi în cultură și bună stare; iar: 
țările și regiunile cari dispun de multe drumuri și șosele 
bune în tâte direcţiunile, și at numerose linii ferate și canale navigabile, trec între cele mai bogate, cu comercii: 
şi industrie: înfloritre şi cu o agricultură intensivă. De aceia și agricultorul este în prima linie interesat să aibă. drumuri bune pe moșia sa și bune şosele vecinale în apropiere, care-i înlesnesc transportul productelor. De multe. ori o cale ferată normală ori îngustă, vecinală, laterală, funiculură ne vine mai ieftină de câţ construirea unei șo- sele, mai cu s6mă acolo unde nu există petrișş. 

Căile și drumurile pe moșie sunt mâi nimerite când plecă tote de la curte saii de la sat în formă de raze și. ajung până la extremitatea moşiei direct şi fără, de veri-ce: „nconjur, pe cât le permite configuraţiunea terenului. Cul- ura modernă cere ca. fie-care loe și tablă să aibă căile:
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ei de comunicaţiune directă, mai bine la cele două ca- 
pete, şi. fără da fi lipsă a trece peste păminturile altora. 
Comasarea, are şi beneficiul acesta, că dă fie-cărui teren 

căi de comunicaţiune directă şi reduce însemnat numărul 
mare de căi şi drumuri de :hotare cari sunt strimbe ori 
de prisos,-şi prin aceia facem o însemnată economie de“ 
timp şi spese cu transporturile agricole. 

Drumurile 'moşiei “să nu fie nici prea înguste, dar nici 
prea largi; ele să aibă lărgimea cuvenită ca să pâtă trece 
cu înlesnire dou& care lungi încărcate cu bucate unul 
pe lângă altul, şi fără de a face pagubă în sem&nături. 
Numai “drumurile pe cari circulă cireda satului și vitele 
la păşune, este necesar să fie mai late; iar unde și aceste 
sunt înguste, pentru ca vitele să nu facă pagube în se- 
m&nături, le inconjurăm “pe margini :cu şanţuri adinci, cu 
mărăcini ori garduri vii de esențe spin6se: păducel, gle- 
diță, salcâm, de cari se feresc până şi bivolii și porcii. 
Alte ori li se fac pe margini nice garduri ușdre de nuiele, 
"numite țcrine, cari se iai tâmna, ori după deschiderea. 
câmpului pentru pășunatul cu vitele. 

Este bine ca drumurile să le fixăm și tragem odată 
pentru tot-d'auna; drumurile prea largi daii tot-dauna. 
loc la călcări din terenul cultivat, pentru a evita mocirle 
şi bălți. Drumurile în ființă trebuesc tot-d'auna ţinute în 
bună stare, ca în ori-ce -anotimp să putem umbla cu ca- 
rele încărcate pe el€. Pentru scurgerea, lesnici6să a apei, 
este bine ca, ele să aibă șanțuri pe margini, „ȘI pe cât 
este posibil, la mijloc, pe unde umblă carele, să fie aş- 
ternute cu nisip şi petriş fie și necernut, care încă se: 
bate în de-ajuns cu timpul, și face drumul compact. Ele 
trebuesc reparate tâmna, şi primăvara, când nu există atât 

- de lucru în agricultură, şi înainte da începe circulațiunea. 
intensivă și transporturile. grele pe ele. După fie-care 

plâie mare, erosiunile de ape trebuesc umplute, gropile 

şi bălțile astupate ori nivelate, și când pămintul este prea, 
înfoiat trebuesce îndesat cu un tăvălug. Podurile şi tre- 

cătorile trebuesc reparate şi ţinute tot-d'auna și ele în 

“bună stare. Unde umblăm cu povară şi cu mașini grele pe 

moșie, cum este mașina de abur, batoze grele, plug de
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bur, etc. se cere ca și drumurile de pe moșie să fie solid, 
construite, dar cu deosebire podurile de peste ape. Podu- 
rile masive de lemn saii de zidărie, sunt cele mai bune, 
căci dureză mai mult timp. Ar fi nimerite poduri de pâtră 
cioplită, unde există cariere. de petră pe moșie ori în 
apropiere, și putem avea pstra pe un preț relativ ieftin, 
Cunâscem sate, unde ţăranii ai arendat ierba de pe dru: 

murile de pe hotar, şi din venitul ei ati făcut tot poduri 
masive 'de petră peste ape, şi aceste apoi dureză decimi 
de ani. Plantaţiile de pe şosele şi de pe drumuri, înfrumu- 
sețeză forte mult șos6ua și ridică aspectul general al 
regiunei. . . . 

: Plantaţiunile de arbori şi pomi roditori, când se află pe 
+ ambe șanțurile sai sunt prea dese, sunt nefavorabile nu nu- 

mai prin umbrirea intensiva ce fac sem&năturilor d'ală- 
-turea, ci și prin grămădirea de zăpadă şi întroienirea, dru- 
murilor, care le face să fie iarna mult timp impracticabile, 

- Şi să se svince anevoe. Un singur rind de pomi, puși la dis- 
tanțe mai rari, ori alternativ evită acest incovenient. De alt- 
fel, și gardurile vii şi morte, grămădesc une-ori zăpada în 
drumuri și șosele. Drumurile pe cari circulă ciredile de vite, 
este mai bine să posedă garduri vii de esențe spin6se, salcâm, 
şledite, etc. Adăpători largi şi trecători uşore la intrare și 
eșire, sunt necesare la drumurile pe cari circulă vitele la 
pășune. O instalaţiune excelentă se găsesce în comuna ur- 
“bană Codlea (Zeiden) de lângă Braşov, constând în nisce 
magnifice sghiaburi de lemn cu apă cristalină, de-alungul 
şoselelor și stradelor pentru. adăpatul vitelor comunei, și 
ale trecătorilor de pe șosâua îaţională. 
„Asedări, curți, ograde, "heiuri, armane și aril. Așezările 
„ocupă o- parte însemnată și fârte. importantă în agricul- 
„tură, căci de și terenul ocupat de ele nu produce, dar 
aduce fol6se imense prin concentrarea, şi adunarea între- 
gei recolte și avuţii de pe moşie la ele, şi buna administrare 
ȘI căutare: a moșiei, se pâte aprecia, binişor de la curte în ce stare este ținută ăcâsta., Numai situațiunea curții la un loc potrivit, d. ex.—la mijlocul moșiei, câte drumuri și trans- e île See m etreieoee? Apar ce cae 1aye, Spese ş p perdut nu este, când avem 

— 
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Smeni, vite, unelte, magazii, recolte, tote concentrate la 

îndemână, față de altă moşie, unde ele sunt împrăștiate 
pe moşie, şi la mari depărtări unele de altele, sai .de 
locul unde aii -să muncâscă și să pască. aa 

__ Totuşi nică grămădirea lor peste măsură, şi tote laolaltă - 

mu este de dorit şi nici practic, din punct de vedere al 

incendiului, și la ivirea eventuală a unor bâle între vite, 

ca să le putem isola şi separa mai ușor, pe cele sănă- 

“16se de cele bolnave. a a 
Curtea economică a moșiei să fie destul de spaţiosă, ca să 

putem avea loc suficient, pentru tâte vitele și întrega re- 

coltă pe ea, cel puţin într'un an mediocru. Ea să cuprindă 

în sine, nu numai casele pentru locuința 6menilor, graj- . 

durile şi poietele, obârele vitelor, magaziile și şoprâne, 

“pentru păstrarea recoltelor şi uneltelor, etc., dar să avem 

şi circulațiunea liberă pentru carele gâle şi încărcate,. şi 

vitele ce stau libere. Intre clădiri să fie destul spaţiu gol, 

ca eventual! în anii mănoşi, să mai putem pune recoltele 

în stoguri și clăi, și la un eventual incendii, să putem 

apăra .pe 'cele-l'alte clădiri prin isolarea focului, şi să nu 

“ne ardă. întrega instalaţie cu recolte și vite cu tot. 

- Curtea, să, fie tot-d'auna svintată și curată, ca să potă 
fi ţinute tâte lucrurile. din ea în. bună stare. In privința . 

acâsta, se disting curțile săsesci din Transilvania, și cele... 

șvăbesci din Banat, prin -lărgimea și. simetria lor, în care 

fie-care lucru și obiect, 'și pâte avea locul sâi determi- 

nat, şi curtea: întregă se află tot-dauna într'o ordine și 

curăţenie exemplară. De aceea Românii în satele - mixte 

-d'acolo,' tind. să cumpere curți săsesci ca mai spațiose şi 

mai comfortabile, mai potrivite cu exigenţele unei economii 

“mai desvoltate moderne, fiind-că locuitorii aceea germani, 

"de la stabilirea lor în ţară, au fost mari gospodari, inde-. 

_pendenţi, Grosswirthe, pe când: Românii eraă mai mult . 

“iobagi şi cu moşi6re mai 1nici, și cu agricultura estensivă. 

„ Românii se înmulţesc mai iute de cât Germanii, şi fi- 

resce prin sporul natural mai mare, ei aii împărţit curțile 

“lor primitive de câte 2—3 ori de la ştergerea iobăgiei în 

"'c6ce, pe .când Germanii.le conservă intacte. Şvabii din 

Jimbolea, (Hatzfeld) de lângă 'Temișora, din contra posedă 

Dr. Maior.— Economia rurală. | | „1
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şi adi loturile și curțile încă în aceiași mărime, în care 
le-ai fost delimitate lor pe timpul împ. Maria Theresia. 
"Curtea, să aibă pe lângă sine grădini de legume — cel 
puţin pentru legumăria de prima necesitate, și ceva flori, 
apoi o altă grădină de pometuri, și eventual de .lus. Gră- 
dinile sunt cari fac podâba locuinței şi distracţia vieţii 
la țară, şi ele să nu lipsâscă de lângă nici o curte de 
pe moşie. şi casă de ţară. .: ” 

„__ Curțile de pe moșiile mari ca mai .spaţidse, pot fi îm- 
părţite în două, una reservată 'pentru trebuinţa proprie 
a proprietarului, şi alta este curtea economie! sale proprii 
disă. Acesta din urmă, este bine să aibă 2—3 porți de: 
eșire, pentru ca fiind diferite juguri de vite, ele să pstă 
eşi tote d'odată pe diferite porți, ca să nu trebuiască să. 
aștepte “unul după altul, şi stricându-se la un car ceva, 
să țină pe tote cele-l'alte în loc. In curte sunt numai 
nimestiile economiei — magazii de producte, pătulele de: 
porumb, grajdurile de vite, șoprâne, camere de nutreţ, și 
locuinţele argaţilor. Oborul. pentru vite p6te fi lao mică. 
depărtare de ele și nutreţurile se pot păstra la armanul din 
dosul lor, dar să pâtă fi isolate unele :de altele. Curtea. 
să fie tot-dauna închisă cu clădiri, zid, garduri cu str6- 
Sină, garduri simple, uluci — ori cel puţin cu șanț și 
gard viii. Porţile ei să se pâtă închide peste n6pte. 

Curtea principală a: moşiei nu este răi ca să fie în - sat, sai în marginea. satului, fiind-că lângă sat siguranța. 
este mai mare, și ne trebuesc mai puţine locuinţe pentru: 
omenii de servicii, de 6re-ce nu ţinem atâtea familii de 
argați şi lucrători, iar braţe se găsesc de obiceiii des- 
tule în sat, și ca, argaţi ținem cu preferinţă, flăcăi necă-- 
sătoriți, și une-ori ei se hrănesc d'acasă de la părinţi.. 
Dacă însă, curtea este departe la câmp şi isolată, trebue 

muncitori caută să-i ținem şi cupă anca câmpului pe h TI i ŞI ocupăm vara și iarna, alt-fel 
ei ne părăsesc. MR | 

10 14 prea, multe fanii a ete praatie, eăet di 
rost în detrimentul muncei = duce fâră de nici un 5 ! ei productive. Astă-qi unde tre-: 
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erăm mai mult cu maşinile de abur; nu: mai este așa 

„mare trebuință d'a cără tote bucatele la un loc, ci le pu- 

tem. concentra şi treera în 2—3 locuri, şi paiele, pleva, 

ternomâta, le lăsăm acolo, până iarna târdii — până a- 

vem trebuință de ele, ca să le dăm sati aşternem la vite. | 

Ba treeratul chiar, este mai bine.să se facă afară la câmp, 

pe o arie improvisată ori la un arman, ca în cas de ivi- 

rea unui incendii, din scânteile de la mașina de: abur, 

ori prin nisce r&i făcători, focul să se pâtă localiza, și să 

nu se întindă şi la ecarete, ca să.ne ardăfrecolta, întrâgă 

dimpreună cu clădiri cu tot. De cărat cărăm la magazie 

numai productele curate, iar: paiele r&mân în şiră pe loc 

până. iarna târdiă, când avem timp şi carsle necesare 

pentru cărat. - | | 

O curte mare spaţiosă este mai de îolos, de cât 2—3 

curți riici, cari îngreunâză numai controlul și administra- 

ţiunea. Astă-di însă, pe moşiile comasate este mai avan- 

tagios şi pentru micul cultivator ţăran, care are lotul său 

cu pămintul de cultură departe de sat, ca să-și aibă acolo' 

la lot o mică curte cu un șopron .de vară, ca adăpost 

pentru 6meni şi vite, ca să nu lie siliți să vină cu toții 

sâra în sat, și dimineţa să plece iarăşi înapoi. Pe moșiile 

mari disproporţionate, alcătuite din diterite trupuri de mo-. 

şie, fără de legătură la o-laltă, sai înconjurate fie-care 

de alte moșii, este mai nimerit că pe fie-care trup de 

moșie să fie câte o curte, sai un arman proprii după 

. mărimea, lui, de cât a le âxploata pe tote de la centru, 

şi a perde timpul preţios de muncă, cu prea multe aler- 

pături. şi transporturi de prisos incoce şi încolo. O parte 

din vitele de muncă şi cele de rudă, cari reclamă mai pu- 

“ţină supraveghere şi control din partea, proprietarului, pot 

fi detașate pe la acele armane și curți mai mici, cu păs- 

ţorii lor cu tot, stând sub controlul logofeţilor şi vătafi- 

lor, d. ex. oile cu' stânile lor, .sterpele, gonitorele, junca- 

nii, şi herghelia, de cai. Pe moşiile mari, facem mai multe: 

curți şi: adriinisiraţii deosebite, și le înzestrăm cu tote : 

cele necesare i | 

" Facerea curţii centrale pe câmp departe de sat, și iso- 

larea caselor pe câmp, nu prea este de recomandaț. Deşi
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casele și curţile isolate pe câmp, cum se văd adesea case 

'resleţe pe cele plaiuri și prin munți, presintă multe a- 

-vantagii economice, față de cele grămădite la olaltă în 

sat, totuşi este mai de preferat viaţa socială din sat, și 

presintă incomparabil fol6se mult mai mari. Siguranța 

este mai mare în sat, comunicaţiunea cu semenii sti este mai 

lesnici6să, şi este mult. mai nimerit de a avea biserica și 
şcola,. pe preot, învăţător, primar și notar etc., în apropiere, 
şi a trimite vitele la câmp 'la pășune, de cât a ţinea 
vitele vara în apropiere, şi a trimite iarna pe. copii 'la 
șcâlă peste d6luri şi văi, prin om&t şi pe viscole. 

Condiţiunile ce trebue să întrunescă o curte economică 
bună, este întâiu posiţia ei faţă de moșie, ca pe cât îm- 
prejurările locale permit ea să se afle la mijiocul moșiei. | 
“Când pe moşia. mare se află de necesar de a înființa mai 
“multe curți, atunci acestea să fie bine distribuite după în- 
tinderea, și modul de exploatare a moşiei. De ordinar fa- 
cem- curtea principală la centru ori în sat iar la cape- 
tele îndepărtate ale moşiei, câţe o curte mai mică, sait 
câte un arman. Curtea.să fie tot-d'auna adăpostită de vin- 
turile reci și violente. şi terenul ei să fie solid și per- 

_meabil; ea'să aibă o mică înclinaţiune sau pantă pentru 
scurgerea uşoră a apei ori să fie canalisată. Când terenul 
este nisipos ori petriş canalisarea devine de prisos. . 

Curtea să nu fie situată, nici odată lîngă bălți şi mlaş- 
„tini ori pe un teren inlăștinos, cu privire la frigurile de 
baltă ce provâcă exalaţiunile lor în acest cas, este mai 
nimerit ca întâiu să canalisăm mlaştina, și însănătoşim te- 
renul, astupând gropile și bălțile prin căratul de petriș, 
nisip, moloz, cărămidi, etc., pentru a obţine tot-d'auna o 
curte svintată şi curată, iar apa din plâie şi zăpadă să nu 
stea nici odată. pe loc. Ea să nu fie pusă: nici odată în- 

"trun loc jos, întro văgăună ori căzan pentru ca să se 
adune apa, d'imprejur la ea. Pâte însă fârte bine să fie 
făcută pe o pantă la adăpost de vinturi reci si 

| sorelui. Sub câste şi ripe înalte de multe or 
5 mădesce prea tare zăpada, şi troienii 
„lucru. Curtea: aședată într'o vale or 
postită de vinturi 

„şi în bătaia 
i vintul gră- 

ne dai mult de 
i văgăună, este adă- 

ce e adevărat, și avem mare 'înlesnire



101. 

la .scoborirea carelor încărcate cu. bucate și fin, dar în-. 
greunsză enorm căratul gunoiului şi altor producte de la, 

„curte, Insă în vale curtea să nu fie expusă : inundațiunei.. 
In sat curtea este bine să fie la stradă ori în apropie- 

rea nemijlocită de șosea pentru circulaţiunea uşoră; când 
o facem însă afară la câmp este. mai nimerit să o facem” 
seva maj retrasă -de la şosea ca să avem mai mult spaţii 
liber. Contra vîntului predominant ne putem feri şi adă-, 
posti prin. clădiri, prin ridicarea de plantaţiuni în jurul. 
curţii de copaci înalți, făşii şi limbi de pădure;' tot așa. 
ne ferim cu facerea, de plantaţii şi contra omătului. Pe - 
locul deschis terenul se, svintă mai curînd decât pe unul 
închis.de tâte părţile. 

Insă pretutindenea o condiţiurie indispensabilă a ori şi 
cărei curți economice, şi mai cu semă acolo unde ţinem 

„vite este apa, ca să avem apă bună .de băut și scăldat 
„şi cu profusiune. Cele-lalte inconveniente ale curţei, se 
mai pot remedia şi îndrepta, dar nu şi lipsa de apă, cea 
atât „de indispensabilă pentru 6meni, vite, maşinele de a- 

_bur, spălat, - topitul cânepei şi inului, etc. Pentru băut, se 
preferă tot-d'auna o apă nu prea rece, dar dură, calcarâsă, 
iat pentru spălat, la topitul cânepei și mașinele de abur 
şi în fabrici se preferă una mâle înaintea celei dure. Apa 
calcarâsă la. spălat consumă prea mult săpun şi curăță : 
rufele anevoie şi incomplect, iar. în mașinele de vapor, 
apa calcarâsă. dă nascere la: piatră, de cazan. “Apa mâle. 

pâte fi de ploie ori de baltă, să fie numai limpede iar 
nu turbure şi încărcâtă cu nămol şi glod. In casul din urmă 
trebue să o limpedim prin oprire ori prin decantare, tre- 
când'o printr'un strat de nisip. . | 

Cantitâtea de apă de care avem necesitate . la o curte 

„mai cu s6mă unde ţinem multe vite, nu este puţină şi: 

neînsemnată; ea se cifreză pe di de persână la 10 litri, 
pentru cap de vită mare bovină la, 30 litri, de cal pen- 

tru: băut. și spălatul. trăsurilor la .50 litri, pentru 'Gie la 

10 litri, pentru un pore la 20 litri, pentru -g gâsce: și rațe 

câte 2 litri. De aci urmâză că mai cu s6mă acolo, unde 

avem intenţiunea să ținem multe vite, curtea să se facă 

“în apropierea de „ape curgătore ori i stătătâre, vine mari - 

f-
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de apă ori să aibă conducte de apă pentru ca să nu fim 

nevoiţi să scâtem atâta apă cu gălcta ori burdușele. In 

casul de a ne servi unic de apă din fintini facem, mai: 

bine dacă instalăm o pompă sistematică, ori o râtă cu 2 
găleți, care 'ne-dă un debit mai mare de apă de cât o 

“fintină' simplă cu o singură găletă saă trasă cu burdușele. 
Unde sunt vite multe putem să punem la fintină o pompă 
de abur ori cu manegiii de vite dacă ne trebuesce multă 
apă saii 'ne servim de: un motor de vint, și facem un 
basen mare în apropiere.  - - | 

- Depinde de mărimea şi posiția curții, ce fel de clădiri 
să fie în ea şi cum să le distribuim ca să le grupăm şi 
isolăm tot odată dela o laltă. In prima linie la distribuirea 

  

    

  

  

Fig. 1. Casa Administraţiei de pe Domeniul Corânei Gherghița. 

lor să căutăm ca supravegherea și controlul să fie lesni- 
ciose ȘI privirea liberă în tâte părțile, ca fără de a ne 
Coranja mult din ocupațiunea nâstră obicinuită să ştim Și 

ă putem vedea tot ce se petrece în curte sicu avutul 
nostru. Deci pe un loc ceva mai înalt punem casa pro- prietății sau a administraţiei (fig. 1) şi după ea-neorien- tăm ȘI aşezăm pe cele-lalte mai bine în pătrat ori în
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oblong. In afară căutăm să închidem curtea ca să nu 
“pâtă umbla, intra și 'eși nimeni, afară de pe pârta, înda- 
tinată. Nu este tocmai nimerit ca clădirile să fie prea-a.- 
propiate una, de alta sati chiar tote sub. același acoperă- 
mînt cu privire la incendii, ci să lăsăm destul spaţii între 
ele, ca la cas de trebuință să le mai putem mări, şi com- 
plecta, eventual să adăpostim unele lucruri și recolte pe 
lingă ele: De_obiceiă, clădirile cari conţin '6 valdre mai 
mare și recer mai multă atențiune se pun tot-d'auna în 
față d. ex. magazia de producte, şopronul de unelte şi 
mașini, grajdurile de cai, vacile cu lapte și boii de muncă. 
Vitele să le ferim de vînturile violente, deci grajdurile și 
oborul lor nu le punem nici o dată în bătaia vintului, saii 

  

    

  

  

Fig. 2. Magazia de producte de pe Domeniul Corânei Periş. 

7 

cel puţin cu dosul către vint, pe când magazia de pro- 

ducte, coșarele de porumb şi şopronul de maşini și unelte 

le putem pune fârte bine în bătaia vintului, ca. ele să se 

usuce mai curînd. „7 
- Pătulele de porumb se fac din Jemn dar pe soclu de 

zid ca la un metru înălţime. Ele să aibă 1,25-—1,50 m. 

lăţime în interior iar înălțimea, să fie de 3—4. m. Pereţii 

/
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lor pot fi de 2 rinduri de laţi—puși oblic ca să nu mă- 
nâncs ciorile porumbul în ștuleți. | | 

- Magazia de producte (fig. 2) o facem mai nimerit de zidă- 
rie cu unul sati două etage, fiind-că la cas de nevoie să o 
putem transformă în uscătore artificială, prin introducerea, 
în năuntru a unei țevi de plumb învelită :în asbest ori şi 
numai în lut, pe care punând?o în legătură cu robinetul 
de abur de la maşina de vapor putem să producem în ea 
o căldură de 30—40—500 C ca să uscăm în două, trei 
ore ori-ce producte. În magazia cu etagii productele se 
„usucă şi conservă mai bine de cât în nna simplă cu sol, 
fiind-că acolo ventilația este mai mare. Magăzia făcută în- 
tre coșarele de porumb nu este practică căci nu permite 
o ventilațiune suficientă și nici porumbul și nici produc- 
tele; din magazie nu. se usucă cum trebuesce. Magazia de 
„unelte şi mașini este necesară să fie şi ea; astă-di unde 
lucrăm cu atâţea mașini și unelte scumpe, cari represintă 
un capital insemnat, trebue să avem și o magazie saii 
șopron pentru ele. Chiar şi țăranul și micul cultivator, 
nu mai pote exista astă-di și munci fără de maşini; este 
dator deci şi el să îngrijescă de un adăpost pentru ele. 
Pentru mașini şi unelte se cere un adăpost de intemperii 
și zăpadă, acesta pâte fi 0 cameră ori un şopron deschis 
dar acoperit, ca să nu le plouă. Mai nemerit facem lingă 
ele atelierele de reparatul lor ori mâra; une-ori o parte 
din ele se pot adăposti și sub coșarele saă pătulele de 
porumb. | | 

Grajdurile de iarnă pentru vite este - mai nimerit. să, fie 
construcții masive de zid, ca, să apere vitele și de ger; chiar 
și pentru oi este mai avantagios grajdul masiv, în care să putem regula temperatura după trebuință. La, grajdurile 
de cai se caută și la ceva eleganță și. lux, și el să, fie ceva mai spaţios și mai luminos, de cât cele-l'alte, după ce calul represintă o valâre mai mare de cât vitele cor- nute. Grajdul vitelor bovine pâte fi de zid ori de lemn, sati chiar în paiantă (fig. 3); el să fie însă solid clădit, ca nu „cum-va clădindu-l prea uşor, să-l dărtme 'vînturile d. ex. în "Bărăgan, ori să cadă sub greutatea omă&tului. Pentru bivoli, este „necesar tot-d'auna să avem grajd cald pentru "iarnă 

*
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fie de zid, fie bordeiă în pămint,: iar -grajdul de lemn și 
paiantă pentru ti este insuficient. Unde nu avem lemn 
şi nici piatră pentru construcţie, acolo putem. face 'graj- 
dul cu pereţii de gard de nuiele lipit, ori că t6mna 'ri- 

dicăm pămîntul ca, de 30 cm. grosime pe lângă el, sati că 
facem 2 rinduri de gard, şi punem plâvă între ele. | 

Pentru acoperișul grajdului, se pote întrebuința paiele 
de secară, stutul, şindrila, ori ţigla. Podul grajdului pte 
fi isolat şi pus pămînt pe el ori cimentat, ca Să servescă 

- ca magazie de producte, ori că are numai nisce-lemne 
aruncate şi cu frunzar, și ne servesce la pus nutrețul pe 
el. In casul acesta însă grâjdul să aibă bune ventilaţiuni, 
ca aburul și gazurile din grajd să iasă afară, să nu se 
condenseze în fin şi să se încingă, ori mucedâscă finul. 

- Grajdurile de vară, le putem face simple de gard și ne- 
, : po ” : A 

  

  

  

  

        
Fig, 3. Grajăd pentru vacile de prăsilă de pe domeniul: 

- = Qorânei Gherghița. --" y - 

lipite ori deschise spre sud numai, cu acoperiș ca să nu 

plouă vitele în el, şi să le ofere.ceva adăpost de vintu- 

rile și picurile reci. Coşarele şi şoprânele semi-deschise 

cum se usitâză ele în Moldova, sunt destul de bune ca 

. _ 
2 „. 

, 
„-
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grajduri: de vară, dar insuliciente ca grajduri de iarnă. 
Atari grajduri ușdre și poiete de gard şi pentru oile rus: 
tice de la noi încă sunt insuficiente pentru iarnă; pentru 
vitele cornute tot-d'auna. | 

Ca dimensiuni ale grajdului vom calcula: 

pentru fie:care cal . . . . . . 7—7,5 m suprafață. 

» » bou:sai vacă . 6» n 

pp DOC ac. 15» » 

„pu 6ie fătătâre . . 3—35 » » 
po miel e .0,8—10 » » 

In -grajd vitele cornute se pun să stea în două rinduri 
de-alungul cu capetele către pereți, ori că se pun în cur- 
mezișul — cap la cap, dar în casul acesta să rămână 
destul spaţii între ele, ca să nu se împungă nici să-și 
tragă nutrețul din esle una de la alta. Mai nimerit facem o 
“potecă printre esle pentru cărat nutreţul, și destul de înaltă 
ca să nu p6tă trage nutreţul ce li se“aduce. In casul 
d'intâii, trebue să fie culoarul destul de larg între ele, 
ca să putem umbla cu: înlesnire cu nutreţul, și la segte- 
rea gunoiului. | 

Lucrul de căpetenie este într'un grajd, ca eslele să fie bine 
făcute. Eslele pâte fi fixe ori mobile, însă ele să se țină 
tot-d'auna curate; pentru cai se fac d'asupra, ieslelor şe- 
rigle de lemn, ori mai bine grătare de fer — ca să nule 

„potă râde, Pentru. vitele bovine, eslele să se facă maj ni- - 
merit în ciment, faianță, iar dacă sunt de scânduri, scân- 
durile să fie bine lipite, ca se le putem da, și lături și 
brahă în ele și apă de băut, și să le putem spăla cel pu- 
țin odată pe săptămână, ca să nu rămână resturi de hrană, 
cari să trecă în fermentaţiune și descompunere. Apa o pot avea în grajd, fiind-că iarna este maj puțin rece. Unde 
sunt multe vite în grajd, acolo e mai nimerit să avem 
conducte de apă cu robinet în grajd, pe care o lăsăm nu- 
mai să curgă în esle — de cât să scâtem pentru adăpat pe fie-care vită de câte 2—3 ori pe di afară, ori să le cărăm apa cu ciubărul, | aa | 

In grajdurile de cai, trebue să avem  boxuri, dârlâge, 
mănzi; nu este răi să
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_avem unul sati două dârloge, despărţituri și. în grajdul : 

de vaci pentru viței; grajdul pentru oi, trebue despărțit 

cu şerigle şi iesle în. mai multe compartimente, mai cu 

sâmă pe timpul f&tatului oilor... _ 

Coteţele de porci, trebuesc să fie tot-d'auna calde și 

svintate; de alt-fel porcii dacă aii numai paie să se înve- 

l6scă, ei resistă binișor și.la frig. Le merge însă mai bine 

la căldură de cât la frig; cu deosebire pentru scrofele 

cari sunt să fete iarna și purceii: mici,- să avem grajduri 

calde și svintate. Coteţele pasărilor de curte, încă trebue - 

să fie svintate și curate. | 

"Pentru nutreţul uscat încă ne trebuesce adăpost 'de 

intemperii. 7 e Aa | 

Pentru aceste este mai nimerită şura, podul grajdurilor 

sai şoprâne deschise. Şopronele deschise ori închise cu 

gard de nuiele, sunt mai potrivite căci în ele nutrețul r&- 

mâne la adăpost şi bine ventilat. Prin gard trage - vintul 

- destul ori că facem oblâne şi r&sutistori. Pentru uscatul nu- 

trețului plouat ori verde, facem în ele nisce schele sus- 

pendate pe grinqi, pe care îl întindem să se usuce. 

Şura este mai nimerită si fie făcută de lemn ori :pe 

stilpi, ca să aibă o bună ventilațiune. Pentru o economie 

mică, este potrivită şura românescă .cu o singură despăr- 

ţire, şi în fața ei grajdul. Pentru economii mai mari, , se 

potrivesce mai bine șura cu două despărțiri, făcută după 

“sistemul” german, şi la .mijloc aria — iar în fund dou& 

plevnicere pentru conservarea recoltelor mici și a plevei. 

Șura cu casa şi grajdul la olaltă, nu ni se par potrivite. 

Atât uşile de la grajduri cât și porta şurei, este mai 

nimerit a le face suspendate pe carigi de fer şi mobile, 

în tocmai ca uşile de la vagânele de mară, ca la un 

eventual cas de incendii, vintul sai vitele în învălmășelă, 

să nu pâtă închide uşa. Pentru eşirea uşâră a vitelor din 

gcajd şi: la intrarea, lor, este bine ca la ţiţina ușilor, “să 

punem nisce suluri mobile — suspendate vertical, pe cari 

atingându.le vitele, să se învirtscă şi să nu vatme vi- 

ele la alergare. | | 

Grajdurile pot fi așternute pe jos numai cu pămînt bă- 

tut, ori pavate cu cărămidă pusă în muche, cu pâtră sat



„laptele să nu contracteze mird 
apropierea grajdurilor să se g 
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cu lutundie şi lemne grose. Ele să aibă o bună pantă şi 

“un canal de scurgerea urinei, pentru ca, grajdul să fie tot.. 

dauna svîntat şi curat, şi vitele să nu zacă în balegă și 

noroiă. Aria sai fața şurei, o facem mai bine.din pămint 

bătut, şi apoi o. lipim sat ciruim pe deasupra. | 
Grajdurile de vite să aibă în apropierea lor camera de 

nutreţ, oborul, lăptăria, şi platforma de gunoiă şi adăpă- 
torile ori sghiaburile-cu apa de băut; porcii să aibă şi 
basen. de scăldat,'ca să nu dea loc ia prea multă aler- 
gătură. Unde nutreţul este departe:6ri nu avem spaţii 
suficient pentru gunoiă, acolo instalăm o linie ferată sis- 
tem Decauville şi nutrețul şi gunoiul îl cărăm cu vago- 

1 „2 . 3. it: Sa 
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Fig. 4. Fermă de pe' Domeniul Corânei 

1) Magazie de producte: 2). Casa şefului de culturi 
Gherghița. : 

tură; 3) Pâtul dublu pentru 
asinerului; 6) Casa? fochistului: 
ru vitele cornute. 

netele; apa o putem introduce direct în grajd pe ţevi și 
conducte. Lingă grajdul de cai să fie camera de hamuri 
și şopronul pentru trăsuri şi căruţe; lingă grajdurile de 
vaci fătate lăptăria, dar. destul de departe de gunoiu ca 

se grele de la -gunoiă. În 
asescă șoprânele cu nutreţ, - 

porumb cu magazie la mijloc; 4) Casa mag 
2) Mora; 5); 8) Grajdurile pent 

2.
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.armanul cu clăile de fin, şira de paie ori şura—apoi bor- - 

deele şi silosurile de sfecle şi ensilagii (fig. 4). 
Camera. de preparat. nutreţul să conțină tocătorele. de 

„paie şi sfecle, rișnița de uruială și putinele ei; tocăt6- 

xele să fie între grajdurile cele mai mari și cu manegiul 

în dos; alt-fel trebue să facem o cameră de preparat nu- 
“treţul în. fie-care grajd deosebit, şi unde sunt multe vite 
„de hrănit trebuesce manegiii. de vite ori maşină de abur, 

- căci cu mânile nu se pâte tăia atâta nutreţ. Maşina de 

abur ne dă atât forță motrice pentru tăiatul nutrețului 
cât și aburul necesar pentru opărirea lui, “eventual forța 
motrice la lăptărie, aburul la spălatul şi opăritul vaselor. 

Șura trebue isolată de cele-l'alte ecarete fiind-că ea ser- 

  
pi 

      

  

  

_ Fig. 5. Grajdul şi'şura unui fost clăcaş (iobagii) din Veneţia de sus. 

_“vind.la, păstrarea! recoltelor în paie şi a finului, cositurei 

„şi paielor de orz-şi ovăz, să nu-i pună cine-va foc casă 

pericliteze şi cole-l'alte ecarete. Nu este răi când nu ne 

încape întregă recoltă în șură, să punem o parte din re- 

coltă și afară: bucatele în sloguri, finul şi cositura, în clăi, 

“cocenii în grămedi acoperite cu paie; dar în casul acesta 

„este bine să separăm şura de curte prin_ un gard sau sto- 

bâre ca să nu âjungă vitele la ea (fig. 5). Pe moşiile mari. 
, Zu
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facem şura cât de mare dar este mai nimerit da o face 
cu 2—3—5 porţi. şi arii în bătaia vintului, pentru ca la 
descărcatul productelor carele să nu trebuiască să aștepte 
unul după altul, ci să pâtă descărca 'mai multe de odată. 

Șura este bine să aibă bune ventilaţiuni, eventual ca prin 
deschiderea porţii și oblânelor opuse să putem produce 
îndată un curent puternic în ea și eventual să uscăm pro- 
ductele și nutreţurile și pe un timp mâle,puse pe schele. Pe- 
reții ei pot fi de lemn: de gard de nuele, birne, scânduri, 
pot fi de zid; cei de zid sunt mai siguri contra incen- 
diului și furtului; cei. de lemn'însă sunt mai buni pentru 

  

  

  

    

Fig. 6. Casă de moşnean din jud. Argeș (cu 16 pog. proprietate). 

ventilațiune şi bucatele arare ori se încing și mucedesc în 
ele. „Acoperișul şurei -pote fi de: paie, stuf, şindrilă ori 
țiglă. In ori-ce caz, şura este fârte importantă pentru eco- 
nomie şi aduce servicii enorme prin adăpostirea tuturor 
recoltelor de intemperii. . Chiar și finul stă mai bine în 
șură saii sub un şopron deschis de cât pus în clăi. Ac- 
bualmente insă unde treerăm precumpănitor cu mașinele de abur și în scurtă vreme, şurele mari pentru încăperea _întregei recolte ai cam perdut mult din importanța lor 

  
A 
a
t
e
 

ca
 
a
a
?



Ii 

de odinidră, când bucatele se căraii la curte și se treerait 

“cu mlăciul sai se călca cu vitele şi treeratul ţinea totă. 

tomna, până iarna tirqiii. Ia - 

Chestia clădirilor economice la.noi a fost neglijată până 

“acum aprâpe cu totul, deşi streinii şi indigenii au recu- 

noscut unanim necesitatea și importanţa lor pentru îmbu- 

nătățirea situațiunei materiale şi morale -a ț&ranului și 

ridicarea, agriculturei țării (fig. 6). Nicăieri nu este risipa - 

mai-mare de nutreţ şi de producte ca la țăranul nos- 

tru (fig. 7) şi la arendaș. Incă acum o sută trei-deci de 

ani dicea bar. Enzenberg despre Moldova: 

  

  

  

  

  

Fig. 7. Casa unui ţăran din comuna Chiţoc jud. Vasluiă. 

. 

«Şuri și magazii lipsesc. Cu deosebire se simte o mar 

nevoe' de magazii pentru producte în țara acesta». 

«Țăranul care cu recolta, sa nu găsesce alt mijloc de: 

întrebuințare, n'are nici ambare pentru ele și nică putinţa. 
de a le ţinea şi păstra timp mai îndelungat. Prin urmare 

luă mu î se plătesce munca la timp și când are lipsă de ea 

el își isipesce prisăsele, perde dragostea de plugărie şi un 

singur an neroditor produce srumpete și lipsi de pâine, și sume 

mari de ban? ies din ţară afara pentru cumperatorea de bucate.» 

y 

Sa



112 

- La construirea caselor model de către guvern, chestia 
ecaretelor economice a fost scăpată cu totul din vedere 
deși Ministerul a âvut propuneri concrete în privința 

“acesta. - .. a E E a 
Casa rurală veche românâscă în Transilvania şi la moș- 

"menii din munţi avea însă instalațiuni complecte pentru 

adăpostirea mult puţinei recolte, ce avea săteanul pe a- 
tuncă, şi. adăpost pentru vitele sale, cari este bine să se 

_„cunbscă şi de cei-l'alți săteni, și pe multe locuri ele ni 
„se par forte nimerite.d'a fi chiar introduse din noă, im- 
puse chiar prin.-guvern. | Ea 

Casa veche românsscă (fig. 8) cum era pretutindenea în 

  

"s 

      

    

  

  

4 

Fig. 8. Casă din vremea veche din Șinca, com. Făgăraș. . - 

Transilvania sub iobăgie, este încă și adi în Muntenia la munte, 
era despărțită de grajd şi şură, şi era, precumpănitor con- 

| euruită din bîrne de stejar și brad, une-ori pe postament 
e zid ca să nu atragă umedqela din pămint şi nici lem- „nul să nu putredescă; sati să'nu oia apa; casa cu tinda 

(ca bucătărie de vară) și apoi alături de odaia de locuit . 
pronul și șura, erati despărțite 

era cămara. Grajdul cu şo 
de ă pri i i ori casă prin un mic loc liber, ori reservat pentru lemne 
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şi se aflati puse în aceiași linie — şura era despărțită de 
curte prin un al doilea gard şi o a doua pârtă ca vitele: 
să nu intre la şură. Șura, se compunea din arie la mij- 
loc, în aripa: stingă era ferdela ca loc de pus bucate şi . 
nutrețuri,: la drepta se afla grajdul vitelor, pe podul că- 
ruia şi în şopronul -înaintat se punea finul, iar uşa graj- 
dului era sub şopron, care servia tot odată ca magazie pen- 

tru conservarea, uneltelor de muncă; sub şopron sunt şi: 
“cocina de porci, poiată pentru oi şi cotețul pentru găini și 
se păstra şi tăia şi lemnele pe timp ploios. Aria saă fața 
şurel servea la treeratul și vinturatul productelor, la adăpos- 
tirea, carelor încărcate cu bucate și fin și de cameră de pre- 

  

    

  

  

Fig. 9. Casa unui fost iobagii din Veneţia de sus (Făgăraş). 

ă 
N ” , i 

parat nutreţul. Finul, paiele, plâva eraă la îndemână, se . 

_ amestecaii pe arie, se făcea mestecătură și tocătură, și apoi . 

pe nisce oblâne se vira în grajd da dreptul în iesle, fără _ 

de cea mai mică alterare sai risipă. Recolta ce nu încăpea . 

în şură, se punea în stoguri și clăi înaintea, şurei (fig. 9, 10). - 

Porumbul desfăcut de foi se pune pentru uscat pe podul 

casei. şi tindei, iar productele b6be se păstreză în Jignițe, 

ambare de lemn de fag, şi în coșuri de nuiele în formă de 

Dr. Maior. — Economia rurală. i 8
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"con invers, tot pe podul cusei și tindei, unde se mar afara 

şi păstreză încă și carnea și Slănina. Porumbul e s&mință 
se păstreză și usucă pe o prăjină de sub sreşina casei în 
privdor. Obiectele casei şi menagiului se păstreză in tindă, 
în cămară şi parte în pod ori pivniță sau beciii..: 

  

  

      

Fig. 10, Casa unui boer (moşnean) din Veneţia de sus. * 

Românul sub influența, - împrejurărilor sinistre în care s'a găsit tot-d'auna, a avut puțin desvoltată viața, socie- 
tară și socială în sensul modern. El trăia, Și muncia pen- iru sine şi familia sa;—acâsta şe -si vede în aranjamen- tul casei şi economici sale căci casa, lui veche era întârsă cu fundul la stradă, cu fața spre grajd şi tot-d'auna cu. prispa în bătaia s6relui. Fără a se conturba din ocupaţiu- nea lui obișnuită câtu-și de puţii el supraveghiază întreg avutul săă; el pâte vedea sub 'şopron la unelte și dacă, ușa grajdului. este deschisă chiar în grajd, vede ce se pe- irece în curtea întregă şi vede și dacă este cine-va la șură și ce face acolo. Curtea este închisă cu 2 porţi şi i, unul la uliţă şi altul“ la șură și 
două rinduri de gardur 
grădină de legume şi pometuri încă sunt închise cu gard de nuele. 
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In timpul din urmă de la ștergerea iobăgiei -încâce-ait 

  Tre Re ter Pap 
    

   
    
  

Fig. 11. Casa lui A. Popa din Șinca veche. 

trecut și . Românii la construcţii precumpănitor, masive de 

a 

Planul Caset Grad , ura 

9 .v c - -. 

Bi | Cucina | 
: “ Sradină cu pomi 

roolitori 

Grădină “de legume ” 
2 

Fig. 12. Pranul unei gospodării rurale din 'Transilvania comuna llărseni. 

C. Planul casei. ă Planul grajdului, 

a. Odaia mare. gi. paturi. W. Sub-şopron.  m=esle. 

> Mică. M, + masa. „ Coş pentru bu- A= = grajd pentru ci Sar 

Co... tindă. he „soba. Nate (hamban).  A'= » 

ds... cămară „ Iadă- cornute, 

e... celariul ala p 
fu. . . cuptor de pâne o. dedat e ţesut. 

r. coş pentru fum. 

p =coteţpentru vițel. 

zid şi acoperite cu șindrilă şi ţiglă, şi la punerea caselor 

7
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„în aliniere — prin care casele şi satele românescă ai câş- 
tigat forte mult în aspect. Unele din ele aii case și clădiri 

"publice chiar monumentale de pot lua concurenţa cu ori-ce 
comune rurale chiar și cu cele săsesci foste iobage. Ten- 
dința generală este îndreptată acum unic spre a ridica șuri 
de pstră acoperite cu ţigle biserici și șe6le monumentale. 

. 

  

  

  

a     

„Fig. 13. Casă românescă din Frătăuţii noui, 

La, Bran și în alte părţi muntose, unde cade. multă ză: 
padă și. face iarna eșirea din casă anevoidsă, chiar imposi- 
bilă și până la grajd şi pe portă, cas 
în patrulater, și la mijloc este curtea cu modestul avut, iar grajd, șopron şi: șură se află sub acelaş acoperiș, iar i- nul şi modesta recoltă se află pusă stoguri și clăi în grădină. 

In Bucovina după anexarea ei de către Austria, prima îngrijire a guvernului nemțesc. pentru ameliorarea, stărei materiale a ţăranului a fost de a iimpune şi eventual a-i înlesni facerea unor instalaţiuni economice complecte, Re- sultatele se şi văd. (fig. 13). La Românii din Banat încă pre- domină ecaretele masive de zid asupra celor de lemn; unde este lipsa de material de construcţie, acolo sunt fă- cute de pămînt bătut, dar destul de frumușele şi sistematice 

a are'forma unui fort 
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Dar, este bine ca să: arătăm. ce fac şi străinii şi în special 
saşii cari ca popor mai cult ai avut tot-d'auna o influenţă. 
însemnată asupra Românilor și mai ai Românii să imi- - 
teze și adopte încă multe dela ei în cele sociale şi econo- 
mice. Și sașii ati avut în satele iobage (mai puţine) Ca 

“sele acoperite. cu paie, adi unic de zid, acoperite cu ţigle. 

  

  

  

    

- Fig. 14. Curte săsescă din Codlea. 

Clădirile economice de zid dateză şi la saşi din secolul 
al 17-lea, dar cu deosebire în -secolul al 19-lea sai des- 
voltat enorm. Sate și ecarete ca ale lor cum sunt cele din: 
țara Bârsei, noi nu am găsit nicăieri, nici în Austria nică 

“_ în Germania chiar,.cari nu erati de loc mai bune de cât 
cele românescă din Transilvania. De aci încă vede-ce pote 
face o prevţime cultă! și independentă materialicesce, căci 
în Germania preoțimea rurală stă sub patronatul proprie- | 
tăţii mari. Obiceiul de a păstra, finul în câmp cu satul în- 
treg - în şoprâne deosebite, usitat la comuna Rohrbach lîngă 
Şinca mare — l'am mai gășit'lingă Neu-Brandenburg în 
Meklenburg. Săâtele săsesci din . țara Bârsei sunt orașele 
şi modele de comune rurale și de gospodărie.
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Casa rurală săsescă-'cu curtea mai mare, mai spaţiosă, 

se distinge şi impune tuturor, prin ordinea și curăţenia 

  e = 

  

  

  
  

Fig. 15. Șercaia sat săsesc, 

ce domnesce în ea, sub tâte raporturile. Stradele sunt 

  

  
Fig. 16. Casă românâscă după model săsesc din 

largi drepte, casele aliniate și cu porți 
cu ziduri înalte spre stradă — garduri   

  
Șercaia. 

mari - închise, . şi 
de nuele mai că 
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mu se văd de cât în dosul satului, la fundul grădinilor. 
“Casa săsescă cu 2—3 încăperi mari în rind — apoi ur-. 
mâză un şopron şi 2—3 grajduri de vite după specie, şi 
între ele este șopronul de unelte, căruţe, ori ca bucătărie de: 
vară, şi în fine cocinile de porci. tâte sunt masive de zid: 
acoperite cu țiglă şi îni aceiaşi ordine. Şura mai spaţisă, 
şi menită să adăpostâscă mai multe producte. şi.nutreţ— 
pentru un gospodar mai mare;.ea are 20X10 m. cu 
2. ferdele şi aria la mijloc şi pusă tot-dauna, perpendicu- 
iar. pe cele-l'alte. clădiri,. şi despărțite de ele printr'un 
mare spaţii liber; -iar între ea şi grajduri se află plat- 
forma, una, saii două” pentru pus gunoiul la fermântat. 
Şurile vechi la saşi, eraă precumpănitâre din lemn — pe 

  

  

7 

    

  

    

Fig. 17. Casa unui fruntaş din Șinca veche. 

stilpi de stejar şi acoperite cu paie — adi insă sunt. în 

majoritate de zid, mai rar pe stilpi, şi cu pereţii de scân- 

duri 'şi acoperite cu ţiglă (lig. 14).. Bucătăria “de vară și. 

cuptorul: de pâne, bacăză — Backhaus, este mai tot- 

dauna la pârtă după ușă, ca un annexal porții. Ordi- 

nea. şi curăţenia, ce. domnesce în.curtea săsâscă-din Tran- 

silvania, este uimitâre și de model. Șurile moderne sunt
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“mai puţin practice de cât cele vechi delemn, căci sunt 
forte scumpe și adesea se încing bucatele în ele. 

Ea nu a rămas fără de influenţă şi asupra românilor, 
cari le imiteză forte des, atât în satele miste (fig. 16) în 
timpurile vechi şi noi, cât şi în satele pur românesci (fig. 

„9, 11,17). Ei au avut ce vedea şi adopta de la Saşii cei din 
ţară, ce aveaii să adopte dela Albanezi, Greci şi Bulgari? 

Chestiunea casei rurale nu mai pâte fi. desconsiderată 
şi neglijată, nici de guvernul român și nici de particulari. 
Laveleye, celebrul economist belgian, a calificat casele ț&- 
ranilor noștri de- inferidre celor de la locuitorii troglodiţi 
din Africa. După ce însă construirea caselor model de 

_ 

  

  

  

    
| Fig. 18. Case din Vasluiă. | 

cătră guvern, n'a dat resulta 
form. intenţiunii autorului 
merit de a le impune mode 
sub formă de casă parochi 
i6te anexele necesare, 
după un plan aprobat d 
imita și sătenii. — In 
mai pretutindenea exist 

tele dorite şi nu at eşit con- 
lor, nouă ni se pare mai ni- 
le noui în sarcină comunelor— 
ală pentru preotul satului cu însă cu'o „gospodărie complectă, 9 Suvern, pe care de sigur le vor „Transilvania, Bănat şi Bucovina, a prin sate casa parochială, cu eca- 

e 
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rete complecte pentru o gospodărie. mijlocie, sai una de 

țăran fruntaş din comună. De ce nu sar. introduce ele şi 

în ţară? a Mea a 

După ce s'a dat preotului pămînt de cultură, nu ar fi 

de cât echitabil şi just ca să ise facă de.comună, şi clă- 

dirile și ecaretele economice necesare, a mâ&surat progresu- 

lui timpului care să servescă și locuitorilor de model. După 

organisațiunea nostră actuală, singur preotul este inamo- 

vibil în sat şi comună; şi factorul principal de cultură, căci, 

învățătorul primarul și notarul sunt amovibili, și se schimbă, 

forte des. Cât de necesar este a se face ceva sacrificii pe : 

erenul acesta (fig. 18 și 19). 

  

      

  

Fig. 19. Case de la Chiţoc Vaslui. 

La, proprietatea mare în -timpurile vechi, eraii pe unele 

moșii case boeresci şi ecarete, cari ar face onore ori! şi 

„cărei moşii mari moderne. : . 
- Cele mai multe însă sub arendași s'au neglijat, ati de- 

cădut, s'aii pustiit. Adi arare ori găsesci ceva instalațiuni 

de Dâmne 'ajută, pe cele moșii mari din țară. “De aceea 

credem că nu va fi de cât interesant pentru marii culti- 

vatori ai noştri, d'a reproduce câteva exemple din străi- 

nătate, de la, fermele model visitate de noi (fig. 20).
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 20, Curtea 

de 
la 

Puszta 
Bozită. 

, 

l, 
Locuinţa 

inspectorului 
domenii; 

2. 
Locuința 

administratorului 
moșiei şi 

ajutorului 
să ăi; ;3, 

Caucelaria 
telefon, 

spiţerie, 
cămara 

“econornici 
şi 

grajd 
de. 

cai; 
4. 

Șodla 
şi 

locuinţa 
învățătorului; 

5, 
6, 

7 
Locuinţele 

ar- 
gaţilor 

familişti 
de 

la 
boi 

şi 
caii 

de 
muncă; 

8, 
Locuinţele 

meseriașilor; 
9. 

Ateliere. 
şi 

locuinţele 
timplarilor 

şi 
curelarilor; 

10. 
Remisă 

pentru 
trăsurile 

funcţionarilor; 
11. 

Ferăria 
și 

rotăria; 
12. 

Magazia 
de 

bucale 
cu 

două: 
„ 

etape; 
13, 

14. 
Pătule 

de 
porumb; 

15. 
Grajdul 

de 
vaci 

pentru 
argați; 

16, 
17 

şi 
18. 

Coteţele 
de 

porci, 
d'asupra 

coteţele 
pentru 

găint; 
19. 

Grajd 
de 

îngrăşat 
boii, 

cu 
despărţitâre 

pentru 
juncani ; 

20 
Grajdul 

pentru 
boii 

de jug; 
21. 

Grajdul 
de 

vaci 
a 

funcţionarilor; 
22. 

Grajdul 
hergheliei 

economiei; 
23. 

Grajdul 
şi 

ocâlo 
pentru 

vitele 
de 

rasa 
Simmenthat; 

24. 
Ocolul 

pentru 
mânzi; 

25. 
M6ra 

şi 
ferăstrăul; 

20. 
Grădinile 

pentru 
funcționarii 

moșiei, 
* 

Bi 
”
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Dăm alăturat curtea Puszta Bozit6 a domeniului Zsombolya . 
(Jimbolea) a Excelenţici Sale contelui A. Cselonies — de - 
lângă, Temiș6ra, pe. care sunt în total 14 curți economice, 
cu 7 filiale (vedi harta), cele mai multe înfiinţate - - după 
1880, de când agricultura a devenit predominantă. 

Curtea de la Puszta Bozito cu 1 filială era menită pen- 
tru exploatarea a 3.671 jugere arătură, 159 jugere gră- 
dini şi intravillan, 308 jug. livedi, 254. jug. pășuni, 30 
jug. pădure, la; olaltă 4.422 jugere. 
A Curtea Alexandra de la San Nicolau mare proprietatea | 
Contelui Coloman Nâlo. 

pa iei ZI     
  

  

  
  

  

  
    
  

Fig. 21. Domeniul Nagy Szent Milos, propr. Contelui Nâko 

Curtea Alexandra. 

1. Locuinţa administratorului. - „XV. Grajd de ol. 

„31. Grajdul de car şi vactale administratorului. XVI. Remisă de maşini. 

III, Coteţ de păseri. - , XVII. Grajdul vitelor argaţilor. 

1V. Cocina de porci. XVIII. Locuinţele argaţilor, 

V. Lăptăria cu abur fabrică 100 “Hs. unt pe qi. XIX. Ferăria. 

VI. Locuinţele arsaţilor. e A. Puţ artesian. 

VII. Grajdul de porci al curţii. - B. Parcul. 

VIII, Locuinţa argaţilor. a e Cisternă. _ 

IX. Grajdul de vacă.! . . Ă —— Conductă de apă. , 

N: Magazia de producte. Ă „==- Căi ferate sist. Decauwille. 

XI. Grajdul de bol şi de cal. -G. Grădină. 

” II, XIII, XIV. Pătule de porumb, - mo me 

Pe domeniul. Bellye fosta proprietate a A. 5. I. Archi- 

ducelui Albrecht adi Friederic,. curtea, de la Braida, 

are clădirile schițate la pag. 124. Suprafața moșiei este de



194 
Îi ] 

„494. ha, din care 265,2 ha arabile, 6,5 ha grădina de 
hameiii, 168,6 ha fineţ. Vitele:- 105 vaci fătătâre, 3 tauri, 
32 cai, 36 serâfe de prăsilă și 200 porci de rudă. 

In țările culte ale apusului capitalul de investire a mo- 
şiilor fiind mai mare și mai ieftin, şi clădirile sunt mai 
numerâse și mai complicate, une-ori adevărate clădiri mo- 

  

  

    

  

  

      

1] . „ In |cZin 
Curtea pen- — Ă 

tru paie . : [=] | e |. P 1 | 1] 

, N - xle|:]|| . Loc pentru 
PC pre ron i pu. - şirelo şi sto- - m îi - - Ă 

a | gurile 

Curtea de fin - [+] de 

reservă     

  

  

  

      
  

  

Fig. 22. Ă a 
a. Locuinţa pentru funcţionari cu parter înalt; b. Locuinţă pentru logo 

f&t; e. Locuinţă pentru argaţi şi servitori; d. Locuin 
e. 1 magazie pentru 6 000 Kl. de bucate ; f. remisă, 
- g. grajdul pentru 38 cai; h. Grâjdul pentru v 
câte 51 vaci şi un taur, * platformele 'de gu 
mera de tăiat paiele, cu mora și locomobila ; 
țul — fin, paie; cositura și nutreţul „verde; 1. 
de brânzeturi; mm. silosurile de sfecle; nn. Coteţele de porci şi găini pen- tru servitori, . . . linia ferată sist. Decauville la şoprâne, în grajduri şi camere de nutreţ: o. mâră de abur cu: 2 'petri; p. Coteţele de porci; r. Us- cătorea de hamei; s. Şcola;. t, Gheţăria, 

pentru trăsuri și unelte; 
aci olandese incăpător pentru 
noii; i, camera 'de nutreţ, ca- 
k. şopronul de păstrat nutre- 

Lăptăria, cu camera de lapte și 

numentale. .In Meklenburg am vedut. clădiri 
șuri a căror acoperiş era de.o jumătate 
și grajdurile aveaii „tot comfortul 'în ele. 

Clădirile sunt o parte principală a moşiei și indispen- 

enorme — 
pogon 1/, de ha 

ta maiestrului tâmplar : ; 
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sabile atât pentru cultura mare cât. şi pentru cultura mică. . 
Fără de adăpost pentru 6meni, vite, unelte şi producte, 
nu este posibilă agricultura rațională. Clădirile existente 
sunt tot-d'auna lipite solului şi fac parte din inventarul 
saii zestrea moşiei, şi ca atare ele se transmit la aren- 
darea moșiei, la ipotecare și la vindarea ei. Arare ori se 
pot lua ele de pe moşie 'saii.a se muta dintr'un loc în- 
tr'altul, ori că cumpărătorul sai arendașul moşiei să nu 
voiască să le primâscă și întreţină în bună stare, și:să 

"silescă pe proprietarul lor să le vîndă deosebit ori să le 
„ridice de pe moșie. a e e 

__ Clădirile ca parte integrantă a moşiei- se -deosibesc însă 
de sol prin aceia, că ele nu aduc un venitnet ca pămin- 
tul, şi nică prin folosință ele nu câştigă, ci din contră perd 
din valrea, lor- cu timpul ce trece — ori le folosim oră 
ba. In loc ca ele să aducă -un venit "net, din contra cu 
ele cheltuim în continui, căci pe lingă capitalul forte în- 
“semnat întrebuințat la construirea lor, urmeză în continuă 
alte cheltueli mai mărunte, cunoscute sub numirea de do- 

bînda” banilor, amortisație, primă -de asigurare și de re- 
paraţiune, cari t6te reapar sub numirea de chirie. Cu tim- 

-pul ce trece ele perd treptat din val6rea lor, în cât după 
un timp 6ro-care'nu mai represintă nici.o valdre de cât 
materialul ce se. mai păsesce în ele, dacă îl putem în- 

trebuința la ceva și pe acela. a” N 
- Ca clădirile .şi ecaretele de pe moşie să fie ţinute tot- 

W'aună în bună stare și să ne putem folosi de ele, tre- 
bue să prevedem tot-d'auna în bugetul moșiei un anumit 
procent! din costul lor, pentru reparațiune, şi un altul pen- 
tru amortisare, că după un timp să le putem reface din 
noi. Ele se consumă şi uzâză încet dar constant, în cât; 

după un.număr 6re-care de. ani, ele nu se mai pot re- 

* para de loc, căci reparâţiunea lor ar costa mai mult de . 

cât a le reface însăși din noii și le vindem sai între- 

buințăm numai materialul din ele. Deci cu cât sunt clă- . 

dirile mai vechi, cu atât trebuesce alocat un procent mai 

mare pentru reparare şi pentru -amortismentul lor, pen- 

tru timpul când ar- trebui refăcute diu noi. Acest cas, 

se pote întîmpla mai curind ori mai tirdii, după calitatea
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materialului și soliditatea construcţiunei și destinaţiunea, 
lor; el se pâte însă ivi prin întimplări extraordinare și 
neprevădute prin cause elementare: furtuni, foc, apă, cu- 
tremuri de -pămint, inundaţiuni, vinturi mari, inimici, cas 

de r&sboiu, etc., dar și prin cele înşi-și, că nu mai cores- 
pund scopului şi menirei lor primitive, prin schimbarea, 
raporturilor economice sociale; etc. 

De obicei. proprietarul își face tot-d'auna clădirile de 
cari el are necesitate la moșia sa, şi în felul cum le 
crede dinsul mai nimerite. Insă fiind-că clădirile mari și 
scumpe ne absorb şi -fix6ză o mare parte din capitalul 
disponibil, cei mai mulţi proprietari recurg la împrumu- 
tură și înzestrâză moșiile lor cu ecaretele necesarii, nu cu 
banii proprii ci în basa contractării unei sarcini ipotecare, 
şi plătesc chirie pentru dobinda şi amortismentul banilor 
împrumutați. Chiar și când moşia se arendeză, este mai 
avantagios de a o înzestra, înţâiii și să o'arendăm cu eca- 
retele necesare de cât nuda proprietate, căci fără da in- 
stalațiuni nici arendașul nu se pste folosi de ea cum se 
cade, şi moșia cu ecarete se: arendâză tot-d'auna mai 
scump de cât una, fără -ecaretele necesarii, abstracţie fă- 
cend de chiria ecaretelor. Arendaşul are numai să su- 
porte prima de asigurare, şi. unele reparații mai mici, pe 
când reparaturile radicale și construcțiile din noă privesc 
tot-d'auna, pe proprietarul imobilului. - 

Clădirile sunt un r&ă necesar al moșiei, de care arare- 
ori ne putem lipsi la agricultură, și cari prin -spesele lor 
de construcție şi întreţinere îngreunâză considerabil ex- 
ploatarea moşiei. De cele mai multe ori însă. sareinele 
prea mari provin unic din ridicarea de clădiri nepotrivite 
cu moșia, sali necorespundătâre cu mărimea, și sistema. 
de exploataţiune adoptată. 

Totu-şi şiele ne aduc fol6se însemnate | Cc Lol indirecte și dacă 
nu aduc venite în bani. Să luăm nu numai economia în- 
semnată de nutreţ și produote, ce facem când le putem: adăposti la timp de intemperii?! Apoi alte fol6se ne aduc 
prin aceia, că putem păstra productele pentru timpuri, 
când se ivesc: preţuri mai convenabile; unde -de alt-cum 
am îi siliți să le des facem cât mai în srabă la cel d'in-. 
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- tâiu venit și cu ori-ce preţ ce ne -oferă pe ele. Alte fo- 
l6se provin din buna ţinere și îngrijire a vitelor, căci lor 
le priesce , alt-cum mâncarea -ce o mănîncă iarna, dacă 
sunt în grajduri închise şi calde, cu o temperatură po- 
trivită, și alt-fel când staii afară sub cerul liber ori după 
o zăpadă expuse gerului şi intemperiilor, Chiar şi vitele 
de rasa nostră indigenă nu se mai pot ţinea iarna afară 
ori cât de rabdurii și tenaci ar fi ele, dacă-nu voim să. 
le perdem cu totul. Degenerarea fără pereche a lor în_ 
deceniile din urmă se. “datoresce cu deosebire lipsei de 
hrană şi de adăpost pe timpul iernii de la, devastarea pădu- 
rilor. Tot aşa şi ecaretele şi nutrețurile se conservâză mai 
bine la adăpost, fie .şi sub un şopron deschis numai fe- 
rite de plâie şi umedelă, de cât. stând sub cerul liber, 
expuse tuturor intemperiilor. 

Deci clădirile sunt necesare să existe î în număr. suficient 
pe fie-care moşie, şi în raport cu întinderea şi modul de 
exploatare a ei. In climatele nâstre secetâse şi uscate de . 
multe ori unele clădiri: le- putem întrebuința alternativ pen- 
tru 2 scopuri, mai cu s6mă când nu avem instalaţii de 
ajuns. Așa, grajdurile de vite şi de oi le putem întrebuința, 
vara și tomna ca: magazii provisorii pentru producte, până 

la vîndarea,. acelora sati trimiterea lor la, docuri, şi vitele 
pot rămânea, nptea afară ori la adăpostul clădirilor până 
timpul este încă frumos. Dacă șurile şi şoprânele pen- 
tru nutreţ nu sunt încăpătore să cuprindă întregă recolta 
de îin, atunci o parte din el îl punem în clăi și paiele 
în şire; o altă parte de nutreţ verde il murăm Sil păs- 

trăm în gropi și silosuri. 
- In timpul modern cu înlesnirile lui mari de transport 
și vîndarea productelor, o parte din producte le trimitem 
îndată la, edificiile publice, la docuri, gări, schele în ma- 

gaziile de la porturi, 'etc., prin care facem economii de 

clădiri şi putem urmări .d'aprâpe mersul pieţei de pro- 

ducte,.ca, să avem şi noi producte în localitate; chiar dacă, 

plătim acolo o chirie pentru. ele, suntem folosiţi. Gările 

şi schelele aii deposite însemnate pentru depositarea, de 

cereale, făcute în vederea trebuinţelor agricultorilor, ca 

să pâtă participa la comersiul internaţional. -
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Clădirile economice se împart după materialul din care 
sunt făcute şi după durata lor în construcți! masive do zid 
sati de piatră, cari ai să dureze timp îndelungat, timp 
de o sută de ani şi mai bine şi construcții ușore saii de 
lemn, cari ait0o durată de 20—30 de any, şi în fine con- 
strucții provisorii pe un an, doi sai și mai puţin. pe cari 
după ce şi-au îndeplinit scopul lor le ridicăm iară-și şi 
le mutăm în altă parte, ori materialul din ele îl între- 
buințăm la alt-ceva. Valdrea intrinsecă a clădirilor depinde 
de materialul ce este pus în ele și proveniența lui și de 
modul de clădire a lor. Clădirile de durată ori uşâre se 
fac mai ieftine când există material de construcţie în lo- 
calitate, saii că îl avem chiar pe moşie, și ne--vin mai 
scumpe atunci, când trebue să-l cumpărăm şi transportăm 
din. altă parte. In casul din.urmă, de- multe ori spesele 
de transport ale materialelor diferite fac mai mult de cât 
prețul lor de cumpărătore. Dacă există pe moşie pâtră, 
de construcţie, var şi lemne de construcţie, atunci elădi- 
rile se fac, mult “mai ieftine d. ex. la munte decât la câmp 

unde nu există nici una din aceste materii prime și tre- 
buesc aduse cu mari spese din depărtare, de la-munte. 
Deci și valdrea intrinsecă a clădirilor va fi alta, la munte 
și alta la câmp. e 

Apoi materialul existent influențeză mult asupra clădi- 
rilor și a modului de a construi.: La munte unde este 
lemn și pâtră de o potrivă, clădirile se fac precumpănitor . 
din lemn din birne grâse și acoperite cu şindrilă car! vin 
mai eftine de cât cele de zid. La: Baltă și Dunăre, unde. 
sunt păduri întregi de salcie și răchită, nimestiile se fac 

„ des de gard şi lipite cu pămînt, iar la câmpie în Bără- 
gan unde, există lipsă de tâte şi de ori-ce fel de material 
de construcție, clădirile economice se fac din pămînt bă- 
tut între două scînduri şi punând și ceva plevă sai paie 
mărunte printre el; o atare casă. și clădire de lut, încă 
este destul de bună, căci vara este răcorâsă si iarna caldă 
şi dureză câte 30—40 de ani; numai păreţii ei să ă 

ş 
» numai păreții ei să nu atragă umedâlă ori să nu fie expusă inuna 

lutul şi casa atunci să dărimă. 
găsesc în Vlașca în satele de pe 

ațiunilor, cari înmâie 
Atari case de pămînt se 
malul Dunării, apoi multe - 
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în Banat pe malurile. Tisei. Dacă ele sunt bine făcute, Ii- 

pite şi văruite pe d'asupra, sunt destul de curăţele şi pre- .. 

sentabile. Pentru acoperişul nimestiilor rurale, paiele, stu- : 

fu!, şindrila şi ţigla saă olanele sunt cele mai usitate, pe 

cari le avem şi:putem produce "noi înşi-ne.: 

In: gonere căutăm șă utilisăm în prima linie materialul 

existent la faţa locului sai care există în apropiere şi se 

pâte avea mai cu  înlesnire. La adăpost nimeni nu: caută 

din ce fel de material este el făcut, numai adăpost să fie 

ca să ne ferâscă de vint şi picurile reci. Frumusețea. 'și 

durata (lui vin în a doua 'lipie. Construcţiile masive de; 

zid nu le poţi avea cu înlesnire: pretutindenea. E | 

Greşela cea mare a caselor și satelor modela fost, d'a 

pune frumusețea şi aspectul. exterior  d'asupra utilității. 

A face casă de cărămidă arsă;cu cărbuni aduși. din An- 

glia, şi a, le face numai într'o jumătate de cărămidă, în 

Bărăgan unde clima: este forte. aspră, -vinturile mai -dese . 

şi fârte violente; în stepa lipsită de ori-ce adăpost şi pro- - 

tecțiune, şi ăpoi ale acoperi cu șindrilă adusă de la munte 

până pe malurile Dunărei și Borcei, unde stulul cresce 

în abundență de 3—4 m. înălțime, şi un acoperiș de stuf 

binc făcut pe o casă, pte să dureze forte bine 20—30 

de ani şi mai bine, mai mult chiar de cât şindrila, a fost 

tot ce putea fi mai nepractic. Nu este dar mirare dacă 

casele model la noi ait-eșit şi scumpe şi: prâste, şi nu 

ati ţinut; mai mult de 5—8 ani de (ile fără reparaţie. Cu - 

suma de. 0 mie de lei din materialul. existent la fața lo- 

cului, şi cu munca: însuși a ţăranului,direct interesat, şi . 

pote face întrega economie a iuj după un plan aprobat 

de guvern, ca să ţină 2 generaţiuni de om... - 

 “Ţeranul nostru nu este. lipsit nică. de 6re-care rutină şi 

nici de spirit practic, în arta de a clădi, numai să aibă 

din ce. Străinii chiar îi recunosc aceste aptitudini firesci 

ale lui, numai să i se dea posibilitatea, «şi aibă o. povaţă 

“bună mai pre sus da cercul vederllor sale. Casele lui îă- . 

cute la munte: din birne, la. Baltă din nuele sai din pă- 

mint bătut, sunt destul de “frumâse . și curate. Instituţia, 

înființărei bordeilor în -pămint, pare & fi fost adusă în țară | 

"de cătră locuitorii veniți pe la: începutul secolului trecut, 

Dr. Alaior.— Economia rurală. , : y 9 e 

!
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de peste Dunăre. Cel puţin în .folosinţa lor, se găsesc 
cele mai multe bordeie săpate în pămint, ca locuinţă 
pentru 6meni şi animale. Dacă gospodăria sătenului este 
insuficientă, sau şi nepractică, este de datoria guvernului 
de.a-i da şi impune una mai bună, dar potrivită cu pu- 
terile şi exigenţele lui. e e a 

Un material care nu este în de ajuns utilisat în ţara 
nâstră după cum ar merita, la clădirile rurale este lu- 

tul călcat şi amestecat cu paie mărunte ori tocate, şi 
cu plâvă de cereale, din care după ce a fost călcat bine 

“tăiat în forme cubice, şi uscat bino la sâre; ar da un ma- 
terial excelent pentru construcţiile rurale, şi tare aprâpe 
ca cărămida arsă. Aceste sub numirea de Lehmpissce, se 
întrebuințeză în străinătate fârte des la, tot felul de cons- 

“trucţii- rurale. Noi am avut ocasiunea să vedem mai 
multe atari clădiri de lut călcat şi amestecat cu plevă, 
şi ni sai părut destul de' practice. Intre altele vom cita 
un prajd de 100 capete de vite mari, vădut în Roggow, 
o moșie. din Meklenburg-Schwerin — care era de tâtă 
frumusețea, și fiind tencuit şi văruit pe din afară, nime 
nu dicea că nu este zidărie de pâtră ori de cărămidă arsă. 

"Același material sar putea, întrebuința des și la noi, şi 
„mai cu s6mă în Bărăgan cu căldura lui tropicală, bucăţile 
acelea de pămint nears, amestecat cu pl&vă, în decurs de o 
lună-două, ar ajunge să 'aibă o duritate egală cu pâtra, 
masivă. .Pe multe locuri, paiele de cereale de grâu şi se- 
cară, cărora în lipsa de vite 'proprii, vara li se dă foc la 
treerat, pentru a curăţi locul de ele, sai mai târdiu cu 
șira întrâgă, ar putea, servi la arsul de cărămidă, iar cele 
de secară și unele lungi de grâiă, ca să se facă din- ele jipi 
pentru acoperirea nimestiilor.. (Agrologia pag. 90) -. 

_ Paiele de secară și stulul, se potrivesc fârte bine pen- 
tru acoperirea, nimestiilor, liind-că ele sunt ieftine, aco- 
pere bine clădirea și durâză forte îndeiungat, dacă aco- 
perișul “este bine făcut. Pericolul de foc la, ele, este. ceva 
mal mare de 'cât la șindrilă şi țiglă, - | 

n ori cec i i ie 1 px și ecarotele nocsare, există și i age Penira făcut cast 
aprâpe pretutinde: , i tărani Sisasce . destul n țară pe p! ncenea, ca și țăranul să iasă din bordeiul 

— 
> 
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de până acum, şi că vitele sale şi recolta lui, să lie la 
adăpost de ger şi intemperii. Tot aşa dar mai curind,-ar 
putea-o face proprietarul şi arendaşul mare, mergând cu! 

bun exemplu înaintea lui, ca nici ei să nu mai ţină vi-- 
tele şi productele 'lor iarna afară. Odată, ce țăranul ar în- 

v&ţa a cunâsce de la curtea boerescă,  avantagele ecare- 

telor ca, adăpost. pentru vite, unelte, și recoltă, va fi el 

însuși în stare să și le complecteze și refacă mai cores- 

pundătâre, şi situațiunea materială a lui se va îmbună- 

tăți treptat, în scurtă vreme. Numai economisind risipa 

enormă de nutreţ; şi producte, ce i se strică astă-di în pie 

şi nordie, trasă, şi călcată de vite în picidre, represintă, 

pentru el un beneficii destul de însemnat. Apoi că vitele 

lui fiind la adăpost de ger şi intemperii, consumă în ge- 

nere mai puţină hrană, și .ceea-ce o consumă, o utiliseză 

în mod productiv pentru ele, şi cu folos pentru stăpânul. 

lor, iar nu ca prin.0o hrană mai abundentă,. să, compen- 

seze lipsa de adăpost. | ă 

Dar pâte am fi nedrepți, do a acusa şi învinovăţi unic 

pe ţăran, de starea lui de înapoiere. Cum se iasă țăranul 

din bordei şi din coliba scundă şi întunecâsă, și să-și 

facă clădiri sistematice, când la stăpânul săi, la proprietar 

şi arendaş, el vede aceiași” lipsă şi risipă ca, şi la el acasă, 

iar preotul din -sat, singurul cu mai multă învățătură. și 

carte de cât ei, acela încă trăesce în egală miserie cu ei 

în celo: economice? Până nu va avea, exemple- vii înain- 

tea ochilor săi şi dilnic, va fi grei de luptat cu el, şi! 

mai grei de a-i convinge, și mai puţin de a-i desvolta a- 

morul propriă pentru ecarete sistematice. | 
y - > 

“ Clădirile rurale ale economiei, trebuesc să cuprindă în 

sine, casă de locuit pentru proprietar saii arendaș, locu- 

_înță deosebită pentru vichil sat administratorul moşiei, 

pentru comptabil, peniru personalul inferior de control. şi 

auxiliar al moşiei : logofeţi, grădinar, mecanic, meseriaşi, 

cari mai toţi sunt familiști, apoi locuinţe. deosebite pen- 

tru argaţii căsătoriți cu familiile lor. fie-care separate, 

avend și o cameră două pentru argaţii fâră familie, ca 

«să-și pâtă premeni şi dinșii hainele. do pe ei când sunt 

ude; alte pentru. muncitorii străini do pe moșie; să fie graj-
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duri solide pentru iarnă, și.coșare de vară pentru vite, 
_după specia și folâsele ce avem de la ele, apoi șuri și 

şoprâne, pentru adăpostul. recoltei și nutrețului; șoprâne 
și magazii pentru unelte. şi mașini, ateliere pentru repa- 
rarea, instrumentelor, magazii. pentru bucate, pătule pen-. 
tru: porumbul în ștuleţ, crame pentru: mustuitul struguri- 

“lor, pivniță sai beciu pentru vin şi ţuică, pivnițe pentru 
murături și păstrat legume şi cartofi; pe moşiile mari mai 
sunt şi velnițe sat fabrici de spirt, lăptării sistematice 
cu: căşării, diferite ateliere pentru reparatul masinelor şi 
facerea altor piese din noii, mori de” apă sai de abur, 
ferestraie, cârciume, hanuri, ghieţării, etc. 

Asupra capitalului de învestit în clădiri, agronomii şi 
estimatorii agricoli nu sunt; de acord, şi nici nu pot i, 
după ce fie-care din-ei, a trăit în altă ţară şi altă re- 

“giune, deci ai muncit sub raporturi economice diferite. 
Unii iaii ca; termen de comparaţie: costul lor când sunt 

„nou; alţii. val6rea lor usuală în starea în care se găsesc. 
Costul lor de făcut din noii este greii de a-l stabili pre- 

„ tutindenea şi mai. cu s6mă la clădirile vechi, la cari nu 
-se cundsce de multe ori: nici întemeiatorul lor și nică spe- 
sele avute” de acela; apoi: nici nu este de lipsă a şti a- 
câsta exact, fiind-că unul clădeşce mai scump altul mai 

“ieftin, şi se schimbă adese ori şi raporturile de procurat 
materialul. Audim astă-di pe mulți proprietari şi arendași 
dicend,. că înainte vreme era, uşor de clădit şi de fâcut eca- 
rete cu podudde, meremeturi, când" braţele şi: cargle locui- 

„torilor clăcași erai. la dispoziţia boierului, pe cari adi 
însă trebue să le plătâscă; Dar nu trebuesce perdut din 

„Vedere, .că adi se construesce tot aşa, de ieftin şi pote mai 
ușor de cât atunci, căci astă-di se aduce pâtra, şi lemnul 
de construcţie forte ieftin pe calea. ferată din alte părți, 
d. ex. de. la munte; banii sunt mai'ieftini de cât atuncea 
și so găsesc în fară tot felul de meseriaşi si antrepre- 
nori, pe cari atunci nu-i aveai şi trebuia-i să. aducă 
mari sacrificii și cheltueli aniame din eg i, acasa 

Asupra evaluaţiunii cei mai mulţi 
de moșii, înclin 
lor usuală, în: 

2 ți agronomi și taxatori 
ă pentru taxarea clădirilor după valorea 
sarea: în care se găsesc ele în momentul 
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acela, şi raportă valorea clădirilor la valorea pămintului 
la a cărui exploatare servesc. O clădire pâte să fie veche . 
dar fiind încă în bună stare pâte să fie mai mult vred- 
nică de cât una nouă, dar defectudsă. Se exclud însă din- 
tre clădirile economice - acelea, cari nu contribuesc pro- 
priu dis la exploatarea directă și căutarea moşiei, dar 

sunt bună-dră unele anexe ale ei — fabrici de spirt,” câr- 

ciume, hanuri, mori, prăvălii, palate pentru proprietar etc. 

cari se pun în alte conturi, ale proprietarului însu-și, ori- 

a intreprinderilor industriale şi comerciale ale lui. 

"Pabst care a trăit şi muncit multă vreme ca profesor 

la Ung. Altenburg în Ungaria şi cunoscea, forte bine sta- 

rea agriculturii extensive ungare din propria-i experiență 

dice că 20%, din valorea pămîntului este puțin pentru 

învestirea lui cu clădirile și ecareturile necesari; 25—30%/ 

din contra este suficient, iar 40%/, este prea mult pentru . 

a le face chiar din noii. o. | 

Guido Kraft actual profesor la Viena, cifrâză capitalul” 

învestit în clădiri la. 20%, din valdrea pămîntului ca. pu- 

țin, 25 — 40 la sută ca potrivit, iar ca, mult când este 

40—50%,. și mai bine. E 

"Von der- Goltz dă costul clădirilor a unui domenii din 

Prusia orisntală la 39,1%/ când: sunt noui şi 3l „Boa i 

starea actuală din val6rea. pămîntului. 

După recensiunile făcute de..noi în diferite regiuni lo- 

cuite de Români, ţăranul fruntaș — D. N. din Frătăuţul 

noi avea .20%/, din valorea pămîntului pus în clădiri; în 

țăran codaş tot de acolo 54%, din valorea pămîntului; sati 

instalaţie de 597 fl. la 1.100 fl. proprietate. 

Fermele model ces.:și reg. de la Rădăuți, după 9 

estimaţiune oficială făcută, în anii din urmă, posedă i în- 

vestit în clădiri actualmenta: 

_ Administraţia centrală . . .. . . 51.000- fl: | 

Gircumsoripţia Rădăuţi .. . . „42.348 » „după 1.389 ha: 

» Mitoca . . ... „22.703 > > - 1.032 » 

pu Brădet . :.; . .931745 > ». LIT » 

ap Prătăuţi 6127 » » 869 » 

« -- Frasin (moșie de SI 

- | munte) . . .15.614 » » _9.285 » 

    

o Suma, „222715 11. 9.160 ha
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" Bvaluând heotarul peste tot cu 240 fl. va da capitalul 

învestit în clădiri în “total numai. 16%, din. valdrea, pă- 

" mîntului, iar dacă vom scădea moșia Frasin (muntele Lu- 

cina) cu mult teren de: păşune și puține instalații numai 

şoprâne şi grajduri de vară, vom obține 33%/ - din val6rea 

pămîntului precumpănitor arabil-—ceea ce evident că nu 

este mult pentru o fermă model. | 

Moșia Ţibănesci de 4.000 fălci întindere =5. 720 ha, pro- 

prietatea "d-lui P. P. Carp, din care 1.900 fălci pădure, 

posedă învestite în clădiri și ecarete la circa 2.100 fâlci a- 
rabile şi finaț în valdre de 293. 700 lei sati circa 98 lei 
la ha, iar moşia Climesci fostă proprietătea lui Grig. G.. 
Cozadini de 1.110 fălci — 1.573 ha, din care vr'o. 800 

" fălci arabile, 220 fălci pădure, iar restul grădini, vii, fi- 
neţuri, posedă învestite în clădiri şi acareturi 249.500 lei. 
valâre 196_lei la ha; însă proprietarul mai ținea și alte 

moșii megieșe în arendă și productele le adăna la tot cur- 
tea, și armanele sale. 

" Evaluând falcea de 800 lei sai hectarul - de. arătură la 
560 lei, vom avea în casul d'intâiă pentru moșia Țibă- 
nesci 17,5%, iar în al doilea 35%, din: valârea pămintu- 
lui pus în învestirea lui cu, clădiri și acareturi. 

In Transilvania cam 30 — 40%, este capitalul învestit 
la ţ&ranii români; 930 fl.—1.000 fl. instalaţii la 1.800— 

2.000 fi. proprietate iar la ţăranii Saşi este peste 50—60%/, 
căci dinșii clădesc fârte scump; 2—3.000 fl. costă de o- 
biceiii o curte săsâscă la 10 —.15 jugere catastrali pro- 
prietate. Șura de petră singură costă-la 1.000 fi. Curțile 
mari săsesci şi la posiţie bună se vind adesea cu 4 — 
5.000 „fl. curtea fără moşie!! 
„Da, cumpărarea unei moșii neglijate și dărăpănate, ori 
la luarea ei în arendă pe timp mai îndelungat, pe care 
nu se găsesce de loc clădiri, nu tindem să facem de o- 

| dată clădiri masive peste tot; este de ajuns dacă facem 
- una două masive, casa şi magazie, iar pe cele-l'alte le fa- 
cem uşre și maj ieftine, căci alt-fel ne învestim întreg 

ic mii mn tin şi na ne române penru vit 
mai. simple de letan, gară or oauniaaher, Olădirile fie î i paiantă, ori-ce ar fi, numai 

= 
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adăpost să fie, ca să ne facem lipsa cu ele. Mai tirdiă, 
„le putem complecta 'ori să. facem altele masive în locul 

lor. Dar dela început trebue să avem casă pentru 6meni, 
grajduri pentru vite, magazie: şi pătule pentru producte,. 
cari trebuesc să fie tâte în ființă la: intrarea, iernei și la 
înăsprirea vremei. e Se | 

Clădirile masive de.zid recer capital însemnat la con- 
struire, 'dar în schimb. ele recer mai puțină reparaţie și 
spese de întreţinere, iar prima lor de asigurare încă este - 

„relativ mică. Dacă sunt bine făcute și potrivit îngrijite, 

ele dureză 80 —- 100 de ani. Amortismentul lor pâte”fi 
fârte mic căci după 50 de ani ele ne costă relativ forte 
puţin şi fol6sele lor.sunt considerabile. Amortismentul lor 

îl plătim sati la o' bancă, de la care am luat banii cu îm- 

prumut pentru edificarea, lor, sait că se calculeză deose- 

bit şi se pun de o parte pe fie-care an un anumit procent 

ca să servescă la formarea unui noii :capital, din care să - 

se pâtă reface din noii la cas de nevoie. Insă un edificiu 

de care nu ne putem servi la un moment dat, și când 

avem lipsă de el, din causa defectuosității sale sai a ne- 

siguranţei sale, puţin folos aduce, şi mai bine îl dărimăm 

şi cu materialul scos din el improvisăm un altul din noi. . 

Construcţiile ușâre de lemn, gard, paiantă, scinduri etc. 

încă sunt bune, căci își îndeplinesc și.ele tot așa de bine 

rolul și rostul lor ca şi cele masive de zid, dar sunt mult 

mai ieftine. Dază ele sunt bine făcute cu ceva. spese de 

întreţinere .se pot ţinea în bună stare şi dureză şi ele 

câte 25—30—40 de ani, o viață de om. Spesele de asi- - 

gurare însă trebue 'să fie mult mai “mari: la clădirile -u-. 

şre de lemn de cât la.cele de zid. . - 

“ Cu privire la durata şi întreţinerea clădirilor: econo- 

mice avem. de observat că clădirile uşâre de.lemn recer 

spese mai mari de întreținere şi de reparație de cât cele 

masive de zid, şi după Block Engel: şi reclamă următo- 

rele: spese de întreținere din valorea lor: i 

“Pentru România însă după evaluațiunile societăţii de 

“construcţiuni sunt de făcut rectificările: următâre: 
. 3
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A) Construcţii masive de zidarie. - 

Pentru străinătate după * Pentru România după 
| Block şi Engel. - Societatea de Construcţiuni. 

E „ - Durata Amott. "Reparat. la o laltă Durata Amort. Repart, 

Casa de locuit pentru - ă 3 

=
 o 

=
 

proprietar . . . + 2004ani 1/2 %e 14% 1 4 120 ani 

    

Casa de locuit pentru _ - sai 
slugi şi argaţi . .175 >» 4/4» Sf,» lg» 80.» îs 14 » 

Magazie de producte. 175 » 4/,» %,» ls.» 80» ez li » 
Şură .. . 15 5 4/p o Sf, o lg» 80» s&: 1 > 

Grajduri. . ... ...150..» „3, i » IL » 80» 5s82» 
Spălătorie.. . . . .125 > 4, vio io 50. E332 > 

„ Cozină(coteţ)deporci.100 » 1 » 1 » 2 » '40» az 2» 
Zid de împrejmuire. 150 > 2f3 > if,» It » 50» 3 251» 
Pintină.. 60: » 13» iv 8 » - 40 vw. Ea 2 
Poduri de pâtră..:.. 50: »: 2 » 11» 314 » 30» 23 3» 

“- B) Construcţii -ușore de: lemn. - 

Casă pentru 'stăpîn. . 120 » 5/7,» 1.5. 155,» 60» sz 2» 
> »- slugi ..100 > 1 » li» 24,» 50» sii8 » 

Magazie p. producte. 80 » 14 » ll >» 21 » 45 >» gi 2 > 

. Grajduri : o. . . TD» 14 » lo 21/ » 40 » 558 > 

„Spălătorie-.:.. . . . 60 » 13» înv» 2ih » 25» 353. 
Coteţ de porci...... 50. » 2 » 2 » “4. », 20 » Sz25 > 
Garduri cu strâşină.. 30 » 33.» 112 6 » 15» 235 3» 
Garduri simple. . . 15 » 6» 21 »79 » 10 > 323 5» 
Fîntină.... 3... 15 » 62118 5 10 Ezt5 > 
Ţevi de la fintînă..: 15 >;10» 14» *114-» 10» 5355 > 

A Poduri de lemn.. .-25 » 32» Îi» 6 > 15» 255 5» 

Evident că clădirile ridică considerabil valârea moșiei, 
dar, tot-odată ele îngreuneză exploataţiunea ei. prin între- 
ținerea şi prima; de' asigurare a lor.. Clădiri prea multe sad r&u făcute ori improprii,: măresc considerabil spesele | de exploatare fără de nici un folos. Dar totuși este mai bine să avem clădiri suficiente, de cât să fim lipsiți de je elementare, căci mai bine plătim chiria Şi prima de asigurare, de cât să avem perderile enorme ce se văd la 
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arendaşii noştri: în risipa şi stricarea recoltei, prin lipsa 
totală de ver-ce clădiri şi ecarete. De multe ori perde- 
rile lor de un singur an, fac o sumă mult mai mare de 

cât ar fi procentul de .reparaţie şi prima de asigurare la, 
olaltă, pentru. toți anii de arendă. | A 

Apoi de la procentul de reparaţie, amortisment şi prima 
de asigurare, se exclud clădirile somptubse şi scumpe, 
cari servesc unic confortului săă, exigenţilor sociale a pro- 

priotarului și familiei sale, sait că sunt .unele curat de _ 

Jucs, cari nu ati de a face direct cu exploataţiunea agri-_ 

colă: palate, castâluri “de vinătâre, parcuri etc. In fine, 
majoritatea, clădirilor pur agricole, sunt mai mult construcții 

simple și relativ destul de ieftine față de: fol6sele mari, .. 

ce ne aduc ele, şi arare ori ne ruin6ză. a 

De altă parte, având clădiri suficiente pe moşie, şi o 

locuință convenabilă pentru proprietar şi familia sa — şi 

arendaşul ar fi mai profitat, căci ar avea pe proprietarul . 

cu familia mai mult timp pe moșie, şi“ acesta ar cunâsce 

nevoile şi lipsurile ei, sar indupleca mai ușor de a-i 

face unele ' îmbunătăţiri; de multe ori ar fi şi el ten- 

tat a lua însuși exploatarea moşiei sale în regie, “iar pe 

arendașul abusiv lar înlătura de timpuriă, iar pe cel bun 

il va susţine şi ocroti. Fiind proprietarul pe moșie, şi ță- 

ranii ar duce-o mai bine, şi s'ar putea face ceva mai” 

mult în privinţa, culturei și îmbunătăţirilor. Ochii cari nu 

"se văd se uită, dice un proverb vechiii românesc, şi e 

grea de a face pe un om să înțelâgă ca să facă ceva 

îmbunătăţiri, când el_nu “și cun6sce moșia și nică exigen- 

țele agriculturei, a crescut şi trăiesce vecinic în str&inătate. 

Absentismul şi înstr&inarea de -moșie a proprietarilor 

noştri, este datorită în primul rînd faptului, că actual- 

mente nu 'există nici un fel de clădiri pe cele moșii vaste, 

şi proprietarul moşiei și dacă ar veni la.moșie, nu are 

unde să ş6dă şi din. ce să trăsscă, conform posițiunci 

sale sociale, căci -la, moșie nu are de nici unele, din ceca-ce ” . 

face confortul casei şi'al vieţei sociale. Apoi tot din lipsa 

- de acareturi nici arendașul nu prea stă pe la moşie, ci 

dă numai din când în când, iar acolo stă numai un om 

de încredire, un vătăşel sat logofăt al s&ii, care nu are . 
/ 

7
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prea multe pretenţii față de -cultură: și societate; apoi el 
nu' pâte ţinea şi-cresce nici vite de rasă şi nerasă, com- - 
patibile' cu întinderea moşiei. Ca arendaşul însuși să potă 
face ceva construcții și ecareturi pe moşie, ar trebui să 
aibă mai multă chezăşie şi siguranță de moșie, cega-ce cu 
termenile de arendă; pe 5 âni nu o pote avea. De aceea 
vom dice şi: noi — adăpost pentru 6meni şi vite sunt ne- 
voiele de căpetenie ale agriculturei nostre mari şi mici, 

- în timpul de față, fără de care nu se pote face: nimic 
solid. Apoi, şi șuri şi magazii lipsesc. 

Inventarul mort al moşiei, unelte şi mașini. 

După. clădiri vin uneltele şi maşinile agricole, fără de 
cari, astă-qi nu mai -pâte exista nici țăranul şi micul cul- 
tivator. Numim unelte “sai instrumente agricole, apara- 
tele simple, puse în mișcare prin forţa manuală a omului ori 
de. vite, şi la car6 forţa motrice lucreză direct; iar cele 
complicate se numesc niaşini, unde forţa motrice lucrâză 
indirect. Aşa carul, plugul, sapa, grapa, tăvălugul, casmaua, 
tirnăcopul, sunt unelte, pe când semănătârea în rind şi 
prin împrăștiere, prăşitorea mecanică, secerătorea simplă 
şi cu legătâre, se numesc mașini, fiind-că ele sunt deo 
composiție mai complicată, şi: forța motrice la ele lu- 
creză indirect prin transmisiuni. In agricultură sunt .ne- 
cesare pentru a face plugăria, ca să posedă fie-care cultiva- 
tor atât unelte cât și mașini, în raport cu întinderea mo- 
șiei ce cultivă, şi în special după cultura ce face. 

| De când cu introducerea instrumentelor perfecţionate 
şi a lucrului cu mașinile în agricultură, munca. a “sporit 
in cantitate, şi se face în .mai bune condițiuni ca calitate, 

_fâcend economie de timp, şi de spese: Plugurile țărănesci 
de lemn făcute de însuși ț&ranul, ai trebuit să cedeze lo- 
cul plugurilor de fer și oțel, făcute în fabrică; grapa de 

irăcini grapei de fer; sapa de mână, 
prășitorei mecanice, pusă în mişcare cu vitele; tregratul 

a gura cu sb sori cu carat U € c 8 » ȘI acesta” cosi 
„simplă, oră cu aparat de legat, etc. ? - 

  
tului cu _ cositârea 
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Pe an' ce trece, se introduc tot mai multe maşini pe 
“cari trebue să le adopte şi introducă treptat, și în-raport 

cu moşia sa, fie-care .cultivator inclusiv ţăranul, dacă vo-. 

esce să susțină concurenţa cu marii cultivatori. De multe 

-oră introducerea uneia, condiționeză introducerea celei-l'alte, 
după mașina de semănat în rinduri, vine maşina de pră- 
şit etc. Proprietarul mijlociii şi mare, care dispune deja 

_de o maşină de abur pentru treeratul, bucatelor,. cu care 
treeră” numai 2—4 săptămâni, sai cel mult dout luni de 

dile în an, şi are un capital însemnat angajat în. ea, de 

voce. şi nevoe, este silit să mai introducă şi alte maşini: 

batoza de porumb, mâră,. ferăstrăii, mașini de frint câ- - 

nepa, ori şi numai. tocăidre de paie etc, cu care să potă 

încă utilisa vaporul săi, ca să nu stea de pomană şi să 

ruginescă. Alegerea smântânei din lapte prin punerea lui . 

la stringere, este şi dificilă şi nepractică; de aceea recur-. 

sem la sepărătâre şi centrifugă,” și. untul îl alegem din 

smiîntână în putinee sistematice, cari lucreză mai iute și 

scot mai mult unt şi. mai bun, de cât cu putineele ordi- 

- nare, şi după sistema primitivă eredită din moși și strămoși. 

Apoi unde lipsesc brațele. de muncă, -agricultorul - este 

novoit de împrejurări să recurgă la maşini, și munca, de 

Smani să o suplinâscă prin munca cu vitele și: maşinile. 

Fără de introducerea maşinelor, inventate tote în timpul 

din urmă, agricultura n6stră nu. ar fi putut lua avintul 

enorm pe-care îl posedă astă-di. Multe moșii de la noi 

“fără de:a avea sat pe ele, şi fără de ori-ce ecareturi ori 

instalațiuni de economie, au recurs la mașini şi cu plu- 

“guri şi vite de învoială din satele vecine, ori cu pluguri 

aduse din altă parte, aă putut fi munsite la timp şi “peste 

tot brăsdate.- Plugul de abur, este: mult superior plugului 

cu. vitele; însă el rentâză numai acolo uride moșia este 

mare, şi cu terenul plan neaccidentat. Lucrul- cu: maşi- 

mile în genere, este mai profitabil. şi unic poșibil” acolo, 

“unde moşia este comasată, și ea se află în complexe mari 

şi bine “proporţionate. Pe moşia, parcelată și în d'ăvălmă- 

şie, abia, să renteză a umbla cu mașinile pe locurile cele 

înguste _ sau disproporționate; tot aşa și pe una, delur6să.. 

La procurarea de unelte și maşini, trebue'să ținem cont
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“atât de mărimea moşiei, cât şi de. calitatea pămintului şi 
„de configuraţiunea, terenului. Maşinile mari și scumpe, nu 

și le pote procura de cât proprietarul mijlocii și mare, - 
pentru usul proprii.exclusiv, căci unic lor-li se renteză. 
Proprietatea mică și țăranul, nu le pote avea şi procura 

de cât prin asociare cu alții, sati închiriindu-le de la co- 
misionari sai proprietarii mari.-Cu tâte că nici acâsta, 
nu prea merge pentru tâte mașinile, sati că numărul par- | 
ticipanților la tovărăşie trebue să fie restrîns, căci sunt 
unele maşini cari ar trebui folosite. în același timp şi în 
aceleași dile de fie-care asociat în parte, d. ex. mașinele 
de semănat, maşinile de secerat etc: Semănatul nu se 
pote prelungi peste 2--3 săptămâni din timpul indatinat, 
fâră să producă o diferință de recoltă; seceratul nu se 
pote amâna şi nici grăbi — durata lui este restrinsă la. 
10—14 dile maximum, așa, în câţ fie-care din tovarăși abia 

„că pâte folosi maşina comună” 2—3 dile pe an, ceca-ce 
evident că este prea puţin. Maşinile de semănat în riîn-. 
duri și prin împrăștiere, maşinile de semănat trifoiul și 

-_ semințe mărunte, prăşitorele mecanice și -maşinile de' tre- 
erai, se. pot întrebuința și “procura de asociaţie, fiind-că 
ele se folosesc mai mult timp în an — iar altele se pot. 
procura și utilisa perfect prin asociaţie, din causă că ele 
“se întrebuințeză mai rar -— pluguri cu sub-sol, pluguri -de 
desfundare, tăvăluge cu zimţi, mașini de prășit, maşini 

„de:semă&nat trifoiul, treerătore, vinturătâre, ciururi, tridre, 
„greble mecanice, maşini de tocat paie şi sfecle,. rnorisce- 

de uruială şi-striviţ b6bele -pentru hrana vitelor, 'separa- 
“tor şi centrifugă pentru smîntânit laptele în lăptăria coo- 

“ perativă,. | E | Lo | 
_ In schimb însă fie-care plugar şi agricultor, trebue să 
aibă și posedă ca, proprietate, uneltele și mașinile de prima 
necesitate: car, plug,: grapă, sapă, lopată, greblă, furci, 
cosă, secere, etc., apoi carul săi să fie modificator ca să se potă lungi și scurta, preface în car lung și scurt, des- : -chis și înfundat, după transporturile. ce are de făcut cu - 
el; plugul să;se potă adapta pentru tot felul de servicii, ca să facem cu el arături adinci, normale și superficiale, 
„nele le pote avea și feranul în dublu exemplar, căruță .
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de cai şi.car de boi— car uşor şi car de poveri mai 
grele, apoi grapă-de fer, de lemn: sait de mărăcini, lopeţi 
de fer şi de lemn, furci. de fer; şi de lemn, etc. 

Cel care nu are.;car şi -plug proprii nu este plugar ; 
chiar dacă el trăesce din agricultură şi. este ocupat unic 
în ea. El este: numai muicitor cu brațele, pâlmaş sai că-e 
samsar ori antreprenor de pluguri. 

Proprietatea, mijlocie și mare este mult mai avantagiată 
în privința uneltelor şi maşinilor de cât proprietatea mică 

'şi le repartizeză mai bine şi pâte.să dispună de o mai 
bună împărţire și utilisare a forţei motrice, având d. ex. 

„docare și trăsuri acoperite ori închise; cară pentru. trans- . 

porturi . ușore, cară şi furgâne pentru muncile agricole cu- 
rente, cară proprii de povară, cami6ne sai care. jose și 
late; care acoperite cu coviltir, telegi, care de boi, care 
de cai,-şi tot felul de -maşini agricole. în vederea 'fie- 
cărei trebuințe în parte. Ei “abia îi. dă mâna, să facă în- 
soțiri şi tovărășii cu alții, căci la suprafeţele mari şi muncă 
ce ăre de săvirşit, le Gcupă destul pe: tote și le amorti- 
zeză în de ajuns. Numai mașinile de tot scumpe şi a căror. 
lucrare şi întrebuințare se pote amina pe un timp mai 

indelungat, se pot: procura une-ori şi de proprietarii mij-- 

locii prin asosiare cu alţii, eventual ca proprietarul sau 
“ arendaşul mare să le închirieze şi la streini d. ex. lalo-. * 
cuitori, ori să facă speculă cu ele: cum sunt maşinile de 
treerat, vinturătâre, teiore, plugul cu abur și cel de des- . 
fundat, ete. | NE e 

In privinţa maşinilor nu avem de a ne plinge că nu 
ar fi mașini destule. în ţară. Har Domnului, din contră 
în mașini de secerat și în maşini de treerat ţara nostră 

“este mai bogată de cât țările cele mai inaintate în agri- 
cultură. Şi cu tâte acestea, cu toţii recunâscem că agri- 
cultura nostră, este primitivă şi ibapoiată fiind-că noi am 

- introdus numai maşinile cele mai scumpe fâră:de a schimba 

“sistema de plugărie si modul. de -cultură a pămintului.: 
„Apoi ne -lipsesce și personalul technic și organizator, care 

să, fie în stare să se folosescă într'un-mod inteligent de 

“ele. Mulțimea mare -a mașinilor agricole ce-am introdus 

cu rosi şi fâră rost, “departe. de a fi un câștig și cucerire
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pe terenul economic, este mai mult un desavantagiă. A 
fost pâte o greşclă că am introdus -prea: multe maşini 
complicate şi scumpe, dar am desconsiderat uneltele simple 
de utilitate dilnică, pluguri, grape, tăvăluge, prășitore și 
am neglijat cu totul cultura vitelor trăgătore.: , 

Un alt defect al lor resultă din însăşi firea maşinelor 
agricole şi a întrebuințării unilaterale -a lor. Pe când în 
industrie o maşină introdusă din rioii, se  întrebuinţeză 
320—330 dile în an — în agricultură mașinele cele mai 
scumpe „se întrebuințeză relativ tare puţin: secerătârele 

“se întrebuințeză numai. 10—14 qile anual şi în 4 ani sunt 
usate, iar mașinele de treerat se pot întrebuința numai 
1 —'2. luni de dile, şi '10- luni sunt în repaos;-'mași- 
nele de sem&nat în rînduri se.pot întrebuința în total 
3—4 săptămîni în an, iar restul anului-ele tâte zac un- 
de-va sub un șopron şi un capital însemnat stă angajat 
în ele. Autorul acestei scrieri .a găsit la un 'mare arendaş 
pe. o singură moșie 56 de mașini de secerat și legat şi 4 

„garnituri de treerătore cu abur — iur pe acea moşie nu: 
se afla de cât casa proprietăţii și o magazie pentru pro- 
ducte; grajduri, “șoprâne absolut. Pe fermele model din 
Ungaria, destul de vaste ca întindere dimpotrivă, erait- 

„numai 2—3 secerătâre simple alăturea, de sute de juguri 
de vite şi sute de pluguri- proprii şi tot felul de unelte 
mici și mari, Treeratul se făcea, și acolo cu abur cu deci 
de mașini. Cu jumătate din capitalul -plasat în mașşinele 
mari, ce nu sar fi putut face, dacă ar fi fost plasat în 
vite trăgătore şi unelte: pluguri, grape, cară, mașini de 
prășit porumbul, etc.,.și ar fi dat și populațiunei rurale 
mai multă muncă și câștig. e 

Mulţi dintre arendaşii noştri. nici nu cunosc avantagiile- 
culturei în regie cu vitele și plugurile proprii, faţă de lu- 

-crările cu învoială și cu dijmă, pe când în stăinătate lu- 
crarea cu vitele şi uneltele proprii este singura usitată 
saii predominantă. La noi lucral în învoială cu locuitorii - 

pluguri cu vitele lor la, you, op în Si 101 
mare. De obiceii arenda sii Pa ip arendaş așii ŞI proprietarii noștri a in-
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trodus la mașini numai pe cele cari nu le-aii posedat ori 
putut procura țăranii, iar. plugurile și uneltele mici le 
folosesc de la săteni, şi deci în sarcina, acestora “cade pro- 
curarea şi “întreţinerea lor. - 

In fine sunt proprietară şi arendași, cari fiind doritori 
de progres, aii adoptat şi introdus pe moșiile lor. ori-ce 
maşini nouă ce li s'a oferit, şi ai ajuns cu timpul să po- 
s6dă un inventar mort fârte supărător, care abia, pe ju- 
_mătate mai pâte fi folosit, pe când cu jumătate din ca- 
pitalul învestit în ele uşor şi'ar fi putut înzestra moşia, 
cu tâte cele necesare unei exploataţiuni sistematice pentru 
căutarea, ei. în regie. 

- Necesitatea da: maşini şi unelte ale unei moșii depindo 
de mărimea ei, de configuraţiune, teren, situaţie, lipsa. de 
braţe, sistema de cultură, etc. Uneltele şi maşinele -cele 

“mai multe sunt necesare şi le întrebuințăm cu deosebire 
în agricultură, și mai puţine la grădină, vie, la făcut finul 

și preparat natreţul vitelor, şi prea puţine la -păşune și 

pădure. Apoi variază după cum se desvoltă cultura, și sis- 
__tema de cultura şi folosirea -pămintului și după plantele 

ce. voim 'să introducem. Tot-d'auna uneltele şi maşinile | 

"trebue să, fie într'un anumit raport cu suprafaţa de muncit 
"şi- proporţional cu cultura. Aşa cu un plug nu putemara 
pe an mai mult de 20—25 ha — 40—50 pogâne ori-cât 

„de bine lam. folosi. Pe pămintul argilos şi tenace ne tre- 
buesc instrumente solide şi vite grele, tot pluguri de fer 

şi oţel, apoi pluguri de desfundare, grăpi de fer, tăvăluge 
cu zimţi, pe când pe terenurile_nisipâse lucrăm şi ceri 

pluguri de lemn cu rarițe și grape de lemn sai de mă- 
“răcini. Cu 2 pluguri proprii putem să lucrăm mai mult 

şi mai bine de câtcu 3 pluguri de învoială ţărănesci, iar 
arături -de desfundare nici nu putem face cu plugurile să- 
tenilor “şi ci vitele lor slabe: şi pipernicite. La moşia dis- 
proporţionată necomasată ne trebuesc mai multe cară şi 

maj multe „pluguri de cât la una comasată, fiind-că sunt: 
mai multe cărături și plugurile lucreză mai puţin pe: qi. 
„Apoi la cultura alternă. şi intensivă, ne trebuese mai 

multe pluguri și tot felul de mașini și instrumente, de 
cât la cultura extensivă — sistema trienală. Deci la trecerea
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de la o. sistemă la alta, avem să sporim mai întâiă ma- 

şinile, plugurile, vitele și tot felul de unelte de muncă. 
Cultura plantelor-prășitâre, tubercul6se şi rădăcinose, recere 

:mai multe: unelte, braţe şi vite, de cât cultura cerealelor: 
- mașini de semănat în rînduri, mașini de prăşit cu vitele 
sape de mână, mușuroitâre. și .rarițe, maşini. de scos și 
„curăţatul lor, cari tote la; cultura cerealelor nu sunt ne-o 
cesare. Apoi cultura sfeclelor de zahăr recere anumite - 
săpăligi şi prășşitore, cari la cartcfi, morcovi, gulii, etc. 
nu sunt necesare, saii că nu În putem întrebuința la alte 

plante. La cultura de trifoiă și lucernă pentru sămință, 
avem lipsă-de maşini 'speciale pentru treeratul. şi cură- 
ţitul trifoiului și alte maşini proprii pentru alesul seminței 

„de cuscută și orbanche din s&mînţa de trifoiu, pe caricu - 
"alte maşini nu o putem alege. | 

Maşinile acelea se plătesc și renteză mai bine şi ne 
vin: mai ieftine, cari le întrebuințăm măi mult timp în an. 
Maşina de tăiat paie.o întrebuinţăm de obiceiii numai - 
iarna, cât vitele sunt în grajd; dar se întrebuințeză și vara . 
la „tăiatul nutreţului verde, pe: moşiile cari ai introdus 
stabulațiunea, de ţin și vara vitele la grajd, căci acolo ea. 
se întrebuințeză anul întreg. Maşina de abur servă 1—2 
luni ia treerat, apoi o săptămână două la bătut porumbul 
iar restul anului pote fi întrebuințată cu deplin .succesla 
m6ră, la ferăstrău, la tăiatul paielor, etc., şi în casurile 
din urmă ne vine mult mai ieftină și rentâză mai bine. 

„capitalul de cât când ar sta nefolosită. ? 
Inventarul mort al unei moșii se compune din mobile 

și scule de casă, unelte de curte, de grădină, de grajd, 
magazie, șură și de câmp sai agricole .proprii qis.. Ele 
tote. trebuesc: procurate, îngrijite, adăpostite, drese, făcute 
din noii, și pe cele scâse-din serviciti şi stricate înlocuite 
cu altele nouj. 

„1: Unelte și mobile de casă. Deosebit de cele necesare - 
menajului propriii al proprietarului sati stăpinului moşiei 

„vom lua în considerare numai pe cele cari. aparţin .pro- 
priu dis moşiei și exploatării: ei: mobilierul şi instalaţia ” 
compleztă a cancelariei sati biuroului:: mese, scaune, du- 
lapuri, aparate şi obiecte technice şi sciinţifice: termo-
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metre, barometre, balanţe ordinare, balanţe de! apă, du- 
lapuri cu archiva și registrele moșiei, apoi dulapul cu. 
medicamente și. diterite materiale şi substanțe ce sunt ne- 
cesare la moşie și tote trebue să “fie la ori-ce adminis- 
trație regulată. - —- 

Deosebit de cancelarie mai sunt și vin. in considerare 
aranjamentul propriii pentru administrator, funcţionarii și 

împiegaţii şi Gmenii de servicii ai moșiei, cari nu sunt 
căsătoriți şi au hrana sati tainul “lor de la curte, ori în- 
treţinerea liberă. “In fine bucătăria lucrătorilor cu” diua, 
când nu li se plătesce hrana în bani. Plata și tainul lor esta 
ușor de stabilit ceea ce capătă în bani și. producte; nu 
însă ceea, ce face aceia ce ei ai liber pe moșie și cât îl 
costă pe proprietarul lor. De asemenea şi ceea ce ati în 
folosinţa, lor împiegații şi argaţii căsătoriți de. pe moșie. 

În privința constatării acestora, agronomii germani cal- 
culsză val6rea lor nu în. bani ci îns producte—iîn secară 
ca :hrană principală a muncitorilor: Block şi: v. d. Goltz 
dă întreținerea, - unui pat de argat pe an la 3, 5 q. de 
secară și 1/, q. Secară a uneltelor lui de odaie şi bucă- - 
tărie, în total 4,5 q. secară. Dacă .noi vom pune pentru 
raporturile nâstre grâu, în loc de secară, fiind-că la noi se 
cultivă și mănâncă mai. multă pâne de grâi de cât de 
secară, și cântarul metric =—.q. de grâă, îl..vom. evalua 
în termin medii la 10 lei — întreţinerea unui pat de slugi 
ne va costa pe an 45 de lei —. deosebit de I6fă şi mân- 

- care.. Intreţinerea unui impiegat; și funcționar necăsătorit . 
_al. moşiei 'v. d. Goltz o pune de 4 ori maj mare de' cât 
pentru un argat—cu 18 q. secară (grâii) ceea-ce ar veni 

la 216 lei, iar întreținerea administratorului sati vechilu- 

lui moşiei cu familia, sa, e de 4 ori mai mare de cât a 
unui funcţionar ori impiegat al săi — "12 q. de grâu (se- 

cară) sail '964 lei. Pentru pers6nele căsătorite, cari aâ. me- 

nagiul proprii şi se hrănesc singure, cade patul şi cole- L alte 

emolumente. 7 
„2. Uneltele de curte și grădină sunt: „r6be, telegi, că- 

ruţe, lopeţi, mături, tiruri, scări, coșuri, bardă,. secure, 

topor, daltă, sfredele, apoi sape. de fer, casmale, săpăligi 

tirnăcâpe, greble de fer şi de lemn, furcă de. for, forteci 

Dr. Maior. — Economia rurală. 10
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_de grădină, ferestrăii mic şi mare, scări pentru pomi, co- 
şuri de nuiele -etc., doniţe, hârdae și putini de apă, sa- 

cale, stropitâre, tâte în mai multe exemplare. 
3. Uneltele de grajd, de şură și magasie: Țesală, perie, forfeci 

de cai şi de oi, lanţuri și lănţuşe, fringhii, furci de fer, 
lopeţi de lemn, mături şi tirnuri, robe și sănii, vedrițe 
şi ciubere pentru adăpat, crepuri (sghiaburi) și esle, lampă, 
de grajd, apoi măsuri pentru grăunțe, cântar pentru fin, 
maşini pentru tăiat paie și sfecle, morişcă de uruială, 
morişcă . pentru sfermit porumbul. şi sdrobit turtele de 
ulei, putini şi cădi pentru tratatul nutrețului cu abur, 
şi opărirea lui. . 

În şură se găsesce furci de lemn, greble, mlăcii, feleze, 
“vînturătâre, :ciururi; în magazie, lopeţi machine, tridre și 
măsuri de bucate, lopeţi, balanță decimală, şi altele, apoi 
saci în număr corespunqător. -. - 
„4. Uneltele și mașinile agricole. propriii 'dise sunt: Car 
lung și. scurt, căruțe, furgâne și cară de povară, telegi, 
camidne, pluguri de diferite categorii, grape de fer, de 
lemn și de mărăcini, tăvăluge dc lemn şi de fer, rarițe, 
estirpatore și cultivatâre, mașini de. pus porumbul, se- 
mânăfâre în lat şi în rînduri, semănătâre pentru semin- 
țele mărunte, maşini de prăşit, mușuroitâre, rariţe, mașini 
de cosit, mașini de întors si scuturat finul, greble meca- 
nice, mașini de presat fipul, funie şi lanţ pentru car, pră- 
jină de car, -tînjeli și juguri pentru boi, hamuri pentru 
cai, opritâre, piedici. Maşini de secerat simple, maşini de 
secerat și legăt, treerătâre manuale, şi: cu vîrtej de vite, 
maşini de treerat cu abur — batoze simple sati combinate, 
cilindre, ciururi,. vinturătore, trisre — mașini de băgat în 
Saci — elevatore de ridicat paiele pe şiră, plug de abur, 
„cultivatâre şi grape de abur, maşini de scos sfeclele si 
cartofii, mașini de scos. rădăcinile | 

De ordinar, țăranul: se ajunge cu un singur car şi plug, 
pe care el îl adoptă după trebuință, în car lung și scurt, 
car cu loitre și telegă fâră loitre, şi car înfundat. Plugul 
Car pentru a ace ori şi ce arătură, fie cât de 

țină, dt de multă. Mai mult ca, 40—50 pogone însă nu putem ara pe an cu un plug, ori și cât de bine lam 

de. arbori şi copaci.
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folosi. De: multe ori însă plugul simplu se substitue prin 
tribrăsdar, prin cultivatore, estirpatore, grapă, rariţă, ori 
tăvălug. După fie-care plug, trebue să avem-și un car și 
o grapă. După 3—4 pluguri ţinem un tăvălug. Maşina de 
sem&nat în rinduri şi secerătârea, este rentabilă numai 
acolo unde avem să lucrăm “cel puţin la 70 ha — 150 

„pogone cu ea pe an. O mașină de 'treerat cu abur se 
plătesce numai la. semănături de 200 ha — 400 -pogâne, 
iar plugul cu abur se plătesce numai la proprietatea mare 
de peste 2000 ha bine arondată, și unde terenul este plan. 
Pe terenul accidentat pe dâluri şi coste, nu putem între-. 
buința nici mașinile de secerat, şi nici plugul cu abur; 
în schimb acolo ne trebuesc mai multe cară și pluguri 
unibrasdare schimbătore, fiind-că, comunicaţiunea este mai 
dificilă, şi la arat pămintul trebuesce dat tot-d'auna în 

„jos, nu în sus. Pentru cară este mai bine să avem cară 
de reservă, cala transporturi mari să nu fie silite să aș- 
tepte- unul după altul — iar la -secerat să avem 2 rînduri . 
de vite, sa, să nu stea mașinile în loc, pentru repaosul 
și hrana animalelor. | 

5. Scule și unelte. In ori-ce .casă, şi pe ori-ce moșie, 
trebue să se găsescă unele scule de reparat instrumen- - 
tele de lenân și de fer —secure, bardă, teslă, daltă, -sfre- 
dele, răduşe, ciocane, -pile, clesce, diferite cuie, chei de 
șurupuri etc. Deşi cele mai- multe instrumente -si mașini 
agricole sunt făcute actualmente în fabrici, cari în urma. 
impărțirei muncei și specialisărei, le fac mai bune și mai 
ieftine de cât le pote face plugarul particular, totuși forte 
des să ivesce casul, că şi el are să repare (îndrepte) una 
sai alta, eventual să înlocuiască piesele rupte cu altele 
din noi. Unde sunt multe unelte și mașini de întreţinut 
şi reparat, acolo este necesar și mai avantagios, să avem 
ateliere proprii de reparat — ateliere de lemnărie, rotă- 

x 

Tie, și cărnţărie, şi atelier deosebit de ferărie, cu un me-: 
canic, și mai mulți ucenici și calfe. Moşiile mari posed 

“ateliere complecte pentru reparatul 'mașinelor ferărie, lă- 
cătușerie și turnătorie, în care şi dacă nu se fac mașini! din 
noi, dar pot repara și turna ori şi care piesă de maşină - 
ca și la fabrică, Deci un mic atelier cu principalele unelte
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de rotărie şi ferărie este bine ca să -nu lipsâscă de pe 
nici o moşie. | 

T6te uneltele, instrumentele, maşinile și sculele aci spe- 
cificate, şi necesare ori și cărei moşii şi exploataţiuni ru- 
rale, trebuesc procurate, ţinute în bună stare; reparate 
şi complectate=în fie-care an. , E 

Neap&rat. că şi în unelte și în mașini, putem avea une-ori 
prea mult, alte ori prea puţin, şi inventarul de fer încă 
apăsa grei asupra exploataţiunei. Noi am arătat deja des- 
voltarea unilaterală, ce a luat la noi lucrul cu maşinile 
peste trebuințele reale ale .agriculturei nâstre şi în dauna 
desvoltărei armonise a țărei, prin prevalarea mașinelor 

„mari costisitore şi puţin folosite, şi cu negligerea aprâpe 
complectă a uneltelor-de prima neceşitate, atât pentru cul- 
tura, mare, cât și pentru cea mică. Evident că nu are tot 
acelaşi efect asupra agriculturei şi stărei de cultură a. 
unei moșii, dacă învestim 20.000 lei .în unelte de prima 
necesitate și în vite trăgătâre, ori că. “i afectăm numai 
în mașini scumpe. de secerat și treerat. De .obiceiă obiecte 
de prima necesitate, nici odată nu putem avea prea multe. 

"Cantitatea şi valdrea mașinilor și uneltelor ce avem 
lipsă și putem folosi'cu bun succes pe moşie, depinde | 
de moșie şi în special de terenul ei arabil, care reclamă 
cele mai multe unelte și mașini, și car& pentru transpor- 
tul productelor;. apoi de configuraţiunea, moșiei, de numă 
rul şi felul vitelor trăgătore, de sistema de cultură adop- 
tată ete. Von der. Goltz dă 86,6—100 mărci germane. la 
hectar, ca suficiente în unelte Și mașini pentru a le . pro- 
cura din noi. Guido Krafit dă 100 mărci ca, mult pentru 
hectarul de arătură, | | » 65 mărci ca potrivit, iar 30 mărci 
ca puțin la hectar, e 

* După evaluâţiunile nâstre fermele ces. reg. de la Ră- 
dăuți posed 80 corâne = 82 lei la ha, moșia. 'Ţibănosci 
posedă 23 lei, iar moșia Climesci 53: lei. la hectar,  în- 
vestiți în mașini și .unelte. » | 

Moșior& mijlocii binişor înzestrate, am 
„Buzea avend 26 lei la ha și mai bine, cari. sar apropia 

e cuantumul cerut de agronomi. Acestea însă sunt ex- 
cepțiuni. și o raritate între “moșiile n6stre mari și mici, 

găsit în judeţul - 

7 

>
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ca ele-să-și aibă inventarul. lor complect, pentru exploa- 
tarea, sistematică -a lor în regie cu -vitele și uneltele pro- 
prii. De obicei la noi pe moşiile mari lipsesc aprâpe cu 
“totul uneltele mici și mari de prima necesitate,.pe cari 
le împrumută și închiriază cu bani de la locuitori, și aul 
ca proprii al lor-numai câte-va 2— 3—4 maximum 10 
“pluguri, 2—3 grape, o maşină două de secerat prin îm- 
prăștiere sati în rînduri, decimi de mașini de secerat şi 

“Jegat și 2—3 garnituri de maşini de treerat, apoi câte-va 
vinturătâre, batoză de porumb și inventarul lor este com- 
plect. Acesta este numărul obiectelor și inventarul obi- 
cinuil a moșiilor mari cari trec: de 2 — 10.000 pogâne. 
Moșiile ţinute de arendași abia ai 2 — 3 mașini de 'se- . 
cerat fără pluguri, -fără grape şi -vite proprii numai cu o 
vinturătâre și o batoză. de porumb — acesta este tot a- 
vutul. lor. Lipsesc î in special plugurile, grapele de fer, ma- 
şinile. de pus porumbul şi prășitorele mecanice, pentru 
prăşitul porumbului “cu vitele, indispensabile pentru lu- .. 
crarea, sistematică, a pămîntului și facerea, lucrărilor prin- - 
cipale la timpul oportun. Acestea n'ar trebui să lipsescă, - 
de pe nici o moșie, fie mare. fie mică. . 

După caloulările d-lui v. d. Goltz, capitalul învestit în 
“unelte și mașini ale unei economii se împarte ast-fel: 560, 
sunt instrumente agricole și de tracţiune; 14%, obiecte . 
de ale menajului şi casei; 110% unelte de şură și ma-" 
gazie; 100; unelte generale ale economiei şi 97, sunt. 
utensiliile pentru vitele bovine, oi și rimători, . | 

Spesele de reparație şi de amortisare variază după u-- 
sagiul lor și felul mașinei. Carul, plugul ordinar cu ro- 
tile, grapa de fer, mașina de semănat şi cea de treerat 
țin câte 6—8— 10—15 ani de qile; în primii ani recer 
puține spese de reparaţie, iar în ultimi ani mai multe. Plu- 

gul de desfundat ţine maj mult, plugul de „lemn ţine 
mai puțin. de cât plugul de fer. “Maşinile de secerat, ori 
cât de bine ar fi ele conservate, nu durâză mai mult de 
cât 3 — 4 ani. In acest interval -ele trebuesc amortisate 
complect. 

„Uneltele și maşinele fie. -că. se intrebuinţză, fe că stau 
la adăpost, . ele se useză, le mănâncă rugina, carii, etc.
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Stricarea şi ruginirea lor este mai mare când stai afară 

la sâre şi în plâie expuse tuturor intemperiilor, şi mai 

“mică când stai la adăpost sai în magazii proprii. Pentru 
ele este mai bine ca să fie întrebuințate cât mai des, căci 

atunci nu ruginesc şi nu -se strică, cel mult se tocesc și 
îngrâșşă numai. Me 
“Usarea lor depinde şi după calitatea terenului, după 

distanţa ce aii să o parcurgă pe şosele împetrite și mo- 
dul lor de conservare şi îngrijire. Reparaţia de multe ori 
face mai mult de cât costul lor de. cumpărătâre. Apoi 
reparația ne vine mai ieftină dacă o facem noi acasă în 
atelierul proprii sai în localitate, de cât când trebue să 
trimitem maşina de reparat la atelierele de la orașe,:la. 

„care pe lingă spesele de reparat proprii dise, se mai adaogă 
şi taxele de transport încolo. și încâce. a 

Carul şi plugul pe cari le folosim aprspe anul întreg 
şi pe lingă unele mici .reparaţiuni dureză 6—8—10—15 
ani, ne vin relativ mult mai ieftine. Şi apoi când ele se: 
strică cu totul, de nu mai putem face nimic din ele, ne 
"dai încă ferul şi lemnul lor pe când cu ferăria veche dela. 
mașini arare-ori mai putem face şi alege ceva din ea, şi 
nici n'avem cui să o vindem. Fringhii, funii, ștrenguri, saci 
de iută arare-ori putem să le reparăm și mai multdeun 
an ele nu durâză; une-ori nică atât. i 

Capitalul învestit în unelte şi mașini trebue să aducă 
tot-d'anna o dobindă mai mare. de cât cel învestit în elă- 
diri și în cumpărătârea moșiei, fiind-că la ele deterioră- 

„rile și risicul este mai mare prin perderi, furt, negrijă. 
La ele putem calcula, uşor o dobîndă a banilor de 8-—10la 
sută. Amortismentul și reparatura însă nu se pot tot-d'auna 
deosebi ușor de la o altă că la, clădiri, din causă că pe 
unele nu le putem repara de loc sai fârte rar” şi le. în- 
trebuințăm până ce nu mai sunt de folos, pe altele le 
reparăm noi înşi-ne. De aceea amortismentul 'şi reparația 
se ia la unelte şi mașini. mai tot-d'auna, împreună” sub 
titlu de usare şi amortizaţie. Ea se calculeză după preţul 
nou de cumpărătâre .dividat prin anii. de serviciă Apoi 
maj tot-d'auna avem piese de reservă, și unelte supranu- 
merare d, ex. la 4 cară unul de prisos, pentru cusul când 

i 
în
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cel stricat nu sar putea repara și direge în. grabă, ca 
să-l înlocuiască pe acela şi Gmeni și vite să nu stea în. 
loc şi să. perdem timpul prețios de muncă în zădar. A- 

cestea încă trebuesc trecute în socotâla şi amortisate deo- 
“sebit de cele ce sunt la muncă şi în usul dilnic. 

Un car și plug îl putem repara de 2—3 ori, și după 
reparare ne facem cu el serviciul ca și cu unul noă, pe 

când cu mașinile de secerat, cosit, şi cu multe altele, odată 

stricate ori deteriorate şi usate, nu -mai avem ce face cu 

ele, şi nici cui să le vindem cel puţin ca ierărie - veche. 
De obicei, până -părăsim. și secotem din_servicii un car 

-de vechii şi stricat, schimbăm 3—4: maşini de -secerat. 

„De aceea după aceiaşi sumă de „Cumpărare. a „lor; amor- 
- dismentul trebue .să fie diferit. 

4 

Să luăm d. ex. preţul a 2 cară mari — furgâne ă 300: 
lei — 600 lei, şi prețul unei maşini de secerat simple, 
tot 600 lei, cărăle vor dura 10—12 ani-cu 2—3 repa- 
raturi, iar secerătorea 4 ani, deci amortismentul și usa- 
giul lor anual va fi: | 

pentru care: - pentru mașina de secerat: , 

Amortisment: SD — =— 50 lei  : amortism. A — 150 lei 

, - 180 ICN 
3 rep.ă 30 de car: E =» întreţinerea. 3% - 18 » 

dobânda banilor  8/,  48:» dobânda ban. 8j,: 48 » 
„me costă pe an 113 lei ne costă pe an - 216 lei 

iar în 12 ani 3 mâşini 1.800 lei 

Luând una peste alta,: trebue să calculăm 15—20%/., 

sau în termin mediu 16% din. costul de cumpărătâre pen- 

tru amortisaţie. Von der Goltz.pune 16,389, din valdrea 

nouă, G. Kraftt .10— —120%/, ca puţia, 13 17%, ca, potrivit, 

iar 18250, ca mult din. valârea lor actuală, adică în 

starea în care ele s6 găsesc, care de obiceiii este cu 1/,— 1/5 

mai mică de cât preţul de cumpărătore în stare nouă. 

- Pabst pune amortisarea la 20%, din prețul de cumpără 

târe, iar WWalz între 12—140%, din prețul lor când au 

fost noui ca puțin, iar 16,6 ca mijlocii, şi” 15— 220% 

ca mult,
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Aceste sunt spesele necesare pentru întreţinerea în. 
bună stare a uneltelor:și mașinelor, şi procurarea altor 
nouă. în locul celor usate. Nu sunt cuprinse aică: însă ma- 
şinile cumpărate, şi cari nu : Sail probat; ori cumpărate 
la: recoinandaţia altora,. şi pe cari nu le putem întrebuința. 
Apoi. ca să eșim cu ele cu acel procent, este condiţiune 
indispensabilă ca, uneltele şi mașinile tâte-să fie bine con- 
servaie şi îngrijite, puse la adăpost — unse, şi defectele 
ivite reparate, îndață la, început când sai ivit, iar nu lă- 
sate afară să stea cu. s&ptămânile i în s6re și ploie, expuse 
tuturor intemperiilor ca să ruginâscă şi să se strice. In 
casul acesta ne va trebui să preliminăm pe fie-care ân 
un procent relativ mult mai mare pentru reparat și pro- 

„curări de -mașini nouă. 
În ori-cas, agricultorul are tot motivul să-și deschidă 

bine ochii pă ce dă banii săi, şi este bine ca uneltele de 
prima necesitate, să lo aibă, tot-Wauna „proprii şi în ra- 
port cu munca de săvârşit. Maşini mai scumpe, și cari 
se întrebuințză mai rar, d. ex.: mașini de treerat, tridre, 
chiar. plugul de abur, de multe ori le găsesce și la alții” 
să le închirieze pentru durata, sesonului muncei, ori să le 
cumpere în. asociațiune cu alții şi va eși mai bine la so- 
cotâlă, căci nu-și angajeză o parte însemnati din capita- 
lul s&ii disponibil, care să-i stea apoi pentru multă vreme 
„neproductiv. La procurarea de maşini și unelte nouă, să 
nu comande alte de cât cele încercate de el sati cunos- 
cute în localitate, ori cele cari a avut ocasiunea să le 
vadă, dinsul puse în. aplicare, ori că le-a incercat, și au 
dat bune resultate. Si 
„Mai cu s6mă să fie cu mare _precauţiune, şi să nu pună 

mare preţ pe anunţurile și certificatele dubii, de obiceiii 
după reclame gras plătite ori de la persone, ce nu le cu- 
n6sce, pentru ca să nu fie indus în erâre. Vita care nu 
“ți convine,, ușor o poţi vinde altuia, ori a-i schimba me- 
nirea, dar mașina odată cumpărată și încercată trebuesce 
plătită, căci nu o mai poți. înapoia, şi n'ai nici.cui o 
vinde — fie bună fie rea. Insă pentru ca maşinile şi unel- 
tele să le potă conserva, . şi întrebuința timp mai înde- - 
lungat, „și să aibă mai „puţine spese cu reparaturile şi
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amortisațiunile, este mai nimerit şi condițiune_indispen- 

săbilă să îngrijescă de adăpost pentru ele, şi să le ţinem 

tot-d'auna în bună stare. | - 

= Inventarul vii, mişcător. 

Vitele represintă şi trebue să represinte o parte însem- 

nată a, căpitalului învestit în fie-care moşie, și ele formâză, 

una din principalele părți ale zestrei moșiei. De obicei 

vitele cu venitul lor propriii, balanțeză venitul agricultu- 

rei propriă dis, iar în anii de crisă, suplinesce și com- 

penssză lipsa. Mai des nu se fac bucatele de, cât iarba și 

-finul pentru vite, și deci. vitele dati un venit relativ mai 

sigur și în timpurile de criză. Apoi când sunt bucate, 

avem mai tot-d'auna și nutreţ pentru vite. Vitele sunt - 

aceia ce. fac podâba şi bogăţia moşiei, şi "1 asigură buna 

starea economiei şi desvoltarea, armoni6să a ei. “Moșiile 

cari posed multe vite frumâse şi de. mare valdre,. sunt 

“ țot-d'anina în deplin progres, și ele sunt ferite: de sleire 

şi de deteriorare, căci pe o moșie “săracă, și. sleită, nu se 

pot ținea și cresce vite de valore, Din contra, moșia fără 

vite sai cu „vite slabe: și: ticăl6se; degererate și piperni- 

cite, sunt criteriul infailibil unei rele gospodării, şi că mo- 

șia şi proprietarul ei merge spre decădere şi ruină. Pri- 

mul pas făcut spre ameliorarea agriculturei şi economiei, 

este cel făcut pentru ameliorarea vitelor. o 

Vite multe. şi bune ţinute înti'un mod raţional nu nu- 

“mai că ne permit să lucrăm şi cultivăm moşia la timp 

cu plante variate ca să avem “hrană suficientă și bună 

pentru ele după sezon și anotimp, dar cu ele lucrăm şi 

folosim mai bine pămîntul de cât fără vite proprii, ori cu 

vite de învoială. De cele mai multe ori păriintul. însu-și 

ne impune ce fel de vite să ținem, dacă avem pe moșie 

pășune şi fin mai bun pentru oi, pentru cai, ori pentru 

vite cornute, de: care tot-d'auna trebue să ținem. semă, 

_ dacă nu voina să forțăm lucrurile în detrimentul pungei 

n6stre. Apoi nu numai ce vite să ținem şi să, crescem pe 

moșie, dar şi cu ce fel de vite să lucrăm, ne este impus.
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„- de moşie și de forma ei: cai, boi ori bivoli. Unde moșiile 
sunt mari, desfigurâte, îndepărtate de la un cap la altul, 
acolo tot-d'auna trebue să lucrăm cu cai, fiind-că ci sunt 
mai iuți; apoi într'un loc ţinem vaci și bivoliţe, într'altul nu- 
mai bivolițe, în al treilea vite albe de rasa podolică și 
oi; în altul numai vite de rase străine, etc. Acestea și 

altele sunt chestiuni care ni le impune _localitatea. 
Apoi vitele sunt. mijlocul de a utilisa produsele volu- 

min6se și de puţină valdre intrinsecă ale moşiei, pe cari 
nu le putem nici. vinde nici seste din moșie, căci nu me- 
rită transportul, dar le transformăm cu ele în substanțe 
animalice mai concentrate, — lapte, unt, carne, ete. In 

“unii ani cu abundență de nutreţuri, cumpărăm vite de 
strinsură pentru îngrăşat ori .învoim vite streine din altă 
parte la iernatic, folosim. nutreţul disponibil cu ele, şi ca 
să ne r&mână gunoiul. Cu vitele utilisăm” finul, cositura, 
paiele de cereale și pleva, cocenii de porumb, paiele şi 
păstăile de legumin6se, tuberculele şi rădăcinile de la sfecle, 
morcovi, cartofi şi pe lîngă venitul şi fol6sele lor directe 
no. rămâne gunoiul, care actualmente este îngrăşămintul 
cel mai ieftin și potrivit pentru tâte terenurile fără deo- 
sebire, cu care îi înapoiăm pămîntului substanțele luate 
prin recolta de plante și "i ameliorăm calitățile fisice. 

Capitalul învestit în vite este tot-d'anna un capital si- 
gur şi bine plasat, care dacă nu sai comis greşeli tot: 
dauna își aduce procentele sale. Proverbul popular că 
«vita tînără se culcă cu un bun și se scâla cu dor», o denotă 
acesta mai mult de cât ori-şi ce teoreme mercantilistice 
căci el este bazat pe o experiență veche de multe sute 
de ani. Boul de muncă-și vaca de lapte care pe lingă 
puțină îngrijire şi cu o hrană miseră ne muncesce fără 
preget diua și n6ptea 5—6—10 ani de dile și mai mult, 
vaca ne dă laptele. ei de deci de ori cât este greutatea 
ei vitală și 0—8 viței, şi la urmă numai ceva mai.bine 
hrănite ca de obiceiă încă tot le vindem cu prețul: de: 
cumperătâre. -A fost-o  ignorare complectă și confusiune 
în mintea celor ce ai susţinut, că vitele nu produc, ci 
ele numai consumă; unii ca aceia cari alirmă acesta, do- 

„Vedesc înşi-şi nesciinţa lor, că ei nu aă cunoscut nici ce
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este miedul agriculturei și nici farmecul vieţei de la țară. 
Din contra,. ceea ce face plăcerea omului către moșia sa, . 

şi de ţară, și de care el se desparte mai anevoie de cât 

ori-ce, aceia sunt vitele. 
Nu numai ţăranul este dator şi trebue pus în posi-. 

bilitatea .să crescă vite, ci şi proprietarul mare. "Tocmai 

degenerarea, fără pereche a vitelor nostre dateză unic din 

timpul de când proprietarii mari au încetat de a mai ţi- 

nea, vite proprii și ati desfăcut tamaslicurile şi hergheliile 

- lor cele frumâse. Numai negustorii moșieri au putut născoci 

„ideia, că vitele nu produc; ci numai consumă, și este mai 

avantagios d'a aduce pluguri “cu “chirie de la munte ori - 

din depăr tare pentru sesonul lucrului, și a merge la moşie 

cu caii închiriați de pe la birjari, împrumutând până şi 

„clopotele de ter, pentru a imita pe vechii boeri, de cât 

“a prăsi şi . cresce -vite proprii pe moşie, şi a.avea tot 

felul de vite pe ea. La dinșii nu. vom căuta să cunoscă 
farmecul de a fi crescut ori dresat vr'o vită proprie. 

In agricultură. prin firea lucrurilor este impusă o îm- 
părţire a muncei şi specialisarea. Proprietarul mare, tot- 
dauna are posibilitatea da cresce vite mai bune și de 
valâre mai mare de cât ţăranul. El, la care se pre- 
supune Gre-care cultură și: inteligență mai mare și capital 
mai mult de cât la țăran, trebue să ţină vite mai bune 
de cât țăranul şi fiind- -că posedă mai multe vite de sex 
femenin, lui %i dă mâna: să țină la ele reproductori a5-- 

rasă, de valâre mai mare, ca să crâscă și el vite de rasă, ceea 

ce ţăranului nu-i dă mâna la 1—2 vaci ori iepe ale sale 

ca să țină un taur ori armăsar proptriii.de mare valore, 

ori cât de bogat şi ghiabur ar fi el, afară numai dacă nu be- 

neficieză “de . masculii reproductori de la stat, reuniuni a- 

gricole, proprietatea mare, etc. De -aceea, tot-d'auna pro- 

prietarul mijlocii și mare pote cultiva mai ușor vite de 

rasă şi de o val6re mai mare de cât ale locuitorilor, iar 

țăranul posedă și cresce numai vite ordinare de ţară, sau 

cel mult curcituri. 
Proprietarul mare şi mijlociă cresce! cu preferință cai - 

de lux, vaci bune pentru lapte ori proprii pentru carne, 

oi fine pentru lină subţire, sau oi proprii. pentru carne,
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pe când țăranul şi micul cultivator produce numai cai 
pentru muncile agricole — cai de țară — vite pentru jug 
şi mai rar proprii pentru lapte şi îngrășare, oi țurcane 
şi stogoșe cu lână mai grosă la fir, dar care sc ţin mai 
uşor, nu sunt așa exigente şi lâna lor este bună pentru 
sărici şi straie grâse şi pănură ordinară, de casă şi mai 
puțin pentru vindare. Oile țigăi se află deja puţine în po- 
sesiunea micilor cultivatori, şi lâna ţigaie' se întrebuințâză 

“unic pentru pănură de aba și șaiacuri, cu deosebire pen- 
tru vîndare și sunt mai mult proprietatea moşnenilor și 
mocanilor transilvăneni, mari cultivatori de oi. | 

Țăranul este mulţumit. dacă posedă bune vite de muncă 
și şi produce laptele necesar casei sale. De multe ori el 
își ară și cu două vaci puţinul pămint ce are, şi atunci 
el are de la ele: munca, laptele și viţeii. Do asemenea, . 
două iepe bune de prăsilă îi fac și munca trebuinciosă 
şi produce de la ele câte un minz, doi, pe fie-care an; 
de obicei, 2 boi de jug, o vacă bună cu lapte, vre-o. 
8 — 10 oiţe și câți-va porci "i acoperă tote necesităţile 
casei sale în decursul anului, și-i dai 'și ceva, beneficii 
bănesc. Ca chestie. de progres el este deja bine folosit 

_când la 2—83 ani pote duce și vinde la tirg O pereche de 
juncani; sat o vacă fătată 'cu.viţelul ei, ori vre-un mînz 
frumos; porci de rudă şi de îngrășare vinde el mai des 

"pentru acoperirea necesităţilor curente, mai mici. Când a 
ajuns acolo, ca, să crâscă miînzi pentru remonță, şi să de- 
vină tovarăș la o lăptărie societară cu 3 — 4.“vaci ale 
sale, este deja fârte mult pentru el. Laptele produs îl în- 
trebuințeză în menajul proprii şi cu lucrătorii, iar casă l: 
trimită, singur dilnic la, oraşul din apropiere îi vine şi mai... 
grei, căci abia prinde pe el. atâta, cât îi face lucrul şi 
timpul perdut cu dusul la oraș și înapoi. o 

Cu totul alt-fel stă chestia cu marele proprietar. Acela 
pote să posedă, deci și sute .de vaci cu lapte, şi lufîi dă 
mâna ca să trimită. dilnic laptele dulce la oraşe pentru 
consumațiunea în stare prâspătă, ori că-și înființăză o lăp. . 
tărie sistematică proprie ori în asociaţiune cu alții, pentru 
prelucrarea lui-în unt-și briînzeturi fine, pentru exportul 

„lor în masă și să caute cu ele debușei pe pieţe înde-
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părtate. Pe când țăranul produce numai unt topit, unt or- 

dinar, brinzeturi ordinăre şi carne puțin grasă, proprie; 

tarul mijlocii | şi mare produce tot-d'auna o marfă mai. 

al6să şi de calitate supericră, care lui i se plătesce tot- 

dauna mai bine fiind-că nutrițiunea, vitelor . lui a fost 

„mai îngrijită şi mai potrivită cu scopul urmărit. „Nicăeri 

nu se simte efectul şi influența, directă a statului reuniu-- 

nilor agricole și a proprietăţii mari în agricultură așa de. 

tare ca, tocmai pe terenul culturei vitelor. Fermele model 

publice și particulare aci şi-aiă -rolul lor bine-făcător şi 

decisiv pentru țara întregă, de care pâte fi influențat ma- 

rele ca, și micul cultivator. Scopul lor este crescerea unică 

a vitelor de rasă pentru reproducție în prima linie, pen-. 

tru a da buni reproductori la comune, societăți şi parti- 

culari cu preţul de producţiune” şi cu 'un mic beneficii. - 

“pentru ele, şi specialisarea. dusă de ele până la, . infinit în 

vederea satisfacerii tuturor nevoilor țării. 

Proprietatea mare şi . fermele model ai să crâscă vito 

de rasă . pură .pentru - diferite servicii în „parte . ȘI, prin 

crescerea. lor. raţională să tindă a “produce rase n0ui, ca 

să satisfacă unor noui cerințe ale pieţei și vieţei dilnice, 

In: privinţa acestora, lumea încă năâ ajuns la apogeul de 

cultură, ca să ratifice o stagnaţiune,. căci în continuii se 

ivesc noui cerinţe și tendințe către perfecţiune și se con- 

stată noui. greşeli şi defecte. 
Satisfacerea unor cerințe noui esște împreunată- tot-d'a- 

una și cu 0. remunerare echivalentă, şi vitele bune şi spe- 

ciale pentru diverse. servicii se. plătesc treptat tot mai bine 

de unde face ca cultura lor să devină din ce în ce mai 

bănâsă. Pe când la producțiunea de cereale se constată 

de vr'o 40 de ani încâce. o scădere continuă a preţului, 

pe. piețele, Europei, datorită concurenţei şi exportului de. 

bucate în masă din ţările transoceanice, la vite şi produ- 

“ sele. animalice. din- contră există o tendință _ continuă spre 

urcare în “prețuri, : datorită, crescerii populaţiunii și exigen- 

țelor mai mari de traii. Cu tâte opintirile lor: yancheii 

ingenioși nu au găsit încă mijlocul. potrivit de a procura 

carne prospălă pe piețele Europei. Până acuma ei nu pot 

importa, în. Europa -do. cât carne sărată, slănină, păstramă
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„sai conserve-lână ordinară, piei brute şi alte produse de 
mai puţină valdre. Carnea înghețată, îşi perde gustul ei la 
conservarea, îndelungată, iar animalele vii plecate grase 

“din America slăbesc de tot la transport până ajung pe pie- 
- ţele Europei. Din partea lor concurența în vite. grase și 

în carne prâspătă este deci pentru un viitor mai apropiat 
puțin de temut. Prețul vitelor şi a derivatelor lor ati o 
variație mai mult locală. | | 

In ţara nostră nici odată nu sati plătit vitele de tot 
soiul: pe un preț așa-de ridicat ca astă-di, şi de multe 
ori cu totul nepotrivit cu stările nâstre sociale și econo- 
mice; calul de călărie cu.6—800 lei, calul de lux cu2— 
3.000 lei, perechea, de boi de muncă 400—600 lei, litrul de 
lapte 40 şi 50 bani. Laptele ce-l consumăm- noi în oraşe 
este cel mai scump în Europa, iar la sate iarna nu se 
găsesce lapte aprope de loc. America și Indiile ai inun- 
dat Europa cu cerealele lor, pe când în vite chiar şi ţara 
n6stră nu se mai pote presenta pe pieţele apusene ca o 

„concurentă seri6să, după ce ait încetat de-a mai exista 
în țară tamaslicurile cele mari, cari se ocupaii cu cres- 
cerea de animale tinere, unic în vederea producţiunei de 
carne, şi actualmente nici că suntâm în stare să produ-. 
cem o carne fină, conformă cu exigențţile pieţelor mari 
moderne. Noi putem oferi și furnisa de o cam dată numai 
o marfă ordinară carne de cal. II şi a III-a, și pote peste 
10 ani de stăruință în direcţiunea culturei şi îngrijirei ra- 
ționale a vitelor. să ajungem acolo, ca să producem şi noi 

„o carne fragedă și împănată cu grăsime, cum se cere pe 
piețele internaționale. - Ă N 

- Tendinţa producţiunei nâstre în vite trebue să fie în- 
dreptată într'acolo, de a produce în prima linie bune vite 
de muncă, iar pentru carne și lapte, cel puţin în. vede- 
rea alimentărei pieței naţionale, și prin amelioraţiunea 
treptată a, stărei materiale a ţăranului, să facem să crâscă . 
forţa, lui de consumaţiune ca să se hrănescă și el mai 
bine, în scop de a putea munci, și produce mai mult. - 

Pe terenul. culturei vitelor la noi este totul de făcut, 
și este ramura cea mai neglijată. In tâte statele si ţările, 
guvernele aii adus și aduc sacrificii insemnate, ca pluga-
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rul să pâtă avea şi cresce un bun.neam de vite de muncă “ 
şi altul pentru lapte, Alăturea de stat sunt proprietarii 
mari, reuniunile cultivatorilor, cari ai făcut forte mari 

sacrificii, pe terenul ameliorărei culturei vitelor. In 'Tran- 
“silvania, Ungaria şi Bucovina, țăranii după exemplele lu- 
ata de la proprietarii mari, și profitând de armăsarii sta- 
tului, la stăruința, reuniunilor economice, ati început de 
vro "10 ani încâce, se 'cultive și ei vite de rasă — vaci 
roșcate de rasa Pinzgau şi cai pentru remonți, și porci 
de rasa mangoliță etc, cari li-aă deschis un! orisont cu 
totul noă pe terenul'culturei şi îngrijirei raţionale a vi- 
telor. Două vaci. de rasa Pinzgau bine întreținute, âduc 
pe an mai mult folos de cât 4 vite de rasa podolică, şi 
ele consumă mâi puţin de cât aceste din urmă, iar două 
iepe frumâse, produc de la armăsarii statului pentru tacsa 
minimă de 1—2—3 fl, pe fie-care an câte 1—2 mânzi pen- 
tru remonte, şi țăranul iși şi lucreză cu ele. Mai-cu semă. 
prin satele săsesci din Transilvania a început de la un timp 
încâce să, se ridice, graţie concursului statului, nisce cai 
de“î6tă frumuseţea. Acolo s6ra, când intră stava de n6tini 
și cârlani în sat, credi că sunt caii de la hergheliile sta- 
tului, iar nu nisce cai țărănesci. Vitele ce se cresc acolo 
astă-di, n'au existat nici când sub regimul păşunei neli- 
mitate, deşi locul de pășune s'a, mai restrins mult şi acolo. 
Causa primordială este îngrijirea mai bună, şi apoi re- 
productori buni de rasă nobilă. 

» Reuniunea agricolă română a " comitatului Sibiă, (există - 
și una săsescă) încă a obţinut de câţi-va ani frumose 
„succese pe terenul economic, şi exemplul” dat de ea a în- 

ceput a. fi imitat şi de Românii din alte judeţe. Incontes- 
tabil că Reuniunile și sindicatele agricole şi a cultivato-“ 
rilor de vite de rasă, vor avea la noi un teren vast şi | 
îorte mănos de exploatat, “în cultura, vitelor și utilisarea 
produselor lor. Ele ar putea să. reînvieze în parte vechile 
instituțiuni - de păstorie, adi în deplină decădere, şi cele 
mai multe deja dispărute. 

In România până acum, nu s'â lucrat nimic pe terenul 
îmbunătățirei vitelor; țara s'a găsit sub influența perni- 
ci6să a negustorilor, cari afirmă că vitele sunt -nepro- 

.
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ductive: și în parte, şi sub loviturile r&sboiului vamal cu 

Austro-Ungaria, care curma de-odată brusc legăturile şi 

traficul secular între cele două țări vecine. Dacă erai 
proprietarii mari în moșii,. ei găsiau de timpurii mijl6- 
cele -d6 a, preveni decadența culturei vitelor, prin schim- 
barea sistemei de producţiune. Incercările. de a exporta 
carne prâspătă pe pieţele germane și la Viena, ar putea 
să aibă Gre-care șansă de reușită. Un debușeii mult mai 
mare şi sigur, fiind direct şi nestingenit de nime ar fi. 
“spre Orient, pentru 'aprovisionarea oraşelor orientului cu 
vite de tăiere - -cu carne prospătă, lapte, unt, şi brân- 
zeturi. Aceste sar putea extinde până în- Egipt și Port- 
Said, pentru aprovisionarea vapdrelâr ce trec spre Indii, 
cari ar .constitui nisce mușterii de primul. rang pentru noi. 

Deci nu ai dreptate cei ce alirmă, că - vitele nu ren- 
i6ză și sunt obiecte neproductive, cari numai consumă, 

„Din contra și. astă-qi are deplină valâre, ceea-ce  dicea 
Weckherlin pe la începutul secolului expirat; — «Unde cul: 
tura, vitelor ește în fl6re, fie în economii isolate, fie în. 
țări întregi, de ordinar acolo: este venitul cel mai mare - 
în agricultură». «Cine nu are dragoste de vitele sale, nu 
are nici noroc după ele, şi unde” nu veghză ochiul stă- 
pânului cu îngrijire necontenită asupra "vitelor sale, acolo 
nu este succes și nici .har de la D- dei» (ul. Riihn). 
„Deci rentabilitatea vitelor ese mai presus de ori-ce în- 

„ doială, numai să le: scim a alege bine pe cele mai potri- 
vite cu raporturile n6stre sociale Și economice sub cari. 
ne găsim, şi să le îngrijim conform cu trebuințele şi exi- 

„genţele lor. 'Ținerea a unei vite sati două, vaca de lapte 
și un vițel, pote fi: rentabilă şi de folos şi pentru locuito- 
rul codaş din comuna, rurală, „sati pentru meseriașul de 
la oraș, cari nu ati pămînt proprii de cultură. Având și 

i. lapte în decursul verei, ai un sprijin enorm la susţi- 
nerea familiei lor, și în special un aliment de prima im- 
portanță pentru copiii mici; familia lui nutrită mai bine 
dă mai buni muncitori, şi are. şansă a. ajunge să prindă 
și el ceva chiag și să înainteze... - 

Inainte vreme şi actualmente peste munți, unde exista 
încă pășuni comunale încă n'aă fost ruinate Nică comune 

=
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i . - 
şi nici -particulari prin aceia, că câţi-va dintre codași ati 
ținut câte o vită două în cireda șatului, ori în cîrdul de 
porci ai obștei la pășunea comunală, dar s'a cunoscut co- 
mună, întrâgă și a dat înapoi inaterialicesce și fişicesce 
acolo, unde : locuitorilor li s'a împovărat peste măsură sai 
făcut. imposibilă ținerea vitelor de lapte'şi de prăsilă. Acest - 

„adevăr luat din experienţa, . de: tâte 'gilele a poporuluiro- 
mâin, ar trebui să o cunâscă și cumpănâscă bine toţi 6- . 

menii noştri politici -și agricultorii. Pretutindenea unde 
„există păşuni comunale și “văduva și omul sărac își pote. 
"ușor ţinea. o văcuţă, acolo nu “este loc: “şi motiv pentru 
socialism, In” străinătate "pretutindenea .proprietarii ai - în- 

; -  lesnit lucrătorilor lor! ţinerea unei “vite pentru lapte pe 
"moşie, fie vacă ori.câpră, numai ca să aibă lapte pentru 
copii, ca să sectă din: ei muncitori sănătoși, și bine ai 
făcut. . 

In cultura rațională, a vitelor, străinătatea, a, făcut, pe 
| baza, Împărţirei muncei şi a specialisării, progrese uimi- 
d târe; dovadă despre acâsta sunt prețurile fabulâse cu cari 

"se vind armăsarii buni. de reproducțiune, cari se cumpără 
şi plătesc cu. sute de mii de lei, pe. cari “i aduc cu-pri- 
“sosință înapoi proprietarilor lor (vedi. Zootechaia p. 99). 
Tot așa ai obținut fol6se însemnate străinătatea şi la vi- 

L tele bovine, oi, rimători şi păsările de curte.: Aceste re- 
m _sultate ies la ivelă, cu deosebire la exposiţiile şi concur- . 
PE “surile de vite de reproducție, despre cari majoritatea agri- 

cultorilor noştri nici idee nu are. 
La vite tot-dauna acea, specie de vite reuşesce mai bine 

“şi este mai de folos a o cultiva, unde există deja 6re- - 
cari începuturi, cari se manifestă și în afară, prin diferite 

„datine şi în deprinderea locuitorilor cu acel soiu de vite. 

Aşa la munte.se cresc mai bine caii pietroși de- munte, 

vaci mici dar bune de lapte. La munte stâni:de vaci și 
de oi sunt forte des înființate la :6 laltă. La Baltă îi merge 
mai bine bivolului şi vacilor olandeze, şi altor rase de. 

- “luncă, și deci acolo: ar. fi ușor de înșghebat lăptării mari 
“de vaci și bivoliţe pentru furnisarea de „apte dulce la o- 
rașe şi prepararea de smîntână, unt "fin de masă pentru 
"consumul - dilnie. 
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-Vite de valâre se cresc mai ușor acolo, unde şi alții 
mai cresc asemenea vite, i în special sunt ferme model, mari 
proprietari în apropiere cari se îndeletnicesc cu cultura 
vitelor de rasă, de cât în satele pur țărănesci. Pe lingă 
marii proprietari ț&ranul şi micul cultivator ajunge mai 
ușor să cumpere ori să crâscă el o vită de valdre,mai 
mare, de cât acolo, unde nu există de. cât proprietatea | 
mică exclusivă și regiunea întregă e săracă, Acâsta se ob- 
servă fârte bine în Transilvania — Românii dintre Sași, 
sati unde sunt mari proprietari în comună, cresc şi ei 

vite mai frumâse de cât cei-l'alți,. după exemplul luat de! 
la, proprietari şi de la locuitorii sași. Statul a tăcut mult prin 
oferirea .de armăsari de rasă pe plăşi şi la comunele unde 

“a existat deja. de mai înainte un contingent de cai de o va- 
l6re mai bună. Din contra, de unde nu-i, n'are ce să iasă. 

La, cultura vitelor contribue mult solui și clima, şi re- 
lațiile, sociale și economice. Acolo unde se cresc şi caută 
vite de: rasă, putem ușor să : introducem şi . aclimatisăm 

ori și ce rasă nouă, căci ea își va găsi mușterii și cum- 
p&rători; iar acolo, .unde'nici.nu- știi să aprecieze vita 

de valdre după merit; introducerea vitelor de rasă este 
împreunată cu mari risicuri şi de multe ori ele nu. doi 

„ resultatul dorit, fiind-că nici 6menii nu sunt deprinși să 
umble cu atari vite, Și nu știi. să le îngrijescă conform 
cu trebuinţele lor. Și Gmenii experimentați și deprinşi cu : 
căutarea lor nu. se pot nici. improvisa la moment și nici 
că se pot importa, în fie-care moment din străinătate. 
Tot-d'auna este. mai .avantagios, de a-i forma 'și recruta 
personalul trebuincios: succesiv dintre locuitorii indigeni 
ori. din saiele vecine, căci :de și 'acâsta, reclamă 6re-care 
pacienţă şi sacrilicii, însă îi aj: tot-d'auna la îndemână, 
şi dacă ai câţi-va servitori” și argaţi bătrâni „experimentați, 
ușor pot invăța și instrui ei pe alţii: dintre tinerime. 

Deci nejustilicată. și fâră motiv de dreptate ni: se pare 
plingerea a multora, dintre arendaşii şi proprietarii mari 
ai noștri, cari susțin că adi. nu mai poți. ținea, o vită de 
Dâmne ajată, căci nu are cine să ţi-o. îngrijâscă, Inaintașii 
noștri. nu se. plingeaii de. acest defecţ al Românului, și 
cresceati herghelii și tamaslicuri intregi de vite mari și mici
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de tot soiul, și fără dea recurge la Inglezi, Germani Ori . 
Francezi saii Elveţieni. Apoi, în timpurile din urmă, să- 
teanul a fost iniţiat în scurtă vreme în arta de a. umbla. 
şi mânua, mașinele agricole, cele mai complicate; în ar- 

mată deprins cu armele cele mai. perfecţionate şi umbla, 
cu ele cu aceiaşi iscusinţă și siguranţă ca ori-şi carealt 
soldat, belgian, francez, german, etc.; 6re pe lingă puţină. 
buna-voință și stăruință să nu fie posibil al deprinde ca 

„să-și țesale şi curețe vita.sa proprie, să o .hrănescă şi a-. 
„dape la timp şi să nu o prea încordeze la muncă peste 
puterile ei ?! Cine va susține una ca, acesta, acela, dovedesce 

“că nu cunâsce fondul şi calităţile sătânului nostru, Sau 
că nu are interes să la desvoltel! 

Dacă el se află în miserie şi vitele lui sunt nevoiașe, 
: şi pipernicite, nu el este causa, ruinei “sale. Când fiul de 
sătean va, inveţa și vedea, la arendaş şi proprietar, cum 
să caute şi îngrijescă sistematic o vită, el va, imita și con- 
tinua aceiași deprindere şi la sine .acasă. Noi credem că 
călărașii cu schimbul ar fi forte potriviţi d'a cresce nu 
numai nisce vite de valâre mai mare de țară, ci chiar și 

mînzii necesari pentru remonta armatei, dacă statul le-ar 

pune la dispoziţie armăsarii săi, și le-ar asigura de'mai 

nainte cumpărarea minzilor buni pentru: remonți. 
Pentru acâsta trebuesce regulată întâiii chestia, și po- 

sibilitatea ţinerei vitelor, care “astă-di nu se mai pote re- 
gula, individual prin învoeli între arendași și locuitori. Cu 
cocenii de: porumb și cu paie de cereale unic nu se ţin 
nici cresc vite: de valdre; nici cu păşunea din ogâre și 
miriști nu vom ajunge departe, căci ele vor grăbi numai 
degenerarea şi dispariţia lor. 

Chestia, vitelor nu este numai. o “chestie pur țărănescă 
ci o chestie economică generală, care privesce ţara: în- 
„tregă' și pe fie-care proprietar în parte. Este știut că ce-. 
realele aii o tendință, continuă de scădere în preţ şi valre, 
în urma exportului de cereale transoceanice în - masă, pe 
când vitele ai-tendință de urcare progresivă în prețuri 
și fol6se, în tâte țările fără deosebire. Deci. la, noi una de- 
cade, cea-l' altă este aprâpe de dispariţie totală.. 

După o anchetă recentă, făcută de Ministerul Dome-
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niilor din. incidentul secetei din anul 1899, care amenința 

vitele cu perirea de f6me în '27 judeţe ale ţării, resultă 

că 92%, din vitele existente în țară, se află, în posesiu-” 

nea ţăranilor, și numai 8%, sunt în posesiunea proprie- 

tarilor și arendaşilor. Cele mai multe vite ţin proprieta- 
rii şi arendașii în Moldova, în judeţele. Botoşani și Fălciă 
(220/.), pe când în judeţele din Muntenia se află mult mai 
puţine vite în stăpânirea, lor; în Ialomiţa și Rimnicu-S&- 

“rat 9%/,, iar în Romanați numai 2,6%/.. De aci reiese con- 
trastul patent că 11/12 din vite sunt în mâna, locuitorilor 
cari nici unii nu ai păşuni proprii pentru ele, iar vastele 
moșii de mii şi deci de mii de pogâne sunt aprâpe cu 
totul lipsite” de vite proprii, inclusive moșiile de..Baltă şi 
de munte, a căror putere residă in păşunile lor grase. 
Anomalia.este deci patentă, disproporţia enormă între vite 
şi terenul necesar pentru hrana lor; că locuitorii -aii vite 

“dar nu ai pășuni şi fin pentru ele, iar proprietarii şi 
arendașii cari, ati pămînturile din abândenţă, cu miile de 
pogone nu ţin vite; ori-ce învoială între cele 2 proprietăți 

“mare şi mică, nu _ putea să iasă de cât în detrimentul lo- 
cuitorilor și al vitelor, și.vitele formeâză şurubul “ţăranului. 
„Pentră vărat vitele locuitorilor noştri rezimă numai în 

pășunile din ogâre, apoi din miriște şi porumbişti; forte rar 
în pirlâge, islazuri şi suhaturi proprii de veci. Vitele ai 
fost se6se din păduri în interesul conservăriy şi. amena- 
jării pădurilor, ca un alt ram important de „producțiune 
Și bogăţie, dar fără, a se îngriji cine-va de altă pășune natu- 
rală ori artificială echivalentă pentru ele. Afară de munte și 
Baltă, rari sunt moşiile cari să mai aibă aqi păşuni. na- 
turale bune pentru vite, cari să nu fi fost. deja sparte, 
nici chiar pentru . vitele . proprietarului sal . „arendașului. 
Pentru ale locuitorilor nu există mainici. o dată. Sezonul 
de învoiala vitelor. la: pășune sunt două: “unul de la Sf. 

Gheorghe la Sf. Dumitru, și altul” după Sf. Dumitru la 
SE. George. - 

- Peste iarnă pe - când peste munţi de la. 20 Octomabre 
înainte: nu se mai vede nici o vită afară, în România din 
„Contra, stai vitele aprâpe 'totă iarna' afară și: umblă la, 
pășune, cât timp nu este: omăt, iar: în. Baltă stai : şi pe
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omăt afară, căci ele pasc prin cele zăvoae şi rechiterii 

mari, unde rod lă muguri şi lăstarii de salcie. Taxele de 

pășunat pentru vară .se urcă cu una cu alta la. olaltă la 

30—40—60 lei de cap de vită mare pentru vară. In Tran-" 

silvania, taxele de pășunat pentru perechea de boi la o 

-păşune naturală de veci, este de la 5—10 îl. = 10—20 

lei, în care este coprinsă și plata boarului; și vitele d'acolo 

'sunt de val6re mai mare de cât ale sătenilor noştri. Taxele 

de pășunat ce se plătesc la noi, nu se găsesc nici chiar 

în Germania, care este țară industrială iar nu una agri- 

colă, şi cu agricultura estensivă cum este România. 

“Pentru hrana vitelor țăranii noștri nu ati alt nutreţ de cât 

puţine mohdre, meiuri, iar că principâle: coceni de porumb 

şi paie: de cereale. Basa hranei vitelor lor» o formeză co- 

cenii şi paiele, şi când nu este: zapadă păşunea. Cu ce 1 

succes le iernâză, ei şi cum le scot în primăvară, se pote 

vedea, din următârele cazuri şi exemple luate după natură. 

In tâmna anului 188 7-—8 locuitorii din cătuna Hărpăsesci 

jud. Iaşi, ai intrat cu 105 păr, de vite trăgâtore în iarnă, 

şi at eșit numai cu 86 păr. în primăvară; 'cele-l'alte aă 

“ peris tâte' de ger şi de lipsă de nutreţ. Tot în acel anaii 

perit o mulţime, de vite în tote judeţele țărei, în cât cre- 

ditele agricole, cari împrumutase pe ţărani cu bani pe 

vite ca gagiuri, şi vitele .periseră . iarna — erai amenin-: 

țate multe din ele să dea faliment din causa perderei ga- 

giurilor și a capitalului lor. In" iarna anului 1892/3 pe 

la Crăciun 24—26 Decembre gerul şi viscolul enorm, & 

răpus o mulțime de vite. Pe ciobanii şi mocanii din Bă- 

răgan, pe cari îi apucase viscolul la câmp deschis, i-a dus - 

cu turme cu tot până în Baltă, unde i-a nămeţit cu totul. 

Ati fost găsiți apoi primăvara, când sa topit om&tul morţi 

cu toţii — ciobanii cu oi, măgarii şi câni. Unui, arendaș 

din părțile Brăilei omătul şi” vintul ' violent, i-a dărimat 

grajdul improvisat pe vite, şi a omorit vr'o '86 capete de 

vite mari. De altcum acel viscol a luat vitele Gmenilor 

din ogradă şi 'le-a dus de le-a prăpădit. , 
In atari casuri, deşi cea mai mare nenorocire ce pote 

-ajunge pe plugar, este să-i mâră vita din jug — totuşi fe- 

riciţ era românul, căruia i-ai perit vitele de ger şi, do
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lipsă de hrană pe la Crăciun şi Boboteză, căci el cel pu- 

ţin n'a spesat mai mult cu ele,-dar cele mai multe vite 

a cădut şi sucombat în spre primăvară, -după ce pro- 

prietarii lor ai spesat tâtă iarna cu ele, făcend. datorii 

peste datorii. pe la proprietari și arendași, „angajându-și 

braţele de muncă pe un an doi înainte. Aceia aii rămas 

și fără. vite şi cu datorii enorme, cu muncă, vîndută pe 

un an doi înainte. Despre decesul vitelor degerate şi în- 

gheţate vedi Zootechnia pag. 419 şi 420. Perderi enorme 

în vite îndură adese ori și locuitorii de la Baltă, din causă 

că vastele moşii de acolo, nu ai poduri. umblătore ori 

stătătore pentru scâterea vitelor în grabă din Baltă, ci vitele 

trebue să se refugieze pe cele grinduri şi grădişti, până 

când este deja prea târdiu, de sai că le duce puhoiul de 

- acolo, saii că se în6că la scos şi dispar printre valuri și 

sloii de ghiaţă. Impunerea din partea statului, obligaţiunea 

fie-cărui proprietar de moşii de Baltă, să aibă -pod um- 
blător ar -spori mult şi păşunatul şi arendile moșiilor, căci 
păşunatul din Baltă n'ar fi atât de riscant ca astădi. 
“Cum este regimul, aşa sunt și folâsele ce avem după 

vite.. De obiceiii cele mai multe vite ale n6stre, es numai 
cu pielea în primăvară. Când sosesce, timpul muncei, În: 
satul întreg abia să găsesce 2-—3 perechi de vite trăgă- 
tore valide și apte de muncă intensivă şi încordată. 

Vacile ce sunt să fete când es în primăvară, sunt atât de 
slabe în' cât dacă. și fată, abia au laptele necesar. pentru 
alăptarea, vițelului lor, aşa în cât numai pe la Rosalii 
dacă ele schimbă părul şi ai ceva lapte mai mult, ca să 
potă mulge și țăranul ceva lapte de la ele, iar după se- 
cere înțarcă îndată, căci le sâcă laptele din causa secetei 
şi a lipsei de hrană. De aceea prin satele n6stre nu se 
găsesce vara şi iarna lapte dulce, care e o raritate. 

Din cele expuse pân'aci, evident că cu sistema prac- 
ticată pân'acum nu mai merge, pentru a: nu perde puţinul 
contingent de vite ce mai posedăm în ţară, prin degene- 
rare şi pipernicire. Vitele au fost tot-d'auna una din avu- 
iile principale ale ţărei aceșteia; a o lipsi de vite şi de - 
posibilitatea de a ţinea vite mai bune, este a-i trunchia o 
mână. De aceia, lomânia :este pusă astă-di în alternativa 

+ 
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ca, și fie-care proprietar în parte, pentru curmarea răului 

actual de care sufere țăranul și țara într6gă — sau de a 

reactiva, şi înfiinţa din not pășunile comunale ale ob- 

ștei, sau de a introduce stabulaţiunea, ca țăranul să r&- 

mână numai cu 2 vite — boi ori vaci — cu care să-și 

are lui şi să aibă şi lapte dar să le ţină și vara la grajd. 

Evident, că pe ori-ce moșie trebue să fie un contingent 

de vite destul de numeros, chiar dacă lucrăm în parte 

cu învoelă ori: am introdus cultura cu abur — și acâsta: 

în interesul conservărei forţei. productive. a pămîntului, și 

pentru utilisarea nimerită a produselor de puţină valdre 

ale pămîntului. Incolo asupra speciei și rasei vitelor ce 

avem să introducem şi să ţinem, avem mână liberă să 

“ alegem pe cele mai nimerite după specie şi rasă. De or- 

“ dinar, solul, clima, şi circumstanţele sociale și economice, 

încă ne arată pe acelea cari ar fi mai de folos în cir- 

cumstanţele în care ne găsim. e | 

“Latitudinea,. şi posibilitatea alegerei vitelor este forte: 

mare. Unde avem instalațiuni suficiente pe moșie — în 

special grajduri încăpătore și calde pentru iarnă,'și o pă- 

şune bună pentru vară, acolo putem să introducem cu 

„„ bun succes vite de rasă, din una, din rasele bune de lapte 

"ori de carne; dacă însă nu avem 'grajduri suficiente, ori 

că nu suntem încă instalaţi în de ajuns, acolo ne res: 

trîngem în cumpărarea și ținerea, vitelor exigente și. de- 

licate, şi dăm prioritate vitelor indigene de rasa podo- 
„lică, cari sunt mai resistente la -nevoe: — ori să - ținem oi. 
mai multe. Unde pășunea este mai bună, și finul mai 

aspru, mâi cocenos, acolo ţinem mai mulţi caă-şi muncim 

cu caii în loc de boi. Dacă păşunea este suculentă și! 

mâle, cum sunt pășunile de luncă și de Baltă, și avem o 

gară în apropiere ori comunicațiune dilnică: cu vapârele, 

acolo introducem vaci lăptâse din rasele mari de luncă şi 

- bivoliţe, şi înființăm o lăptărie pentru trimiterea, laptelui . 

prâspăt dilnic la oraşul ori portul din apropiere ; unde nu 

avem comunicaţiunea lesnici6să, acolo înființăm lăptărie 

pentru fabricaţiunea de unt fin de masă şi brânzeturi; la 

munte înființăm stâni pentru brânză, unt topit şi lapte 

acru-gros. |
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“ Pe terenurile rovin6se şi umede, dăm preferință bivo- 

lilor şi vitelor bovine, pe- terenurile accidentate și la 

munte vitelor de munte cailor: și oilor; în Băltă crescem 

bivoli, vite de luncă și porci de "baltă „ţepoşi.. Unde pă 
şunile nu sunt de valdre deosebită, ținem . numai sterpe 
şi gonitore, iar la pășunile de munte vite. de munte și oi 
rustice ţipăi şi țurcane. Pășunile pentru vacile cu lapte 
şi vitele trăgătăre, trebuesc -să „fie de bună calitate și 
tot-d'auna în: apropiere de curte ori de sat, ca să vină 
sera, în sat.ca să le mulgem, şi să avem laptele în apro- 
piere, iar pentru sterpe cari pot r&mânea totă vara în 
câmp la pășune, pot fi:şi mai slabe şi îndepărtate. Tere 
nul petros și tare, dă buni cai de călărie cu copita solidă, 
iar un teren mâle nămolos produce o. copită mâle; iarba 
mare suculentă dă f6le mari și animalul devine greoiii — 
iar o ierbă ms&runtă aromatică face animalul svelt şi 
tenace. - 2 
-.Oile fine de lână și de carne, nu se pot ţinea nici la 

" munte şi nică la Baltă nici în. Bătăgan, din: causă că ele 
sunt prea delicate și acolo nu le putem da îngrijirea, ne- 
cesară, pe care le-o. am putea da la câmp şi în coline. 

» Vitele de munte nu prea reuşesc la câmp și Baltă, fiind-că 
hrana lor de la munte este mai fragedă și! mai gustâsă 
de cât cea de la câmp şi Baltă, unde plantele sunt mai 
pielose și mai tară. Porcii englezesci renteză acolo. unde-i 
ținem vara şi iarna în grajduri calde, şi nutrim cu po- 
rumb și lături, căci ei.:nu pot nici umbla și nici rima ca 

"să-şi caute singuri hrana lor; iar porcii de rasa mango- 
liţă, și. ungară, “i crescem afară la păşure şi pe ogâre re- 
dativ cu puţină hrană d'acasă şi-i ingrăşăm. apoi-cu “porumb, 
cartofi, dovleci etc., iar pentru a-i ţinea în Baltă și ai 
hrăni şi îngrășa unic cu rădăcini şi pesci —- numai cu pu- 
ţine qâde și zonă, se potrivesc unic , porcii ţepoşi și creţi 
de Bâltă — baltăreţiă. . 
Unde nu avem pășuni naturale + proprii pentru un soi 

de vite, dar care ar renta în localitate, acolo recurgem 
la înființarea de pășuni și fineţe artificiale, ori că facem 

„posibilă introducerea 'stabulaţiunei prin sem&narea de nu- 
trețuri verqi pe o scară » întinsă Și urmăm cu ele un re- 
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gim mixt, ţinendu- -le parte - la grajd, .şi parte a iarbă. 
Pentru vitele cornute se potrivesce fârte bine trifoiul, şi pâte 
compensa finul de livade diferite surrogate ale lui: meste- 
cătura, tocătura de paie cu sfecle, napi, morcovi, tăieței 
de sfecle, turtă de ulei, lături de la velnițele de spirt, | 
şi alte rămășițe “ale industriilor agricole. | 

Ca, să introducem stabulațiunea, peste tot, noi Românii 
încă “nu -suntem atât de înaintați pe terenul economic, şi _ 

nici agricultura nostră nu e atât de desvoltată şi intensivă, ca » 

să „ratifice ținerea vitelor de lapte şi de prăsilă vara şi 
iarna la, grajd. După exemplele ce le-am vădut și experiat 
la: proprietatea mare şi mică din străinătate, cum se cresc 

şi unele și.altele, noi trebue :să dăm preferinţă celor „ce 
umblă la pășune, cu condiţia ca-să aibă. tot-d' auna.0 pă- 
şune suficientă şi potrivită cu scopul și " fol6sele ce ne 
aşteptăm de la ele. Sunt unele casuri însă unde stabu- 
laţiunea, este pe deplin justificată și la noi şi la locul ei: 
Se pot ţinea vara la grajd vitele trăgătâre, acolo unde 
le cerem munca intensivă; iar în jurul oraşelor mary chiar 
și vacile cu: lapte, însă nu şi progeniturii lor care esto 

mai bine să umble afară la pășune. 
La, tote le ajută și priesce de-o potrivă iarba, verde şi | 

fragedă fără deosebire, iar când. se împuțineză iarba în 
câmp saii că s'a strimtat hotarul de pășune, trebue să le 
dăm diminâţa și sera un supliment de hrană acasă, pe 
care îl putem avea cu înlesnire ori şi unde prin semănarea a. 
diferite plante furagere: trifoii, lucernă, sparcetă, porumb 
verde, pe cari le amestecăm cu fin uscat, paie. de cereale 
saii chiar. cu. ogrinji, pentru o mai bună digestiune a lor 
şi ca să nu dea loc la meteorisație, numai, să nu le lă- 

săm să îndure f6me. A ţinea minzii. şi.viţeii vara la grajd 
şi a-i scâte dimineța şi sâra la „plimbare, . nouă nu ni se 
pare practic lucru, și grei. de realisat de țăranul nostru. 
Mult mai firesc ni se pare înființarea de pășuni speciale 

pentru. mînzii la, câte 2—3 comune, şi întrunirea lor 'la 
o laltă, eventual 'cumpărarea;: mînzilor tineri de stat la e- 
tatea de 6-.luni de dile şi apoi crescerea lor împreună. 
la hergheliile și depositele de remonţi ai statului. Acela lu- 
cru Var putea face și mulţi dintre proprietarii și arendaşii
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moştri, ca să cumpere minzii şi vițeii mai frumoși de la 
săteni şi să-i ierneze şi crescă dinșii, până la etatea de 
3— 4 ani de qile pentru a scâte vite bune din ei, și a 
nu-i lăsa să se pipernicescă. | 

Vita tinără, în primele luni ale vieţei, reclamă multă 
atenţiune şi îngrijire şi o pâte. cresce şi supraveghia de 
apr6pe mai bine ţăranul, care îngrijesce el înu-și de ea cu 
“membrii familiei sale și mai puţin proprietarul mare care le 
*supravegheză prin Gmeni streini, cari nu le pârtă aşa in- 
teres, căci nu sunt ale lor. La etatea de ndtini şi cârlani 
însă, raportul se schimbă, căci proprietarul mare care are 
mai multe atari individe le pâte reuni pe tâte într'un 
cird şi să le dea lor pășunea și nutreţul cel mai potrivit 
şi special cu destinațiunea lor. Ast-fel ar fi și proprie- 

“tarul şi locuitorii mai bine folosiţi, căci fie-căruia i sar 
renta pe deplin munca sa și capitalul învestit în vite. 
Multe vite tinere ar fi scăpate în chipul acesta de mizerie 
și pipernicire, și ar da cu timpul un contingent de vite 
„mai de valdre de cât cele de astă-di. Agricultura, ţării în- 
tregi ar. trage folos din' ea, cel puţin nu ai mai vedea vi- 
tele acelea tigorite și pipernicite de astă-qi. Ac6stă îm- 
părțire a muncei unde s'a introdus a dat pretutindenea 
bune resultate. Da 

Unde populaţia este mai deprinsă cu caii, acolo ea și 
lucreză cu ei şi este grei deao deprinde cu alt soiă 
de vite, cu boii ori cu bivoli sait vaci. Introducând alt 

» soi și rasă de. vite, ele degenerâză mai curind de cât se 
deprind locuitorii a umbla cu ele. _ . i 

Caii mocănesci ai adus servicii însemnate armatei aus- 
tro-ungare la ocuparea Bosniei, şi cu deosebire în Her- 
țegovina cea munt6să. Ca animal de transporturi ușâre 
pentru regiunile, muntâse, calul nostru petros de munte, 
este de mare valdre şi neîntrecut prin sobrietate Și sigu- 
ranța cu care umbla: pe potecile şi abisurile prăpăstidse 
ale munților. Este forte resistent. și infatigabil la mers, 
dar nu: este iute. * i i 

In Bărăgan și alte regiuni secetâse, unde clima este 
de tot aspră și vara pe secetele îndelungate, se usucă a- 
prâpe ori-ce vegetaţie de arșşița tropicală a s6relui putera 
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&resce unic vite svelte dar bune de muncă. Acolo păstoria, 

a cedat deja cam. binişor agriculturii și suhaturile acele 

nesfirşite de odinioră cari caracterisată monotâna stepă a 

Bărăganului, aparţin deja legendei. Cea mai mare parte, 

din pămîntul lui este astă-dI brăsdat și supus: plugăriei 

şi culturei cerealelor. Din causa acesta vitele nu mai ai 

acolo păşunea abundentă de mai înainte, iar pe timp de 

secetă pe og6rele sterpe abia îşi conservă viața, şi nu- 

mai vitele indigene pot să resiste cari sunt dedate cu 

o aşa viață, dar nu și cele străine importate. Vom face 

"bune afăceri dacă vom introduce acolo numai vite de rasa 

podolică pentru a scote bune vite de muncă 'din ele —: 
apoi cai şi 0i ţigăi, carkitâte sunt obicinuite „cu clima lo- 

cală, şi le vindem de ordinar tâmna când sunt ceva mai 

bine în carne, iar nu primăvara când sunt slabe. „Unde 
avem grajduri bune vor resista şi oile merin6se. 

In puţine regiuni ale țării se mai găsesc astă-qi suha. 

turi grase, la cari să se îngraşe vitele cum se făcea, înainte 
vreme, pe o scară fârle înt:nsă în țară. De la r&sboiul 

vamal încoce, aă încetat ciredariă, d'a cumpăra primăvara 
-vitele slabe de strânsură, pentru a le îngrăşa vara la suhat 
și tomna la velnițe cu borhot și lo exportai apoi din 
țară. Astă-di numai velniţele și proprietarii mari din ju-. 
rul velnițelor şi a fabricilor de zahăr mai cumpără câte 
o dată vite slabe pentru a le ingrășa cu borhot şi cu tă- 
ieței de sfeclă ce îi capătă pe un preţieftin de la fabri- . 

“cele de zahăr. Une-ori când s'a făcut mult fin, ori sunt 

sfecle multe, proprietarii mari cumpără vite străine. pen- 
tru-a le-ţinea, şi îngrăşa peste iarnă, utilisând cu ele nu-. 
treţul și. ca să le rămână gunoiul. Ingrășatul vitelor mari 
la, velniţe cu borhot şi iruială dureză câte 4 — 5 luni 
de dile. 

Crescerea vitelor tinere este de obicei în' mâna mi- 
cilor cultivatori a țăranilor, iar îngrășarea lor, în mâna 
proprietarilor mari şi arendaşilor. "Ţăranului nu-i dă mâna 
ca să stea 3—4—5 luni de dile de îngrășatul unei sin-, 
gure vite şi să-și neplijeze alte afaceri, pe când .proprie- 
tarului mare îi dă mâna la 10 — 15 — 20 vite mari să 
angajeze și ţină un om cu plată, care să se ocupe ex-
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Statistica vitelor” din România 

  
  

  

  

                

| | 2 = VITE 
JUDEŢ UL SE Cai a 

az de jug | de lapte 

1 Argeş... 4510) 10.114] 85.987] 22.399 

2 Brăila 4310) 37.903] 28321] 2050 

3. Buzăi „|... | 4900] 22850] 42324] 17078 

4. Dâmboviţa... .] 8540) 18518] - 34.270]: 21.866 

5 Dolj 6.7s0| 55.434] :75.092| 27.122 

6.Gorj. ....... 480| - 8.129] 36.288 30.099) . 

7. Iatomiţa ...... 7.040] 70.077] 34.769) 27721) 

8 Iov... 5.200] 48618] 40416] 17568 

9, Mehedinţi. 5.380 20.442 priza 27.421 

10. Muscel... . 297|" 3.678] 20561| 16.447 

IL O. 2870| 12662] 31.160], 10.457) 

12. Prahova... . . | 4.650] 15.920] 49345] 25.085 

13. Râmnicu-Sărat... . | 3340) 25.908]  sa5e9| 1982 

14. Romanați. . . . .| 3.780 "20.422] 44.225] 8476 

15. Teleorman a 4300). 37871] 7667] 661 

"16. Vâlcea. 1... | 4230] * 9ass| aa.663| 28.204 

17. Vlașca... 4.440| 29.708] " 43889] 8.877]. 

Valachia întregă. . . .| — 454.324 602.835) 335.154 i   
N
a
 
i 
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după numeraţiunea din 1897. 
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CORNUTE : N | 

| 61| 69287] 248570] 17.488 40.782 8 

| se] soeaa| 200805] 678| 364| 166 

| N 248| 60920] .272550| 20.161 36590)" 1ogl. 

| „s60|' 68a7e| 146511). 12349 41.293 | 225 8 

| ao 116.076 s4ozi| a84i5| 503| 267| 

| za  sasos| 197.003] s2ooz] saaos| “5 4 

2830] 77294]. 384474] 4.899] 48.200 238 

1879] 15230] 214366] aofa] acc] so] 22 

180| - 93.050] 279419) 32327] 50698]. - co - 

“25| “ 4624] 140860 14386] 22136] 130|. 4 

250|. 43.895 222801] “518| 32108]. 70 | 15 

“sol. 87902] 251077] 13574] 42358) 200| 26 

163). 62412] azoza4| 6985] 23804] 129| 10 

1.156| 59.897] 227.391 „3.900 43168] 196 i 9 

1187] 71.458). 372.339). D434] 45045 îi 965 | 27 

179| 1.959 166802 „2527 „52.962 06 el 

2389] __ 61.987] 262950] 4973] 23161] 77| a]: 

18531] 1.234.154] 4.126] 217.270] 6o1.1s1] — as1aj. * 292 
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VITE 
  

  

  

    
    

  

        1.087.975   

s£ 

JUDEȚUL . sase Cai Boi Vaci 
ag de jug | de lapte 

1. Bacăt. .. 4.020] ” 9.623] 27541] 23.685 

„2. Botoşani . . . . .| 2.950] 15.543 30.475] 24.844 

3. Covurlui. . „| 2800] 12843] 29.488] 16.220 

4. Dorohoiti. . . . .| 2980] 15.983] - 29.868| 21677 | 

5, Faleiă. . „| :za20|  zizos| 24308] vaza 

6 laşi... | 8110]: 18018] 20.968] 27640 

7; Neamţu. . . 4.180] - 9.890 1.8915] 21.92 

8. Puma. ...... 3310] 11.859] - “25302] 14.780 

9 Roman. -.... “870|. 10852] 15.426] 16.038 

10. Sucâva. ..... 3.410]. 10.137] 17.198] 22661 

11. Tecucii. ...... 2.540] _ 10.769. 28.488 18.088 

„12, Tutova. . . | 2.480 _7.803| 32.526] 21.041 

"13. Vaslul.. . |. pazo| -7425| 26.036] :16.464 

Moldova întregă. . . „| —| 42.396] 355.582] 268.300 

1. Constanţa. 7.150] '41,468| 39.176 21.323 

2 Talcea,. . 8450 32.721] 20.436 19.378 

Dobrogea singură . . . — 74.189] : 59.608] 46.697 | 

România întrâgă . . .|__—__|_670.909 650.151| 
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coRNUuTE | i a Ma | E Via Oi -| Capre | Rimatori |Asini | Cati 

de lapte | “total 

49) 67199] 15277] 712] aoz19| 59] — 

71| 66.836] 195301] 1248] 2995] 9] al 

51| 52.93] s501| as1l 19690|_. 108 al. 

1 Saa zuaga| 155500) 120| aaa]. 9] a 

26| 54437 118.404 1.580) 18.94] IA 1 

"46| zizas) 219114] 2753] 32950] - ga] 

3 aa] 58841] 165115] 1.070] 17.465 a — 

aa 52.357] 172.508 "18.870 28812] 17| — 

51| 42:759| 109464] 687] 2194] 13|. a 

2! sasa] 162556 585| 22625] A] — 

56| “57.167 102360] 8.159] - 26282] aa] . 5 

os o4aso|: oooro| a.108] oarece] O aa] 1 

386| 58.721]. 180222] 1556]. 23.702] 28| 22 

627| 768.254] 1.868.998] 41.665] 333,829 369 sa 

051| 83040] 609746] 8,105] 21376 580 A 

563| - 71.958] 256770]. 19.851] 32.016] O 454| 5 

1614) 135.907] 866519] 27.056] 54.202] 1.034 

20772] 2.138.315| 6.847.825] 286.876] 1.079.322] - 5214 a 
=  
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clusiv cu hrănirăa, - şi ingrijirea lor. Apoi acesta pâte să 

le ducă la un oraș îndepărtat. eventual să 15 transporte 

pe calea ferată ori cu vaporul şi exporteze- pentru a ob-. 

ţine un preţ mai mare pe ele. De multe .ori vin negus- 

torii mari şi măcelarii de la oraș la el acasă şi i le cum- 

pără încă din grajd, ceia-ce la „ţăran nu se întâmplă. 

Pentru utilisarea, şi desfacerea vitelor grase actualmente 
ne găsim .într'o situație dejenă şi.mai critică de cât înainte 

vreme.. Salhanalele ai decădut cu totul, exportul de vite 
grase în Austro-Ungaria a. încetat de o dată și alt debu- 
şei nu există. A Y&mas în us încă numai exportul de 

berbeci și oi' grase spre. Constantinopole, şi în cât-va ex- 
portul de rîmători spre Occident şi Rusia. Tirgurile de 
vite de la Constanţa, Severin și Burdujeni nu ai ratificat 
speranţele puse în ele, de a atrage pe negustorii streini la 

“ele. Mai curind- pot avea o: influenţă bine-făcătâre asupra 
culturei vitelor, înființarea. de lăptăriă sistematice și ex- 
portul de carne prâspătă în Germania.: pp 
"O privire fugitivă asupra datelor statistice ne arată un 

fapt: curios și vrednic de. remarcat. Tâte judeţele cari se dis- 
tingeai inainte vreme și se crede însă 'și adi că escel6ză 
între cele-Valte prin cultura vitelor de Gre-care valre, 
aii redus enorm numărul în loc de desvoltare şi stai aqi 

înapoia altor judeţe, cu vite de mai puţină valâre. Intre 
„judeţele Moldovei, cari 'escelaii. în numărul vitelor bovine, 
aii un contingent mai mic de vite.cornute. tocmai Fâlciul, 
Romanul, Vasluiul, Botoşanii.- Vestiţii cai de Moldova ai 
dispărut "din judeţele Moldovei cu totul nu numai ca fisic 
şi talie, ci şi ca număr, şi în privinţă! culturei. cailor ju- 
dețele Moldovei cu tâte păşunile lor. mai 'bune sunt îna- 
poia judeţelor Munteniei. Apoi în privinţa cailor petroşi 
de munte, au cei mai puţini cai tocmai judeţele de munte 
Muscelul, Gorjul, Vâlcea, de unde se vede că cultura cailor 

de munte:.a scădut, enorm. „Tot. aşa a: scădut şi cultura 

vitelor bovine de _muite''de a, sporit enorm ţinerea. ca- 
prelor, :și în privinţa 'caprelor Mehedinţul, Gorjul, Vâlcea, 
și Buzăul sunt mult superidre tuturor - judeţelor, de unde 

a 7esultă. o scăpătare îngrijitore a populațiunei.muntene. 
Dar şi județele Dunărene cu mănâsele „lor pășuni de
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Baltă și de: luncă, nu au numărul de vite proporțional 
cu întinderea lor și cu starea înapoiată de cultură. agri- 
colă, căci „Brăila, Vlașca și Romanaţii ati relativ tare pu- 
ține „vite. o 

Judeţul cel mai bogat în “vite. sub tâte raporturile este. 
“Doljul, apoi urmeză Ialomiţa, Constanţa, Teleormanul și 
“altele. În genere, în privinţa numărului vitelor, Moldova 
este mai săracă în vite de cât Muntenia, de: unde resultă 

o stare mai precară! a sătânului de cât în Muntenia.. Nu 
este: numai 'munca în bani causa, precum se susține a- 
desea. La, vitele. bovine am despărțit. boil de vacile fătă- 
târe şi de bivoliţele cu lapte, punând fie-care în- col6ne 
deosebite: pentru a învedera producţiunea, şi consumațiu- 
nea, de lapte. Pe când statistica germană a.dat că în Ger- 
mania se. vin câte 5 vaci cu lapte la un boii de jug, la 
noi din contra, vacile fătătâre numai 'în două județe sunt 
ceva mai numerâse de cât boii de jug, dar încolo sunt 
mult maă. puţine şi de obiceii numai la 2 boi se vineo 
vacă: fâtătore, ori la 3 boi 2 vaci cu lapte. Bivoliţe fâtă- 

- tore: sunt pentru ţara întregă numai 20.772 capete, din 
„care a 3-a parte 7. 379 capete se află în jurul Bucures- 
cilor, apoi. câte 2 mii în Vlașca, 'și Ialomiţa și câteo mie 
în judeţele limitrofe cu Dunărea: Dolj, Romanați, 'Teleor-: 

„man și Constanţa. In cele-l'alte județe, numărul lor este 
aprâpe neînsemnat. În judeţele. Moldovei vacile ţin după 

“număr aprâpe echilibrul. boilor: de muncă în mai multe: 
județe — dar noi știm că vacile de Moldova nu se mulg 
şi dacă fată arare-ori ai ce. mulge de la ele, așa că în: 
total puţin lapte de vacă .se consumă și. în Moldova, cu 
tot numărul în aparență mai mare de vaci, iar „bivoliţe 
nu se țin în Moidova aprâpe de loc. 

Raportând numărul vitelor la suprafața terenului vedem 
'că în judeţele cele bogate în vite, ca d..es; în Dolj, se 
vin 17,1: capete-de vite cornute la 1 klm.2 şi 11,05 vite 
la klm.? în Ialomiţa, iar pentru țara; întregă se vin 106, 3 

„vite cornute la kilometrul pătrat = — 100 ha. Insă luând 
tâte vitele. la o laltă mari. -și mici, și punând vita, mare —: 
10 vite mărunte,.o, capre și porci, atunci :se vin numai 
21,75 capete de: vite mari la.llm.?. După procedarea sta-: 

Dr. Maior. — Economia rurală. Ă RR "12 *
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tisticei germane, noi am pus câte 10. oi — 12 capre = 4 
“porci. ==.20.purcei. de lapte, ca, egale în greutate cu o vită 
mare, şi repartisate tote vitele la .o laltă la suprafaţa, ță- 
rel ne-aă dat numai 28,4 capete vite mari la klm.2.. 

In Bucovina însă se. vine la lilm.2 —.100 ha numai vite 
- cornute. câte 26,53 capete, apoi 5,21 cai, 15,51 oi, 0/1 
capre şi 12,56 porci, sai în total câte 34,01 capete de 
vite mari. a i i 

In Transilvania se vin la.100 capete de vite, 164 jug. 
arătură, 89 jug. finaţ;. în Ungaria întregă cu Transilvania 
la o laltă se vin la 100 capete de .vite mari 212 jug. 
arătură, 50 jug. finaţ și 34 jug. păşune — 296 jug. In co- 
mitatele ungare:'unde agricultura este tare estinsă se vin 
100. capete de vite mari.în comit. Torontal la 305 jug. 

„arătură, în “comit. Cenad 294, în Sabolci 275 La, 100 
hectare 'de teren -se vin în Transilvania, 107 capete de 
vite. mari, în Ungaria 82,7... - 

Greutatea vitală: a unei vite se ia.de ordinar drept 500 
klgr: însă la noi. numai vitele cenușii sure de Moldova, 

-şi Transilvania, şi .bivolii ajung la acestă, greutate vitală 
medie; mocânițele, boii țăranilor şi caii de munte; sai . 
vitele ţ&ranilor în. genere mai nici. odată nu ajung la a-. 
cestă greutate, fiind pipernicite şi. mici de talie ca rasă. 
De aceia trebuesce tot-d'auna pe fie-care moșie. şi la, fie- 
care comună în! parte să ținem cont de greutatea, vitală. 
reală și să facem cuvenita rectificațiune.în sus sai în jos. 

Necesitatea de vite şi numărul ce. pote ea ţinea, de- 
pinde de moşie, de pășunile naturale: sai: artificiale de . 
care dispune, şi de sistema de cultură. ce voim a intro-. 

„duce pe moşie. Unde sunt pășuni. comunale în' ființă, de- 
ordinar acolo locuitorii ţin mai multe vite de cât acolo 
unde nu există. Deşi în Transilvania mică proprietate de 
parcele, sub 5.jugere, ocupa 46,8%, totu-și situațiunea ; 
materială a locuitorilor: nu este atât de.precară după cât 
s'ar părea, fiind-că ei mai pretutindenea, beneficiază incă 
de. păşunile comunale, și une-ori şi de păduri și munții 
comunei, în cari țin vitele vara fără de nici o taxă, ori 
cu nisce taxe forte reduse către comună, , ţinend alt coda 
mai multe. vite de cât un plugar cu 7 — 10 jugere'pro-. 

D
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prietate,. și: este adevărat. că nu le pot hrăni şi îngriji 
tot-d'auna după cum ar cere trebuinţa. De aci există di-: 

. ferința esenţială între starea sătenului nostru şi a celui 
din Transilvania, căci acela are în favorul săi pirghia 
principală” către progres, — vitele, pe care al nostru no 
o are. 

Dar. şi în Transilvania și i Ungaria la, comunele, unde s'a 
'săvirşit deja comasarea pămîntului și păşunea comunală s'a 
împărţit, acolo încă s'a redus considerabil numărul vitelor 
deşi aii vite mai bune de cât înainte, căci sătenii sunt si- 
liți să le ţină la grajd vară şi iarna şi să îngrij&scă mai. 
bine de ele. de. cât înainte. la comunele însă unde la co- 
masare nu s'â împărțit şi spart păşunea comunală, ci s'a, 
menţinut. neștirbită, acolo nu s'a redus numărul vitelor, 
și sa, îmbunătăţit considerabil calitatea şi valdrea lor în 

urma, culturei lesnici6se a trifoiului și lucernei, care înainte 
mu era posibilă. Calitatea, vitelor pretutindenea, se îmbu- 
nătățesce relativ cu progresul agriculturei și vice-versa. 
Un contingent mai mare de vite ne pune în stare să con- 

sumăm mai. mult nutreţ şi paie şi să producem mult gu- 
noii, de. unde sporesce producţiunea, sub tâte raporturile. 

Pentru cultura vitelor face fârte mult dacă putem cul- 
tiva 'trifoiul şi lucerna pe câmp deschis și în rotaţiu- 
nea, ordinară ori ba? -Unde plantele furagere nu se pot 
cultiva pe câmp deschis, din causa, devălmăşiei şi a silei 
de cultură şi folosinţei comune a ogârelor, miriştilor, şi 

porumbiștilor, acolo ţinerea vitelor de rasă ne vine des- 
tul de-grea, sai” chiar imposibilă, dacă nu avem păşuni 
tocmai bune pentru. ele, căci vara nu avem ce să le dăm 
de mâncare acasă şi nici în câmp nu găsesc tot-d'auna 
ierbă; suficientă, ori că ierba; a îmbătrânit, iar porumbul 
verde se. face cam târdii ca să-l putem cosi. Pe un hec- 
tar de fineţ facem 20—30 q. fin uscat, la trifoiul roșu 
30—40 q. fin, la lucernă: 300— 320 q.. nutreţ verde, și 
50—80 q. cositură uscată, la porumbul verde 250—500 
q. nutreţ verde, sai 50—150 nutreţ uscat, şi la sfeclele 
de nutreţ producem 600—750 q. de stecle. După produc- 
țiunea diferită de nutreţ, putem să ţinem şi vite diferiti. 

La, sistema trienală în genere, - este greii de a ţine vite
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bune şi: de valdre, ca să le pascem pe ogorele sterpe şi 

în mirişti, dacă nu avem păşuni şi finețuri deosebite; le 

putem .ţinea numai la, cultura alternă acolo, unde putem 

semăna, trifoiul roşu şi lucerna, ca în cas dacă ar scădea 

iarba din câmp, să avem ce să'le dăm s6ra şi dimineța 
"de mâncare acasă, ceea-ce se întâmplă. de obiceiii prin 

'Maiiă și lunie, apoi mai târdiui prin lulie şi August, când 

sa gătat hrana din miriștă și finețuri, iar trifoiul și lucerna 
ne dai recoltă pentru a doua şi a treia 6ră, şi după 
ele vine porumbul verde până 'tâmna târqii.- De aceia 
la cultura alternă, fără de a perde nimic din recolta şi 
producţiunea de cereale, producem şi nutreţuri suficiente, 

“cari ne permit ca să ținem vitele mult mai bine de cât 
înainte, şi să compensăm prin calitate și fol6se, ceea-ce 
am pierdut în număr şi. cantitate. Une-ori însă vitele 
mărunte — oile, caprele, nu se mai pot ţinea căci nu 
renteză, dar în locul lor ţinem cu preferinţă vite bovine, 
de o valâre mai mare, cari renteză mai bine munca de- 

pusă şi capitalul angajat în ele. In casul când nu avem 
cum să le ţinem pe tâte, desființăm pe cele mici şi ţinem 
numai pe cele mari, în special pentru 2—38 fol6se, de o-dată. 

In privința speciei și a rasei vitelor ce putem intro- 
duce şi cultiva, avem tot-d'auna facultatea să alegem pe 
cele mai potrivite cu circonstanțele localităţii și a moşiei 
şi despre cari credem că vor renta mai bine capitălul 
angajat în ele. Nu este destul ca să avem numai vite,ci 
trebue să. ne dăm s6ma cum utiliseză şi ele hrana con- 
sumată, și ea să fie în raport cu folâsele ce ne aduc. 
„In. privința num&rului și greutăței vitelor, ce putem să 
ținem și să hrănim sistematic pe. moșie, agronomii .di- 
feră în cât-va în evaluaţiunile lor, Pabst dice că contin“ 
gentul general de vite este mare atunci, când de fic-care 
1,1-—1,25 ha se vine câte o vită mare de 300—400 klgr. 
greutate, și e. potrivit când numai la 1,50—1,75 ha se 
vine o vită mare și puțin, când numai la 2—2,25 ha se 
vine o vită mare. a pa 

G. Iralit ia vita mare egal 500 klgr. greutate vitală, 
şi calculeză la hectar de teren arabil: .
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vite în total - „te Agătore , de rudă 

puţin 15—2 cap. de v. mari 0,25-—0, 42 capete 1,25—1;58 cap. 
potr.  2—3 » » » 0,35—0,63  » .1,65—29,87 » 

mult 3—5 » » » 0,50—1425 » 2 50.—3, 75 > 

iar pentru hrana lor a necesare hectare teren de ară- . 
tură după, fie-care sută de lkilograme greutate vitală: 

, „site în total ve trăgătâre v. de rudă. 

puţin. „a a e 0,68—0,50 40—24 | 0,8—0,63 

mijlocii. . . .0,50—0,34 - 2,8—1,67  0,6—042 
mult e e. 0,84—0,20 O 2,0-—08 O 0,5—0,26 

V. D. Goltz dă-o vită mare ca potrivită la 1,75—2 ha, 
teren de cultură, Ă 

După evaluaţiunile făcute de noi la moşiile mai bine 
înzestrate din țară — moşia Climesci, jud. Roman, poseda, 

„14 lei la hectar învestit în vite, sai 0,25 capete de vite 
mari la, ha, iar moşia Ţibănesci avea numai 21,2 lei la 
ha— sati 0,15 capete vite mari. Domeniul ces. şi reg. de . 
la Rădăuţi din Bucovina, afară de trupul de la Frasin, 
posedă 22 fl == 45 lei! la, ha plasat în vite cornute, iar 
de capul de vită mare se vin 5 ha de teren arabil. Am 
exclus însă caii hergheliei ces. şi reg. cari representaii o 
valdre de 788.900 fl., cari repartisaţi la suprafaţa, tere- 
nului de cultură, după val6rea lor ar veni câte 225 fl. —450 

„lei la hectarul de teren. 
D'aci se 'vede “că noi la moşiile cele mai bine înzestrate 

din țară, suntem încă departe înapoia străinătăţii, şi avem 
"încă mult;-de făcut ca, să înzestrăm moșiile cu vitele ne- 
“cesare pentru muncă şi prăsilă. Aceste sunt însă moșii 
proprietăresci, cari n'a tost nici odată arendate, şi pro- 
prietarii lor “și caută de ele, şi sunt dintre cei mai buni 
cultivatori ai țărei. Cei mai mulţi nu ţin însă vite de loc. 

Proprietarii şi arendaşii noştri cari aveati vite proprii, 

au comis greșâla de a nu-ţinea cont de schimbarea ra- 
porturilor comerciale. Ei ai continuat a produce şi oferi 

carne după obiceiurile antice, când cererea după carne 
nu maj exista, și exportul de animale vii s'a curmat de 
o dată brusc, în urma isbucnirei r&sboiului vamal: cu 

Austro-Ungaria. Nereușind în combinaţiunile lor, dinșii aii 
7
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desființat îndată, vitele “pentru: a trece la producţiunea - 
pură de cereale, iar cultura vitelor au lăsat-o unic în 'sar- 
cina ţăranului, pe când era mai nimerit şi unic indicat. 
de împrejurări, numai o-:schimbare de direcţie şi sistemă, 
prin trecerea de la. producţiunea de carne, la producţiu- 
nea, de cai pentru remonți, producţiunea de lapte şi în- 
ființarea. de lăptării sistematice, pentru : exportul de unt 
și brânzeturi, și producțiunea de, lânuri fine și mediocre. 
pentru export — cari tote au crescut în preț afară de 
lână, care a scădut în urma importului de lână iranso- 
ceanică în Europa. 

Numai consumațiunea, de lapte prâspăt în interior, ar 
putea să aducă pe an 3—4 milione de lei, cari. adi nu 
există, apoi vr'o '2 miliâne de lei caii pentru remonți şi 
de trăsură: alte. vr'o 2—3 miliâne — de -lânuri merin6se 
pentru export — apoi ar veni alte venituri din produc- 
țiunea de vite. bune pentru munca necesară la cultura 

matice pentru exportul de unt și brânzeturi în masă, ar 

aduce alte 5—10 mili6ne pe an— căci Orientul ne stă: 
deschis. Exportul. de ouă şi pasări îngrășate este nul, de 
și na fost oprit de nime și. nici o dată. 

In. privința, raportului ce trebue să existe între vitele. 
de muncă și vitele de prăsilă (rudă), Krafit le dă pentru . 
raporturile economice extensive la .1/,—-1/, vite trăgătâre, 
iar la cultura alternă la !/; -—și la cultura intensivă la 
1/, vitele trăgătore, iar restul. pentru vitele de rudă. Pâbst 
şi Ebert dai vitele de muncă. față de: cele .de rudă ca 
1:4,3 — iar Komers ca 1:4,4. Țăranii noștri ati precum- 
pănitor vite de muncă, iar arendașii nu au -nici. vite de 
muncă, nici de cele de rudă; în genere ei aii puţine vite. 

Pe când în alte state vitele au sporit considerabil în 
timpul din urmă în talie şi greutate vitală, în urma în- 
grijirci lor mai raţionale; vitele n6stre ai dat înapoi, căci: 
vitele țăranilor aă degenerat şi s'au, Ppipernicit enorm de 
când sătenii nu mai aă pășune. Greutatea vitală a vite- 
jor țărănesci mai cu s6mă pentru Muntenia. nu este în 
t>rmen mediă mai maro de, 250—350 klgr., Pe multe lo- 
curi  dinșii ai „desființat vitele de prăsilă şi de „lapte. din
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causa dificultății de'a le ţinea, şi ati r&mas numai cu cele 
de muncă, dar și acelea sunt ca vai de ele!! Lucru cu- 

rios, dinşii aă menţinut oile; cari se vede că în ţară; sunt 

„mai uşor de ţinut și le pot învoi şi'în altă parte, la câmp 
„Bărăgan, munte, pe când în Transilvania, la:comunele unda . 
Sa săvirşit: deja. comasarea le-ai. desființat mai; pretutin- 
'denea, find- -că acolo nu se mai lasă, pămîntul de ogor: sterp, 
“deci este mai'greii-de ale ţinea.:. ..: - o 

In- casul' când din causa, dificultăţilor avem să desface 
pe unele saii altele, este mai profitabil de a desface vi- 
tele mărunte; oi, capre, viței, “gonitâre şi să ţinem: numai: 
pe. cele mari, vite de muncă şi -vacile cu lapte; eventual 
țăranul pote lucra târte: bine puţinul săi “pămînt de cul- . 
ură cu'două vaci bune saii cu 2 iepe, de la. cari să aibă 
și munca. şi prăsila. Pe acestea eventual le pâte ţinea și . 
vara la grajd și nutrescă din mână şi ar lucra mult mai 
“bine de cât cu vitele multe şi tâte slabe de -adi, care-îl 
ruineză numai, și: nu-i aduc lui nici un folos de cât săi 
aservâscă braţele pentru o 'mare' parte: din vară, 

Animalele merunte, capre “pentru lapte, porcii și găi- 
„nile, eventual, n'ar trebui să lipsâscă nici la, familia cea 
„mai săracă de .la ţară. Capra este 'tot-d'auna „simbolul să- - 
răciei și scăpătării, dar tot este mai bună şi capra de cât 
„nimic, ca familia ţăranului și muncitorului să nu -fie lip- 
sită” vara întregă de: laptele “dulce pentru: copii. 

In lipsă -de pășune, caprele se pâte ținea și închise în 
coteţe, şi contribue și ele considerabil la, menagiul fami- 
lie, :une-ori şi produse. De aceia : cultura lor este. impor- 

tantă și rentabilă și pentru - proprietatea mică şi mare. 
„De multe: ori ele se ţin forte uşor, fără ca, să le purtăm | 
grija şi hrănim din mână, deși sunt tot-d'auna, mai de 
folos, 'când le hrănim noi. direct. . 

Pe fie- -car6 moşie mare, saii mică, este necesar şi util 
ca să fie tot felul de vite şi animale domestice, nu nu- 
mai după folâsele lor. mai..variate, -ci și pentru că se țin 
alternativ mai : uşor de .cât-o singură: specie. Pe fie-care 
moșie se găsesc diferite terenuri şi se produc diferite nu- 
„treţuri, 'cari se -utilizeză mai bine. aci cu una, aci cu altă 

+
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specie. de: vite,-pe- cari de alt-fel le-am putea utilisa nu- 
“mai într'un: mod unilateral şi incomplet: * =: 

-. Apoi. unde avem. nutrețuri bune şi o -păşune bună, ne 
ocupăm în special cu crescerea de animale de valore mai 
mare şi cu bun -resultat, iar unde avem la disposiție nu- 
mai nutrețuri ordinare, acolo ţinem numai vite mari pen- 

“tru -muncă şi--lapte; eventual pentru “îngrăşat, şi câte 
odată când avem-multe: nutrețuri supuse ușor. alteraţiu- 
nei și stricăciunei; cuimp&răm vite de strinsură pentru a 
le .îngrășa cu ele: și: apoi le vindem. Unde nu avem de- 
buşeii. pentru carne şi: lapte, acolo crescem 'vite de vin- 

„dare pentru muncă :ori pentru reproducţiune. Alt cul- 
„tivator de vite care are o bună experiență în crescerea, 
şi cultura vitelor,:se pâte ocupa cu cultura vitelor de pră-. 
silă pe: o scară întinsă, ca să dea buni reproductori la. 
micii -cultivatori şi comunelor etc.. - o 

Vitele domestice sunt caii, vitele albe (vaci), bivoli, oi, 
capre, porci și pasări de curte. Cultura, asinilor şi 'cati- | 
rilor la noi este tare restrînsă, numai ciobanii și mocanii 
“X cultivă pentru purtarea calabalicului și utensiliilor stâ- 
nei și turmei, la munte și baltă. In Dobrogea un tătar 

„cultivă de câţi-va ani și cămile, cari încă par a progresa, 
- în clima, arridă a. Dobrogei. N Sa 

Vitele trăgătâre şi de muncă, 

- O parte însemnată a capitalului angajat în agricultură, 
este cel afectat în -vitele de muncă saii trăgătâre. Ori Gât 
de mare importanţă ar fi câştigat puterile neînsufleţite ale 

" naturei — abur, apă, electricitate, în agricultură și la mij- 
l6cele de. transport și -comunicaţiune, totuși întrebuirița- 

„rea lor este încă restrinsă, şi ele nu vor putea substitui 
vre-odată. complect forța musculară a. vitelor. Un plug cu 
abur pote să înlocuiască binișor 8—10 pluguri cu vite, 
dar rămân încă în prisosință atâtea. alte lucrări mici și 

_ mari, unde nu puţem întrebuința, de cât munca, cu vitele, 
și munca cu brațele însăși ne vine prea scumpă, iar. munca 
cu abur nu se plătesce fiind-că suprafața de lucrat: este 
prea mică — şi spesele de cultură ar fi prea mari.
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Economia, fără de vite — viehlose IVirthschaft--- deşi este 
în parte posibilă, înlocuind forţa vitelor ptin forța de-abur- 
la arat, comunicaţiune .și transport, iar gunoiul de. vite 

“prin îngrășămintele chimice, totuşi după experiențele de 
până aci sa dovedit că ea nu se pâte menține pentru 
durată, şi nici a o practica timp mai îndelungat fâră de 

a deteriora constituția fisică a pămintului. Cu atât mai 
puţin pste fi tolerată o sistemă de exploataţiune, care 
este basată unic pe cultura rapace: pe despoierea pămiîn- 
tului de- forțele sale -productive, precum se practică ea 
actualmente în fară, căci acesta se termină și trebue să 

se termine tot-d'auna -cu sleirea totală a pămîntului şi 
cu bancruta, pentru individ ca şi pentru regiune și stat. 
De când e lumea şi pămîntul și se face plugărie: pe el, 
„tot-d'auna plugarii at considerat vitele bune de muncă 
drept basa şi stilpul agriculturei. Fără vite bune de muncă 
şi suficiente, nu se pâte face agricultură sistematică, nici 
lucrarea pămîntului nu se faco la timp, cât şi gunoirea 
lui potrivită. Limbagiul popular însuşi ne indică acesta, 
căci numesce plugar numai pe cel care posedă plug şi 
vite proprii. Carul și plugul sunt mijlâcele principale de 
muncă şi de transport în agricultură, cari de obiceiu au 
același jug saii păreche de vite trăgătore, şi acelaşi jug 
saii păreche de „vite trăgătre trage la car şi la plug. 

Vitele trăgătore în jug şi ham, sunt pentru raporturile 
nâstre economice boi, cai, bivoli, vaci şi catiri. Pentru lu- 
crările pur agricole 'vin. în. considerăro numai boii şi caii 
mai rar bivolii,. vacile şi taurii şi catirii. La, transporturi . 
de poveri grele bivoli; la. transporturi. ușâre vacile, caii, 
măgarii şi catirii; la călărie și transporturi pe sămare 
caii de munte, catâră şi mudgari. Ca, principale vite de muncă, 

„sunt. exclusiv” boul. și calul, Bivolii ca -animale de muncă 
se întrebuințeză rar. de tot .și mai mult numai la anumite 
Jucrări, din causa, mersului lor greoiă și a naturei indolente 
şi dirje a lor. Une-ori ei înlocuesc calul de povară din 

__alte țări cu: bun succeş; nu pot fi generalisați însă -din 

- causa sensibilităţii mari a lor contra intemperiilor — atât 

a căldurei cât și a gerului, care-i face puţin docili şi neapți 

de muncă.
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- Catirii cari în țările. românice jocă: un! rol preponderat 
ca animale trăgătâre- şi de muncă,-la noi nu sunt de loc 
usitați și sunt-grei .de produs: Catirul întrunesce în sine 

„t6te. calitățile “dorite la un animal de muncă — căci este- 
iute de picidre ca, calul, este tenace şi .vinjos ca boul, 

"este' cumpătat: la . mâncare şi băutură ca măgarul — și 
-este mai sănătos și rămâne mai muli timp în vigore şi 
“apt de: muncă de cât ori-care din ele. O păreche de catiri 
mari. pote să muncescă 20—30 ani şi .muncesce pe ân cât 
4 perechy/ de boi ori 'de cai de ai noștri. Pagubă că noi 
nu-i putem produce de talia dorită. | 

Pentru “noi vin în considerare boul exclusiv, ca singurul. 
animal de muncă. In puţine localităţi, lucrâză țăranii! nu- 

„maj. cu caii în agricultură; mai des au și dinşii! regimul 
"mixt, lucreză cu- cai şi boi deopotrivă ori- separat,. caii 
îi întrebuințâză “numai la transporturi şi lucruri maj uşâre 
şi boii la arat şi la muncile grele. La, noi lipsesc caii aceia 
mari de povară, cari se întrebuințeză în str&inătate la plug 

“de ară cu câte unul singur 'saă cu doi, pe când cu caii: 
„mică de, la noi nu putem ara fie cât de superficial de cât 
în 3 și 4, iar cu 2 boi buni de Moldova putem “ara şi 
lucra. ori-ce muncă agricolă în de ajuns. SR 

Alegerea speciei; 'depinde de moșie, teren, obiceiurile 
„locale. În “unele regiuni se lucrâză exclusiv! cu' boi, ini 
„altele exclusiv cu câii, la care depinde mult de raportu- 
rile economice. La moșia întinsă şi disproporţionată, prin 
natura ei _însă-și, ne! impune să lucrăm cu caii. Astfel, 

„d. ex. în Bărăgan unde moşiile mari Şi mici sunt delimi- 
„tate în sfori înguste și lungi și dilnic locuitorii aă să par- 
curgă, deci de chilometri distanță la dus şi întors de la 
muncă, ei întrebuințeză cu preferință caii la munca câm- 
pului și la'tot felul de transporturi deşi boii de Ialomiţa * 
sunt fârte apți pentru muncă, aprâpe ca; şi cei 'de Mol-. 
dova. Tot așa în alte părți moșnenii şi răzeșii cari încă 
ai moșiorole lor în. stori și curele înguste lucrâză des cu 
cai. Depinde mult: și de obiceiurile naţionale. In satele 
mixte d. es. şvabii din Dobrogea şi cei din Bănat lu- - „€reză mai mult cu caii, iar consătenii lor Români cu boii. Șvabul, nici o dată nu va pune.mâna pe cârnele boilor şi 

1. >
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nică. că se ocupă cu. dresarea lor. Sașii. din Transilvania, . 
încă lucr6ză precumpănitor cu caii și.-mai puţin, cu boii. 

Animalul, favorit de muncă al ungurului. este. calul — al 
românului boul. e -. - 

Depinde şi după . ţeren. Pe terenurile nisipăse și cele 
humâse,. marecagi6se şi turbâse, sunt preferaţi boii îna- 
intea cailor, din. causă, că aceştia .cu copita lor-tare prea . 
uşor .se cufundă și îngl6dă, pe. când. boul -cu unghia lui 

„crăpată apasă .pe,;o suprafață mai mare de teren. şi nu.se 
pste cufunda așa... ușor. Pe terenurile compacte şi grele, 

„cari se lucreză: anevoie “câte odată sunt mai avantagioşi 

bivolii, cari deşi-sunt mai -greoi: la:.mers, dar sunt mai 
robuști și. pot desvolta maj multă .putere.la tracţiune. Din 
potrivă pe terenul tare, bulgăros şi petros, : -ori unde sunt 

dilnic de parcurs şosele împetrite până la -moșie și înapoi 
acolo. sunt. de preferat; caii, cari nu sunt.aşa gingași de 

- picidre si nu cimpăvese şi schi6pă așa de uşor. La dis- 
tanțe mari .și pe moşia, împrăștiată ori trunchiată, unic 

caii sunt rentabili ca vite de muncă, căci ei ne: scurteză 

din timp perdut şi spesele de cultură. Boul ca vită tră- 
gătore se: pote întrebuința, cu succes mai mult numai în. 

localitate. 
Pentru: tras la jug ar vent'în consideraţie sub anumite . 

raporturi sociale şi economice şi. vacile cu lapte, atât pen- 
tru ţăran cât și pentru proprietarul mare. Tracţiunea, în jug 
cu măsură şi la transporturi. ușâre, nu le face nici un 
„rău; cel mult le scade ceva .din .lapte când sunt prea în-, 
„cordate, dar după un: repaos deo di, două, laptele le re- 

vine iarăşi, .şi - menajaie.:nu li se intimplă nimic nici lor 
nici viţeilor .din ele,. când sunt:să fete. Vacile: pot.să com- 
penseze sub anumite raporturi pe deplin boii — să “facă 

“pe boii:.şi vacă.în. același. individ. Este. aoelaş raport ca, 

între cai.și iepe. | 

“Mai cu semă în România, unde. sa. — strâmtorat enorm 
pășunile - și posibilitatea de a, ținea vite : pentru ţăran. a 

devenit. ceva fârte ilusoriă şi de “vaâlâre „problematică, pe 
multe locuri. țăranul pâte ar fi -mai bine folosit, dacă ar 
ținea numai două vaci. de jug. bune,-cu- care și. ar putea; - 

munci perteci puţinul pămînt ce posedă sau ce pâte lua 
N 

Ei
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şi lucra în dijmă, și ar avea şi lapte de la ele. Munca 
cu vitele ca mijloc de speculă şi agonisire, lui mai nici 
o dată nu i se renteză şi el mai mult perde de cât câș- 
tigă din causa îngreunării excesive a ținerii vitelor vara ! 
şi iarna de o potrivă. Deci a:trecut timpurile acelea mult 
defăimate, dar în multe privințe mai bune de cât cele de 
„adi, unde ţăranul ca clăcaș și sub regimul pășunei neli- 
mitate putea să ţină ciopâre întregi-de vite, cari pentru 
vărat, nu-l costat aprâpe 'nimiz, iar pentru iernat, prea 
puţin în raport cu fol6sele ce-i aducea. Astă-di cu scum- 

„pirea imașului si a învoelilor agricole, trebue şi el să cal- 
culeze 'exact până la centimă, cât îl.costă pe an fie-care 
“vită, şi în schimb ce beneficiii îi aduce fie-care, pentru a 
nu fi exploatat şi a nu' perde cu totul şi beneficiul vite- 
lor și rodul muncii sale cu braţele. Si | 

Reducerea celor imposibile de ţinut nu înseraneză nu- 
mai de cât o scăpătare a lui, ci mai mult o emancipare 
de o sarcină împovărătâre. In loc de un cârd întreg de 
vite; cari -să nu-i aducă. Im nică un folos, dar să-l în- 
curce humai în datorii, din care să nu mai iasă cu anij, 
mai bine vite mai -puţine, mai bine ţinute și mai de folos. 
In loc de 4 boi slabi și 2 vaci tigorite, mai bine 0 re- 
ducere a lor,căci sunt de mai mare folos'2 boi şi o vacă 
bună de lapte. Unde nici pe acestea nu le pâte ținea cum 
se cade, acolo țăranul va fi mai folosit ca să ţină 2 vaci - 
de jug şi de lapte tot-odată, 

Două vaci sdravene şi bine ţinute sunt aprâpe tot aşa, 
„de tari ca 2 boi buni şi mult mai tari de cât boii piper- 

niciți şi degeneraţi actuali ai țăranilor noștri. Cu 2 vaci 
bune ţăranul pte să lucreze în destul pe sema sa și fără, 
de întovărășire cu alţii şi are şi laptele necesar, t6tă primă- 
“vara, vara şi tmna, și-i rămâne prăsila de cresce vițeii de 
la ele, și la an îi -fată iară-și. Prea bine pâte să-şi lucreze 
puținul săi pămint cu ele. Cel puţin în “Transilvania, la 
comunele unde sa săvirșit deja comasarea; şi îngreunat 
ținerea vitelor, ţăranii cari posed câte 2 iepe frumâse şi 
lucreză şi moşia făcând fie-care lucru la timpul săi, şi 
au şi minzii de la ele; acestea fiind bătute cu armăsarii sta- 
tului pentru o taxă de 2—5 lei, produc nisce minzi de
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t6tă frumuseţea cari după 6 luni, un an se vind cu 2—3 
sute 'de lei, şi o atare iapă produce succesiv 8—10 miînzi 
pe lingă munca îndatinată. In Muntenia am găsit. pe unele 
„moșii, că țăranii vădându- -se în imposibilitatea de a mai 
ţinea vite, au desființat vacile cu lapte și gonitârele şi 

_at rămas numai cu boii de muncă și oile, şi după pă, 
„verea nâstră râu ai făcut. Trebuia făcut contrărul de a 
desființa boii şi oile şi a-i înlocui prin vaci de muncă şi 
lapte. ” 

Taurii sati buhaii se întrebuirițeză : mai rar lă jus, fina -că 
ei deşi sunt mai tari de cât boii jvgăniţi, dar ei sunt și: 

mai dirji şi grei de dresat. Arare-ori putem umbla nu-. 
mai cu ei singuri cu carul şi plugul, iar ca să-i împăre- . 
chem cu câte un boii ori vacă sterpă, răpune pe acesta. : 

Putem însă să punem la jug taurii bătrîni cu boi mari, - 
cari nu mai pot servi singuri la muncă, şi sunt dostinaţi 
“pentru reformă şi îngrășare. - i 

Vitele trăgătâre le “împărechem pentru muncă după spe- 

cie, talie dar nu și după etate, caii cu cai, boii cu boi, 
juncii cu junci, vaci cu vaci, bivolii cu bivoli, etc. Pentru . 
dresat în jug şi utilisarea potrivită a forţei lor, de. ordi- 
nar prindem însă lu car și plug 2. boi bă&trini cu 2 tineri 
ori cu 2 vaci neinv&țate la jug. Numai bivolii sunt mai 
greu de înv&țat Aa jug, și trebuesc învățați singuri, prin 

punerea de grebtăți mari după ei, ca să le tragă fără 

să le “pâtă strica. Câte o dată, se usitâză a Drinde cail 

înaintea boilor, ceia ce nu este tocmai potrivit, căci .caii 
sunt mai iuți de picidre de cât boii, şi punndu-i să tragă 
la o laltă caii devin molatică iar boii nu se iuţesc, şi si- 
lindu-i obosesc mai curînd. Bivolul împărachiat cu un boi 
r&pune tot-dauna pe acesta la us, fiind mai tare de 
cât. el. | 

Forţa de tracţiune a vitelor, atunci se utilizeză bine, 

când sunt mai puţine vite, înjugate la un vehicul. Ixpe- 
riențe aii dovedit că grămădirea de mai multe vite.la un. 
car ori plug, nu se utilizeză deplin, ci în parte so neu- 

tralizeză prin acțiune opusă ori că nu ese la ivâlă și scade 
invers cu numărul. Ast-fel] experiențele. asupra forţei de 
tracțiune ai dovedit, că dacă punem. tracțiunea unui cal
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înhămat singur — 100, atunci o părechs: de cai do egală 
mărime și putere prinşi la acelaș car nu va trage de 200 - 
ci mai puţininumai de 160,iar 4: caila“o laltă-vor trage 

"numai de 300 şi nu:400 și aşa“ mat departe. Cu cât în- 
jugăm și prindem mai multe. vite la acelaş car sai plug 
pe atât sporesc și pedicile de tot felul la mers și. tras, și - 
forța productivă ese mai puţin . la ivelă, căci -unde trag 
unii se codesc şi stai în loc cei-lalţi, se încurcă și ne 
țin pe loc. Numai la, forțele ncînsufleţite ale naturei: abur, 
apă şi electricitate, este posibil de a concentra într'un 
punct sute de puteri de cai și a le pune fără întirdiere 

“Şi pedică în același moment în acţiune, fără de. nici o 
perdere. , e - 

Boii nici odată .nu este obiceiul de a-i pune în jug câte 
unul singur, şi “nici fără păreche — și înjugarea lor este 
tot-d'auna dificilă și circumstanţissă. Calul pâte fi între- 
-buinţat la, muncă în diferite chipuri: la călărie și în ham — 
la car și plug, şi tot felul! de: munci agricole — el se 
prinde singuratic, păreche şi nepăreche, cu lăturaşi, înain- 
tași. Acâsta are drept resultat. o mai bună folosire a pute- 

„rel lui de-tracțiune la: muncă, şi muncesce în pâs, trop 
„şi fugă. De ordinar. 2 cai trag cât 3 boi, 3 cai cât 4 boi 

și aşa mai. departe. - Da IE 
„Calul represintă tot-d'auna un capital mai mare de cât: 
boul, și prin munca sa, el se consumă și amortis6ză aprâpe 
cu totul. Hamurile și utensiliile calului sunt mult mai 
scumpe 'de cât ale boului, şi ţinerea lui ne vine tot-d'auna 
ceva mai scumpă de cât a boului, fiind mai exigent și 

“mai gingaş de cât boul, în ceea-ce privesce hrana şi în- 
grijirea. Caii de călărie'şi de muncă nu-i putem ţinea, 
fără să le dăm grăunţe, și cu cât; munca lor este mai in- 
tensivă, şi încordată, pe atât trebue să le dăra dilnic porţia 
„mai mare de grăunțe: orz saii ovăs.. Pinul şi apa.pentru 
cai încă trebue să fie de bună calitate. Pâiele de cereale: 
şi cocenii de porumb caii abia le pot. utilisa şi digeră, 
nutrețurile” apse și mustose nu le convin aprope de loc; 

„nutreţurile verdi suculente le trebuese date amestecate cu" 
nutrețuri uscate şi seci. Prin repaos. şi liniște calul nu 
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câștigă, şi mai curînd perde —la repaos s indelungat prea. 
uşor capătă os mort. 

In: schimb calul este mai tenagd: și maj lung durabil. 
de cât boul. El este şi mai puţin simţitor de cât boul 
față de asprimile climei și temperaturei, şi „nu are să su- 
fere de atâtea bâle și epidemii ca boul. Caii dacă: aă. 
hrană suficientă .și . îngrijirea corespundătâre, putem să 
lucrăm cu ei mai mult în fie-care di şi mai multe dile 
în an de cât cu boii. Caii "i putem "folosi la munca câm- 
pului 280—300 qile în an, pe când -cu boii nu putem să, 
lucrăm mai mult de 220—250 dile pe an: Calul fiind iute. 

„la pas şi 'cu copita solidă, este tot-d'auna de preferat acolo, 
unde sunt de „parcurs distanţe mari şi terenul este tare, 
pietros, şi apoi la, lucrări ușâre unde. se recere grabă, şi 
„mers repede. Cu. caii parcurgem în pas 3—4 klm. pe oră, 
pe când cu boii nu 'putem face mai mult de 2--2!/, Jia. 
distanță pe oră. De aceia munca cu caii ne vine 'ceva, mai 
scumpă de ordinar de cât cea cu boii, dar diferinţa, de 
obiceiii o câştigăm prin sporul rhaă mare la muncă şi câș- 

tigul de timp, care încă face ceva. Totuși calul este ani- 
malul predestinat pentru - lucrările ușdre: şi urgente, și 
mai puţin pentru cele grele. și. obositdre, : 

Boii sunt şi. rămân principalele nâstre vite de muncă. 
"De obicei: boii noştri sunt mai tari, de cât taii indigeni. 

Apoi ca rasă şi "aptitudine de muncă, boii de Moldova și 
cei de Câmpie! de Transilvania sunt tuturor superiori, căci - 
sunt sobrii şi” cumpătați la ţinere, robuşti şi cei mai iuți - 
de picidre. Cu ej nu pste lua, concurenţa nici un alt soi - 
de vite bovine. Boii. noştri se potrivesc. în prima, linie Ja, 
plugărie și la tot felul de munci grele şi obositâre. Ei 
sunt mai ușor de ţinut de cât caii, căci lor 'arare-ori le. 

- dăm -fin — iar grăunţe mai nici 'odată, sai numai un su- 
-pliment de hrană întăritâre 'pe timpul muncilor încordate... 

: Hrana lor principală o formeză finul, cositura, paiele întregi. 
', de cereale de primăvară, cocenii de porumb, plâva şi to- 
" cătura de paie de cereale de tâmnă, amestecată cu sfecie— 

tăieței de sfeclă, cartofi, borhot etc. Capitalul de cumpă- 

“rătâre și spesele de întreținere. tot-d'auna sunt mai mici 
la. boi de cât la cal și arare-ori se perde,, Boul ne muncesce 

- 7 
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aşa, dicând de pomană, căci hrana ce i-o dăm ni se întorce 
cu prisosință înapoi. Spesele de potcovit și jugurile lui 
sunt mai ieftine de cât ale calului. Arare-ori trebue să 
punem un.procent de usagiii şi amortisare mai maro de 
2 la sută în contul lui. Nu se. pâte întrebuința cu succes 
de cât la lucrări pur locale și mai puţin la transporturi 
îndepărtate, fiind mai debil:. de unghii și piciore și. mai 
grei la mers de cât calul. 

Raportul dintre cal şi boi ca animale 'de muncă şi ca 
_spese de întreţinere, se pote vedea din următorele. Un 
_cal bun de muncă cunipărat' cu 600 lei care se pâte fo- 
losi 10 ani, după acel timp abia valorâză mai mult de 
cât, îi face pielea 20—30 lei. Dacă se ivesce vre-un ac- 
cident, îl perdem. cu totul și mai nainte şi atunci suntem 
în pagubă. De aceia, tot-d'auna la cai trebue să punem 
-un procent mare 7--10%, din cump&rătâre pentru amor- 
“tisment de la început, pe care cu timpul îl putem scădea 
treptat. Mai nimerit este de a menaja calul tot-d'auna, ca 

să-l putem folosi cât mai îndelungat 15—20 ani, căci a- 
tunci ne vine mult mai ieftin. Ia 

Din contră, o pereche de boi de muncă, cumpărată cu 
400 lei, ne muncesce 3 -— 4 ani de dile şi după aceia 
lăsaţi 2 luni în odihnă, încă tot îi vindem cu-preţul în- 
treg de: cumpărătâre. Ingrășaţi îi vindem chiar cu un preţ 
mai mare. de cât i-am cumpărat. Numai: când îi ţinem 
până când sunt bătrâni de tot, de nu mai. pot mânca şi 

"ase îngrășa bine, trebue să: calculăm un procent de a- 
“-mortisare de 5—60/. Accidente şi perderi la dinșii arare 
ori se întimplă—pesta, bovină, febra aftâsă, incendii etc. 
care să îi perdă cu totul. Dacă boului din jug i se în- 
timplă un accident care îl face infirm şi neapt maj departe 
de muncă, noi îl pâtem încă îngrășa fără restricțiune ori 
să-l. dăm îndată în tăere şi carnea lui. o punem în con- 
sumaţie. , | , i 

Munca cu vitele ne vine mai ieftină când o putem re- 
partisa după felul ei şi naturelul vitelor, punând fie-care 
vită la lucrarea: cea mai potrivită cu: puterile sale. De 
alt-fel, pe fie-care moșie, mare sati mică, există diferite: 
lucrări în că "D6 împărți nat di cât se pote face o impărțire a muncei din cele 
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mai amănunțite, potrivite cu nutreţul şi forţa vitelor, ca . 
să se utilizeze deplin fie-care.. Boul'este mai potrivit pen- 
tru plug și la; arat, la ogor şi -arături normale, bivolul la 
arături de desfundare; şi transporturi de poveri grele, va- 
cile şi iepele de prăsilă la transporturi ușore, d. ex. la . 
cărat nutrețul verde din câmp acasă, la sacalele cu apă, 
la căruțele cu saci: de dus la moră; caii la transporturi 

de tot felul de mărfuri și obiecte pe şosele împetrite, la 
transportat lucrătorii în câmp, la căratul bucatelor și fi- 
nului, apoi la grăpat, tăvălugit, la mașinele de semănat, 
“secerat, treerat, cosit și prășitârele mecanice, la greblat 
„cu grebla mecanică; măgarul la cărat apă cu sacalele, ori 
la transportul laptelul la lăptărie și a legumelor la oraș, 
etc. La căratul bucatelor. şi finnlui putem î înjuga juncanii 
şi vacile sterpe încă neînvăţate, punându-le înaintea boi- 
lor, tot aşa şi- la căratul gunoiului, etc. La secerat cu 
maşinele pe căldurile tropicale numai cu caii putem lucra 
diua întrâgă, iar cu boii nu, și trebue să avem boi cu 
schimbul; la: maşinile de prăşit și treeratul cu vitele pu- 
tem intrebuinţa. cu folos-unic caii, căci ei sunt; mai iuți 

și mai îndemânatici la dirigeat. : ! 
“Impărţind lucrările ast- fel : vom avea mai mult spor Ja. 

muncă şi spesele vor fi mai. mici.de cât când am căuta 
să facem fie-care lucrare cu acelaș număr şi soiă de.vite, 

- punând la, lucruri uşore Și grele aceleaşi vite, ori punând 
vite mari la lucrări mici, şi grămădind mai multe părechi 
de vite mici la un lucru greii. Țăranul, ară de ordinar 
cu.2 vite, fiind-că el își îngrijesce singur de ele, și are 
relativ puţin: de arat, pote să pindescă. tot-d'auna, timpul 
cel mai potrivit; el le menajeză la muncă, şi face arătură 
mai superficială şi are și transporturi mai uşore. Proprieta- 
rul mare care are mult de arat şi lucreză aprâpe dilnie 
cu vitele proprii, trebue să lucreze cu 4 boi la car și 
plug, căci el nu pâte îngriji direct de «ei, ci are argaţi şi 
slugi cari îngrijesc de ei și câte un logol&t pentru supra- - 
veghere, şi nn le pâte acorda alt timp de repaos de cât 
nâptea, apoi dilele de plâie Dumineca şi sărbătorea. | 
A grămădi.mai mult de -4 vite la un car sai plug, tot- 
d'auna, este - desavantagios, căci forța lor nu se folosesce 

Dr. Maior. IV, —Economia rurală. Pi - 13 «i
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pe daplin,. iar. pe lingă grămădirea de vite vine aglome- 

rarea de persâne necesare. la mânatul acelora, și fac mai 
multă încurcală de cât trâbă, Apoi'prea multe vite la un 

“plug, prea bătătoresc pămîntul cu picidrele, pe unde trec: 
“ Arendașii din Ialomița ară cu un plug bibrăsdar cu pre- 
ferință cu câte 6—8 boi, pe motiv, dic dinşii, că ar eco- 
nomisi un .om. După a n6stră părere, âr. fi mai nimerit 

“însă 3 pluguri unibrăsdare cu câte un om, și o singură 
păreche. de boi, căci ar face mai bună trâbă de cele mai 

multe ori. de cât.2—3 6meni şi 6—8 boi la un plug. 
Numai când pămintul este tare şi la arături de desfun- 

- dare, este necesar să punem mai mult de 4 boi la un 
plug. Incolo: este de ajuns ca fie-care argat să-şi aibă ju- 
gul săii de vite pentru car şi plug, fie că lucreză cu 2 
vite ori: cu 4, mai cu s6mă după ce plugurile n6stre mo- 
derne ai conducere. automatică, merg singure, şi cel ce 
le conduce are ocasiune suficientă să :mâne singur vitele 

“şi supravegheze și funcţionarea plugului. Cel mult în a- 
numite circumstanţe îi mai dăm un băiat de 13—l4 ani 

ca, ajutor, pentru miînatul vitelor. Dar nici acesta, nu este 
tot-d'auna, necesar. Cu vite şi 6meni de schimb, lucrăm 
numai la, seceratul cerealelor şi la căratul lor pen:ru ca 
să folosim cât mai bine maşina şi timpul. : 

N 

Contingentul vitelor de muncă, şi munca cu vitele. 

Contingentul şi talia vitelor de muncă ce avem să ţi-. 
nem, depinde de mărimea moșiei, în special de terenul 
arabil, de configuraţiunea moşiei, de caliţatea, pămîntului, 
de clima existentă şi de sistema de cultură ce. voim să 
introducem. Numărul: vitelor de muncă variază forte mult 
şi depinde de o. mulțime de factori, pe cari une-ori îi pu-. 
tem prevedea de mai nainte, alte-ori hu. Apoi nu vine în con- 
siderare numai cătimea, de: muncă ce este de săvirşit, ci şi 
calitatea şi modul cum 'se face munca și timpul în care o 
facem. Numărul vitelor necesare la muncă, depinde în prima 
linie de terenul de cultură sai de ţârine propriu dis, căci 

„cele-lalte terenuri: grădini, finețe, vii, păduri, reclamă mai .



puține vite de muncă. Apoi vine 'în considerare calitatea 
pămîntului şi configuraţiunea lui. -Pe pămintul argilos și 
grei de lucrat ne trebuesce să avem mai multe vite de 
cât pe terenul' nisipos şi humos. Pe pămintul argilos: ne... 
trebuesc vite mari și robuste, fiind-că el.se lucrâză ane- 

voie, pe când pe terenul nisipos. putem să arăm în de- 
ajuns şi numai cu 2 -vite mediocre şi chiar cu 2 vaci. 

În clima aspră unde se grămădesc tâte lucrările câm- 
pului de odată-pe un interval relativ tare scurt, trebu- 
esce să ținem mai multe vite de muncă de cât acolo, 

unde lucrările se pot amina pe un timp mai îndelungat. 
De alt-fel timpul de muncă îl putem prelungi și noi prin 
aceia că facem arăturile în alt timp al anului, cât ne este. 
disponibil. Ast-fel la noi în câmpia României, unde pri- 
măvara maj că nu există de loc, şi din iarnă-trecem de 
odată în. vară deplină, lucrările principale pentru semă&nă-. 
turile de primăvară le facem încă din tâmna sai din iarnă 
ca primăvara să aruncăm numai s&mința, locul fiind deja, 
preparat gata. Une-ori când iarna este domlă şi fără ză- 
padă până ce pămintul nu este încă. îngheţat, putem -să îl 
arăm și iarna, încă cu bun succes. Pentru sem&năturile 
de tâmnă, și dacă vara este ploi6să, avem mai mult timp 
de făcut og6re: de cât când este secetâsă, şi prin urmare. 
avem lipsa” de mai puţine vite trăgătore -şi de pluguri. 

Pe terenul -accidentat și. pe moşia trunchiată sau: în de- 
- vălmăşie, ne 'trebuesc mai multe vite trăgătore de cât-unde.: 

terenul este şes și moşia, comasaţă şi se găsesce în bune 
Gondiţiuni. Depinde și de cultură” și de plantele ce voim 
să introducem. 
„La sistema trienală, cu cultura de cereale pură, . t6te 

lucrările se grămădesc pe anumite sesne, unde de ordi- 
nar mai nici o dată nu putem avea vite şi braţe suficiente, 
iar .d'aci înainte nu mai avem ce face și intreprinde cu 
ele. Dacă cultura. pămintului este mai variată, și cuprinde 
diferite plante, atunci lucrările lor se repartizeză mai bine 
peste an 'şi ne trebuesc vite de muncă mai „puţine, iar pe 
acestea le. utilisăm timp mai îndelungat, mai. multe dile 
“în an,:de cât:in casul anterior. Plantele prășitore reclamă 
între tâte plantele cele mai multe vite de muncă. 

. 
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Ia. fine depinde numărul, talia și rasa de vite ce ţi- 
nem pentru muncă, dacă avem vite proprii ori lucrăm cu 

“vite de învoială. In genere pe cât este posibil tot-d'auna, 
este mai avantagios ca să avem şi lucrăm cu vitele şi 

- uneltele n6stre proprii, cel puţin lucrările principale ale 
_agriculturei,: şi numai ca accesorii să recurgem la pluguri 
şi vito streine. Proprietarul mare cu 2. pluguri ale sale 
proprii lucreză- mai mult de cât cu 3—4 pluguri de ale 
locuitorilor și face arătura la timp și-în mai bune condi- 
“iuni de cât o fac sătenii cu plugurile lor, pe lângă că 
“este mai sigur de ele şi dispune în ori-ce timp după vo 
inţă. Numai când avem tare mult de lucru, ori sunt lu- 

crări de mai puţină importanță, putem recurge la vite și 
unelte streine—d. ex. la întors, la arătura de semănat, la 
grăpat, la cărat fin şi bucate, la diferite.transporturi ete. 
Câte odată când ne grămădesce munca, şi nu dispunem 

„de carăle şi vitele necesare, recurgem la, vite stinghere — 
pe cari le împerechem și punem atunci pentru prima 6ră 
în jug cu boii deja învăţaţi, eventual punem în acţiune 
cară şi vite suplimentare, ori luate cu chirie. Moșiile mari 
cari se ocupă cu îngrășarea boilor, pentru sesonul mun- 
cei intensive cumpără vite de strinsură, pe cari'“1 folosesc 
încă câtva timp la muncă, și apoi'i pun la îngrăşat şi le 
acordă liniştea, dorită, A 

La, exploataţiunile mari în legătură cu industriile agri- 
cole, fabrici de zahăr, de spirt din cartofi etc., tot-d'auna 
trebuesc vite mai multe, fiind-că acolo există mai. multă 
cărătură de cât unde nus-există aceste. In fine unde se 
gunoesce pămintul încă este mai multă -cărătură .de cât 

„acolo unde nu sa gunoesce, sati că “pămîntul -nu se în- 
graşă sistematic și pe o scară întinsă. De _ alt-fel căratul 
gunoiului se face tot-d'auna întrun timp, când nu sunt 
alte lucrări şi transporturi de făcut: iarna, cu săniile pe 

„zăpadă şi cu carăle, când pămintul este îngheţat, şi pri- 
măvara până nu s'a. svintat în de ajuns pămîntul, ca să 
potă eși plugul — apoi între sape după terminarea semă- 
năturilor. de primăvară şi înăinte de făcut ogorul, vara - 
pe secetă când pămîntul este împetrit Și nu se pâte ara. 
Căratul gunoiului este un fel de umplutură de a ocupa 

*
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Gmeni şi vite, când nu există. de lucru în altă parte, ca 
să nu stea în neactivitate, care şi el contribue în mod 
însemnat la sporirea producţiunei și siguranța recoltelor. 

Cu alte cărături și transporturi, suntem mult mai gră-. 
mădiţi, după ce ele ss fac simultanei cu alte lucrări, şi 
trebue să le facem de odată sai în puţine dile. Ast-fel 
după căratul finului, vine îndată și căratul bucatelor, 
tâmna, la, semănatul cerealelor. de tâmnă, vine culesul și 
căratul porumbului, scosul și căratul cartofilor, sfeclelor, 
napilor, cari 'nu se pot lasa nici în pămînt nici scoşi a- 

fară, pe câmp și desveliți, ca să nu îngheţe şi să se strice. La 
seme&natul de primăvară vine baterea porumbului . şi trans-. 

portul lui la gară și schelă, care încă ne. grămădesce une- 
"- ori cu cărăturile. In. genere transporturile de:bucate arare- 

ori le putem face cu carăle şi, vitele proprii -—afară numai 
dacă nu posedăm cară în număr suficient — ca să putem 
transporta de odată atâtea bucate ca să încărcăm deplin 

"unul sati mai multe vagâne. De cele mai multe ori sun- 
tem nevoiţi. să recurgem la cară şi vite streine.. - 

Dacă secerăm cu mașinile ne trebuesce îndoit număr 
de vite pentru schimb, căci mai mult de, 2—3 câsuri nu 
rabdă un rînd de vite pe căldura tropicală, sau că le. 
schimbăm numai odată pe di la amiadă. La maşinile de 
secerat și legat de „ordinar, ne trebuesc să înjugăm 4 boi 
mari ori 6 cai mic . 

Totuși lucrările principale agricole unde ne trebue mai - 
multe vite, sunt la semănăturile de primăvară și la cele 

„de tâmnă. Dacă. avem vite suficiente pentru acestea, cu 
aceleași vite de ordinar putem să săvirșim şi pe cele-alte 
lucrări în condițiuni normale, Durata sesonului de muncă 
însă depinde de climă şi de constituţia, pămintulu. Clima, di-. 
feră după regiune. La câmp se face primăvara maj curînd 

*şi se: svintă pămîntul iute ca să putem ara—dar se şi întă- 

resce mai curînd, seceta este mai mare, lucrările vin mai 
grămădite de cât în regiunea cu clima mai domâlă a co-! 

linelor. La munte lucrările de primăvară încep mai târqit 
şi se termină mai curind de cât la coline și câmp. Scă-. 
dând Duminicile şi s&rbătorile din epoca de muncă vom 
avea: -
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Lucrări de primăvară. 

1) In clima aspră de stepă de la 1 Martie 10 Mai = 57 dile luc. 

2) » »  domâlăa colinelor. 1 Martie 20 Maiii = 65, » » 

3) ». » aspră montană ..:15 Martie 20 Maiă = 354 » » 

A o » a cereal. prim .l April. 20:Maii =40 >» » 

- Lucrări de lomnd. a 

1) In clima aspră de stepă de la 15 Sept. 15 Dec. = "76  dile ucr. 
2). » » domâlă a colinelor 1.Sept: 15 Dec. =86 » » 

3) » », aspră montană. . 1Sept..15 Nov.=62 >» » 
4) » vw: “» a ceral. prim.15 Aug. 150ct. =50 » » 

Din aceste mai trebuesc scădute dilele de sărbători bi- 
„ sericesci şi. cele -păgâne, cari încă se “ţin pe. alocurea, 
"cum și dilele de plâie aşa că “efectiv nu putem calcula 
maj mult: de 5 dile de muncă pe săptămână, „une-ori nici. 
atâtea, 

Cătimea de muncă ce pâte săvirşi omul: cu un jug - 
„de vite este: - 

„ 1) la. tăcut ogor şi spargorea- trifoiului cu: 

"2 bof. eee sl p. sau jug 

„2) la întors. E a li 
-.. 8) »: spart țelina şi desfundateu 4 hot mari 1/—1/, » 

4) » la întors miriştea şi arătura de se- 
mânat cu.2 boi... .  I4—17 p. saă jug. 

5) la tras odată cu grăpa de fer cu 2, cai '17—8p5 » 
6) » grapat de 2 ori. .„.. . .. 45» 

d) » „tăvălugit cu tăvălugul neted cu 4 cat 9—10 » 
8)» » » o »Gu zimță » » 4—5 »: 
9) ». » » » » verigi » »_. : 6—7 » 

10) » _Brăpat [ineţele şi lucerniere cu 2 cai: 4—5 »: 
11): » semănat cu semănătârea prin Îm-. ) 

prăştiere. . ..... a. . 10—12 » 
12) semănat cu semănătârea î în rînduri (5 | 

rînduri). ec.  8—10» 
: 18) la prăşit cu prășitârea mecanică sai cu' ., .. 

rarița cu 2 ca. . ...... BA oi
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14) la prăşit şi mușuruit porumbul cu un cal 2—3 pog. 

15) » cosit cu cositârea de îîn trasă de 2o0ai 7—9 » 
16) » secerat cu o secerătâre simplă cu 

2 boi-de schimb. ... . . . . + 8—10 pog. 

17) la .secerat cu o secerătâre cu legătore 

eus4 bol de schimb . . .. . . . 8—10pog. 
18) la grebiat cu greblaamericană cu un cal 10—12 » - 

19» o spice ..... ea e 20—30 .» 
20) ». căratul bucatelor de tâmnă, punând Sa 

pe un car lung după 2 boi odată. 6—8 clăi de b. 
21) la căratul bucatelor de primăvară pu-" 

nem pe un car lung după 2 b -boi odată - 8—10 clăi de p. 
29) la căratul finulul. ..... a. 6—8 q 

23) la căratul porumbului și cartofilor în 

coşul carului . . . n... 8—10 q. 

24) la transportul de bucate în bâbe. . . 8—10 q. 

--25) » căratul de gunoiu . . . . . . . . 8—10q- 

26) » » » diferite obiecte pe linia: 
ferată cu vagnele sist. Decauville. 30— —40 q. 

Aceste sunt muncile agricole mai des usitate cu vitele, 
diua de muncă însă trebuesce socotită drept 10 ore de muncă 
efectivă. Insă în realitate vara diua este mai lungă — 
10—12 ore și iarna mai scurtă, abia 6—8 ore -pentru 
munca efectivă. La, muncă fac mult şi drumurile, ce avem 
să le percurgem dilnic la dus şi întors, cât timp con- 
sumă ele și care trebue scădut din munca productivă. 

„La moșiile lungi disproporţionate şi necomasate — drumu- 
rile și umbletul cu carul și plugul încâce şi încolo, absorb 
o mulțime de timp şi de forţă, vitele sunt pe. jumătate 
obosite” când sosesce la loc ca să începem munca. Tot 
aşa şi la căratul bucatelor,- gunoiului și tot felul de trans- 
porturi -ușdre şi grele. 

La transporturi face mult dacă carele cu povară ai să 
„sircule pe şosele şi drumuri așternute cu nisip şi pietriş 

„ori pe căi de hotare și drumuri nebătute, ori că pămin- - 
tul este mâle,. drumurile sunt desfundate. Cu greutatea, 
circulațiunei scade invers suprafața parcursă și cătimea 
de muncă, şi în acelaş raport trebue să sporim vitele tră-
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gătâre, fără de folos deosebit de cât am merge cu carul 
cu o singură pereche de vite pe drumuri bune. La dis- 
tanță de 2 klm., carul pâte să încarce şi descarce de 
1—8 ori pe di, la o distanță de 3 — 4 klm., numai de 
4—5 ori pe qi, iar la o distanţă, de 6— 7. klm., abia. 
pâte să ducă ori aducă 2 — 3 cară pe di, plecând des 
de diminsţă. La transportul pe șosele mergem mai iute 

- Si mai uşor cu povara de cât pe drumurile și căile de 
hotar încă nebătute cu carul gol. 

De aceste imprejurări ale moșiei, pe cari le putem cu- 
n6sce tot-d'aună 'de mai înainte, trebue să ținem s6mă 

şi în consecință să. „Sporim ori reducem număril vitelor 
trăgătore. şi carălor.” „Afară de cătimea de muncă ce-pu-! 
tem' săvirşi cu un jug "de vite dilnic, mai vine în consi- 
derare și cătimea -mâximă de muncă ce putem săvirşi pe 
vară, eventual în anul întreg. Acesta iarăși depinde după 
calitatea terenului, de clima și de intensitatea, culturei şi 
după cum ştim noi să combinăm mai multe lucrări la o laltă, 

Odată putem să lucrăm numai 30 „pog6ne cu un jug 
de vite, alte ori și 40-——50 pogâne. 

A. Hensch dă următârele suprafețe luând de bază un 
jug de bo, :. .. p” 

Teren compact și clima aspră 

1) la cultura extensivă .. . ..30—40 jug. cadas. 35—45 pog.- 
2) « mijlocie.-. . .25—30 » . » 30—35 » 
3)” 3 intensivă e + 20—25 » O» :-95—380 » 

| Teren nisipos şi în clima domolă, 

1) la cultura extensivă .. . 40——-50 jug. cad. 45—55 pog. 
2) "» mijlocie. . . . 30—40 » » 85—45 » 
3) > intensivă , .25—80 » » 8040 » 

G. Kraft dă pentru un cal de muncă de talie mijlocie urmă- 
 torele suprafeţe de muncă ce pote săvirşi pe an: 

| clima aspră clima domolă | 
la pămintul compact. - La cultura extensivă. . . .10—12 ha 13—15 ha . 

» » . mediocră, . . ..7—9 9—11 » 
». » sintensivă. . ., 5—6,5 » 6,25—75 »
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„clima aspră . clima domdlă 
. | ă . la pămîntul permeabil. 

La cultura extensivă . . .19,5—15 ha  16—19 ha 
» » mediocră. . . .10—12 » 125—14 » 
>» intensivă... . .75—.9 » 9—10 » 

Acesta însă numai când vitele de muncă sunt bine întreți- 
nute şi ingrijite. Nimic nu e mai greşit de cât a avea 
vite şi când vine timpulde muncă să-nu te poţi folosi de = 
ele, din causa de slăbiciune sau de bâlă a lor, sai din lipsa . 
de nutreţ. Și totuşi acesta este mai des casul la noi cu: 
ținerea vitelor iarna afară în saivane şi în zăpadă, căci 
venind 'primăvara .ele numai de muncă nu sunt apte.-Ţ&- 
ranii noştri, căci ei ţin cele mai multe vite trăgătore, perd 
prin aceia tocmai timpul cel .mai apt de. muncă din causa 
vitelor r&ă ţinute. Primăvara când s'a luat zăpada, şi sa 

svintat pămîntul, vitele lor sunt prea slabe numai cu pielea 
pe 6sele înşirate şi ei trebue să aștepte să dea mai întâiiu 
colțul: ierbii, ca:să se întărâscă ceva boii şi .caii la iarba 

verde, ca apoi, să-i potă pune în brasdă. Altă dată einu 
-pot ara saii nu aii spor la muncă din causa lipsei totale 
de nutreţ, căci vitele lor diua ai să tragă în jug și se 
muncâscă iar s6ra și nâptea să alerge. peste cele rozore 

și ogore după hrană. In alte ţări, țăranii se pling că ei nu 
pot Îuera cum se cade după ce vitele lor ai fost so6se- 
odată la iarba verde, căci se moleșesc și repudiază finul; 
ai noştri din contră nu pot lucra până ce n'a scos” mai: 
întâiă vitele Ja iarba, verde, ca să se întrame şi să prindă 
putere; Prin aceia, ei nu fac alta, de câtsă pârdă “timpul 
cel mai prețios de muncă, care constituie o pagubă reală 
şi pentru dinşii și pentru proprietar sai arendaş, căruia, 

îi muncesc pe bani ori pentru datorii. ! 
O a'treia scădere şi perdere de timp pentru agricul- 

tura n6stră provine din întovărăşirile sătenilor între. dinșii 
în urma degenerării vitelor. Rari sunt țăranii cari să potă 
lucra 'cu vitele lor proprii, fără de ase asocia cu alții. 
Cu două vite slabe mai nici o dată ei nu pot lucra. Din 
causa, slăbiciunei și degenerării vitelor lor, cei mai mulți 
dintre săteni sunt constrinși de nevoie și n6gră mizerie 
să se însoțescă doi trei la o laltă și să înjuge câte 6 boi
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une-ori și câte 8 boila un singur plug, prin care ceea-ce 
ar putea câștiga unul singur âre să împartă cu 2 —3—4 fa- 
milii. -Tot așa şi la lucrările pentru stingerea datoriilor, 
ai să lucreze cu plugul comun pentru datoria fie-căruia 
și apoi.să are puţinul pămint ce-l posed dinşii. 

De tote uceste împrejurări şi fapte noi trebue să ţinem 
bine semă, dacă voim să lucrăm în parte şi cu vite de 
învoială. Gând vitele sunt . slabe, sai că nu avem să le 

dăm fin și pășune bună pentru ele, atunci trebue să cal- 
culăm. un număr mai mare de vite. Mai bine este să ţi- 
nem cai şi boi, şi muncile principale să le facem tot-d'a- 
una cu vitele nostre proprii, muncile: grele cu boii, şi 
muncile ușsre cu caii. Mult mai bine ar fi profitaţi şi pro- 

_prietarii și țăranii, dacă i-ar îndemna proprietarul și gu- 
vernul ca să introducă cultura plantelor de nutreţ pe-o 
scară cât de mare ca să aibă hrana necesară - pentru vi- 
tele lor pentru ori-ce timp al anului și la munca încor- 
dată și obositore să le dea, suplimente de hrană întări 
târe şi să nu le scotă la iarbă. 

Costul da întreţinere a unei perechi de cai: „buni de 
mnncă se urcă anual: 

1) Preţul de cumpărătâre ă 600 le = = = 1. 200 let cu. 
dobindă de 5%: . ... a 60 ler 

2) Amortisarea cu 129... ..... .  ldi» 
3)- Poteovitui lor şi. medicamente ă 10 let anual . 20 » 

__ 4) Chiria grajdului şi amortisarea utensiliilor lui 10 . 
-. dei lunar . cc... ame 190» 

5) Simbria argatulul 20 ler lunar. . . 4... 940» 
9) Hrana argatului ........ e 180 o 
1: Hrana cailor: . | 

60 hl. ovăz ă4lef...... „240 leă 
40 q. îîn de livade â 6 lei .. ....:.240» 
20 q. paie. pentru așternut ă 1 „lei .. 20 » 

Suma . .500 ler. . :500» 
8) Unelte: carul 300 lei, plugul 64, grapă de fer 70 - 

lei, tăvăluge. de” fer 300 lei, hamuri 250 lei =. 
884 lei, cu dohindă 59... . 2 49.20 

Intreţinerea şi usagiul lor 200% eee e e e 1196480 

N 

= „Suma totală. . . 1.580,—
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- Cu.o păreche. bună de cai putem lucra. 280 dile în an, căci 

ei unde nu. sunt ocupați la-munca câmpului, sunt ocupați Ia 

transporturi uşore şi grele, poştaliâne, ete. Punând qiua lor de 

muncă una peste alta cu 5 lei 5X280—=—1. 400 lei. 

Ne mai rămîne însă gunoiul produs de e! după 40-q.. fîn + 

20 q.. paie de aşternut =—.60 q. nutreţ şi aşternut; însă q=suta. 

de llgr. de nutreţ și aşternut, ne dă 250.llgr. gunoiii prospăt= 

150 q. gunoiii dobit care la fermentat mai scade cu 1/;—25 q,, 
rămîne deci 125 q. gunoiii-fermentat -gata, și punând 100 klgr. 
„gunoiii dobit 40 bani = 125 X 0,40 = 50 lei. Aşa că venitul to-. -- 

tal al: cailor se urcă la circa 1.450 ler: 

In realitate însă munca lor ne.vine ceva mai scumpă căci din 

280 dile din an scăqând timpul muncei intensive, 57 qile pri- 

măvara și 76 dile la semănatul de tâmnă — 133 dile pe cari le 
putem calcula, uşor cu 7 lei qiua — 931 le), iar pentru restul de 

141 ile punând tot'numaj câte 5 lei = 635 lei, ne dă 1.565 Ier--50 _ 

gunoiul, ni se vine 1.616 let în total, ceea ce ar da un bene- 

ficiă de :16 lei peste spesele de întreţinere, pe. lingă. amorti- | 

„sarea tuturor speselor şi dobinda legală a capitalului angajat cu 

5 la sută: Folosul va fi însă ceva mal mare după ce caii lucreză 

de multe ori şi Dumineca și s&rbătârea, în cât putem să luăm 

un beneficiă mai mare de cât acesta, care sar urca la o sută, 

două de lei. ” 
Muncă cu. boil din contră -ne vine relativ mult mai ieftină, deşi 

comparativ lucrăm mai puţin cu. boii, atât ca dle cât şi ca can-. 

titate de muncă săvirșită, LI Sa DR 

7 7 _Boă de muncă la propr ietar. costă: 

1) O pereche de boi de muncă sdraveni, cumpăraţi | 

400 lei cu 59%, .. .-. Ce. 20 16, — 

2) Amortisaţia şi asigurarea, cu 2. a. So 

3) Chiria grajdului ...., ee 80. — 

4) Potcovitul şi sarea, medicamente, etc. a... 20» — 

5) Simbria argătului 150 lei pe an... . .. . - 4150 -2 — 

“6) Hrana lut a 45 bani pe d (tain) . îi . 150; > — 

7) Hrana boilor: 
10 'q. fin. de livade sai cositură de măzăriche, | 

de meiă â'5 lei... . cc. o. 50 e — 

N „Transport .. 508 lei — 
e
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Report ..508 lei —.: 

2 care de paie de orză 20 lei . „.. .-. . . 40 lei, — 
2.» >» > > grii a 10 lei... aa 20 9 — 

2 » » plâvă de griă ă.15 lei... . ... .: 80 2 -- 
2 » » coceni de porumb â:20 .. .. . . 40: » — 
2 » >» paie deașternută 10 lei .. . . ....20 » — 
22 q. sfecle de nutreţ ă 1,30 lei... . . . . . 28 » 60 
5-hl. de ovăz ca supliment de hrană ă 4 lei..- 20 » — 

8) Unelte: carul 300 Iei, plugul 64, grapa de fer 

„4 "70 le, tăvălug -250, juguri, tînjelă, frînghit 40 

lei a-724 cu Do. . „a. 86 -» 20 
, 

9) A mortisaţia, uneltelor şi întreținerea 202, a 144 » 80 

Intreţinerea . . 857 lei, 60 

- Boii ne ma! aduc după circa 66 q. de nutreţ și paie (calcu- 
lând carul de paie 609 klgr.) gunoiul, 100 klgr. paie = 250 klgr. 

“ gunoiii prâspăt = în total 165 q.din care la fermentat mai scade 

cu 1/, rămânend numai 138 qă 30 bani 138 X 30=41, 40 ba 
ne dă gunoiul. 

Munca boilor o putem evalua la 230, die în an din care 
„100 dile la car ă 3,5 lei. , .350 lei Ă 
„130 qile la plug ă 6 lei . ...780» 

i „lao altă. . 1.130 0 let 4- 41,40 bani gunoiul 
| face în total 1.171 lei 40 bani. 

„„ Scădând cheltuelile de întreţinere de 857. Lek 60 ban, rămâne 
„un beneficiii net în muncă de 313 ler 80'bani, după plata do- 

„ bîndei și amortisarea tuturor obiectelor Şi acoperirea speselor 
de întreţinere. NU 

Nu tot ast-fel stă însă chestiunea cu vitele” de muncă ale ţ& 
ranului, pe care încă o. vom studia după spesele de întreţinere 
și folâsele lor. Pe acestea încă este bine să 'le cunâscem ca fiind 
de un' interes obştesc. Pe ţăran îl costă: 

1) Părechea de boi de muncă de talia obicinuită ă 4 
250 lei cu 5... 19 10% 50 

2) Amortisaţie şi asigurare 2% .. . . 5» — 
3) Munca lui pe an (luată ca simbria unui aveai) 150 > — 

'4) Hrana lu. a 45 bani pe (i, (tain de argat) . .150 » — 
Transport . 817 lei, 50 .
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5) Hrana boilor lui, compusă din : 

2 cară de fin ori. cositură de meii, horceag | 

a 30 lei ce cc e... .. GO» — 

6 care coceni de porumb a 20 lei a. . 120 > — 

“1 car paie de orz sai ovăza 20 lei. ... . 20 » — 

5 cară de paie de grăi a 15.lei.... TB: — 

“Taxa de păşunat de la Sf. Dumitru la. st 

George a 8Sle .... 16 ,.—: 

“Taxa de păşunat de lă Sf. George. la st Du- 

mitru a 30.lei...: . „60 > — 

6) Unelte: carul 150 lei, plugul 60 lei, a grapa , de mă- 
răcinY sati de lemn 20 lei, jug, tînjeli, frîn- - - 

  

ghii 20 lei, la o laltă 250 lei cu 5%. a 2 o — 

Amortisaţia şi reparația lor 200%, .. +... 50: » — 

* 1) Poteovit, sarea şi medicamente pe an .. a. 20» — 

i - la o laltă.. 751 lei, — 

Am exclus din calculul de faţă chiria grajdului, paiele 
de aşternut, pe motiv că ţăranul nostru nu posedă .nici 
grajd și” nici nu aşterne la, vitele sale —iar din . cantita- 
tea mare de paie ce .dinsul consumă, date fiind: tote sub 
cerul liber, în plâie și ninsâre şi așa ajung multeiîn pi- 
cidrele vitelor, şi fiind pline. de apă şi noroi, se prefac 
cu voia și fără voia.lui în gunoii. Tot-așa am exclus la 
venituri și gunoiul, ca o substanță care pentru sătean nu. 

„are actualmente încă nici o valsre, de Ore-ce „el nu-l în- 

irebuințeză, îl arde, aruncă, etc. i 
„La Venit. De muncit ţăranul nu pâte munci. cu vitele 
sale miserabile mai mult de 150—160 dile în.an. Pri: 

măvara el nu începe munca câmpului” înainte de a i se 
întrema vitele sale în cât-va la iarbă şi a prinde ceva, pu- 
tere, ceea-ce se întâmplă cam pe la 10 Aprilie —şi-i r&- 

- mâne seson: de muncă de la 10 Aprilie până la 20 Maii, 
ori total 40—45 dile, din: care mai scădând Duminecile, 
sărbătorile şi dilele de plâie, “i rămân în realitate numaă 
circa, 30 dile de muncă productivă cu vitele pentru se- 
mănăturile de primăvară. Apoi ca să 'potă. ara cu vitele 
sale slabe i trebuesce să înjuge 4 boi la un plug, ceea-ce 

. Report . . 317 lei, 50
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reclamă. spese aprâpe îndoite din cele de sus, și dacă po- 
sedă numai 2 boi, să facă tovărăşie cu alţii, cu unul doi 
„și să prindă tâte vitele. lor 4, 6—8 boi la un singur plug. 
Ori cât de bine ar mâna, ei. nu pot ara mai mult de un: 
pogon pe di cu vitele lor. slabe. şi: tigorite,: ceea-ce ar 

- face în total 25—30 pogâne arătură pentru sem&năturile 
“de primăvară ă 6 .lei face în total 180 lei.: Acâsta împăr- 

țită la: 3 inşi, se vine la 60 lei de persână —2 lei pe di, 
„sati 90 lei când ară cu 4 vite, ceea-ce ar'veni 3 lei pe di. 
„. Acesta este/ casul când munca se face în bani. şi plă- 
tesce. curent, care'-însă este casul mai rar. Mai des sunt 

- “mundile cu învoială. De cele mai multe ori ţăranul lucreză 
la proprietar şi arendaş cu învoială pentru datorii făcute 

“de mai nainte, din iarna anteridră, ori pentru pămîntul 
„dat lui cu dijmă şi în parte, sai a imașului pentru vite. În 

casurile aceste munca lui i se plătesce saii socotesce fi- 
resce mult mai ieftin,.socotindu-se şi dobânda banilor; în 
“casurile din urmă el lucrâză numai în clacă, sai numai 
în parte i se calcul6ză munca în bani. : 

Tot: cam “acelaş lucru se întâmplă şi la semâ&năturilede 
tmnă. Numai vara l'a făcut ogor, la întorsul' ogoru- 
lui,-la treerat şi :la niscai-va transporturi dacă mai câş- 
tigă el ceva parale, 'dar- puţine fiind-că vitele lui sunt 
slabe și atunci, căci pe ogsre. și în miriştea seacă nu - 
"găsesc mâncare, și vara pe secetă de multe ori stai să 
piară de fâme ca şi iarna. Tâmna ps lângă dijmă, cărături 

„sait clacă şi transporturi diferite la gară Şi - schele,: mai.. 
vin pris6sele şi pogânele desăvirșite, cari încă îl îngreu- 
neză mult pe ţăran. O mare parte din munca şi câștigul 
lui de peste an, se consumă cu . ținerea, vitelor de. iarnă 
și vară, și alta se perde din causa, unei sisteme defec- 
tudse şi nenorocite. Calculând diua, lui de muncă efectivă 
cu: 2 boi- drept 3-lei, 3X(160—=480 lei—pe când ținerea: 
boilor pe el singur îl costă 751 de:lei — adică aprâpe ' 
„îndoit — dar fără vacă şi gonitâre şi oi. .In resumat din 
munca lui de peste vară, n'a câștigat bani nici după munca 
manuală cu brațele, nici după munca cu .vitele. și nică 
din economia lui sai din munca. în: parte -şi cu: dijmă, 
căci lui abia i-a r&mas -atâta timp ca “târdiu "de tot să-și...
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are şi. ogorele: sale; el pune porumbul când arendașul în 
sapă pe “al săi, şi-l prăşesce întâiă, când acela îlprăşesce 
a doua 6ră. Tot aşa postum. merge el în tâte ale sale, de 
ceea-ce tocmai se Plângeaii- ţoranii din Divanul ad-hoc-al 
Moldovei. E 

Comparând. munca lui manuală și cu vitele, cu a ţăra- 
nului mijlocaş și codaș din Transilvania şi Ungaria, ve- 
dem că şi acolo țăranul cu puţin pămint proprii de cul- 
tură — sub 5 jugere 46,8%, ară în parte și po bani la. 
alţii, dar există o diferință enormă între ambii și starea, 
lor de producțiune. Țăranul din Transilvania -posedă cu 
totul alt soi de vite, în cât marea, majoritate -a lor nu 

ai necesitate de a înjugă 4 boi la un car și plug decât 
în casuri excepţionale, şi nu aă lipsă nici de o tovărășie, 
și nu aşteptă nică după iarbă, ci tind să gătâscă tote mun- 
cile agricole de primăvară înainte de a scote vitele la. 
iarbă. Incă din iarnă acela, începe cu căratul gunoiului pe. 
"pămîntul îngheţat sai svintat numai de jumătate, și până. 
nu s'a dusiîncă bine zăpada. Când s'a svintat. deja. pă- 
miîntul ca să pâtă ara, el întârce numaj, căci: mare parte 
din arături le-a făcut deja din tâmnă, ca gerul şi îngheţul 
să amendeze pămintul, aşa că el semănă tot-d'auna în 
Martie orzul şi ovăsul, iar în Aprilie ară pentru porumb,. 
cartofi, sfecle, cânepă, etc. şi apoi pune şi pe acestea ca.- 
până la finea lunei să termine şi cu ele. 

Vita. lui nu prinde putere, ci se moleşesce dela iarba, 
verde și are mai puțin spor la muncă de cât înainte. El 
își lucreză întâiui sieși, până .ce sfirşesce cu al săi, şi aport 
merge de ajută sai. că lucreză pentru bani şi la alții, ca. 

„să câștige ceva parale. Ţăranii fruntași și mijlocași mai 
nici odată nu ară nici în parte şi nici pentru bani, căci 
ei ai destul de lucru cu al lor -—şi aceştia, formeză ma- 
joritatea, satului. Cei cari lucrâză cu-pluguri streine dacă. . 
sunt proprietari și arendași de moșii și păminturi în com- 
plexe mai mari, ei nu aşteptă după plugurile şi vitele ță- 

ranilor, căci ei au vitele: “şi uneltele : proprii, - ei şi-au arat, 
deja cea mai mare parte și:ce a fost mai greă:cu plu- 
gurile şi vitele proprii, şi ţăranii ajută numai proprieta- 

rului să gate la timp,..dar: nu duc greutatea şi povara.
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moşiei lui. Lucrâză cu vite și cu pluguri de tocmâlă exclu- 
- siv, câte unul din albăstrime: cârciumar, notar etc, pripăşit 
prin comună sai vre-un pălmaş câte un locşor două pen- 
tru punerea de porumb, cartofi etc., căruia nu-i dă mâna 
să ţină vite, cu un cuvint cel care nu este plugar. 
-- Apoi sporul. muncei este acolo cu totul altul de cât la 
noi. Vita și a ţăranului de acolo ca şi a marelui proprietar 
diua trage în jug şi ham fiind bine nutrită din mână, și 

seara obosită. după ce: a căpătat de mâncare cu îndestu- 
„lare și a fost adăpată, peste nâpte o lasă în grajd să se 
odihnescă,- ca în diminâţa următâre iarăşi săturată să fie 

pe brasdă când răsare s6rele. Munca și hrana 'şi ai fie- 
care timpul s&ă. a | 

Dacă 'şi acolo. diua de .muncă cu doi boi. se plătesce 
la plug cu 6—8 corâne, aproximativ cât se plătesce şi 
la noi, apoi nu trebuesce perdut din vedere, că acolo 
banii sunt mai scumpi, corâna,. de acolo are valdre intrin- 
secă mult mai mare de cât:leul la n0i,_căci cumperi cu 
ea mai mult de cât cu un lei lă noi, și acolo.plăţile sunt 
în genere mai mici, datorite mulțimei braţelor. 

“Nică întreţinerea, vitelor. nu costă pe ţăranul de acolo 
“așa, de scump ca pe cel de la noi, căci nutreţurile sunt 

*- mult mai” ieftine — dinşii aă fineţe .proprii cultivă trifoi, 
lucernă, sfecle, cartofi, etc. aă. grajduri masive - şi. calde 
pentru vite, au șuri şi șoprâne pentru păstrat. nutrețul, 
în cât pot ţinea iarna vitele mult mai bine de cât ai 
"noştri — iar pentru vară ai la disposiţie păşunea şi pă- 
durea comunală, iar unde nu sunt aceste, taxele de pă- 
“şunat se urcă numai la, 8—10 fl.—18—20 lei pentru pă- 
rechea 'de boi pe vara întrâgă inclusive plata păstorilor. 
Altul. este regimul: vitelor şi îngrijirea ce li se dă, şi al- 
“tul este sporul la muncă de cât la noi, în cât nici că se 
pot compara unele cu altele. Clima este. acolo mai do- 
„m6lă, :sesonul de muncă deci mai lung, dilele potrivite 
pentru muncă mai numerdse în an. Apoi vitele suficiente 
și apte de muncă, în ori şi ce timp permit dea, face ori 
și ce lucrare la timpul cuvenit şi în bune condițiuni, de 
unde resultă sporul mai mare la muncă, şi munca mai 
îngrijită, care se' resimte în sem6nături şi culturi maj
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frumâse, mai. alese, deși pămintul este mai sărac acolo 
şi fără de gunoi nu produce bucate. Agricultura a pro- 
gresat enorm și acolo între ţărani de la introducerea plu- 
gurilor. de fabrică, a maşinilor de secerat, de prășşit. şi 
treerat şi între. țerani, - şi în special a făcut progrese imense 
la comunele unde sa săvirșit deja comasarea, și al: des- 
ființat  ogorul obligator tot al -leă an! - 

Lucrul cu vitele, deși este mai ieftin de cât lucrul manual 
„cu braţele prin aceia că este , mai spornic, dar nu este _ 

tot- dauna și rentabil. - - 
Că munca 'cu vitele pentr speculă în genere nu 'ren-" 

teză sub raporturile în cari se găsesce țăranul, am do- 
vedito mai sus cu. cifre. Apoi o altă dovadă este că nu 
s'a ivit încă antreprenor ori speculant de pluguri, care să 
muncescă pe bani la alţii. Chiar plugul cu abur care mun- 
cesce mult mai sistematic de cât plugul cu vitele, nua 

ost introdus cu chirie de către arendaşii noştri.. Dovadă -: 
că plăţile ce se plătesc pentru arat la noi,.sunt sub cos- 
tul lor de producţiune şi care se transmite în o depreciere 

„a muncei ţăranului: Arendașşii înși-și, afirmă că pentru 
dinşii vitele. nu .renteză,. și este mai avantagios de a lua 

pluguri cu chirie de cât a ţinea vite și pluguri proprii. 
Plugurile cu învoială covirşesc .la nol asupra munsii cu 
vitele proprii pe tâte năoșiile mari, și plugurile şi vitele 
proprii abia sunt un fragment, numai ca să dea o faţă, 
un lustru culturei. Noi am. arătat însă diferința: enormă '- 
ce există între -cătimea și calitatea. muncei' săvirşite cu 

"vitele şi plugurile proprii şi cea cu vitele și plugurile de 
învoială ale sătenilor. Noi trebue să dăm superioritate lu- 

““crului cu vitele și uneltele proprii, şi rentabilitatea ei cre- 
dem că am dovedit'o. în de. ajuns. “Proprietarul : şi -aren- 

- daşul prevădător care-și dă bine sema de rolul și menirea 
- culturei mari în stat.va găsi ocasiunea și mijlocul d'a face 
rentabilă și' cultura mică -și-- rentabilă ținerea vitelor şi 
pentru: țărani pe lingă el; cu alte cuvinte el va lăsa să: 
trăiască : si progreseze și alții pe lingă sine, pentru. anu, 
cresce mare socialismul “in satul și pe.moșia sa. 

Pentru determinarea vitelor de muncă, de care avem nevoie 

pe o moşie dată, pentru a o putea căuta în regie cu plugurile 

Dr. Maior. IV.=Economia rurală. E - | . A 14 
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şi vitele proprii, vom expune-o printr'un exemplu luat din prac- 
„tică. Să luăm d. ex. o moșie de 1.000 pog. cultivată în modo- 
bicinuit în sistema trienală, ' după cum se cultivă actualmente 
majoritatea moşiilor mari din ţară şi anume: 300 pog. cu grâi 
100 pog. cu rapiţă, 200 pog. cu orz și ovăz, 100 pog. cu porumb 

şi 200 pog. lăsate ogor ca suhât pentru vite. 

„La acâstă moşie vom avea necesiţate de următorele dile de 

muncă cu vitele, « cu câte 2 boi sai cal. 

A. Lucrări de primivară. o , 

1) 200 pog. de arat pentru orz şi ovăz ărând 1 po- | 

gon pe qi. . . ...... aa eu e 200 qile 

2) 100 pog. .de arat pentru porumb, a */, pogn 
pe Qi... cc... ee. 123 » 

.3) 300 pog. de grăpat de 2 ori, a 5 Dog. pe di + 60» 
4) Semănatul orzului, (ovăzului) cu maşina în lat: e 

a12pog.. -. a VI»? 
5) Semenatul porumbulur în “rânduri « a “3 POS.» - 15 » 

B. Lucrări de cară, 

6) 200 poe: de făcut ogor a 7, pog. .pe di. „+ 266 ile 
7) 200 » idem grăpat de 2 ori cu grapa de fer 

atpog. . . cc... a 250» 
„+ 8) 200 pog. idem -ogorul întors a 1 pog. e. e 200 » 

9) 200 » » iarăș grăpat de2 orl a5 pog.. 40 » 
10) Prășit porumbul cu prășitârea mecanică a 1. . 25 » 

„ 11) Săpat porumbul cu rarița a 5 pog. . .. .:.. .20 » 
12) Seceratul grâului, orzului și rapiţei cu câte, 4 

boi schimbător a 8 pog.... . 1. 400 > 

o. Lucrări de tomnă. 

13) Semăn. rapiţei cu semănăterea în lat a 10 pog. 10 » 
- 14) >» grâului cu mașina în rînduri a 8 » 12 » 

15) Aratul miriştilor şi porumbiștilor „pe 300 pog.!. | 
pentru grâu al pog... ... 300 » 

16) Aratul, grăpatul de 2 oria 5... ...: „60 *» 
17) Semănatul grâului cu sem&nătâreu în lat a "12, 25 5 

la o altă. 1.833 dile
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"Adică 1.833 dile de muncă cu.câte 2 vite afară de căratul bu- 
"catelor, treerat și. transportul lor la schelă, care încă se,va urca 
„la 200 dile. Fiind-că sesonul de”muncă primăvara durăză la câmp 
circa 76 dile, 1833: 76 = 24 ne-ar trebui circa 24 pluguri sai 

18 pluguri «cu boi şi 6 perechi de cai pentru prevederea tutu- 
ror lucrărilor de pe acestă moşie, şi sar distribui şi muncile 
mai nimerit alternativ pe cal şi .bol. 

Aceiaşi moșie însă la o cultură sistematică cu culturi şi plante 

mai variate va reduce considerabil atât din cătimea de muncă. 

a vitelor cât și din spesele generale de regie fără de a scădea 
folosele şi venitele curente ale moșiei. Dacă pe moșia care ac- 
tualmente presupusă că nu are nimic alta de cât un singur ar- 
man cu un bordeiă pe.ea, am înzestra-o cu tâte cele necesare 
unei exploataţiuni sistematice şi locuinţe de ţară, moșia ei se 
va divide în următârele culturi: 4 pog. curți, 20 pog. areal im= 
productiv : drumuri şi adăpători, trecători, etc. 10 pog. grădină 

de legume şi de pomi roditori, 20 pog. de vie, 60 pog. pădure, : 

80 pog. finaţe naturale şi 250) pog păşuni de veci = fac la o 

laltă 444 pog. cari se detrag odată pentru tot-d'auna din supra- 

faţa destinată plugăriei şi în consecință se reduc și spesele de . 

arătură şi semănat ale ei dar nu se reduc şi folâsele ei. Rămân 

supuse agriculturii propriii dise numai 556 pog. din cari se mai 

scad încă trifoiul și lucerna cu alte 60 .pog. pentru cari nu a- 

răm în special, ci numai le sem&năm sub o plantă protectore 

dre-care: Moşia se va divide acum ast-fel : 

A. Nearabile, ; B. Arabile, 

4 pog. curți "20. pog. lucernă 
20 » drumuri 40 » trifoiii roşu 

10 :> gradini 40» rapiță | 
20 ». vie 20 > mazăre (lasole) 

% 60 » pădure „280 » grâu. 
80 » fînaţuri 110 » orz, ovăz 

250 » păşunedeveci 60 » porumb 

7 Suma. 444 | 20 » cartofi 
10 » stecle 

6 » cânepă 
  

Suma . 556
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Rapiţa ca mai riscantă s'a redus în favorul plantelor prăşitâre 
cartofi şi sfecle, cari sunt mai sigure şi egal de folositâre. 

Sa suprimat -ogorul cu desăvirşire şi înlocuit cu trifoiă, lu- 
cernă. Cerealele ocupă mal! bine din 1/, parte din întinderea to- 
tală a moşiei. . - E . 

Ele nu se mai semănă în ogdre sterpe și nici în pămîntul | 
plin. de-hurueană şi de pir, ci după alte plante din alte familii. 
în special după cele cari îmbogăţesc pămîntul în azot, şi cu foile lor 

„late şi mari tot-odată suprimă și buruienile: „după mazăre, tri- 
foii, rapiţă, cânepă, sfecle, etc., de unde producţiunea lor .va fi 
mai mare la pogon -de cât înainte, sai cel puţin va ieşi mat! cu- 
rată și mal plină la bob de cât înainte. :Orzul vine semănat tot- 
dauna după plânte. prășitâre ori după grât, după cari încă r&u- 
şesce forte bine. Spesele de cultură sunt relativ mal mici de cât 
înainte de Ore-ce pămîntul se lucrâză mai uşor în miriștea de 
trifoiu, rapiţă, etc., de cât când La întărit arșiţa s6relul o jumă&- 
tate de vară. Pentru semnăturile. de „primăvară se face tot-d'a- 
una arăturile din tâmnă, atunci când pămîntul este jilav se lu- 
crâză uşor şi braţele şi vitele sunt mai ieftine negăsind ocupaţie 

„Vitele sunt asigurate pentru vară și iarnă cu hrana necesară, 
au hrana în abundență şi de bună calitate — vara la păşunea, 
„Naturală trifoiă verde, iarna fin de livade, sfecle amestecate cu 
paie tocate, cositură de mazăre, eto. Ma 
„Munca necesară cu vitele se repartizeză ast-fel: x 

Vara. — Semi-ogor 230 pog. întârcerea, miriștei de - + 
trifoiii, mazăre etc. a 1 pog. pe di... . . . 230 dile 

230 pog. de întors a 14 pog. pe e 184 
230 » >» grăpat odată a 7 pog. pe di ..... 34 » 

"idem semănat cu mașina în rînduri a 8 pog.pe di. 29 » 
„ Tomna—Arături adînci pe 56 pog. af» o»: > 
“Arături ordinare de tâmnă pentru orz 110 pog. a 

lpogon . 0, 
Primăvara.—Grăpat finatul de 2 ori a.6 pog. .. 16 » 
Grăpat arăturile de tâmnă 166 .pog. a 5 pog. .. 27 
Sem&natul orzului cu mașina în rînduri a 8... 17» 
n sfeclelor o qi. ..., î. . .. lo» Arat pentru porumb a 3%, pog.. i -80 » 

-. Transport . . 803 qile 

4
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3 „Report... 80 
Semănatul porumbului a8 PO. e. 15 » 

» mazărei şi cânepei câte o o... 2 » 
Seceratul orzului 2 pog. pe qi.. ........ 55 » 
a» grâului a 2 pog... . e. . 115 » 
Prăşitul porumbului a5 pog- ea 280» 

“la o altă . 1.005 dile, 
de muncă cu câte 2 boi şi punend 76 qile de muncă primăvara-la un 

„plug 1005: 16—= = 18,2 pluguri. Va să Qică la cultura raţională pen- 
tru lucrarea şi folosirea mai sistematică a aceleiași moşii ar fi 
necesare. numai 13,2 pluguri cu câte 2! vite —hună-dră dece plu- 
gari cu câte 2 boi şi 32 pluguri cu câte 2 cai buni de muncă 
Şi cam 40 pog. sar veni la un plug cu 2 vite, adică numai pe 
jumătate din suma prevădută mai sus. Fiind moşia bine orga- 
nizată şi înzestrată, cu mai puţine mijlce putem face mai multă 
trebă şi în mai bune condițiuni, fiind-că lucrările sunt mal bine 
repartisate pe. anotimpuri și sezone. și nu se grămădese tâte de! 
odată. 

“ 'Ținerea vitelor de_ rudă. 

-Ţinerea şi cultura vitelor de prăsilă şi de rudă, are 
de scop în prima, “linie utilisarea produselor voluminâse , 

ale moșiei, cari nu'se pot nici transporta din loc şi nici 
a se vinde cui-va sai a le conserva timp mai îndelungat 
fără să, se strice ori altereze, şi apoi transformarea, lor 
în substanțe animalice mai concentrate. şi de o valore mai 
mare. In a doua linie vine producţiunea de -gunoiiă, nece- 

„sară pentru restituirea substanțelor luate din pămînt, pen- 
tru a nu deteriora, constituţia și calităţile fisice ale solu- 
lui.-Tot-d'auna acea specie şi rasă, de vite este mai rentabilă 
şi-mai de folos, cu care putem să utilisăm mai bine nu- 
treţul . și paiele produse, şi să producem mai mult gunoiii 
din ele. De aci mulți ai confundat vitele de rudă ca un 

“rău indispensabil, şi ai. vădut în ele numai nisce simple 
mașini producătâre de gunoiti. Acestă mu este tocmai ade- 
v&rat, căci noi putem gunoi terenul și cu îngrășăminte 
verdi și cu îngrășăminte chimice, iar vitele ne dai gu-
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noiul lor mai ieftin și ele deşi îngreuneză mersul şi ex- 
ploatarea moșiei. în mod considerabil, totuși “i daii mai 
mare stabilitate și siguranță în producţiune și venituri. 

_De multe ori vitele de rudă prin venitul lor propriu com- 
penseză venitul întregei moșii. . „i 

Apoi ele dau tot-d'auna un venit sigur. De. cele mai 
multe ori capitalul băgat în vite se întârce.-peste un an 
doi întreg cu dobindă de-dobindă înapoi, ori: dacă rămâne 
mai mult timp angajat în ele cresce de mai multe ori din 
suma primitivă ce am dat pe ele. Specia și rasa ce avem 
să introducem și ţinem, depinde tot-d'auna de raporturile 
în cari ne găsim în special de nutrețurile ce producem 

“şi putem avea cu înlesnire. Vitele de prăsilă și de rudă 
se subdivid în cai, asini, catiri,-vite bovine şi bivul;, oi; 
capre, porci, passri de curte și insecte folositdre. 

a 

Pa Cultura cailor. 

Iotre tâte vitele nâstre domestice, calul este animalul : 
cel mai inteligent. dar tot-odată in unele privinţe și .re- 
lativ_ destul de gingaş. De aceia el- recere și merită mai 
multă atenţiune și îngrijire de cât tote cele-l'alte_animale 

„domestice la olaltă, și.se consumă și ruin6ză mai curind 
de cât ori-care altul. Cultura lui cu tâte acestea, este egal 
de bănbsă în mic ca şi în mare, deşi proprietatea mare 
pote cresce cai de valre mai mare de cât proprietatea 
mică. Lui atunci “i merge bine. şi “i priesce, când stă- 
pânul, săi: însuși pâte îngriji de el direct, care-i portă in- 
teresul nemijlocit — țăranul și proprietarul mijlocaș — și-i 

„merge mai puțin bine atunci. când trebue să ingrijim prin 
Gmeni -tocmiţi cu diua, luna, şi anul — argați, vizitii, her- 
gheligii etc. De altă parte însă. calul de călărie şi de lucs 
recere spese considerabile și o îngrijire deosebită de-a 
altor vite, pe care nu i-o -pâte da de cât statul si marele 
proprietar și capitalist. Cultura lui nu este tot-d'auna luc- 
rativă, ci une-ort* împreunată și cu “perderi materiale. 
Țăranul și micul cultivator nu numai că ține şi cresce 

mai puţini cai și de valore mai mică, cai de muncă, su-



215 A 

pranumiți şi caz de fară,:iar proprietarul mare are cai de 
valre mai mare cai de trăsură şi de luces. Caii de muncă 
“i pâte-produce forte uşor ţăranul mic şi mare ţinând cu 
deosebire iepe, cu cari și şi muncesce puținul pămint ce 
posedă, şi capătă de la ele pe fie-care an câte un mânz 
doi. Din munca câmpului el nu este împedicat de loc, 
afară de 2—3 săptămâni înainte de a-i f&ta iepele și .când 

mânzii sunt prea -crudi, încolo le pâte prinde fârte bine 
la ham și pe ele dar fâră a le prea obosi și opinti la - 
'poveri grele. Țăranii mai cu. dare de mână țin pentru 
munca câmpului și pentru poveri grele cu deosebire bot. 
sau bivoli, iar.iepele fătătore le. întrebuințeză numai la, 
trasporturi ușore, ceia-ce convine forte bine și iepelor și 

„mânzilor, şi nu împiedică pe aceștia din urmă din des- 
voltarea lor. 

Acești țărani ghiaburi, dacă au la dispoziţia. lor armăsari 
buni de. rasă, fie aj comunelor, fie aj statului. oră de la 
proprietarii mari din apropiere, ei pot să producă ușor 
şi să crescă cai de remonți, fără. de. a-și neglija ori com- . 
promite. economia lor.—- fiind-că - înşi-şi îngrijesc de ei 
i at sub supravegherea. lor necontenit, Lucrul principal 
pentru ei este ca să aibă buni. armăsari pentru reproducție 
la îndemână, ceia-ce individual nu pot avea. In tâte sta- 
tele și țările statul le împarte armăsarii s&i pe. plăşi și 
comune şi nu percepe de cât o mică taxă pentru bate- 
rea, iepelor, dar le impune la particulari Gre-cari condi- 
țiuni cu privire la conformaţiunea și. „ținerea iepelor. și 
mânzilor, ca aceştia să fie bine îngrijiţi să nu degene: 
reze rasa, Ş i 

Proprietarul mijlocii şi—mare cresce' mai mulţi caă de 
țrăsură și de călărie. El nu se pâte ocupa numai cu cres- 
cerea a unui-doi mânzi pe an, cari pentră el este numai 
o perdere de vreme, dar este mai avantagios că să aibă 
să crescă mai mulți mânzi — din producțiunea proprie 
ori cumptraţi de pe la locuitori — să-i adune şi grupeze 

„mai mulți la olaltă după secs şi etate și să le dea pășu- 
nea cea mai potrivită cu desvoltarea lor — având fie-care 

„cârd şi stava, pășunea şi păzitorii ei proprii. Proprietarul 
-mare şi mijlocii având mai multe iepe de prăsilă, lui “i
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dă mâna ca să cumpere -și ţină armăsari de .valdre la 
ele şi să aibă armăsarii săi proprii, conformi cu scopul ce 
urmăresce, pe cari de la stat nu-i pote avea tot-d'auna. 
Mânzul mic până ce suge la iapă, îl pote supraveghia. 
şi îngriji mai bine țăranul, iar de la 6 luni de dile în 
sus — până la 4 ani îl cresce și ţine mai bine proprie- 

„tarul mare, care-i pote da tot-d'auna ceia-ce "i trebuesce. 
Caii de lux propriu dişi sati caii de cursă și vinătâre, 

sunt o mariă tare caprici6să și riscantă; pe ei "i pâte produce. 
numai .statul şi câţi-va, mari proprietari şi capitalişti, cari 
dispun de venituri mari și sigure. Cultura 'lor-cere an- 
gajarea de capitaluri însemnate, cari. nu tot-d'auna dai 
procentul dorit, apoi recer multă cunoscință şi dragoste 
de ei — pasiune chiar. din partea proprietarului, ca - după 
o perdere' două să nu se descurăgeze. Proprietarii lor aă 
o--pârte însemnată din venitul: lor din premiile ce le 
câștigă 'la curse, apoi din vindarea de reproducători, şi 
mai puţin “din: vindarea -de cai pentru călărie şi trăsuri. 
Pentru cursă şi reproducțiune, mânzii din acelaşi tată nu 

„es egali în valdre, -şi la alergări de mai multe ori pierd 
sau că se us6ză prea.de timpurii. Cultura lor aduce mai 
curind perderi de cât folse, şi absorbe: și alte - venituri 
ale moşiei; dar şi cultura cailor de lux este necesară și 
forte importantă pentru răspândirea și ameliorarea 'cres- 
cerei cailor în ţară, căci prin ea vin bunii reproductori 
în țară și se perfecţioneză rasa: o ii 

» „Oră-ce atari instituţiuni, dacă sunt bing conduse şi se 
„găsesc la loc potrivit, ele 'și aduc fol6sele lor mai curind. 
„ori maj stârdiă cu. prisosinţă înapoi.: Fie. procentul capita- 
lului plasat în ele cât de: mic, să lucreze ele chiar cu pa- 
gubă, totuși folosele lor indirecte pot fi considerabile, şi 
atunci ele 'și ajung scopul lor întrun timp mai îndepărtat. 
Înființarea marei herghelii prusiane de la “Tralkehnen pe 
la, începutul secolului al XVIII-lea a avuţ drept resultat 
ameliorarea considerabilă a culturei cailor în Prusia de. 
est și vest; mai cu s6mă acea provincie — Prusia orien- 
tală— furniseză adi statului prusian 68%, din remonţii săi, 
și a sădit în popor dragostea Și “alipirea cătră cultura, . 
cailor. — Locuitorii. de acolo ati un proverb care dice: că: 

N
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in Prusia orientală: tot natul fruntaș și codaș s'a născut cu 

îriul în mână. Înființarea hergheliei ces. reg. de la Ră- 

dăuți 'a avut o influență binefăcătore nu numai . asupra 

„agriculturei şi culturei cailor din Bucovina, ci şi a celei 

- din țara. de sus a Moldovei. In Ungaria, înființarea, marilor 

herghelii ăle statului sub împ. loșif al Il-lea. de la Mezo- 

“hegyes, şi apoi în secolul al 19'lea a celor de la Kis- 

„Bâr, şi Băbolna a atras după ele înființarea a o mulțime 

mare de herghelii: particulare în țara ungurescă, și a răs- : 

pândit cultura cavalină în popor. 
- 

Acestora este de a se atribui dacă astă-di cultura cailor 

este atât de. înfloritâre în Ungaria şi ungurii furniseză 

adi remonţi la o mare-.parte. din . armatele Europei, -pe 

cari altă dată "i furnisaii principatele dunărene. | 

_ Dacă. România, modernă a rămas în cultura cavalină îna- 

poia multor altor state, mai' sărace şi mai mici de cât'ea;: 

causa este că proprietatea mare a abandonat cu totul cul- 

“tura vitelor şi: a cailor-in special. Contingentul de cai de “ 

“rasă crescuţi în ţară a scădut -până la dispariţie, căci n'a 

fost cine să: se mai intereseze de cultura lor, și în parte sa 

perdut și prin g6nele nebune ale vechilor poştie, cari 

ati răpus materialul de val6re. Exportul de cai n'a fost 

nici odată oprit_din ţară, dara încetat de. sine, dispărând 

contingentul şi sămința bună de cai de odinidră ;:el și 

„dacă ar fi interzis la Nord şi Vest, se pâte face spre Sud 

şi. Est. pm De 
Exportul și cultura cailor a contenit de odată cu deo- 

'sebire de la secularisarea, averilor monastiresci si retra- 

„- gerea/ proprietarilor din moșii, după-ce cultura cailor deja 
- * . = i . y . . 

de mai nainte decăduse din apogeul ei. Și nu este de mi-. 

rare să decadă, când afară de 'stat, marea proprietate, 

mâna, mârtă cu vastele ei domenii, altele până la o ju- 

mătate milion de pogâne, nu sacrifică nimic pentru ridi- 

"carea culturei țării și ameliorării agriculturii. “Tot așa nici 

“proprietarii mari și. arendașii nu mai cresc cai, cum fă- 

ceaii altă dată pe o scară fârte întinsă. Herghelii parti- 

„_culare cari să crâscă cal de cursă abia sunt 2—3.., 

Totu-şi statistica, la numerațiunea din urmă a cailor, 

ne arată că ar fi încă 158 .herghelii în ţară, dacă afară 

j
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de 2— 3 din ele merită acest. nume, căci crescerea a 
10—12. de minzi pe an încă nu se pâte'numi herghelie; 
în Transilvania aceștia se numesc cârd de cai ori stavă 
și de aceștia sunt aprâpe în fie-care. sat, iar herghelie a. 
tunci când sunt sute de capete. Dintre cai de rasă, cari. . 
par a “indica o cultură mai sistematică a lor, rasa arabă 
este representată prin 292 capete de cai în jud. Botoşani 
și. 37 capete în jud. Iași. Caii de singe englezi sunt re- 
presentați. prin 25 capete în jud. Buzău, 12 în jud. Făl- 
ciă, 44 în jud. Roman. şi 77 în jud. Suceava. Caii ru- 
sesci cu 2.120 capete în jud. Romanați (?) iar caii de rasă 
austro-ungară (?) sunt indicaţi în jud. Buzăti (Cislău, her- 
ghelia statului) cu 180 capete, în: Dâmboviţa (Nucetul, i- 
dem) cu 118 -capete, în Ilfov cu 162 capete și Mehedințul 
cu 159 capete. :Cu sistarea „ducerii. cailor domnesci cu 
mare alaiu de către marele comis la pășune în diua de 
Sf. George a dispărut și dragostea de cai din popor. 

Un factor important al producțiunei cavaline din ţară, 
erati mocanii. și țuţuienii transilvani, care-și ţin6u vitele 
lor mari și mărunte de secoli în Principate. Nu este prea 
de mult de atunci, pe când mocanii seceleni și țuțuienii de 
la. Reşinari, etc., aveti 'herghelii. mari de sute cai sirepi 
de bună: rasă și țineu și armăsari de valdre la ele. In: 
țară, 'ei concura cu mulți dintre boeri, iar în afară, ei decideaii preţurile cailor în tirgurile.mari de ţară din Tran- » Silvania și Ungaria la, Seghedin şi Dobriţin. Ei cunosceati grajdurile și curţile însemnate de dincâce 'și dincolo de munți, unde se găsiaă şi puteu procura -armăsari de elită! cum și tirgurile principale pentru a-i desface. Mocanii as- Li „tă-di. at decădut din causa piedicilor puse de guvernul „ungar, și parte din greșela lor proprie. Abia câţi-va din- 

“tre dinșii mai ţin herghelii proprii și sunt în stare de a produce remonţi pentru armată. Este de regretat negli- 
jarea culturei - calului mocănese (de munte) în țară. 

Cultura 'cailor, este avantagi6să în mic numai pentru crescerea de minzi până la etatea de 4 ani, pentru a da. cai de muncă ori de călărie din ei. Ț&ranii strică caii lor cu deosebire prin aceia, că îi pun. prea de timpuriu la ham la virsta de 2 și 3 ani, prin cari îi împedică din des-.
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voltarea lor normală. Pe lingă aceia lipsa -de adăpost și 
de hrană, este încă una din causele principale a decăderii 
lor. Lipsa de pășuni bune şi de adăpost pentru minzii ţă- 
ranilor-este patentă și ea ar putea să scape multe ani- 
niale de pipernicire. Afară, de aceia statul ar putea cum- 
p&ra miînzi mai buni de la ţărani, pentru pepinierile și 
depositele sale de remonți, ca să-i crâscă mai sistematic 
pe cheltuiala sa proprie de cât să cumpere an de an re- 
monți din str&inătate. - 

In 'cultura cavalină a unei țări guvernul are. tot- dauna 
facultatea de a influența mai uşor de cât în ori-care altă 
ramură a agriculturei. El nu numai că pote oferi la pro- 
ducători.. arnrăsarii, săi de rasă, care-i convine lui, dar 

pâte să cumpere şi produșii pentru remonți, iar cultiva- 
torul de- caj,. avizat la armăsarii statului, este tot-d'auna 
coustrins de voie şi nevoie a observa şi ține reglemen- 

„tele în vigore și într'un timp relativ scurt țăranii înși-și | 
"ajung să cultive rasa de cai care le-o. impune statul, | 
cum face -bună-6ră regia cu cultivatorii ei de tutun, că-. 
rora ea le dă o sămință și le cumpără și produsul, cum 
fac fabricele de zahăr cu sfeclele. . . 

„_ Afară de mocani, ar fi călărașii cu schimbul și tăta-. 
rii din Dobrogea, cari ar putea fi îndemnați și atraşi la 
producțiunea și crescerea de temonţi pentru Ministerul 
de r&sboiii. Moșnenii și răzeşii încă s'ar putea, îndeletnici 
ușor cu crescerea de remonţi dacă statul le-ar putea da 
armăsarii săi, căci dinșii dispun de mai multă proprietate 
de cât țăranii împroprietăriți după legea rurală din 1864: 
și unii dintre ei ai şi finațuri și păşuni bune, întru cât 
acestea nu ati fost îngropate sub mormanele de nisip și 
prund venit de la deal. Pe moşiile mari și mijlocii când 
proprietarii lor se vor îndeletnici cu cultura lor în regie 
şi vor sta la moșie, .vor cultiva de sigur şi cai, cum fac 
proprietarii mari, din alte state 3i cum aii făcut şi ai noș- 
tri înainte vreme, când moșiile încă nu erai 'arendate. 
_In“ori-ce cas cultura cailor nu este numai'o chestie pur 

„agricolă și economică a ţării ori a unei sau altei moșii 
“mari, ci este o chestie generală care privesce ţara întregă. 

și apărarea, ei, căci la un moment dat, ţara inchidendu:i zi-se 

. 
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"granițele, n'ar mai putea găsi contingentul de cai nece- 
sari la mobilizare în interior. - - 

Caii pentru trăsuri şi remonţi sar renta forte bine în 
țară şi ar găsi un debuşei însemnat pentru ei în- ţară și 
în străinătate. Caii de munte încă ar fi rentabil de a-i 
cultiva, sistematic în regiunile de munte, pentru călărie 
şi transporturi uşâre pe sămare. Caii noştri mici de munte 
sai dovedit d'a fi superiori catirilor aduși din Rusia pen- 
tru artileria de munte. Caii mari de povară, va fi mai 
puțin. rentabil de a căuta să-i producem not în ţară după 
ce clima nu le este favorabilă. Incercările cu caii 'de rasă 

„Pinzgau, Mura, nu credem că vor da resultate.  - | 
* Cultura cailor de cursă riumai atunci ar atinge adevt- 

„rata ei țintă, când ar fi cultura cailor de călărie şi tră- 
„sură de -6re-care importanţă în ţară, ca să le asigure un 
debușei. constant pentru reproductori. Alt-fel în condiţiu- 
nile de adi, unde cultura cailor de rasă este cu totul ne- 
glijată, va putea obține mai puţine resultate şi va r&mâ- | 
nea mai mult numai limitată la câte-va casuri isolate, fără 
de o influență durabilă asupra producţiunii cavaline a ţă- 
rei. Pentru acestea însă se cer sacrificii, prevedere şi: 
„perseveranță, căci cu vorbe numai, nu se face tr6bă. 

„ Ținerea și crescerea vitelor bovine. 

„Ținerea și crescerea vitelor. bovine este mult mai im- 
“portantă şi mai lucrativă sub tote punctele. de vedere de 
„cât a cailor, oilor şi rimătorilor; întâit fiind-că cu vitele 
cornute ca animale rumegătâre ne utilisăm finul medio- 

“cru, cosltura, cocenii de porumb, paiele de cereale, pleva, 
sfeclele, napii și alte produse volumindse. şi de puţină 
valdre ale agriculturei pe cari'de alt-fel, nu le putem nici 
ținea 'şi nici avem cui să. îe vindem dar prin intermedierea 
lor le transformăm pe tâte în substanțe” animalice de va- l6re mai mare şi mai ușor de transportât şi desfăcut, 
Vitele cornute sunt mai expuse la bâle dar mai puţin * Singașe și pretenţidse de cât caii. Pe ele le putem ţinea anul intreg fără . de fin sai cozitură şi le priesce şi se
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„desvoltă bine stând in grajd ori umblând afară la pășune. 
Pot fi ţinute anul întreg și viaţa întrâgă în grajd, fără ! 
“să iasă la pășune și altele, nu vin cu anii sub adăpost, 
ci vara şi iarna stai afară sub cerul liber la pășune după 

niscai-va, perdele - şi saivane, cum se uziteză. în Bărăgan 
şi la Baltă. Ă 

In privința nutrițiunii lor, ele sunt mai. ușdre de ținut 
şi de îngrijit de cât caii; în lipsa de. fin şi cositură, pe 
ele le ţinem cu tot felul de surrogate disponibile: coceni, 
mestecătură, “tocătură de paie cu sfecle, morcovi, napi, 
ori cu diferite rămășițe 'şi produse industriale.: In jurul 
orașelor “și fabricilor. de anumite industrii agricole vitele 
cornute se ţin şi nutresc forte uşor cu borhot, dreve de 
bere, embrionii de slad şi tâieţeii de sfeclă, pe cari le a- 
mestecăm numai 'cu paie tocate, orile facem o saramură 

și brahă cu ele. - / 
Pășunea pentru vitele bovine, “mare să fie aşa de de- 

licată și substanțisă ca pentru :cai și.oi, căci ele se mul- 

țumesce cu păşuni mai jilave și. suculente numai. svintate 
fie și le merge bine atât în păşunile delicisse de .munte 
ca şi în pășunile grase de la Baltă. In lipsă de ori-şi ce 
pășune, le ţinem -vara și iarna în grajd şi le nutrim cu 
bun succes din mână: vara cu nutrețuri verdi amestecate 
cu fin și “paie, iarna cu coceni de porumb, nutreţ murat, 
și dulce, cositură, sfecle, napi şi paie de cereale ori cu. 

“tocătură. Când dispunem de mult nutreţ pentru anumite 
epoce şi sezâne ale anului sai -în anumite localităţi, acolo 
pe lingă vitele proprii mai cumpărăm şi vite de strinsură, 
pentru îngrășat ca să utilisăm nutrețul cu ele, şi să ne 
rămână gunoiul, 

Vitele cornute ne produc cantitatea principală de gu- 
noii, și dai un gunoiă mai bun de cât caii. Aprâpe în 
t6te economiile mari și mici, unde s'a introdus deja în- 
grășarea pămîntului, vitele cornute sunt principalele pro-. 
ducătâre de gunoiă. La o sută de klgr. de nutreţ uscat, 
ce li se-dă în hrană, vitele cornute produc 380 klgr. de 
gunoi. prâspăt, calul 210 klgr. și Gia numai 183 Tise. 
iar bivolul peste 410 klgr. Gunoiul de vite 'după fermen- 
targ ese mai unsuros de cât cei de cal şi de oi, şi nu 

— TR
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grăbesce plantele așa de tare ca acesta, dar este ceva mai 
apos de unde și mai ieftin. Luat în total însă, valdrea gu- 
noiului produs peste an este mai mare. 

- La cultura şi ținerea vitelor, avem o latitudine mai 
mare de ales de cât la cai.. Unde o vită sai o familie 
ori rasă de vite, nu ne satisface, o reformăm şi înlocuim 
cu alta ori 'i schimbăm destinaţiunea. Vaca de lapte dacă 
nu are lapte în de ajuns ori că a rămas sterpă, o punem 
la jug ca să tragă şi muncâscă; boul slab de picidre îl 
îngrășăm și vindem la măcelari pentru tăiere; vitele ti- 
nere — gonitori și gonitore, dacă nu se' desvoltă precum 
ne-am aşteptat noi, le îngrășăm şi vindem pentru tăiere; 
taurii "i. jugănim şi facem boi de muncă din ei. Capitalul 
angajat in cumpărătârea de vite bovire mai nici odată nu 
este pierdut, ca cel angajat în cai și nici se consumă așa 
de ușor 'ca acela. Si 

De alt-fel moșia însăşi. după întinderea şi calitatea te- 
renului şi raporturile sociale şi economice, ne impune mai 
tot-d'auna rasa şi soiul de vite ce avem să ţinem. Agri- 
cultorul dacă nu voesce să forțeze lucrurile în- detrimen- 
tul pungei şi a moșiei sale, trebue să se orienteze și el 
după alţii, și conformeze cerințelor comerciului şi pieţei 
din apropiere, căci și el depinde de raporturile comer- 
ciului care se regul&ză prin cerere și ofertă. Sub raporturi 
economice estensive și puţin consolidate, ni se impune 
de sine și face posibilă ţinerea numai de vite puțin pre- 
tențiose; unde raporturile economice sunt mai solide crescem 
vite de rasă. n | . 

Introducerea și cultura vitelor de rasă se pâte face în 
„Vederea unuia din cei 43 factori principali ai producţiunei: 
«muncă, lapte şi carne. o a 

După vite bune de muncă -şi, de lapte. există cerere şi 
căutare în. ori-ce parte a ţărei și ele se plătesc destul de 
bine în ori-ce timp: Vacile bune de lapte ar fi de mare | 
-folos pentru: fie-care moşie în parte, și laptele dulce şi 
acru sar putea desface în localitate pentru consumaţiune 
în stare prâspătă, la locuitori și lucrătorii moșiei. In alte 
părți s'ar.putea trimite în masă pentru alimentarea ora- 

« 
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șelor — oră Sar putea utilisa la fabricațiunea de unt "fin 
de masă şi brinzeturi pentru export. 

Introducerea de rase proprii 'de carne, păte | că 'de- 
ocamdată, -pentru noi să nu-fie rentabilă, fiind-că pentru. 
carne în interior nu există încă un 'debuşei şi cerere su- 

 ficientă; dar „producțiunea unei cărni fragede și împănată 
cu arăsime, Sar plăti mai bine “de cât carnea 'macră și 
tare, ce se: dobitâză adi în scaune. Carnea fragedă și gus- 

„tosă lipsesce aprâpe cu toţul pe piețele nâstre, cum se 
caută ea cu preferință în' streinătate. Apoi kilogramul de 
carne slabă, şi bătrână” de la, vitele reformate şi bătrâne, 

„fără de a le mai ingră;a plătit cu 60—70 bani, este un 
preţ destul de convenabil. Carnea în adevăr bună de ca- 
litatea I-iă,. dacă s'ar oferi în halele nâstre ca în streină-" 

tate, ar ajunge şi la noi: un preţ de 1 leii 20 bani — 1 
leă 50 bani kilogramul, îndată ce s'ar introduce sistema. 
de a debita, şi plăti. carnea după calitate, cum se practică 
adi în tote oraşele mari ale Europei. Preţul mai mic însă 
privesce tot-d'auna marfa ordinară și de calitate mediocră. 

Pentru lapte dulce și untul prâspăt, noi plătim preţu- 
rile cele mai mari în Europa, și cu totul nepotrivit cu 
starea n6stră: socială și economică, de unde şi consuma- - 
țiunea, în aceste producte este restrinsă Și insuficientă. 
Untul fin de masă și brinzeturile se impârtă la noi din 
țările industriale — Germania, Elveţia — iar laptele şi smîn-' 
tâna încă. se aduc de “peste notară, “pentru localităţile 
nâstre de. vilegiatură şi în unele orașe. Peste hotare laptele: 
se vinde cu 16— 20 bani, la noi cu 40—50 de bani, în 
orașele mari ale Europei cu 10—15 bani. Viţeii îngrășaţi 
cu lapte acru și smiîntânit dulce la noi nici. nu se cu-" 
n6sce — iar untul produs în ţară ce se vinde în: comerciii, 
se vinde mai mult topit ca unsâre' comestibilă, iar nu 
ca unt, Brînzeturile ce se fabrică la noi sunt mai numai 

brinzeturi “ordinare din lapte. de die, iar brinzeturile de 
vacă și de bivoliță nici nu se usiteză a se fabrica şi con- 
suma, de. cât cele ce ne vin din streinătate. 

Afară de aceste 3: direcţiuni principale sunt altele mai 
multe diferite, cari varieză de-la o moșie le alta ii în- 
lesnese ținerea vitelor,
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Unda! moşia dispuine de un fin bun, acolo este. mai ni- 

- merit 'de ă produce - şi cresce vite tinere pentru repro- 

'ducţie ori pentru muncă, lapte, carne. Producţiunea și. 

crescerea de vite tinere poțe fi pentru “acoperirea nece- 

sităților proprii, ori şi pentru speculă, ca să facem un 

întins comercii cu ele. “Unele moşii cresc vitele tinere 

pentru. muncă, altele: pentru 'lapte, şi altele pentru carne. 

Regiunile cu agricultura estensivă, se ocupă. cu cultura . 

vitelor de- muncă şi de îngrășare; ele le ţin şi. cresc până 

„la etatea de a fi îngrăşate, 3— 4 ani şi le vind dresate la 

jug, iar cele nepotrivite pentru jug, le vind-la cirezari 
și velnițe pentru îngrășare. 

„__ Cultivatorii distinși și pe moșii alese, se  indeletnicese 
'cu crescerea de vite de “rasă, pentru reproducție și lapte, 
_pe cari le vind la etatea de 2—3 ani, atât tauri cât şi junnce. 
Fabricele - de spirt şi moșiile. cu velnițe ori fabrici de 
Zachăr pe ele ori în apropiere, cumpără tâmna boi mari 
ori vaci sterpe pentru a le îngrâșa peste iarnă cu bor- 

hot şi le vind primăvara pentru tăiere. Dar şi alte moșii 
se ocupă cu ingrășarea vitelor reformate și improprii de 
muncă mai cu s6mă în anii de abundență de. nutrețuri. 
Inainte vreme se cresceai și la noi vite tinere special pen- 
tru axporte . 5 

Iarăşi depinde de imprejurările sociale. şi economice 
dacă este să introducem şi cultivăm vite ordinare de rasa 
de ţară, 'ori vite de rase streine. Apoi dacă vitele de rasă 
'streină este ca să le importăm direct din patria lor, din 
ţara în care sau născut și format ele,. ori eventual din 
alte: țări cu clima mai apropiată de a nostră, și în fine 
"dacă este să le cultivăm în-rasă pură, ori că le între-! 
buințăm numai pentru: încrucișare și ameliorarea vitelor 
indigene? De multe ori vitele de rasa, indigenă nu ren- 
teză ne maj. având păşuni pentru ele; dar 'rentsză în de: 

“ajuns 'cele de rasele de cultură ţinute la grajd; alte ori 
sunt mai rentabile curciturile de cât vitele de rasă „pură. 

Câte odată sunt de folos vitele pentru. câte două şi trei 
fol6se, alte ori este mai avantagios cele pentru, un singur - 
folos; de. obiceiti ținem vite de “diferite rase şi pentru di- 
ferite fol6se. Este bine chiar ca pe moșiile - mari să, fie 
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vite de diferite rase şi pentru încercare, căci odată se 
desvoltă unele mai bine, alte ori cele-lalte, şi apoi li se 
dă tot-d'auna, preferință celor:cari reușesc «şi se desvoltă 
mai bine. Aclimatisarea de vite streine nu este tot-d'auna 

sigură şi nici lucru ușor. 
eva 

Vitele streine din ţări îndepărtate, aduse la noi ai pros- 

pecte de a se aclimatisa numai acolo, unde le putem da. 

aceiaşi îngrijire și hrană, ce ai avuto în patria lor, și 

clima încă nu le este contrară. Incolo sunt mai de pre- 

ferat vite de rase străine, ce sunt deja în parte aclima- 

tisate dedate cu o climă apropiată de.a nâstră şi din ţ&- 

“vile limitrofe. Rasele de munte elveţiane tiroleze, etc. se . 

aclimatizeză mai uşor la noi la munte și la coline de cât 

la câmp, unde clima le este prea aspră şi grei de su- 

portat; dacă cu tâte acestea am voi să le introducem și 

la câmp, ar fi mal nimerit de a cumpăra şi introduce un 

-neam de vite deja aclimatisate în Ungaria sau Rusia unde 

se cultivă cu bun succes de decimi de ani deja, şi im- 

portăm câte un taur doi direct din Tirol. ori Elveţia din 

rasă pură ca să prevenim 0 degenerare a rasei, prin Îm- 

prospătarea singelui familiei.. La 

"Vite bune de muncă şi pentru carne, putem obţine și 

cresce şi noi din curciturile din diferite rase, iar pentru 

prăsilă. dăm tot-d'auna preferință unei rase pure, ca mai 

sigură în transmiterea calităţilor ei prin ereditate. Viţeii, 
eşiți din prima, încrucișare a două rase. diferite, arare-ori îi 

ţinem și -crescem pentru a servi la reproducțiune; mai 

des îi dăm în tăiere, pe alţii îi jugănim și numai câți-va 

„din cei aleşi şi mai frumoşi, îi ţinem şi întrebuințăm la 

reproducție. “În genere ei fiind mai puțin. constanţi în 

transmiterea, calităţilor lor de cât cei de rasa pură și de 

„cât animalele originale, sunt de mai puțină valore pentru 

reproducție. 

Vindarea laptelui. 

Pentru producțiunea de lapte, moșiile se împart în moșii 

şi economii cari se ocupă exclusiv cu producțiunea și fur- 

Dr. Maior. IV.—Econo:nia, rurală. , , 15 

.
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nisarea laptelui prâspăt “pentru consuniațiunea dilnică; în 
economii 'cari transformă laptele in-unt și-brînzeturi pentru 
vindare mai depărtată şi: export, și în economii cari lap- 
tela-îl utilizeză înşi-le cu Gmenii de serviciu şi . muncitorii 

lor iar laptele smîntănit și derivatele laptelui îl folosesc: 
la hrănirea; și îngrășarea, de vite tinere sai rimători. Mai 

“tot-d'auna producţiunea de lapte: este :împreunată și cu o 
întinsă crescere de vite tinere, fie pentru trebuinţele pro- 
prii,. fie pentru vindare.. : - 

inerea de'vaci cu lapte pentru vindarea laptelui prâspăt 
"exclusiv, este cea mai simplă și mai băndsă şi tot-d'auna 

"- cea mai sigură între tte.: Ea cere-insă -un contingent în- 
semnat. de vaci bune de lapte și se practică des în jurul 
oraşelor mari și mici, a fabricilor și centrelor industriale, 
ori staţiunilor balneare, unde dilnic se pote: desface lap- 
tele- prospăt şi derivătele: lui și se plătesce bine..-In ateste 
situațiuni arare-ori se ocupă producătorul cu crescerea 
vițeilor, căci nu i se' plătesce, de 6re-ce laptele consumat 

-„de vițel face mai mult de cât este preţul ce pâte ob: 
„ţine pe vițel; de ordinar viţeii i vinde la 2—3 săptămâni 
pentru tăiere. Tot asemenea nu se ţin nici vacile înţer- 
cate, ci le cumpără deja fătate sai când sunt aprope să. 
fete, le mulge apoi cât daii lapte în cantitate suficientă, 
și la-urmă când le s6că-laptele, le vinde la măcelari sai 

„pot ţinea și sterpe. . | | 
„_ Afară- de capitalul angajat în vite care este aprâpe același 
la cumpărare și vindarea lor, încolo nu trebuesce mult. 
capital 'de exploataţie, de dre-ce nu are lipsă de multe 
instalaţii căci o singură cameră pentru. răcirea si păstra- 
rea 'laptelui de seră până diminâța este de: ajuns;: apoi 

la velniţe pentru îngrășare, ori la alți: cultivatori .cari le 

un număr Gre-care de donițe de metal, căruţe pentru: 
transportul lui şi personalul trebuincios. Laptele nu se ţine. 
mai .mult de 24 re, de obiceiii numai cel de seră până 
dimineța, pentru al expedia -de odată, ceia-ce trebuesce 
făcut dilnic. - i ă 

La laptele prâsp&t -pentru consumațiunea în stare dulce 
e mult și ieftin.. 

e unt din el, căci 

nu se caută cât unt conține, numai să fi 
Totuși nu este fără influenţă nici: dosa- d 
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laptele.de bivoliţă fiind mai-.gras: este preferit înaintea 
celui de vacă, 'şi laptele bun se plătesce mult mai scump 
de cât laptele subțire apos. Pentru copiii mici și Gmenii 

bolnavi::se :caută şi preferă unic laptele de vacă, iar. cel 

- de :bivoliţă. este cu totul nepotrivit. Laptele .de die și de 
capră .numai' în parte. pâte înlocui laptele dulce de vacă 

de aceia el este mai ieftin din causa, mirosului particular. 

Laptele dulce nu se.pâte nici conserva timp mai înde- 
lungat și nică a se transporta :pe distanțe mari. De aceia 
pentru producțiunea de lapte dulce in cantitate mare, este . 

necesar 'ca să avem debuşeul în apropiere și să-l .putem 
desface qi -de di. Pe :ds o parte consumatorul trebue să 

fie sigur de producător, că i-l va trimite în fie-care di la 
ora anumită, şi în .cantitatea .dorită, iac de alta, -producă- 

torul :încă să potă conta pe consumator, că îl va lua dilnic 

-. dacă este curat şi nefalşificaț. a 

” Intre dinşii există un -fel de corelaţiuune a cărei bază, 

o formeză, încrederea reciprocă. In casul acesta clientela, 
formeză; deci o parte din capital. a - 

De multe ori însă producătorul mare nu se pâte ocupa 

'cu vindarea laptelui în detail și distribuirea lui în oraș 

* din causa dificultăţilor de control și supraveghere a.-per- 

sonalului;.de aceia el îşi reservă pe s6ma, sa .saii. numai 

unele furnituri mai mari, d.'es. la spitale, şedle cu: in- 

" ternate, oteluri etc, iar restul -îl închiriază la prăvălii și 

“detailiști; ori că îl închiriază cu ruptul şi furnisorul apoi 

“să-l împartă şi desfacă -în contul şi. pe risicul proprii, lă- 

sând şi lui o parte din beneficii pentru munca şi. risicul 

săi Alte-ori iati lăptării mari societare asupra .lor furni - 

sarea și distribuțiunea -laptelui pe la particulari și ceea-ce 

_mu pot să desfacă. ele îl prelucreză în unt. și brinzeturi. 

Producţiunea și furnisarea de lapte dulce este tot-d'a- 

“una forte băndsă. Locuitorii din jurul oraşelor mari -și 

mici at Gre-cum un privilegii de la natură și un fel de 

monopol exclusiv al lor de a prevedea ei singuri pe o- 

rășeni cu alimentele de prima necesitate, între cari lap- 

tele ocupă loc : prim. -De. aci și vedem că locuitorii ma- 

halagii şi din. satele mărginașe cu oraşele, ţin câte 2—3 

bivolițe sai vaci bune de lapte 'și aii de la ele existența
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pe anul întreg fără de nici o muncă şi risie din par- 

te-le. Pentru producătorul în mare, este și mai bănos, 

fiind-că spesele de regie” sunt mai mici. Totuși le fac u- 

ne-ori concurența şi lor proprietarii și ţ&ranii din loca= 

lităţi mai îndepărtate, cari ati gări în apropiere ori schele 

şi vapore cu curse regulate, dacă se pot asocia între din- 

şii mai mulţi la o laltă ca să-l trimită dilnic şi ei la oraș. 

Ei fiind mai depărtaţi nu pot veni dilnic la oraș ca să 
"se ocupe cu vindărea lui în detail, ci trebue să aibă un 

- deposit, o prăvălie proprie, sai un om al lor, care să-l 
ia în primire de la gară şi să-l ducă dilnic pe la consu- 
matori, cum fac cei din apropiere. De, cele mai multe ori 
producătorii mari şi mici din depărtare îl arendeză la un 
furnisor principal saii la o lăptărie mare, pentru un preț 
stabilit de mai nainte pentru vară şi iarnă, şi nu se o- 
cupă mai mult cu desfacerea şi vindarea lui, dar își pri- 

- mese şi ei prețul lui la săptămână, lună, etc. N 
Ori-şi care sistemă s'ar întrebuința, producţiunea şi vin- 

darea, de lapte dulce este și devine f6rte băndsă pentru 
localităţile unde este debușeiă în apropiere. Dacă îl închi- 
riem la lăptării şi detailiști, căpătăm un preţ mai mic pe 
el, dar şi spesela de regie sunt mai mici și risic mai pu- 
țin; dacă îl desfacem noi înşi-ne, ne trebuesce personal 
special pentru distribuire, căruţe, cai, vase mai multe pen- 
tru transportul lui, și sunt şi o mulţime de daraveri şi 
neplăceri cu cumpărătorii. In casul d întâiu, spesele de 
regie; şi risicul mai mare privesce mai mult pe furnisor, 
căruia trebue să-i lăsăm o parţe din beneficii pentru munca 
lui. Și acesta ni se pare cea mai potrivită și raţională. 

„- Agricultorul mare este prea ocupat, ca să pâtă face și 
pe negustorul detailist. El are destul de lucru cu munca 
„câmpului şi cu îngrijirea de vitele sale. Pentru furnisarea 
„de lapte dulce în cantitatea stipulată, îrebue să aibă vaci 
“sai bivolițe bune de lapte, care să-i dea lapte mult şi 
să nu r&mână sterpe mai mult: de 10—12 săptămâni în 
an; apoi să îngrijescă ca ele să aibă tot-d'auna, hrană su- . 
ficientă şi bună pentru ca să nu'le scadă şi sece laptele. 
De ordinar pretutindenea vara este mai mult lapte de cât 
iarna, şi -laptele este mai scump iarna de cât. vara. Acesta 
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provine de acolo că de-o parte vara sunt mai multe vaci 
fătate, și fiind cele mai multe fătate de curind, aă lapte | 
mai mult de cât către finea lactaţiunei spre tâmnă și iarnă 

apoi şi după hrana ce o consumă. Primăvăra, şi. vara de 
la iarbă și nutrețul verde uşor de digerat, vacile dai 
mai mult lapte de cât iarna, unde sunt supuse regimului 
stabulațiunei complecte, şi sunt hrănite mai mult numai 
cu nutrețuri seci, uscate şi puţin substanțidse. 

De: aceia economul inteligent și harnic va combina, lu- 
crurile ast-fel ca vacile sale să aibă tot-d'auna lapre cât 
mai mult și el să nu vină nici odată în strimtorare cu hrana 
lor. Pentru vară va îngriji ca ele să găs6scă în câmp o 
bună pășune naturală ori artificială, iar “pe secetă, când 
s'a strimtat câmpul ori că s'a împuţinat iarba, să aibă ce 
să le dea sera şi dimineța de mâncare acasă, înainte de 
a le scâte în ââmp. Pentru iarnă hrana lor să nu fie a- 
l6să, numai să fie uşoră de digerat şi favorabilă pentru 
secrețiunea laptelui. Finul de livade este cel mai bun, dar 
nu strică dacă nu-l avem. Pe elîl putem uşor suplini la 
vaci cu nutrețuri verdi și murate ori dulci, cu sfecle, napi, 
verze, lături . de la velniţă, tăieţei de sfecle cu tocătură 
de paie, amestecată cu tăriţe, făină ori turtă de uleiii etc.. 
pe cari le putem avea și folosi. în ori-ce timp al anului. 

Hrana lor pâte să varieze de la un sezon la altul, după | 
nutreţurile ce le recoltăm şi putem avea mai cu înlesnire. 
Numai la producţiunea laptelui pentru alăptarea copiilor 
mici și .Gmenii suferindi, dăm .pe cât este posibil acelaș 
nutriment la vaci fără variaţiune anul întreg, căci ori-ce 
schimbare în mâncare şi băutură, se resimte îndată în 
lapte şi copiii suferă in urma ei. De alt-fel. vacilor le merge 
bine, fie că umblă afară la pășune fie căle ţinem la grajd: 
și hrănim din mână numai hrană săcapete. Trecerea de 
la nutrețul uscat la nutrețul verde se manifestă tot-d'auna, 
prin o sporire considerabilă, a secrețiunei laptelui. Nutre- 
ţurile .verdi și zemâse favorizeză secrețiunea, laptelui, cele 
uscate o reduc și diminuiază. La vaci vom da deci pre- 

ferință nutreţurilor verdi şi mustose, față de cele uscate 
şi seci şi numai pentru laptele de copii mici vom nutri 
vacile exclusiv cu fin uscat pe care nu-l schimbăm anul
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întreg. Bivoliţele sunt măi: ușor de hrănit de cât vacile, 

şi ele daii un lapte mai grasși mai scump de cât cel de 

vacă. Deci unde ţinerea vacilor întâmpină greutăți, le: în- 

locuim prin bivoliţe -cari -sunt” mai uşor de hrănit. 

Fabricaţiunea de unt. 

Producţiunea de unt fin de masă este în genere mai 

puțin rentabilă de cât desfacerea, laptelui prâspăt, fiind-că 
_ea recere un capital mai mare de .cât.aceia, din causă 

că la ea trebue să avem o. lăptărie sistematică prev&dută 
"cu tâte aparatele: necesare; să ținem -și un om expert ca 
maestru lăptar ori! cel puţin o femeie lăptăriţă, ocupată 
unic cu îngrijirea laptelui și prepararea untului. De altă 
parte însă avem marele avantagiti că lapteie transformat 
în unt prâspăt şi unt fin de masă, represintă o valre 
mai mare intrinsecă, se pote conserva timp îndelungat 
fără să se altereze şi se trimite pe distanţe . mari fâră 
să-și pârdă considerabil din valrea sa, așa că în total 
fabricațiunea, untului încă este destul de băndsă și un 
mijloc excelent de a face- ţinerea vitelor rentabilă. .  » 

Asupra duratei conservărei untului și a valorei lui, este 
decisiv modul de preparare şi conservarea. 'Țărancele produc 
de obiceiii numai unt ordinar, care nu se ține mai mult 
de 8—10 dile fâră să se rincedescă și strice, şi a cărui 
valre mai nici odată nu se urcă peste 2—3 lei kilogra- 
mul. El fiind nepreparat în de- -ajuns este puţin potrivit pen: 
tru comerciul. mare. Untul. produs în lăptării sistematice 
şi: de proprietatea mare este. mult mai fin fiind făcut cu 

_mai multă îngrijire, este de un-gust și aromă mai fină, şi 
fiind mai bine tescuit se conservă timp mai îndelungat în 
cât se pâte-trimite pe distanțe mari și se vinde în co- 
merci cu câte 4—5—6—8 lei lilogramul. Untul fin'numai 
ceva sărat cu 4%/,-sare, se conservă în hună stare: luni 

de dile și d'aci face obiectul unui comercii întins şi des- 
tul de însemnat. Aşa numitul unt de export impachetati.în 
cutii de tinichea şi închis ermetic se conservă cu anii fără 
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a. se. altera,. nefiind. în contact cu aerul. atmosferic, el: nu 
se rîncedesce nici se. strică. . : 

Fabricaţiunea de unt are marele avantagiii: că se pote 
practica. acolo, unde nu avem. debușeii sigur..şi constant 
pentru laptele prâspăt;: unt bun de „masă putem produce 
ori şi unde în ţară atât la -câmp cât şi. în coline și.la 

„munte, și. în lipsă de mijlâce de transport îl putem. seste 
şi transporta pe sămare și şeile cailor. Unde avem. gară 
ori schelă în apropiere, îl putem trimite dilnic la oraşca - 

_ colet poştal, iar unde nu avem, îl trimitem odată sai. de * 
două -ori pe: s&pt&mână. la furnisori și consumatori. direcţi. 

 Untul este o .mariă mult mai concentrată de cât laptele, 
căci. i lipsesce, apa, lactosa, caseina şi cele-l'alte albumi- . 
nate. La, un kilogram de unt ne trebuesc 26—32-litri de 
lapte — sat 3—10—15 litri “de smîntână, după, grosimea 
„aceștia. . Dar cantitatea, de lapte .necesară la un lilogr: de 

4 

* 

unt depinde în prima. linie -de composiţia lui — adică.de 
.. grăsimea din el, şi-de modul: de smintânire al lui.. 

Producţiunea anuală: de :unt a..unei vaci românesci din 
“Moldova, evâluată numai la 800; litri lapte pe an cu.59%/9: 
„grăsime va. da 35,20 kilogr. unt, care calculat. cu 5,0 lei 
va aduce 176 lei pe an, iar-producțiunea anuală de lapte 

“ă unei vaci de rasa Pinzgau, socotită cu. 2.500 litri de - 
lapte. cu 3,3%, grăsime, va da 13,25 kilgr”: de unt a'5,0 

„lei — 366 lei 25. bani, deci: încă odată, atât. și costul „de 
„. întreținere este numai ceva, diferit. II 

Bivoliţa după 1.200 litri de lapte producţiunea ei me-. 
die anuală însă cu 7,23%, grăsime, va da 86,88 .klgr. de 
unt, care fiind de calitate inferidră se vinde numai. cu 3 

„lei kilogramul, totuși aduce în total 260 lei 65 bani pe an. 
+ Este cunoscut că vacile lăptose din streinătate dai pe an 
până la 3:000 litri lapte și mai mult, dar un lapte mai sub- 
țire de cât alor nâstre indigene şi sărac în unt. Apoi 
producţiunea de unt depinde. și de. modul 'de smiîntânire. 

„a laptelui. La smintânire după metâda veche r&mâne încă 
1/a—3/ş de %/, de unt în s&r, pe când'la smiîntânirea.:prin 
forţa centrifugală, se scâte smintâna până la :/,-— 1/4 de 

„procent şi laptele nu se stringe nici sărbedesce. 
La fabricaţiunea de unt un litru de: lapte nu-l. putem ati
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lisa mai mult de 12—18 bani ori cât de bine sarvinde 
untul sub raporturile normale; ne mai rămâne însă se- 
rul sai laptele bătut de la unt, iar la smintânirea prin 
forță centrifugală, ne r&mâne laptele macru dulce, pe care 
încă îl mâi putem utilisa cu'83—5—8 parale de litru, aşa. 
că în total litrul de lapte ne aduce 15—20—25 bani. - 
Sărul și laptele acru îl putem vinde ca lapte bătut pen-. 
tru consumaâţie unde există cerere pentru el, iar unde nu 
există cerere, îl dăm la rimători şi la vitele tinere. Laptele 

„smiîntânit, prin: forţa centrifugală fiind încă dulce, îl putem 

4, 

inchega şi întrebuința la fabricațiunea de brinzeturi slabe 
(quargel), ori amestecat cu lapte întreg. de die şi de bi- 
voliță sai de vacă, îl întrebuințăm la brînzeturi semi-grase 
și: de .cele ordinare, în care formă îl utilisăm mult mai 
bine şi în cantități mari. .* | 

“Prin fabricaţiunea de unt o vacă bună de lapte sai o 
bivoliţă ne pote aduce pe an 3—400 lei, adică mai mult 
de cât este prețul ei de cumpărătâre, şi de cât face nu- - 
trețul ce ea la consumat peste an. Și pe de-asupra ne 
mai r&mâne profit şi viţelul şi gunoiul ce-l avem de la 
ea. Insă acel beneficii însemnat îl obținem numai acolo, 
unde - dispunem de. o lăptărie sistematică și putem să tra- 
tăm laptele smintânit şi untul într'un mod raţional. După 
metodele cum îl tratsză și prepară femeile și țărancele 
nostre în casă, nici. odată nu iese : untul. așa bun ca să-l 
potă vinde cu 4 — 5 lei kilogramul, şi nici laptele a- 
cru şi serul nu se pâte tot-d'auna vinde, nefiind în can- 
titate mare şi nici că au muşterii pentru luarea lui. Mai 
des el se perde şi se risipesce de cât îl folosesca sistematic. 
Venitul după o vacă atunci nu trece peste 200 lei pe an 
și viţelul, care insă tot este încă un preţ acceptabil. 

“Micul producător pote însă să participe şi el în egală 
m&sură proporţională cu produsul lui alăţurea de marele 
producător cel cu sute de vaci dacă  înființeză mai mulţi 
inși o lăptărie cooperativă, la care predait: cu toți laptele 
produs pentru fabricarea, de unt şi desfacerea lui: în masă. - 
Lăptăriile cooperative ar fi unicul mijloc de a remedia şi 
reinvia cultura vitelor decădută cu totul în ţară. Cea ce fac țăranii sași de la Christianul mare lângă Sibiu în 
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Transilvania şi svabii de la Jimbolea în Banat, 6re să 
nu fie posibil să o .imiteze și ț&ranii români de dincolo 
şi de dincoce de munţi, ei de ei și-mai cu semă foşti 
mari economi de vite — mocanii, țuţuienii, dincâce de 
munţi moșnenii, răzeşii, ohavnicii din ţară?! Sai că tra- 
diționala necurăţenie din stîină, devenită proverbială, este 
nedeslipită, de firea românului? In ambele localități sus- 
citate micii cultivatori ţărani singuri aii format tovărășii şi 

aii înfiinţat pe contul. lor. o lăptărie mare. sistematică co-- 
“operativă, la care trimete fie-care din membrii asociaţi” 
laptele produs în fie-care. di, iar lăptăria îl primesce dil- 
nic, îl prelucreză în unt în de masă, pe care îl trimite 
apoi la Budapesta; și-l vinde cu 2 corâne—2,10 lei kilo- 
gramul: Lăptăria plătesce laptele primit de la producători: 
cu câte 5—6 cr. litru, laptele de vacă 10—15 bani. Atari 
asociaţii de lăptării cooperative. esistă forte multe în stre- 
inătate în tote ţările şi ele tote prospereză, dimpreună cu 
cultura vitelor. . 

Producţiunea în mic ne vine tot dsuna, relativ mai scumpă 
de cât cea mare, fiind-că spesele de regie și de transport 
sunt mari; la producțiunea în mare, spesele de regie scad 
fiind-că ele se împart pe o câtime mai mare de unt, şi 
sunt cu atât mai mici, cu cât producțiunea, şi desfacerea, 
este mai mare și fruptul este mai uniform, fiind-că lăptă- 
ria sistematică posedă tote aparatele necesare pentru tra- 
tarea lui uniformă și potrivită cu esigențele comerciului. 
Producătorul de lapte are asupra sa numai hrănirea şi 
îngrijirea vitelor ca să dea un lapte cât se pâte de bun. 

Pentru prepararea, de unt se cere o altă nutrițiune a 
vacilor de cât pentru furnisarea de.lapte prâspăt. Aci se 
caută nu numai la cantitatea laptelui furnisat ci şi la ca- 
litatea lui. Cele mai multe lăptării societare ai introdus 
obiceiul de a plăti laptele după procentele de grăsime din 
el. De aceia şi producătorul de lapte 'trebue să tindă 
acolo, ca să producă un lapte cât se pote de gras, adică 
bogat în unt, şi după acâsta, trebue să se orienteze cu 
hrana vitelor. Nutreţurile verdi şi iarba dai lapte mult 
şi subțire, puţin bogat în unt,.însă untul ese forte gus- 
tos şi aromatic, iar nutreţurile uscate şi concentrate pro-
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duc mai: puţin lapte, însă laptele este mai gras, untul de: 
vaci frumos galben,. dar "i lipsesce aroma, de iarbă. 

Dacă nu dispunem de o pășune bună şi de un fin de 
calitatea primă suntem: avisaţi- să dăm la vaci uruială, 
tăriţe ori turtă de uleii şi alte alimente întăritâre.: La ea 
nu căutăm numai sa hrănim vitele bine și ieftin, ci: ca 
să le nutrim ast-fel ca să: dea un lapte gras şi substan- 

““ţios, bogat: în părți fize. Nutreţurile apâse ca lăturile şi 
-tăieţeii de sfecle şi alte rămăşiţe, ieftine de la industriile 

agricol€ nu sunt în stare să producă un unt fin şi.aro-. 
matic, deci pe ele le vom da numai moderat. “Iarba puţin 
substanțiâsă în câmp o compensăm prin trifoiu şi porumb . 
verde, și alte nutrețuri -verdi și ușor digestibile,. 

Untul fin de masă face un obiect însemnat al: comer- 
ciului internaţional, a cărui producţiune şi desfacere este 

- 4ârte lucrativă. “Ţările producătâre de unt în masă pen- 
tru esport sunt: "Francia, Olanda, Germania, Danemarca, 
Suedia şi Norvegia. Aceste impârtă. porumbul românesc 
pentru a-l da la.vite și-l prefac în unt şi brânzeturi și 

„pentru dinșii renteză cultura și ţinerea vitelor, iar pentru 
noi. care îl producem singuri și-l avem la îndemână să 
nu -renteze?!. Pentru noi ar veni în considerare pentru 
exportul de unt și brânzeturi nu atât ţările apusului, unde 
concurența, este fârte mare, cât mai cu. semă orientul cu 

diferitele lui orașe .şi state. In prima linie ar veni în con- 
siderare aprovisionarea marelor.- metropole ale orientului . 
Constantinopolei, Alexandriei şi Cairului. din Egipt, apoi 
aprovisionarea vapbrelor englese ce trec prin Port Said 
spre Indii și a căror număr pe. an şe cifrâză peste 4000 
de „vase. Și în acâstă direcție nimic și nime nu ne îm- 
pedică numai proprietarii și arendaşii noștri, cari au vite 
să se potă decide. la înființarea de lăptării mari sistema: 
tice, şi să organisese un esport regulat. Cu producțiunea 
actuală însă nu ne putem. presenta, pe piețele streine şi 
nici aștepta. la vre un esport 6re-care. Marfa “bună și 
deschide singură drumul și. găsesce mușterii ei; de marfă 

„ ordinară și prâstă fuge ttă lumea. 
Și mai puțin lucrativă „este producțiunea de unt topit 

şi  producțiunea de brânzeturi ordinare şi fine. La brân- 
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zeturi trebue să aşteptăm mai mult timp până le putem: 
vinde şi ne trebuesce un capital..mai mare de investire 
şi! esploatare. Untul topit se .pâte expedia din localitate 
şi pune în 'vindare numai către tâmnă, când sa mai r&- 
corit. deja vremea, iar caşul şi brânzeturile ' de tot felul: 
trebuesc ţinute ca să fermenteze pentru a deveni O marfă 

negociabilă, iar durata. fermentaţiunei „lor depinde după 
„calitate: și modul de preparare-de la 2 'săptămâni până la 
6.luini de ile: și mai bine. Pentru fabricaţiunea de brân- 
zeturi fine trebue să. avem lăptărie mare cu mai multe 
încăperi, apoi pivnițe spaţiose pentru îiratarea, şi conser- 

varea diferită a brânzeturilor, conform. gradului lor de 
fermentațiune, până pe punctul când sunt dospite gata Și + 

bune de pus în consumaţiune. 
Fabricaţiunea.. de brânzeturi are însă avantagiul că ea 

pâte să folosâscă. ori şi ce lapte mai gras și mai slab, 
laptele întreg și laptele smântănit: de jumătate şi complect 
până 'ce nu este acru, laptele macru amestecat cu lapte 

“gras în diferite raporturi, ca să facem brânzeturi semi- 
grase — apoi laptele de vacă, de die şi de capră și mai rar 
cel de bivoliţă. Poporul nostru. prepară și consumă cu 
deosebire brânzeturi făcute din lapte de die şi de capră 
şi mai rar brânză de vaci şi de bivolițe. Laptele de bi- 
voliță mai nici odată nu se întrebuințăză, pur la fabrica- 
iunea de brânzeturi care după cum se afirmă devin sfăr- 
mici6se și cu timpul ar căpăta un_gust amar, dar” pote 
fixbun pentru amestecat cu lapte. de vacă şi.de die și apoi 
închegat. Brânzeturile se pot fabrica anul întreg fără între- 
rupere în. ori-ce localitate, și ele se conservă timp mai 

"îndelungat de cât untul fin de masă și se pot trimite în 
ori-ce țâră pentru desfacere şi- găsesc mușterii dacă sunt 
făcute după gustul consumatorilor. La ele arare ori esistă ” 
sugraproducţiune, fiind-că cu timpul ele nu se” altereză și 
nu ȘI. perd din valdrea lor chiar țin6ndu- le unele cu anii“ 

dar nu tî6te. i 
Fabricaţiunea de unt topit și brânzeturi se “usitâză şi 

este la locul ei'cu deosebire. acolo, - unde nu esistă de- 

bușei în apropiere nici pentru laptele prâspăt nici pentru 

untul fin de masă —la munte, în. 1 Bărăgan la Baltă și. în 
e
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Dobrogea, unde nu avem nici schelă, și nici gară în apro- 

piere ca să-l putem trimite la vre-un oraș. Fabricaţiunea 

de unt 'topit și brânzeturi ordinare se usiteză în stânile 

n6stre particulare și societare și în cășşerii; prepararea 

de unt topit şi de lapte ras de puiină, 'se face mai rar 

către finea campaniei și mai mult în folosul baciului, al 

scutarului şi ciobanilor de cât al stăpinului. Caşcavalurile 

se fac în cășerii deosebite, care cumpără cașul de la stâni 

şi-l prelucreză mai departe. La fabricațiunea 'cașului ne 

r&mâne 'urda, serul sau jintița ca produse accesorii, pe 

cari încă.-le putem întrebuința, mai cu semă când sunt 

în cantități -mari;- Urda servă la alimentaţiunea omului 

iar serul și jintița se întrebuințeză la hrănirea și îngră- 

şarea,. porcilor. Unde avem lăptării mari 'societare, care 

închsgă dilnic sute și mii de litri de lapte pentru făcul 

brânzeturi, jintița- de la ele se pte întrebuința la îngră- 

şatul de porci, viței, miei, pe o scară întinsă, chiar și 

laptele macru peste tot: se pâte întrebuința cu vitele. 

„De obiceijă producţiunea de unt şi brânzeturi este îm- 

preunată mai tot dea-una și cu crescerea de animale ti- 

nere de prăsilă fie numai pentru trebuințele proprii în 

locul celor reformate, fie și pentru: vîndare, Dintre ani- 
malele tinere 'cele mai frumâse se cresc pentru repro- 
ducţie atât viței cât şi vitele ca. să completeze golurile 
ce se ivesc, iar vițeii masculi cari.nu sunt apți pentru : 

reproducție se castrâză de timpuriu pentru a cresce boi 
nu CO-                                            

respund se îngrașe și vind pentru tăiere. 

-  “Ținerea vitelor pentru îngrăşat. 

o Cele mai multe moșii mijlocii şi mari se ocupă și trebue 

'să se ocupe şi cu îngrășatul vitelor de voe şi nevoe din 
diferite motive. Pe fie-care moșie mare: unde se găsesce 
un mare număr de vite, nu tote îndeplinesc serviciul lor 
și ratilică speranţele puse în ele. Unele vaci rămân sterpe, 

se gonesc de repeţiite ori dar nu. concep, altele ai avor- 

tat de 2—3 ori sai că deşi ati fătat nu at lapte sufi- 
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cient; unii boi de muncă sunt slabi de picidre, ori că s'au. 
schilodit în cât at devenit inapţi de muncă şi pe cari 
nu-i mai putem pune nici odată în jug, boii. bătrâni scoși 
din serviciu, gonitori şi gonitâre, pe cari nu le putem 
întrebuința, nici la muncă şi nici la prăsilă. Tâte aceste 
vite se pot vinde încă cu bun preţ dacă sunt bine în 
carne, iar dacă nu le putem vinde, ele constitue un con- 
tingent permanent pentru îngrășare, căci numai bine în- 
grăşate se pot vinde cu preț ca să nu rămânem în pa-. 
gubă. 

Alte ori dar.nu tot-dauna ea este împreunată şi cu în- 
„grășarea vitelor bătrine—reformate, ori a celor improprii 
de lapte. Acâsta se întâmplă mai rar din causă că vacile 
bătrine care ai fost mulse 6—8 ani de dile în continui 
sunt aprope sleite de puterile lor; se îngrașe anevoe şi 
dati o carne tare şi aţâsă cu mult seii pe ea. | 

Alte ori circumstânţele economice ne impun să ne ocu-. 
păm cu îngrăşarea vitelor din consideraţiuni economice 

„că vitele sunt în acel moment. prea ieftine şi nu este cău- 
„tare pentru ele, dar pote fi căutare pentru vitele grase 
pentru măcelărie, sai ca vitele când se întorc de la su- 
hatul de la munte ori baltă sunt nu:nai pe jumătate grase 
şi îngrăşarea lor trebuesce complectată şi terminată la 
grajd. pentru ca, ele să ajungă la o greutate vitală mai 
mare, ca să obțină un preț mai bun. Alte ori avem mult 
nutreţ disponibil, pe care nu avem cui să-l vindem, nici: 
cum să-l utilisăm alt-fel, de cât ca să îngrășăm vitele 
cu el etc. 

Alte moşii se ocupă şi practică an de an ingrăşarea 

- vitelor mari cu deosebire în vederea producţiunei de gunoiă, 
şi pe lângă vitele reformate proprii, mai cumpără şi vite 
de strinsură în același scop. Acesta e casul la moșiile 
cari ati velniţe pe ele ori în apropiere, sati ai o fabrică 
de zahăr. ori de spirt; sai bere în apropiere şi-o. pot face . 
îârte uşor şi cu bun succes, căci pe. lângă , borhot utili- 
seză cu ele forte bine cu deosebire paiele. 

Ingrășarea vitelor bovine se face mai cu s&mă tâmna, 
și iarna, ca până primăvara când încep căldurile cele mari, 
ele să fie făcute gata și vindute. Ingrășarea vitelor cornute 
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dureză 3--6 luni: de dile după starea în'-care se găsesc 

ele, dacă sunt grase ori slabe, bine în carne ori nu. 

“Ingrăşatul vitelor | este rentabil. :cu deosebire în apro- 

-pierea oraşelor: mari a tirgurilor și: porturilor unde vin 

măcelarii de le cumpără încă din grajd. “Unde sunt gări în 

apropiere încă se pot trimite ușor lă oraşul ori portul 

de aprâpe. Este mai uşor de a transporta animalul vii 

de cât hrana consumată de el. La transporturi indepăr- 

tate vitele grase :perd- considerabil. din greutatea lor -vi- 

tală — slăbese. A 
Ingrășatul este diferit şi se - face cu diferite resultate; 

acesta depinde de vite, nutreţ și debuşei. Vitele mari u- 

tilizeză nutrețul mai bine de cât vitele mai mici, iar vi-! 

tele “tinere mai bine de cât cele băirine şi reformate, cele 

cari se afla deja bine în carne mâi uşor'de cât cele slabe. 

Apoi depinde dacă voim să producem mai multă carne, 

ori mai mult seii. In casul.d'intâii luăm vite tinere; în 

al doilea vite bătrâne.. In fine mai există îngrăşatul pe ju- 

mâ&tate, dires,: și îngrășatul complect. De ordinar este mâi 

avantagios un îngrășat forțat şi: scurt, de cât unul lung 

şi încet. 

După felui îngrășatului şial nutreţurilor disponibile; deose- 

bit de îngrășarea la păşune (suhat), avem îngrășarea la grajd 
cu fin, cu borhot, îngrăşarea cu sfecle;sau cartofi, îngrășa- 
rea cu nutreţ verde și îngrășarea cu uruială de grăunțe 

"și bâbe de leguminse. . De ordinar la îngrăşatul vitelor 
nu căutăm mult la hrană, numai ca hrana:să fie nutri- - 

tivă, Igiena vitei. vine mai puţin 'în considerare după ce 
ea se dă în tăiere după câte-va luni de dile. Cu ele pu- 
tem să utilisăni nutrețuri de: puţină, val6re. -Dadă îngră- 
săm vitele exclusiv .cu borhot, ne trehuesce să avem nu- 
mai paie de cereale. :La îngrășatul cu: sfecle și cartofi . 
fierți sai nefierți: și cu nutreţ murat, trebuesce să le dăm 
și un echivalent de nutreţ aspru: voluminos, pentru ca să 
pâtă digera alimentele consumate, Borhotul dă o carne 
moleşită, finul şi grăunţele una. mai virtosă.: De obiceiii 
la cele mai multe vite le dăm în:timpul din -urmă ceva 
făină ori uruială de grăunțe, pentru a produce o carne 
Și grăsime ceva mai consistenţă, 
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+ 
Despre nutrirea, vitelor puse la, Îngrășat (vedi Zootech- 

nia păg:' 480 şi 552, | - - 
Resultatul depinde“ de mai piulte împrejurări, de preţul 

vitelor, de nutreţul ce avem și de modul cum am îngrijit... 
de ele. Afară de calitatea nutrețălui este timpul şi. modul : 
cum le-am îngrăşat. ']n “genere să:nu prea lungim terme- 

nul de îngrășare, căci perdem de multe ori și “avantagiile: 
ce le-am avut, și timpul este” bani. 

Cu îngrăşarea vitelor bovine, se „ocupă mai „mult. pro- 
prietatea mijlocie de cât cea, nare și mică; acesta, fiind-că, 
0 pote supraveghia, de - aprope și i-se plătesce bine munca: 

„depusă. Ingrășatul. de viței “tineri” îl pâte practica și micul 
cultivator, țăranul. Cu îngrăşatul vitelor cornute pe o scară. 
întinsă, se ocupă în mod regulat” velniţele, fabricele de - 
spirt şi de zahăr, pentru utilisarea borhotului și tăeţeilor 
de sfeclă ce produc înşi-le. 

Prăsirea și crescerea de vite tinere. 

Crescerea de vite tinere pentru muncă și carne,. sera. 
î5rte. desvoltată în ţară, cu 20—30 de ani înainte de acâsta. 
Şi nici că se putea, alt-tel, când țara întrâgă era acope--. 
rită cu imașuri bogate de la:natură în tote 'regiunile şi. 
districtele ei, iar vasta stepă a Bărăganului și Baltă nu: 
era, de cât un nesfârşit suhat de .vite. Pe acea vreme'nu 
se găsea. debuşeii pentru ele în interior de cât-la zalha- 
nale, dar :sra. un estins 'esport de vite mari în afară, 
căci vitele n6stre de Moldova şi mocăniţele ajungeaii pe 
jos până pe litoralul Balticei la Thorn şi Dantzig fără să. 
“slăbâscă considerabil 'ori să sufere de picidre. 

Marea majoritate a acestor vite ce, se scoteaii din. țară. 

pentru export, erau tot vite tinere şi grase de la suhat, 

deci cu totul diferite de cele de astă-di când nu se nai” 
cresc vite tinere pentru carne şi export. 

Deşi crescerea 'de vite tinere pentru: export a încetat, 
nefiind cerere după ele, şi cari nu se pot râactiva cu una. 
cu două până nu există un debuşeii regulat: pentru ele, 
Va fi însă: forte rentabilă între împrejurările actuale .cres-- 
cerea de animale tinere pentru lapte și muncă, precum; 
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și animale de rasă pentru reproducție. Unul din defectele 

principale ale agriculturei n6stre există în faptul că ne 

lipsesc vitele bune de muncă, și că arendașii nu, ţin vite 

ca să muncescă pămîntul cu vitele lor proprii. 

Moldova de sus nu mai exportă adi vite grase în Ga- 

liţia, şi Germania, dar produce încă și exportă boi de muncă 

în Muntenia, mai buni de cât cei crescuţi în localitate, şi 

cu ei a adus fol6se însemnate agriculturei Munteniei. Rasa 

de vite din Moldova se pâte introduce şi cultiva tot așa 

de bine și în Muntenia în ori-ce parte a țărei, căci ea 
este rustică şi se pâte ușor aclimatisa. Crescerea de buni 
boi de muncă ca cei de Moldovă va găsi pretutindenea muș- 
terii. 

Introducerea unor vaci bune de lapte încă ar găsi 
amatori și desfacere, animalele tinere de rasă pentru re- 
producţie iar curciturile pentru lapte și îngrășare. Cel 
puţin- experiențele făcute de românii din Transilvania, 
Ungaria, şi Bucovina, denotă că şi poporul de rind este 
consciti de folosul mai mare al vitelor de rase streine 
față de cele indigene podolice. Și în ţară există actualmente 
un curent după bune vaci de lapte, care mai nainte nu 
era, dar nu se ocupă încă nime întrun mod sistematic 
cu introducerea și aclimatisarea lor.. Tâta aceste cereri 
«există şi» cultivatorul de vite care le-ar introduce, nici 
«odată nu va eși în pagubă, numai să le scie bine alege 
şi să le cultive întrun mod raţional. 

Vitele de rase streine însă nu le putem introduce cu 
succes ca să avem o progenitură egală cu cele originale 
de cât. acolo, unde. avem să le dăm o pășune bună și fin 
bun, avem şi grajduri încăpătore, ca să le ţinem iarna în 

grajd şi să le putem da ingrijirea care o ai avuto în 
„patria lor. "La pășunea de: ogâre și mirişti şi în Baltă, nu 

“ putem ținea altă -rasă de vite de cât cea indigenă obiş: 

nuită deja cu același regim. Și regimul acela pâte este 
chiar. mai potrivit peatru ele. Chiar și Ungaria pe vastele 
domenii cu frumâsele lor ferme-model publice și particu- 
lare, vitele de. rasa ungară veche numită gulya — nu se 
ţin alt- fe! de cât ale n6stre, şi cu tote că acele domenii, 
dispun de grajduri suficiente; vitele ungare nu vin în 
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grajd anul întreg, ci se ţin şi iarna. în ocâle şi coşare de. 
o parte deschise, pentru.a scâte, bune vite de.muncă din: 
ele, şi ale obicinui cu asprimea climei și intemperiile. 

Tin însă iarna la grajd, une-ori şi -vara dintre» vitele. 
cornute unic -vitele din rasele streine ca mai -plăpânde. . 
Dar a schimba-regimul unora cu al altora, sai a le :su-: 
pune-pe tâte la acelaşi regim primitiv şi viţios, este pa-. 
gubă- nu numai de ele-ca. individe şi familie, ci şi de ca-: 

” pitalul învestit în ele. Din causa acâsta la noi n'a dat nici: 
odată importul de vite streine resultatul dorit, și încer- 
cările de aclimatisare făcute până acum făra nici o sistemă : 
n'a reuşit, căci şi dacă au venit ceva vite bune în țară, 

“ dar fiind supuse şi ele la, același regim cu cele indigene, 
ele ati degenerat în curind şi-ati perdut ori-ce valâre deo- . 
“sebită a lor. „Yom cita un: singur cas care va ilușştra pe 
altele. Noi am găsit pe-o frumâsă moşie din Moldova vite 

“de rasa cea mai delicată a Angliei — rasa Shorthorn —. 
însă ţinute iarna afară alăturea, cu'cele locale și hrănite mai 
mult numai cu paie și coceni. Resultatul și-l pote ori-cine 

-. închipui. De aceia n'a dat ele nici odată resultatul dorit, 
pe când în.Ungaria şi Rusia meridională unde le-ai dat 
îngrijirea “necesară,_s'ai aclimatisat binişor, căci a avut, 

„cine să îngrijâscă de ele. | 
— . Prin urmare dacă un proprietar sait arendaş nu este încă 

instalat în .de ajuns ori că nu dispune de mijlâcele “ne- 
câsare ca să le pâtă da îngrijirea ce vor ele, va intro- 
duce și se va mulţumi cu o rasă de mai puţină valbre. 
și mai puţin pretenţi6să, și, vitele esigente streine şi le 

„va reserva pe mai târdiă când va fi mai bine instalat şi 
va dispune de tâte. cele necesare. 

- :. Pe terenul culturei raţionale a vitelor, ar putea să facă 
şi statul mult, nu” numai prin fermele sale model, ca să 

inlosnâscă introducerea. și crescerea. de vite de "diferite 
rase streine in țară, ci şi cumpărând. vite mai frumose- 
de la cultivatori distinși la depositele sale pentru a le 
împărţi pe la comune şi particulari. pentru reproducție.. 
Prin oferirea de tauri buni şi. viţele frumâse la comunele 
rurale și cătune de cătră stat şi județe, în locul celor 

Dr. Maior. IV, — Economia rurală. , ! . 16
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pipernicite de adi, guvernul ar putea face f6rte mult pe 
“terenul ameliorărei culturei vitelor bovine. 

Cumpărarea de reproducători buni de la cultivatori inteli-- 
genţi. de către guvern, pentru a le împărţi pe la particulari 

“și comune cu prețul producțiunei se practică adia, prâpe în 
tote statele, și niulți cultivatori şi economi de vite se susţin - 
din furnisarea de reproducători pentru guvern și județe. : 
La noi numai producţiunea de buni tauri pentru comune, . 
dacă s'ar interesa guvernul d'aprâpe de chestiune, ar re: 
presenta miliâne, cari ar aduce îndecit prețul lor la, sate, 

'și ar dispare vitele acele degenerate şi pipernicite de prin 
„sate. Apoi sar desvolta și în țară la noi la proprietari 

şi arendași gustul de a avea, vite mai bune pe moșii, 
care ar ridica prețul și valdrea reproducătorilor, după ana- 
logia celor ce se plătesc în străinătate, și. ar înveța şi 
țăranul să îngrijscă mai bine de ele. Vita bună adusă pe 
moșie și în sat, ar avea cine s'0 ingrijâscă, și nu s'ar mai 

„usa, şi ruina așa de curînd ca astă-di,. unde=nu poţi. să 
dai la slugile nedeprinse cu vite,:o vită, de valâre pe mână; 

„“Ținerea oilor şi caprelor. -- - 

„_ Oile fac o parte însemnată din contingentul de vite de * 

pi 

„rudă pe ori și care moșie. Oile n'ar trebui să lipsscă. 
de pe nici o moşie mare mijlocie și mică. Cu cât sunt mo- 
şiile mai mari pe atât ar trebui să aibă ele și să ţină un- 
contingent mai numeros de oi de diferite rase. Gia este 
animalul providențial spentru regiunile puţin populate şi > 
lipsite de brațele şi capitalurile necesare, fiind-că dia se 
înmalţesce relativ destul-de iute şi este tot-d'auna o avere 
sigură. Câte-va oiţe aii focut tot-d'auna, parte din economia: 
și avuția ţăranului român până, și a codașului, contribuind 
la alimentarea, întregei lui familii Şi gospodării prin lap-.- 
tele, brânza, urda, mielul,. carnea și pastrama, ei, iar pen- 
tru iarnă i-a dat lâna și cojca ca să se îmbrace cu ele. 
Oile câlătâre venea tot-d'auna în ajutorul culturei mari 
a regiunilor: nepopulate ca să complecteze numărul vitelor. 
de pe moșie și să utiliseze pășunea şi linul produs acolo.
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Cultura, şi ținerea oilor este posibilă şi rentabilă unic 
în mare, avend cel puţin 200 de capete ca să pâtă ocupa | 
un om mare pe anul intreg. Pentru făcut stână de oi se.. 

„cer relativ, mai multe, cel puţin 3—400 de capete; Micii 
cultivatori se asociază mai: mulţi la olaltă și formeză sti- 
nile prin asociaţiune. Mocanii şi țuţuenii ca, mari cultivatori 
de oi aveati turme și tirle proprii de mii de capete. Tot 
aşa ai stini proprii une-ori şi. proprietarii mari și aren- 

„daşii, şi dinşii țin mai des oi de cât vite bovine, dar nici 
aceste în număr suficient după cât ar merita: Oile propri: 

„de lână la noi lipsesc'cu totul, în a căror cultură pro- 
prietatea, mare ar avea un teren enorm de cultivat. 

“Oia nu numai că se adapteză uşor tuturor regiunilor . 
și climatelor, ci este şi rentabilă, cultura ei sub tote ra- 

porturile economice. Qia:cu gura ei mică şi cu corpul. 
uşor se pote mai ușor hrăni de cât ori şi carealtă vită, 
şi lâna ei o face mai puţin sensibilă față de intemperii 
și asprimea: climei. Ei 'i' merge bine atât la câmp, cât şi 
la munte, iar în stepa arridă a Bărăganului cât și în Do- 
brogea incultă, cu. pășunile sărate ea reușesce de minune. 

__ Se “hrănesce. încă binişor și dă lapte. în- regiuni secetâșe 
şi uscate, unde. alte vite nai ce căuta ori că staii să piară 

-de fâme și sete. In ogârele sterpe şi pe imaşurile piel6se- 
-.. Şi b&ţose. din stepa, unde vara, pe timpul” căldurilor celor 

mari totul” este 'uscat şi pirlit .de secetă şi afară de pir Şi 
troscot nu există altă hrană pe og6rele și in mirişile seci, 
ea singură pâte să se hrănâscă şi cu acestea, şi să dea, 
încă și lapte. La munte pe priporele cele înalte și prăpăs- . 
ti6se ale Carpaţilor. ei "1 merge de minune și se urcă cu 
multă ușurință şi abilitatea caprei printre Stinci şi pietri. 
Dacă dă o zăpadă acolo peste ele, se refugieză turma în 

" brădet: ori după colți, până ce trece viscolul, In regiunile 
inalte și lipsite de apă a Bucegilor şi-altor „munţi înalți, 
unde după topirea zăpedei nu. există o picătură de apă, 
ele umblă la pășune și nu beaii apă cu. săptămânile; tot așa * 
bea puţină apă rar de tot și în stepă, în Dobrogea ca 
şi în -Bărăgan.. Pentru aceste regiuni inculte și lipsite de 
apă și de braţe, Gia este animalul providențial. Dar ei îi 

merge destul. de bine și la Baltă şi în Delta, Dunărei, unde 

-
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pasc iarna sute: de mii. de -0i — şi umblă și iarna la pă- 
“sune scoțând iarba de sub zăpadă când acesta este mai 
mică, pe cari vara le.. evită. 

Că-dia rentâză şi- sub raporturi economice forte: des- 
voltate, cu agricultură cea mai intensivă, dovadă sunt An- 
glia și Germania. Progresul enorm al agriculturii germane 
a fost datorit cu deosebire introducerii oilor merinâse şi 
perfecţionării lor fâră seamăn în Germania. Astă-qi, în 
Anglia unde agricultura cea mai intensivă nu rentâză, ren- 
„teză încă economia întinsă de vite, între cari oile de carne 

ocupă un loc de ondre. Ceea-ce face să fie cultura ei pre- 
ţiosă,.. este adaptarea. ei. cea exstrâordinară începând de la 
rasele cele mai mici și de tot frugale — ca țurcane și 
Ileidsehnucle și până la rasele grele de carne ale An- 
gliei, crescute în îmbelșugare şi de tot delicate și fie- -care 
și-aduce cu prisosinţă, tributul ei de fol6se. 

Este adevărat că în timpurile din urmă ovicultura Eu- 
ropei a început să dea înapoi” în privința numerică, sub 
presiunea concurenței Australiei și. Argentinei, și a pro- 
ducţiunei de lânuri transoceanice. în masă. (Zootechnia,. 

„pag. 550). Pe când în sec. al 19-lea în 40.ani din. urmă 
1830-—70 carnea a sporit pe pieţele Europei cu 65%, î 
preț, untul cu 60%, lâna a scădut în acelaşi interval cu -“ 
circa, 60%, graţie lânurilor transoceanice. De: concurența 
lor a fost lovite mai cu'sâmă lânurile fine şi mai puțin 
cele mediocre şi: de. calitate inferidră. Oieria fină insă tot 

“se menţine în străinătate pe o scară: întinsă, fiind-că cei 
mai mulţi proprietari de oi. ai schimbat direcțiunea pro- 
ducţiunei. și de la producţiunea de lână extra-fină exclusiv 
aii trecut sati la producţiunea .de lână de. calitate ceva 
mai gr6să, combinată cu o bună facultate de îngrășare a oii. 

In ţară şi la poporul român tot-d'auna eră. în us, şi 
Sati ţinut oi numerse. -In ochii românului nu există eco- 
nomie : complectă fără de ovi și nici.că este posibilă să e- 
xiste, după ce dia ocupă un rol atât de însemnat în vi aţa 
și întrâga activitate a românului. 

Brînza, și urda de die fac o parte însemnată și princi- 
pală din alimentațiunea qilnică a ț&ranului. în timp de 
dulce, şi rare- ori consumă el altă carne. de cât de. Gie,. 

 



dar diferită după sezon: primăvara de miel şi de ied, vara 
de berbec gras, tâmna, carne de die şi pastramă nouă, 
care o pâte conserva și pentru iarnă.Lâna de die, face 
parte însemnată din economia casnică, şi dă ocupaţiuna 
femeilor iarna, şi primăvara pentru menagiul proprii, une- 
ori aduce şi alte venituri accesorii din vindarea de sărici, 
straie şi pănuri ordinare. Industria de câsă românâscă în 
legătura. cu oieria, este forte. desvoltată şi poporul român 
cu numerâsele sale colonii a avut în -secolii anteriori un 
rol deciziv, în ovicultura Europei orientale şi centrale, 
(Zootechnia, pag. 530). Tot-d'auna românul a desvoltat. o 
mare predilecțiune şi aptitudine în îngrijirea oițelor: sale 
și către viaţa ciobănâscă, şi ca cioban şi baciii este des 
angajat și de străini şi stimat de ei până în diua _de “aci. 

Dacă a decădut acestă - ocupaţiune predilectă a româ- 
nului din. splendârea ei de mai nainte, şi marii economi 
de oi mocanii şi ţuţuienii sunt adi rvinați, este a, se căuta, 
în schimbarea raporturilor economice, și parte în :negli- 
gența lor proprie, prin ţinerea morţiș la. tradiţie,. şi rămâ- 

*nerea pe lingă obiceiurile patriarchale oxtensive, atunci 

când ele nu se mai puteaii menţine. Trecerea mocanilor 
la agricultura mare arendășâscă a fost mai mult în de- .. 
trimentul de cât în folosul. lor, şi a grăbit dispariţiunea 
unui mare număr de economi de, vite și de turme. Pe 
mulți i-a ruinat în Dobrogea, şi cârciagul, o bâlă nouă ne- 
cunoscută celor mal mulţi ivită între arme. de %, după 
strămutarea -lor cu oile în Dobrogea. 

In țară ovicultura a devenit mai puţin rentabilă, şi 'a 

cedat terenul -agriculturei cotropitore, cu deosebire de la 
îsbucnirea r&sboiului vamal cu Austro-Ungaria încoce, care 

“a curmat în prima linie industria mică transilvană numită 
Brașovenie, care era avizată -unic la lâna ţigaie. şi ţur-. 

cană ieftină din România. Postăvarii și Nanelarii saşi din 

oiașele transilvane limitrofe de la Braşov, Sibiiă, Sighişâra 

şi Cisnădie,- precum și industria de casă românâscă pre- - 

Jucrză unic lâna ordinară: țigaie, stogoşă şi ţurcană, mare 

“parte provenită din România şi îşi aveau debușeul pen- 

tru fabricatele lor tot în România, de sute de ani; cele 

două ţări Transilvania și Principatele erai legate cu le-
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gături indisolubile de secoli. și erau avizate reciproc una 
la alta. Isbucnirea r&sboiului vamal și interzicerea impor- 

tului de lânuri în scop de a lovi în mocani, a avut drept 

efect de a ruina complect întâi pe.micii industriași sași 
“şi apoi pe mocani, dintre cari mulți au părăsit pentru tot- 

dW'auna Transilvania, stabilindu-şi domiciliul în Dobrogea.. 

- R&sboiul vamal, a scădut mult, traficul dintre cele două 
țări vecine și limitrofe pe întrâga lor întindere, şi prin 

“ răsboiul vamal ai fost ambele egal de grei lovite. 
Oieria- fină n'a putut nici odată să pringă rădăcină bine 

în ţară și la Romani. Deși. merin6sele au fost introduse 

la, Zvoriștea şi pe alte câte-va moşii mari din Moldova şi 
Bucovina, totu-și ele n'aii putut prinde. rădăcină în țară, 
din- causă că lipsea în interior industria mare și cererea 
după lână fină, și iarăș lâna merin6să produsă în ţară, era 
„prea puţină; ca să atragă pe negustorii: și comisionarii 
streini în țară, aşa că acea puţină ce se producea în Mol- 
dova trebuia trimisă cu mari spese şi multe dificultăţi de 
tot felul până la tirgul de lânuri de. la Breslaiă. Intre alți 
proprietari, Vornicul Costache Nonachi a făcut tovărășie, 
pe la anul 1844 cu bar. Bissing din Silesia pentru intro- . 
ducerea oilor merin6se în Moldova pe moşiile celui d'in- 
tâiu. Ce sta ales dintre contractul încheiat între ci noi n'am 
“putut afla. (Revue de î Orient, 1884, IV, pag. 106). Cu.to- 
tul alt-fel sai petrecut lucrurile în Ungaria şi Austria, 

unde de la început s s'a-introdus și lăţit ovicultura.. fină pe 
_0o scară forte întinsă pe diferitele: “domenii şi: ferme mo- 
del și s'aii ridicat acolo şi înființat oierii model celebre, 
ca cea de la Ilolici, Marcopail,. Mannersdorf şi Iloschtitz 
în Moravia, şi cari aveai debușeul lor în -apropiere lâ: 
Viena şi Briinn cu mulţimea de- fabrici de. postavuri fine 
cari la rindul lor au fost desvoltate. prin oeriile fine, Tot 
așa, și în Rusia meridională, unde producţiunea de lână 
fină și astă-di este fârte însemnată. De lă proprietarii ruşi 

- din Basarabia at cumpărat buni. berbeci de prăsilă și mo- 
canii şi țuţuienii, cât ai' stat cu oile lor în: Basarabia și 
aii fost ameliorat mult oile și producțiunea de lână al 
lor produceaii lâna numită de dinșii „spancă și pol spancă, 

>
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care era binișor căutată și la Viena, și era mai bine pl 
tită de cât cea ţigaie pură. 

Actualmente raporturile Sai schimbat. Avem. mari! fa- 
brici de: postav: în țară şi pe frontiera, țării cari se ocupă 
cu fabricaţiunea, de postavuri mai fine, însă nu găsesc 

lână merin6să în ţară, pe care trebue să o aducă. din str&i- 
nătate. Industria de casă progresând î încă ar putea să pie- 
lucreze o lână mai fină, însă nu 0 găsesce.. i 

Cu tâtă concurența lânei transoceanice vedem că oieria 
fină se menţine atât, în: Ungaria cât și în Rusia meridio-: 
nală, ceia-ce dovedesce, că și pentru raporturile" n6stre, 
oieria, fină ar fi destul de" rentabilă. 

In Ungaria, la,. proprietatea mică ovicultura este cu to- 
tul neînsemnată 150/,,—-200 o; la proprietatea mijlocie: 24%, 
la: proprietatea mare: 420/,; la cea, din urmă, se vin în 
termen medii 745 oi'pe fie-care moșie mare; mai estinsă 
este ovicultura fină în comitatele de dincolo de Dunăre, 

„unde se vin în termen medii; la 1.222 capete de o mo- 
șie mare, iar între Tisa şi Dunăre: numai 799 capete în 
comitatul Torontal 718, Aradului 332, în comitatul Timiş 
237 -— minimă în Transilvania în com. Mureș-Turda 43 

“în Ilunedorei numai 12 o, în Bistriţa-Năsăud, - numai 8 
oi de proprietatea, mare. 

Producţiunea de carne" de. ie și exportul de 'oi i grase 
în: special de berbeci grași, la Constantinopole, s'a men-: 
ținut. neșştirbit în „România, și promite a lua, o desvoltare 
“şi mai mare pentru viitor, dacă cultivatorii noştri de oi 
se vor ști: mișca mai bine de cât până aci. Berbecii bă- 
tuți de Dobrogea, ai o carne fără: păreche de gustosă, 
graţie pășunilor sărate d'acolo. Şi Gia țigaie de ţară, albă. 

"şi nâgră încă posedă o carne subțire la fibre și fragedă. 
Tigaia ia concurența cu succes cu rasele engleze, de carne: 
în' privinţa calității cărnei şi îngrăşerii ei, numai cât ea 
este mai mică și nu ajunge la egală greutate cu. acelea, 

și este o rasă tardivă, pe când rasele de carne sunt pre- 
coce. Din causa calităţilor -ei, ca producătore de carne, -: 
ea a fost introdusă și în Ungaria pe diferite moșii mari și 
domenii, parte pentru a fi cultivată pură, parte pentru a 

fi incrucişată cu rasele engleze de carne, pentru a-i: da 
m
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precocitate şi ei şi un corp mai mare. Resultatele intro- 

ducerii ei în Ungaria par a fi satisfăcătore căci din :multe 

părți o: laudă. 
In . privința producțiunei de carne-.de die, este de re- 

gretab că -ati dispărut din ţară rasele de oi orientale bu- 

călaie, şi cea :cu..coda: lată -— platyura, cari. se cultivat 

odinidră tocmai îi : vederea exportului lor .către orient. 
“Contrar obiceiului apusan .de a căuta la oi o carne grasă 
impănaiă cu grăsime şi fragedă, pop6rele orientale: “Dur- 

> Tătarii, ete. prefer din contră o carne mai macră, 
care însă să aibă pe ea mult seii, şi seul de die jâcă un 

“mare rol la poporele mahomelane pentru gătit bucatele. 
Partea, grasă din napoi întrebuințeză la “făcut pilafuri 
cu ea. 

Tinerea oilor la noi se pâte face pe viitor pentru unul 
din cele: 3 fol6se principale: lapte, (brânză) lâna. și carne. 
Pentru lapte rasa ţigaie este una din-cele mai bune, ceia-ce 
se vede şi d:n- desvoltarea repede a mieilor ei. Ea este 

bună şi de cât ţurcana, şi nu este necesitatea de a 
o schimba, ori încrucișa cu 'altă rasă, fără motiv bine cu- 
vintat. Incercările de aclimatisare a oilor de Friesa în' 
țară, n'aii dat resultate promiţătâre de vre-un viitor stră- 

lucit; pe lângă aceia, ele sunt. f6rte pretenți6se în ceia-ce 
privesce. hrana și îngrijirea. 'Țigaia este mai bună în tte 
privințele de cât țurcana pentru . lapte, lână, și carne. 
Deci dacă ţinerea turcanelor pe alocurea nu rentâză, tre- 
buesce încercat cu țigăile, Î Numai la munte și unde se fac 
sărici şi. straie grâse se vede că se preferă. țurcana şi 
este mai de folos. Folosirea, laptelui de 6ie în stare crudă 
este mai puţin usitată. | _ 

Ținerea oilor: exclusiv pentru lâna şi producțiunea de 
lină fină, ar fi rentabilă pentru multe: moșii,. în -special, 
pentru moșiile mari. In Ungaria, există moșii cari țin câte 
10—20 mii de oi. La noi pe cele mai mari moșii și do- 
menii abia se găsesc câte-va sute de-capate, ca proprii 
ale: moşiei; incolo sunt oi de învoială şi -mocănesci cari 
se duc și vin. Oile proprii de-lână nu: se. mulg căci abia, 
ati atâta lapte ca să-și alăpteze mielul lor, dar i în schimb 
lâna compenșsză tote. Pentru producţiunea de lânuri mai 

4,
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fine pentru Kammgarne, este. fără îndoială necesară in-: 
„troducerea unor rase străine bune de lână — merin6se, 
Rambouillet, rasa de piepteni germană, “Negretti original 
oră. corcit, sai rasa engleză: Cheviot, fie pentru a le. cul- 
tiva, în rasă pură, fie pentru corcirea, lor cu ţigăile şi a- 
meliorarsa acestor din urmă. Rasa Rambouillet “şi cea de 

" piepteni germană—deutsches Kammwolischaf—produce o 
lână .nu prea -subţire la fir dar o lână fină de piepteni și 

“ele se şi îngrașă mai bine, având o greutate mai mare. 
Prin încrucişarea cu ele incontestabil că s'ar obţine şi “ 

la ţigaie o lână mai fină de cât cea actuală. Bine ar fi ca 
- să introdusă proprietarii şi arendaşii nostri diferite. rase 
şi tipuri de oi pentru a le cultiva în rasa pură, casă dea 
buni berbeci de reproducție. 

Producţiuneai de buni berbeci pentru roproducțiune, s' ar. 
plăti. şi la. noi forte. bine, mai cu semă-că nimeni nu se 

“ocupă cu așa ceva în, țara întrâgă. Ea este forte usitată 
în străinătate. Mocanii se' pling, că adi ei nu mal aii de 
unde să cumpere “berbeci de prăsilă aşa buni ca în Ba- . 
sarabia, unde cumpăraii berbeci merinoşi de la marii pro- 
prietari ruși, și producea și ei o lână mai fină. - 

Insă merinâsele și rasele proprii de carne sunt.mai pre- - 
tenţi6se şi . mai delicate de cât oile nâstre indigene. Pe 
ele nu le vom putea ţinea dacă nu vom avea “rajduri 
calde pentru iarnă; cu zăvadele şi saivanele, ne per tâte , 
iarna. -Nici cu pășunea din ogdre și miriștii lor nu le este - 
de ajuns, căci pe lingă ele trebue să avem şi păşuni pro- 
prii naturale ori artificiale. Dar păşunea din ogore şi. mi- 

“rişti o- folosim mai bine cu oile, de cât cu ori-care: altă 
vită. . 

Pentru producțiunea de carne de! Gie şi îngrăşarea de 
berbeci și oi sterpe, dacă ţigaia şi ţurcana nu ne satis- 
face în de ajuns, ar trebui încercată ameliorarea lor, în 
"vederea producţiunii de carne prin încrucişare cu berbeci 
de rase proprii de carne, ori introducerea acestora pen- 
tru a le cultiva în rasă pură.. Pentru inaugurarea. unui: 
export regulat de oi grase la; Constantinopole şi alte oraşe. 
ale Turciei, ar fi pote nimerit de a introduce din noii 
rasa bucălaie și cea cu coda lată abundente în grăsime,
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şi atât de predilecte la popărele - orientale. Cea din urmă 
. ne-ar da și mițul fin de Astrachan, atât de căutat la noi 
pentru căciuli și blănărie fină. Dar ar fi de dorit ca nu- 
mai oi şi berbeci bine grași .şi îngrășaţi, să se exporte 

“din ţară și producătorii noştri să dea o mai multă aten- 
țiune cerințelor consumatorilor şi după acesta să confor- 
meze cu producţiunea lor, fie consumatorul indigen ori 
străin. - - 

Marfa ce o oferim turcilor și popârelor. asiatice nu 0 
: putem oferi şi” "Englezilor. și vaporelor engleze, căci nu 

aii ce-face cu ea. Și în interior numerâsele botâşe. Şi oi 
bătrîne ce se dai fâmna în tăere, ar fi mai nimerit, de 
a le îngrășa întâi și apoi a le vinde. Noi încă n'am gă- 
sit în țară vre-o moșie, la care ar fi fost puse vile pe 
îngrăşat, dar am găsit fârte multe în străinătate. Adesea, 

“nu ţinea oi de prăsilă, dar cump&raii berbeci și oi bo- 
tâșe pentru a le îngrășa cu borhot și sfecle peste iarnă 
şi apoi. a le vinde primăvara pentru tăiere. Chiar şi în- 
grășarea mieilor cu laptele smintănit s'ar. plăti fârte' bine 

"ds cât a-i da în tăere numai cu pielea şi 6sele. 
De sigur că dia este mai ușor de ţinut și de lirănit 

de cât vaca, dar ea reclamă multă grije și o tratare deo- 
-sebită. Mai întâiti pentru ea este indispensabil ca să avem 
o pășune bună de oi, căci nu ori-ce pășune şi hrană se - 
potrivesce pentru oi și nici că le priesce dacă o mănincă. 

„ Pe terenurile rovin6se şi jilave ia:nu pote să pască vara 
„căci capătă călbeză; plantele prea mustâse și apâseîi di- . 

” lu6ză sîngele. Dar nici locurile .svintate secetâse şi us- 
cate încă nu sunt numai de cât bune ca pășune de oi. . 

“De aceia, nu numai stăpinul, ci “şi scutarul şi ciobanii - 
trebue să fie tot-d'auna-cu multă atenţiune unde duc oile 
să pască; şi /să observe neîntrerupt cum se desvoltă turma 
încredințată în paza și îngrijirea lor, până nu este prea 
tirdiă. După anotimp și sezon trebue să schimbe și varieze 

„cu pășunea, să caute tot-d'auna pe cele. mai nimerite, și 
"să le ocupe și folosâscă perfect cu ele. 

Este sciut, că după die altă vită n'are ce căuta,. chiar 
dacă ar mai fi iarbă, căci mirosul penetrant a balegă de 
gie le-o face insuportabilă.. Și „după ele, nici nu remâne
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“iarbă ca să mai pâtă pasce altă vită, pe când oile pot să. 
urmeze forte bine după alte vite, căci. ele „găsesc încă 
hrană. In grajd, nu putem să ţinem oile ca să le hrănim 
din mână vara, cu nutrețuri verdi și borhot sait sfecle. 
Oia ca să-i mergă bine, trebuie să iasă vara la câmp fie 

- şi numai ca, să facă mișcare, iar când iarna este vremea 
domlă și nu e zăpadă, pote să umble şi iarnă la, pășune . 
dacă găsesce ceva hrană. Rasele rustice umblă tâtă iarna 
afară, la pășune și adesea îşi, scot hrana „or de sub ză- 

- padă dând'o cu picidrele în iătură. | = 
Păşunea și finul pentru oi 'se compune din ierburi sub-_ 

ţiri şi mărunte Festuca, ovină și cu multe plante papilio-: 
nacee, trifoiuri şi alte plante herbacee şi aromatice în ea. 
Leguminssele le mănincă oile chiar și dacă conţin prin- 
cipii amare în ele cum este măzărichea, lupinul și lathy= 

“nul. Păstăile, și vrejii de leguminsse, dai. tot- d'auna un 
nutreţ excelent pentru oi. Bâbele lor încă le pot sdrobi 
bine în dinți și măsele. Oile utilizeză bine frunzarul, lăs- 
tarii, mugurii de-la copaci verdi şi uscați, iar paiele de 

—zereale ele le consumă și digeră mai bine de cât vitele 
„cornute. Pășunea din og6re, înainte de făcut ogorul, şi - 

cea din miriști, 0 utilizăză forte bine oile, și je prinde 
bine. Sem&năturile încă le pășunăm un&-ori -tmna sati pri- 
măvara cu preferință cu oile. Tot așa pascem și finațele 

- trifoiurile şi lucernierele adesea cu oile tâmna, primăvara 
și vara. Pe ogorele arate de curind şi. prin prunduri însă 
nu este bine să umble oile chiar dacă există.ceva hrană 

„pir şi buruieni pentiu ele, căci li se încarcă prav şi pă- 
„mint în” lână şi le murdăresce lina, iar buruienile mari le 
smulge și încâlcesce lâna: 
Hrana lor. este. variabilă după .anotimp şi seson, Odată 

“este multă mâncare la câmp, alte ori mai puţină; de aceia 
„-tot-d'auna este necesar să'avem' Și pășuni proprii pentru 

ele, căci nici pe ele nu le. putem ținea unic:cu păşunea 

"din. ogdre şi de pe arături fâră ca să li se deprecieze 
lâna. Qia încă are lipsă de o păşune şi hrănire suficientă 
și egal de substanțisă vara și iarna, ca să-i pâtă cresce 
lâna ei uniform şi să nu se producă guși -și. subțieri în 

„ea. Deci în regiunile unde nu sunt pășuni naturale proprii
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pentru ele, saă că vara, pe secetele indelungate şi căldura, 

tropicală pajiștile se. usucă cu totul, trebue să ne ingrijim 
„din vreme să avem pe acel timp hrană în altă parte -su- 

- ficientă pentru ele în pășunile artificiale ori' să le pascem 

» pe irifoişti, lucerniere pe fineţurile naturale după ridica- 
rea finului etc,, “ca, nici odată, ele să nu ducă lipsă de 
hrană. - 

“Păşunile trebue şă fie cu multe papilionaceo şi alte 
- plante cu rădăcini lungi pivotante, cari-resistă bine la sc-. 
_cetă, iar dintre plantele ierbâse cele cari le convin bine 
“oilor și încă resistă la secetă şi uscăciune. Tot acesta o 
vom avea în vedere şi la pășunile artificiale de oi. SA 
„totechnia pag. 438). Pentru câmpie şi. cu deosebire -i 
stepa ' Bărăganului Usiga. Bromus inermis şi pirul Tei 
ticum repens,. în amestec cu lucerna, şi sparcetă, ar putea 

„să dea bună pășune şi fin pentru oi, cari tâte resistă bine 
la, secetă. Avend oile hrană suficientă în întreg decursul 
anului nu numai-că mânzerile vor da mai multă brînză 
și urdă pe vară, dar vor produce și o lână mai frumâsă, 
mai uniformă, fară guși și subțieturi de inaniţie ca cea de 

“adi, şi nică că vor maj eși smulse și jumulite” în primă- 
vară, şi lâna lor va obține un preţ mai mare în comercii. 
Tocmai aqi ne plingen că. lâna ce producem noi cu .re- 
gimul răbddrilor prăjite fiind” încurcată,. încâlcită și leși- 
Dată — fără putere la fir n'are preţ; acâstă provine unic 
din causa ținerei irraţionale şi nutrirei inegale a oilor, * 
vara ca și iarna. A treia, parte a oilor nâstre ai lâna smulsă, 
când es în primăvară, deslipită de la basa, ei'și găunâsă. 

* Deci pentru curmarea, acestor rele şi inconveniente a 
ținerei oilor n6stre, unicul remedii. este schimbarea și a- 

meliorarea, regimului de ţinere şi hrănire a-lor. Tot-d'a- 
una ţinerea şi hrănirea, lor să se conformeze. “după. fo- 

losul ce vroim să obținem de la ele: Prin urmare păşunea, 
și hrana lor trebue să fie diferită în alcătuirea ei peniru 
lapte, lână şi carne. 
Numai pentru oile puse” la îngrăşat, putem să fim. mai 

puţin scrupuloşi, în alegerea hranei lor. 
Pentru iarnă dacă nu avem fin în de ajuns și de bună 

calitate, putem ținea oile cu păstăi şi cositură de. legu-:
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min6se cu grăunțe și b6be, cu paie tocate amestecate cu 
sfecle, cartoli, etc. Nutreţ murat și ensilat încă le putem 

"da, dar mai puţin și cu grijă. Oilor  bolnăvicisse saăslă- 
- buţe le dăm grăunţe iarna ori un supliment de alte nu- 
“treţuri întăritâre, înainte de'a eşi în câmp.. Pentru oile 
cari sunt: să [ete trebue- să avem „un fin cu deosebire 
bun și tot-d'auna, svîntat, pe timpul fătatului ca să aibă 
îndată lapte, apoi primăvara îngrijim ca să capete o pă- 
sune bună cât de timpurii. larba $i holda. verde 'le spo- 
resce îndată secrețiunea laptelui considerabil, ceia-ce fa- 

„voriseză forte mult desvoltarea mieilor, cari şi după, aceia 
până la un an se cunosc din cei-l! alți. Dar și mieii "lor 
după înţercare trebue să aibă o păşune mai bună până 

ia cetatea de un an și jumătate de cât oile mari. Tot așa 
şi berbecii de prăsilă pe cari „adesea, Ă „lăsăm în cârdul 
meilor. i ” 
W aci resultă, avantagele mari pentru a ovicultură pe moșia 
mare. Nu numai că acolo - se găsesc - terenuri variate şi. 

terenuri. largi de pășune, dar există pășune potrivită pen- 
“tru fie-care categorie deosebită de oi, apoi la un număr 
mai mare de oi le putem mai bine clasa - şi împărți - pe 
cârduri, și să dăm fie-cărui cârd de oi, pășunea şi nu- 
treţul cel mai potrivit. cu trebuințele sale. Şi .arare-ori 
pot să pască tâte oile împreună și să [ie supuse la același 
regim, -ori cât de puţine saă de multe ar fi ele. Alegerea 
mai îngrijită tot-d'auna se recompenseză prin o desvoltare 
mai favorabilă, și dia tot-d'auna și plătesce hrana «i. 

De oi' se țin și caprele. Capra este mai bună de lapte 
de cât Gia, şi ea suplinesce vaca și Gia tot-odată. Capra. 
este numită. și vaca săracului. Ea are un lapte igienic, 
datorit cu deosebire hranei ei alese. Capra este bine v&- 
qută în turmă și la stină de ciobani și baci, dar este r&ii 
vădută de proprietarii moşiei şi de pădurari, prin strică- 
ciunile şi pagubile ce face în păduri și plantaţiuni.. 

Capra denotă strdcie. Capra este bună, şi pentru carne. 
Carnea de ied şi limbile de capră afumate, dai o mân- 
care delicisă. Și pastrama, de capră se bucură de o tre- 

„cere mai mare de cât cea de die, și este ceva mai-scumpă. 
“Părul de capră însă fiind aspru “este de puţină -valdre.
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industrială. Numai caprele de Angora şi de Cașmir ai un 

păr fin şi mâle, 'care trece de o valâre technică. Acestea 

încă ar merita să, fie din noă introduse î în țară, după cum 

ati mai existat și înainte vreme. Caprele ar merita cu tâte 

acestea să fie introduse în tâte satele, unde “locuitorii nu 

„mai pot ținea vaci sau bivolițe - cu lapte, ca nici o familie 

să nu mai fie lipsită de: laptele necesar - cel. puțin pentru 
vară, în interesul igienei „publice și a crescerei de mun- 

_ citori sdraveni.. 

Porcii. 
.- Ma ă Bi = 

Porcii fac parte din animalele mărunte de: casă și de 
_durte; mici şi' neînsemnaţi suni după mărimea și valorea, 

lor intrinsecă, dar cu atât mai folositori sunt ei între tote, 
„prin. vitalitatea, şi fecunditatea, lor extraordinară. Nu există 
economie și menaj mare sai mic la ţară și orașe, care 
să nu 'p6tă ţinea şi îngrăşa unul sati doi porci saii pureci, 
cu fârmiturile sau resturile ce cad de pe “masă şi de la 
bucătărie, cari în cele'mai multe casuri s'ar perde fâră 
folos, dar prin darea la porci se -utiliseză însă deplin. 
Porcul ca animal, omnivor, se pote nutri cu tot felul de 
substanţe! și alimente organice, ânimalice, și vegetale; el 
“mănâncă şi digeră tot ce se găsesce şi-i vine înainte, din 

casă, curte, șură, ambare, grădină, câmp, pădure și baltă: 
grăunţe şi zona şi spice, "carne şi resturi de bucate, făină 
şi tăriţe, iarbă, burueni, rădăcini de plante, fructe. Porcii 

se pot ţinea anul întreg fără de” grăunţe, și ei se îngrașă 
forte .uşor. Ba putem cu drept cuvînt. dice că majoritatea. 
porcilor la noi se îngrașă-fâră de grăunţe, 

Porcii 'i putem cresce de multe ori în stare semi-săl- 
„ batică ca ei singuri să-și caute hrana lor, şi nule dăm 
“grăunţe de: cât la fine pentru a le -complecta îngrășarea. 
Așa mulțime de porci se cresc.și se'țin actualmente la 

“Baltă, unde se nutresc exclusiv cu rădăcini și pesci, “și 

numai la fine li se dă ceva porumb. Inainte vreme ține- 

rea şi îngrășarea, porcilor la jir şi ghindă, tâmna și iarna 
era for te usitată în pădurile mari și în, codri seculari, și 

a 
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se plătea pentru. ei o taxă deosebită numită i goştinarit = =: 
glandinaţie. Porcii. se stringeaă pentru îngrăşat la. ghindă 
sau jir pe la St. Maria mică 8 Sept: — și pășunat în pă-" 
durile seculare până aprope .de Crăciun când se dedeai 
in tăiere ori se mai puneaii pentru 2--—3 septămâni pe în- 
grășat cu porumb, pentru a le produce o untură și .slă- 

“ nină mai consistentă. Pe urma lor veneaii porcii' de rudă — 
cari -umblaii la jir și ghindă tâtă iarna prin pădure, când. 

-. omătul nu era, prea mare. Astă-qi însă acea sistemă de 
ținere și îngrășare a porcilor a cădut cu totul în desue- 
tudine, după devastarea pădurilor şi rărirei codrilor -se- 
culari. Dacă se mai țin încă undeva, porci domestici prin 
păduri și la munte, sunt numai. pe lângă cele stini şi că-. 
șării, pentru a-i. nutri și îngrășa cu' zer şi mai rar îi în- 
grașă cu ghindă ori jir de fag. Afară de cei de la Baltă: 
numiți Băltăreți, porcul este animal domestic care trebue 
îngrijit și: dacă umblă, la pășune, sera, trebue, să vină acasă. 
în cocina saii sălaşul lui: obicinuit. îi 
Ei pot să umble. la pășune în câmp ori pe og6re,- ori. 
să, fie supuşi cu totul regimului stabulațiunei. Ei-pasc totă 
vara, primăvara, tâmna, şi o parte - din iarnă afară - cât 
timpul este favorabil și pămîntul nu este încă, înghețat, 
și reclamă relativ puţină hrană din mână. larna încă se 
hrănesc: fârte cumpătat, deși o hrană mai substanţiâsă o- 
utilisâză şi renteză forte bine. Gozuri şi zona de tot felul, 
ei o adună de la arie și armane, care alt- fel: s'ar perde 
și altera, de sigur in scurtă vreme.  .-- - 

Prăsirea şi crescerea porcilor este egal -de avantagiâsă 
în mie cât şi în mare, de la unul, doi porci până la. sute 
şi mii de capete. “Pălmașul și” dilerul,; muncitorul cu bra- 

“ţele încă își pote ţinea un porc, “doi, o scrofă de prăsilă. 
ca din prăsila ei să ajungă cu timpul. să-și agonisâscă și . 
înjghebeze un -mic capital, și după .câţi-va ani să posede! 
chiâr vite. mari. Muncitorul să țină porc numai ca să aibă : 
porcul tradițional la Ignat şi tot este mult, și care se ma- 

- nifestă, într'o alimentaţiune mai substanţi6să a lui, pentru. 
„iarnă şi vară, va produce şi câștigă mai mult pentru el 

și alții. Miaul cultivator, țăranul, prin cultura de porci; 
ÎȘi intimpină nevoile sale curente, moi cu semă prin cres-
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cerea, și vindarea de purcei, şi mascuri pentru îngrăşat; 
pe aceștia el. îi cresce de cele mai multe ori “fără să se. 
cundscă într'un nimic din menagiul și econoimia sa şi la 

“anul. cresce alții, pe când Ja vindarea de vite mari, se 
cunâsce fârte mult la el. Când dispune de mijloce mai 

mari și în special a produs cartofi, dovleca, sfecle în abun- 
dență ori că porumbul lui nu s'a copt bine și este mult 
porumb crud disponibil, se pâte avînta, chiar la îngrășarea 
de 1—2—3 porci pentru : .vindare sail speculă. 

Proprietarul mijlocii și mare pote să crâscă și îngraşe 
-deci şi sute de porci: mari. Când cerealele sunt prea ief- 
tine de nu putem să le vindem cu -preţ, atunci hrănim 

"porcii cu ele și le utilisăm cu un preţ mai bun. Ingră- 
șatul de porci mari. în număr mai mare pentru speculă, 
depinde de nutrețurile disponibile, căci într'un an îngră- 
șăm maj puţini, în altul mai: mulți. Apoi, depinde și de 
raporturile sociale, economice: şi de posibilitatea de des: 
facere a lor, etc. - : 
„ In unele regiuni crescerea, și ingrășarea porcilor se face. 
de către locuitorii moșneni pe o scară forte întinsă pen- 
tru export, şi porcii ocupă locul primordial între vitele 
domestice după număr și val6re, d. ex. la noi în Oltenia, 
apoi în comit. Bihor (Ungaria), în Serbia, etc. Tivgurile 
mari de porci de la Steinbruch (Buda-pesta) și de. la Se-: 

„ verin ai atras la sine dacimi de mii de: porci pentru în- 
grășare şi vindare, şi piața de la Steinbruch, furnizeză 

„actualmente porci graşi. și carne de pore pentru un mare 
număr din pieţele Europei. Ea a avut o influență decisivă 
asupra culturei raționale a rimătorilor din întreg sud-estul 
Europei. In anii din urmă însă diferite maladii, între cari 
gastro-enterita i-a, causat mari perderi în porci, și a stin- 
jenit în cât-va comerciul cu. porci de la Steinbruch. A- 
fară de tirgul de la Steinbrueh, Serbia este furnisârea de 
căpetenie în. porci pentru multe state ale Europei. Tirgul 
nostru de la Severin din diferite cause, nu a ratificat spe- 
ranţele puse în el. In ori-ce cas tirgurile speciale de porci - 

"ai avut un succes imens asupra culturei rimătorilor. 
Ceea ce face valdrea deosebită a porcilor. este fecun-- * 

ditatea lor extra-ordinară, crescerea, iute şi îngrăşarea u-: 

n
n
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ş6ră, pe lângă .o mare frugalitate. O serofă bună: de pră-, 
silă pote să “fete de 2 ori pe an câte 7—8-—9 purcei la 
fie:care dată, cari cresc forte repede dacă le dăm hrana 

suficientă. La 'etatea de 1—2 ani porcii adulţi sunt buni 

de îngrăşat și ajung la-o greutate vitală de 200—250— 
300 llgr. Din acelaș nutriment pe care altă vită nu-l pâte_ 
consuma, porcul pâte să dea mai multă carne şi grăsime. 
Desvoltarea lor, depinde de nutriţiune și ţinere. Rasele 
crescute şi nutrite în mod intensiv: sunt precoce, şi se 

desvoltă mai iute de cât cele crescute la pășune, cari sunt 
tâte tardive. 

| “Raporturile economice singure ne indică, tot-d'aună ce 
fel de “porci să ţinem, dacă putem să ne ocupăm cu pră- 
sirea lor, ori să-i cump&răm mari numai pentru îngrășare... 

„Acestea sunt chestiuni peste cari nu putem trece nici o 

dată şi nici să le ignorăm. Rasele ce voim să introducem 
dacă e posibil să le ţinem exclusiv la grajduri şi în să- 
laşe proprii, ori că-i scâtem diua, la pășune și numai nsp- 
ea îi ţinem acasă, ori că îi ținem cu totul vara şi iarna , 
în Baltă ori în pădure. De ordinar, alegem rasa, aceia, 
care este mai rentabilă sub raporturile în care ne găsim. 
__ Porcii noștri ţepoşi şi creţi sunt mai ușor de.ţinut și 
de ingrășat de cât porcii englezi, cari sunt mult mai :pre- 
tențioși, în ceea-ce privesce hrana şi. adăpostul, fiind-a- 
prâpe - golași de păr şi greoi la, mers în cât abia se mișcă. In 
schimb însă aceia fiind tot-d'auna bine ţinuţi ei cresc mai 
iute decât ai noştri, se îngraşe mai curind și ajung la 
o greutate vitală și de tăere mai mare de cât ai noștri: 
Porcii de rasa mangoliță şi alte rase ameliorate sunt mult 
mai de folos de cât cei ţepoși indigeni neamelioraţi. Rusa, 
mangoliță trece tocmai drept una “din cele : mai, bune, şi 

se adapteză ușor tuturor raporturilor economice. Ea, pote 
să umble:şi la câmp și numai către fine o îngrășăm cu 

“porumb şi tot ajunge la o greutate vitală suficientă. - 

" Sub raporturile economice actuale pote că eu este chiar 

cea mai nimerită şi mai bună de cât cea indigenă şi de 

cât rasele engleze, căci până nu există aprâpe.nici un fel 

de acareturi. și instalaţii pe moșie, nu coteţul sai grajdul 

şi sălașele pentru porci vor fi cele d'intâiit clădiri ce va 

Dr. Maior. IV.—Economia rurală. i -. 17



258 

face agricultorul.. Pe cei de rasa mangoliţă ca şi pe cei 
indigeni îi pote mai uşor adăposti în ori-ce fel de coteţe 
și sălaşe, fie şi bordeie săpate în pămînt. 

Pentru scrâfele f&tătâre şi purceii mici trebue să avem 
însă adăpost bun, și mai călduros, de cât pentru porcii 
mari. - e 

„Numărul porcilor ce ținem, variază f6rte mult după îm- 
prejurări, pe de o parte fiind-că scrâfele .de prăsilă nu 
fată tot-d'auna, acelaşi număr de purcei, iar de alta îi 
înmulțim și reducem după hrana Qisponibilă şi trebuință. 

„Când sunt prea mulți .porci în-curte şi hrană disponibilă 
pentru ei avem relativ puţină, atunci -mai desfacem din 

„ei o parte ori că vindem numai purceii mici și mai mari, 
și ținem numai porcii cei mari de rudă și de îngrășare, 
iar în alt -an când s'au făcut mulţi bostani, cartofi, sfecle — 
ori că este multă zână la armane, ori s'a făcut multă 
&hindă şi jir în pădure, cari nu se pot conserva timp 
îndelungat nealterate, atunci cumpărăm porci mari şi mică 
de strinsură şi-i punem pe cei mari la îngrășat, pe cei 
mici “i ţinem de rudă şi diregem. 

O chestiune forte lucrativă ar fi introducerea de rase 
streine în ţară pentru a cresce buni vieri de reproduc- 
țiune, cari sar plăti fârte bine şi ar găsi multă căutare. 
Ac6sta însă după informaţiunile particulare co le avem, 
nu se practică încă nicăeri în ţară, dar se practică f6rle 
des în. streinătate. Prin crescerea de .vieri de elită sar 
ameliora mult contingentul de rimători de ţară, şi porcii 
țepoși cari puţin folos aduc sar mai reduce. 

folosul principal al ținerei porcilor este carnea lor şi slă- 
nina. Ingrășatul lor are de scop în prima linie utilisarea nu- 
trimentelor ce există în abundență şi nu se pot conserva 
(iind supuse alterațiunei. Ingrășarea lor în curte se face cu 
cartofi, bostani, grăunţe, cu lăpturi, la Baltă cu pesce, în pă-. 
dure cu jir și ghindă. Numai porcii instalaţi în sălaşele tir- 
gurile de rimători de la Steinbruch şi Severin se hrănesc la 
îngrăşat exclusiv cu grăunţe — porumb și orz; cei de acasă 
mai nici odată nu capătă grăunţe și uruială de grăunţe 
de cât numai cătră fine pentru complectarea îngrășatului 
sati pentru a le da o carne mai gustâsă, IN
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La punerea. porcilor pe îngrăşat, trebue să ne dăm sema 
de ceia-ce voim să facem şi de tendința ce o urmărim — | 
îngroșat pentru carne și şuncă ori îngrăşat pentru slânină și 
unsore. După acestea avem să alegem și porcii și să variem 

-si cu_nutrimentul lor. Pentru producţiunea de carne şi 
făcut șunci bune alegem porci tineri sub un an — așa 
numiți Burlinci cari sunt încă în desvoltare şi le dăm:o 
hrană mai, „concentrată -— bogată în substanțe albuminoide, . 

jar pentru slănină şi grăsime luăm exclusiv porci mari, 
de la virsta de la 1 — 2 ani — mascuri și scrâle cas- 
trate —.căci acelea să îngrașă mai bine şi le dăm o hrană 

- “mai bogată în idrocarbure — dovleci, cartofi ferţi şi neferți 
cu făină şi numaj cătră fine le dăm ceva grăunțe, porumb 
ca corectură,. - 

Porcii ingrășaţi în Baltă cu pesce ai carnea şi slănina 
_care mirâsă a pesce — şi nu prea este plăcută la mân- 
care; slănina de jir este tot-dauna moleșită și curge 
unsorea din ea când timpul este mâle; slănina de ghindă 

„este dulce, dar iarăși câm mâle, deși nu se topesce așa 
uşor ca cea de jir. Porumbul dă o carne și slănină mai 
virtâsă și mai consistentă. Slănina porcilor de'-uns6re pote 
[i unic topită pentru unsâra. La îngrăşatul cu porumb 
dăm celor d'intâiit o consistență mai mare carnei și slă- 
ninei şi se acopere binişor mirosul penetrant a antură 
de pesce. . 

O carne şi slânină fârte gustosă, se produce la nutrirea 
şi îngrășarea porcilor exclusiv. cu lăpturi — lapte macru, 
ser, jintiță, cum se usitâză la stini și lăptării. Șuncile de 
Vestialia, sunt i produse cu deosebire din lăpturi. | 

7 Pasările de curte. 

Un capital însemnat al fie-cărui menagiii mare sai mic, 

și al moşiei o formâză pasările de curte sai galițele: găini, 

rațe, - bibilici, gâsce, curci şi porumbei. Cei din urmă sunt 

mai curind dăunoși de cât folositori. Incolo în 'prima li- 

nie găinele cari prin folosul enorm ce ne aduc cu ouăle, 

puii și carnea, lor, nar trebui să lips6scă din nici o curte
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ori cât de strimtorată ar fi ea, şi cât de dificilă ţinerea 
lor. O găină bună ou&_ câte 100 ouă și mai binepe an— 
altele ou& și până la..180 de ouă. Rațele ouă mai puţin, 

„un timp relativ mai scurt în an — dar ele ouă dilnic, şi 
sunt animale omnivore. Gâscile şi curcile nu se ţin de 
cât. pentru carnea lor — gâscele şi pentru. penele lor. Tâte 
păsările de curte se cresc relativ forte uşor şi-şi caută 
“singure hrana lor. “Venitul lor față de cheltueli este 
considerabil. Transilvania până bine de curind abia ţinea 
găini suficiente pentru acoperirea trebuințelor proprii de 
ou& și carne de găină. Acum Transilvania singură expor- 
teză, pe fie-care an ouă de găină pentru 8—10 miline 
de lei saă corâne, pe cari le trimite la Budapesta, Viena, 
ete. -- s'a creat un export noii acolo unde 'nu exista. In 
jurul orașelor mari din străinătate locbitorii satelor dim- 
prejur se ocupă pe o scară fârte mare cu crescerea pa- 
sărilor de curte și producţiunea de ouă şi pui și găini 
îngrășate. a Si i 

În ţară cultura găinilor şi passrilor de curte “este cu 
totul neinsemnată, fie pentru speculă, fie pentru acoperi- 
rea necesităților proprii — în cât abia merită atențiune. 
Ac6sta din causă pote că ousle și puii. de găină numără 
între plocânele usitate,' dimpreună cu 6la de unt sai smin- . 
tâna, costiţe grase și limba porcului, pe care trebue să le 
dea țăranul proprietarului şi arendașului săii ca prinse sai 
plocne pe dasupra pentru învoirea, vitelor la păşune pe 
moșie. Dacă se maj usitâză undeva încă Şi jumulirea..gâs- 

„cilor sătânului în favorul proprietăţii, care“se usita, pe 
alocurea, sub iobăgie, aceia noiin'am putut-o afla. Se usi- 

„teză și ia însă tote cele-l'alte plocâne cu deplină măsură 
şi îndesat, mai răi ca sub regimul legei feudale în iobă- 
gie. Pe alocurea. se măsâră până şi. circomferința ouălor 
aduse plocon la proprietar și arenda, și dacă nu ai o 
anumită mărime nu i se primesc de bune, 

Cei mai mulți arendași și proprietari nu țin de loc 
găini nici alte pasări de curte, căci le aduc tăranii ouăle 
și puii, de cari aii dinşii nevoe. De aceia cultura pasărilor . 
de curte este în ţară cu totul neînsemnată, pe moşiile. 
inari și mici de opotrivă; de un export de ouă și de pastri
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vii satt îngrășate la noi nu pote fi vorba. Din vr'o sută 
de moșii mari şi. mici ce am avut ocasiune să visităm și 
studiem în tote părţile ţărei,-abia pe 2—3 am găsit câte 
o frumâsă curte de pasări şi o. îngrijire sistematică a 

lor — Climesci, Heleştieni şi 'Ţibănesci. : Incolo cele-lalte 
nu merită atențiunea, şi menţiune de ele. :Liocuitorii . aii 
de multe ori balta şi eleşteul în mijlocul satului cu es- 
halaţiunile și miasmele lui, care le produc frigurile' de 
baltă şi le intoxiceză apa de b&ut, dar nu-l folosesce - ca. 
să crâscă rațe .şi gâsce pe el. Curci şi mai rar cresce ţ&- 
'ranul. Carne de găină, de .raţă și gâscă, arare-ori. mă- 
“nâncă el în an. De vindut prea iţine pote el vinde. 

Și totuși în ce condițiuni favorabile nu ne găsim pen- 
iru prăsirea şi creszerea pasărilor de curte faţă de alte 
state?! Să luăm numai moşiile mari. şi mici cu vastele . 
lor bălți şi eleşteie de multe sute şi mii de pogâne, „ce 
uşor n'ar-putea ele să țină și crescă gâsce, rațe, etc. de 
tot felul cu miile? La Dunărea-de- -jos cu deosebire, unde 
se ţin şi cresc gâscele sălbatice cu miile pe vastele lacuri 
și bălți, ai să nu se. potă cresce' şi tot atâtea gâsce do- 
mestice? Și totuși în escursiunile nostre prin ţară cu- 

treerând judeţele limitrofe cu Dunărea, la puţine cătune 
şi sate am vădut cirduri de gâsce de.câte 2—300 capete. 
Rațele de asemenea sunt puţine; deşi rațe sălbatice sunt 
o drâie peste 30 specii și varietăţi. 

> 

Mult mai preţidse de cât gâscele - domestice sunt cur- | 
cile,. cari ai 0 carne delici6să. Pe pieţele. din.-str&inătate 
arare ori. se vede câte un curcan de dile mari, pe când 
la noi se cresc une-ori cârduri întregi, pe cari precu- 
peții şi oltenii le mână tâmna dinapoi ca pe porci sai 

“ca pe oi. Şi lucru remarcabil cultura şi crescerea - cur- 
cilor este forte lăţită în Bărăgan, unde în clima aspră de 
stepă ele reușesc de minune, ca și dropiile numite de 
popor curci sălbatice, cari în anumite regiuni ale Bă- 
răganului în spre Mizil. la Grindu etc., se găsesc în cîrduri 

„mari de le confundi adesea cu turmele de oi. larna când 
este polei, de le. îngheţă aripile și nu mai pot să sbore, 

„locuitorii de acolo prind şi mână dropiile dinapoi cu cîr- 

dul întreg, şi le bagă în curte ca pe oile saii curcile do-
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mestice. Acolo sorele tropical de vară le priesce -și cur- 
cilor forte bine, pe când d. ex. în Transilvania curca este 
un animal tare gingaș care reclamă multă îngrijire. Dacă 
pe vastele moșii din Bărăgan, ar exista ceva instalații și 
acareturi mai multe, pe fie-care moşie- mare sar putea 
cresce sute şi mii de curci, cari tâmna îngrăşate, sar 
putea expedia tăiate la Viena, Berlin, etc., vinqendu-se 

„Şi curcanul cu 7-—8 mărci în loc de 3—4 lei cât se plă- 
teșce în ţară. Vestitele şunci de gâscă și piepturi de gâscă 
de Pomerania, cari sunt. cunoscute și se pot găsi pe tote 
pieţele mari din Europa, până şi în oraşele nâstre, sar 
putea imita la noi prin curcile îngrășate, şi activa un 
întins comerciă de export cu tot felul de pasări do curte, 
ce astăi nu există. Tot așa și cu găinile, prin o cultură 
raţională Sar putea face mult „pentru ameliorarea stărei 
materiale a ț&ranului. 

Pasările de curte reclamă mai multă îngrijre, de cât 
hrană.- Ilrana, și-o caută ele de multe ori singure prin. 
curte, grădină, şură, stoguri, armane și pe câmp, dar au 
lipsă de multă îngrijire cu deosebire până puii lor sunt 
mici. De aceia, este necesar și bine, ca la un număr mai 
mare de găini să ţinem o femeie care să stea în con- 
tinui de ele şi să le îngrijâscă. Rațele și gâscele se duc 
diua, întregă pe baltă, “și caută singure hrana lor şi vin 
numai sera acasă Tot așa, şi când umblă la pășune pe 
pajiști şi în mirişti. Gâscele, însă fac une-ori stricăciuni 
la pășuni şi finaţele naturale, prin aceia că ele cu ciocul 
lor puternic, rup iarba prea de jos, şi face să dispară o 
mulțime: de plante de valdre; de aceia este mai nimerit 
ca ele să umble la pășune, pe ogore sati pe baltă, ori şi pe 
miriști, unde nu ai .ocasie să facă pagubă și unde nu mai 
umblă alte vite. 

Cureile și gâscele adună grăunțele 'cădute şi scuturate 
din miriști. La găini. afară de timpul, când puii sunt mici! 
și la îngrăşat trebue să le mai dăm dilnic hrană din mână 
atunci când sa gătat ori-ce hrană în curte, grădină, la. 
armane, etc. Ele “aleg şi utilizeză fârte bine grâunţele din 
zOnă şi plevă, 
_În ceea-ce privesce paza și îngrijirea, în loc de a. în-
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drepta gâscele și curcile singure la păşune este mult mai 
nimerit de a le da un băiat ori femeie cu ele, plătită în 
bani ori pusă la parte. Pe domeniul Jimbolea, gâscăresa 
era, plătită tâmna cu câte 15 cr. — 35 bani, după fie-care 

_gâscă- crescută mare de ea, dar hrana pentru pui și gâsce 
o avea de la curte fără plată. In Germania de nord lu- 

„crătorii învoiţi pe moşie, avei dreptul. să țină pe lingă 
alte animale domestice și gâsce și găini: 1 vacă, 2 porci, 
1—8 găini şi rațe şi 2 gâsce şi un gânsac ca să le pască 
fără de nici o taxă pe moşie, în ogsre și miriști, şi apoi 
tomna le vindeai. In alte regiuni ale Germaniei, lucrătorii 
moșiei ţin6i gâscele în parte cu proprietarul — proprie- 
tarul le dedea, pășunea pentru ele și tâmna, își lua dijma, 
cuvenită de fie-care familie câte 2—3 gâsce, cari pe el 
: costaii forte „puţin dar la. un număr mai mare de gâsce 
şi lucrătorul era. folosit, şi scotea un frumos venit din 
galițe. Puțin câte puţin în decursul anului adăogându-se 
la bugetul și menajul unei familii de lucrători, sporesce 
şi contribue în mod considerabil la ameliorarea stărei fi- 
sice morale și materiale a muncitorului. 

__ Popper, proprietarul firmei de export de ouă și galiţe 
din San Nicolai mare, Nagy Szent Miklos, ne spunea în 
escursiunea din 1900, în Bănat, că dinșii exporta anual 
ouă şi pasări de curte pe an la 3 miliâne de florini din 
Ungaria şi Transilvania la Paris, Frankfurt pe .Main, El- 
veţia, etc., pentru un articol, care înainte de dinșii, nu 
exista, nici cerere, „nici export. Încercarea dînşilor, de a 

estinde afacerile şi în România sai zădărnicit din causa 
greutăților de transport şi de vamă, că la noi lipsesc va- 
gone speciale pentru transportul de pasări, şi returnarea 
cutiilor de ou recere mai mari spese de cât ca să le facă 
din nou în localitate, Altă probă că producătorul şi con- 
sumatorul depinde de stat și de disposițiile economice. 
ale guvernului. Exportul de ouă şi pasări, gâsce, rațe, curci 
ar putea aduce ţării milisne de. lei anual, care ar veni 
în favorul şi în special al micului cultivator. - | 

Apicultura odinidră, o ramură atât de însemnată a pro- 

ducțiunei ţării, a dispărut aprâpe cu totul, în urma de- 

vastării pădurilor și a dispariţiei finațelor și pășunilor de
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la- câmp şi în mare parte- şi dela coline. Se pare a fi un 
basm când citim în Sulzer, Wolf şi alții, că erai proprie- 

- tari în ţară cari aveu pe la moşiile lor până la 30.000 
de stupi, şi stupul dedea 6—10 roi-pe an. Astă-di, ești 
mulțumit când capeţi un roi de la fie-care stup pe an; 
în. anii cei răi și numai la 3 —4 stupi doi roi. Incerca- 
rea de a reactiva acâstă ramură de producțiune nu ni se 
pare a avea vre-un prospect de reușită la câmp, înainte 
de a. reactiva şi înființa din noii păşuni și finațe naturale 

“şi artificiale şi păduri noi. La Baltă, .coline şi la munte, 
unde s'aii mai păstrat ceva finaţe, păşuni naturale şi pă- 
duri, acolo şansele de reușită sunt mai mari şi Gre-cari 
măsuri de încurajare ar putea să dea bune resultate. Peste 
“munţi, Transilvania posedă 117.816 stupi şi lucru remar- 
"cabil nu sunt judeţele limitrofe cu ţara nâstră, cu multe 
păduri şi munţi, cari ar cultiva multe albine, din contra, 
ele sunt relativ sărace în albine, dar se disting în abun- 
denţa albinelor județele din lăuntrul țării cu o climă mai 
dulce Solnoe Dobâcă, cu :13.276, Clujul cu 12.921, Tir- 
nava mare cu 11.363 şi Hunediora cu 10.157 stupi, pe 
când cele-l'alte stai departe în urma lor. Majoritatea cul- 
“tivatorilor de stupi sunt proprietarii mijlocii cu 10 — 50 
jugere „proprietate în tâte județele fără deosebire, o: do- 

vadă că nu cel ce nu are nimic, se pâte indeletnici cu: 

culturi ' speciale. 
Cultura gogoșilor de mătase are şi ea o “ramură destul 

de: importantă şi bănssă, care după ce decăquse aprâpe - 
cu totul, graţie măsurilor prevădătăre a d- lui P. P. Carp 
Ministru al Domeniilor, a luat în anii din urmă,o0 fru- 
mosă desvoltare, şi unde Ministerul împărţia înainte vreme 

câte o jumătate de kilogram de s&mînță pe an, acum a. 

ajuns de nu-i ajunge nici 20 llgr. de sămință din produc- . 
țiunea proprie: ca, să satisfacă tuturor cererilor cultivato-. 
rilor recrutați “cu deosebire din clasa cea mai săracă a 

" populaţiunei. O dispoziţie şi mai însemnată de cât cea, 
„prin împărțirea gratuită de s&minţă, este răscumptrarea, 

şi sortarea gogoşilor de mătase și omorirea, lor sub condu- 
cerea unui om expert în -coconerii publice, și vindarea 
lor cumulativă cum se face în Ungaria. In Bănat și foSta,
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graniţă militâră, este centrul culturei gogoşilor de mătase 
şi acolo sunt comune cari încaseză anual câte 10— 15.000. 
florini pentru, gogoși de mătase. Pfin înființarea, inspec- 
toratului sericol şi a coconeriilor publice, cultura mătasei: 
a sporit în Ungaria, în 16 ani de la. 2.500 kilograme la 
1.499.845 klgr,, pentru cari s'aă plătit în 1896, 2.935.048 
corâne..şi ai participat la ea .100; 000 familii faţă de câ- 
te-va, sute de mai nainte. 

B. Capitalul sroslator saii de esploataţiune. 

Capitalul cireulător se "numesce acela, care se între- 
buinţză o singură dată şi la aceea, se consum integral - 
în. oposiţie cu “capital fics şi mobil, vare se intrebuinţăză 

„timp îndelungat și se useză numai. cu încetul. Capitalul 
circulator. se mai numesce şi capital de esploataţie pro- 
priii dis, deşi în sens mai larg- vitele, maşinele şi 'unel: 
tele și ecaretele încă fac parte din “capitalul de esploata- 

“ țiune. “Capitalul circulator - se consumă iute dar revine . 
mai curind înapoi în mâna cultivatorului de cât” cele-lalte. 
“Sub capitalul circulator înțelegem banii în numerar ori 

în bonuri, ce-i avem disponibili în casă pentru plata lu- 
.crătorilor şi personalului de servicii al: moşiei, pentru 
plata câştiurilor. arendoi, a impositelor, contribuțiunilor, 
pentru -cump&rarea de vite şi seminţe, de reparat unelte 
şi maşini, pentru buna întreţinere şi asigurare a clădi- 

rilor. şi ecaretelor moșiei şi alte cheltueli ce „obvin “peste. 
an, apoi datoriile de încasat de pe la locuitori şi debitori, 

| eventual avansurile date lor pentru muncă, productele 
„din. hambare și magasii necesare pentru hrana Gmenilor 

și animalelor şi. pentru semănat, productele | încă nevîn- 
dute aflate la docuri şi schele, nutrețul vitelor, combus- 
tibilul: lemne și cărbuni pentru casă și mașini, ingrăşe- 
mintele chimice și gunoiul de vite neimprăștiat pe câmp, 
unsorile pentru uns mașinele și iluminat, materialul pen- 

_tru ateliere şi construcţiune, fabricatele și semifabricatele 
moşiei, ce sunt de vindare şi cele ce sunt destinate pentru 
consumaţiunea proprie, lână, piei, cojoce, cânepă, in, me-
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liţat, ţuică, vin, spirt, oțet, făină, t&rițe, dreve, cărămidă, 
ţiglă, var, piâtră din carieră, etc. Tâte acestea la olaltă 
formeză capitalul circulator al moșiei şi contribue în prima 
linie la exploatarea moșiei, de unde el se mai numesce 
şi capital. de exploataţiune. 

Se esclud numai vitele de strinsură şi de ingrășat, ca 
unele cari fac parte din. inventarul mobil al moşiei. Se- 
mă&năturile făcute încă se esclud, ca unele ce fac parte 
din inventarul câmpului, şi nu pot fi isolate de vegeta- 
țiunea, spontanee şi de culturile şi de plantaţiunile moșiei, 
ca fiind tote inerente solului ca şi amelioraţiunile agri- 
cole: drenagii, irigaţiuni, drumuri, poduri, trecătâre etc. 
In unele regiuni există obiceiul, că arendașul la eșire să 
facă semnăturile de tâmnă stipulate în contractul de în- . 
chiriere întocmai precum și el le-a luat în primire de la 
predecesorul săii. Vitele puse la îngrăşat şi vitele tinere. 
și de strinsură vin considerate sub același punct de ve- 
dere ca și cele-l'alte vite, ca făcând parte din zestrea 
moşiei, după ce adesea între ele punem''la îngrăşat şi alte 
vite de ale n6stre din producțiunea proprie — vaci şi oi 
rămase sterpe; cele cari ai abortat, cărlani și berbeci bă- 
tuți, berbecii cari nu sunt buni de prăsilă, boi reformați 
şi scoși din muncă etc., căci alt-fel aceştia ar trebui tre- 
cuți deosebit de cei- -alţi, ceea-ce nu este posibil, şi trecân- 

“du-i deosebit.ar fi evident o greşală. 
“Capitalul circulator şi de exploataţie deși ciroulă mai 

iute de cât cel fics şi de investire, totuşi el este -mai ris- 
cant de cât el. Pămintul nu-l duce apa —elădirile se pot 
asigura de foc, dar mai grei se asigură de furt. şi incen- 
diă capitalele mobile; lemne, bani, “roductele pe câmp, 
cari sunt supuse alteraţiunci din partea precipitanţilor 
atmosferice de pstră şi incendii, tote materialele fără deose- 

biro şi productele etc. Capitalul circulator este mai riscant, 
se pierde şi diminueză mai uşor — d'aâi el trebuesce să 
aducă dobândă mai mare de cât capitalul fondiar şi cel 
de investițiune. Pentru el este necesar.-să punem în tot- 
deauna o dobândă de 8—10—12 la sută, tocmai fiind-că 
este mai riscant. Dar el și aduce un venit mai mare, căci 
în decurs de un an îl putem întrebuința de 5-—-6—10 ori,
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sub diverse forme. Adi îl-avem în numerar, mâne îl dăm 
pentru seminţe, materiale ori. muncă, poimâne ne vine 

"sub o altă furmă producte vite înapoi. Dar tot așa de 
ușor el se pote și perde, fără ca să observăm bine 
dispariţia lui. | 

Capitalul circulator este în. prima linie. acela, care mij- . 
locesce şi face: posibilă exploatarea moșiei; fără capital 
circulator cele mai frumâse exploataţiuni şi. sisteme stag- 

n6ză şi nu pot da resultatul dorit.: Apoi capitalul circu- 
lator trebue să crâscă și scadă cu intensitatea culturilor. 
Adesea el ia locul capitalului fix sai fondiar, după împre- 
jurări. Așa în casul când nu suntem încă instalați pe deplin, 
trebue să posedăm mai mult capital circulator de cât când 
avem vite şi unelte proprii suficiente pe moşie, căci în 

-casul d'intâiui suntem siliți să muncim cu pluguri și vite 
streine luate cu chirie. Apoi dăcă lucrăm cu învoeli cu 
locuitorii, ne trehuesce să avem mai puţin capital circu- 
lator, de cât când plătim aprâpe tte muncile în bani gata. 

De alt-fel capitalul: circulator nu este tot-d'auna stabil 
unul și' acelaș, ci varicză fârte -mult. In anul d'intâiii de 
ordinar trebue să avem un capital circulator mai mare, 
de cât în al doilea și următorii, din causă că în anul 
prim n'avem ce vinde și nici încăsări nu sunt, pe când 
în al doilea an şi următorii, o parte din cheltueli le aco- 
perim din încasări. - 

In colo ne ajungem cu jumătate saii și mai puţin din 
capitalul necesar în anul prim, căci sunt vitele și produc- 
tele pe carile vindem la intervale mai mici sai mai mari, 
este laptele dulce care îl vindem dilnic și după el căpă- 
tăm banii la săptămână, lună, unt, brinzeturi la un sfert 
sai jumătate de an. 

Insă, este mai bine să avem mai mult capital circulator 
disponibil, de cât să imobilisăm tot capitalul nostru, în 
prea, mult capital fondiar și fix, căci fără capital circu- 
lator suficient, prea ușor venim în strimtorare, de la un 
moment dat nu putem să facem faţă necesităţilor curente 
la timpul oportun nu putem să facem lucrările cuvenite, 

ori că plătim peste adevărata, lor valdre și costul lor. Ni- 

mie nu este mai păgubitor decât că bună-dră primăvara,
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să cumpărăm scump. nutreţul pentru vite, pe care lam 
vîndut ieftin tâmna, sa iarna pe un preţ de nimica din 
lipsa de bani; la semănat să .n'avem cu: ce să cumpărăm 
să&mînţa, ori să n'avem bani ori. braţe la secere, ca să ne 

„rămână bucatele nestrinse' pe câmp ca să se scuture ori 
să, le încurce și calce vitele, porumbul să rămână necules 
pe câmp.. . . 

Banul, i ia adi un. rol din ce în ce mai mare în agri- 

cultură, după ce agricultorul mare ca și cel mic, maitot- 
d'auna este silit să cumpere seminţe peste cele ce le pro- 
duce el; să cumpere nutreţuri întăritore, îngrășăminte chi- 
mice, etc. Lucrătorii şi argaţii plătiţi în bani, tot-d'auna,. 

„ne vin mai ieftini de cât cei plătiţi în naturale, şi numai 
plătindu-i la timp şi curent vom avea.:mauncitori și argaţi 
buni, iar muncitorii buni ne părăsesc și se demoralizeză 
când nu avem cu ce-i plăti, și.îi tot amânăm cu vorba, 
de pe o di pe alta,căci perd încrederea în noi și perdem 
autoritatea înaintea, lor. Trebue să avem deci tot:d'auna 
reserve peste prevederile n6stre pentru eventualităţi, sait 

când nu putem încasa creanțele n6stre a, timpul oportun 
și pentru casul când nu am putea vinde vitele saii produc- 
tele, saă că s'ar ivi casuri extraordinare, morte. în vite 

și trebue să cumpărăm altele, sai distrus semănăturile 
şi trebue să le semănăm din noi. S&mînţa este bine să 

o avem pe un an doi înainte, căci nu știa dacă la anul 

se fac productele bune ori ba? 
“Dispunând de capital circulator sulicient, agricultorut 

tot-d'auna este mai folosit şi nici odată în perdere, căci 
el pâte să aştepte şi pîndescă momentul potrivit cu. vîn- - 

- darea vitelor şi productelor; el nu este nevoit să le vindă 
la. cel d'intâiii-venit cu ori-ce preţ ar oferi: acela, — nici 
să le amaneteze' pe la bancheri şi comisionari: lâna ne- 
tunsă încă de pe die, rapiţa prin Martie, când e abia în flre 
grâul încă necopt de pe câmp, etc. El pâte să aștepte, 
până prețurile îi sunt convenabile, și cumpără materia- - 
Inrile. şi cele ce îi sunt de lipsă economiei sale, atunci, 
când preţurile sunt mai mici, de obiceiii. cu mult înainte 
de a le întrebuința prin: care de. „ordinar, câștigă la, ele". .
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10:—15—200/, de cât dacă le-ar cumpăra în ultimul mo- 
ment, când cererea este mare și oferta mică. 

Având la un moment dat prea mult capital în nume- 
“rar. şi în perspectivă de a mai căpăta altul din vingarea 
de producte și vite, ușor il putem -alecta prin cumpărarea 
de vite, materialuri, etc., căci agricultorul adi trebue să 
facă şi pe negustorul, ori -ca să-l fructificăm, depunând o 

parte din el la.o bancă cu termene scurte, ca lă cas de 
nevoie să-l putem ridica iară-şi.' Capitalul cirenlator sufi- 
cient ne pune în situaţia de a folosi cu succes ori-ce con- 
junctură a-picţei şi a momentului, şi în mare.parte, el 
contribue la reușita definitivă a întreprinderii nostre. La 
un' cas dat, este mult mai ușor de a plasa banii dispo- 
nibili în vite,/producte, amelioraţiuni agricole, de cât ca 
să vindem vitele şi productele forţaţi, când ele nu au 
căutare şi prețuri, pentru a face faţă nevoilor momentane 

care şi dacă o facem ese tot-d'auna în detrimentul nostru. 
Cătimea, capitalului circulator “trebue să fie tot-d'auna : 

corespundătore şi proporţională cu moșia și culturile, de 
_şi nu strică și este mai bine să avem ceva, mai mult ca- 
pital în mână de câţ prea puţin. De alt-cum, el variază 
în continuii între numerar şi producte saii materii prime 
după anotimp și sezâne. Primăvara, la sem&năturile de 
primăvară trebue să avem mult capital în numerar, pen- 
tru cumpărarea de seminţe, de nutrețuri, îngrășăminte 
chimice, pentru plata, lucrătorilor, ete., dar avem puține 
producte, pe cari parte le-am vindut, parte le-am. semănat şi 
consumat deja cu 6meni și vite, în cât abia ne mai r&- 
mân atâtea, câte sunt necesars pentru hrana familiei și 
lucrătorilor peste vară; după aceia încep să ne vină banii 
din vîndarea de animale tinere și cele îngrăşate, din lapte 
brinză, unt, lână, mai târdiii din rapiță pentru a-i da ia- 
ră-şi la făcut finul și seceriș, pentru plata, muncitorilor și 
muncă, cari îi transformă iarăși în tot felul de recolte şi 

“producte, fin, bucate. Tâmna, când de obiceiii ne trebuesc 
nulţi. bani peritru plata, contribuţiilor, a muncitorilor și 
argaţilor cu anul, și încheierea tuturor socotelilor şi ges- 
tiunei anului, vindem productele supra-numerare, vindem 
și reformăm. vitele, cari nu sunt de. ținut peste. iarnă şi
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pentru cari nu avem nici nutrețul suficient, dar sunt și 
cheltueli mai mari cu haine de iarnă, combustibil, illu- 

minat, școla, etc. 
Cătimea capitalului circulator nu este uşor de stabilit, 

căci depinde de atâți factori și atâtea şi atâtea circum- 
stanțe economice şi sociale. Ar fi mai ușor de stabilit, 
după cheltuelile medii anuale a anilor precedenţi, scădând 
încasările și recetele făcute saii probabile în decursul anului. 
Dar acâsta nu este posibil din simpla causă, că la sis- 
tema n6stră arendășescă cu termene scurte, mai nici odată 
arendaşul ce intră în moșie, nu cun6sce gestiunea prede- 
cesorului săi din anii anteriori, sau pâte că nu este mul- 

țumit cu aceia; apoi pentru a o putea cunâsee ar fi no- 

_cesar să aibă o comptabilitate regulată pe care să poți 
pune temei, ceia-ce dinșii; nu ai. Apoi tocmai pentru-a- 

rendaș Şi noul proprietar este mai necesar de a sci cu 
aproximaţiune, cam de ce capital va avea el necrsitate la 
intrarea, în moșie, iar de gestiunea. predecesorului său 

_prea puţin se intereseză. - 
In acest: scop unii ati propus a lua de basă moşia cu 

accesoriile ei— capitalul fondiar, iar alţii capitalul de in- 
vestițiune — zestrea ei, şi a raporta capitalul circulator la, 
acestea, ca unele cari trebue să aibă o anumită relaţie 
între ele. | . 

A. Thaer, dice că englezii pun de 7—8 ori capitalul 
de exploataţie întreg de investire și circulator, din arenda. 
moșiei. Pabst pune capitalul circulator la 25—30%, ca 
puţin, la 33—400%/, ca potrivit, şi 40—50%/, ca mult din 
capitalul fix satu din zestrea moşiei. Von der Goltz pune pen- 
tru Germania de nord cu regimul ei mai extensiv capi-. 
talul de exploataţie în. total, în renta sai arenda luată de 

„_6—8 ori, iar la cultura; intensivă de 8—10 ori. G. Kraft, 
admite şi el 50%, ca mult, 38 ca mijlocii iar 250%,:ca 
puțin din capitalul fix. In Ungaria, pe fermele model ale: 
statului de la Mez6hegyes, Kis Br, Bâbolna şi cele parti- 
culare de la Bellye etc., se iea 80—100 corâne ca suficient 
de capital circulator pentru. jugărul cadastral — 0,572. 

Arendașii noștri, la lucrul cu învoeli, ai numâi capital 
circulator 3 câștiuri: unul plătit, al doilea e garanția și
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altul pentru cumpărare de s&minţă şi a da ceva avansuri 
pe la locuitori, căci vite şi: unelte dinșii nu ai, nici per- 

sonal de servicii și de administraţie nu întreţin, ca să nu 
cheltuiască cu el, iar pe lucrători îi plătesc prin amane- 
tarea, recoltelor încă în picire pe la Bancheri. Pentru 
Muntenia se cere să aibă încă un câștii înainte și altul 
pentru exploatare, iar pentru Moldova să aibă arenda du- 
blă înainte, fiind-că acolo. se lucreză mai mult în bani. 

Pentru stabilirea capitalului circulator la cultură în bani 
exclusivă sai predominantă în bani pentru raporturile 
nstre noi vom căuta unele date obținute de la moșiile 
citate mai sus. 

La ferma ces. și reg. de la Rădăuţi, capitalul cireulător 
lefi, simbrii, producte şi materialuri— afară de plata lucră- 
torilor cu diua făcea 30,4%/, din capitalul de investire — 
cu plata lucrătorilor şi contribuţiilor se urcă probabil lă 
380/0. Pentru raporturile din ţară, moşia Ţibănesci are 
"25%, moşia. Climesci 210/, ceea-ce: corespunde cu cele 
de sus. | 

Repartiția diferitelor capitale. 

Nu numai ca să avem capital suficient de exploatare, 
și proporţional cu întinderea și cultura, moşiei, dar se mai 
cere ca el să fie bine repartisat şi aplicat, ca în ori-ce 
moment să putem avea aceia ce ne trebuesce, în special 
capitalele să nu fie greșit întrebuințate. Nimic nu este mai 
greşit de cât moșia vastă, dar lipsită de tâte cele nece- 
sare unei exploatări regulate a ei, sau să rămâi fără de 
capital circulator suficient, ca la timpul potrivit pentru 
muncă să nu ai pluguri sai vite, la semănat să nu ai să- 
mînța cuvenită, la seceraţ să nu ai braţele necesare. Acea, 
sistemă de alt-cum forte usitâtă la cultivatorii noştri mari 
şi mici, poporul o numesce economie de la mână la gurd, 
saii «âncurcală de pe o di pe alta». A trăi din expediente 
de: pe o di pe alla, este sistema cea mai vițiosă între tâte, 
şi pentru durată ea nu pote să dăinuâscă. In atari moșii și 
gospodării curmarea lor. cât mai 'curind şi consolidarea. 
raporturilor ar fi unicul remediii salutar. 

t !
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Tolerarea unei ast-fel de sisteme, arare-ori aduce -re- 
sultate bune, ci mai curind contrarul. Efectele derepănă- 
târe alo unei ast-fel de sisteme de cultură și economie 
cu privire la moşie, locuitori: și întrega avuţie naţională, 
numai cel care nu vroesce să o vadă, nu 0 vede. Cele 
mai multe provin însă din causa extensiunei peste pute- 
rile proprii a celor mai mulți din arendașii și proprietarii. 
noștri, cari iai moșii peste moșii, tote prea mari ca în- 

“tindere, sati arenqi peste capitalul lor -disponibil, și inmo- 
biliseză o mare parte din el, cu plata câştiului garanţiei - 
şi nu le mai r&mâne capital circulator suficient pentru 
munca, şi cheltuelile curente. De aci urmeză apoi ama-: 
netări peste amanetări, sechestre peste sechestre:— 

Fie-care categorie de capital afectat în exploatarea de 
moșii trebue să aducă o dobindă potrivită cu circuiaţiu-, 
nea şi siguranța sa, şi prin urmare, ele renteză diferit. 
Capitalul fondiar afectat în cumpărarea de moşii arare-ori 
renteză mai mult de 4—5 la sută; el este însă cel mai 

„sigur între tâte, căci moşia nu se perde nici odată iar sub- 
stanța ei arare-ori se deterioreză. Capitalul fix sau de ex- 

- ploatare, învestit în. instalaţii, unelte și vite, nu renteză., 
nici o dată mai mult 'de '6—704, pe când capitalul cir-. 
culator ca mai mobil şi care circuleză mai iute şi-l fo- 
losim de repeţite ori! într'un an, trebue să aducă 8—10 
—12 la sută pe an. a 

Insuficiență capitalului circulator şi de exploatare, în 
raport cu „moșia, a făcut pe proprietarii noşiri să iasă "din 

moșii și să retragă şi puţinele capitaluri. fixe ce aveai a-. 
tectate în zestrea moșiilor, rămânând cele mai “multe nu- . 
mai cu nuda proprietale; . arendașii însă, cărora, capitalul 
fix nu le renta în de ajuns, ca cel circulator, la rindul 
lor ai căutat să devalveze capitalul. fix în sarcina, locui- 
torilor, ca ţăranii: să le ţină vite, pluguri, -unelte de muncă 
și pe aceștia să-i privescă cumpărarea, întreţinerea şi a- 
mortisarea lor. - 

Capitalurile afectate în exploataţiuni "de moşii nu numai 
că renteză diferit, dar cătimea lor trebue. să varieze după 
moşie, regiune și modul de exploatare ce voiri. să intro- 
ducem. Când capitalurile sunt 'ieftine, nu numai că. plă-
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tim moşia, în total, dar mai facem și amelioraţiuni pe ea. 
şi o înzestrăm, cu tâte cele :necesare pentru cultura în 
regie. “In lipsă de capitaluri suficiente, când avem puțin 
capital de exploatare, o exploatăm mai mult extensiv, lă- 
sând ogor sterp şi pirloge, suhaturi mari peniru vite, iar. 

E o bună. parte din ea 'o lucrăm cu învoeli, “în dijmă. sati 
în parte cu locuitorii. Având capital fix suficient, o cul- - 
tivăm noi înşi-ne în regie și dăm o egală extensiune cul- 
turei vitelor ca și agriculturei; ogorul îl restringem dacă 
dispunem de mult capital circulator, sau că suprimăm lă- 
satul ogorului cu totul şi trecem la cultura intensivă co- 

mercială, dând o mare desvoltare plantelor industriale și 
- tubercul6se, iar cultura cerealelor o reducem. 

__ Afectarea capitalelor în moşii, depinde şi de mulțimea 
şi ieftinătatea capitalelor ce există în țară și după dobinda 
si comisionul ce se plătesce pentru ele. Unde” capitalul 
este scump, acolo este de ordinar mic capitalul de ex- 
ploataţie, față de capitalul învestit în cumpărătârea moşiei, 
iar. unde capitalul este ieftin -de multe ori capitalul de 

" exploataţie întrece capitalul -fondiar. Țările înaintate în 
cultură şi. bogate, întrebuințeză capitaluri mari la supra- 
feţe mici, iar țările înapoiate în cultură -și sărace, aii su- 
prafeţe mari și moșii vaste, cu puțin capital de exploatare. 

Acâsta depinde după. țară, stat, avuția, națională, etc. : 

A. La proprietatea mare. 
7 

Pe moşiile mari din străinătate, capitalurilo-. se împart după 

A. Hensch ast-fel: | - - 
7 

- In Ungaria: Germania de nord: Angha: 

Capitalul fondiar' face 50%/, E: 1 A 235% 
Clădiri și ecareturi » 30%, „-259fo 15% 

Vite şi anim. dom. » 10% 15% 20%, 
Maşini şi unelte > 40%, 100: 15% 
Capital circulator » 6%/, . „15% __25%o_ 

- 100%. 1002, „100€/g 
Pentru proprietatea mare cultivată în regie după cercetările 

Dr. Aaior. IV. — Economia rurală. . , 18 *
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n6stre pe moşiile mâi bine cultivate şi “fermele „modei ce vin în» 
ţinuturile locuite de Români: _ 

a) Fermele ces. și reg. de la Rădăuţi Bucovina. 

Terenul cultivat în total 9.760 ha, dar fără de trupul Frasin, cu: 

muntele de pășune Lucina, rămân 4.475 ha supuse agricultureb 
şi ele posed: 

1) Clădiri şi ecarete în valore de. . . . . 455.206. corâne: 
2) Maşini. ..... eee ea e 171.670 

3) Unelte şi instrumente. . . . , . . . .191.332 

4) Vite (inclusive, caii hergheliei) . „+ 1.740.340 

5) Producte în natură . ., . . . . . - . „552.420 
6) Materialuri diverse ...... deea 20.034 
7) Salare şi simbril . . . eee a e + 199.636 

“ împărţit la 9.760 ha se vin 342 corâne-la ha 
iar» » 4,475 ha se vin 736 » » » 

» 

» 

> 

» 

»- 

De 

3.337.628 corâne- 

Scădend însă caii hergheliei şi restul împărţit la 4416: ha se- 
“vine la ha numai 357 corâne. 

p). Aloșia inci (Vasluiiă), 

Întinderea totală a moșiei 4.000 fălci din care 1.900 fălci pădure și 2.100: 
. fălci = 3.000 ha arătură, etc; 

1) Clădiri şiacareturi. . . ..-. „298.700; let 
2) Maşini şi unelte,. .... aaa e e 89.795 » 
3) Vite şi animale domestice... . . .. . 66.825 » 
4) Salare şi simbrii .... ...... . . . 38.035 » 
5) Poncieră, imposite şi asigurări . ; . . 7.825 » 

6) Plălalucrători. 1... ..... ee 54691 
7) Materialyri diverse. ...... „01.274. ». 

Suma. 602.148 lei 
împărţită la 3.000 ha se vin circa . 200 lei capital de exploata:- 
țiune de hectar. 

c). Moșia Climesci (Neamţu): 
N 

Intinderea totală a moşiei e de 1,100 fălci din care 220 fălei pădure. 
restul. arabil. 

1) Clădiri şi acareturi . eee em a e e 249500 ler: 
Transport .. ..249.500 Teri
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Ma Report . . 249.500 lei 
2) Maşini şi unelte... .. . . 46.092» 
3) Vite şi animale domestice , . . . . . 48.850.» 

4) Salarii și simbrii. . . „.„. 92.946 » - 
5) Foncieră, imposite, şi asigurări. ae 1897 » 
6) Plăţi la lucrători. .. . . ae B966L » 

| 2 Materialuri diverse . . 2.510 .»: 

Suma 436.256 lei 

raportate la 1.258 ha se vin 346 lei de hectar. 

B). Proprietatea mică. 

a) Bucovina, « comuna Frătăuţii noY, Constantin Isopescul ţE- 

ran codaș: 

  

(1) Casă de lemn de brad acoperită cu şin- 
drilă 6X3 stinjeni .......- „ . 600 corâne 

2) O şură, cu 2 ferdele, arie şi plevnicer, 

iarăş din lemn de brad 'cu şindrilă .434 » 
i 3) Un grajd pentru 4 vite mari, lipit de 

Clădiri - ȘUTĂ a. 60 » 

alt-cum 4—600” corâne. 
4) Un șopr.pentru unelte, maș. şi lemne. 50 ». 

5) Un coteţ de găini . . ........ 20 » 

| 6) Ococină de porci... ..... 30...» 
7) Un car ferecat pentru 2 boi . . . .100 » 

_8) Plug de fer cu rotile ....... 30 » 

Unelte 9) O grapă de fer cu amnare de lemn. 10 » 
10) O vinturătore (machină) .. . . . . 32 » 

. 11) 4 junci de dani... ah. 120 » 
Vite 12) O vacă cu viţea de rasa Simenthal . 220 » 

13) 2 Porc. . . cc... .. 35 » 

| Suma . 2.341 corn. 

114) Pămînturi € jugere arabile ă 400 . .'. . + 1.600 corn. 

*/, jugere tînaţ 300. . . cc... . -_ 300 » 

- | , Pămiîntul în total . 1.900 corne 

Va să dică la un pămînt de 1.900 corâne valsre, are lipsă de 

2341 corâne, pentru zestrea şi exploatarea lui. 
Raportul: între pământ şi zestre 100 ::124
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“In resumat G. Isopeseul posedă la. 1.900 corâne proprietate 
2554 corâne capital de înzestrare și exploatarea lui; „proprieta- 

“tea la capital se raportă ca 100:124. 
0). Dumitru Nic6ră, țăran fiuntaş tot din Prătăuţil noui (Buco- 

vina). 
I. Proprietate 15 jugere arătură ă 

400 corâ6ne=.. ... as es 6.000 corâne 

20 jugere fineţ ă 440 | Ă 

COrGne= . . e e. e. . e e 8.800 corâne 14.800 cor. 

"IL Clădiri şi ecarete: Casă de locuit 

cu 2 încăperi şi cu tindă la 
“mijloc, construită din lemn de 

brad, acoperită cu şindrilă, pe - a | 
“podită jos cu duşumele: . . 1.200 corâne. 
Un grajd pentru 30 capete de Z 

vite mari, . . „1.000 corone. . 

" Un ambar pentru producte făcut N 
din lemn . ... .. . a... . 500 corâne. 

O şură pentru păsteatul recoltei. 1.000» 

Poiată pentru oi. ..... .. 150 » 

Cocină de porci... ...... 100 » 
Coteţ de PăinI cc... 20 »: 

O prisacă pentru stupi... .. . .60 » 4.030 cor. 
“IHIL. Unelte: 4 cară mari ferecate ă . - Mi S 

100.corâne. ......... 400 corâne. 

2 pluguri de fer pentru 4 boi â. a 

30 corâne. ........ 60 corâne. 

4 grape de fer (borâne)ă 10 cor.--. 40  » 
O căruţă pentru cai... .. . 100 » 

Unelte pentru.curte şi economie. 1.000  » 
Mobilierul și aranjamentul din 

casă. . pe... 1.200 corâne 2.800 cor. 
IV. 25 vite cornute ă 350 cordne. 7.000.» 

2 epe fătătâre ă 400 corâne . 800 ». 

16 0i ţurcane ă 20 corâne . . 320 » 

12 rîmători ă 20 corâne .. . 240 ,„» i 
Stupi și pastri de curte . . . 40» 8450 cor. 

la o laltă 15.230 »
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Raportând pămîntul -la capital se vine ca, 100:102 corâne.: 
Pentru: pășunat. la tol6ca comunală el plătesce la comună: de 

vită mare câte o coronă =50 cr., de die 40 bănuţi, de rimător, 

40 bani de carul de lemne de foc 50 bănuți. In categoria cestui 
din urmă mai sunt în comună încă 20—30 ţărani fruntași, în - 

„a celui dintâi 30—40 familii, iar majoritatea locuitorilor 50— 60 

familii sunt mijlocași — şi 15—20 familii dileri.- | 

6). Comuna Sinca veche comitatul Făgăraș (Transilvania) Anton 

| Popa țăran mijlocaş — No. casei. 47: (vegi pag. 115). | 

| I. Proprietate 5 jugere arătură ă 

300 corne .. ... .:. . 1.500 cor6ne. | 

91 jugere lineţe ă 100 corâne... 3.800 corâne 5.300 cor. 

II. Clădiri: Casă, grajduri, şoprâne, o 

şură, coteţe, . . .:. . . . . 3.000 corâne 3.000 cor. 

III. Unelte: Car, plug, grapă, ete..' 600 ,» 600 » 

IV. Vite: d boi de jug ă 250 etc.- 1.000 corone:: 
4 vaci 4180 » 190 » 

N 4oi o ă l5. » 60» . 
Ă 4 porci ă 18 » 72  » - - 1852 cor. 

Suma capital 5.452 » . 

Raporturile între pămînt şi capital. ca 100: 103. - 

EL are să dea pe an la comună taxa de păşunat 20 banuţi, de 

„vita mare, 20 bani de die și 1,1 corone de capră, şi. 16 corâne 

„pentru pădurit. Comuna Şinca. veche care trece ca comună bo- 

vată şi truntașă —are un hotar de 14.569 jumere cadastrali, din 

care sunt 1891 jug, arătură, 65 jug. grădini 1.610 jug. fineţe și 

„10.367 jug. pădure. 

După proprietate comuna politică Şinca veche posedă ca pro 

-prietate comunală în indivisiune. 674 jug. păşune și 8.185 jug. 

pădure, 'statul 1662 jug. pădure, comuna vecină Vadu 420 jug. 
pădure, iar restul de 3.628 pog. este proprietate particulară a 
locuitorilor din comună. e 

d). Un alt ţăran mijlocaş tot din acea regiune posedă la 10—15 

jugere proprietate. 

I. Clădiri: Casă de zid sacoperităi. 

cu ţiglă cu cameră, tindă. ŞI _ 

pivniță. ...... „+ 1.500 corâne. 
Apoi un şopron-şi grajd... . . 500 » 

pr 

N



Un coșar pentru porumb. . . 60  »  _2310 cor. 

II. Unelte: Un car ferecat pentru 

lungit şi scurtat. ... . -:. 150 cordne. 
Un plug de fer cu rotile. ... 30 »_ 
1 grapă de fer. ........ 20 » 
Unelte mărunte în total. . . . 150 » , 

2 coșuri (ambare) de bucate. -. 35 n 385 cor. 

Vite: O păreche boi de .jug. 500 » 
» » -- de juncani de . 

2 an... nea e 280 corâne. 

O bivoliță fâtată cu vițea. . . 180 » 

O scr6lă cu pureci. e 260 1.060 cor. 

28 

O şură de lemn acoperită cu 
paie. . ec... .... „250 corâne. 

Suma 3.715 » 

- Calculând 12 jug. proprietate ă 800 corâne — ar veni 3.600 
cor6ne. 

Raportul între proprietate şi capital e ca 100: 103. 
e) Un locuitor fruntaș din Comana de jos (com. Făgăraş). 

I. Proprietate 22 jugere arătură ă 

300 corâne . . . . 1... . . 6.600 corâne 

II. 

IV. 

solide . . . , . . 5.000 

" Sura nouă de piatră acoperită cu! 
țiglă e e 9.000 

Unelte: Car de muncă . . . . 100 
Căruț de cat. . ....... 120 

Pluguri două ă 30 corâne.. . 60 

Grapă de fer una ...... '20 
Maşini trei . . „230 
Unelte economice diverse .. . 100 

Vite: 5 cal â 200 ... . . . 1.000 

5 bivoliţe ă 150...... 2700 
2junice 4 90 ....... „180 

14 jugere finaţ â 400 corâne . 5.600 

„ Ecarete: Casă de piatră cu grajd 

șoprâne, etc., tote construcţii”! 

10 porci ă 30... .. . . . 800 
Transport . . 

» 12.200 cor.. 

» 1.000 cor. 

- 690 cor. . 

„19.890 cor.



| Report . . 19.890 cor. 
20 găini. „20 cor. 2.250 cor.. 

„N. Materialuri diverse consumate 
“întrun an: 
3 stînjeni de lemne . . . . . .-60. .» 

Seminţe. . . . . . ... . i. 200» 
Bucate și alimente. . . . . . :900 » - 
Nutreţ pentru vite.. . . . . . 500 » 1.660 cor. 

“VI. Simbrie la argat și servitâre în 
numerar . a. 800 n» " 

Plăţi la lucrătorii cu qiua. „400, 100 cor. 

In total . 24.500 » 
Raportul între proprietate” şi capital ca 100: 100. E 

În privinţa, rentabilităţii capitalelor întrebuințate în agri-.. 
«cultură, Thaer pune capitalul tondiar ca aducând 4%/,, capi- 
talul fix 6%/, și capitalul circulator 12%. v. d. Goltz pune 
pentru Germania de nord actualmente capitalul fondiar . 
“aducând 4%/,, capitalul fix 6—7%, capitalul de circulaţie 

%î—9%/. La noi în ţară, unde capitalul este mult mai 
scump, nu vom greşi credem, dacă la capitalul fondiar - 
vom calcula 5 la sută dobândă, la capitalul fix 7—8%/,,.: 
iar la capitalul circulator 10——12 ba chiar până la 20%. 
D'aci resultă insuficienţa rentabilităţii a. tot ce este ro- 

-mânesc:. a capitalului învestit în proprietăţi rurale şi în 
-munca agricolă depreciată, sub costul ei de producţiune, 
care fatalmentă trebue să atragă după sine o scăpătare 
și decadenţă materială succesivă dar constantă a elemen- 
tului autochton. Până acum capitalul fondiar, care nu 
renteză de cât 4—5%/, este încă covirșitor în mâini ro- 
mânesci, iar munca câmpului ordinară și vitele și uneltele 
de muncă, cari încă nu rentâză în de ajuns, sunt in mâinile 
și folosinţa covirşitâre a ţăranului, iar capitalul circulator. 
care renteză bine” cu 10—12-- 20%, — une-ori 'Sută la 
sută, se allă covirşitor în mâinile arendașilor, mare parte: 
streini, cari fac stare şi' se îmbogățesc din -avutul ţărei, 
în detrimentul claselor. în adevăr producătore, autochtone 
ale ţărei. 

Proprietarii noștri prin faptul că capitalele "lor nu le 

,
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rentâză în de ajuns, lor.nu le dă mâna să mai facă și 
ceva îmbunătățiri pe moşie, şi cultivându-şi moșiile în re- 
gie ei arare-ori "şi găsesc socotâla, căci nu pot susține 
concurența cu arendașii. De aci întâlnesci fenomenul cu- 
rios în sine, că. proprietarii mijlocii şi mari cu moșidre 
mai mici, 'și constitue moșia lor ipotecă pe la bancheri 
și credite, și apoi moşia proprie 0. daii în arendă altora 
pe mână, şi ei iati moşii mari în arendă —ca să câștige 
mai mult de cât le-ar aduce moşia proprie, şi ast-fel trans- 
formă capitalul fondiar în capital circulator, cas ne mai. 
pomenit în altă ţară, pe când ar fi mult mai nimerit de 
a înzestra moşia. proprie cu tâte cele necesare unei ex- 
ploatațiuni sistematice, ca mai profitabilă şi sigură pentru 
tâte eventualitățile. 

Arânda pe termene scurte de 5—7 ani şi basatăi unic 
pe capitalul circulator, este “partea slabă şi “pericul6să a 

“ agriculturei nâstre. De aci provine nesiguranța și nesta-. 
tornicia ei. De aci urmâză perderile enorme ale cultiva- 
torilor noștri -mari şi mici, cari adi plătesc arendi de 
decimi şi sute de mii de lei, fac operațiuni de sute de mii şi. 
mili6ne, și peste un an doi, i vedi. ruinaţi cu desăvirşire, 
în “cât mai nici pânea de tote dilele nu 0 ai, și nici că 
găsesci ceva ce semână a cultură și progres în urma lor: 
„Porte des poţi audi că a dosit arendașul din moșie şi: 
proprietarul n'a avut ce să-i ia, pentru despăgubirea sa. 
De multe ori o mașină două odorogite și stricate și acelea, 

- j
 

şi o şiră de paie este tot ce a rămas în urma lui pe moșia, 
„vastă de 4—5—8.000 pogâne; acestea ai fost tot avutul săă. 

Nicăsri nu este agricultura așa de riscantă ca în hRo- 
mânia, dar. nicăeri menită 'să ajungă prin ea cineva în. 

“scurtă vreme la miăre avere, fără muncă şi capital. Acesta. 
din causă că ea, se.baseză unic pe' capitalul circulator: Și. 
este lipsită.de arcanul firesc și de frina necesară, care dă | 
stabilitatea și siguranţa ori-cărei întreprinderi agricole. 
Capitalul fondiar. și capitalul fix arendaşilor noştri le 
lipsesce aprâpe cu desăvirşire, cari deși aduce mai pu- 
țină dobindă, dar sunt mai sigure și .risicul lor este mai 
mic. Sistema, acesta va continua până când guvernul şi: 
proprietarii nu se vor decide să transforme cultura prin.. 

Pi
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arendări în âceia de regie, pe contul. şi visicul propriii. 
Fermierul nostru să devină î în adevăr mare cultivator, iar: 
nu stringător de imposite numai. 

C. Braţele şi -Munca. 

. 7 , . 

Mult. contribue în agricultură și munca, care este basa: 

_agriculturei. Prin muncă și capital care. în definitiv. tot 
la muncă se reduce, noi Silim pămîntul să producă plante: 
şi să ne dea.râde, pe cari nu le-ar da de bună; voie. 
„In sudorea fețex tale “ţi vei. agonisi pâinea de tote dulele“, 

„dice genesa. Munca, vine în considerare în' primă linie. ca. 
munca manuală, munca cu braţele sai cumânile,. şi apoi . 
ca munca, cu vitele şi munca cu maşinile. Munca cu vi- 

„tele şi. cea cu mașinile tr&buesce de aprâpe supraveghiată 
şi dirigiată de un om sai de omeni, de unde și ea tot. 
la braţe şi om se reduce. |. 

Munca. umană vine în considerare în: prima linie ca. - 
muncă intelectuală, și: apoi: ca muncă brută manuală. Au 

trecut timpurile acelea, unde nu se caută la muncă de: 
ce fel este ea, cât costă, și ce folos aduce, numai muncă . 
și brațe .să fie. Astă-di agricultorul mare și mic trebue: 
să calculeze esact până la centimă,- cât îl costă de care * 
om, şi fie-care vită. sait mașină la muncă, şi cât "i pro- 
duce. Munca,.inteligentă, exerciţiul îndelungat şi experienţa. 
ai căutare tot mai mare şi în: agricultură, și se plătesce 

mult mai bine de cât munca brută ordinară. De când cu 
introducerea maşinilor în agricultură, sistema întregă de: 
cultură s'a modificat şi complicat, și valori însemnate sunt 

„date dilnic pe mâna unui lucrător și argat simplu. De 
multe ori nici a decea parte nu.face. simbria sat plata. 
lui din paguba, ce ţi-o pote face într'o singură qi.. De 
aceia lucrătorii deprinşi şi argaţii, în cari te poți încrede, 
deși sunt: mai scumpi pâte de cât alţii, pe cari nu-i cu- 
n6scem, totuși cu aceia suntem 'mai folosiţi. Specialisarea. 
și specialiștii sunt tot-d'auna, mai bine plătiți de cât cei 
ce se aplică la tote lucrările sai că i punem pentru prima. 
6ră la 1 un lucru noi și lor necunoscut.
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Tot-d'auna brațele de muncă, și: omul a dat val6re pă-: 
mîntului şi moşiei, şi omul ascos la ivelă și prefăcut în 
valori și bunuri comune bogăţiile şi comorile pămîntului 
cari inainte zăcea ascunse şi inerte. Pentru” a avea braţe 
și sate pe moșie, tot-d'auna boierii” și mănăstirile, ca stă- 
pâni ai moșiilor şi pămîntuiui, ai făcut sacrificii şi jertfe 
însemnate, domnitorii înşi-şi sacrificau o parte din veni- 
tele lor în scopul de a popula regiunea și ţara. Certele 
religi6se şi naţionale, politice şi sociale amuţiai în fața 
trebuinței mari de a avea braţe şi a favorisa, inmigrațiunea, 
și a-i stabili pe moșiile lipsite de braţe.Dovadă sunt în ţara 
românâscă, țară tot-d'auna, ortodoxă, coloniile de hetero- 
doxi, de Ciangăi catolici, resturi de ale hussiţilor, sași | 
protestanți, pavlichieni, lipoveni, apoi sloboziile, populate 
mare parte cu 6meni str&ini de ţară, Ungurenii, ţăranii 

„ohabnici, scutelnicii, posluşnicii, cei cu zapise de tocmeală 
etc., cărora boieri şi mănăstiri le dedeati nu numai «casă 
şi mas», dar şi mari laburi şi complexe de pămint ca 
să le cultive ohavnic pe sema. lor şi le făceau tot felul 
de înlesniri şi scutiri cu : învoirea; însu- și a Domnului și 

Divanurilor ţărei. . - 
Aşezarea. de familii muncităre și sporirea, populațiunei 

și a brațelor de muncă era considerată ca făcută însă-şi 
în interesul moşiei şi u regiunei și pentru progresul ei..- 
“Țăranii ohavnici și cei din slobozii, scutelnicii şi posluş- 
nicii, puţin. vor fi contribuit pe acele vremuri la exploa- 
tarea moșiilor boieresci și mănăstiresci cu braţele şi vi- 
tele lor, având şi ei moșidre proprii aprâpe suficiente pen- 
tru hrană, date lor ohavnie prin contractul de fundare al 
satului, care să-i ocupe anul întreg și nu le rămânea de 
cât a da unele daruri şi plocâne mai mici, și 6re-cari an-- 
garale, c către proprietate.. Ohavnicii şi astă-di stat ,mai 
bine. materialicesce de cât cei- IL alți locuitori ai satelor, foşti 
clăcași de odinidră. . 

Peste munţi, contrastele naționale: si- religi6se amuţiat . 
„în faţa trebuinţei reale de a avea brațe. Regii Ungariei 
chemară pe Sașii şi cavalerii ioaniţi în ţară, pe lingă mari. 
favoruri şi scutiri şi îi puseră să taie și islăzuiască codrii, 
să sece bălți şi mlaștine şi să aducă cultura, și civilisa-
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țiunea în ţară, în detrimentul populaţiunilor autochtone. 

Episcopii catolici de Orade și consistoriile catolice tocmiaii 

cu chinezii români, să le aducă colonişti Români orto- 

doxi şi între alte scutiri şi avantagii le dedeai permisiu- 

nea să aibă preoți de legea ortodoxă, le clădiai ei însi-și - 

biserici; nemeşii unguri şi secui în dieta, de la Turda din 

1643, după 43-ani trecuți, reclamară restituirea iobagilor 

lor dosiţi pe timpul lui Mihaiii Vitezu şi a moşnenilor a- 

celora, ca un bun al lor, iar Saşii din Fundul regiu aduc 

6meni din Moldova, dosiţi de acolo de vremurile grele, 

și-i așeză între: dinşii în Fundul regesc și întemeiază cu 
ci sate românesci neaoșe, punându-i să rărâscă codrii, să 
taie și curețe "pădurile, pentru a-face locuri de cultură 
din ele pe sema lor proprie, dar şi a stăpânilor pămiîn- 
„tului şi să populeze regiunea. 

Desvoltarea. economică a Bănatului şi: Bucovinei, după 
aducerea de coloniști noui de șvabi şi alte seminţii, de 
către guvernul împărătesc cu mari spese din alte ţări și 
:acordându-le lor mari și însemnate complexe de pămint, 
sa transmis în progresul însemnat a acelor 2 ţărişore cari 

a făcut din ele provincii de model și populaţiunea a ajuns 
la un grad însemnat dă bună stare culturală și materială. 
In mica Bucovină nu numai că populaţiunea s'a înșeșit în 
o sută de ani (1786 — 1890), dar ai sporit tot odată şi 
mijlâcele de traiti ale ei: agricultura ei actuală, nici că 
este de comparat cu cea veche; pădurile ei sunt cele mai 
bine conservate din tâte ţările locuite de Români, dar” s'a 
sporit și vitele, cantitativ şi calitativ: In o sută de ani vi- 

„tele din Bucovina, ati sporit: caii cu 35.398 capete, vitele 
“cornute cu 134.879; oile cu 46.855 capete; rimătorii cu 
:90.783 capete, stupii cu 15.523 coșniţe, dar sai redus 
caprele cu 15.523 capete, sai redus crângurile cu mă- 
răcineturile şi poienile din suprafaţa lor de odinidră,:s'a 

secat şi ai dispărut mlaştine și mocirle uricidse câștigând 

“culţurei și folosinţei omului terenul ocupat de ele. 45% 

-din pămîntul Bucovinei este ocupat încă și aqi de păduri 

seculare și din acestea ?/, părți sunt ale proprietăţii mari 

şi numai !/, ale sătenilor, dar 75%, din păduri se com- 

pun din brădet și 230%, îăget și alte esențe îrunzose și
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numai 2%/, sunt păduri tinere. Pondre și areal improduc- 
tiv este tare: puţin. O altă dovadă că teoria lui Malthus. 
nu are dreptate, căci cu sporirea populațiunei sporesc şi 
mijlocele de subsistență și de nutriţiune a ei. 

„In Bănat coloniștii noi: șvabii, lotringeni, italieni, unguri, 
bulgari și sârbi, așezați printre Români, pe moşidre, în 
loturi mari de 40. de jugere cadastrali, deosebit de pă- 
mînturile comunale: păşune şi pădure, abia vor [i fost 
proprietarilor de moșii la început de ceva ajutor, la lu- 

„crarea domeniilor şi moşiilor precum și âdi ei sunt ocu- 
-pați aprâpe exclusiv cu moşidrele lor. Dar ati câştigat și 
proprietarii prin sporirea, valorii pămîntului, în urma spo- 

rirei” populaţiunei, prin siguranța mai mare a persânei şi 
averei, prin sporirea brațelor de muncă și a mijlocelor.. 

„de desfacere a productelor, în urma crescerii naturale a 
populaţiunii. Românii de acolo, ati adoptat şi imitat sis- 
temele de cultură de la șvabi și nemți, şi astă-di casele şi 
satele lor concurâză cu cele șvăbesci, iar Bănatul ca cul- 
tura și buna. stare ia adi concurența. cu ori-ce țară sal 
provincie din Europa. si 

Numai. în timpul nostru -realist, al luminii și libertăţii 
a încetat:de a mai avea înfiinţarea de sate și colonii va- 
lore «pentru moșie, şi proprietarii noştri preferă. să şi ex- 
ploateze moșiile lor prin arendași, cari nu stati nici dinșii la 
moșie și cu lucrători streini băjenari aduşi de peste nouă ţări 
și nouă mări, iar pe locuitorii indigeni ii răpun cu fâmea 
mizeriile şi tot felul de bâle. In loc de a face Gre-care. 
sacrificii pentru ridicarea stărei morale şi materiale a lo- 
cuitorilor de pe moșia proprie, mai bine preferă să dea 
moşia, în arendă unui venetic şi străin, şi să | îmbogăţâscă 
pe” acela, care.cu timpul are să-l scâtă din moşie. Se gă- 
sesc legiuitori şi Gmeni politici, cari vor. să trecă de băr- 
baţi de stat serioși, de propun împroprietăriri la coline. 
şi munte de țrani pe 2—3 pogâne de "pămînt. pentru- 
o familie, când vasta, câmpie este în mare parte nepopu-- 
lată şi lipsită de braţele de muncă şi sunt moşii de dece.. 
şi două-deci de mii de pogone, cari nu at încă nici. un 
bordei pe'ele. a 

In prima linie. sunt stepele nâstre vaste și monotone,. 

ar



Bărăganul şi Dobrogea mai mult pustietăți și deșerturi de 
cât ţări locuite. In Bărăganul cu 330 mili6ne pătrate abia 
se vin 450 suflete pe miliarul pătrat — Dobrogea este şi 
“mai puţin populată. După calculele oficiale, în jud. Ialomiţa se 
vin numai 20,82: locuitori pe llm.?, în jud. Brăila 22,75, 
iar în Dobrogea în jud. Constanţa 13,43, în-jud. Tulcea 
12,2" locuitori: la kilometru pătrat. In Rărăgan dar şi în 

“alte judeţe ale ţării, există moşii de câmp vaste, adevă- 
rate latifundii de multe decimi de mii de pog6ne, cari „| 
nu aii sat nu casă ori bordei pe ele, şi pe întregă mo-. 
şie nu se cresce un singur cap-de vită, copac ori arbust. 
Luncile Dunărei şi Balta cu multe.sute de mii de pogâne, 
din cel. mai fertil pămînt ce pâte să' existe unde-va în . 
lume, stă cu totul în părăginire şi după multe mii de 

Ă pogâne abia câți-va păstori dacă-i agonisese hrana lor 
mizeră în Baltă, unde nu vin cu anii în contact cu lumea. 
Ele nu se cultivă şi nu se pot cultiva în prima linie din 

- lipsa de braţe şi de populaţie. Sute de tineri absolvenți 
ai şedlelor de agricultură stau fâră ocupaţiune, căci nu 
găsesc aplicaţie pentru studiile şi cunoscințele lor ca muncă, 
inteligenţă şi de specialitate. 

Elementul nostru arendăşese, ori și cât de puţin pre- 
tenţios ar fi el-in ale' traiului de tâte dilele și ori şi cât 
de puţin. preparat faţă de cerințele multiple. ale agricul- 
turei mari moderne, totuşi a ajuns și el să cunsscă şi a- 
precieze importanța, și folosul mare, de a avea sat şi: braţe 
pe moșie, Pie-care' arendaș se întrebă adi la licitaţie, dacă | 
există braţe, pe moșie, ori nu, şi în consecință, oferă și din- 
şii preţurile. De a face dînșii colonisări şi contracte pen-" 

„tru stabilirea de 6meni pe moșie, îi opresce şi contractul 
„şi termenul scurt de arendare.. Dinşii vorbesc de” miile | 
de pogâne ca alți muritori de gologani, aşa, de puțină va- . 
l6re are pogonul 'de pămînt în ochii dinșilor, [| 

Insă importul dinșilor de maşini agricole și de lucrători! 

streini de prin Bulgaria, Rumelia, Albania, din Bucovina 
și Transilvania etc., va fi posibil și va dura numai până 
ce pămîntul moșiilor acestora mai este încă în vigâre' și 
apt să producă bucate fără de gunoiii,. dar nu și după 
sleirea, și deteriorarea; compiectă a. lui. Deja pe cele mai 

-
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multe moșii pămîntul este mare parte sleit, în cât se simte 
nevoia, de al îngrăşa. Pericolul este iminent în Bărăgan, 

cu pămîntul lui mai nisipos, unde după ce se va fi con- 

sumat humus-ul din el, se va pune nisipul în mișcare şi se 
vor forma, dune acolo, unde adi încă nu există; deci înainte 
de a fi complect populat, el va deveni pustietate. Prin o 
cultură, sistematică, şi introducerea îngrăşatului cu gunoiii 
însă Sar putea preveni formarea de dune și sleirea sub- 
stanței organice — humus-ul. 

Prin înfiinţarea de sate şi stabilirea de braţe numer6se, 
nu numai că ar cresce valdrea pămintului, dar se înles- 

“ nesce și posibilitatea de a-l munci sistematic. Acâsta s'a 
vădut fârta bine după împroprietărirea de; la 1864, unde 
în urma reducerei suprafeţei moșiilor prin darea de pămint. 
la țărani, nu numai că valdrea lor n'a, scădut, dar a. crescut 
considerabil, căci încă nu trecuse 10 ani de la emantci- 

“pare şi fie-care moşie: crescuse cu 25—30—4100/, în va- 
l6re. Apoi cu braţele vine stabilitatea, siguranța mai mare 
a personei şi averei,. capital de exploatație mai mult în- 
vestit în ecareturi, vite unelte de muncă, și capital cir- 
culator mai mult. Mulţi proprietari a căror moșii sunt adi 
gravate de datorii ipotecare peste puterile lor, prin infiin- 
țarea de sate și cedarea unei părți de, pămint din moșie 
în favârea sătenilor, "și vor putea, șterge în parte datoriile 

prea onerdse și supărătăre, şi să le r&mână şi lor capital de 
exploataţie suficient, ca să pâtă căuta, singuri moșia în regie... 
Pe multe locuri înfiinţarea de sate ar f ancora de scăpare 
pentru multe familii de proprietari români, în interesul lor şi 
la ţărei. Aerostatul aruncă ballastul din gondolă, corăbierul : 
aruncă ballastul afară din corabie, în cas de pericol, nu- 

7 

mai să se pâtă ţinea la suprafaţă. De ce-n'ar recurge și 
agricultorul la egale mijloce drastice dacă trebue să fie, 
pentru' salvarea proprie a personei şi'familiei sale, i în in- 
teresul săi şi al generaţiunilor viitâre? 

Tot-d'auna colonisațiunile vechi şi noi eraii făcute în 
favorul ambelor părți contractante — între proprietari și 
săteni; Proprietarul capâta brațe şi sate pe moșie, și prin 
aceia, se ridică valorea moșiei sale, care de alt-fel puţin 

. 
folos “i aducea, iar locuitorii colonişti căpătai pămint de
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muncit, pe cât puteai ei birui cu munca, în contul lor, 

dar munceaii une-ori destul și pe s6ma proprietăţii. Clăcașii şi 
iobagii de 3—4 dile în s&ptămână erau tot-d'auna ferană . 
ghiabiuri, cu frumosă stare materială, deşi în aparenţă ei 
erati cei mai apăsaţi cu boierescul, căci ei formaii elita sa- 
telor — pe fruntașii comunei rurale. Mult mai rău situaţi 
materialicesce erau clăcaşii mai noui învoiţi mai târdit 
cu mai puţin pămînt propriii de hrană, şi relafiy mai” 
multe dile de clacă şi alte angarale. 

Şi. mai r&ă situați materialicesce erai vecini), lătural- 
„nici, lipiturile şi cei de starea a patra, cari, după analogia 
Băjenarilor și tirlașilor noştri de adi, erai tot-d'auna cu casa, 
și masa, în spinare și continut în voiagii. Ej făcea puţine 
dile de clacă în an, dar nici că avâii pentru ce, căci cei mai 
mulți eraii fără. casă şi păminturi. Legile vechi ale Princi- 
patelor tot-V'auna, -aii făcut deosebirea între diferitele cate- 
gorii de săteni clăcași, pe cari îi împărţiaă în fruntași, mijlo- 
cași, vecini și cej. de starea a patra. 

Diferinţa între starea lor. morală și materială s'a vădut 
mai bine peste munţi din incidentul înființării. regimen- 
telor de graniceri la, 1762. Ai refusat să primescă armele 
și să se facă graniceri şi uniţi şi mai bucuros aii dosit, 
părăsindu- și casele și avutul, clăcaşii de 3—4 dile în săp- 
tămână și s'aii mutat în alte sate şi pe alte moșii şi ait 
continuat a, face mai departe claca, dijma şi tot felul de 
angarale în condiţiunile de mai nainte; dovadă, că starea 
lor materială nu era, atât de precară, pre cât suntem o- 
bicinuiţi a audi. Insă ai primit armele cu braţele deschise 
și s'a făcut și uniți, şi devenit grăniceri, cei cu puțin 
pămînt de cultură, mijlocaşii şi codașii, lipiturile, .dilerii, 
dar şi mulți libertini, 6meni liberi după persâna lor, boeri 
scăpătați, moșneni fără de proprietate, 6meni liberi din 
Fundul regiu, etc., cari toți:s'ati declarat gata'și s'âii înscris 
a primi arme, ca cu ele să capete loturi mari de moșie 
de la stat în satele ce erau să fie militarisate. 

Nici odată Românul n'a fugit de muncă și de greutate. 
lar unde a avut o conducere bună sa dovedit a fi:un 
element de ordine și cultură de prima categorie. Bacri- 
ficiile- făcute cu el pe terenul social cultural și economic .
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nu r&mân zadarnice, şi le compenseză mai curind ori mai 
tirziu cu prisosință. EI este. acela, care se înmulțesce mai 

„tare între popârele conlocuitâre şi vecine, şi el duce mai 
“mşor la tăvălâlă și nevoi, de cât ori-care altă națiune. A- 
rare:0ri dosesce şi lipsesce el de, la postul s5ă..In pri- 
vinţa, sporirei lui numerice față de vecinii lui, români din 
Bucovina în o sută de ani (1776 : — 1870) ajunşi la un 

- traii mai regulat ai. sporit de la 75.000 la, 208.000 su-. 
“flete, ceea-ce ar da un spor de 1770, sai un crescămiînt 
anual de 1,8104, pe când Germanii, d. ex. ait un spor: 
mult mai mic — neînsemnat chiar. Saşii din Transilvania 
în 130 ani ai sporit numai cu 58 70j0,. iar Germanii din 
provinciile austriace Tirol etc., numai 33,630%/,. De aceia 
în Bănat Românii au ajuns iarăși. să aibă majoritatea re- 
dlativă, ei cari. în secolul al-18-lea părea că ai să fie 
exterminați de acolo, când contele Perlas şi consocii, la 
1761 în interesul siguranţei nemților aă pus la, cale “fâi- 
m6sa împingere — Schiebung (1) în bălți. 

Românilor din satele Sefdin Kisfalud şi Sacalahaza, ridi-” 
când o singură dată 340 familii de . Români, cu circa 2.000 
de suflete şi. cu căţel şi purcel din satele şi pămînturile lor 

"cele bune şi i-au băgat î în bălțile Bogeului la Toracul mare 
“Şi mic și hlek: Vadă ori şi cine ce aii devenit adi acei 
români. în satele și gospodăriile lor. 
- Românul -este -mai_tenace de cât Ungurul, Germanul și 

“Slavul, Sasul şi Şvabul, sunt la înălţimea, lor şi de ad- 
mirat, numai ca ţărani ghiaburi pe când dacă a început să 
le: morgă râi, el nu se mai pote opri pe povirnişul pră-" 
pastiei până ce n'a perdut totul. 

Românul ca mai dedat cu necasurile şi nevoia, fiind 
impilat de secoli, este mult mai tenace şi la necazuri 
desvoltă mai multă energie, și dacă a cădut de: 20-—30 
de ori, el tot de atâtea ori se ridică iarăși. EL. învăță și 
-adoptă ușor ce este bun de la alții, şi prin: cumpătarea 
sa -el face concurență seriosă celor „mai bogaţi și mai 
culță de cât el. | | 7 

4 

(1) Szent Klâray Jeni. Olâhol lăltăztetăse Delmagyarosză igon mult sză- 
.Zadban, Budapest 1891. 

A
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“Românul dacă este bine condus este destul de expansiv—: 
centripetal nu centrifugal: Aceste sunt fenomene cari le poți 
-observa dilnic în comunele mixte de peste munți, în Tran- 
silvania ca și în Bănat, în Bucovina, ca şi în Ungaria proprie, 
între  populaţiunea română și germănă,- română și ungară. 
Dacă însă Sasul şi Şvabul sunt și adi mai bine situați mate- . 

rialicesce şi mai buni economi, nu trebuesce perdut din ve- 
-dere, că aceştia aii fost situați în mai bune condițiuni de cât 
Românii de -la început, şi aii o cultură veche de secoli; ai 
o preoțime forte cultă, cum nu se găsesce mai cultă, nicăiri 
în Europa între preoțimea rurală, și care a făcut fârte- mult 
pentru deșteptarea lor. Dar în decurs de 50 de ani dala 
emancipare au făcut şi Românii destul progres pe terenul 

“cultural, social, şi economic — cum nu.a făcut progres 
mai mâăre nici unul din poporele monarehlei dualiste. Vreai 

_să vedi buna stare economică şi culturală la țăranul român, 

mai de cât să privesci la Românii din Nadlac în, comitatul 
Cenadului, la cei dela San Millăuşul marsşi din Torace; 
Com 'Torontal, și pe la Chitighaz, acolo unde concurenţa 
a fost. mai mare și lupta n mai inverşunată ș și este până în 
qilele n6stre. 
Dacă țăranul din România. în acest interval a scăpătat 

din ce înce şi. se găsesce actualmente in miserie sub tâte 
raporturile, causa nu este el, este sistema cea nouă de 
“cultură fără mijloce, intermediatorii dintre el şi proprie- 
“tate, cari au avut cu totul alte interese: de cât înstruirea, - 

şi desvoltarea lui economică și socială. Pe terenul economic 
el n'are lipsă de concursui altor coloniști, dacă moşiile ' 
mări ar fi bine înzestrate şi exploatate sistematic, am&- 

"surat progresului timpului. Atunci instrucţia primară i-ar 
veni mai mult și: în ajutorul economiei sale mici. Precum 

acolo instărirea lor nu a periclitat existența latifundiilor 

cu: numerâsele ferme-model celebre din Bănat Ungaria 

„proprie, Transilvania şi Bucovina, tot așa de puţin o vor 

periclita şi în țara românsscă. 
Pentru proprietate şi proprietar, înfiinţarea de sate nouă 

pe moşie afară de capitalul însemnat ce ar obține îndată pen- 

tru pămîntul cedat la locuitori şi comună, ar uma de sine 

„crescerea, valrei moșiei, în urma sporirei braţelor; și alte 

Dr. Maior, IN..— Economia rurală. Ă 2 „19 *
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avantagii, destul de însemnate,. cari încă'nu trebuesc tre-. 
cute cu vederea: arondarea mai: nimerită a moşiei și re- 
ducerea considerabilă a speselor -de cultură, - cultura şi... 

- folosirea mai sistematică a pămintului. Pe cele mai multe 
- moşii tot pămîntul a fost spart deja şi arat, așa că 
arendasii de aci "nainte nu vor avea. unde -să se mai 
întindă cu cultura, ca să pâtă spori arenda; din contra, 
pe multe moşii arenda va trebui .să scadă, în urma lip- 
sei de capital şi a scăderei naturale a forței productive. 
a pămintului, şi_treptat vor seca şi scădea şi mijlocele - 
de exploatare. De-altă parte scăderea continuă a prețului 
cerealelor, în urma concurenței ţărilor. transoceanice, va 
face necesar sati să schimbăm agricultura, nostră radical, 
reducând suprafața destinată culturei cerealelor, sau să. 
angajăm capitale mai multe în ea, ca să producem mai 
mult şi mai bun la hectar şi pogon, și tocmai capitalele 
lipsesc tuturor. . 

Deci faţă: de producțiunea nesigură a, cerealelor, consti- 
tuirea de sate noue pe moșiile mari dar lipsite de braţe 
şi de ori-ce acareturi, ar fi o adevărată operă de bine- 
facere şi de salvare — fie sub forma vechilor țărani em- 
baticari, ohavnici, taxalişti, etc., cari ar avea să- dea pe 
fie-care an o anumită rentă sigură în bani sait producte, 
ori să facă-anumite qile de muncă, stabilite de mai "nainte 

_pe un preț fix. d. ex. la-semănat, la secerat, căratul bu- 
catelor, la culesul porumbului etc., care nu vari6ză ca 
prețul cerealelor dintr'un an. în altul, şi nici.nu fac agri- 

“cultura 'aţât de riscantă. Aceste daturi sai dile de muncă 
“ar constitui -o rentă și un venit sigur al moşiei pe care 
proprietarul ei tot-d'auna ar putea conta cu siguranţă. 

Ţ&ranul mai bucuros sar învoi să facă muncă pentru 
rescumpărarea pămintului săă' de care el este sigur, de 
cât să plătescă rescumpărarea în bani, de care -nu este 
sigur. Prin constituirea şi dotarea satelor noui cu păminturi 
suficiente, moșia nu se trunchiază și nici perde din va- 
l6rea ei, ci câștigă prin o mai bună arondare și propor- 
ționare a ei care atrage după sine reducerea în mod 
considerabil a speselor de regie, înlesnirea controlului 
şi supravegherei. Satele cele noui ar veni înființate tot-
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dauna la extremitatea moşiei în partea lipsită de braţe, 

"pe trupurile isolate ori disproporţionate, dismembrate de 

restul moșiei, -cari îngreun6ză numai exploatarea şi. con- 

trolul ei. Apoi la- dotarea comunei cu locuri de arătură, 

fineţe, pășuni,. grădini și păduri, s'ar utilisa mai bine și 

terenul şi moșia, alegendu-l după calitate și dând fie-cărui . 

teren destinaţiunea cea mai nimerită cu' constituția sa. 

Delurile cari la: coline și munte se surpă și macină în- 

continui de plâie şi după fie-care puhoiii mare îngr6pă 

sub mormanele lor de petriș lunci măndse, ele sar putea 

împăduri din noi de către comunele rurale ca să devină 

„iarăşi un teren productiv în interesul și favorul tuturor, 

şi riurile n6stre de la munte şi coline ar înceta de a mai 

face revaşele și devastaţiunile acele enorme, după fie-care 

pl6ie mare prin esirea din matca lor indatinată. Comunele 

ar ridica în curind păduri acolo unde nu există în par- 
tea lipsită de păduri şi de ver-ce plantaţiune a țărei în 

Bărăgan si la câmp peste tot unde nu există, şi aceste ar 

contribui la îndulcirea climei... Comunelor și locuitorilor 

ar aduce fol6se mai mari prin -delimitarea de pășuni de 

veci, de cât prin pămîntul de cultură, de care tot mai 

“pot găsi pe bani și pe muncă în dijmă, şi cu chirie, dar 

nu pot găsi pășune. bună pentru vite în -apropiere de 

cât cu preţuri enorme. Constituirea de pășuni. și păduri 

comunale inalienabile pentru o sută de ani bună ră în . 

satele vechi şi noui, ar fi o adevărată binefacere și mă- . 

sură de prevedere, căci le-ar asigura locuitorilor pentru 

60—100 de ani înainte posibilitatea de a ţinea şi cresce . 

vite, fără, de a, fi exploataţi — și este sciut că țăranul prin 

vite se ridică şi progreseză. 

Proprietarul nu cinstesce și ced6ză nimic din drepturile 

sale. Prin aceia că moşia de 4—5—6.000 de pogâne, cât 

insumdză adi la, noi în termen medii proprietatea mare — 

-s'ar reduce fie-care moşie mare cu o mie cinci sute saii două 

mii'de pogâne'că întindere, și echivalenţa ei ar obține îndată, 

în bani, pentru înzestrarea restului cu cele necesare—pentru 

- aceia moşia tot moşie mare și proprietate mare r&mâne, 

mult mai mare de cât moșiile mari din Boemia, Germania 

de nord—ţări tipice cu proprietate mare, îndoit și întreit”
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de râari ca ale seniorilor de acolo. ..Prin aceia că sar 
face sate noui şi înzestrări noui şi pe moşiile particulare, . 
sar înlătura odiul contra proprietăţii mari particulare, 
care ar putea să se întârcă într'o di contra proprietății 

private, de a, considera de o nenorotire de a: se fi sta- 

„bilit țăranii pe moşii particulare și nu pe cele monăstiresci 
și ale statului. Vechii boieri tot-d'auna ati mers de o po- 
trivă cu statul în măsurile sale agrare, bine înțeles în in- 
teresul lor proprii, ba mulță ai emancipat pe ţigani îna- 
intea statului. 

Precum țăranii noştri şi-au plătit singuri văminturile. 
lor obținute după legea rurală din 1864 în condițiuni 
pentru ci destul de onerâse și sub consecințele funeste 
a 2 ani de fâmete și scumpete, tot aşa ar-plăti ei pămîn- 
turile lor şi acum în scurtă vreme. 

Comunele şi-ar plăti ușor pămîntul comunal prin im- - 
punerea de taxe de pășunat pe vite în 10—12 ani, şi ar 
rămânea pentru - sute: de ani în- putință de a ținea vite 
fără de a mai plăti taxele exagerate de adi — iar locui- 
torii ar putea ușor plăti acele taxe, având deja din primii 
ani o pășune bună pentru vite, și pe urmă ei şi vite mai 
bune, mai de folos. 

Pentru înlesnirea de plată a “sătenilor cât şi a proprie- 
tarului! moșiei, ca acesta să obțină îndată capitalul nece- 

„ sar,.ni se par6 nimerită intervenţia statului ori a unui. 
institut de bani — numâscă-se el Casa rurală, Credit, ori 
altă instituţiune financiară, înființată anume pentru stvir- 
șirea şi lichidarea, întregel. afaceri. Ea, ar face pe inter- 
mediatorul între proprietarii pămîntului cedat comunei şi 
la, sătenii particulari, și ar proveni tot odată și „conflictele 
iscate între părţi. | 
Proprietarul care va prefera aş procura ast- fel mijl6- 

cele necesare pentru. exploatarea raţională a „moşiei sale, 
va avea, tot-deauna putinţa de a alege și atrage la sine 
țărani cu. ceva prindere şi dare de mână, cari în scurtă 
„vreme să- și potă ridica. ei înșiși casele şi ecaretele nece- 
sari —ca să aibă şi el folos după ei— ceea-ce statul nu 

pote face, căci el trebue să pri .P p mescă şi bun și răi, cum
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se ivesc cererile. Cel. d'intâii se face o selecţiune natu- 
vală, al douilea, însă nu, 

De alt-fel statul puţină concurență le pâte face proprie- 
tarilor particulari, căci prin evaluarea exagerată şi prin 
nimic; justificată a domeniilor sale, aă ajuns lucrurile: acolo, 
de tendința urmărită a devenit cu totul. ilusorie.- "AqI nică 
sătenii nu pot să plătescă la, timp loturile lor, și nici satele 
nu se ridică, cum ar trebui. Prin scăderea taxelor anuale 

„de plată cu prelungirea termenelor de plată de 'la 30: [a 
60 de ani nu s'a obținut încă nicio remediere, căci până 
vor termina ei cu plata loturilor se vor petrece deja 2—3 
generaţiuni de Omeni şi loturile se împarţ de 3—4. ori, 

“şi în loc de țărani cu ceva stare materială independentă i 
vor fi şi atunci. numai posesori de o pătrime 'saii optime 
de lot cioclași şi toporaşi pe câte o jumătate de pogon, 
şi un pogon sati două. Cu aceia tot nu 'se ameliorâză 
agricultura unci țări şi nici. starea de miserie a, ţăranului. 

A „fost. o înaltă prevedere - politică și economică “planul 
“primitiv a d-lui P. P. Carp de a reserva din fie- -care moșie 
o pătrime' pentru a'o vinde în loturi mari de câte 25. și 
30 ha inalienabile, basate pe minorate, şi a forma cu. ele 
o clasă de locuitori cu stare măterială cu totul indepen: - 
dentă cari să- dea pe deregatârele comunei și radimul celor 
mici a corespuns unei necesități reale la noi. Acea măsură: 
salutară a fost în urmă modificată și pătrimea împărțită tot 
în loturi mici de câte 5ha, plătibile în 60 de ani. In Bănat | 
șvabii posed i încă, şi adi loturile întregi cu aceiași mărime, 
cari, le-ai "fost date străbunilor” lor sub împ. Maria "le- 
resia şi: între Români sunt bine văduţi aceia cari aii lot 
de țăran întreg. Bauerhuf. Vadă ori și care bărbat politic 
de ai noștri satole Și gospodăriile lor, şi influența ce ai 
avut-o şi aii ei asupra, celor-V'alţi locuitori din sat. EI cresc 
și formâză pe cel-alţi locuitori şi lucrătorii și argaţii și” pen- 
tru proprietatea mare, și că pot îndată să adopte și imi-. 
“teze amelioraţiunile agricole şi economice ce ved la pro- 
prietatea mare. 

In Transilvania, Bucovina și 'Bănat dacă sunt alte ra- 
porturi economice, „majoritatea, locuitorilor satului o for- 

_meză țăranii” ghiaburi, cu stare materială independentă, 

-
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cari nici odată nu lucrâză în parte şi cu diua,la alții. Braţele. 

de muncă o daii mijlocașii, codaşii şi cei fără proprietate, 

iar argaţii slugile și - slujnicele daii tinerii înainte de a se 

"căsători şi a-şi întemeia casă şi economie proprie cari "şi 

fac educaţiunea lor într'o-economie mai mare şi bine con- 
dusă. Foştii clăcași şi românii dintre sași sunt tot-d'auna 
mai buni muncitori de cât foștii moşneni și boieri, şi ei ai 
Și “stare mai bună și de cât grănicerii de odinidră. 

“Ta privinţa; muncei. în bani față de munca cu învoială 
noi, trebuie să -dăm preferință tot-d'auna celei d” intâiui, 
fiind. -că esto mai sigură, produce. mai mult și în mai buna 
condițiuni. Munca cu.învoială, pote să fie sub anumite 
raporturi avantagidsă şi admisibilă, _dar ea, tot-d'auna are 
mari desavantagii pentru patron ca și pentru muncitor. 

Tot-d'auna omul care se ţine de un singur lucru, sait 
are. să 'servâscă. la, un singur stăpân, produce mai mult 
de cât acela, care are să satisfacă cererile la 2 stăpâni. 

Mai des el nu este în stare să satisfacă nici pe unul nici 
pe altul cum se cade. Lucrătorul învoit și plătit în producte. 

- ori pentru datorii contractate din iarnă, cum să lucreze el 
cu tragere de inimă în brasda arendaşului sai proprieta- 
rului săi, când propriile sale pămînturi îi rămân în păragină 
și 'și sm&nă sie-și tot-d'auna tirdiii și porumbul lui îi rămâne 
nesăpat de il umple. buruiana ?! In iobăgie clăcașul fâcea 
claca câte 2— 3 dile în săptămână. vara şi iarna, dar îi 

„ rămânea şi lui timp să-și caute de ale sale, sai că avea 
și ținea mai multe juguri de vite, pe când după legea 

 tocmelilor agricole numai Vinerea și - Sâmbăta “nu pote fi 
fi scos la clacă, și nu. permite: esecutarea lui la muncă. 

Dilele proprii de muncă sunt relativ puţine în an, îm- 
părţite pe anumite epoce și sesone, iar în acelea.el mai 
des este ocupat la proprietate pentru stingerea datoriilor 

„Şi. angaralelor sale, și dacă-și: ucr6ză sie-și afară din se- 
zon puţin. folos i-aduce. 

Arendaşii, caută să-l exploateze şi cu dijma; nu-l dij- 
muesc la timp, ci-l ţin cu bucatele pe câmp.cu lunile de: 

i-se strică, pentru a mai storce de la el ceva angarale și 

plocâne. F Grte des poţi vedea pe ț&ranii noştri rămânând cu 

porumbul nedijmuit pe câmp.-incă până pe la finea lui 
- rr . . 

2 4
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Novembre, vedi femeile cu copii mici, cu căţel. și purcei, la, 
distanța de. '8—10—15 kim. de sat, şedând în zăpadă diua 
si n6ptea în câmp la grămedile de porumb că arendașul i 
din lipsa de personal n'a putut ori n'a voit să-i dijmuiască. 
Cundscem -un cas unde arendașii greci ai unei instituţiuni 

- de bine-facere, ai ţinut pe ţărani cu porumbul necules, 
până în luna lui Februarie, de la mâncat ciorile de pe 
câmp” si nime nu sa interesat de: sârta şi munca lor. 
„Munca cu învoială o fi ieftină, nu contestăm, însă, este 

cea mai defectudsă între tâte. 
La munca, cu învoială patronul puţin pâte să influen- 

țeze asupra calității muncei ce-i fac: țăranii. -Dinşii iarăşi 
nu posea nici vite bune, nici unelte de Dâmne ajută. In. 
definitiv, muncind fără zel şi fără spor, țăranul nu' are 
vre-un câştig deosebit, nici după munca, la proprietate: şi 
nici de la, pogânele sale proprii şi din cele luate cu dijmă; 
ale sale unele şi altele fiind lucrate tot-d'auna, pe urmă, 
de ordinar după ce a trecut epoca și sezonul. 

In privinţa muncel cu învoială şi în parte, faţă de munca în 

bani și în propriul săi cont a ţ&ranului, vom cita un c3s care. 

îl garantăm Ca autentic şi de probă. 

-In comuna $. din Transilvania, comună mare și bogată locu- 

ită de saşi și. români, și unil și alţii forte buni muncitori, și 

cu proprietate mare a statului. In comună erati 20—30 familii 

“de plugari români fără de proprietate și pămînt proprii de cul- 

tură, dar încolo avâii economia complect aranjată, cu tote cele 

_ necesare unui plugar. Ei luai pămînt de Ja-arendașul statului 

şi de la particulari, pe care îl munciai în parte. Condiţiunile de 

învoială eraii satisfăcătore din semăEnături şi porumb dedei 1:1 

iar” din fin şi otavă 2:5.sau 1:1 daratunci mai făc6ă încă câte 
o qi de câsă or! două dile de secere, sai aducâii vre-un car de 
bucate din câmp. pentru arendaș. Alte: daturi și angarale nu €- 

_Xistaii. Vitele le ţinâii în păşunea comunală fără de nici o taxă şi fără 
“de veri-ce restricţiune de cât plata păstorilor. Arendaşul statu- 
"lui îşi avea plugurile şi vitele sale proprii şi de braţele cu în- 

_voială se 'servia numai la c6să, secere ori la căratul bucatelor. 

Arenda, era torte mică, ce plătia el pentru domenii; adi numai 
cârciumele aduc venit t îndoit.
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EX bine cu. acea sistemă de învoială, nici arendașii nu ai câş- 

tigat şi făcut stare din arenda de moșie şi vr'o 4 cârciume, 2 
Mori, etc., din contra unul a perdut întrega sa avere, dar nică 

” țăranii cu cari aveaii el învoelile, nu ati progresat. Acei țărani 

muncitori în parte. cât aii lucrat ei -cu învoeli în mai bine de 

30 de ani (1850—1880) nu' ai progresat întru nimic. După anul 

1880 însă, săvîrșindu-se comasarea statul şi-a luat domeniul săi - 
să-l cultive în regie și a înființat ferma model pe el, pe care - 

îl cultivă exclusiv” în bani, şi în mod sistematic. Țăranii 'cei cu 

învoială de mai nainte, iati păminturi de cultură în arendă de 

la comună, biserici, şcâle, particulari şi ai progresat enorm; 
adi sunt mai toți proprietăraşi, cu pămînturi proprii, pe lingă. 

„cele ce le ţin cu arendă. Unii ai clădit şuri de piatră, și-au a- -- 
- coperit nemestiile cu ţiglă, şi aă devenit economi bine situaţi 

materialicesce. Intre dinşii, veci adi cu: car .și plug,-cu carul. 

încărcat de producte din recolta proprie pe acela, care mai nainte. 
din mosă. și strămoși, era numai pălmaş sai păstor. A „Muncitorii 

cu diua, cari lucreză pe domeniul statului găsesc ocupaţiune di 

de di anul întreg, și dacă se țin de muncă pe domeniii, altul 
câștigă ușor 400—500 corâne pe. an. numai bărbatul singur fără 
temeie şi fără copil, din care trebue însă 'să xnănânce. Cultura 

"de aqi atât pe domeniul statului cât şi a țe&ranilor nici că pote 
„fi comparată cu cea din nainte vreme de sub arendaşi şi . cu în- 
voeli. “Țăranii plătesc 20-24 corâne de juger arendă.: ă 

Este adevărat, că acesta este un singur cas, dar şi la alte co- 
mune vecine lucrurile sai petrecut întocmai, de aceia el merită, 
să, fie studiat și încercat și la noi în ţară, dacă în loc dearendaşi ca 
intermediatori şi exploatatori; nu ar fi mai nemerit dea arenda moşia | 
pe un număr mai mare de ani direct la ţăranii de pe moșie, şi 

"a-l stabili pe moşii de ale statului şi ale Etoriilor ca un fel de 
“ţărani arendaşi sat embaticari. pe: termene mai lungi. De: “cât a- 
rendaşii, cari nu posed nimic propriii pe. moşie şi din ale agri- 
culturei, şi nici experiență “nu ai, noi: “credem! că ” ar fi mai ni- 
merit de a o arenda la țerani, cari aii vite şi unelte proprii de 
muncă Şi- au tot interesul să o menageze şi îngrijâscă de ea. | 
"De cât cultura cu învoeli în 'ori-ce cas este superidră cultura 

în bani cu vitele şi uneltele proprii având argaţi tocmiţi cu anul 
și. familii cu contract, de cari poţi să dispui în ori-ce moment 

N 
N
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după voinţă şi trebuinții. Aceştia: vor produce mai mult canti. 

tativ. şi calitativ de cât ţăranii cu învoeli. 

Agricultura în legătură cu meseriile, Forte des auqi şi 
poți citi la, noi propuneri din partea unor Gmeni de alt.. 
fel serioși de felul acesteia: să introducem prin șcâlele 
rurale și prin inițiativa particulară meseriile între ţ&rani : 
ca; vara ei să fie ocupați în agricultură şi să lucreze cât 
se pâte de ieftin pămintul și iarna: să'se ocupe cu meseriile,. 
dacă vor să trăiască, și atunci de sigur, că nu va mai 

"exista mizerie la sate. Propuneri fârte ingenise de alt-fel 
n'avem ce dice, dar lipsite de bază şi provenite din par-- 
tea unor 6meni cari nu-.cunose natura și starea lucru- 

„rilor. Incercările făcute în direcţiunea, acesta, nu au dat 
nici-un resultat practic. Deşi ar fi-de dorit, ca câți mai 
mulți români să se îndeletnicescă cu meseriile și comer- 
ciul, şi să nu mai fim un .popor eminamente agricol ca să 
trăim cu toții numai din agricultură, totuși este mai grei 
de făcut de cât de dis. Incontestabil,-că ar fi un mare 
“progres pe terenul social. și - economic, când în fie-care 
„comună rurală și urbană ar exista, câţi-va: meseriași TO- 
mâni cel puțin din meseriile mici curente: 'cismar, rotar, ' 
dogar, lemnar, timplar, ferar, -etc., şi pe fie-care: moșie - 
mare ar fi: ateliere complecte de lemnărie, ferărie, etc,, 
cu meseriași și : ucenici români, recrutaţi şi formaţi din- 

tre fiii. sătenilor, ca tote lucrările și mari și mici de pe 
moşie, să le săvirșim- numai cu Români şi nu cu străini. 
Totuşi ea va fi grei de realisat de o cam dată. Expe- 
riența. de tote. dilele, ne arată, -că tot ce a fost.venit la 

țară, a trecut exclusiv în mâna străinilor şi specialiştii în 

marea lor majoritate de pe moșiile mari sunt 'stre&ni. Ro- 
“mânul a rămas numai cu lucrările și ocupaţiunile ordi-. 
nare brute cari nu renteză. A propaga meseriile în aşa 

„Mod, ca să-i ocupe pe toți cu satul întreg iarna, întrâgă, 
va Îi ceva și mai grei. . 

Apoi meseriile se pot desvolta şi vor prinde bine r&- : 
dăcină numai acolo, unde există deja un debuşei pentru 
ele, iar debușeul se câştigă numai cu. grei prin munca, 

solidă și marfa. de bună calitate. Nică odată însă plugarul 
nu va putea să dea un bun meseriaş, cum nici meseria-,
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şul nu va da un bun muncitor agricol. Meseriașul plugar 
va, lăsa pe mușterii săi să aștepte cu lucrurile aduse la el, 
îi va amâna de pe o di pe alta, că el trebue si se ducă la 
plug, la c6să și secere, și nu va putea, trage cosa și nici 
secera, diua întregă, nefiind obicinuit cu arșiţa sorelui și 
căldura. Iarna el să stea de meserie, ori să-și îngrijescă 
de vite, ca primăvara ele să fie apte de muncă ?! Chiar 
și carul, plugul şi grapa lui, ca să și le facă singur, îl 
costă pe el de 2—3 ori atâta, cât ar face dacă le-ar cumpăra, 
din tirg gata, și ale lui tot prâste es. Pentru ferărie_lui. îi 
trebuesc unelte așa de multe și scumpe, pe care nici în dece . 
ani nu le pâte amortisa lucrând pe s6ma sa; ca să lu- 
creze «pentru. alţii şi aibă mușterii este grei de admis și 
mai grei să susţină concurența cu lemnarul sai ferarul de 

„meserie. EL devi nu pâte fi de cât un cârpaciti în ambele 
în „agricultură “ca şi în meserii - și -cărpacii este știut, că 
adesea mor de f6me. | o Ni 

Statisticile străine o confirmă pe deplin :.câsta. Ţăranii 
ghiaburi: de la Rhin cei cu 100 ha proprietate, nu-sunt 
aprope de loc datori, în termin medii numai până la 100% 
„din val6rea moșiilor lor; țăranii mijlocași tos de acolo cu 
50—100. ha proprietate, ai datorii ipotecare. până- la 50 
la sută din val6rea moșiilor, iar. dilerii şi meseriașii - cei 
cu */, ha proprietate, cari lucreză și lor și la alţii, și sunt şi 
agricultori și aii și meserii, sunt datori vînduţi de la, 70—900/, 
din val6rea, caselor şi moșiilor lor. Ore la noi n'ar fi tot 
așa? Un'alt cas mai apropiat de noi. Vedi la Ocna Si-. 
biului situațiunea materială a meșteșugarilor agricultori 
unguri, și a plugarilor români şi unguri esclusiv de opo- 

“trivă! tot acelaşi fenomen în tirgurile şi satele săsesci, 
Teamă ne este că, ca același lucru se va petrece şi la. 
noi cu meseriaşii agricultori. o. 
„Cu totul din alt punct de vedere vine. considerătă in- 
dustria de casă, și înființarea unor. industrii mari sau! 

_mMici locale, pentru prelucrarea, produselor agricole și a materiilor prime existente în localitate, şi formarea de - industriași. acolo” unde n'a existat: d. ex. prin deschide- 
rea unei cariere, mine ori țiglării, cărămidării, ca pe lingă „cei ocupați în agricultură să le dai de câștig la alții în
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industrie. Aceste se pot fârte ușor introduce acolo, unde 

există materie primă multă şi eftină în localitate, pentru 

a da acestia o valore mai mare, şi a o pune în  consu- 

- maţiune și ai crea un debuşeii. In satele muntene, unde 

există o industrie de casă desvoltată, există mult lemn 

ori piatră, și cei ce se ocupă ce lucrările de lemnărie de 

obiceit nu se îndeletnicesc cu agricultura însă deși ci dispun . 

deun exerciţii de secoli, transmis din tată în fii cu tote 

acestea ei nu pot susține concurența nici în soliditate' nici 

în eftinătatea, lucrărilor lor cu meseriașii specialiști de la 

orâșe, cari ai învățat meseria, “mai sistematic, şi al și u-, 

nelte mai bune de cât dinşiă. Aceștia sunt meseriăși născuți 

din tată în fii, şi totle merge prost și decad din di în qi. 

Industria proprie de casă unde există, ea .ocupă mai 

mult femeile în timpul iernei şi mai puțin bărbaţii, cari. 

şi vâd de vite sau că sunt numai câte-va familii în sai, cari 

se îndeletnicesc exclusiv cu aceste meserii, dar nu şi cu 

agricultura, ca principalul. mijloc de câștig. “Impletitul de 

rogojini de papură este f6rte desvoltată în unele comune 

de la Baltă, şi ar putea lua un avint frumos, dacă cine-va 

sar interesa -de.ei mai d'aprâpe; dar nu există încă o in- 

dustrie de impletit coșuri fine și ordinare de rechită la 

țară, care ar putea fi fârte lucrativă şi uşor de introdus 

pe multe moșii de la Dunăre. Industria, textilă. este forte 

desvoltată la noi și ea a ajuns la un mare: grad de-per- 

fecţionare cum la puține popore există ; "1 lipsesce însă in- 

curapiarea, și debuşeul. A lipsit până acum omul provin- 

denţial, care să o concentreze și să-i: creeze un debușeii, 

şi ţ&rancele singure.nu sai putut avinta, până la- a în- 

cepe cu ţesăturile lor un negoț de export. Introducerea, 

elementului negustoresc în moşiile mari şi la: sate, n'a 

avut darul de a desvoltă nici industria de casă locală, 

nici ai creia ei un debușeii, ci. negustorii -fermieri mai 

“curind aă „căutat să o.-sugrume și: sufoce în germene. Și 

cine este în stare să se opună negustorului în vînarea câș-. 

tigului și interesului săi? - ME e 

Apoi există la tâte în natură o epocă de activitate în- 

cordată și epocă de linişte, epocă de muncă intensivă și 

 seson mort, în care individul se reculege şi câștigă puteri 

7
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„nouă pentru noui producțiuni, de ce n'ar beneficia de ele 
și plugarul? a | 

Deci în loc de a-l face pe ț&ranul nostru plugar pe ju- 
mătate și “meseriaș pe jumătate, maj bine să căutăm să-l 

* fasem un plugar desăvirşit, însă un plugar raţional care 
să-şi dea sema de cea ce face și ceea ce nu face. 

De alt-fel în agricultură pe. moșia mare și mică există 
vara și. iarna destul” de lucru şi posibilitatea de a le da. 
ocupațiune la toți. Moşiile mari dacă sunt. bine înzestrate 
Și bine conduse pot să: dea ocupaţiune şi câștig munci- 
torilor lor vara și iarna; vara îi va ocupa la câmp nu 
numai în şesonul intensiv al lucrului ci și în alte timpuri 
iarna la grajd cu îngrijirea, vitelor, în ambare, magazii, 
în. pădure, grădină, la amelioraţiuni. agricole; nu le va da 
însă aceleași plăți, fiind-că iarna diua, este mai scurtă și 
lucrările mai puțin urgente. Și mai. uşor. pâte ocupa pe 
femei și bărbaţi, dând o bună desvoltare culturei plante-. lor industriale ; sfecla: de zahăr, cânepa și inul pentru tors | şi țesut, papura şi rechita fină pentru 'împletit,- tocmai în vederea de a le procura, ocupaţiune suficientă munci-. torilor săi pentru 'timp de iarnă, Iarna de alt-fel la noi, este une-ori destul de domâlă, de:se p6te lucra. cu bun succes totă diua, și în libertat6. Aci ati mare rol așa numitele industrii agricole, tovărășiile cari ocupă și daă de câștig “munditorilor şi familiilor lor, pe timpul ierni” în sesonul mort.. Defectul cel mai mare însă al. agriculturii nâstre este. că ţăranul în sesonul muncei intensive, muncescs . pentru stingerea de datorii și în clacă,. şi -după termina- ? rea muncci câmpului de tâmnă până primăvară nu-l maj întrebă nimeni de! braţele sale, iar arendașul și proprie- tarul s5ă, se retrage la oraşe. Ar fi de mai mare folos pentru el, dacă i-ar da posibilitatea, să, țină și crâscă vite cum se cuvine, şi. de: pe: la curte ar prinde câte-odată și-el ceva săminţă bună de vite. și de plante. Ele i-ar da - ocupaţiune. destulă Și câștig şi pentru iarnă la sine acasă şi i-ar. compensa unele perderi. şi neajunsuri de vară, Muncile în agricultură se fac „cu servitori. permanenţi, tocmiţi .și plătiți cu anul şi cu luna, numiți argafi, cu lu- crători cu diua și cu lucrători streini, cari vin numai - 

= . 
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pentru câte-va qile, săptămâni sau luni, lucreză cu ruptul 
ori cu diua, și după terminarea muncci -. se între pe la: 
vetrele lor, - | 

Argaţii și persânele de serviciu se tocmesc mai cu s6mă 
cu luna sat cu anul dintre, tinerii necăsătoriți din loca- 

„litate sai streini, cari. încă nu şi-au întemeiat-o casă și 
menagiii proprii. Ei şed la curte şi "şi ai masa une-ori 
şi hainele de la curte,-pentru ai avea stăpânul fot-deauna 
la disposiţie. pi . 

Cei mai mulți 'și fac ast-fel oducațiunea şi instrucțiunea 
lor specială la curte, şi care le este: mai de folos pentru 
întrega lor. vieţă ulteridră.. Ceea-ce ai învăţat şi practicat 
în ţinereţe la curte la un stăpân bun şi în o economie 
bine condusă, aceia o menţin pentru vi6ţa întregă şi o prac- 
tică maă târdiii şi la dinşii acasă. Pagubă însă că la lu- 
crul cu învoeli nu prea se usiteză a ţinea slugi şi argaţi, 
şi nici fii de țărani nuse aplică bucurosca argaţi și ser- 
vitori pe la particulari. 

Tot-deauna este mai de preferat” de axă ţinea argaţii şi 
servitorii necăsătoriți la curte şi a le da, hrâna de. acolo, 
pontru a-i, avea la îndemână diva, și n6ptea și a, disbune 
de ei în ori-ce moment după trebuință. Ei find- -că suni . 
tineri sunt mai puţin de sine stătători şi ad lipsă de con- 
trol şi de supraveghere mai de aprâpe. De aceia contactul 
nemijlocit cu stăpânul sai administratorul moșiei are a- 
supra lor o influenţă covirşitâre şi educativă 'în ceea ce 
„privesce punctualitatea, ordinea și curăţenia. Cel ce nu se 
obicinuesce şi deprinde cu acestea de mic copil şi până 
ce este încă tinăr sub ordinele altora, nu le învaţă nici ca 
om matur, iar cel ce s'a deprins și dedat cât-va timp cu 
ele, le practică până la adinci b&trineţe, fie la stăpin, fie 

"la sine acasă, în- casa, curtea şi pe moşidra sa proprie. 
Aceștia după ce sai: căsătorit dati buni muncitori aă mo- 
şiei şi. meni de încredere ai stăpânului. 

Simbria argaţilor şi servitorilor tineri se face de obi-: 
cei în-numerar și puţină în naturale: producte, veșt- 
minte etc. -Unde se usiteză acordarea de vestminte se 
pâte continua în ceea ce privesce încălțămintea, dar în 
colo este mai bine de a nu le învoi acestea, ci a le a-
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“corda” îndemnisarea în bani, căci ei se cred tot-deauna 
nedreptăţiți şi scurtaţi în beneficiile lor; — cel mult le 

_facem unele daruri-în haine la. qile mari pentru a-i în- 
curagia la muncă şi la punctualitate. Mai nimerit este de 
a le “acorda şi accesoriile acestea în bani, ca să-și cum- 

pere apoi dinşii, ce găsesc de cuviință. Mai curind li se 
pâte acorda, ceva în product, a căror calităţi variază mai 

„puţin. Plata lor exclusivă în bani lunar ori anual, cu în- 

treținerea, proprie încă nu este de recomandat; pentru vi- 
„_ziţii și argaţii de la, boii de muncă, când este să meârgă 
carăle- departe saii 'să iasă de pe moșie, după transpor- 
turi etc., lor le este grei de a. se aprovisiona cu merinde 
pe când stăpânul care dispune trimiterea lor pote îngriji 
mai ușor şi de hrana lor cumulativă de cât fie-care în 
parto de a sa, atâț pentru 6meni, cât şi pentru vite, fie 
pe moșie [ie afară din moşie. | 

Plata lor exclusivă în bani, deşi este mai uşoră de cal- 
culat, dar nu este de dorit nici din punctul de vedere al 
argatului, fiind-că preţul victualelor variază fârte mult din- 
tr'un loc în altul. și după. anotimpuri. Intr'un loc traiul 
este mai scump; în altul nu găsesci nici-cu bani de ale 

mâncărei, ceea ce la țară, se întâmplă forte des. De aceia 

este mai nimerit ca ei să-și aibă hrana lor sigură de la 

curte. Alt-fel cu hrana proprie aducendu-le-o părinţii ru- 
_dele ori streinii la care şi-a costul, odată le aduc mân- 
carea, la timp, alte ori nu ; — de multe ori se perde timpul 
prețios cu ducerea lor la mâncare sai cu așteptarea după - 

„mâncare, care în definitiv tot în detrimentul patronului 
ese. Ceea ce câştigăm la moră, se perde.la rişniţă. 
“De aceia unde sunt mai mulți argaţi şi servitori pe 

moșie, mai bine le întocmim o bucătărie proprie a lor, 
- şi deosebită de a stăpânului. Influenţa este însă mai mare |! 
când contactul este nemijlocit şi mănâncă: și ei la aceeași 
masă şi din aceleași bucate cu stăpânul. . 

Mult mai buni sunt argaţii familişti ai moșiei, cari sunt 
aședați stabil cu familiile lor cu tot pe moşie, în. locu- 
inţele proprietății, căci ei sunt mai siguri, nu pot deserta și 
să părăsescă serviciul și lor le putem încredința cu siguranță, 
mare obiecte de valsre. Ei nu fug așa de. ușor, sunt mai
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legaţi de moşie prin familia şi avutul or, şi interesul lor 

se identifică. de multe ori în total cu interesul moșiei; 

De ordinar cei mai mulţi dintre ei și-aii făcut stagiul de 

tineri pe moşie, şi prin purtarea, lor esemplară, și-ali câş- 

tigat încrederea administratorului sai stăpânului moșiei. 

Prin lungul servicii pe moșie și cunoscând fie-care pă- 

mînt și lucrare în parte, după cum se usitză a se face, 

lor lise încredințeză - posturile de încredere şi serviciile 

principale ale moşiei, unde îi putem avea mai puţin sub- 

ochi şi controlul este mai dificil. Un contingent de lu- 

crători şi argaţi de aceștia este o adevărată zestre și po- 

d6bă a moşiei, care nu se pâte preţui și plăti în bani. 

Dacă este în interesul moşiei de a avea un contingent 

numeros de argaţi fideli şi buni muncitori pe moșie, este 

de datoria administratorului moşiei de a căuta de a-i ataşa. 
şi conserva moşiei cât mai îndelungat. Acâsta el o pote : 

face forte uşor, căutând şi promovând și unele intereşe 

particulare mai mici ale lor, ca să-şi vadă -şi ei un pro-. 

gres 6re-care, și cu anii serviţi ce trec, să se cunbscă și 
dinşii cu ceva. 
"0 vom obţine ușor dându- le ocupaţiune anul întreg, 

iar nu ca să-i concediem tâmna, şi vara când împreju- 
„rările ne permit. pote să dăm ocupaţiune chiar și la femeile 

și la, copiii mai mărișori ai lor şi le înlesnim crescerea și 
- instrucţiunea - -celor mici de şcâlă. 

Plata argaților căsătoriți li-se face parte în bani, parte 
în producte necesare: menagiului şi casei lor. | 

Familiile argaţilor și muncitorilor” stabili ne oferă posi- 
bilitatea de a “utilisa' cu bun preţ la 6menii moşiei o parte 

din produsele moşiei: cereale, carne, slănină, lapte, unt, 
lemne, etc. tote calculate în bani după prețul curent: 

” Pentru argat este mai ':avantagios să capete tste cele 

necesare familiei sale':pe un preţ, de mai înainte stabilit 

de la curte, iar simbria lui să-i rămână numai pentru 

cumpărarea de haine, contribuţiune şi alte mici daraveri 

“ale lui şi o-parte din ea să o: potă pune de o parte, bani 

albi pentru dile negre. De obiceiii femeia lui şi copiii mai 

mărişori încă produc, căci vara merg Și dinșii la muncă 

w | i Ii



304 

cu diua, ori la al lor și.intră în categoria muncitorilor 
cu diua ori cu luna. IE 

Femeia, aparţine întâiii familiei și casei pentru crescerea 
„copiilor. şi ţinerea curăţeniei şi îngrijirea, casei și mena- 
giului, și numai .în a doua linie vine în considerare ca 
brațe de muncă, pe care putem conta cu Gre-care! sigu- 
ranță. Obligând-o şi pe-ea la muncă. regulată, ica își va 
neglija menagiul și copii, și se demoraliseză întrâga,. fa- 
milie și atunci perderea este mai mare. Să se interqică - 
însă strict femeilor argaţilor de a_merge la alții la muncă 
cu diua afară de pămîntul lor propriă. Nu este r&ă ca pe 
cât împrejurările ne permit, să dăm ocupațiune și mijlâce 
“de câştig femeilor argaţilor în casă şi afară din casă, ca 
să aibă să îngrijescă și ele de un mic menagiă al lor, 
la care forte uşor pâte contribui stăpânul moșiei prin acor- 
darea de o mică grădină pentru legume, loc de cartofi și de - 
porumb pentru. trebuințele proprii, dar nu pentru vindare 
și speculă, căci numai femeia singură nu-l p$te mundi; 
apoi pășunea pentru ţinerea de o vacă ori capră, un porc 
doi, gâsce, găini, rațe şi pe alocurea unde este cu putinţă 
crescerea vermilor de mătase, le 'dăm gratuit frunda: de 
dud, ca, să-și hrănescă vermii cu ea, “şi -să producă bo- 
rangic, să cultive cânepă şi in pentru fibre ori lână pentru . 

„tors-şi țesut pentru făcut pânză și pănură în casă, pe 
timpul iernei ca să nu se cumpere pe acestea. Acestea, 
tote 'produc, și aduc un venit însemnat menagiului lucră- 
torului și argatului. De obiceiii plata cea moi. mică li se 
dă în bani; cea mai mare în producte şi în naturale. In 
producte li se dă întreg tainul, de care ai trebuinţă cu 
familia în decurs de. un an. Pentru raporturile nâstre de 
la țară, un vizitii se plătesce cu 200-—250 lei anual, un 
argat la boi cu 150 lei și întreţinerea. Un argat familist. 
„trebuesce tot-deauna mai bine plătit de cât unul tînăr ne- 
căsătorit; de ordinar se plătesc cu 250—300 lei în nu- 
merar și producte, iar vătafii, isprăvniceii, logofeţii se 
plătesc cu 400—500 lei anual, mecanicii, grădinariă și alți 
muncitori meseriași și specialiști, cu 1.000—1.200—1.600 
lei în bani și producte, ori că ei participă și la, venit. 

La stabilirea, cantității de producte și alte emolumente



în natură, putem avea grije. de mai înainte ca să le com- 

binăm cele acordate 'ast-fel, ca să nuavema lupta vara 

-cu dissenteria, cu frigurile de baltă și pelagră. In acests cop 

le vom da productele ast-fel combinate, ca ei să-aibă hrana 

suficientă, substanți6să şi igienică. Pe lângă alimentul lor. 

principal-care este și rămâne mămăliga, le vom impune con- 

diţiunea ca femeile lor să facă pâne dospită şi coptă în cup-- 

tor, şi pe_lângă porumb le dăm bucate de pâne, grâii saă 

secară ori îndoitură de grâii cu secară, după cum sunt 

mai obicinuiți cu pâne de grâii ori de secară. Pentru în- 

lesnirea, şi obicinuirea, femeilor de a câce pâne, nu costă 

mult de.a le face pe sâma lor. un cuptor propriii comun 

pentru pâne, ori la două familii unul, în care să-și câcă 

pânea alternativ. Şi aşa paiele de grâii .și secară la noi 

- se.ard la mâră ori li se dă foc adesea cu şira, întrâgă, 

fâră de nici un folos; deci putem acorda din ele și pentru ars 

cuptorul de pâne, dacă nu avem cum-va la disposiţie alt. 

combustibil ieftin gătâjă și vrescuri, vreji de rapiță și de 

mac, pusderii de cânepă, ciocălăi de porumb, etc. . 

Nu este răi să le dăm de la curte şi leguminâsele ne- 

cesari în bâbe, cum şi cartofii pentru făcut pâine de cartofi, 

şi pentru consumaţiune, până ce se vor deprinde cu ci 

de a-și cultiva dinşii, iar zarzavaturile.. necesare să și le 

cultive fie-care femee. Pe moșia proprietarului, care ȘI în- 

_felege bine rostu: stă și interesul moșiei sale, câvciumarul Grec 

„oră Jidan, brutarul Bulgar și grădinarul Sîrb mare ce cdula, 

chiar dacă prin aceia ar visca a perde câteva sute (2—300) 

de lei pe an de la dînşiă, căci le câștigă și compenseză -cu 

prisosință îndecit din altă parte, căci va rămânea 2—3.000 

"lei în punga muncitorilor numai din legume, apoi cârciuma- 

rul, medicul și farmacia, costă mai puţin. În interesul igienet 

şi aptitudineă de muncă al argaţilor și muncitorilor să, el va 

căuta să facă a se prodhice aceste pe moșie de fie-care familie 

-ân parte şi cât mal multe. Chiar băutura și articolele de Vă- 

cănie necesare lucrătorilor și -argaţilor se, le pote procura 

proprietarul mal ieftine şi de bună calitate de, cât că singuri, 

caci le cumpără în-mare mal ieftin, și le pâte da muncitorilor 

să cu prețul de cumperătâre, saă pe lingă un mic . beneficiti 

în favorul casel lor, a obștei. * | 

Dr. Maior. IV.—Economia rurală, - | 20
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Prin atari. măsuri înțelepte și prevă&dătdre, şi înfiinţa- 
„rea unei societăți de consum și economie între dinşii, 
desvoltă numai simțul de ordine și de bună chiverniselă 
între ei, din care tot proprietarul trage folos, iar pe 
muncitorii săi nu-i mai speculeză cârciumarul, - simigiul, 
zarzavagiul etc., ca tmna ei să au se alâgă cu nimic din 
sumele câştigate de la proprietar. Proprietarul n'ar' avea, 
de a se plinge nici de beţivi și nici de proletari peritori 
de f6me pe moșia sa, şi de demoralisațiune și de bâle epi- 
demice în sat. - | 
„Cele-l'alte producte li se pot da în natură. O familie 

de muncitori cu 4 copii mici are lipsă pe an de 16—18 
hl. de bucate, care pste fi jumătate porumb și jumătate 

- grâu ori secară. . A le da mai mult de cât acestea, este - 
greşit, căci ei mai des îl risipesc de cât îl întrebuinţeză 
pentru sine, iar dacă ai să vindă, este grei de contro- 
lat ce aii vîndut din al.lor proprii, și ce din: al altuia?! 
Dacă ai pămiînturi proprii, atunci este mai nimerit ca ei 
să le dea în parte ori cu dijră sai arendă altuia, căci 
nu le pot munci la timp și cum se cade, căci ori negli- 
geză pe ale lor, ori pe ale proprietăţii. Fasole și mazăre 
li se pote da câte 30-——50 litri de familie pe an. Tot așa, 
carne, slănină, untură, pesce sărat, sare, oțet, rachiiă, pe- 
trol, etc., în cantitatea stabilită. Lemne de foc sunt nece- 
sare 8—10 m: de familie pe an. Dacă li se daii mai pu- 
ține, caută se compenseze lipsa din altă parte. Incălţămin- 
tea li se dă rar în natură, şi mai rar îmbrăcămintea. 

“Să le dăm însă posibilitatea, să-și cultive şi producă 
singuri o parte .din cele necesare menagiului lor — gră- 
dina de legume și pășunea, pentru o vacă (capră), doi: 
porci mari” și gâsce. Pentru grădină și loc de cultură pen- 
tru cartofi, verze, este de ajuns o jumătate de pogon — 
până la un pogon. Este absolut necesar şi în interesul 
lor şi al moșiei ca să-și cultive Şi producă şi ei o cepă, 
un pătrunjel, varză, morcovi, “cartofi, etc., pentru ca să nu le cumpere de la alţii, şi să mănânce maj puţine bu- 
rueni și castraveți verdi și pepeni, ca să nu capete friguri. 

Grădinile li se fac sau în jurul casei lor, sat în apro- 
pierea locuințelor tâte la-olaltă, ca să potă fi împrejmuite
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“si apărate de vite şi porci etc. Porcii şi gâscele le pot 
ţinea la pășune și porcii să-i îngraşe cu rămășițele me- 
-nagiului lor şi cu porumb. Tot așa pot să ţină şi găini, 
rae, ori curci, cari prin ouble lor încă le aduc fol6se, și 
tmna, bobocii de gâscă şi curcile le aduc frumâse venite 
în bani. 

Pentru lapte este necesar ca. fie-care familie să țină- 
o vacă f&tată, ca să aibă laptele dulce cel puţin pen- 
tru vara întregă, ori și o die două în turmă pentru brânză 
şi lână, care iarăşi costă fârte puţin pe proprietarul mo- 
şiei. Laptele și brinza sunt alimentele de căpetenie pen- 

tru ori-ce muncitor, și -laptele dulce este alimentul indis- 
pensabil pentru copii mici și mari. Pentru lapte vine în 
considerare vaca; bivolița, şi capra. Numai puţină bună 
voință să fie din partea proprietarului sai a administra- 
torului moșiei, şi le pâte înlesnila fie-care din argaţii sta- 

* bili ai moșiei să-și țină o vacă ori o bivoliță de laptecare 
costă, și mai puţin de cât vaca, cu vițelul ei până la eta- 
tea, de un an; unde sunt mai puţine, vacile muncitorilor. 
pot să umble în cir6da satului, -și la pășunea, comună dim- 
preună cu ale proprietăţii; dacă sunt mai multe atunci să 
formeze o cir6dă deosebită. Unde însă proprietarul sati 
arendașul are -vite de rasă de mare val6re și nu pote 
permite locuitorilor şi argaţilor săi să aducă vite streine 

pentru a nu introduce vre-o molimă între ale sale, acolo 
le pote impune să cumpere vite numai de la el ori de 

"la săteni. Prin aceia ar fi și argaţii şi proprietarul folosit, 
dacă ei fin corcituri de la vitele proprietarului și de o 
val6re mai mare de cât cele locale, căci de la corcituri 
de rasa Pinzgau Simenthal, pâte să capete 1.500—2.000 
litri de lapte pe an, pe cari de la vitele de rasa podo- 
lică nu le-are.- 

Pentru moșia, de mii de pogâne nu este lucru preă de 

a găsi un loc potrivit de! păşune și pentru vitele argaţilor, 

cum și de fn pentru ei şi adăpost pentru iarnă, ca 

nici ei să nu le. mai ţină iarna cu paie și coceni, afară 

sub cerul liber. Une-ori și păstorii ai învoite vite proprii “ 

între vitele proprietăţii. Scutarii, bacii. și ciobanii sunt 

plătiţi în producte aprope exclusiv, aii dreptul să-și ţină
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anumit număr de.oi între oile proprietății, în scop -de aj 
“face prin aceia direct interesați să îngrijâscă mai bine de 
oi, și le mulg câtă-va- vreme pe s6ma lor, prin acesta ai 
și ci. un interes nemijlocit la paza şi îngrijirea: turmei. 

Păstorii de ordinar sunt cu hrana lor, numai la ciobanii, 

cari sunt mai toți flăcăi necăsătoriți, li se trimite tainul 
de. la curte. - 

-Cu hrana argaţilor și muncitorilor streini ne orientăm 

mai mult după “Obiceiurile” lor proprii, şi cu cele cari sunt 
deprinși dinșii, dar având în vedere o alimentațiune nu 
numai ieftină, ci în prima linie substanţisă și igienică, - 
pentru a -combate dissenteria, frigurile de baltă, ȘI pela- 
gra şi alte bâle endemice locale. 

Nimic nu este mai păgubitor, de cât: a avea braţe şi ar- 
gaţi mulți, cari însă tâtă vara zac de friguri și alte maladii 
endemice şi sunt nedestoinici. de: muncă,- pe când acâsta 
ar fi atât de uşor de a.o preveni și: impedica prin un 
regim alimentar potrivit. Dar iarăși este greșit și dă loc 
la “nemulțumiri. şi conflicte, căutând a le impune lor un 
regim alimentar.cu totul neobicinuit şi diferit de cel cu 
care sunt dinşii obicinuiţi de mici copii, sat a le schimba 
regimul de odată. 
După Voith şi Pettenkofer, un om adult, are lipsă pe 

di să . capete în hrană, grame: = 

Proteină Grăsime  ' Materii Raportul 
extractive” nutritiv, 

La repaos . ..: . .137 gr. T2or.. 352 gr. -1:39 

La munca potrivită .. 118 » 56 » 500 » 1:44 
»y 7» încordată. . 137 » 173 » 352 » 1:31 

De locuit argaţii familiști locuesc la dinşii acasă, ori 
la alţii cu năiem în sat;. pentru cei necăsătoriți însă tre- 
bue să îngrijescă stăpânul de locuinţe. Pentru ridicarea 
igienei şi salubrităţii lucrătorilor și sătenilor, pote să facă 
fârte mult proprietarul, secând bălțile cari infectâză aerul, 
împedecând de a se- mai pune murdării în apa curgătâre 
ori stătătâre care infecteză apa de băut, şi prin îngriji- 
rea, de locuinţe igienice pentru argații săi. Atunci putem 
spera “că vor ieși și ț&ranii din. bordeiele lor scunde,
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întunecâse şi umede, când -de pe vastele moșii și de la 
curţile lor vor dispare -bordeele: şi speluncile pentru ar- 
gați. La sistemul nostru de exploatare, şi cu elementul 
negustoresc din moşiile mari, tocmai viezuinile. erai prea 
“scumpe pâte pentru personalul de serviciă. al moşiei nu- 
maj ca să nu scâtă dinşii bani din pungă, pe când ar- 
gatul şi servitârea care a trăit ani. do dile.la curte, în 
camere mai lumin6se şi calde, desigur că riu se va duce 
acasă ca să ș6dă în bordei în pămînt şi găsind un bor- 
doi de la bătrână: va căuta să.se scape cât mai curînd de 

In Ungaria şi Germania din causa, lăţirei socialismului 
event ati impus proprietarilor și arendașilor. de moşii 
construirea de case igienice pentru lucrători, având fie- 
care familie o locuinţă cu 2 încăperi şi o bucătărie co- 
mună la' 2 familii. De ce nu ar lua şi guvernul nostru. 
atari măsuri în interesul igienei muncitorilor?! 

Numai atunci vom avea argați şi muncitori buni pe 
moșii şi îi vom -putea obicinui cu ordinea şi curăţenia în 
servicii și la dinşii acasă, când pe moşiile mari vor fi 
locuinţe” sistematice pentru lucrători. De aceia proprieta- 
rul care-şi cundsce interesul săi proprii, le pote înlesni 
să-şi facă fie-care argat - familist și lucrător stabil, casă 
igienică, ajutându-l cu' material şi bani, ca să "i-o achite 

în urmă, ori că le clădesce el singur în regie. Pentru 

moșiile mari, unde nu există de loc sat și braţe, acesta 

ar fi mijlocul cel mai nimerit de a înfiinţa sat și a-l po- 
pula, construind proprietatea case pentru argaţi şi mun- 
citorii stabili, -pe cari ei să le amortizeze în câţi-va ani, 
ca să devină proprietatea, ohavnică a lor. Casele Gmenilor 
de servicii pot șă fie construițe. din - zid cu cărămidă arsă 

“şi nearsă,'în paiantă, din pămint bătut, din lemn, din gard 
de nuiele și lipite cu lut şi apoi văruite ca să fie destul 
de curățele. . .» E 

In Bănat și pe pustele Ungariei sunt numai case de lut 
dar destul. de igienice şi curăţele. | 

-Ţă&ranii noștri, încă ştii să clădâscă adesea forte Îru- 
mos, dacă ait din.ce, şi -li se dă, mână de ajutor sau li 

se pune mijlâcele necesare la dispoziţie; cel mult este ne- 

cesar de a li'se impune numai un plan: general în ve- 
2
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derea simetriei satului, a ordinei și curățeniei. Pentru 
fie-care, familie în parte sunt necesars 2 odăi de locuit, 

şi o bucătărie, ca familia de muncitori să fie despărțită 
întru tâte de cele-l'alte, numai cuptorul de pâne și spălă- 
toria să o aibă în comun mai multe familii la o laltă. Casele 
le' putem grupa și la o laltă pentru controlul mai lesni- 
cios, este însă tot-d'auna mai nimerit ca ele să fie des- 
părțite şi fie-care casă să-și aibă poiata, curtea și grădina ei 
împrejmuită. Și este bine acesta, ca fie-care familie de lu-. 
Crător și argat să se simtă ca la sine acasă. Unde sunt 
mai: multe familii ast-fel stabilite, proprietarul le pote în- 
ființa şi șcâlă și biserică ca să contribue și el din al săi 
la educaţiunea, tinerimei, care va mări numai autoritatea 

lui înaintea, Gmenilor săi și încrederea în el. Acâsta. tot- 
dauna se usita în vechime cu biserica, și este necesar: 
chiar. In străinătate școla și biserica se întrețin mai des 
de proprietate, sub numirea de patronat. La noi numai 
pe Domeniile Corânei graţie -munificenţiei M. S. Regelui 
și inițiativei d-lui I. Naliuderu, sai făcut aprope pe tâte 
moșiile și satele biserici și şcole de model. | 

O casă ţ&rănâscă cu tote ecaretele necesare unei mici 
gospodării şi din materialul existent. la faţa locului, s'ar 
putea clădi f6rte- ușor cu 600—'700 lei, cu tote cele ne-. 
cesare, care calculată cu 5%, dobindă și 2%, amortisment, 
ne-ar veni locuinţa unci famiiii de argaţi la 40—50 lei 
chirie pe an, de sigur .0 chirie destul de moderată, dar. 
în schimb ar costa mai puţin medicul, farmacia, babele 

şi Omenii fiind mai puţini bolnavi, am avea mai multe 
„braţe valide de muncă. Calculând chiria chiar cu 60 — 
70 lei anual, după 7—10 ani ele sai amortisat deja, în 
cât locuitorii lor ar putea deveni stăpân ohavnici pe ele, 
şi ast-lel am avea, sat și brațe pe moşie. fără să obser- 
văm și fără de a avea necesitate de autorisațiuni speciale, 

Pe terenul social şi economic proprietarul pote să facă - 
și mai mult întru ameliorarea stărei. morale și: materiale 
a lucrătorilor săi, înființându-le o societate de consum, o 
casă a lucrătorilor la care să contribue și -el şi dînșii cu 
ceva pe fie-care an, din care să capete ajutâre în cas de 
bolă, pensiuni viagere, muncitorii bătrini Şi infirmi și cei - 

i NI 

i
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schilodiți. în urma negrijei lor sati din neglijenţa și vina 
altora. Lucrătorul devenit infirm și neapt la o muncă pote 
fi aplicat încă cu bun succes la un alt serviciă și muncă 
mai uşâră, ca pândar, pasnic la magazii, păstor, etc. A- 
cestea se şi uziteză pe tâte moşiile mari în str&inătate.. 
Patronii cu stare ăi făcut şi mai mult pe terenul social 
pentru lucrătorii vrednici şi servitorii vechi ai moșiei: le . 
designeză mici locuri de pămînt şi locuri de cultură, ca 
proprietate, ca, la bătrineţe să-și: vadă, şi dinșii încununat - 
“succesul muncei lor având un pălmac. de pămînt ca-al lor 
"proprii şi ceva capital agonisit din micile lor economii, 
ca să-l aibă la bătrânețe. a 

Cu aceste măsuri și instituţiuni economice sociale și cul- 

turale face să progreseze agricultura, iar nu cu stringerea 
muncitorilor în şuruburi, lăsarea lor fără vite, iuarea ) până 
si oul de sub găină, şi cu măsurarea circonferinţei oului, 
Sranului şi muncitorilor moșiei. Ele asigură existența Şi 
traiul îndelungat al muncitorului pe moșie şi face. po- 
sibilă viaţa patriarhală dintre stăpân şi servitor la olaltă. 

La procedarea cu dreptate, echitate, dragoste. și bună- 
voință din partea patronului, muncitorii săi o var res- 

plăti-o prin atenţiune, ascultare, devotament și recunoscinţă 
din parte-le și o conlucrare armoni6să între dinșii va fi . 
rodul acestei convieţuiri, dice  Koppe. 

Ba unii proprietari din străinătate merg și mai departe. 
Po unele moșii proprietarii acordă la argaţii și muncitorii - 
lor gratificațiuni și” daruri în bani ori în natură; alții îi 
“pun să participe şi dinșii la- beneficiul net al moşiei în 
.scop.de a le desvolta mai bine interesul și zelul pentru 
progresul moșiei. Acâsta din -urmă este însă mai grei de 

stabilit şi recere o comptabilitate exactă. Apoi succesul, 

final şi venitul net la moşia mare este forte elastic, va- 

riază fârte mult dintr'un an într'altul, si depinde de multe - 

împrejurări, nu numai. de asiduitatea și zelul muncitorilor. 

ci şi a administraţiei, de climă, etc. De aceea aci pro- 

prietarul, aci muncitorii se cred scurtați în drepturile și 

beneficiile lor, şi respunderea pentru- nesuccesele avute le 

pune „de obiceiii fie-care în sarcina, altora. 

De aceea nu este consult a le promite participarea | la,
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o anumită tântiemă din beneficiul net, pentru dinșii grei 
de stabilit şi de controlat.. Se pâte admite însă ca să 
“beneficieze fie care la un anumit %/, din câștigul realisat 
de el-insuşi, după. munca, și stăruința lui proprie. Ast-fel 
se usiteză a se remunera diligința * și stăruința grădina- 
rului, participând şi el la; beneficiul, realisat din fructele, 
florile şi pomii. crescuţi şi vînduţi de el; la păstori le dăm 
o numită primă de încuragiare pentru animalele tinere 
crescute-de dinșii, sai din cele îngrășate de dinşii la vin- 
dare; baciul și ciobanii capătă mulsârea oilor la finea se- 
zonului în favorul lor. Cultivatorii de vite de rasă daii 

„prima de încurajare păstorilor pentru fie-care vită vîn- 
dută; la muncitorii cu diua le plătesc deosebit din ce ai 
făcut pe deasupra la săpat, secerat, cosit, ete. în scop 
de a-i încuraja pe toți la muncă întețită. 

- Dacă deci din principii nu este nimic de obiectat contra 
modulii de a plăti la argaţi și muncitorii stabili ai moşiei 
o parte din remuneraţiune în bani şi alta în naturale — 

_ este însă fârte de condemnat precupeţirea acestor din - 

“urmă. T6 îngrozesci, când vedi ceea ce se petrece pe 
multe moşii de la noi—și ce ai făcut negustorii noștri 
fermieri din țăran: un proletar cum mai 'răă nu pâte să. 
existe nici în Irlanda, lipsit de ori-ce. demnitate de sine, 
lipsit de pudiciţie, și cum n'a fost'el nici odată!! Pe multe 

„moșii di-de di şi în ori-ce moment vedi venind argatul şi 
țăranul muncitor- pe moşie ca să ceră și împrumute lucru- 
rile de prima, necesitate, începând de la pachetul de tutun 
și 100 gr. de sare, de la ocava de 'mălaiu şi fasole: până 
la cele mai mari trebuinţe ale lui: opinci, suman, etc. 
Acesta, dursză de Lunea dimineța. până Duminecă sera, 
necontenit, şi pe multe moșii nu li se dă nici bani nici 
producte, ci un bon către 'cârciumarul grec și jidan din.. 
sat sai către băcanul de la oraș ca să-i speculeze și aceia; 

_Vedi femeia ţăranului punând la ea acasă, 6la-de mămăligă .- 
la foc ca să fârbă, dar trimițând tot-odată după o oca, de 
mălaiă ori o jumătate de oca, de fasole la curte, sai după 
puțin pesce şi umblând și așteptând câsuri întregi după 
chelar „administrator sai comptabil. la, curte, și pe: moşie, 
ca să îi dea cele ce doresce ea, iar acasă așteptă bărbatul
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cu vitele gata să plece la câmp, femeea sa să mergă la lucrul . 
ei .dar nu este încă gata mâncarea până la orele. 9—10- 
din qi, unde alţi muncitori sunt deja în parte obosiţi de 
muncă. De aceea la dinșii nu vedi nici un spor nici la, 
muncă nici vre un progres prin muncă, din câusă că pe moșie 
nu este termen fix şi di anuniită de plată. Tâmna la Sf. 
Marie și la Sf. Dumitru „ăranul nostru este tot aşa în 
lipsă. de tâte şi trebue să câră și imprumute de la pro- 

- prietar şi arendaș, «ca și în Martie şi Aprilie. 
Acea, sistemă, de a precupeţi ast-iel -alimentele şi o- 

biectele promise, ori acordate argaţilor, pote să fie fârte 

- ducte — fie alimente pentru 6meni, fie hrană pentru vite, 

potrivită pentru negustori şi: desvoltarea spiritului negus-. . 

toresc al administratorilor actuali ai moșielor; ea, este insă 
detestabilă în efectele -ei și numai în favorul muncitorului 
nu pâte fi, căci după fie-care muncitor ar trebui să, stea doui 
comptabili, unul la curte și altul la el acasă; ca să în- 
semneze ce i-a dat şi' ce a primit. Cu ea nici odată ar- 
gatul şi muncitorul nu, se va. obicinui cu cruțarea şi chi- - 
vernisâla, nici la casa sa proprie nici la altnl, și cu tim- 
pul ajunge în dependenţă totală de alții şi aşteptă ca să-i 
fie dată porţia, dilnic: ca la copiii cei mici. Prea. departe 
merge tutela și epitropisirea ţăranului nostru în tăte. 
De aceea câ ce li sa acordat şi stipulat în contract, 

fie în bani, fie în producte, să li se dea în deplină mă- - 
sură și la “anumite epoce, odată pentru tot-deauna, ca apoi . 
să caute şi dinșii să chivernisâscă aşa'de bine cu ele, ca -- 
su nu ăjungă în strimtorare. Avansurile în bani şi în pro-. 

7 

ar trebui interdise. sau neacceptabile în contractul de în- 
„-voială ca un mijloc” de degenerare, și esploatare sistema- 

„tică a ţ&ranului. 

Va peri 6re ţăranul. de fâme dacă nu-i va da arendașil 
"oră cârciumarul înainte din iarnă? Nici de cum, va fi cât-va 

timp în suferință, dar tot odată prin aceea va învăța 
minte și va, deveni deplin -stăpân pe munca sa, și la anul. 
va fi mai prevădător, şi mai bun chivernisitor și. cu timpul 

-va tinde să ajungă la stare materială independentă de pro- 
prietar și arendaș şi va munci esclusiv în bani. 

Mulţi - caută, să. “intre la stăpân « ca argați, când ai ajuns
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r&ă încurcaţi în datorii, de nu se mai pot plăti—dar după 
ce şi-au plătit datoriile ori și-aii făcut ceva parale, se în- 
torc înapoi la casele și moșidrele lor căci vorba aceea 
«fie pâinea cât de rea tot mai .bună la casa mea». 
„Dacă ţ&ranul nostru se găsesce actualmente în mizerie 

ceea ce de fapt și este şi nu pâte fi contestată, causa mi- 
seriei lui provine din duplicitatea rolului săi ca mic gos- 
podar independent și muncitor cu braţele şi cu vitele la 
proprietate, care îl face să nu fie bun muncitor nici la 
sine. și nici la proprietate. Mai des se neglige el pe sine: 

și portă cu vorba şi pe alții; apoi, un alt cusur al lui, 
provine din, datoriile cari se perpetuâză din an în an, pe 
care nu le mai pâte achita nici odată, precum și din causa 
legei de inalienabilitatea pămînturilor țărănesci, obţinute 
prin legea rurală de la 1864 și următorii, după care el 
nu pote vinde și înstreina puținul pămînt ce posedă în 
satul săi, ca să se ducă după câştig mai bun în altă 

- parte, unde munca și braţele lui sunt. mai bine plătite, şi 
nici că agonisind ceva parale să mai potă cumpăra pă- 
mînt de la, consătani de ai lui, ca să ajungă cu timpul 
sătean ghiabur şi cu stare materială -independentă. . 

Acesta numai ca cârciumar sati mic antreprenor.-o pâte 
face, ceea-ce pentru el este grei de admis. Va să qică. 
o bună parte din cauza mizeriei lui provine din aşeză-: 
mintele și instituțiunile n6stre agricole economice.” 

Muncitorii proprii.ai moșiei se împart în muncitori li- | 
beri fără contract, cari muncesc cu brațele şi uneltele pro- 
prii și muncitori cu vitele lor, apoi în muncitori cu _diua 
numiți diferi și pălmași, lucrători cu ruptul ruptași, lucră- 
tori ambulanți sai lucrători streini, lucrători stabili sai 
cu con'ract şi lucrători în parte saă cu dijmă, supranumiți 
și lucrători învoiţi. e) - 

. Munditorii liberi cari nu ati contract, sunt tot-d'auna 
„„ stăpâni pe munca și braţele lor. Ei. muncesc când capătă 

de lucru iar când nu, șed și consumă -ce ati agonisit. 
Fiind-că ei: nu pot să-și adune și conserve pris6sele muncei 
lor pentru alte timpuri, ci ea are întrebuințare numai în. * 
anumite momente când se săvirşesce — valdrea ei depinde 
mare parte de cerere și ofertă; depinde însă și de spesele
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de producţiune, de mijlâcele de traiii—sub care nu se pote 
presta pentru durată. Marfa muncă în privința valdrei ei 
depinde in prima, linie de susţinerea individului și a fa- 
miliei, conform posiţiei sociale— și de crescerea copiilor 
până în starea de a-și agonisi și ei pâinea lor, și apoi 
de utilitatea ei ca să servescă la noui producţiuni. Ea 
este cu atât mai depreciată, cu cât o pot săvirşi mai mulți . 
inși în aceeaşi calitate ca -munca ordinară și la care nu - 
se cere nici experiență prealabilă și nici-vre-o iscusință 
deosebită. Munca specialistă tot-d'auna . se plătesce mai 
„bine, 

__ Deşi muncitorii liberi sunt nu numai conscii şi țin mult 
“la libertatea lor, totuşi de multe ori starea lor materială 

“şi morală nu este.de invidiat. Ei sunt, este adevărat, stă-. 
pâni pe munca şi braţele lor, dar nu pot dispune şi de 
capitalul şi de _mijlâcele necesare de a.o putea esercita.. 
şi aplica când vor dinșii. In- acestea; depind de alţii, cari 

- maj uşor se pot dispensa, de serviciile lor de cât ei de 
al6 altora, 

Acesta face ca ei numai în parte să se bucure de li 
bertatea, lor, când dispun de Gre-care avere proprie, şi - 
de dre- care mijlce, -care le permit să. aştepte cu oferta, 
până ce se caută și-plătesce și mai bine munca, eventual 

_pot să se ducă în altă parte ca să caute. angajamente. 
. Lmerătorii cu diua -lucreză și sunt plătiți pe diua între- - 
buințată efectiv la lucru, fără de considerare de ceia-ce 
at produs şi de .calitatea, muncei săvirşite. Munca lor este . 
adesea, cea mai scumpă şi mai nedrâptă, între tote, nu 
numai față de proprietate, ci şi. față de lucrători între ei. 
Unul lucreză mai iute și mai mult, şi altul mai încet şi. 
mai puţin, iar plata lor este egală. Dacă ei 'nu sunt con- 

. trolaţi și supraveghiați de aprope, au tot interesul ca să: 
'prelungâscă lucrarea, pentru u face mai multe dile. De 
multe ori munca săvirşită de dinșii abia face ceva. mai 

__ “mult de cât plata și mâncarea lor.: Numai sub o condu- 

cere şi supraveghere continuă pot. dinşii să producă su- 
-ficient, şi cu acâsta, de: multe ori încarcă spesele produc- 
ţiunci. | o 

Muncitorii cu ruptul sai „ruptașit, sunt tot-d'auna mai



„816 -- -. 

„buni muncitori de cât muncitorii cu diua. Fie-care din ei are 
interesul nemediat să lucreze şi producă cât mai mult, 
și beneficiază fie-care în raport cu munca săvirşită de el. 
Cel silitor şi îndemănatice nu mai este împedicat şi ţinut 
pe loc de cel negligent şi incapabil, şi nici că muncesce 
pentru acela, ci fie- -care câştigă după cât produce. Lucră- 

„torii cu ruptul şi - în accord, se silesc tot-d'auna să gă- 
tescă mai curînd şi să câștige mai mult, de unde adesea- 
ori munca -este -în * detrimentul lor şi al stăpânului, Lu- 
crul în accord este lucru. pe vicță și pe morte, și omul se cou- 
suma. prea îute şi se menageză prea Puțin, In tendința sa 
de a produce mult, nu se menag6ză nici pe sine, nici 

„materiale nici uneltele sale. Ca să termine mai curind si 

să începă altă lucrare, dinșii ţin prea puţin cont de timp 
și de starea pămîntului, lucrâză n6ptea, pe lună, dimineţa, 

și sera pe rouă şi pe plâie, şi nu dait destulă atenţiune 
muncei ce săvirșesc. ki nu ai lipsă de ai controlaţi şi 
supraveghiaţi neîntrerupt, dar trebue să vedem şi de ei, 
cum lucrâză, căci de multe ori lucrul făcut de dinşii nu 
se mai pâte schimba nici îndrepta. In resumat ea este 
singura muncă compatibilă cu. echitatea — și ar merita să 

. fie “este tot introdusă și aplicată și în agricultură, ca și 
în industrie. 
Munca; în acord sai cu ruptul se face sai cu bucata, 

ori după metrii curenţi — ori în total. Lucrătorii cu diua 
pot fi luaţi de la munca lor şi puși la altă muncă, ceia.ce 

“la lucrătorii cu ruptul, nu este posibil. :La lucrătorii cu 
diua numărăm și plătim numai dilele sai fracţiunile de 
dile de muncă în cari ai. lucrat, iar nu şi, dilele de săr- 
bătăre și Duminecile, pe când lucrătorii în acord. muncesc 
și Dumineca și s&rbătorea cel puţin dimincţa, ca să gate 
mai curînd. 
Plata lor variază după localitate. Şi. regiune, 'dar și după. 

seson, anotimp, împrejurările. sociale gi economice; unde 
sunt brațe multe și munca puţină, acolo braţele sunt ieftine; 
dacă muncă e multă şi urgentă, și braţe sunt puține, a- 
tunci braţele sunt scumpe. De obiceii în agricultură bra- 

„țele sunt mai scumpe în sesonul muncei intensive — în 
punilo Maiă și Iunie unde se grămădese tâte de odată
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principalele lucruri ale agriculturei: -sapa, cosa, secerea- etc., 

pe 2—3 săptâmâni, şi mai ieftine în cele-alte luni. ale 

anului, unde este mai puţină muncă şi nu este așa de 

urgentă. Și este bine-acâsta, ca vara să fie “braţele mai 

scumpe de cât primă- vara, tomna şi iarna, nu numai 

_fiind-că vara este mai mult de lucru de cât iarna, dar 

iarna, e şi diua-mai mică de cât vara, abia sunt 6—"7 

ore apte de muncă. Apoi depinde şi de an, de lipsa ce 

există între 6meni; când nu s'aă făcut bucatele și este scum- 

- pete, brațele sunt - mai ieftine de cât atunci, când s'aii 

„. făcut: bucatele și Gmenii nu sunt în strimtere. Dar de-. 

-pinde. mult şi de mijlâcele de intreţinere, de concurența, 

ce le-o fac alți. muncitori “străini, eventual dacă mai găsesc 

ocupaţiune şi în altă parte în “industrie, la, lucrări mari 

publice şi particulare, în comerciu etc. 
- Plata mvâcitorilor cu diua, se face sati exclusiv î în bani, 

sat în bani şi tain, ori exclusiv în naturale, în tain și 

producte. Exclusiv în bani se plătesc mai tot-deauna lu: 

crătorii cu ruptul, une-ori însă și exclusiv în producte; 

în bani și mâncare se plătesc lucrătorii cu diua exclusiv 

la proprietatea mică şi fără mâncare la proprietatea mare - 

din causa greutăților de a-i hrăni cu multimea; cel mult 

li se dă numai tainul ca mâncarea, să şi-o gătescă sin- 

guri. In producte cu sai fără tain, ori mâncare, se plă- 

tesc muncitorii în special la recoltă, unde li se dă o parte 

din recolta, culâsă de dinşii: la secerat, treerat, cosit şi 

uscat finul, la smuls inul şi cânepa, la cules porumbul, 

cartofii 'ete., la tăiat pădurea şi făcut: de stinjeni, etc, 

“Munca în bani cu diua se plătesce după seson, de la 80 

bani până la.2 lei pentru bărbat şi mai bine - chiar, iar 

pentru femei de la 60 de bani până la 1 leă şi 50 bani: 

pe .di. In genere .la secere se plătesc lucrătorii mai scump 

la 1,50—2 „00—2,50 lei chiar pe di. 
- Secerătorii” ambulanți câștigă mai mult 'pe di, find- -că 

ei. lucrâză. cu ruptul şi produc mai mult. Lipsa de brațe. 

la, secere o compensăm prin lucrul -cu maşinele, de unde 
și plăţile muncei sunt ceva mai mică de cât fără de ma- 

şini. In Ungaria sudică se usiteză, cosirea bucatelor cu 

cosa impedicată, și se plătesce în bani sai în producte.
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Așa, în comitatul Timişului se plătesce pentru cosirea ce- 
realelor de tsmnă 8—9 corâne de jugărul cadastral=—9,57 
ha iar pentru: cele-de primăvară 5—6 corâne iar în pro- 
ducte se plătesc de jugăr cu 60 — 120 litri de bucate, 
după specia, care se cosesce; la treerat se dă 11—13-a, 

„la, treeratul cu mașinele a 16 —- 18-a parte cu saii fâră, 
combustibil şi cu mâncarea personalului mașinei. 

“In genere seceratul bucatelor și prăşitul porumbului 
sunt cele mai scumpe și mai: împovărătore și pentru stă- 
„pân şi pentru muncitor: pentru stăpân fiind-că se lucreză 

- prea puţin în raport cu plata, iar pentru muncitor este 

defavorabil căci sesonul de muncă este scurt de 2—3: 
săptămini numai, şi dacă se întimplă să fie şi timpul 
ploios, cu puțin câștig se aleg şi muncitorii, căci în dilele 
de plâie consumă ceea ce ai câștigat. De aceea și. pen- 
tru dinșii sunt mai avantagi6se muncile acelea, cari le 
oferă ocupaţiune şi câștig pentru un timp mai îndelungat. 
La treerat bună oră și dacă nu sunt plăţile aşa de mari 
muncitorii. câştigă mai mult, fiind-că treerișul durâză mai 
mult. De multe ori agricultorul pâte_amâna treeratul bu- 
catelor, de care nu are nevoe grabnică d. ex. să le vîndă 
și afară de cele necesare pentru s&mință, pe mai -târdiu 
tocmai în vederea că spre tomna sunt braţele mai ieftine şi 
are ocasiunea, și posibilitatea să dea Gnienilor. săi. ocu- 
pațiune până tâmna, târdii. Dacă are șuri şi şoprâne pote 

să treere şi iarna sub ele. cu mlaciul și -maşinele, şi a- 
lege și productele mai bine nefiind așa grăbit. Une- -ori, 
mai cu s6mă plantele prăşitore porumb; cartofi, sfecle 
se dai cu ruptul tâte lucrările aparţinătore, ceea ce se 
numesce pogone desdviârșile — pus, prășşit, scos, cules, cu-: - 

răţit, îngrijit, cărat. Aceste sunt mai avantagi6se, dacă, 
sunt; luate în condițiuni echitabile şi pentru proprietar şi 
pentru muncitor. 
„Depinde însă mult de inteligența şi de dibăcia, stăpînului, 

„ Ocuparea, și câștigul” muncitorilor săi; el singur îi pâte 
face să, câştige mult saii puţin, să-i facă să progreseze și 
dinşii, saii să r&mână staţionari, unde se află. - 

Dinsul fără să piardă şi risce nimic din al său, le pâte 
-da ocupațiune aprope anul întreg, şi pâte săi restringă
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numai la.dilele strict necesare ale sesonului, iar d'aci 
încâlo să nu se intereseze mai mult de ei. Acela va pro- 

“cede mai-bine şi va obţine succese mai mari, care va ști - 
căuta, să, promoveze amândouă interesele, âle' sale cu ale 
muncitorilor săi. 

In genere: situațiunea muncitorilor cu diua şi cu ruptul, 
nu prea este de invidiat. Starea, lor măterială este de 
multe ori precară și prea des ajung dinşii în strimtâre. 
Muncitorii cu diua 'saii cu ruptul în industrie sunt ocupați 

aprâpe anul întreg afară de Dumineci și sărbători sau 

cel puțin vara întrgă, dar atunci ei trebue să câștige atât 

ca să pâtă trăi şi iarna din ceea, ce aii câştigat vara. În 

agricultură însă 'dilele de muncă sunt; mai limitate, reduse 
la un mic număr de dile apte de muncă în an, care variază. 
după climă, regiune, teren și plantele ce cultivăm. Ori și 
care operaţiune nu durâză mai mult de două s&ptemâni, 

1. 

şi. dacă se cultivă „puţine plante sesonul de muncă se re-. 

duce la, prea puţine dile lucrătâre față de cele nelucră- 
târe. Lucrătorii cu diua şi cu ruptul ocupați în agricul- 

tură, numai atunci ar sta bine și ar fi feriţi de crize, când 
ar dispune de ceva avere particulară ca în sesonul mort 
să găsescă, ocupaţiune la dinșii acasă, în menagiul și” e- 
conomia lor proprie, ori pe la alţi consăteni ai Tor, even: 
tual dispunând de mijloce să trecă dintr'o regiune în alta, 
după căutarea de muncă. 

Când însă în sesonul de: muncă, ei muncesc cu invoeli 

sati pentru stingerea de datorii mai vechi, atunci când 
ar putea să câştige şi ei ceva, situațiunea, materială alor 
devine de tot precară și abia pot ieși vre-odată din mizerie. ' 

"Ca. lucrătorii agricoli să găsâscă ocupaţiune și câștig 
în altă parte când la dînșii ține -sesonul mort şi munca, 
câmpului stagneză, este mai grei de admis, după ce lu- 

crătorii de specialitate cari le sunt cu mult superiori,'le fac 

concurență. Așa 'la esploataţiuni și tăieri de păduri mari 

se preferă şi caută exclusiv tdietoră de meserie, cari se în- 

| deletnicesc. unic că exploatarea de păduri şi au mai multă 

experiență în doborirea, scurtarea şi fasonarea lemnelor, 

Și în estracțiuneă lor etc., şi pe lucrătorii ordinari abia. 

i putem folosi la tăiat de lemne ordinare; — tot: așa la 

r
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scosul de piatră, săpat pămînt, etc., la cultura sfeclelor de 
zachăr se caută și preferă iarăşi lucrători cu diua sau cu - 
ruptul din cei cari ai mai lucrat la cultura sfeclelor și 
aceștia se plătesc și mai bine și se pot aplica şi în fabrică. | 
Lucrătorilor cu diua arare-ori le putem da vitele și plugul 
pe mână, și nici pe păstorul nu-l vom pune la câsă şi: 
la semănat, dacă nu s'a mai ocupat cu așa ceva. -Apoi în 
agricultură - sunt operaţiuni cari le facem exclusiv cu băr- 
baţi — şi altele exclusiv cu femei sai cu băețţi și fete, 
de ex. la făcutul și uscatul: finului, la plivit şi_ smuls inul, 
meliţat cânepa și inul, la scos cartofi, sfecle etc.. aplicăm. 

„femei nu numai fiind-că braţele lor ne vin mai ieftine, dar 

ele sunt şi mai iuți și mai dibac6 de cât bărbaţii. La, tu- 
crurile grele întrebuințăm exclusiv bărbaţi şi 6meni mari: 
nu copii şi femei. Împărţirea muncei și specialisarea dă 
tot-deauna bune resultate și în agricultură. 

In avantagiul lucrătorilor agricoli vin câte odată lucră- 
“rile mari publice și particulare Și industria, unde- găsesc 
ocupațiune une-ori în sesonul mort; în detrimentul lor suni 
lucrătorii ambulanți, cetele de: lucrători străini, cari mun- 
cind iute şi prost depreciază preţul muncei. La lucrările 

mari "publice și particulare și în industrie muncitorii cu 
diua sau cu.ruptul şi bucata se plătesc mai bine de cât 
în agricultură, tocmai prin' caracterul lor provisoriă şi de 
specialitate, dar ele se compensză prin scumpirea mijl6- | 
celor de hrană și a sălaşului, în urma marei aglomeraţiuni 

de lume. In genere la lucrări mari publice și particulare" 
muncitorii câștigă, mult, dar ej își cheltuese mult cu între- 
ținerea lor, pe când în agricultură muncitorii câștigă” mai 
puţin fie că lucrâză pe bani ori în parte, ori sunt plătiţi 
în producte, dar ei își cheltuesc mai puţin cu întreţinerea, 
și sălașul, pe cari de obiceiit le at de la. stăpân sai. la, 
dînșiă acasă. Pentru plăţile în aparenţă mai mari în in- 
dustrie, tot-deauna se constată o trecere şi imigrare a'bra- 
țelor de la țară la orașe în industrie, și numai pe tim- - 
puri de crize economice şi sociale părăsesc orășenii Și tir- 
goveții orașele, ca să trecă la ţară la agricultură, 

Aceștia sunt de puţin folos în agricultură, . afară,” nu- 
mai dacă nu s'au indeletnicit şi la" orașe cu agricultura
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cum o fac cei mai mulți din locuitorii mahalalelor. În 

genere tirgoveţii nu sunt așa de sobrii și resistenți ca - 

muncitorii rurali, dar, mult mai pretenţioşi de cât satenii. 

De multe ori braţele: se scumpesc enorm ca apoi peste 

“câtă-va vreme să se ieftenâscă iarăș, sub nivelul lor nor- 

mal. Aceste urcări şi scăderi brusce, sunt provocate de 

câţi-va inşi ajunși în strimtorare, cari nu aii fost prevădă- 

tori să-și arvunâscă braţele necesari din vreme. Insă nici 

odată nu este consult de a urca plăţile brusc și în mod 

însemnat de odată, căci mai ușor le putem urca de cât 

le putem scobori, fără a produce nemulțumiri; mai bine 

ne ţinem în limita plăţilor îndatinate pe acea vreme, și 

dacă este să le facem un spor și adaos în I6fâ, atunci 

este mai nimerit să le acordăm acel spor şi adaos pe altă 

cale în un supliment de hrană, nutreţ pentru vite, o remisă 

din. producte, etc., pe care la'an le putem scădea şi re- 

duce iarăşi, fără de a urca plăţile şi apoi a le reduce, 

care tot-dV'auna dati loc la nemulțumiri. Cu'totul greșit, 

este procedeul multora, când sunt în strimtorare a pro- 

mite tot cât face şi cât nu face, a promite marea cu sa- 

rea, cu gindul reservat de a le scădea fie din preț, fie 

din munca săvirșită, ori din dilele muncite' sub diferite 

pretexte, căci ele daii tot-d'auna loc la nemulțumiri și noi 

facem pe muncitori să fie necredincioși și abuzivi,- per- 

dând încrederea în noi. - | | 
Aplicarea de lucrători ambulanți încă se uziteză forte des 

în agricultură, în lipsă de braţe suficiente în localitate. 

Mai cu semă scobor de la munte tot-d'auna braţe nume- 

rose la 'câmp petimpul muncilor intensive, căci la munte 

este un excedent de braţe cari nu găsesc tot-d'auna ocu- 

paţiune în regiunile lor rai cu semă că pădurile se ex- 

" ploateză numai pe timp de iarnă. 
“La noi muntele deşi are forte puţin -teren apt de cul- 

tură este mult mai bine populat de cât câmpia 36,4% su- 

flete la klm în jud. Gorj şi Muscel şi 46,4: Argeș—65,2 

Prahova față de 27,5 în Ialomiţa și 33,7 jud. Brăila. 

La noi. vin cară şi pluguri de la munte în Bărăgan, 

peste tot, muncitori cu braţele de la munte din .țară și de 

peste munți din Transilvania, Bucovina, Ungaria şi de peste 

Dr. Maior. IV, — Economia rurală. | ” „21 *
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Dunăre, Bulgaria, Albania, Macedonia, cari tâmna se în- 
torc în ţara lor, alții rămân maj mult timp în ţară. Atari 

cete de lucrători ambulanți sunt usitate și în alte țări; slo- 

vacii merg în Bănat din Ungaria de nord, lucrători polo- . 
nezi şi mazuri în Germania de nord și de sud până pe la” 
Rhin; din Pirinei scobâră an de an la 20 de mii de Fran- 
cezi la seceriș în Spania; în Italia merg cete numerâse de 
lucrători din Abbruzzi în Campagna romană. Aceste cete 
sunt compuse mare parte din 6meni fără familie și fără 
pedici familiare, Gmeni tineri necăsătoriți sait cari nu ai 
moşie și vite acasă, şi caută ocupaţiune și câştig în altă 
parte, căci la dinşii acasă n'âii ce munci și nici ce perde. 

__ Cetele de munsitori_ streini stai sub conducerea și au- 
. toritatea unei căpetenii, a unui vătafal lor, cu care acor- 

- dăm şi care de ordinar este r&spundător pentru Gmenii 
săi față de proprietar şi autorităţi. Ei lucr&ză de obicei 
în acord sai cu ruptul peste tot și împart câștigul între 

Lucrând în acord ne vin ceva mai ieftini de cât cei 
locali, cari muncesc cu diua, fiind-că aceia produc mai 
mult; de multe ori însă, când timpul este nefavorabil pe ei 
ţinem și adăpostim de pomană sunt numai o sarcină pen- 

_tru- patron, căci trebue să-i adăpostescă și supravegheze 
de aprâpe, și nici ei nu se folosesc de braţele lor, căci 
în dilele de pl6ie consumă puţinul ce ai agonisit pe muncă 

„în timpul bun. Câte odată ei sunt muncitori mai experți 
şi mai buni de cât cei locali, fiind-că unii dintrii înșii sunt. 
din regiuni cu agricultura mai înaintată de cât este a _ 
n6stră, și atunci se găsesc muncitori _sdraveni între ei. 

„Aceştia sunt însă mai rari, fiind-că muncitorul bun. își gă- 
sesce tot-d'auna, ocupaţiune şi în 'sâtul săi, „Şi mare ne- 
voe să plece în străinătate după căutare de muncă. 

Astă-qi unde comunicațiunea cu ţările vecine, este atât 
de înlesnită şi ieftină în tote părțile - țării, şi căi ferate 
l6gă cele mai multe văi ale muntelui, cu marile centre 
de culiura cerealelor, ar fi de dorit o extensiune cât 
mai mare a muncei cu lucrători ambulanți pentru expan- 
siunea agriculturei, căci ea ne dă braţe ieftine. Ea im- 
plică în sine însă și mari pericole sociale și economice. 
Intâit este disproporţia între sarcine și beneficiile lucră- 

N 

e
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torilor indigeni stabili şi lucrătorilor streini. Apoi deși sunt 

ieftini între. lucrătorii aceștia streini, .pe cari noi nu-i cu- 

n6scem nu știm cine sunt și de unde aii venit, căci de 

multe ori se găsesc între ei, 6meni certaţi: cu justiţia și . 

morala publică, adevăraţi criminali și făcători de rele. Unde 

cel ce a comis o greșelă sau a făptuit o faptă rea și nu 

are motiv să.dea, ochii a doua 6ră cu cel pe care la pă- - 

gubit şi -nici teamă nu are, că autorităţile îi vor da de: 

“urma sa, nu trebue să fie tocmai scrupulos în îndeplini- 

rea serviciului încredințat lui. De aci prea ușor posibili- 

tatea, de a aluneca, a abusa de increderea, noului patron 

al său, ete. - |. 

"Deşi ducerea la muncă la câmp, 'ar constitui pentru. 

populațiunea “d6să de la munte un folos 6re-câre, mai'cu 

semă dacă ar fi bine organizaţi, căci la'câmp munca se 

face cu 2—3 săptămâni înaintea celei de la, munte, fiind-că 

se desprimăvăreză mai curind, așa că sar putea ușor 

duce la muncă la câmp, şi să se întorcă la timpul oportun 

acasă la ale lor. Totuşi și aci întâlnesc mari obstacole: la 

câmp nu găsesc îndată de lucru şi nu pot termina, și * 

"părăsi pe stăpân, când: vor dinșii ca să se întorcă la timp, 

acasă, aşa că de multe ori perd acasă mai mult de cât 

câștigă -ei în altă parte. Appi din absentism provine slă- 

birea temeliei familiei și propagarea  demoraâlisațiunei şi 

corupțiunii într'un mod înspăimântător, Prin faptul că 

lipsesce bărbatul cu săptămânile şi lunile de acasă de la 

nevastă și copii, şi neglijeză pe aceştia—iar. în cetele .de . 

lucrători ambulanți sunt indiviqi de t6tă mâna şi virsta 

și de sex diferit, cari trăiesc și muncesc d'avalma, dorm la o 

_laltă prin şoprâne, bordee, şire de paie, prin care mijloc 

se propagă beţia, corupţiunea şi bâlele de tot felul. De 

multe ori. pentru un câştig imaginar, este ruinată familia . 

întregă pentru tot-d'auna. De aceea este şi pentru mun: - 

citor mai'de folos, câștigul mai mic în apropiere, unde 

vine sera acasă şi își pote vedea, dilnic de interesele sale. 

* Alt-ceva angajarea unor familii stabile pe mâl mult timp 

pe o moşie. Apoi locuitorii de la munte sunt mai expuși 

„la friguri. palustre 'și paludism de cât cei de la câmp. 

Pentru lucrătorii străini. de -peste munţi încă sunt a-
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celeași motive de dis. Dinşii ca necunoscători de ţară și 
"de persâne, sunt des 'angajaţi din iarnă de către persâne 
intermediare—misiţi evrei şi greci—cari îi tocmesc pe o 
plată mult mai mică de câţ le plătesce proprietarul, așa 
că misitul îi exploateză de fapt în favorul săi şi pe unul 
şi pe altul. După informaţiile ce avem. de peste munți, 
în tote părţile ţării se plâng preoţii de scăderea mora- 
vurilor, unde at început 6menii a veni în masă la muncă 
în România. Puţini sunt cari s'au folosit prin munca. de 
vară. S'aii folosit însă aceia, cari vara iși muncesc mo- 
şidra lor acasă și tâmna când aă isprăvit munca câmpului. 
vin în România intră ca servitori pe la orașe până primă- 

vara, sai că intră ca muncitori pe la cele fabrici unde găsesc 
ocupaţiune şi câștig anul întreg ori mai mulţi ani de-a 
rindul. : Aceştia, fac parale, dar “relativ ei sunt puţini. 

Nici din punctul de vedere naţional nu este de dorit 
de a încuraja atari deprinderi și formarea unui prole- 
tariat agricol fără căpătâiu, subminând basa populaţiunei 
bastinaşe, unde ea. este mai vigurâsă pentru un avantagiii 

“momentan și mai mult imaginar. 
Un popor mic ca al nostru aflat pe teritorii, menite 

să hrănescă numai din agricultură o poporaţiune de 6. 
ori mai mare de cât cea actuală, nu potem desconsi- 
dera, şi neglija ceea ce avem. Unde concurența este aşa, 
“de înverşunată şi trebue tot natul. să stea neclintit la 

- postul său, nu ne putem permite luxul de a ruina pe unii 
“şi a, demoralisa pe alţii în favorul unui câştig proble-. 
mațtic pentru cine scie ce elemente. 

Dosicea, și emigrarea Românilor de peste munți nu pâte 
fi de cât în interesul şi favorul altor elemente, și în detri- 
mentul românilor.- Dovadă sunt mocanii seceleni milionariă 
deveniți peste nâpte—cari şi-au vindut casele părintesci din 

- Săcele la ciangăi, pe motiv că ele nu le produc —pe când 
Românii din satelo mixte săsesci şi unguresci, unde tot- 
d'auna concurența a fost mai mare, ai stat pe loc şi sunt 
.pretutindenea destul de espansivi. Milionels grămădite. de. 
mocanul Toma Petcu puţin ai folosit şi Săcelelor şi Ro- 
mânilor de peste munți, pe când casa lui. şi a, altora 
înainte „vreme contaii în Săcele încă ca proprietate româ- 

,
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n6scă. In Bărăgan însă pe cele aprâpe o sută de mii de 
pogone ce le adunase în mâna sa—din părțile cele mai 
lipsite. de braţe și pustietăți veritabile,—din 10 târle cari 
erat după vremuri, a spart 7 —pe motiv că.nu a voit 

să le învoiască vitele la pășune mai jos de 10 lei de cap 
de vită mare—şi a 'preferit să-i rămână 20.000 pogâne 
necultivate —grdă pentru ciocârlit cum însuși dicea. 

Și nică în interesul Românilor de pe peste munți nu 
este de a încuraja emigrațiunea și absentismul în masă, 
când în Transilvania încă nu există orașe românzsci ne- 
aoşe, ci numai comune rurale mari, n'a industrie n'a 
comercii, iar pămint de muncă, braţe şi capitaluri au 
suficiente, numai ca să muncâscă pămîntul lor sistematic 

iar nu extensiv după sistema, trienală cu ogorul obligator 
tot al 3-lea an. Emigraţiunea populaţiunei “urale d'acolo 
mai curind ar trebui stânjenită de cât încurajată, 

Pentru proprietatea “mare -de la noi mai mult folos ar 
trage de. cât din ieftinătatea braţelor acestor lucrători 
vagabondi-—acest noii soiii de vintură ţară, aședarea de 

- colonii sistematice pe moșiile vaste și pe cele latifundii 
“si formarea de sate noui cu braţe suficiente, pe: cari pro- 
prietarul și țara; să potă conta în ori-ce moment. Ele ar 
merita întâietate înainte de ori cari alte îmbunătăţiri a- 

_ gricole po-vastele moșii, și nici un mijloc să nu cruţe gu- 
'vernul şi proprietarii pentru a face buni și zeloși mun-. 
citoti din «i. Cu arendaşii străini şi cu muncitori aduşi 
de peste 9 ţări și 9 mări,'dînșii nu-şi vor putea exploata 
tot-d'auna, moșiile, ca, ele. şi țara :să mai rămână româ- 
nâscă!! Esemplele sunt . destul de numerose şi convingt- 

târe, ca să putem trage învățămînt din ele. Progresul 

- țărei nu se pote. face în detrimentul și spre ruina ele- 

“ mentului bastinaș și în favorul altor elemente vranstuge ca 

Zappa, IIaracopol, Silelis, ete. m 
În interesul statului şi guvernelor încă nu pote f, ca, 

prin tote mijlocele şi căile. să caute să îmbogățescă ex- 

clusiv numai o mică clasă de Gmeni, în detrimentul mul- 

țimei, şi să deprecieze munca prin înlesniri. artificiale pen- 

“tru a scâte mari beneficii nete. Benefieiul brut mare este 

interesant pentru stat şi societate, căci beneficiul brut hră-
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__ nesce mulţimea, și face să progreseze ţara și tote clasele 
“societăţii și propagă cultura afară la ţară, pe când bene- 

ficiul net .mare de multe ori ese din țară afară dimpre- 
ună cu fericitul lui .agonisitor şi posesor—care se duce 
în străinătate ca să-l consume acolo în liniște.: Statul are 

“ necesitate să populeze ţara cu Români, să se ridice case 
și sate pe cele moşii vaste. și de la cari să-şi tragă și el 
birurile și impositele sale, şi la-cas de pericol să fie în 
“stare. să-l. apere cu averea şi vi6ța. lor, iar nu să do- 
sâscă la cel d'intâiii pericol și greutate, și să ceră mo-. 

„_ratorii. la cea d'intâiii secetă. Starea materială a popula- 
ţiunei rurale, trebue. să-l preocupe mai presus .de tâte 
pe guvern, ca să-i. procure o sârtă, demnă de om și: 
compatibilă cu tendința de cultură și progres a: timpului. 
Pentru stat ca şi pentru proprietarul particular este prima 
datorie de a îngriji de ameliorâțiunea stărei materiale şi 
morăle a ţăranului săi indigen. Numai prin o plată mai. 
bună și ocupaţiune mai îndelungată cu un câştig mai mare, 
se. pâte ameliora, starea morală. şi materială a ţ&ranului - 
nostru ca să. fie. pus și el în posibilitatea să se hrănâscă 
mai bine să producă mai mult, să ajungă să ducă o vi6ță * 
„demnă de om. Muncitorul ca să producă cu timpul mai mult 
"și să progreseze și el, are de lipsă şi el de ocrotirea 
muncei_ sale iar nici de cum a căuta de a-i calici şi r&- 
„pune cu f6mea și mizeria pe cei locali, și apoi sub cuvint: 
că ei sunt 'netrebnici şi corrupți ai lăsa la o parte, şia 
importa muncitori străini cu droia din alte țări și cu di- 
ferite momeli și favoruri, cari mai nici Odată nu le țin. 

„Sistema de a ţinea pe iuncitori așa roi din mâncare și - 
„ Dăutură, în cât alia se pot îndestuli, şi-ca să nu fie în stare 

să agonisâscă și să pună la o parte un ban alb pentru diie 
negre — este tot: așa 'de neomendsă ca și perversă. Lacrătorul 

„ fară-de hrană substanțidsă ' și cu: îndestulare, perde pofta de 
Muncă, se descur agâză, ș și nu 0 pole duce la: muncă încordată, 
pentru durată. Cel ce voesce ca Omeniă săi să-l muncestă în- 
tensiv, trebue să-ă și plătescă în consecință, ca ei peste sulsis- -. 
tența dilnica necesară, să pâtă pune. pe fie-care di din prisos: 
ceva la o parte. Cel ce însă se sburlesce că Gmeniă să, i. câștigă. 

N
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une-ori plata "îndoită, Și arvrvi să ie o: “reducă la jumetate, 
unul ca acela nu-și: cunăsce interesul său cel adevărat“. 

Aceste sunt cuvintele şi 'poveţele lui I. G. loppe, fiul 
unui muncitor diler,- devenit în urmă prin muncă şi stă- 
ruința proprie administrator de moșii şi mare proprietar, 
şi unul din marii proprietari și scriitori agronomici de 
frunte ai Germaniei. 
„Mult mai buni de cât muncitorii liberi cu qiua cu rup- : 
tul saă lucrătorii streini ambulanți, sunt muncitori stabili — 
indigeni — cu contract “atât pentru proprietate, cât și pen- 

tru ei. Proprietarul are la îndemână anumite brațe și re- 
lativ ieftine, asupra cărora el pâte dispune ori și când și 
este -tot-d'auna sigur de onestitatea şi val6rea lor. Lucră- - 
torii angajați cu contract nu pot dosi, căci ei sunt legaţi 
solului de satul şi moşia pe care s'aii pomenit şi se nutresc 
din copilărie. Convieţuirea împreună "i face să fie cinstiţi 
şi silitori la.muncă, căci din contra la anul: nu mai gă- 
sese angajament şi ocupaţie. 

„.. „Luerătorii din partea "lor legaţi prin contract pe vara 
întregă ori pe an, departe de a o simți ca o povară, „căci 

contractul le asigură munca, și ocupaţiunâa necesară pen- 
tru vara întregă, le oferă câştig ca să potă trăi după un 
preţ convenit de mai "nainte între dinşii și proprietate. 
Dacă preţul convenit între dinșii și proprietate, este ceva 
mai mic sub prețul curent, ce se plătesce lucrătorilor . 
liberi” cu diua, totuși ei nu sunt în perdere, căci le este 
asigurat de mai "nainte muncă şi câștig și pentru sesonul 
mort, când în altă parte ca lucrători liberă numai cu greii 
ar. găsi ocupaţiune, şi ar trebui să consume ce-ai câș- 
tigaţ în alt timp. De alt-fel plata lor se face parte în na- 
tură și mai puţin în bani, așa că-locuinţă, hrana, foc şi 
iluminat le -este asigurat pentru anul” întreg. Dinșii dacă 
mai ai ceva păminturi proprii ori' nu, pot să prevadă 

de mai "nainte de ce braţe și pentru care timp dispun 

de ele —și nu sunt ocupate în economia proprie, așa că 

nici unul, nici altul nu sunt în dubiiă asupra învoelei 

făcute. | 
Pe lucrătorii cu diua numai acolo putem conta cu si 

guranță, + unde sunt sate în apropiere și populaţiunea este
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desă. Unde nu avem brațe sigure, ori că lipsesc: brațele 
- cu desăvirșire, ceia-ce se întâmplă forte des pe moşiile de 
“câmp şi.de la Baltă, acolo trebue să ne vedem din vreme 

de braţe prin angajarea de lucrători cu contract, și în 
raport cu munca de săvirşit și pe seson. o 

Sistema. lucrătorilor angajaţi cu contract este forte usi- 
tată în Germania de Nord, în Prusia, Meklenburg etc., 
sub numirea de Gulstagelilner. Muncitorii aceștia stabili se. 
angajsză cu contract pe:un an întreg, se mută în. casele 
proprietăţii, care le dă locuință în natură (2 camere și 
bucătărie) combustibil, producte a 11-a parte din treeriș; 
loc, pentru grădină de legume, loc de pus cartofi, și ai o 
vacă învoită, la pășune şi iarna la grajd (eventual o capră), 
2 porci, 2. gâsce şi găini —apoi mal ai de la proprietate 
instrucția, gratuită pentru. copii, biserică, preot, medic și 
farmacie. Muncitorul este obligat a merge dilnic la muncă, 
afară de Duminici şi sărbători, pentru o plată fixă stabi- 
lită prin liberă învoslă între dinșii— iar proprietarul este 
dator să le dea ocupațiune şi câștig di de di, vara şi 
iarna. | | . E 

Afară, de bărbat familia lucrătorului învoită are să tri- 
mită, dilhic Ja curte un băiat ori fată în etatea de 12—15 
ani la muncă așa numiții. Hofgăngeri, umblători la curte 
fără mâncare și plată, pe care îl întreţine și plătesce el, 
iar femeia sa este dispensată de muncă. Când muncesce și 
dinsa la proprietate, i se plătesce deosebit ca, la ori-care 
muncitor cu diua. Diua de muncă se plătesce la bărbaţi 
deosebit de producte cu 60—80 fenici vara, și 50 — 60 
fenici iarna. In alte regiuni ale Germaniei muncitorii cu 

„contract se -plătiaii ceva mai bine cu câte o, marcă și ceva 
1,1—1,3 mărci pentru vară şi 60—80 ienici pentru iarnă. 
după seson. Câştigul anual al unei atari famili de mun- 
citori angajați cu contract, se urcă după v. d. Goltz, la, 
664,2 mărci pe an. După Schuhmacher.Zarchlin o atâre fa- 
milie de lucrători cu contract are mobilier asigurat în valdre 
de 1.500-—1.800 și chiar 2400 mărci. De când cu intro- 
ducerea taxelor vamale pe cereale s'a urcat plata mun- 
citorilor cu diua, dar 'situațiunea lor materială prin aceia 
nu sa îmbunătăţit, ci mai curînd s'a înrăutățit, prin scum-
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pirea pânei şi cărnei. Spesele administrației comunale pri- 

vesce în casul acesta, exclusiv pe stăpânul moșiei. 

Mult mai bine situați materialicesce sunt țăranii sta- 

biliți ca coloni embaticari, cărora li se dă o parte din pă- 

mintul: de cultură în propria lor stăpânire şi folosință sub 

anumite condițiuni, ca să dea dijmă o anumită parte din 

producte, ori să facă anumite dqil6 de clacă pe an la pro- 

prietate, în contul pămîntului primit și după un anumit 

termen de arendă emfiteutică devin și ei stăpâni defini- 

tivi ai pămîntului cedat lor. Aceştia ai tot motivul de a 

munci bine și sistematic pămintul cedat lor în usulruct, 

ca să potă plăti ceea-ce sunt datori,, şi devin prin aceia 

buni muncitori la ei acasă şi buni economi, şi muncesc 

bine şi la proprietate. Când dispun de timp sai de braţe 

supranumerare, muncesc şi cu qiua şi cu ruptul la pro- 

prietate. Fiii şi fiicele lor încă necăsătorite, intră ca ser- 

vitori şi argaţi pe la proprietari. Colonii aceștia dacă sunt 

mai mulți stabiliți la o laltă tot-dauna formeză o comună 

nouă de sine stătătâre. In casul acesta, spesele adminis- 

trațiunei comunale privesc exclusiv pe locuitori. | 

“In timpul 'din urmă, guvernul prusian a început să în- 

fiinţeze în provinciile poloneze, pe moșiile cumpărate de 

la aristocrația polonesă, moșii cu rente Reniengiiler colo- 

ni de embaticari în bani, la cari statul cumpăra moșia 

de la particulari şi o vinde în loturi mijlocii și mică la 

țărani germani, câ .să le plătâscă în rate, și amortizeze 

întrun timp 6re-care. Dobinda capitalului e calculată cu 4%/ 

şi o jumătate de procent amortisaţia, și ţăranii intră după 

561 ani în deplină stăpânire a, loturilor cumpărate de la 

stat. La acestea se dă preferință acelor țărani, cari ei în-" 

și-și posedă ceva avere și nu sunt adevăraţi proletari agri- 

coli. Resultatele ati fost diferite după elementele colonisate. 

-'Tot așa şi încercările guvernului ungar 'n'ait r&uşit 'de 

loc cu Ciangăii duși din Bucovina pe malurile Tisei şi 

cele .cu Unguri din Ungaria, stabiliți în Transilvania, la 

Sermaș; aii dat 'mai bune .resultate împroprietăririle fă- 

cute cu locuitorii din localitate. Incercările Sailor de re- 

peţite ori de a colonisa Svabi, Landleri; Wiirtembergezi 

între Români ai făcut fiasco complect.
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Munca în dijmă și în parte. 

" Munca cu' învoeli şi în parte, încă este fârte usitată în 
agricultură. Mai cu s6mă participares. la o tovărăşie între 
proprietarul moșiei și muncitori se usitâză sau la culturi 
de mare valdre sai la facerea de amelioraţiuni agricole 
costisitore, unde muncitorul nu. dispune de capitajul. ne- 

„cesar pentru investire, pentru a face dintr'un “pămînt 
sărac sait neproductiv un pămînt de cultură; cum ar fi 
bună ră la reînființarea viilor distruse 'de filoxeră, la 

“facerea de drenagiii și irigaţiuni întinse etc. Lucrul acesta 
în parte, la care proprietarul dă pămintul și capitalul 
de învestire iar muncitorul numai braţele și munca sa 
iar producțiunea o împart în natură — se usiteză mai cu 
semă la vii, la plantaţiuni, şi grădini de pometuri la.cultura 
porumbului, sfeclelor şi altele: unde proprietarul dă. locul 

„arat, semănat gata, iar colonul are să-l sape şi culegă și 
„apoi să împartă produsul. Lucrul în parte este fârte vechii. 

în us la. Români. Peste munţi erai colonii mai noui, 
curialiştii, convenţionalaștii între iobagi, și maierenză și maieril 
în orașele și târgurile săsesci, cari şedeati în maieri-—su- 
burbii nemțesce Materhof, la grădinile de pomi și viile 
saşilor și lucraii aceste şi alte păminturi ale lor în parte 
și în dijmă. Tot așa lucrati în parte “și mulţi dintre lo- 
„cuitorii români. așegaţi prin satele săsesci pe la Saşii ghia- 
buri și deregătârele comunale, Mai cu sâmă grădinile de 
pomi și legume, stupinile și viile erai lucrate de români 
adese ori în' parte şi cu dijmă—după anumite invoeli fă- 

;cute între dinșii. și proprietarii sași. Saşii” înșiși dic că 
maierii, şi stuparii eră 'esclusiv:. Români şi nici odată 
sași. In Principate mai cu 'semă viile obraţiile cu pomi 
'dar--şi terenuri de cultură erai date 'pe la locuitori: cu 
iocmâlă în parte—cu bezman, otașniță, embatic, ete, 

Sub- durata, muncei cu învoeli sunt, de obște cunoscute 
plângerile Sașilor de insuficiența brațelor şi a muncei a coasociaţilor lor români, pe cari nu-i pot blama în deajuns. T6te scrierile contimporane sunt pline de ocări la adresa lor. După anul 1848 însă cu desfiinţarea iobagiei Și 'tre-
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cerea de la economia în natura lă regimul în bani,. şi 
țăranii aceştia părtași ai trecut la cultura în bani. Noi 
am ar&tat la pag. 242 superioritatea muncei curente în 
bani asupra 'muncei în. parte şi cu -învoeli. Care este re- 
sultatul de fapt. acestor lucrători în parte, de la aban- 
donarea sistemei cu învoială? Vagă ori 'și cine progresul 
ce ai făcut stuparii din stupinele Brașovului, a trocarilor 
grădinari din Scheiu, a maierenilor din Cohalm, de la Sibiiă, 
Mercurea, Sebeșul săsesc, Bistrița, etc. Mai mult, de */, 

„din. maieriştile, -grădinile şi viile cultivate odinidră de 

dinșii în învoială sunt adi proprietăți ohavnice a lor.și 
moşii nenumărate ai devenit ale lor şi sunt tot odată şi buni 
muncitori. Adi nu se mai plâng Saşii. de insuficiența și 
inferioritatea, românilor la muncă ci se tem de espansiunea _ 

„dor, de concurenţa ce le-o fac pe terenul social cultural și 
economic. Privâscă şi cerceteze -de' aprope ori şi cine la 
progresele realisate: de aceşti lomâni huliți şi maltrataţi 
de secoli, realisate în decurs de:o jumătate da secol şi: 
nime nu i va putea contesta Românului. nici vitalitatea, 

nică aptitudinea lui de cultură. Şi aceştia erai în concu- 
rență cu o burghesime și. țărănime germană avută, cu o 

: cultură veche seculară, care ar face onbre ori şi cărui . 
stat din Germania, iar nu cu cârciumarii Greci, bragagii 

- Bulgari, simigii Arnăuţi, şi alți agenţi ai culturei mari 

„moderne de la noi. Apoi altul era el ţăranul muncitor în 
parte pe la orăşeni, şi altul cel de adi, format la fermele- 
model ale statului -— atât la economia sa, cât. și ca mun-.. " 
-citor, la alţii. - 
„In România cultura cu' învoeli reglementată prin legea 
numită a Zocmelilor : agricole, sub controlul statului, a fost 
introdusă .la 1866 — ca amendare a legei rurale de la 
1864, pentru a nu lipsi pe proprietari: “de braţele . nece- 

sare la munca. moșiilor, și a oferi .țăranilor posibilitatea 
de a ţinea vite. Ea în: definitiv restabili angaralele vechi 

ale locuitorilor. clăcași tite cum ai: lost inainte, fără însă * 

de “a-i restitui' și în beneficiile avute:— cu singură deose- . 

bire, că în loc de durată pe vecie, se determină învoiala, . 

pe ! un timp mai „Scurt — mai întâit pe:5 ani ȘI apoi pe 

-
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un an. Libertatea consistă mai mult în posibilitatea de a, 
încheia contract, în loc de bezmane și urice. 

Efectele ei după 33 'de ani sunt mai mult de cât rele, 
acesta trebue să o recunâscem cu toţii că ele sunt desas- 
trâse, atât pentru proprietate, ca și pentru muncitori. Dacă 
le sistema cu învoeli, și la lucrul in parte și cu dijmă în 
genere se obiecteză desavantagiul ca nici proprietarul, nici 
cultivatorul nemijlocit (muncitorul) nu are un interes deo- 
sebit de a îngriji pămîntul .și a-l ţine în.bună stare, apoi . 
mai r&i este când se ivesce o a treia persână.la mijloc, 
ca intermediar şi stringă&tor de imposite. Proprietarul de 

cele 'mai multe ori se desinteres6ză cu totul de moșie şi 
se înstrein6ză de ea;. arendaşul care încă nu-i portă. nici 
un- interes de viitorul ei, caută să scâță cât mai mult din 
ea; iar “muncitorul încă caută să sectă cât se pote de 

mult, ca să mulţumâsă pe cei doi d'intâit şi să-i rămână 
și lui cu ce să trăiască. De menagiat şi amendat pămîntul 
prin gunoi, îngrășeminte chimice şi amelioraţiuni agri-. 
cole, încă nu pote fi vorba nefiind al lui de proprietate şi 
când nu este sigur de pe un an po altul de el. 

Prin legea tocmelilor agricole. s'a făcut: posibilă numai 
intrarea tirgoveților în masă în moşiile mari ca aren-: 
-dași, cari aă devenit dintr'odată mari. cultivatori, fără -de | 
a avea cele necesare agriculturei; vite, pluguri şi unelte 
proprii și fără de veri-ce cunoscinţe și practică în ale 
„agriculturei mari sai mici. In urma ei și prin întroducerea 
că, proprietarii s'au retras din moșii, căci ei aă putut să aiba 
venite mai mari, arendându-le, de cât puteai să scota dânșii . 
prin. munca proprie și cu capitalul propria, 

In. definitiv munca cu învoeli a:'scos pe proprietari din. 
moșii, arendașii cari nu erati de meserie agricultori şi 
nici experiență în ale agriculturei nu aveaă, -aă făcut cu 
ea stare și mulți din ei s'a îmbogăţit în câți-va ani, 
devenind milionari, jar propristarii şi țăranii, cari din 
moşi erai agricultori și sati îndelotnicit unic cu agricul- 
tura, .aveaii și vite și unelte proprii de muncă, ci ati fost 
ruinați. "Țăranul nostru de adi nu pâte fi câtuşi de puţin 
asemănat cu țăranul de sub regimul legei feudale, când - 
el era clăcaş născut. «Adus în sapă de lemn» este un ter-
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min prea domol și impropriu pentru a denota starea lui 

actuală; el a fost proletarisat peste tot cum nu a fost. 

"nici când, căci a scădut energia şi forța lui de muncă şi 

"de producţiune și a vitelor sale. De bună stare relativă 

adi la, dinsul nu mai poţi vorbi, şi nici a-l compara cu 

ț&ranii liberi din alte state, căci în străinătate majoritatea 

țăranilor o formeză locuitorii cu stare materială indepen- 

dentă cari nu merg la alţii la muncă. cu diua şi cu învoslă. 

Libertatea individuală şi a braţelor sale, se reduce mai 

mult la libertatea de a muri de f6me.. Datoriile mai vechi 

vitele şi alte sarcini sunt cari îl țin pe loc, îl fac să nu 

potă beneficia 'nici de munca sa după valdrea ei curentă, 

„si nici să tindă la perfecţiune şi progres. Invoielile făcute 

din iarnă pentru transmiterea datoriilor la răfuire, din- 

tr'un an în altul, şi pentru luarea deacontuzi pentru ca 

să pâtă ieşi din iarnă, se reduce mai mult în o depreciere 

a muncei de vară, de cât la asigurarea și angajarea ei în- 

tr'un mod productiv. De format capital prin” adunarea, pri- 

sâselor la el nu pâte fi vorba. In dilele de muncă cu învoială 

pentru achitarea de datorii vechi și noui diua de muncă 

nu i se vine plătită sătânului mai mult de 40—60 bani 

cu mâncarea, lui-proprie, une-ori numai.20—30 bani chiar; 

la cultura plantelor industriale — a tutunului nu i se vine 

diua, de muncă plătită cu mai mult de 20 bani, deşi mun- 

cesce pentru stat. Unde duc aceste dile de muncă cu în: 

voială se pote, deduce din casul citat de un distins băr- 

bat de stat; și om politic din cei mai cu vadă, căun ţăran 
la finea anului mai avea de făcut.5 pogone de secere, | 

şi 301 dile cu braţele. Dacă în clima grâului vom cal-. 

cula, 175 dile lucrătore pentru vară, ţăranul din cestiune 

era dator munca completă a unui: om fără hrană, fără 

haine şi fără plată, pe doi ani de dile înainte. larna nu 

într6bă nime după. brațele lui. Lista plăţilor ce.se afișeză 

pe la primării este numai în favorul lucrătorilor străini. 

Libertatea de acţiune şi de contractare încă este pentru 

el ilusorie. In prima linie sunt vitele, cari îl ţin pe loc, 
şi care îl constring de voe și nevoe să cadă cu arenda- 

şul' sai la învoială, ca să nu mai umble pe moșii străine, 

căci vitele nu le pâte duce la pășune pe alte moșii la -
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„distanță de 30—40—80 klm și să se folosâscă de ele Ia 
„muncă, Acolo ar. putea învoi numai pe cele stinghere şi. 
"gonitârele. Şi apoi în ce condițiuni le-ar putea învoi â- 
colo la, suhat? Ceea câștigă la moră perde la rișniţă. In 
privinţa acesta, de cele măi multe ori puţin are să-i fo- 
losescă. Arendașul mai curînd își pâte găsi şi angaja alți 
lucrători, chiar să aducă și lucrători ambulanți din strei- 
nătate, de cât dinșii să găsâscă în apropiere pămint de : 
muncă și pășune pentru; vite. -Ca, să-și părăsâscă casa şi 
moșia, îi împedică legea inalienabilității păminturilor : ţă- 
rănesci, îi împedică dragostea şi alipirea de vatră şi câ- 
minul părintesc. Deci din imposibilitatea de a ţinea vite | 
fără de a face învoeli, resulţă taxele -exagerate, ce se 

„plătesc la noi pentru vite, şi deprecierea muncei cu în- 
voeli: cari nu sunt de loc în raport cu starea de cultură . 
şi de progres a, ţării. Prefăcându-le tote daturile în bani 
se vine la 30—40 ba chiar până la.'60 lei taxa de pă- 
şunat de cap de vita mare. De aci de multe ori vitele sunt 
pentru ț&ran- mai mult numai o ilusiune de venit de cât 
un mijloc de agonisire și înlesnire la muncă și câştig. 

Iniesnirea țăranilor din partea statului de a ţinea vite 
ar constitui: o uşurare simţitâre pentru ț&ran şi le-ar des- 
robi considerabil braţele de muncă și mări forţa lor de 
producțiune. Și sub regimul iobăgesc facultatea de a ţinea 
vite în număr nelimitat era motivul principal .al consti- 
tuirei de clăcaș în timpurile vechi şi mai rioui. -- | 

Pentru pămîntul dat lor de cultură în dijmă și în parte 
locuitorii, aceștia ai să-l muncâscă cu vitele şi uneltele 
lor și afară de” sămînță altele: nu capătă, şi ai să -dea, 
din producte dijma L:1 mai rar 2:3; 3:5. Apoi mai vin 
“rușfeturile, pogânele: desăvîrșite, dilele de muncă în clacă cu 
„vitele și braţele, cărăturile și transporturile, apoi prinosele: 
puii de: găină, ou, 6la de unt, limba porcului, muschi şi 
costițeie grase, miel, apoi taxele, pândaăritul, globele pen- 

„tru vitele intrate în semănături, cocdritul, dijmuitul, diverse 
poduedi havaicturi, şi tote cum se. mai numesc ele,- cu 
nisce termeni barbari, pe care - românul nea0oș, dacă nu - 
e din localitate puțin Je-pricepe, dar tâte apasă asupra 

" muncei ţăranului și-i răpesce o parts din timp și: câștig 

- i
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De obiceiui după 3— 4 pogâne date lui cu dijma, el are 
să facă pentru proprietate un pogon desăvirşit, apoi anu- 
miţă cantitate de muncă, la secere, sapă, câsă, apoi 2—3 
dile de. muncă cu carul sati cu plugul, cărat bucate, tran- 
sporturi de producte la gară ori schelă. Intre taxele plă- 
tite în bani ori în producte pândăritul este plata cu care 
se plătesce pândarul saii. jitarul moşiei, cocăritul este o 
taxă ce se plătesce pentru porumbul pus în parte, ca ţă- 
ranul+să pâtă lua din el porumb de copt'şi fert, din care: 
arendașul nu beneficiază, dijmuitul este taxa pentru ca 
să-l dijmuiască la timp să nu-l amâne cu lunile cu.po- 
rumbul până în Noembre sait Decembre, taxă egală cu 
cea pentru ascuţitul penelor și dinţilor în iobagie,« cari aut 
fost desființate pur şi simplu ca abusive. | | 

Afară de aceste diferite daturi şi clăci, cari apasă asu- 

pra ţăranului muncitor cu învoială, mai urmâză şi alte 
greutăți şi obstacole, cari îl împedică la munca sa din 

“progres, provenite din depărtare și din disproporția mo- 
şiei. Pentru proprietar. şi 'arendaș este indiferent unde dă 
ţăranilor săi  învoiţi pogânele de muncă și cele în parte, 
'dar nu este indiferent pentru săten, căci după cum-am 
“arătat mai sus la pag. 33 cu . distanţă crese enorm spe- 
sele de cultură. 

Apoi abusuri se maj fac Și cu “"m&surătâ rea. pămintulut 
de cultură și a “suhatului căci mai pe nici. o moşie nu 
exista, împărţire regulată și. definitivă a tarlalelor şi ta- 
blelor. | 

Prin o împărţire şi măsurare potrivită, tocmai proprie- 
tarul și vichilul săi pote face să reducă considerabil din 
depărtare şi din spesele de regie, atât la, pămîntul dat cu 
învoială .cât și la cel reservat pentru cultura, în regie, dând 
fie-căruia, ce este mai apropiat de el.. Şi mai mari sunt. 
spesele. de cultură atunci,; când locuitorii. se învoesc pe 
altă moşie ori că sunt veniți din mari depărtări cale de 

„o poştă două trei după muncă în parte, lucru ce prea. 
des se întimplă. La 1,9 klm. distanță însă spesele de 
muncă absorb întreg beneficiul. 

La muncă, țăranul este obligat,. şi în cas de relus e 
scos cu dorobanţii întâi la proprietar saii arendaș să facă. 05 € | 

. Ă - î 
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rușfeturile, prisâsele și dilele de învoială pentru datorii, 
apoi să cultive pogânele date lui cu dijmă și în urmă 
să caute de ale sale proprii. Cele două dile în săptămînă 
reservate pe sema lui Vinerea şi Simbăta prin lege, ara- 
reori îi stai la disposiţie, d'aceia pogânele sale şi le mun- 
cesce tot-deauna în urmă, după ce a trecut sesonul de 
muncă. "Toţi proprietarii și arendaşii noștri sciii și o re- 
cunosc, că pogonele muncite de țărani în dijmă nici o- 
„dată nu daii recolte așa de mari ca cele muncite de dinşii 
în .regie, fie în bani fie cu învoeli — și acâsta din causă 
că nu: le muncesc la timp și cum se cade. Cu atât mai 
puţin va resulta, un folos material pentru țăran din po- 
g6nele cu învoială și din ale sale proprii, care le mun- 
cesce târdii de tot și în urmă. 
Aceste împrejurări - şi raporturi, ai trebuit fatalmente 

să producă cu timpul. scăpătarea și decăderea materială 
și morală, a sătenului. Nici legea inalienabilităţii bunurilor: 
rurale şi nici legea de la 1893, care limita facerea în- 
voelilor la, un singur an, și fixa numărul vitelor și supra- 
fața destinată lor pentru pășune, nu pâte să aducă vre-o 
îndreptare în situaţiunea materială a ţăranului. Deși în- 
voelile nu se mai fac pe 5 ani ca înainte, ci. pe un sin- 
gur an, totuşi la răfuit datoriile neachitate țăranul trebue 

- să le recunâscă caatari și trebue să le trecă în noul con- 
“tract de învoeli pentru anul următor, și să mai plătescă 

şi dobîndă pentru bani. Răul persistă, şi va trece mult 
timp cu sistema actuală până se va, putea ameliora starea 
ţăranului. -. 

Răul şi cangrena consistă în însăși sistemă. Cu ea a 
muncit țăranul n'a muncit, dar mai des a muncit decât 
a stat ineri—și muncesce și el destul săracul dar fie anul. 
bun fie anul r&ă, pentru el resultatul este același, căci el 
este și rămâne acolo unde a fost, el este neproductiv. A 
muncit de la tăiat sudorile de primăvară până tâmna, a 
trăit în bordeie săpate în pămînt, saii în colibe şi hurube de 
nuiele, s'a nutrit cu buruieni și tâmna el :nu are atâta 
strânsură în bătătura sa ca să iasă cu familia şi vitele 
din iarnă; une-ori,abia are hrana, și nutreţ proprii până 
la Crăciun și: Boboteză și nici datoriile nu le- -a stins către 

*
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proprietar sai arendaș, şi pote nici de biruri nu este plătit; 
daci înainte încep împrumuturile și facerea învoelilor 
pentru un noi an, pentru o nouă muncă și așa mai de- 

“parte. 
Ori şi cât de bine i-ar fi mers lui și cât de bun ar fi 

fost anul; mai mult de 10 pogâne el nu pâte munci în 
dijmă—din cari 5 numai se vin pe s6ma lui, 2 de po-. 
rumb -şi.3 de cereale şi. va produce 5 kile-de grâu ă 
50 li==230 lei şi 3 ile porumb ă 40 lei —120 lei — 
în total 370 lei, 'apoi câte-va cărucene de coceni și alte: 
de paie de grâi, în contul cărei recolte cu ruşfeturile, 
clăcile, sai dus dilele de câştig pe vară. Dacă la lucrul 
cu învoeli în bani vom calcula diua de muncă cu 60 bani, 

pe cele 175 dile lucrătâre de peste vară 175X(0,60— 
S'ar veni numai 105 lei pe an de persână, din care are 

- să trăiască cu familia şi să-se îmbrace şi să plătescă bi- 
“urile, etc. Faţă de acestea am vădut că lucrătorii în bani 
„sunt mult mai bine plătiți. Lucrătoriă. în bani, cari. au 
“şi ceva proprietate câştigă o familie pe an după v. d. 

| Goliz în Germania de sud 781,8 mărci, .iar în Germania 
*» de nord 627,9 mărci, şi cei fără proprietate în Germania ” 

- de- sud, 611,4 în cea de nord, 563,l mărci, și-traiul a- 
celora este mult mai bun de cât traiul țăranilor noștri, 

“cari anul întreg nu văd carnea și laptele pe masa lor. 

Meteiagiul: | 

Efectele dărăpănătăre a, “ucrului cu învoieli atât asupra |. 

” proprietăţii cât şi asupra locuitorilor n'a putut să scape 
din vederâa 6menilor noştri politici şi:de stat. Dinșii au 

- propus pentru combaterea lor un alt fel de lucru cu învo- 
ială, după altă normă usitată la poprele romanice numită 
la Italieni mezzeria la Franceză meteyage. - In Italia, mica 
proprietate independentă se raporta la lucrarea cu învo- 
ieli' în anul 1871 ca 51:49. In Toscana mulți "mici ne- 
„gustori, băcani cârciumari, mici meseriași Își "plaseză ca- 
pitalurile câştigate - cu preferinţă în moşii, pe cari apoi le 
dai. și cultivă în parte .cu locuitorii din sat. . , 

. Dr. Maior; IV. — Economia rurală. i ” - 22 « 

, 
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Asupra utilității rneteiagiului,. agronomii şi economiștii 

nu sunt de acord. Ditz numesce pe italianul.ce lucreză 

în parte, un țăran ticaloșit.. Celebrul agronom englez Arthur 

Young—combate sistema cu totă energia; tot așa face şi 

“economistul Sismondi și alţii. La noi la propus cu deo- 

sebire d-nul P. S. Aurelian. Tg 
După d-l P. S. Aurelian: «Meteiagiul este :o învoire,; 

un contract, prin care proprietarul unei .moşii care înles- . 

nesce capitalul de exploatare își reservă direcțiunea și 

supravegherea, şi prin care cel ce exploateză şi-care aduce 

munca, executeză lucrările, cu condiţiune ca productele 

moşiei să fie împărţite pe jumătate între cei doui con- 

tractanți.» | ” ÎN , 

Sistema aci preconisată se asâmănă frte mult cu ra-_ 

portul de la şcâla şi ferma de la Ferăstrăii,- unde agri- 

cultorul învaţă agricultură, iar silvicultorul ţine de cornele 

“plugului şi dă direcţiunea.; d'aci resultă succesele atât de 

mari 'ale șcâlei. Tâmă ne este că dacă so.aplica și la | 

țăran vre-odată o să dea tot ast-fel de resultate, dacă nu 
şi mai .rele. Căci ţ&ranul care are rutina şi experienţa lu- 
crului: şi ăfacerilor—nici odată nu,pâte să lucreze după 
cum îl taie capul săi și cum crede el că arfi mai bine;_ 
însă el este la .discreţia şi trebue să se contormeze do- - 
rinţei. patronului s&i—arendaș — devenit moşier din bă- 
can, cârciumar, simigii,. ori dacă esto însu-şi proprietarul 
moşiei asociat la acesta, el va fi funcţionar public, advo- 
cat, medic, care 'tot-d'auna pretinde că scie şi înţelege 

„mai hine lucrurile de cât ţăranul. Apoi cu ca: ţăranul 
nz va mai avea de plătit cocăritul, dijmuitul, gl6bele 

şi havaieturile, etc. dar se vor găsi altele şi mai -supă- 
„rătore. Țăranul va căuta să-şi semene trifoi, lucerna, 
sfecle, ca să aibă nutreţ. pentru vite, iar ârendașul va - 
ținea.să cultive exclusiv grâu şi porumb cât mai mult, 
ca să cheltuiască „cât mai puţin şi să dea beneficiu net 
cât mai mare; el îi va: număra ţăranului .tâte bâbele -de 
fasole şi mazăre din 6lă şi tâte foile ds la trifoi, ca să nu fie 
rustrat x scurtat cum-va în dreptul s&ă. D'aci control 

este -con onagiii. si i A: 

telor și mişcărilor raniilui Ă ca e e imturor ac ) ţ Pi Il vor împedica și pa-
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ralisa cu totul în acţiunile sale și va face tovărăşia și mai 

„puţin. posibilă de cât cu. tocmelile agricole actuale.. 

Dar să. vedem cum sar. putea ea introduce și aplica la 

noi în ţară şi co dic străinii despre meteiagiu?! | 

După Rieffel, meteiagiul este un mod de exploatare a 

“pămîntului prin mijlocul unei asociațiuni- între un pro- 

prietar și o. familie de cultivatori. Proprietarul trebue să 

procure pămîntul, jumetate din crpitalul de exploatare -și 

inteligența direstâre. Colonul (cultivatorul) aduce brațele sale, 

materialul şi cea altă jumătate a capitalului de exploatare. 

-In aceste s'a dis destul: Să ne întrebăm acum, cari din 

- proprietarii şi arendașii noştri ar fi decizi şi ar putea 

să pună la disposiţia ţăranului, jumătate din capitalul de : 

învestire a moşiei, ca el să o cultive numai în mod ra- 

ţional nu intensiv? Ca să ne dăm sema de acesta, n'are 

_cine-va-de cât să citâscă budgetele anuale a puternicilor 

-Etorii, câri stati sub controlul direct al statului și să vadă 

ce aă învestit -ele în moşiile lor, şi se va convinge de impo- 

sibilitatea aplicărei acestei sisteme la noi sub raporturile ac- 

__tuale, pâte nici viitâre. Proprietarul nostru nu-și face casă. 

“de locuit pentru el. însuși necum să dea bani de clădit 

casă şi grajd, şopron şi şură pentru ţăran și vitele sale. - 

“Fără de capital suficient şi de învestirea moșiei cu cele. 

de lipsă, nici proprietarul singur, nici țăranul nu va eşi 

din halul de astă-qi. Iată deci o primă pedică în aplica- 

rea, ei. Ia a e SE 

In privinţa stărei materiale a ţăranului sub meteiagiu,. 

Sismondi dice: «In acestă exploatațiune țăranul se inte- 

res6ză de proprietate, ca şi cum ar fi a lui; el află, în. 

mezeria, sa bunătăţile prin care dărnicia naturei 're&splă- 

„“tesce munca omului, fără ca partea sa să fie atât de mare 

în cât el singur să se pâtă scuti.de a munci. Nu se află 

dar la ţară nici o situațiune 124% pre jos de a sa, nu se 

află 6meni cari muncesc ci diua, şi nici argaţi a căror 

condiţiune să fie maă rea, de câ! a sn,a sa insă este tolerabilă.. 

Industria sa, economia sa, desvoltarea inteligenţei sale spo: 

„resce regulat traiul săi cel bun; în anil bună el se bucură 

de un fil de avuţie ; nu este lipsit de la ospăţul pe care îl pre- 

„pară natura; el lucreză după cum îl povăţuesce ințelepciu- 
2
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nea sa, şi el sădesce, pentru ca copiii săi să culegă r6- 
-dele. Pe românesce acâsta va să dică: nu este condiţie . 
de traiii_mai rea şi mai. pre jos de cât a lui, condițiune 
care coincide cu calificativul de armseliger Bauer, țăran 
ticălos a lui Ditz. Apoi starea lui este numai folerabila, 
dar nu bună, şi numai în anii cei buni se bucură de un - 

„fel de avuţie, dar ce. face în anii cei răi? Şi adi anii răi 
- sunt şi mulți dintre cei buni şi mănoși, în urma depre- 

cieril- productelor. Intr'un an chila de grâi se vinde cu 
S0—100 lei, în anul următor numai cu 50 lei. Ce se face 
el când mai mulţi ani de-a rindul nu se fac nici buca- 
tele și nici preţ nu aă ?! sai că se fac bucatele darnu, 
sunt preţuri şi nu e căutare după ele? = 

Tocmai oscilațiunile enorme ale prețului bucatelor, face 
indispensabil ca cultivatorul să aibă mâna absolut liberă 
şi să nu depindă de instrucţiunile şi ingerințele nimănui. . 
Acâsta o pote țăranul mai curind avea, când are să dea 
o anumită anuitate în bani, anumită cantitate de producte 

„ori să facă anumite. dile de muncă, iar în privinţa dis- 
poziţiei să aibă mâna absolut liberă în ori-ce privinţă pen- 
tru ca să polă ieși bine la capăt!! In ceea ce privesce . 

“cultura, vitelor şi a; plantelor, va imita şi el în scurtă vreme 
când va vedea şi găsi la proprietarul: s&ă o s&minţă de 

„vite mai bună şi cultură de plante mai băndsă de cât a 
sa. Autorul acestor rinduri a avut ocasiunea să Gunâscă 
de aprope arendi pe 99 ani către finea lor, și nu :pâte 
de loc afirma că arendaşul sai sub-arendașul ar fi pur- 
tat. interesul şi chivernisirea bunurilor ca un adevărat pro- 
prietar,-ne cum să o facă un colon de meteiagiii. Şi dacă 
este să adoptăm sisteme și metâde străine, credem că 

„cele-luate de la poporul român, sunt mai de folos, de cât 
cele luate: de la alte popore şi țări îndepărtate de noi. 

Cântărind avantagele și desavantagele muncei cu în- 
voeli, ori-și care numire i sar da, fie lucrare în' parte, 
fie munca cu învoeli, numâscă-se ea meteiagiti sati mez- 
Zerie, ea este soră cu miseria, şi ar fi: bine să . dispară 
cât mai curind din dicționarul şi obiceiurile poporului ro-: 
mân. Din potrivă, trebuesce desvoltat tot interesul âtât al 
proprietarului cât și al muncitorului, către moşia pe care. 

N 
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se află, casă pună fie-care tâtă asiduitatea şi inteligența. 
de care dispune la cultura ei, şi pe lingă braţele necesare: 
Să-i dea şi capitalul de lipsă.- Acesta însă nu-l va putea 
avea de cât când fie-care va fi deplin stăpân pe rodul 
muncei sale, şi li se va plăti să angajeze cât mai mult 
capitat în înzestrarea și cultura pămîntului. 

Determinarea cătimei. braţelor necesare la muncă. 
a 

Fără de brațe nu este posibilă munca. Insă de muncit! 
_muncesce şi omul și vita,însă cum.? Fie-care alt-fel. Pre- - 
„supunem că omul trebuesce să muncescă raţional, o muncă 
inteligentă, și care duce la scop. Pentru ca să putem lucra 
cu spor și să avem succes la muncă, trebue să avem tot- 
„dauna.-o ordine şi braţele. necesare la timp. Prea multe 
brațe sai prea-puţine, în raport cu munca de s&virșit, 
constitue tot-d'auna o pedică, şi une-ori. compromit suc- 
cesul. Şi apoi nu tâte muncile agricole sunt egal de grele 

"și recer- desvoltarea de egală forță, de unde trebuesce. bine 
chibzuit ce fel de braţe să întrebuințăni și cum să le dis- 
tribuim și cum să operăm cu braţele dispenibile. Este tot- 
dauna greşit lucru, d'a începe o lucrare mare cu braţe 
puţine şi cu capital puțin, sau fără de. a avea braţele su- 
ficiente, ori :a..nu fi siguri de ele la timp. Unde avem de 

„luptat.cu friguri de baltă, ori cu alte bole endemice lo- 
cale pe timpul verei, acolo mai bine prevedem ceva braţe 
mai multe de cât prea puţine; ori în anumite casuri pu- 

- tem repartisa la: munca agricolă şi servitorii casei ori pe 

unii din pastori, pentru ca, să acoperim. lipsa și să ne fa 
“cem nevoia. 

Lipsa de braţe nu este egală în agricultură. 'ca în in- 
dustrie anul întreg și pe seson.. Un răi mare al agricul- 
„turei este, că. vara, ne trebuese tot-d'auna mai multe braţe 
de cât iarna, apoi sunt epoce de muncă intensivă, unde - 

“se grămădesc diferite operaţiuni de odată, şi atunci mai 
nici odată nu putem avea braţe suficiente, pe. cari în alt 
timp, nu le putem ocupa, în de. ajuns. Lipsa de braţe de- 
“pinde şi de mersul timpului și vegetațiunei, de culturi, etc. 

7 =
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Dacă se desprimăvăreză târdiu, și “vara este 'ploi6să, a- 

"tunci vegetațiunea se întârdie, lucrurile se grămădesc și 

din causa ploilor avem puţin spor la muncă, de unde re 

-sultă că trebue să avem multe brațe la muncă şi plățile 

atunci se urcă. Dacă se face de timpurii primăvară, şi 

vara timpul este favorabil, epoca de muncă se prelungesce, 

avem spor la muncă și luorările nu se grămădesc nică 0- 

dată și nici urgență nu este, căci tâte se succed în. or- 

'dine cronologică. 
Introbuiriţarea.- şi ocupaţiunea braţelor depinde. de climă, 

“teren, de natura şi felul braţelor însă-și, de_culturi. de" 
starea economică socială și religi6să chiar. In genere munca. 
cu brațele dureză mai mult de cât cea, cu vitele, căci pe - 
timp de plâie când pămintul este prea mâle, iarnu şi pe: 
secetă, unde nu putem lucra la câmp, putem ocupa bra- 
ţele cu alte lucrări. Iarna, este une-ori.la noi destul de 
domâlă de putem lucra cu bun spor şi O parte mare din 

"lucrări în contul muncei de vară. , 
Depinde mult şi de aptitudinea de muncă şi de iscusinţa 

personală a înuncitorilor, Unde” avem un contingent de: 
buni muncitori, acolo ne trebuesc mai puţine braţe de 
cât acolo unde.braţele sunt slabe. Aptitudinea de muncă 
a lucrătorului însă depinde” cu deosebire de hrana şi de 
modul de viețuire a lui; Muncitorul bine nutrit, produce 
și câștigă mai mult și trăesce mai: bine de cât cel răi 
nutrit. Muncitorul ieftin este răi nutrit, fără putere şi fără. 

spor la muncă, câștigă puțin şi se nutresce mizerabil. 
Mulţi. din -arendașii și proprietarii noștri ar putea să în- 
vețe din exemplul Șvabului din Bănat, căruia dâcă ne- 
vasta o singură dată îi i. pune fertură prăjită pe masă, 
i-o, asvirle în cap —cu cuvintele că e'el să nu- 
ci să-i dea cani să mănânce şi a bea vin ditai ee 
masă, ca să pâtă munci. -In străinătate caută: proprietarii 
să îmbunătăţescă condiţiunile de trait ale muncitorilor lor, . 
ca cel puţin de 2 ori pe săptămână. aceștia, să capete 
carne, tocmai ca să pâtă munci mai bine. 

“La noi din contra detragerea ori-cărui aliment substan- 
ţios de hrană a “muncitorului .o . consideră 

“proprietarul: drept progres al său. 
arendașul și 

Ţoranul, nostru hră-
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nindu-se de decenii. numai cu mămăligă și aceea din po- 

rumb stricat, și cu lobodă, știr, susaiui, castraveți “crudi 

și pepeni de cumpărat—fără lapte, lără carne, fără pâine, 

brinză, unt, smîntână, şi otrăvit cu holerca jidovâscă şi 

grecâscă—fatalmente a trebuit să decadă fisicesce și mo- 

ralmente, şi să nu potă produce suficient nici pentru el, , 

nici pentru alții. Diferința de muncă şi de producțiune - 

este de căutat în diferința de hrana lor. Vadă ori şi cine 

câte persâne sunt aplicate adi la o mașină de treerat cu 

abur pe o moșie mare-din ţară și pe una din Bănat, şi 

va avea diferința de producţiune a lor. Cu detragerea lap- 

telui, carnei, ouălor, legumelor, fructelor, încă nică -odată 

nu s'a vădut progresând, undeva pe lume .vre-un ţăran. 

Frideric cel mare a dis, că ori-ce progres începe de la 

alimentaţiune.. Frigurile de. baltă, dissenteria, şi alte bâle 

endemice, încă sar putea maiuşor combate, pe terenul 

social şi economic de cât cu ajutorul spitalelor rurale. - 

Pe noi ne împedică mult din muncă productivă și prea 

- multe sărbători şi posturi. Dintre posturi cel mai grei şi 

care face mai mult răi populaţiunei muncitore de la țară, 

este postul de 2 săptămâni numit al Sf. Mării. — Nici unul 

din posturi nu este așa de supărător ca acela, Atunci când 

vine pâinea nouă din bucatele crude încă nec&pte în de 

ajuns, porumbul crud, prune, mere şi pere necâpte, cas- 

traveţii și pepenii -verdi — alimente cari mai de care fără 

“putere, ci tote moleşitâre de produc adevărate ecatombe 

în populaţiunea nostră muncitore. Fără a ne atinge câtuși - 

de puţin de aşezămintele Sit. nostre “Biserici , ortodoxe, 

“ desfiinţarea, acelui post ar fi o adevărată, binefacere pen- 

tru poporul nostru, care var transmite în conservarea a de- 

cimi de mii de braţe valide la muncă, prin suprimarea Îrigu- 

“rilor, şi dissenteriei, şi în. salvarea a 4—5000 de sullete 

pe fis-care an. Cele-l'alte posturi de și sunt mai lungi, al 

Crăciunului şi al Pascilor sunt mai uşor de postit, fiind-că 

nu este munca. aşa do încordată și țăranul -are alimenta 

mai substanţiose —- are pâne — fasole, varză acră, cartofi 

ete. Dumineca este bine și chiar necesar să se- serbeze 

în interesul curățeniei și igienei. Chiar şi în industrii şi = 

la lucrul cu mașinile este necesar ca muncitorii să aibă
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o di liberă pe săptămână, căci siguranța este mai. mare. 
In privința, sărbătorilor încă avem pâte prea multe, cari 

se transmit într'o inferioritate socială și- economică, față 
de alte popbre eterodoxe. Ele se manifestă-mai bine în 
satele mixte, locuite de români și eterodocși— căci ro- 
mânii serbeză pe' Sfţ. I6n de 4 ori în an, iar streinii nici: 
odată. Protestanţii ai 330 qile muncitâre pe an, catolicii 
290, iar noi românii ortodosi amestecați printre dinşii nu 

„putem calcula mai mult de 260—270 dile lucrătâre pe 
„an. Pe lângă Dumineci și prasnicile împă&rătesci mai sunt 
sărbătorile bisericesci, locale ba chiar și păgâne, pe cari 
încă le ţine poporul de rînd,-şi se abţine în aceste de 

“la anumite lucrări. Apoi cun6scem coniune neaoşe române . 
de boieri și moșneni, unde — la Crăciun, Pasci' şi Rusalii —. 

„se serbâză 4 'dile de-arîndul. De prea multe sărbători ro- - 
mânesci se plâng adese-ori şi străinii. Ore noi românii 
nam avea moţiv dea ne plânge? Sf. Sindde n'ar face 
râu de.a se ocupa cu regularea acestora din un punct 
de vedere social economic religios mai echitabil. Biserica, 

„naţională ortodoxă română nu pote să desconsidere mai 
mult-aceste neajunsuri ale poporului. | 

Afară de Sărbători și Dumineci, mai sunt dilele-de plâie 
și alte. pedici materiate, unde agricultorul încă este impe- 
dicat din muncă. . : 2 

Așa că pentru vară noi avem: . pentru iarnă: . 
e | o dile totale | de muncă dile totale - de muncă | 

în regiunea vinului . .. 260 207. 105: . 83 
>» “erâului: , 221 . 175 144 115 . 
»„» secarei, . 188. 150 179 140 

Cătimea de braţe necesare depinde și de modul de cul- 
tură a moşiei. La pag. 21l-—-am arătat că aceiaşi moșie 
de 1.000 pog. când este cultivată sistematic, în cultura, 
alternă are lipsă numai pe jumătate din vitele necesare 
la muncă, de cât când am cultiva-o în mod. estensiv. Tot 
așa este şi cu brațele: deși la cultura intensivă ne tre- 
buese maj multe braţe, dar ne ajungem relativ cu mai 
puţini muncitori, fiind-că .dile de muncă sunt. mai multe 
în an, și braţele sunt ma! bine ocupate pe diferitele se-
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sâne. Un răi ăe căpetenie al modului nostru de cultura 
pămintului provine din faptul, că cultivăm aprâpe exclusiv. 
numai grâti și porumb -— la a căror seceriș şi cules. ne 
trebuesc forte multe braţe, iar daci încolo. nu mai avem 
ce ocupațiune să le dăm și câştig. Unde ar putea să mun- 
câscă și la ei acasă, “i ocupă arendaşul și proprietarul, . 
jar după aceia nu mai întrebă nimeni. după brațele lor. 

Cultura. mai variată cu plante diferite permite de a re-- 
partisa mai bine epoca, de muncă și ne oferă posibilitatea. 
de a da ocupaţiune şi câștig -la muncitori aprope în întreg 
decursul anului, vara și iarna, căci vara îi ocupăm con- 
tinuu la muncă câmpului, iarna îi ocupăm în grădină, vie, 
pădure, la facerea de amelioraţitini agricole, rigolări, cu- 
rățiri de şanţuri, săpări de canale, repararea gardurilor, 
curățirea, pădurei şi grădinei de uscături, facem drumuri 
și șosele şi alte lucrări de îmbunătăţire pe.moşie, pe cari 
vara nu le-am putea face, căci ne lipsesce timpul, ma- 
terial și braţele şi ne vin prea scumpe. De multe ori 
angajăm Jucrără de felul -acesta deşi nu -avem. neapărată 
trebuință momentan de ele, dar numai pentru a ocupa 

“pe 6meni şi a nu-i lăsa să plece în altă parte. Acesta 
este” bine și pentru proprietar și pentru muncitori, căci 
putend ocupa pe muncitori anul întreg ei devin stabili,. 
se asimileză şi identifică cu . totul cu moșia, au mai multă, 
tragere la muncă şi devin mai credincioși. Si o plată mai 
mare momentană nu-i momesce să se ducă în “altă parte 

“fiind-că :nu+sunt siguri de ea. Pentru proprietate este- bine 
ca în loc de a avea o drâie de muncitori răi și nesiguri 
p&. moșie să aibă un stoc de buni muncitori stabili po 
moșie, şi ocupându-i anul întreg—le dă o plată mai mică. 
de cât cea curentă, şi munca ce-o fac dinșii este mai de 
folos. - - 
“De alt-fel agricultorul mare sai mic. tot-d'auna are și” 

.găsesce de lucru și ocupaţiune pe moşia sa, numai buna- 
voinţă și pricepere să fie. Lipsa de brațe mai mare pentru 

„vară în toiul lucrului intensiv o compenseză prin braţele 
femeilor şi copiilor mai mărişori ai familiilor stabilite pe 
moşie; iarna ocupă pe bărbaţi la îngrijirea vitelor, ame- 
lioraţiuni, etc. Câte odată în neputința de a-găsi ocupa-
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iune pentru Gmeni, putem ocupa femeile lor la lucrarea, 
-inului, cânepei şi lânei ca să dăm ceva de -câștig fami-. 
liilor, care fie mic fie cât. de moderat, numai pe jumătate 

_din ceea ce li se plătesce vara, dar totuşi este o ocupa- 
ţiune şi câştig- pentru familie şi nu ajunge muncitorul în 
mizerie şi nici să câră, ori să trebuiască să-i hrănim de 

pomană. De la introducerea lucrului cu mașinile, la prășit, 
secerat și. treerat ne trebuesc relativ mai puţine braţe de 

cât înainte vreme şi le putem deci echilibra mai 'uşor; o 
parte din cereale le putem lăsa să le treerăm tâmna târdii 

“tocmai în vederea ca-să dăm ocupaţiune şi câștig mun- 
citorilor noșiri fideli, iar în spre primăvară vine bătutul 
porumbului, căratul gunoiului, desfundat, rigolai, “ngrădiri 
vii, la facerea, de plantaţiuni, etc. 

Pentru vitele de muncă şi alte lucrări permanente ne 
trebuesca. să, avem un personal stabil anul întreg, argaţi, 
vizitii, servitore. Pe aceştia, nici odată. nu-i putem con- 

cedia dintr'odată, ca la Qiua hotărită, să-i _angajăm din 
noi saii pe alţii în locul lor. - 

“ Pentru îngrijirea vitelor și în serviciul permanent ne 
irebuesc;: - 

la păgune fane 

în: grajd la 4 cat un vizitiă .... — a 
p_..» w boii de jug un -om la „:.16—20 boi — —: 

pp» » de îngrășat., . . . .10—14 pm — 

DI vacile de lapte căse şi mulgă 10—12 vaci — 10—12 
» n» >» » » fărămuls. . 20—24. > 80-—40, 15—18 . 

-»_» » gonitâre fără muls, . . . 80 on. — 
înnoit e 1230-8000 300 
»» un bărbat la porcii de îngră- o 

şat şi de rudă... ..,. . . . ... 15—18 porci - —:.42—35 

la purcei tineri. . ... . . . . . .40—50  » 100 30—40 
La vitele de muncă ne trebuesc pentru fie-care car şi plug 

câte un argat, dacă lucrăm cu 2—3 părechi de boi ori cal în pu- 
tem da și un poganiciii, un băiat de 10—14 ani ca ajutor. 

Unde sunt mai multe. vite şi mai mulți argaţi, acolo 
„ne trebuesc să ţinem și vătafi pentru fie-care specie de 
vite sau pristav la secţiune de lucrători în parte pentru 

= Ia
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conducerea, și supravegherea lucrărilor, iar peste ciobani 

“este la stână un baciu, iar peste turme un scutar. La lăp- 

tării este maiestru.lăptar sait lăptărese. Oieriile mari fine 

“aă inspectori şi directori şi clasificatori speciali; la cai, 

maestru grăjdar, ecuier sau stalimeister. Pentru mașini şi 

ateliere sunt mecanicii şi şefi! de ateliere, cari conduc și 

supraveghiază lucrările: şi ai și răspunderea lucrărilor şi 

a inventarului: peste lucrătorii cu “diua sunt logofeţii, is- 

pravnicii şi pândarii.. moșiei diferiți de personalul admi- 

nistrativ și. dirigent propriă dis. 
La o sută de. pogâne sunt necesari” 3—4 argaţi, când 

“moşia, se -cultivă.. în mod extensiv, 5—6 când .se cultivă 

în cultură alternă și .6—7 lu culturu intensivă. 

„Mai grei este de stabilit numărul braţelor muncitâre, 

cari. ne' trebuesc. intermitent la' muncă;.pe acestea le pu- 

tem stabili numai după aptitudinea individuală de muncă 

„Ori după suprafaţa de muncă dilnică. 

La muncile manuale proprii dise, un om adult pâte 

munci cu' braţele pe di, diua de muncă calculată la 10 

ore. ă 

1) La încăroat gunoiă - . . ... . . 8—l0cară.. 

2) > împrăștiat gunoiul .; . . . . 14-—20 > 
3) » încărc. compost saă gun. mărunt. 6—8 >» 

4) » “descărcat gunoiă . . . . .:. .16—20 » 
5) » împrăștiat îngrăşeminte chimice .5—6 q.. - 

6) > stipat cu casmaua . . „1... . 10—12 m. 

7) » săpat cu sapa .. ..... . .12—l5 m? 

8) ». curăţit rozâre şi scursori de apă. 475—5"0 m. 

9) ».. rigolat la 50 cm. adincime pe un s 

teren nisipos... . . e o. e. e e, 17—30m:. 

10) lia rigolat la 50 em. adincime pe un. | 

teren argilos şi tare . ..... „15-—18 m.* -. 

1i) La săpat pămint pentru. cărămidi. : „5—6 mă - 

12) » » _pajiştea şi spart ţelina . . 1—1,5 are 

13) » semănat cereale de primăvară cu E 
Mâna. a... aaa 3 4—Dha- 
14) La semănat cereale de tâmnă . .3,5—4p5 ha 

15)» trifoiă, iucernă, ierburi . 5—6 ha
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16) La pus “porumbul în cuiburi .. : .0,5—0,6 ha 

17) » sădit tutun, sfecle, napi şi verde. 0,03—0,04 ha 

18) » pus cartofi după plug pe brasdă. 02 —03 » 

19) » “săpat porumb şi cartoli cu sapă - 

de mână. . .... ae 20,2 —0,3 ha 

20). La: săpat, muşuroit, şi, zărit tot odată. 0,05—02  » 

21) » rărit sfecle şi cârpit ochiurile şi . 

vetrele. . . <a ae ete e e 0,04—0,05 ha * 

22) La plivit buruenile şi tăiat pălămida 0,ă- —0,8 » 

23) » „ cosit fînul de. livadă şi tins- . .0,3 —05 » 

24) » cosit otava şi trifoiul.. ... . . 0,4 —06 » = 

25) » - întins brasdeleşi întors finul odată.1 —1,25 » 

26) » scuturat și adunat fînul . „ . „2—3 cară. 0,50 ha 

21) » tins purediele şi strîns fînul uscat. 4--5 cară 1—1,5 ha 

28) » -tins şi adunat otava. . . . .1,5-—2 cară 0,5—1 ha 
29) » încărcat fin. , . . . . . . . „+ 6—7 cară. 
30)». » otavă. a... . . . - S—4 cară. 

31) » smulsiinul ., . . ...: e. + 0,186—02 ha 

32)» » cânepa. sri e e e 2:02 0,3 » 
33) » ridicat şi legat cânepa. . , . .0,5 —06 ha 
34) » frânt cânepa topită. . .-. . . . 10 maldăriâ 1Ofuidre.. 

35) »' meliţat inul o chită saii snop pe 

Mă et... a „0 fuidre. 

36) La melițat cânepa rntă şi fasona- . | a 

| tei, . . PR 120150 faidre. 
'37) La secerat cerealele de tomnă “cu 

secerea. . .... a e 2—8el, 0,065-—0, 07 ha 
38) La secerat rapiţa şi pus “porlâge. 0, 15—0,25 ha 

39) » cosit grâul cu c6sa cu greblă . 0,5 —0,75 » 

10) »: .» orzul și ovăsul . . . . : 0,63—0,95'» 
41) ». întors mănunchii și porlogele. .2,0 —25 - » 
42) ». legat cereale de tâmnă şi facut o 

legături. .. . e... . 0,3 —0,5 ha 

43) La legat cereale de primăvară avend e o 
„legăturile făcute. . . . . .. 7. .0,6 —08 ha 

44) La adunat snopil şi clăit..-. . . . 3040 celăr. 
45) » idem legat şi clăit-. . . . . .15—20 .» 
40) » încărcat bucate= . . .. . . : .80—100» 
47) » descărcat pe stog și în șură . .50-—60: »
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48) La greblat spicele cu grebla de mână. 0,3 —0,5 ha 

49) » treerat cu mlăciul. . . . . -:. 15 —9,5 hl. b6be.— 

„49 a) La vînturat cu vînturătârea . . :20--301Hl. -. îi 

50) La scos cartofi cu furcoiul, . . .0,03—004 ha 

5)» » » o» plugul. . . . -0,8 —125 » 

59) » cules porumb. . .. o... 08 94 » 

55) » o» cartofi... Ol 
54) » Ttăiat cocenil de porumb . 2. 08_—10 ha 

55) » scos sfecle cu sapa şi furcoiul . 0,05—0,07 » 

55a) La încărcat sfecle, . . . . ... „10--50 q. | 

.. 56) La îngropat cartofi şi. sfecle în bor- e N 

SNLO e „a 8040 q. 
La plug ne trebuesce un om mare şi un băiat. - 

> semănat cu maşina 2—3 6meni mari. 

» cosit şi secerat cu maşina- simplă un om. 

» secerat cu maşina cu legătore 2-3 Gmeni. 

5. treerat cu maşina manuală 6—8 6meni.. 

„2 » -» po -cuU vîrte) de vite 10—12 Smeni. 

» pn » de abur de 8 cai putere 25—30 6meni. 

po» » pp po »cu elevâtor 18—20 6m 

Dacă cărăm paiele în lături. -cu macarale ne trebuesc 

:30—40 6meni. - a - e 

La secerat după 8—10 secerători este necesar un om: 

care l6gă. şi la 20 secerători unul pentru clăit. La scos. 

cartofii — un om scâte cu furcoiul cât pot aduna 6—8 

femei ori copii. La sfeclele de zahăr mai bine întrebuințăm 

câte 20—30 persone de odată la un loc ca să putem ter- 

mina un pogon pe di, și lucrările să nu întârgie. La prășit | 

porumbul cu prășitore amecanică un-om cu un băist şi . 

“su 2 cai pot să sape pe qi cât pot săpa 8—-10 persone ; 

cu sapa de mână. La, sădiţ, rărit, smuls şi cules —iîntre- 

_buinţăm cu: deosebire. femei şi copil — cari încă fac bună - 

“ 4r6bă dacă; sunt supraveghiați de aprope. La făcut finul 

întrebuințăm bărbaţii exclusiv la câsă şi la adunat finul 

„și pus căpiţe-şi puredie — la întors, scuturat şi greblat cu 

deosebire femei — cari sunt riai iuți. La legat bucate pe 

alocurea. se întrebuinţeză exclusiv bărbații, fiind-că sunt 

mai robuşti, pe alocurea exclusiv femei ca mai iuți şi mai 

îns 
+
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_dibace. La încărcat şi făcut stoguri și şire exclusiv bărbați. 
La, desfăcut snopii pe maşina de treerat exclusiv femei. 
La încărcatul carului şi la descărcat se potaplica cu bun 
succes şi femeile. La topit inul şi cânepa se aplică atât 
bărbaţi cât şi femei; la frînt și melițat inul şi cânepa 

cu preferinţă femei. - a - 

Necesitatea de braţe diferă . şi după sistema de cultură ce 

-vroim să introducem. Pabst dă ea necesari pentru 100 jug. ca- 

dastrali = 57 ha, calculând câte 24 persâno apte de muncă la 
"o familie. Ă a BI | N 

„La "cultura estensivă 7—10 munc. (10—12) resp. 3—4 lam." 

» » “alternă. .1l—14d »-  (12—16) » 5—8 » 

» » intensivă. 15—20 n (18—24) » 6-8 Ă 

Noi însă la suta. de pog6ne românescă = 53 ha putem lua cu 

"- 1—2 persâne mai mult fiindcă „locuitorii învoiţi sunt mai slabi 

muncitori. In schimb numărul familiilor se: pote ţine neschim- 

bat fiind- că românul are mai - mulţi copil. E 

In fine mai vine în considerare şi 'rolul social "şi eco- 
nomic al educaţiunei și -mediul ambiant. Deja bătrinul A. 

“ Thaer arată în Principiile de agricultură: rațională, că există 
o strînsă legătură între plata muncitorilor și între mij- 
lâcele de traiti ale lor, cari variază. mult mai puţin de 

_cât plata în sine, fie.în numerar, fie în natură. Plata, mai 

mare sait mai mică pentru muncă se modifică şi variază 
tot-deauna după scumpetea mijlocelor de traiă. Thaer da 
ca minimum de plată 1—9 baniţe berlinese. Berliner - 
Schăffel — 4,5 kilo de secară! pentru diua de muncă a unui 
diler, şi acâsta o ia el drept basa tuturor. calculelor sale 
şi o însemneză cu + și la muncitorii cu brațele ea va- 

riază între 3/2, şi 5/aa saă în termin medii ca cea mat - 

favorabilă :/,,—'/, baniţe — 6,5 “kilograme de secară. . 
Acâsta o admite și Block şi alţii. Blocl pune plata me- 

die a unui om ce lucrâză cu diua la 14 funţi — 7 lilog. 
secară, iar. a unei femei la 12 funţi = 6 lilogr. secară, 
şi după preţul ei curent depind şi cele-l alte alitnente £ și 
emolumente.- | 
Tot acesta o vedem şi la lucrătorii noOștriă cu diva, In 

Ay



351 

“Transilvania diua de câsă se plătesce de la 1,6—2,0 co- 
_r6ne şi mâncare şi băutură, qiua de secere cu 0,80 —1,20 

4 

corone şi mâncarea, pe când. la noi în Itomânia aceloraşi” 
Juorători li se plătese diua de secere cu 1,5—2,0—2,5 
lei.. Şi cu tâte acestea aceiaşi lucrători de multe ori sunt 
mai folosiți acasă cu o plată mai mică, fiind-că cumpără 

mai mult pe ea, de rece banii au acolo o valdre şi forţă, 

de cumpărătâre .mai mare de cât la noi și cad şi cele- 
alte spese do dus şi întors. La noi deși plata curentă o, 

muncilor agricole este în aparență mai mare de cât în 

, Transilvania și Bucovina, totuși traiul și manufacturile sunt - 

mai scumpe de cât acolo. Lucrătorii ambulanți ce vin de 

acolo numai așa s'ar procopsi ca să, se îmbrace și provadă 

cu tote cele necesare de acasă şi numai victualele să le 

cumpere la noi, ceea ce evident.că este peste putință. Şi 

acesta ar fi -în "detrimentul muncitorilor noştri, căci le-ar 

face o concurenţă inegală la muncă. 
Deci plăţile mici şi insuficiente cu scumpetea, mijl&celor 

de trai se transmit tot-d'auna într'o alimentare insufi- 

cientă, şi succesive în decadința fisică şi morală și inte- 

lectuală a muncitorului și în degenerarea și impuținarea, - 

contingentului de brațe apte de muncă. 

„Pe terenul social și economic, cari nu se pot tot-d'a- 

una despărți de la olaltă, mai ai o influență, covârşitore 

și mai mult sait mai puţin decisivă și educaţiunea ŞI in- 

strucţiunea. Cu băieţaşi de prăvălie şi cu negustorii faliți 

ca administratori şi regisori în moșiile mari, nici odată 

nu se va face educaţiunea şi amelioraţiunea stărei morale 

şi materiale a ţăranului şi muncitorului agricol. 

Temelia. bunului muncitor se pune la; crescerea lui în 

familie şi -în şeola şi desvoltărea lui mai departe se . 

face ca adolescent la etatea de a percepe şi a putea a- 

simila. A face un stagiii sub conducerea și povața ne-. 

mijlocită a unui bun -cultivator şi bun - econom este .de 

"cea. mai mare înrîurire pentru ori-ce tinăr, şi în ori-ce: 

condiţiune socială. | 

Sub raporturile n6stre actuale, și cu  direoțiunea- dată 

până aci tinerimei, cum .să se obicinuiască fiul de sătean - 

la ordine, punctualitate şi curățenie. ca să .devină .mai 

?
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târdiă bun cultivator și bun econom, când acasă la ei șed 
în bordei, nai grajd, n'a şopron, şură, coteţ, poiată, 
hambare, n'au de nici unele, iar şcâla este o hurubă, ce 
ameninţă să cadă în fie-care moment pe ei, curtea şi.gră-” 
dina șcâlei deschise, pline de băligar şi vara, pline de bu- 

_rueni 'hidâse? Ce ordine și curățenie să-și însușescă el 
când ordine şi curățenie n'a vădut nici la ei acasă, și 
nici la preotul ori primarul satului? Apoi după ce a eșit 

din şeâla rurală, ce să înveţe flăcăul sau fata de sătean, 

“la curtea boerâscă, unde încă există aceiași mizerie și ne- 
ordine, aceiași risipă şi murdărie ca şi la ei acasă, vitele . 
se ţin întocmai ca ale lor-acasă sub cerul liber, uneltele. - 
de. muncă zac în ploie și pic, expuse tuturor intemperiilor " 

şi ce să adopte şi imiteze el de la nisce Gmeni, cari sunt 
recrutați din” alte cariere ?. - 

-Cu sistema “actuală a învoelilor nu va merge la infinit, 
"căci instrucția primară şi serviciul militar obligator va. 
deschide și țrannlui ochii asupra sârtei şi stărei sale. 
De a supune pe toți locuitorii satului la învoeli şi a căuta 
de a-i avea; tot-d'auna la mână şi a-i obliga la rușfeturi și 
clacă dimpreună cu. preot, primar, notar — când preotul - 
are 10—12 ani de studii, învățătorul de asemenea și 
apoi a căuta a le trage.... prin unul iai inferior de 
cât ei, încă nu- va dăinui mult, Nu vor fi conducătorii săi 

naturali preot, învățător, primar, notar, vor fi ei alţii cei 
cu” crucile. măsluiite, cari vor face. acâsta, și vor căuta să 
exploateze mizeria, “sMteanului în favorul lor. 

Peste munţi supunerea și a preoţilor români la jugul” 
iobăgesc .nici un bine n'a adus, nică pentru luminarea, 

tăranului și vada biserjcei sale și nici pentru proprietate: . 
Totuși și acolo legea feudală” ungurescă. şi  transilvană 
făcea, excepțiuni — erai manumisiunile, embaticurile, res- 
cumpsrările în bani, taxele anuale în favorul bisericei şi 

„al preotului, cari dispensau de mai: multe ori pe preot 
„de angaralele umilitâre — ale clacei, dijmei, podvedi, ete." 

Raporturile - sociale îndulceau pe cele feudale şi de feu: 
dalitate. -De. aceea forte ințeleptă, a fost disposiţia urba- | 
rului din 1820 şi din patenta, imperială austriacă „de _la 
1854 care prevedea pentru: preot un lot de 2 ori de, mare,



853 

de cât pentru un săten fruntaș, și egală parte de pășune 
și pădure cu un săten fruntaș, iar pentru învăţător un 
lot mare simplu fără plată, ca ei să fie liberi de ori-ce 
angarale, și să-și potă căuta de îndeplinirea oficiului lor. 

Cu risicul de a displace multora, dar credem că va fi şi al- 

tora de folos, vom reproduce aci câte-va exemple din experien- 

ţele părinţilor și antecesorilor noştri din Transilvania. | 

Ceea ce n'aii putut face peste munți Saşii în decurs de se- 

coli cu felelatul şi cu măsurile coercitive cele mai drastice, pen- 

tru a moralisa. „pe Românii din satele săsesc! s'a făcut de sine 

prin desfiinţarea lui. Sub Jelelat, de la ung. felelni=—a r&spunde, 

a face solidar în garanţie, era sistema dea face răspundători so- 

lidari pe păstorii români de: tâte vitele de pripas sai furate din 

„sat în decursul unui an, fie ele date sub îngrijirea păstorilor Și 
din neglijenţa lor, fie din neglijenţa proprietarului, cândi sai fu. 

rat din grajd sai nâptea de la carori din pădure, păstorii ro- 

_mâni eraii datori.să le caute şi eventual ne găsindu-le să le plă- 

tâscă, - 

„In plata păzitului era cuprinsă 6re-cum și prima de asigurare 

de furt, pripas, etc. Acea sistemă și mod de învoire a păstorilor 

români, o ţineaii deregătârele sătesci și judeţene săsesci, atât 
de indispensabilă şi de importantă, în cât fără de'ea credeati că 

„nu vor mai putea ţinea vite între români; chiar şi reuniunea a- 
gricolă săsâscă 's'a ocupat de repeţite ori cu felelatul şi a făcut 

representaţiuni la guvern pentru înăsprirea lut şi combaterea 

furtului de vite. 

" Resultatele însă. erati tot-d'auna contrare, din ceea ce doriaă 

dinșii. Prin el nu făcâi alta de cât de a obliga pe păstorii lor 

să facă cunoscinţă şi să se aibă bine cu toţi pungaşii şi hoţii 

„de vite, cu. 6menii certaţi cu justiţia, ca să le dea colac şi co- 

-amanace .ca să-l lase în pace, să le spună unde sunt ascunse vi- 

„tele de pripas şi deci evident că de multe ori şi el le înlesniaiă 
- 4raficul neonest, ca să-şi răsbune unii asupra altora. Desființarea 

felelatului, care nu scim' dacă se mai usiteză adi în vreo co- 
mună prin părţile Mediașului, dar se usita încă până prin anii 

70 ai secolului trecut, a.avut drept resultat împuţinarea, consi-. 
derabilă a furtului de vite şi sporirea siguranţei pers6nel şi a- . 

verei. | 

Dr. Maior, IV. — Economia rurală. - 23
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Apoi este cunoscut casul întâmplat protopopului de Ja Zernesci 

„şi furtuna ce a stîrnit prin anii 1870 între'sași, când a cerut de 

la Saşii din Codlea, salar pentru învățătorul șc6lei române din . 

acel tîrguşor. Saşii protestară într'un glas/-cum să dea ei I6fă 

1a învățătorul român, când românii lor sunt notoriii. vestiți hoţi 

„de cal şi toți mișei şi acum ei să le mai plătâscă şi Scolă şi pe 

învăţător, la care protopopul conscient de misiunea sa, le r&s- 

punse că toemal de aceia, fiind-că dînşi! se pling de ei să caute 

ca prin şcolă şi biserică să-i moralizeze; să caute să deştepte 

ambiţiunea şi consciința de sine în cei decăduți, și cu deosebire 

să dea o altă crescere: tinerimei (1). 

  

  

4,   
Fig. 23. Şcâla greco-catolică din Sinca veche. 

Astă-qt nu se mai plîng nici Saşii din Codlea de Românii lor 
„nică cei din Resnov, Feldiora, Ghimbav, ete. In loc de felelat, 
de o parte, şi de colac și comanac de alta, Românii din "Ţara 
Bârsei fără îndoială posed adi şceâlele cele mai bine organizate 
între Români, aii șcâle rurale cu câte 3—4 învăţători, ati coruri, 
societăţi de lectură, biblioteci ambulante, aranjeză baluri, con- 
certe, une-ori în legătură cu exposiţii de industria casei; la care 
invită şi participă şi fruntașii Saşilor şiei sunt: invitați la ser- 

  

(1) Actualul, mitropolit gr. or. L. $.S.1.M i
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„bările săsesci, Bisericile şi şcâlele lor sunt de model, învățătorii 

Şi preoţii aul “Sxamenele de calificaţiune cerute de legile statului, 
7 

Cilaiiia iar N == 
ia 
n 

  

    
  

Fig, 24. Scola, greco- -catolică din Vad. 

iar ca clădiri bisericile” și şcolele lor pot servi i de model. Afară 
“de aceia mulți dintre cel fără  -" 
pămînt de cultură, sai apli-  ! 
cat -la meserii şi negoț, alţii 

sunt lucrători în fabrici, așa 

că posed deja un trumos nu-. 
“măr de meseriaşi și de negus- 
tori între dinşii. Vrajba, ura şi 

persecuţiunile seculare dintre. 

Români şi Saşi ai făcut loc u- 

nci înţelegeri reciproce în tote 
“chestiunile vitale, unei armo- 

nii şi concurenţe pacinice pe 

terenul cultural şi economic, 

pe care nimeni nu o visa mal 
nainte. 

Nimeni nu va găsi nemul- 

  
Fig. 25. Biserica unită din Vad. 

țumiri şi agitaţiuni între dînșii; acolo nu sunt nici socialişti nică - . - 

anarhiști şi nici motiv nu există pentru acestea, când între toți
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Românii ei au făcut cel mai mare progres pe terenul consoli- 

'dărei interne, în lupta nemijlocită şi la adăpostul şi exemplul 

culturei şi civilisaţiunei vechi: germane. | 

"Ceea ce pâte face un singur om inteligent într'o comună ru- 
rală, pe terenul social cultural și economic, când se găsesce în 

condițiuni favorabile, aceia a dovedit'o în mod strălucit bătrânul 

Zorca în comuna Vlădeni. .Vlădenii, fosta, colonie a lut Vlad Dra- 

cul, situată în Transilvania între “Țara Oltului şi. Țara Bârsei 

„- strimţorată într'o vale îngustă în munţi, între 2 comune mari ŞI 

  

  

  

  

Fig. 26. Primăria din Comana de jos. 

bogate, cari vin cu hotarul lor până aprâpe în raza satului, cu 
hotar mic în făşie lungă cu pămînt sărac şi clima aspră de munte 
trecea de secoli drept unul din satele cele mai sărace, de unde 
numer6se proverbe şi anecdote satirice la Români: tîrg la VIă- 
deni, copii. ca în Vlădeni (proletari), sărăcie ca în Vlădeni, de- 
dat la necaz ca. boul Vlăderânului cu fâmea etc. La Saşi eraii 

„În us de asemenea proverbe la. adresa lor, iar în Analele ora: 
şului Braşov de 200 ani încâce, circumspecții și prudenţii Sași . 

“nu pomenesc despre clăcașii lor din Vlădeni alt-fel. de cât die. 
armseligen Vladenyer u' das arme Vledeny. 

“EI bine, a tost de ajuns să vină un Român sdravăn între dîn-
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șii, eşit din mijlocul lor, notarul [. Zorea, absolvent al unei şcole 

primare grăniceresc, « care ca înv&ţător şi apoi ca notar comunal 
în 25 — 30 ani să 

„schimbe cu totulas- * 

pectul exterior şi . 
interior al satului. 

şi să facă să amu- 
țescă tâte birfelele 
şi glumele nesă- 

rate asupra bieţilor 

locuitori, ridicând 

starea morală şi. 

materială a comu- A 

nel şi făcând: o co- 
mună model din ea 
(fig. 270), 

Aqi Vlădenii, ara- 

ție destoiniciei. fos- 

| tului notar, posedă 

şcolă rurală cu 3 

învățători şi funda- 

_țiune creată de el 
pentru a 4-lea, o în- 
văţătâre de lucrul . 

manual, biserică ca 

o catedrală, at fun- 

daţiuni deosebite la 
| comună, biserică, - 2 

șeolă; dînsul.a ter- 

minat de timpurii 
procesele pentru pă- 

durile urbariale cu . 
“oraşul Braşov prin. 
bună .învoială, iar. 

nu 'prin purtarea de. 

procese nesăbuite, 

cari să istovescă co- ph 

“muna, iar pădurea obţinută pentru comună a măsurat!o și ame- 

najat'o prin plantarea ei cu stejar şi brad, ca să-i dea o val6re 
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mai mare de cât ca faget. Guvernul ungar i-a dat lut 'purtarea 
poştei în antreprisă, şi deşi nu poseda de cât incomplect limba 

- maghiară, la lăsat înt'servicii, până ce nu şi-a cerut el de bună 

„voie retragerea la pensie. Orașul Braşov cânda decis comasarea ' 

" hotarului şi trebuia să numâscă 6meni experţi pentru clasificarea 
din noii a tuturor pămînturilor locuitorilor, n'a găsit om mai demn 
de încredere și pricepttor în cele economice ca pe bătrînul Zorca 

din Vlădeni, pe fostul lor clăcaş şi, cireumspecţii Saşi ai recurs 

la serviciile lui ca Român. 

  

        
Fig. 28. Biserica ortodoxă din Vlădeni și. i notarul Zorca + 1595. 

Este bine şi necesar chiar ca deregătărele comunei să fie ab. | 
solut libere de ori-ce ipgerinţă de proprieţate. Ce frumos exem.- 
plu de bărbăţie, nu a dat celor de Ia Făgăraş acel primar sdra- 
v&n din Păreii în, procesele de deci de ani între comune şi stat 
pentru pădurile comunale, când. în deplina şedinţă în faţa tri-
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'bunalului răspunde volniciei trufașului funcţionar ungur, —că 
el iobagii a fost și clacă a făcut, dar nu directorului domenial 
personal, dar: astă-di se simte om liber ca şi el, și când direc- 

torul, care făcea pe magnatul și pe nedrept 'ŞI aroga sie-și titlul 

de graf, va fi în adevăr graful Lăzar, — atunci şi el este graful 

“Mănciulea!! Dacă şi cel-l'alţi representanţi al comunelor foste - 

clăcaşe şi ale familiilor” boeresci de acolo, s'ar fi purtat tot ast-fel 

şi încălcărilor trufaşe ar fi răspuns tot asemeni, comasările şi 

segregările ar fi răuşit alt-fel și ar fi dat cu totul alt-fel de re- 

„sultate și pentru stat şi pentru comune și pentru progresul eco- 

nomic al acelei regiuni. . 

  

  

  

      a .. nenea idem 
  

Fig. 29. Comuna Părei, foşti iobagi de 8 și 4 dile în săptămână. 

-Unde însă se pomenesce la noă în România ca primarul unel 

comune rurale să pârte un atare limbagia, faţă de un înalt func- 

ţionar al statului, ca un director domenial? Şi de ce folos nu 

ar fi şi pentru comună și pentru stat ca şi pentru proprietate 

chiar! Este destul să arătăm casul întâmplat la Studina, unde a- 
- rendașul grecoteii depe moşia statului, lasă pe săteni din că- 
tuna Studiniţa să muncâscă 2 an! cu dilele de prestație Ja un: 

canal, aprobat de autorităţi ca din eleşteul statului să-și ducă 
apa la cătuna lor, iar când canalui este gata,le taie apa şi le as-: 

< 

fr
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tupă canalul şi 3 Ministere române în ţara românâscă ţară consti- 
„tuţională şi liberă, nu sunt în stare să-lapere de încălcările gre- 

- coteiului. Ast-fel locuitorii ai perdut munca făcută, satul înfiin-. 
ţat de guvern în lipsa de apă s'a redus, și 1/, din locuitori sa 

împrăștiat, moşiile statului d'imprejur s'ait vîndut în loturi mici 

dar a- rămas în stăpânirea statului încă cișmeua cu vr'o 1—2.000 

m.2-de teren, cu care să-i mai exploateze cine scie ce cârciu- 
mar. Ore cu o administraţie comunală independentă, se putea 

_ întâmpla așa ceva? Ore tirlașii de pe moşia statului Dechis6nca 
se împrăștiaii înaintea lui Toma Petcu? Și câte atari casuri nu 

am putea cita! | a 
Este destul să amintim casul lui moș I6n Râtă, un virlan cu . 

5 pogâne, care a luat parte la actele mari ale Unirei dara 

fost ruinat de vecinul săi cu 50.000 pog6ne moșie şi d-nul Cuza 

nu la putut apăra de ruina materială. 

  

  

  

  

  

    

- Fig, 30. Şcâla din Bilca, 

Evident că cu 'organizaţiunea n6stră. actuală a comunei 
rurale, cu preotul sătesc, care trebue să facă şi el în- 

„voeli ca ori-ce țăran, ca să trăiască o viață mizerabilă 
de pe o di pe alta, cu cuconițe de la orașe ca învăţătore 
de ţară, cu primari și notari cari dacă sunt scoşi din
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slujbă a, doua qi trebuesc 'să alerge. la proprietar și a- 
rendaș, 'ca să-i i-a ca vătafi, logofeți şi isprăvnicei pe 
moşie, - pentru ca să aibă cu ce să trăiască, etc. cu atari 

elemente nici odată nu se va îmbunătăţi starea comunelor 
rurale. La. progresul lor .nu contribue nici salariul, fie 
cât de: mare, nici starea de provizoriii ori dependinţa, fie 
materială, fie morală. Vaqă ori şi cine care este starea 
morală și materială și: rolul în comună și în societate a unui 
învățător sătesc de peste munţi, plătit cu 6 l6fă mică de 
600 corâne pe an, și a învățătoru'ui rural din ţară, plătit 
de stat cu 1.200 lei anual şi alte beneficii!? Acela este . 
tot-lVauna un om de frunte în satul. s&ii și are. mare 
“trecere în tote afacerile comunti, şi trebue să țină ori 
cine semă de el când merge în comună, pe 'când învățătorul 

„nostru lefegii şi amovibil este ca frunza pe apă, şi abia, 
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| Fig. 31. Biserica din Vicov. 

are cu ce să trăiască de pe o di pe alta. Acela are o 
economie de frunte, dacă nu cea mai frumâsă şi mai sis- 
tematică din comună, și I6fa îi rămâne de obiceiă ca un 
venit net — și contribue la mărirea economiei sale, pe. 
când al nostru a, trăit în mizerie, şi la, finea, anului stă. 

Li
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_1ot.acolo unde era la început, și este bun bucuros că na 

venit cu cine-va în conflict ca să-l permute. Inv&ţătârele 
de. la sate aii un rost. fârte umilit şi corumpător. . 

Nici la fermele model ale statului de. la Ridăuţi din 
Bucovina, nică la Făgăraș, sai la cele particulare de la 
Birchiş în Banat pe valea Mureşului ori la Jimbolea și San 
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Fig. 32. Biserica regală din Bușteui. 

Miclăușul mare, noi n'am audit plângeri la administra-: 
toril moșiilor contra dirigetorilor comunelor independente 
şi tote sunt modele de comune rurale. i 

A fost deci un înalt act de prevedere politică patriotică 
“proiectul d-lui P. P. Carp, care. prevedea reservarea 1/4 
din moșiile statului pentru loturi mari de câte 25 şi 10 ha 

- 7
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indlvisibile, bazate pe .maiorate și: minorate, ca necesare 
pentru formarea şi întreținerea deregătârelor cumunei ru- 
rale, independente de proprietate și de politica militantă. 
Progresul comunelor rurale la Românii de peste munți, 
este strâns legat de activitatea unui fruntaș distins al co- - 
munei—preot, primar, notar, învăţător. Aceștia au făcut 

-educaţiunea, morală şi materială a comunei, prin ei sa 
ridicat din nimica cele peste 3.000 de șcâle rurale, s'a 
schimbat aspectul satelor și înființat cu concursul lor cele 
aprâpe. 

  

  

  
  

Fig, 33, Scâla de pe Domeniul Corânei Dobrovăț. 

Una sută de bănci românesci, înființate peste munţi cu 
ajutorul preoţilor și învăţătorilor sătesci în scurtă vreme 
şi tâte în deplin progres, prin cari ab dovedit că românul - 
este element de cultură și de ordine de prima categorie. 

“In fine ar mai fi caritatea, și mijlocele de siguranţă de 
„amintit contra incidentelor şi rolul lor asupra moralei și 
încurajărei lucrătorilor la muncă. In străinătate tâte gu- 

vernele și societăţile 'de agricultură :aă găsit de cuviință 
de a lua măsurile cele mai serise de a preveni accidentele 
și a pune pe muncitor la adăpost de necesitatea de a
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cerşi ori peri de f6me, în, cas de accident și bolă, întâm- 
plate fi din negligența luj—fie din a altora-—prin înfiin- 
țarea caselor de lucrători, la cari contribue şi patronul cu 
ceva'şi lucrătorii după câștigul lor. Adi la lucrul precum- 
pănitor cu maşinile f6rte ușor se întâmplă nenorociri, maj 
cu s6mă la mașini noui a căror mecanism lucrătorii nu 
îl cunosc încă, și nu sunt deprinşi cu funcţionarea lor, 
şi când lipsesc cele mai elementare măsuri de siguranță. 
La noi toți negustorii de maşini agricole confirmă unanim 
că la noi se întrebuințeză la treeriş exclusiv mașinile cele: 
mai tari, și se us6ză în jumătate timpul cât în alte țări. A- 
rendaşii şi proprietarii în tendinţa de a termina cât mai 

iute lucrarea, pun să. bage orbesce pe coş și deci prea, 
ușor se întâmplă nenorocirea—care după ce s'a consumat, 
arendașul plecă pe aci încolo, şi muncitorul mutilat r&- 
mâne în voia întâmplărei în sarcina familiei ca să-l ţină. 
viaţa întregă, unde arendaşul sati propristarul uman torte 
ușor i-ar putea, da o despăgubire ori ajutore. viagere, sait 
"dacă este încă apt de Gri-cari servicii să nu-l alunge de 
pe moșie, ci să-l pună la alte lucrări mai uşâre şi com 
patibile cu starea sănătăței lui. Prin aceia va, inspira-nu-. 
mai încredere la cei-alţi lucrători, ca să fie maj cu tragere 
de inimă ia muncă, și nu în codiro și negligenţă să-și 
vadă unic salvarea lor. 

România, ţara tipică a carităței, cum nu se găsește alta. 

în. Buropa-—-încă na făcut nimic pe terenul social al lu- 
crătorilor, chiar nici pentru sătenii de pe moșiile proprii. 

Nenumăratele sale instituţiuni filantropice şi de: bine- 
facere vin în favorul .esclusiv al populaţiunei orașelor şi 
tirgurilor şi: nici odată în favorul populaţiunei rurale de pe 
moşiile lor. Acestea aii perdut şi. prinosele, cari le aveau 

altă dată, cel puţin de dile mari. Dar în genere ar fi de 
dis că caritatea cum se exercită la noi către cel. care 
merită şi nu merită puţin folos aduce obștei - = mai curând 
propagă vițiul' de 'cât moralitatea. Un exemplu frumos de 
imitat -vom cita de la străini. La, Sași, sunt câte-va fun-.- 

_daţiuni particulare recente, din cari se acordă anual 
la însurăţei, tineri lipsiți de mijlce din diferite sate în- 
trega zestre a moşiei, conform cu cerinţele și progresul
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“timpului modern. Nu li se mai dă dotaţiunea în pămînt 
şi în moșie ca, înainte vreme ci în unelte, vite, şi tot ceea . 
ce îi trebuesce unui noii menagiă și economiei ț&rănesci, 
ca, să fie în stare să-şi cultive moșia sistematic şi să ser- 
-vescă şi altora de model şi imitație. Acest exemplu pâte 
ar fi demn de imitat şi încercat și în ţară, şi ar aduce 
mai mari fol6se de cât un număr de:paturi în cine scie 
ce spitale, cari vin mai mult în folosul populaţiunei flo- 

_tante şi streine de la orașe. 

C. Creditul în agricultură. 

Un: succurs însemnat al capitalului de exploataţie este 
creditul în agricultură. Creditul 'se numesce acea opera- 
ţiune de trafic sai de transmitere al lucrurilor între două - 
persone, unde cel ce împrumută nu primesce echivalența 
sau prețul lor îndată în bani ca la vîndare ori în schimb, 
ci după un timp 6re-care, dar până atunci devine și cel 
ce împrumută 6re-cum asociat sati păriaș la bunul celui. 
d'al doilea, și în raport. cu suma împrumutată, ori credi-. 

“tată, Cel ce împrumută se numesce creditor, iar cel ce 
primesce este datornic sa debitor. Creditul după felul săi 
este credit personal, basat unic pe încrederea ce ne-o: 
inspiră reputaţiunea şi onestitatea personei, că la un moment 
dat va, plăti — ori credit real — unde. deosebit de încre- 
derea ce ne inspiră persâna, mai 'este și obiectul consti- 
tuit gagiă, sai zălog din a cărui vindare eventual ne pu- 
tem despăgubi. Cest din urmă pâte fi mobiliar sati imo- 
biliar — de lungă sait de scurtă durată, denunţabil ori 
nedenunțabil. Creditul este mobiliar atunci, când are ca ga-. 
ranţie producte, unelte, mașini, vite,. bonuri şi alte hârtii 
de valâre, și imobiliar când gagiul lui este moșia, clă- 
diri, ecarete, amelioraţiuni etc. - 
„Creditul ocupă şi în agricultură un rol din ce în ce 
mai mare și mai important, servind atât la mărirea pro- 
ducţiunei, cât și la desfacerea productelor. Cu schimba- 
rea regimului economic prin trecerea de la regimul în 
naturale —- la - regimul. . în bani, creditul devine din ce în 

i
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ce mai important, ba chiar indispensabil și pentră” « agri- | 
“cultor. Faţă de oscillaţiunile enorme ale productelor so-. 

lului în preț și val6re, datorite concurenței țărilor trans- 
oceanice, cel din urmă mic cultivator resimte adesea nece- 

sitatea de a face un împrumut la, un particular, do a avea 
credit deschis la o' bancă, şi a beneficia de un anumit 
capital Ja un moment dat, câre-i permite a face față ne- 
voilor  momentane, fără de a fi silit de a-și 1epăda pro- 
ductele muncei sale pe un preţ derisorii şi. sub costul 
lor de producţiune, ca să potă aștepta cu ele conjuncturi 

i bune ale pieţei naţionale şi internaţionale. De cele 
mai multe ori succesul agricultorului şi resultatul final 
al unui an depinde mare parte numai de posibilitatea de 
a aştepta cu productele preţuri. mai bune, și a nu fi silit 
de a le vinde -cu ori-ce preţ ni s'ar oferi pe ele. 

In privinţa, creditului agricultorul este tot-d'auna în des- 
avantagiii faţă de negustor și: de industriaș, căci aceștia, 

ati ori şi când marfă” gata, de vindare sau materii prime - 
“în deposit, cari la cas de nevoe încă se pot vinde și pre- 

- face în bani; de aceia ei tot-d' auna, găsesc bani mai ușor 
„şi.un credit; mai mare de cât agricultorul.. "Agricultorul 
numai la anumite timpuri are producte de vindare, și pe, 
aceste de multe ori nu are cui le vinde, căci nu „este 

căutare după “ele, ori nu sunt preţuri. 

Un alt desavantagiii. al lui faţă de aceștia” consistă în 
faptul, că capitalurile lui sunt de cele „mai multe ori fixe, 
angajate în cump&rătârea moşiei, în” acareturi, unelte, vite, 
în diferite amelioraţiuni agricole, pe cari mai nici. odată nu 

le pâte detrage din moșie după vroința sa, ca să le între- 
buințeze în altă parte. O bună parte sunt consumate cu 
totul, și dai numai folâsele lor. mai mari şi_mai sigure 
d. ex. clădirile, amelioraţiuniie. Şi cu tote aceste, el are 
dilnic spese și plăţi de făcut, dar diferite după seson ȘI 
anotimp. Unde capitalul său circulator şi de exploataţie 
nu-i este de ajuns atunci trebue să recurgă la un impru- 
mut — sau la credit. 

Sunt timpuri unde el numai cheltuesce şi cheltuesce - 
din grei, fără a fi acoperit prin reserve sigure. și fără de 
a avea ce vinde, dar sunt şi timpuri, unde. deşi speseză
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mult dar are și venite insemnate, “ cari acopere golurile 
" şi lasă şi prisse. Aceste depinde însă şi de sistema cul- 

turei şi de plantele ce cultivă. Aşa de obiceiii agriculto- 
rul mai tot-d'auna este deschis și are necesitate. de un 
împrumut pe la sfirşitul iernei, când i se gată nutrețul 
pentru vite, de trebuesce să mai cumpere nutreţ, aresă 

cumpere semințe pentru sem&năturile de primăvară, une-ori . 
şi bucate pentru hrana 6menilor, apoi să' plătâscă și la 
muncitori. Pentru 'arendași mai vine: și plata câștiului de 
Sf. Gheorghe. A doua epocă de criză de bani, unde are. 
“multe plăți de făcut fără dea avea încasări “aprope de 
loc, este 'pe timpul secerișului, înainte de a începe vin- 
darea productelor. “Tâmna deși sunt încă multe plăți de. 
făcut cu câştiul de Sf.. Dumitru, contribuţii, 'foncieră, cu 
semănăturile de tomnă, culesul porumbului, dar sunt şi 

incasări multe, aşa că agricultorul . nu: simte așa mare 
lipsă de bani şi de credit. 

Un alt r&u afară de” periodicitatea încasărilor sale, este | 
„că -producţiunea lui -este variabilă. dintr'un an în altul, și. 
reușita, ei nu depinde numai de munca și îngrijirea ce 
i-o dă “el, ci de multe alte împrejurări, pe care el nu. le 
pâta cârmui și nici 'înfluenţa. De multe ori 6l nu pote 
prevedea cu siguranță resultatul final — până aprâpe de 

sfirșit, de. unde meseria, lui este nu numai schimbăciosă 
dar tot odată și riscantă când se face pe un termen scurt. 

--O întreprindere agricolă pe mai mulţi. ani —cel puțin - 
pe. 10—15—20 ani și mai bine — este tot-d'auna mai. 
avantagi6să, căci anii cei răi sunt compensaţi cu: priso- 
sință prin anii cei mănoşi, şi eventuale datorii se pot stinge 
cu înlesnire' și la sigur. Risicul este însă mai mare, când 
întreprinderea se. face pe un termen scurt limitat. 

“In- urma raporturilor! aci specificate, agricultorului i 
trebuesce tot-d'auna să găsâscă un credit “do lungă du- 
rată și nedenunţabil, cu, facultatea reservată pentru el, ca 
la un moment oportun să pâtă plăti şi stinge întrega da.. 

„torie, iar dacă 'şi plătesce regulat dobânda și amortis- 
mentul, lui să nu-i pâtă nici odată denunța creditul şi 

nici al constringe la plata datoriei. întregi. 
Creditul de scurtă, durată, pentru câte-va 3—6—9 luni 

;
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de dile şi denunţabil este pentru el de puţin folos, " din 

„causa, nesiguranţei producţiunei sale, și atunci este . maj 

"de. folos. pentru el creditul personal de cât cel real, căci 

nu este împreunat cu atâtea formalităţi. Creditul adevărat 

_însă este cel: real —fie cu gagiu mobiliar sai imobiliar — 

"având ca bază moşia cu zestrea ei întrâgă, căci acesta 

„este mai sigur. și pentru debitor ca și pentru creditor. 

De alt-fel banii plasați în agricultură mai nici odată nu 

sunt perduți şi creditul acordat agricultorului. este cel mai 

“sigur între tote, căci moșia, pămîntul nu se perde, nu' se 

instrăinză nici deterioreză,, dacă actele de proprietate ati 

fost în regulă 'şi nu sa făcut abus cu supraincărearea 

ei cu ipoteci peste val6rea ei — iar zestrea moșiei mai rar 

se perde şi înstrăinză fără să fie observată de creditori. 

Din causa siguranţei mai mare capitalurile angajate în a- 

gricultură aduc un procent mai mic de cât cele angajate 

în comerciu şi industrie. 
Banul ieftin și ușor de procurat este prima condițiune 

și cerință pentru progresul: agriculturei, şi acâsta este. 
problema cea mare a actualității. Rolul statului „este ca 

"să înlesnâscă, prin legi bune formarea de capitaluri mică 
şi mari pentru deschiderea, unor credite cât de întinse 
agricultorilor săi, în scop de a mări producţiunea și avuţia 
naţională. Dacă contiibue şi statul cu capitalurile sale și 
creditul săi la formarea de atari instituţiuni finahciare 
de credit —' ori ba, aceea este lucru cu totul secundar. 
Mai mult pâte face el pe terenul legislativ, prin facerea 
de legi ipotecare bune și de regulamenţe bune, ca cel ce 
dă banii din mână și deschide credit să fie sigur-că în 
diua anumită îşi are banii săi sai echivalența acelora îna- 
poi, ori că pâte ajunge în scurtă vreme la ei şi pe cale 
judecătorâscă. - 

Siguranța proprietății se sporesce și cu ea și aptitu- 

dinea de a contracta ipoteci și credite de tot felul: prin. 
hotărnicii exacte, prin cadestru bun și prin clasificări exacte, 
prin comasări și segregări pentru a ieşi. din ori-ce dăvăl- 
mășie şi amestec cu alții, ca cel ce vinde sai cumpără 

„să scie tot-d'auna ceea ce vinde, sati pe ce dă banii. Cu 
cât garanția și siguranța capitalului este mai mare, pe
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atât capitalul se găsesce mai ușor și. maj ieftin şi vice- 
versa. 

In privința creditelor usitate în agricultură există, două 
sisteme absolut diferite: sistema germană, . care este pu- 
plică ușor accesibilă ori şi cui, și uşor. de controlat, de 

" contractat şi de stins—cadastrul fiind o instituțiune pu- 
blică de stat, şi prin aceia inspiră mai multă încredere 

ori şi.cui. A doua este sistema franceză.mai mult tainică 
„de cât publică, accesibilă numai celor direct interesaţi. 

Pentru noi încă și aqi are deplină valdre, ceea ce di- 
cea Dupin cu 60 de ani înainte de acesta despre stările 

"din Franţa: «In Franţa când cumperi .nu ești nici odată - 
sigur de a deveni proprietar, când. dai cu. împrumut de 
ipotecă, nu'eşti nici o dată sigur că vei fi plătit. » Schimbă 
numele de Franța prin acel. de România şi vei avea icona . 
fidelă a raporturilor nâstre ipotecare de astă- di. Forte des 
poți audi pe proprietarii şi arendaşii noștri tânguindu- -se, 
că legile nostre par a fi făcute mai mult în interesul ad-: 
vocaţilor de cât în al agricultorilor, ca să. te incurce mai 
"curind de cât să te lumineze şi descurce. 

Şi mai bine rezultă, starea niâstră ipotecară din o altă, 
- comparaţie ce o face Royer privitor la raporturile econo- 
mice ale Bavariei, care se potrivesce de minune cu ra- 
porturile românesci. Legislaţia ipotecară din Bavaria este | 
cu totul distinctă în provinciile centrale, de ceeace e u- 
„sitată în' provinciile rhenane; în cele d'intâiu speciali- 
tatea şi publicitatea, complectă a drepturilor ipotecare fiind 
principiul legislației, pâte functiona cu totă. siguranța, pe 

“când în Bavaria rhenană, unde legislaţia franceză, este încă, 

în vigore, cu tâte ipotecele sale oculte, legale, judiciare, ge- 

nerâle, etc, banca se abţine de la ori-ce operaţii de îm- 

prumut.ipotecar, care le consideră ca: hasardose și prin 

“urmare nepracticabile, “ „! 
Pune în loc de Bavaria centrală Transilvania, Ungaria, 

și Bucovina, cu. sistema publică germană, iar în loc de 

"Bavaria rhenană, România cu legile ei franceze, și rapor- 

turile se potrivesc perfect. În Transilvania şi Ungaria Ro- 

mânii fără de concursul statului și al marilor proprietari 

„numai cu. 0 țărănime de curind scăpată din servituțile io-. 

Dr. Maior, 7W. — Economia rurală, .24
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băgiei în scurt timp ati înfiinţat Albina şi alte 60 — 70 
bănci rurale şi institute de credit românescj, și fie-care 
'și-are clientela, sa; deosebită, “și tote sunt în deplin pro- 
gres şi “a deșteptat enorm poporul de la ţară și făcut să 
progreseze. Saşii . 'și-aii un mare institut funciar. Boden- 

"kreditanstalt în Sibiti, casa de păstrare în Braşov şi la vr'o 
120 Credite și sucursale după sistem Raiffeisen” cari tâte 
progreseză ; marii proprietari unguri; -şi-aii creditele lor 
deosebite. "Tâte acestea progressză numai și numai fiind-că 

„sunt bazate pe cea mai complectă .publicitate, şi faculta- 
tea de credit a, sporit enorm de la înființarea cadastrului 
și a cărților funduare publice, pe lingă unele judecătorii 
de ocâle și “tribunale, și efectele lor se resimt pe tote te- 
renele vieței publice şi private. 

O carte prețisă este cartea d-lui Dr. A. Brote, “Inso- 
“ţirile de. Credit după F. W. Raiffeisen, Sibit 1897, 

- România, adoptând sistema, franceză, Creditul funciar 
urban și rural, sunt instituțiuni publice și de stat, se bu- 
cură de multe favoruri între cari că are precadență în. 
materie de urmărire, față de alţi creditori. El împrumută 
și până la jumătate: din val6rea moșiei. Ă | 

Creditul funciar rural întemeiat pe baza, principiului a- 
sociaţiunei directe. şi a garanţiei mutuale a proprietarilor 
teritoriali cu scop de a procura proprietarilor cari vor să 
se: împrumute-cu ipoţecă, putinţa de a se libera de da- 
torii prin anuităţi cu lungi și scurte termene. 

Societăţile de credit funciar sunt autorisate: 
1) A face propristarilor de nemișcătre împrumuturi pe 

„ipotecă cu lungi termene, a căror plată se va opera prin 
anuități, şi împrumuturi cu scurte termene tot pe ipotecă. . 
2) A înfiinţa pe baza acestor împrumuturi serisuri fun- - 

ciare (Ptandbrief, lettre de gage) pentru o valâre care nu 
„va putea să întrecă sumele datorite de împrumutaţi. 

3) A negocia şi a.sconta, scrisuri funciare Și a face avan- 
suri de bani pe aceste titluri. 

Durata era fixată la început pe 60.de ani, dar î în urmă 
a fost modificată la nelimitată. - " 

In schimb însă, prin modificarea de la 1882, se -pre- -
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“In timp de 30 de ani de la promulgarea legei din 1/,3 
lunie 1873, numai proprietarii aii dreptul de a forma, a- 
semenea societăți de credit funciar, și nu se va putea au- 
torisa nică într'un mod formarea vre-unui institut de Cre- 
dit funciar prin asociaţiune de capitaliști. | 

Creditul funciar rural are imprumutate pe moșii până 
la, 260 milidne lei.— dar capitalul săi este prea, puţin față 
de trebuințele unei ţări întregi, iar rolul său pentru des- 
voltarea, - agriculturei' este tare modest. | 

Creditul” funciar rural împrumută cu deosebire pe pro- 
prietarii de moșii cu 5% şi amortisment când sciut este 
că capitalul angajat în moșii, nu _rentâză mai mult de 

4—0%/o. Ă | 
Din causa, scumpetei capitalului său: şi a formalităţilor 

multiple, ce el reclamă de la solicitatorii de imprumut, 
arareori renteză, cumpărarea, şi înzestrarea unei moșii cu 
cele trebuinci6se. Proprietarul nu pâte beneficia în de a-. 
juns de. avantagele lui, din causele mai sus arstate—în 
schimb însă este mai ușor de a contracta la particulari 

a doua “ipotecă după "Credit, de cât fără de el în pri- 
mal rang, din causa siguranţei mai mari a actelor veri- 
ficate de Credit: Arondaşul nu se pâte servi și beneficia. , 
de Creditul funciar, căci el nu are ce constitui amanet, 

-de: 6re-ce el are arenda numai pe termene scurte, de 
5—"1 ani şi nu posedă r nici zestrea necesară pentru ex- 
ploataţiune. -. 

Creditul este. o armă cu două tăişuri, pe unul îl ridică, 
„pe altul îl cufundă. Moșia cu ipoteci mari pe ea și fără 
de capitalul necesar de exploataţie nu: -pâte de cât să- Și 
agraveze din ce în ce “situațiunea. 

De multe ori el n'a făcut de cât să prelungâscă agonia - 
proprietarului moşiei, şi să-l ruineze cu totul, unde” des-- 

- membrarea, de .timpuriii a unei părți -din moșie, salva si- - 
tuaţiunea, şi a moșiei şi a familiei. 
După publicaţiunile Creditului funciar rural din inci- 
dentul aniversărei sale de 25 ani ——ati fost ipotecate la 
credit 1.656 moşii mari cu o întindere totală de 1.980.954 
ha, sai 15,08%, din suprafaţa totală, a țărei, și s'aii vindut 
forţat numai 59 de“ moșii. Din suprafaţa judeţelor ai fost



312 

ipotecate la Credit: it jud. Dorohoi 35,5%/,, Botoşani 29,8, 
Suceva 249, Iaşi, Bacău 27,3, Vaslui 24,2, Tutova 23,5 5, 
Roman 17,2, Covurlui 17,8, Vlașca 26,0, Teleorman 26,1, 
ROm.-Sărat 24.0, Ilfov 214, Brăila 17,6, Ialomița 16,2, 

"Dâmboviţa 16,2, Buzăi 14,5, Dolju 14,2 —-iar cele-lalte - 
ai mult mai puţin ipotecate, Prahova 10,7, Muscel 4,9, 
Gorjiii 6,3, Vilcea 1,5%, din întindere.. De aci vedem că. 
județele lipsite de braţe șicu o populaţiune rară sunt cele 
mai înglodate în datorii, și relativ puţin datoreză județele 
sărace (?) cu puțin teren apt de cultură şi cu multe braţe, 
de unde reese evident că tot omul dă valGrea pămintu- 

“lui și-i procură capitalul necesar la exploataţie. Ea reesă 
însă mai bine de preţul pămîntului. 

Interesante sunt şi evaluaţiunile creditului. 
Pe cei 5 ani din urmă 1893—97—şi pe 25 ani în 
parantes un hectar: de teren a fost evaluat. în judeţul 
Dorohoiii cu 338 lei (media pe 25 ani 1873—98 —a fost 
230), Botoșani 308 (239), Sucâva 296 (273), lași ..263 
(225), Neamţu: 313 (320), Roman 414 (311), Vaslui 319 
(234), Tutova, 298 (229), Bacăii 333 (253), Putna 377 

(252), “Tecuciii' 365 (248), Covurlui 264 (225), Rom.-Sărat . 
368 (276), Brăila 331 (224), Buzkii 409 (285), Ialomiţa 
335 (221), Prahova 491 (400), Ilfov 626 (424), Dâmboviţa 
408 (328), Vlașca 417 (303), Teleorman 475 (307), Muscel 
355 (209), Argeş 321 (209), Olt '351 (231), Romanați 493 
(344), Doljiă 421 (326), Mehedinţi 317 (308), Gorjiti 238 

- (217), Constanţa 107... a 
Arendașii mari şi mici se împrumută la Banca, Agricolă: 

(înființată la 1893) pe credite de scurtă durată pe 3—-6—9 
luni de dile, în cont curent pe polițe, cu gagiii pe pro- 

ducte, vite, etc. Banca agricolă, încă a adus relativ puţin 
folos desvoltării agriculturei din ţară, pâte și ideia ela fost 
greşită. Ea, a; fost mai mult o imitație a creditului nece- 

„ sar negustorului, de cât a agricultorului de meserie. A- 
gricultorului cu credite de scurtă durată pe 3—6—9 luni 

„de dile puţin “i este de folos. Pe el.mai. curind îl încurcă 
do cât îl ajută la nevoi. 
„De aceia în timpul din urmă-ea a. „devenit o bancă de. scont
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și a atras la sine o bună parte din e comere: ul cu u produce, 
Atâta a făcut pentru înlesnirea agriculturei. | 

Pe agricultorul de meserie și care posedă ceva insta- 
laţiuni şi acareturi pe moșia sa, şi tinde a, deveni un bun 
cultivator, ea nu-l pâte sprijini, dar împrumută pe 'aren- 
dașul care nu are nimic pe moșie, dar are momentan ceva, 
producte la magazie, ori la schelă, ori rapiţa pe Câmp, 

“abia în flore. 

Creditul agricol înfiinţat la, 1886, reorganizat la 1892, 
ca institut de stat; cu 20 milisne de lei, cu sucursale în 
tâte judeţele. Creditul agricol împrumută acum exclusiv 
numai pe săteni cu sume mici, pe vite, unelte şi -producte 
până la suma de 700 lei şi pe termene scurte. 

Creditul la noi este slab representat şi sub raporturile 
actuale cu. totul insuficient. Banca agricolă şi Creditul a- 
gricol acordă credite pe gagiii, numai pe scurtă durată, 
capital circulator care este cel mai riscant între tote. Ina: 
inte, se împrumutaii și arendașii cu sume mari la Cre- 

„_ditul agricol. Prin aceia, arendașii streini, după ce luati 
moşii şi domenii de ale statului și particulare în arendă, - 
recurgeaă la Creditul agricol subvenţionat de stai pentru 
capitalul de exploataţie și executaii şi pe ţărani cu ajutorul 
statului, şi prin aceia beneficiaă dublu şi întreit de creditul 
şi averea statului în detrimentul și spre marea pagubă a 
naţionalilor. Este adevărat că banul și creditul este fără, 
patrie şi fără naţionalitate, dar nu mai puţin este ade- 
v&rat, că prin atari procedimente se ajunge la o înlătu- 
rare sistematică și supunere economică a naţionalilor sub 
„elementele streine, şi nici cultura ţărei nu a, profitat din ele.: 

Lia noi lipsesce până acum o Bancă de cultura propriii 
disă şi de ameliorațiună, de cari există adi aprâpe în tote 
ţările şi statele, care prin procentul ei scădut şi prin sim- 

- plificarea aparatului cu care funcţioneză, ar putea, să ali- 
menteze şi frutifice pămiînturi actualmente de puţin folos 

„şi fără val6re intrinsecă, secare de bălți ș și mlaștine, drena- . 

giuri, exproprieri și rescumpărări de pripore şi ponsre 
pentru ale planta cu pomi roditori vii şi în păduri, de cari 
„există în abundență în tote părţile ţărei. şi se: dărimă în 
continui îngropând sub mormanele lor de pietriș avutul
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şi culturile Gmenilor. Intre altele - centrul țărei, judeţul I- 
fov singur posedă la vr'o 150 de bălți cari infectâză ae- 
rul şi decimeză. vara populaţiunea rurală, cu miasmele. şi 
'frigurile de baltă 'ale lor, şi la câmp vitele locuitorilor 
"sta să. pieră vara și iarna de fâme din lipsă de. pășune 

și de nutreţ, 
Pe când în “străinătate " în tâte statele, băncile de ame- 

lioraţiuni şi de cultură ad realisat adevărate minuni pe 
terenul economic şi social—la -noi nu sa făcut nimic în. 
privința acâsta; nică regenerarea viilor distruse de filoxeră 
și a pădurilor devastate de om nu aii: fost începute cel 
puțin pe un stil serios—care să prevadă ducerea, lor la 
bun sfârşit — tocmai din -lipsa. de mijloce. * 

In agricultura, proprii disă tinerii trecuți prin şcolele 
profesionale şi formaţi pentru agricultura raţională staii 
de o parte, fiind-că nu dispun nici 'de mijlâce și nică de 
credit, şi în consecință mai nici odată nu găsesc aplica- 

- ţiune în ramura lor. O mulţime de teren de muncă și de 
pășune pentru ținerea, vitelor stă în părăgină, iar capitalul .. 
nu se pâte angaja în atari lucrări de artă, din causa 
nestabilităţii lucrurilor, şi a puţinei siguranțe față de diua, - 
de mâine, cu moșiile arendate pe d — ani. Prin atari 
lucrări technice şi de artă, capitalul angajat în ele şi 
munca, depusă s'ar renta sută la sută: şi mai bine. | 

" Starea, economică â țărei nâstre întregi, reclamă cât 

mai imperios înfiinţarea unei atari bănci: speciale de cul- 
„turi. Starea actuală a agriculturei țărei este în tote ana- 
l6gă cu a Silesiei după răsboiul' de 7? ani,care a dat 
nascere la înființarea primului credit funciar rural. 

«Cele mai „multe proprietăţi eraă cu desăvirşire devas- 
"tate, pămîntul mai există încă în adevăr, dar tot ce era: 
necesar pentru a-l face. productiv. eraii dispărute, zidirile 
„ruinate, vitele .perite, proprietatea cădută cu 50—60 la 
“sută din val6rea și producţiunea ei de „odinidră, şi când 
un proprietar datora 50 la sută asupra preţului. cu care : 

"o cumpărase proprietatea: înaintea catastrofei, el deve- 
nise acum insolvabil, Impositele cu grei se puteait im- 
plini; întrun cuvint. proprietatea redusă la 0 ruină ex- 
tremă». Royer.
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Caute ori şi cine la starea actuală :a “moșiilor mari.de 
la noi, dacă descrierile de aci nu se potrivesc cu aceia, 
şi numai cel ce nu. voesce să vadă lucrurile cum sunt în 
realitate, nu le cunsce.-Un credit deschis şi capitalul a-. 
cordat unui tînăr. de specialitate și ocupat mai mulți ani în 
agricultură pentru facerea de plantațiuni și amelioraţiuni 
agricole. de tot: soiul, ori în procurarea de vite de rasă, 
de semințe și unelte bune și în înzestrarea.:moșiei cu cele 
„necesare unei exploataţiuni agricole sistematice, de care -: 
şi el este angajat cu întreg capitalul şi viitorul său şi al 
familiei sale, sai în procurarea de păşune şi pădure ori 
fineţ pe un vâc de om la, locuitori, trebue să inspire mai 
multă garanţie și solidiiate capitalului şi capitalistului, de 
cât creditul acordat arendașului cu moșia. pe 5--—7 ani, 
pe rapiță la Februarie și Martie, pe grâu la Aprilie şi. 
Mai, unde grâul abia a înfloriţ, ori iarna pe lâna de pe 
die abia de jumătate crescută etc. care nu are alt-ceva, de 
cât rapiță, grâu şi - porumb pe moşie, şi a căror reușită, 

și preţuri la acea dată nici că se pot prevedea. 
Evident că statul nostru are încă mult de făcut pe te- 

renul creditului agricol, Să caute să atașeze cât mai mulți 
din fiii săi cu carte pe moșii pe viață, și tinerimei cu cul- . 

tură să-i dea direcțiune în agricultură ca să le cultive: 
sistematic — şi să, favoriseze formarea de : bănci agricole. 

pe judeţe și specialități, ca, creditul să devină, productiv 
în adevăratul sens al cuvintului. Fără de capital ieftin 
și fâră, credit ușor accesibil nu se pot înzestra nici moşiile 
mari şi mici, şi nici se va schimba, aspectul comunelor 
rurale. Introducerea cadastrului cu măsurarea și clasifi- 
carea exactă a tuturor, moșiilor și păminturilor se impune 

în prima linie pentru a favorisa înființarea de societăți de 
credit .și economii cât mai multe. . 7 

Statul nostru de o sută de ani tot: hotărnicesce şi 
măs6ră la moşii şi nici statul pentru ale sale și nici 
institutele publice de .bine-facere nu sciii încă ceea ce . 

posed, „ne cum proprietarii” particulari cari îşi daii mo- 
şiile în arendă. La noi fie-care moşie a fost măsurată 

- şi hotărnicită de 3—4 ori, există .3—4 planuri deose- 
” bite, cari nu se potrivesc între ele și mai nici odată nu
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corespund cu realitatea; statul nu paranteză pentru mo- 
șiile sale nici întinderea și nici calitatea pămîntului, pe 
care arendașul o ia pe răspunderea și risicul săi propriii. 
Dacă din cei 7383 ingineri. hotarnici ai Ministerului de 

- Justiţie câţi poseda în 1899 numai jumătate sai a,treia, 
parte ar fi la nivelul cerut unor ingineri de cultură, ca 
afară, de cunoscințele de mă&surătâre pur geometrice să 
se mai pricâpă în cât-va și în cele economice și la cla- 

- sificarea justă a pămîntului, totuși ar putea forma cu 
ei şi din absolvenții ședlelor de agricultură și silvicultură, - 
un corp de ingineri de culturi, kulturtechnilter-i, cu cari să 
încâpă îndată facerea cadastrului: pe care în 6 — 8 ani 
lar putea termina — în - favorul statului şi al proprieta- 
rilor mari şi mici înşişi, ca şi pentru înlesnirea creditelor 
funciare şi simplificarea procedurei lor. 

Inalienabilitatea pămînturilor ţărănesci ar trebui des- 
ființată ca una care nu își ajunge. scopul ei, căci nu ea 
va apăra şi conserva proprietatea românâscă de ruină și 
de a ajunge pe mâini străing; ea nu este decât ca o 
picătură. în mare. Omul liber trebue să aibă şi mâna li- 
beră de a dispune de munca şi 'avutul săi în. tâte pri- 
vințele. Ministerul ar putea face şi o lege pentru intro- 
ducerea cel puțin facultativă a comasărilor şi înlesnirea 

„de taxa timbrelor -și înregistrărei pentru a pune capăt 
sforilor şi curelelor de moșii ale moșnenilor, răzeșilor şi 
ohavnicilor și a le delimita din noii în figuri proporţio- 
nate. ! i 

D. Picţa de desfacere. 

„_ Nu.este de ajuns numai să producem, ci trebue să avem 
şi cui vinde sait ce să facem cu productele. Producţiunea, 
depinde tot-d'auna de desfacere cu un folos 6re-care,. 
Desfacerea cu pagubă pentru durată'nu pote fi menţinută. 
Valdrea moşiei și sistema de cultură a, ei depinde tot- 
d'auna de piață și după debușeul de desfacere a producte- 
lor. La, unele moșii avem piața și debuşeul nemijlocit în *
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apropiere şi tot-d'auna uşor accesibilă, la altele nu ori 
numai la anumite ses6ne. 

De ordinar apropierea de orașe. mari, de fabrici, schele 
şi porturi, ori de. centre bine populate, ne procură tot- 
d'auna “posibilitatea, de a vinde cu preț cele. mâi multe din 

produsele moșiei. Tot odată acolo cumpărâm ieftin și 
- vindem scump, căci economisim la spesele de. transport, 

chiria de magazie și intreposite, cum și eventuale risicuri 
prin perderea. ori alterarea productelor. Ar fi greșit; lucru - 
de a nu ţinea cont de aceste avantage naturule ale loca- 

„lităţii, și ignorându- le, a căuta să producem plante și ani- 
malg destinate pentru piețe îndepărtate și a neglige pe 
cele cari le putem desface cu bun preț în localitate. De 
ordinar moşiile şi satele situate în nemijlocita apropiere 
a capitalei şi a oraşelor mari provinciale, până la o anu- 
mită distanță de. centru, ati Gre-cum un monopol firesc 

de a aprovisiona ele oraşul. cu obiecte de prima necesi- 
tate ale consumaţiunei dilnice: lapte, ou&, unt prâspăt,. 
pui de găină, legume, fructe prâspete, lemne de foc, fin 

şi paie etc., pe cari de la o anumită distanţă de la mar- 
ginea orașului nu se mai renteză a le aduce. 

Cu depărtarea progresivă de la oraș, scade 6re-cum 
“şi rentabilitatea, producţiunei acestor obiecte de prima, ne- 
cesitate, din causă că cresc spesele de transport; dar 
mai r&mân încă altele în ființă, cari se pot transporta de 
la o distanță ceva mai mare — fructe, legume, cartofi, 
unt, brinzeturi, lemne de construcţie, etc. Ac6stă variațiune 

de. producţiune constitue așa, numitele. zone: concentrice 
ale statului lui Thiinen — în jurul fle-cărui ora$ mare, și - 
cu depărtarea de la oraş cresce și scade intensitatea de 
cultură, i. pămîntului, de care trebue să țină s6mă, și a- 
gricultorul. | 

Afară de orașele mari capitale, mai sunt încă şi ora- 
şele mari și mici de provincie; gările căilor ferate şi sche- 

„lele cari exercită asemenea inflnonță asupra culturei mo- : 
şiilor! întrun grad mai mare sai mai mic. Gările mari și 
schelele atrag la sine productele, și procură, cu ușurință 
mijloc de desfacere, după ce ele 'ne pun în contact direct 
cu comerciul internaţional şi fără de spese considerabile. 

.
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Cu cât depărtarea de schelă ori de gară este mai mare, 
cu aţât cresc şi spesele de transport din causa dificultă- 
ţilor de a le transporta pe drumuri ordinare şi şosele 
„împetrite. Moşiile îndepărtate: de. centru: și de liniile 'fe- 
rate sai de, porturi, şi cele cari nu at nici şosele bune 
împetrite, 'de obiceiii luptă cu” mari dificultăți la desface- 
rea productelor, ceia-ce se -transmite și în o reducere a 

„valorii moșiei și arendei ei. Alta este arenda ce se plă- 
tesce pentru un pogon de loc la moșiile limitrofe cu ca: 
lea ferată, şi alta la moşiile îndepărtate de ea. Pe lingă 

„greutatea de transport, - mai vine şi chestia vămilor la ex- 
„port. 

Agricultura țărei n6stre a luat avintul ei enorm nu- 
mai după ce sai deschis o- rețea întrâgă de soșele îm- 
petrite și alta de căi ferate iar exportul de grâă datâză cu 
deosebire de la 1830, data înființărei. navigaţiunei regu- 
late cu vapâre pe Dunăre. In Moldova deși agricultura 

„ei este mai înaintată de cât ce. -din Muntenia, totuși ea 
n'a putut prinde bine putere, până după descliderea, li- 
niilor ferate, pe când cei din Oltenia și Muntenia aă trecut | 
de timpuriii deja de la regimul păstoral. la producțiunea, 
de cereale pură — din causa apropierei porturilor Dună- 
rel. Cerealele din Moldova. de sus împedicate de a intra 
în Galiţia, trebue să vină la docurile de la Galaţi şi Bră- 
ila, dacă nu preferă să plătâscă, taxe 'de intrare în Rusia 
“pentru a ajunge mai curind la Mare — la Odesa. Traficul 
de vite cornute cu Austro-Ungaria, și Germania căre dăinuia 
de sute de ani, afost sistat brusc prin r&sboiul vamal 

- de la, 1876. — Exportul de animale vii și vite grase a fost . 
încercat de. repețite.ori spre Italia, și Spania, dar nu pote 
prinde rădăcină.: De aci a 'resultat diferite perderi pentru 
agricultorii noștri, că ei. ai continuat a produce şi a în- 
grășa, animale vii pentru export, când nu. mai aveaii de- 
bușeii sigur pentru: ele. a Sa 

- Cercetări făcute în privința pieței ai dovedit, că moșia 
| îndepărtată cu 50 llm. de piaţa sa naturală, care nu 'po- 
sedă de cât drumuri ordinare neimpetrite — scade cu 33%, în valdre-—și d'aci. nainte după, fie-care: 5 llm., scade incă .cu unu *%, așa că la 200 -klm., nu mai rentâză a-
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gricultura pe ea; 1a'380 klm. încetâză cultura ei când are 
deja şosele naţionale sistematice, la 5—600 klm. când are 
legătură cu căile “ferate, şi la 3—4.000 kim. când are 
legătură directă cu schela, și porturi, şi traficul ieftin pe 
apă. . — 

Apoi nu tâte produsele solului sunt transportabile” şi 
pot forma; obiect de speculațiune ca: paiele, pleva, cocenii 
de porumb, sfecle de . nutreț,: bostani, nutreţul verde și 
-murat, etc, pe cari nu le putem transporta, de loc pe 
calea, ferată, şi mai rar avem cui să le vindem. Ele tre- 
buesc utilisate numai în localitatea, unde le-am produs. 
Fînul, cositura, şi paiele de cereale de primăvară, se pot 
transporta pe . calea, ferată numai 'în stare :comprimată, » 
făcut pachete. Şi abia sfeclele -de zahăr, cartofii și ci-- 
corea, ca plante. industriale, dacă suportă transportul pe 
"calea, ferată, până la 100 klm.-distanță. Agricultura are 
de aface cu o mulţime mare de materialuri volumi- 
n6se, cari numai pe apă sar putea transporta de la, locul - 
de producțiune ca să se consume și utiliseze în altă parte - 
la o distanță mai mare — ca nutreţ pentru vite, com- 

bustibil, îngrășăminte; materialuri de construcţie etc. Multe 

din ele nu suportă trasportul îndelungat, din causă că-nu 
se pot conserva și transporta fără să se altereze— nu- 

„trețul verde care să încinge — cartofii şi -sfeclele pe căl- - 
dură, și la frig, cari. se ofelese sai degeră şi înghâță. 

Facultatea de transporta: productelor solului depinde 
în- prima linie de valorea lor intrinsecă, față de greutatea 
şi volumul ce ocupă ele; apoi de aptitudinea, de ale con- 
serva timp mai îndelungat fără: să se altereze ori strice 

“în decursul transportului. Productele cari se pot conserva 
timp îndelungat fără să se altereze și să-și perdă din va- 
l6rea lor intrinsecă, se pot trânsporta, pe distanţe forte 
însemnate cu ori și ce vehicul — d. ex. lâna, inul şi câ- 
nepa, în îuior, :unt, brinzeturi, extract de carne. Apoi pro- 

dusele industriale făina, sladul, spirtul brut şi rafinat, 
zahărul brut și rafinat, uleiurile grase şi eterice, untul și 
brînzeturile, tâte se pot expedia pe distanțe mult mai mari 

de cât materiile prime din cari at fost extrase, cerealele, 
pl. tubercul6se, seminţe olei6se, laptele dulce, etc. Acâsta
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“ din causă că fabricatele şi semi-fabricatele represintă o 
" val6re:. intrinsecă mai mare de cât productele brute din 

cari ai fost extrase ele. De multe ori ne mai rămân încă 
şi residuurile lor, ca să nutrim vitele cu ele, iar substan- 
țele minerale extrase din. pămînt. nu se scot din moșie 
afară, ceia-ce ne dă'un îndoit folos. 

Apoi depinde şi: de destinaţiunea productelor la ce ai 
ele să servescă. Lemnele de foc şi nuele de garduri și mlă- 
jeţul, abia se renteză să le: aducem cu carul de la 30—40 
lklm. distanță, saii de la munte pe calea ferată —80—100 
klm. depărtare — lemnul de stejar și de brad pentru con- 
strucție fasonat și nefasonat, se importă la noi din str&ină- 
tate şi transit trece peste țara n6stră, iar lemnul de nuc 

"se 'plătesce a-l frimite brut din țară la Hamburg şi Ber- 
lin pe calea ferată. 
 Gunoiul de vite. și bălegarul abia se plătesce | să-l trâns-. 
portăm de la o gară la, alta ori la a 2—3-a, pe când în- 
grășămintele chimice suportă un transport mult mai în- 
depărtat — Nitratul de Chili.şi Guano se aduc din America 

- şi insulele . Oceaniei.. Cerealele şi fructele se aduc din 
America în Europa apusană mult mai ieftin la Londra și 
Liverpool şi Iamburg de cât de la porturile dunărene, 
fiind-că în America mijlăcele de transport și comunicațiune 
sunt mai ieftine şi mai bine combinate de. cât Ia noi. 
Despre comersiul internaţional cu cereale (veqi fitotechnia 
pag. 57.) 

Ori-ce depărtare între locul de producţiune şi cel de con- 
sumațiune .cade în sarcina şi paguba producătorului şi în 
răpesce o parte din beneficiul lui. De multe ori taxele de 
transport consumă. jumătate sai */, din valârea intrinsecă 
a productelor. Unde taxele de transport absorb. întrâga, 
valre intrinsecă — producţiunea, și desfacerea nu mai este. 
posibilă. Unde taxele de transport şi desfacere sunt prea, 
mari, căutăm să reducem din spesele de producţiune prin 
întrebuințarea, de sisteme mai puţin costisitore — ex- 
tensive. : - 

In privinţa aptitudinei de transport a diferitelor producte 
ale agriculturei Settegast dă următârele indicaţiuni:
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Animale vii. . .[2000| —] -—| —|200,00:200 200[400,00;400| +00[ 2 
Spirt . . . . . .|20,00] 0,75| 0,50| 0,25] 66,:6'100' 400[133,34+200| 800| 2 
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"PARTEA II-A 

Organisarea economiei. . 

Din cele. ce am vă&dut în partea T-a se cer cam multe 
la o moșie şi de la plugar, ca să mârgă înainte și tâte să 
fie proporţionale cu întinderea, moşiei lui. Afară de moşie şi 
înzestrarea ci cu tote cele necesare, pentru exploataţiunea, 
sistematică a ei mai vine în considerare și organisarea - ei 
în raport cu starea generală de cultură. a ţării și- regiunei 
cătră un anumit scop sau ţel. Cea mai rea între tâte este dcea, | 
care nu are un plan bine stabilit, ci tot variază și schimbă 
la sisteme şi planuri fără de nici un folos, Ori-care ar fi 
sistema adoptată ca să dea bune resultate ea trehuesce .ur- 
mată cu perseveranţă și fermitate timp mai îndelungat, chiar. 
și dacă resultatele ei în anii dintâiă nu sunt tocmai-satis- 
făcătore, din causa, greutăților începutului. Nu ori-ce sistemă 
de cultură este de egală valdre și compatibilă: cu ori-ce 
stare socială și economică şi nici că. se' pote aplica pretu- 
tindenea, cu același resultat. 
- Inzestrarea și organisarea moșiei și economiei depinde” 
de. sistema de cultură ce vroim să introducem, iar siste- 
mele de cultură depind la, rindul lor de teren, climă, de - 
starea, socială și culturală a țărei în genere, de avuția, naţio- . 
nală, de piață ete. Agricultura, se: desvoltă și decade. cu a- 
cestea din urmă, e e o 

În ţări puţin populate sărace și rămase înapoi în cultură 
și civilisațiune sati de curînd deschise civilisaţiunei, omiul 

„trăesce mai. mult .din.păstorie — beneficiază aprâpe exclusiv 
„de darurile gratuite ale. naturei. ca, și vîn&torul și pescarul, 

a
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şi cu tâtă întinderea nemăsurată de pămînt ce-i stă la dis- 
posiţie, el duce o viaţă nestatornică. destul. de agitată între ” 
abundență şi lipsă.. Cu sporirea, braţelor, de muncă sporesc 
și mijlâcele de traiti şi omul nu: mai are lipsă de o:așa. 
mare întindere” de teren ca să-şi agonisescă hrana de tâte 
dilele, căci prin muncă și capital el silesce pămîntul: să pro- 

„ducă, şi dea, râde pe care nu le-ar produce de la sine. Unde 
mijlăcele sunt. încă restrinse deşi agricultura, predomină a- 
supra păstoriei, cultivăm pămîntul numai în mod estensiv, 
lăsând o bună parte din el ogor sterp, pâriâge, moine, ca. 
pămintul să înțelinescă, iarăși și apoi după un număr '6re- 
care de ani îl luăm iarăși în cultură. Unde populaţia este 
d6să, și braţe sunt multe, acolo îl cultivăm în cultura al-. 
ternă — şi ogor negru lăsăm mai rar, iar vitele le păscem 

pe_pășuni proprii sai că le ținem şi. vara la grajd Și - le 
hrănini din mână. 

“In casul din urmă nutreţul verde şi uscat poiitzu vară și 
iarnă îl producem pe ogâre în locul ogorului sterp. In jurul 

- oraşelor şi a centrelor: mari . industriale, unde există multă 
popiulațiune de hrănit și tâte articolele 'de prima, necesitate. 
se caută.în măsură mare și se plătesc bine, trecem deodată. 
la cultura intensivă, industrială, ori de speculațiune, iar vi- 
tele tinere de 'rude le desfacem și ținem numai pe cele de 
-muncă și- de speculaţiune. . . 

Dacă cu starea de cultură generală variază şi agricultura, 
apoi nu mai puţin ea, trebue să. varieze şi după “teren Și 

climă. Fie-care teren şi zonă climaterică 'și are plantele şi 
rasele sale de vite deosebite, peste cari arare-ori putem trece 
și nici că este consult a le: desființa. Pământul îl putem 
drege şi ameliora, iar clima -nu.o poţi nici schimba nică 
modifica, de cât târte puţin. Pămintul, mediocru sai de ca- 
litate interidră îl putem direge-prin gunoiă repaos amenda- 

- mente şi diferite amelioraţiuni agricole, ca să-i. sporim con- 
'siderabil producțiunea şi valea. intrinsecă; a lui, dar clima 
aspră. nu o putem transforma în una, domolă, pe una rece 
sati umedă nu în. alta, caldă, Și secetâsă. 
Cu terenul și clima staii în strînsă legătură situaţiunea. 

și posiţia, pe cari încă nu le putem ignora nici schimba, 
ȘI cari însă influențeză forte mult. anumite culturi, -De aceea
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trebue să ne orientăm tot-d'auna după acești factori ne- 
schimbători ai producțiunei agricole și să ne conformăm lor 

„cu culturile. 
Terenul neapt pentru o plantă sai o.cultură 6re-care, se 

pote folosi încă forte -bine cu alte plante după alte sisteme 
de cultură. 

Pe terenul fertilşi în clima favorabilă putem cultiva ori-ce 
plante şi să aplicăm ori-ce sistemă de cultură. Pămiînturile 
cele mai bune, situate pe munţi înalți și în clima rece ori'la 

“baltă în terenul de inundațiune, perd fârte mult din valdrea 
lor şi sunt cu totul neapte pentru “plugărie. De multe ori 
un pămînt mediocru ca calitate câștigă o val6re superidră 

prin exposiţia lui, prin situație, aproprierea de un centru co- . 
mercial. Unde condițiunile de desfacerea.. productelor sunt 
lesnici6se, se plătesce ca un teren r&ă să-l luăm în cultură 
şi prin munca sistematică și tot felul de amelioraţiuni să 
căutăm să-l ameliorăm și să facem pământ de cultură din el, 

„pe când dacă nu aveam mijl6cele și posibilitatea, de a-l 
cultiva, cel mai bun pămînt rămâne părăgină. 

Mult face și posibilitatea de a vinde şi desface produc- 
tele. In jurul oraşelor mari și a centrelor industriale se cul- 
tivă- cu deosebire plante şi producte de prima necesitate ale 
orașelor, .cari se caută și se pot desface dilnic în oraș, și : 
pe un bun preț —iar acolo unde nu avem piaţa în apro- 
piere, sau că. productele nu se pot transporta uşor şi 

"scâte cu. înlesnire, producem cereale și producte animalice, . 
cari se pot conserva timp mai îndelungat şi cari. suportă 
transportul pe distanțe considerabile — cereale, unt, brân- 
deturi, lână, pastramă, carne sărată, s&u, pei etc. Prin des- 
"chiderea, unei nuoi linii ferate: saii..la înfiinţarea unei fabrici 
de ori-ce categorie, care are multă lume de hrănit, de cele 
mai multe ori se schimbă în total ori în parte condițiunile 
de producţiune, căci în locul cerealelor de până aci, destinate 
exportului și consumațiunei din ţări îndepărtate, vin cultivate ' 
în preponderanţă, plantele pentru alimentarea. fabricelor din 
apropiere și a populaţiunei lor. — Unde productele brute nu 
se pot desface şi exporta, se: pot transportă încă derivatele 
lor — ca fabricațe și semifabricate, cari represintă o valăre: - 
mai mare, ȘI-ȘI găsesc mai uşor debușeii pe pieţelo streine. . 

E
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Agricultură mare şi mică la noi „este: basată. în special 

„pe exportul de cereale: Desfacerea: productelor depinde ac-: 

tualmente de convențiunile-comerciale cu statele vecine. Insă 

cultura cerealelor în preponderanță pentru - -export-- devine 

din an în.an mai anevoi6să din causa concurenței, ce ne-o 

fac. ţările transoceanice pe pieţile europene, şi a taxelor de 

protecțiune puse de statele industriale pentru “protecţiunea. - 

agriculturei lor proprie. De stabilitatea şi durata lungă a 

convenţiunilor comerciale încheiate cu ţările vecine, trebue - 

să ţină adi bine semă agricultorul, atât la producțiune, cât 

- și la înzestrarea, şi organisarea, moşiei sale. - 

Exportul vitelor vii mari şi mică, 'devine din an în an. 

mai problematic și mai riscant din cauşa taxelor vamale | 

și măsurilor prohibitive, luate de cele 'mai multe state în in- 

teresul cultivărci şi producţiunei” de vite a lor. Lina, untul, 

brinzeturile, conservele, cărnurile sărate şi pastrama se pot 

“încă exporta în tâte țările: America, inundeză Europa cu 'con- 

servele sale şi cu extract de carne, piei crude, pici sărate şi 

„uscate pe cari în definitiv le-ar putea. produce şi alte state, - 

- Agricultura, produce o mulțime de. materii prime. pentru 

care nu există „un debușei propriu în afară şi nici că pot. 

fi vindute, ci ele trebuesc; consumate pe .loc şi transformate: 

în materii mai conceutrate ast- fel sunt paiele, plâva,, cocenil, 

sfeclele, nutreţul verde, ș. a. : . 

„Pentru utilisarea- lor, se :cer cu deosebire multe vite să 

avem şi ținem pe moșie vite cât de multe peniru a Je trans- * 

forma în substanţe. animalice: 

- Cultura pămîntului depinde mult. şi de capital şi da braţe | 

cum şi de ieftinătatea acestora. Unde capitalul este scump - 

şi braţe sunt puţine,. acolo cultivăm pămîntul în mod ex- 

tensiv și lipsa de-braţe căutăm -a. o. compensa prin lucrul 

cu maşinile de tot soiul. “Unde capitalu! lipsesce acolo dăm. 

“prevalenţă. culturei -vitelor asupra agriculturei.. Pe un pămînt 

-bun și cu populaţia rară. putem urma cât-va timp, cu cul- - 

tura rapace, și despoierea pămîntului de forţ ele sale. produc- 

tive este ratificată de împrejurări pe când sub raporturi nor- 

male. cullura de: compensaţiune cu îngrăşarea, sistematică a. 

pământului este singura rațională şi de multe ori-și unic po- 

„sibilă. Unde păminkul este deja slăbit din forţa lui de odini- 

Dr. Maior, IV.—Economia rurală. | 4 ' , 25
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Oră, caută, să-l menajăm prin lăsarea de ogor, pârlâge, și 
suhat de vite, ca prin odihnă și înțolinire să mai câștige - 
ceva din substanțele perdute: 
„„ Ori-ce cultură, rapace este în detrimentul fondului şi aduce 
o deteriorare și slăbire progresivă, a, substanței și o sărăcire 

„a moşiei și regiunei în care se practică pe o scară întinsă. 
Unde sunt brațe mai multe, dăm prevalință agriculturei 

: asupra ţinerei vitelor. Cultura alternă; și intensivă ne permite 
de a utilisa, mai bine pămînt, 6meni și vite. La ca deși nu: 
lăsăm pămîntul nici de ogor nici de suhat pentru vite, to- 
tuși pămîntul nu slăbesce din forţa, lui de producţiune și fer- 

tilitatea, lui “primitivă, se menţine nealterată,. căci ceea ce îi 
luăm noi sub forma de recolte îi restituim prin. gunoiul de 
vite și îngrășăminte chimice. La cultura, intensivă comer= 
cială și la cultura. liberă speculativă răzimăm cu deosebire, 
în: mulțimea: îngrășămintelor chimice de tot soiul și dintre 
plante cultivăm pe aceia care: ne vine la socotelă şi. este”: 
momentan mai bănâsă, a a 

In fine moşia “mare ars posibilitatea de a-și crea singură 
„fabrică și instalaţiuni ' industriale pentru prelucrarea mate- - 
riilor sale. prime și a productelor! ei; pentru a le da: o va- 

„lgre intrinsecă mai mare, ceea:co ț&ranul cu câte-va locuri 
- de pămînt ale lui nu pote, să facă, Țăranul pe moși6ra lui 
este avizat să; cultive acele plante cari i dai hrana şi subsis- 
tența necesară familiei și vitelor sale, și apoi în a, doua li- 
nie preferă pe acelea cari îi dai ocupaţiune lui și familiei 
sale în decursul -iernei ca să nu stea fără ocupațiune şi câș- 
tig. ' Proprietatea mare tără de stabilimente industriale este 
avizată să cultive precumpănitor productele acele, cari se pot 

"păstra; timp îndelungat şi să, se -exporteze în-masă, d. ex. 
cereale, pl. oleidse, lina fină, brinzeturi, unt, vite de rasă, etc. » Proprietatea, mică cu produsele ei puţine nu pât6 cerceta, 
tirguri şi pieţe îndepărtate, ci este avizată, la desfacerea, în orașul de aprâpe, ori la grînarii și negustorii. de: prin sate. : Proprietarul de parcele, caută să cultive tot-d'auna acele 
plante “cari îi dati o recoltă mai mare și mai sigură şi a- „limentele principali ca să nu le cumpere: mămăliga, -pânea cartofii, legumele, laptele, iar munca, cu braţele îi asigură lui cheltuelile. normale de peste ân, |



Sistemele de cultură. 

Sistemele de cultura, pămîntului se împart în: 

1) Sistema suhaturilor, păstoria, pură, cu „pășunea, nel 

mitată. * 
2) Sistema moinelor. cu pâşunea şi p păduirea limitată, | 

cu puţină plugărie, iar cultura vitelor ca ramură principală 

“de producţiune. 
3) Sistema bienală, și irienală sait "cultura de cereale pură. 
4) Cultura alternă sati “schimbător cu vari iaţiunea plan- 

telor. 
5). Cultura: industrială. 

6) Cultura dublă sau îndoită. | 
17) Cultura liberă comercială sat speculativă. 
8) Cultura, fără „vite, 
9) Cultura de compensațiune; 

'10) Cultura, rapace. 
11) Cultura amelioratâre., a. , 
12) £ Statica. - - 

a) Sistema suhaturilor. 

Sistema suhaturilor. sai a pășunei nelimitate supranumite 
și a păstoriei pure era ab ântiqno forte usitată, în ţara n6s- 
tră, și la poporul . român în genere. Ea sa menţinut până 
în. qilels n6stre şi se practică Și adi pe alocurea la Baltă, 
şi în Dobrogea. Bărăganul era până bine de curind un în- 

„ tins. suhat de vite și crescerea vitelor unicul, isvor de venit 

"al locuitorilor. Ea este încă în us la mocaniă secelenă şi la fu- 

"țuienăă de la Seliște şi Reșinari din com. Sibiului, cari cu 

"- turmele și ciredile or călătâre  treceati din o regiune în alta 

după sezon şi anotimp, din o ţară în alta, pentru a găsi. 

| pășune pentru vitele lor. Vara, o petveceait sus la munte; 

„pe' piscurile și plaiurile cele mai înalte ale munţilor Carpaţi 

şi Balcani, iarla, S-ta Marie se coborau de vale, [ie în. Tran-: 

silvania, fie. că treceaii în România, iar d'aci treceau une-ori” 

şi Prutul şi Nistrul în Crimea, ori că treceau peste Dunăre 

şi ajungeai prin Dobrogea, Rumelia până prin Pelopones, 

*
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Ei își aveati. coloniile lor și Gmenii lor de încredere în 
tâte porturile în Dobrogea şi alte țări încă: sub regimul “ 

„turcesc şi rusesc. Ocupaţiunea principală la dinșii era cres- 
- cerea, vitelor apoi comerciul cu tot'felul de producte ani- 
malice. Acelaş regim și sistemă de cultură şi folosinţa, pă- 
mintului era în us ŞI. la alţi locuitori români —— locuitorii 

Vrancei, 'Tigheciului în Basarabia, și Câmpu- Lung, în “Bu- 
“covina, la cei din Banat și din părţile Beiușului cari își 
aveaii coloniile, și, peregtinaţiunile lor peste Tisa. printre un- 
gurii şi slovacii . Ungariei de Nord — apoi prin - Galiţia și 

| Lodomeria. 
Acelaşi regim se. practica şi la. unguri pe “pustele Un- 

garici între “Pisa: şi Dunăre, în stepele. Rușiei meridionale 
şi Asiei, se practică pe o scară forte întinsă în America 'de 
„Nord — pe. prerii şi în -platourils din Vest, în savanele 
de la Mississipi, în lanurile (Llanos) la Oricino şi la fluviul .. 
Amaz6nelor, apoi în pampas din Laplăta şi în stepele Aus- - 
traliei ete. După Șettegast. suhaturile ocupă şi astădi încă 
la 1.640.000 miliare "pătrate, 2/, din suprafaţa: uscatului, pe: 
când tote cele alte culturi la olalță abia ai la'120.000 mi- 
liare patrate. Cu deosebire șesurile j6se și munţii cei înalți. . 
se folosesc esclusiv ca suhaturi şi pășuni de veci. 

La noi regimul păstoral pun era. fârte desvoltat şi în pri- 
vința lui. presinta multe așezăminte importsnte. “Cele” mai: 

. multe moşii mari și mică de la noi sunt delimitate.ab antiguo. 
în sfori și curele, în vederea: păstoriei.. Satele se găsesc 
grămădite pe marginea apelor curgătâre şi stătătâte şi „se. 
țin lanţ unul lângă altul * la o. mică depărtare, cu moşiile 
mari sai mici în majoritatea lor în sfori înguste. In. Bărăgan 
moșiile ce plâcă de la Baltă, Dunăre și Borcea, se întâlnesce 
cu. cele ce plecă dela Ialomiţa pe o distanţă 50—60—hklm, 
cam în direcţiunea pe “unde. sa construit în dilelo nostre 
linia ferată Bucuresci-Fetesci, Delimitarea, aceea, în. sfori în- 
guste şi curele era cea mai potrivită pentru păstorie, căci . 
vitele se adăpau dimineţa și sâra la gârlă —: apoi şe ridicati - 
diminâţa de lo sat și până către amiezi ajungeau. păscend la. 
mijlocul ori capătul opus al moșiei, unde aveai iarăşi bâtă 
tura lor şi un puț pentru adăpat la amiszi. Cele: găvane 
în formă de cuib de pasăre le oferea „adăpost. de vinturi, 

4 
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“iar pentru i iarnă erau saivanele și perdelele făcute din un 
șanț circular şi cu pămîntul scos din el grămădit forma | 
adăpostul ce li se dedea. O singură fîntână săpată numai! 
în pămînt cu.o furcă pusă oblic cu un scripete, pe care- 

“se sete apa. cu: burdușele trase cu cai ori cu bivoli, stână, .. 
"ȘT un bordeiii săpat. în pămint și acoperit cu stut ori coceni,. 

- forma întrega, zestre şi inventar: al moşiei: Drumuri. și eca- 

“vete nu se găsiail şi nici nu: erai de lipsă. Drumul oilor, 

drumul sărei crai indicate prin mari .movile şi măguri: pe 

“câmpia întinsă şi monotonă, după care se orientati ciobanii 

“în peregrinaţiunile lor. Drumurile de comunicaţiune ale locui- ” 

torilor erati jos în vale-—pe Ialomiţa ori pe malul Dunărei, 
tocmai unde. circulaţiunea era mai dilticilă, din causa re- 
vărsărei apelor şi a potmolirilor. Hăidăii şi ciredarii cu 

„vitele de - strânsură nu veneau cu anii în sat din Bărăgan 

ori din Baltă.. 
„Dar şi în multe alte păr şi regiuni ale țărei era în us 

aceiași sistemă acelaşi mod. de câștig, şi -agonisire, atât la 
" coline cât şi la câmp şi chiar la. minte, Pămînturile locui- 
torilor ohavnică, a moşnenilor şi rezeşilor încă sunt deli- 

"mitate cu preferință în siori și curele fără capăt și sfârșit. 
«Din zare în zare» este forma tipică a lor, trecând peste 
dâluri şi văi cu ape curgătore întindându-se peste 20—30—. 

„40 Im. lungime la abia câţi-va . metri lățime, pentru. ca, 
„după anotimp şi seson ea să ofere vitelor pășune şi fân 

iar în girlele numerâse ce le străbat ele, să găsescă tot- 
Wa-una.apă de băut, și scăldat în ele. 

Aceiași formă de delimitare şi sub același regim sistoma 

păstorală era pâte unic posibilă. şi rentabilă, - Unde nu „se. 

putea, sete din țară atară de cât animale vii, pastramă, 

brânzeturi, p&r: și lână, piei crude și sărate, etc.,. ea era 

unic indicată de. împrejur, 
| Astă-di însă: raporturile sociale și economice s'ati schim- ” 

pat cu totul. şi în Bărăgan, . avantagele păstoriei nomade, și 

semi-sălbatice ai dispărut. Păstoria nâstră a primit lovitura 

- de morte: prin isbucnirea, răsboiului vamal cu Austro- Un- 

garia, de la 1876, care a curmat brusc firele unui traiii și 

trafic internațional de multe sute de ani în vigore şi spre 

iolosul ambelor state, și a pus capât la o , mulțime de așe-
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d&minte de produețiune- a. poporului nostru, aducând ruina, - 
materială, la o: mulţime de familii oneste, cari nu.saii mal, 

putut reculege nici după, 30 de ani din loviturile primite. 
Regiunea însăşi pare a fi suferit mai puțin de la consecin- . 
ţele acelui răsboit nefast, căci a găsit o compensaţiune în-- 
“semnată cu ajutorul liniilor Icrate deschise de curind. . în 

Bărăganul din stepa. seculară și cu suhatul lui nesfirșit . 
sa prefăcut peste n6pte în câmpie măn6să. Graţie deschi- 
derei celor trei linii ferate spre Brăila, Țăndărei şi Petesci şi cu 
concursul maşinelor agricole şi a lucrătorilor ambulanți aduși 
de la munte -și din streinătate, şesul întreg cu bogăţiile lui - 
de humus :adunat de seculi, sa, putut ara, agricultura a 
putut uşor a se substitui „păstoriei. Cultura lui însă: na 
făcut progresul care sar părea, ci din contră stă în unele - 

privințe mai r&ă de cât înaințe. A dispărut vegetaţiunea 
spontanee de stepă, dar în colo au r&mas vastele moşii cu 
miile și decimile de mii de pogâne întindere lipsite de braţe 
şi de tote cele necesare culturei lor. Sistema rapace adoptată 
ma fost în stare să contribue. cu nimic la înzestrarea lor, “ 
atâta dâră, că sat schimbat usulructuarii lor mocani ȘI 

ciredară prin arendași. . 
In timp de 30 de ani din: 160 tamasliouri mari de vite 

din judeţul Ialomiţa, abia ati mai rămas vro 18 la numâr 
dar și aceste reduse tare şi degenerate. Abia se mai găsesc 
adi vite de muncă şi de prăsilă în Bărăgan și păşuni bune 

„cari să nu fi fost brăsdate și supuse agricultureă î în Bărăganul 
întreg. S'aă arat până și drumurile şi căile de. comunica- 
țiune cunoscute sub numirile genetice drumul sărei, drumul. 

oilor ete. Şosele lipsesc însă în partea locului, și circulaţiunea 
afară de liniile ferate şi de cele schele și porturi ale Du-. 

nărci se face cu mare dificultate în partea locului. Braţele 
lipsesc ca şi Siguranța 'din causa, insuficienţei. populațiunei. 
In locul suhaturilor vechi gustose, adi există şi în Bărăgan 
numai cositura de rmeiii și mohsre şi -păşunea, din og6re, 
miriștă şi. porumbiști, Sa perdut vegetațiunea naturală a 
stepei, dar: cu ca sai împuţinat şi pipernicesc și vitele și . 
rasele de acolo, cari odinidră formaii fala, țărei. | 

Ceia-ce constituia altă dată un avantagii este adi o „pe- 
dică din calea culturei și progresului : forma disproporțio-
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nată a moşiei, apoi lipsa de. apă şi lipsa, de căi de comunică- 
iune — la.care se mai adaogă lipsa de braţe, de vite tră- 
aătsre şi de capital; Satele ridicate de stat pe -câteva din 
domeniile sale, și cele câteva încercări de împădurire arti- 
ficiale, sunt ca. o. picătură în mare față de suprafaţa şi în- 
tinderea colosală a stepei încă nepopulată, nelocuită încă de 
&meni, și vin dor numai 27,5 suflete: la Îlm. Mai mult de 
cât lipsa de apă este adi forma neregulată a moşiilos, care 
impedică pe 6meni de a se așeza sus în: podișul Bărăga- 
nului și ași ridica case şi sate d'asupra. pămîntului. Pe ore: 
nea treerișuluă tot lă.3dile trebue să mă mut din loc în loc 
cu Omeni mașină şi vite și caută să 'sap o nouă fintână, "mă 

se plingea un arendaş al statului. pe o moşie mare din apro- 
pierea gărei de la Mărculesci — și că el singur a trebuit 
să sape 10 fintâni. Ţăranii, moşneni și olavnici din 'Ialo- 

_miţa stabiliți pe vremuri acolo au frumâse proprietăţi dar,. 
ara altul 100—150—200 pogâne de moşie și n'are atâta pă: 
mint lo un loc, ca să-și facă casă, curte, şi grădină la olaltă și 

„ceva plantațiuni. în jurul. lor pentru adăpost! de vinturi. Am 
_12 stînjeni de moșie "mai qice un țăran ohavnic — - stînjenul de 
câte opt pogâne şi jumătate: Unde înainte vreme avea de 
ajuns cu o singură fîntână și n'avea lipsă de drumuri pentru-. ” 
transport, adi are lipsă de 8—10 puțuri fie-care, dar nu le pâte 
face şi nici ridica plantaţii de protecțiune, iar sosele . și 
drumuri împetrite pentru scâterea productelor puţine se 

"găsesc şi pâtra trebuesce cărată de la munte cu trenurile, 
„căcă 'riurile nu aduc de cât nămol. d 
„Cu ce .succes lucr6ză pămintul agricultorii mari și mici . 
„de. acolo, poți vedea la căratul bucatelor și transportui pro- .: 

- ductelor pe norsie, când drumurile sunt desfundate ori pe 
secetă, când râta taie până în butuc în pămîntul nisipos, .. 
și nu se văd nici 6meni pică vite de praf şi nisip. Aren-: 
dașii din Ialomiţa, într'o petiție cătră, Ministerul Domeniilor 
și Corpurile legiuitre se plâng că ei ai jefuit numai mo-. 

„şiile, şi cer ameliorarea condiţiunilor de arendare, „ca să 

pâtă trece la o cultură mai sistematică. 
Terenul nisipos însă face indispensabilă ţinerea şi cultura 

„vitelor în măsură predominantă, și plugăria să se facă mai . 
puțină ca unde se ară, să se potă, îngrășa pămintul, cel 

ta
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puţin la 4—6 ani odată cu băligar de vite, dacă cultivatorii 

“nu vroesc să se -urnâscă nisipul din loc şi ca să formeze 

dune — consecință fatală, dacă, va: mai continua mu't timp 

cu sistema. rapace -de astădi. Ca să se pâtă însă introduce 

o cultură .raţională în-partea locului, este necesară mai . 

întâiă comasarea şi delimitarea, din noii a tuturor moşiilor 
mari. și “mică în” forme mat regulate, şi înmulțirea satelor 
pentru a avea braţe suficiente . în. Joalitat, apoi ridicareu 
de plantăţiuni și păduri de protecţiune cât mai dese pentru 
frîngereă, şi calmarea vînturilor atât de violente, — în par- 
tea Tocului şi pentru sporirea, 'precipitaţiunilor atmosferice 
ca: nici secetile să nu fie-atât de lungi şi grozave. Tot 
aceste sunt de făcut şi înalte regiuni, unde moşiile se găsesc 

„în egale condițiuni cu cele. din “Bărăgan. 
„De alt-iel păstoria pură cu o întinsă cultură şi c economie 

de vite încă -'şi are raţiunea. ei de a fi, și pote pentru multă 
vreme va fi ea principala. ocupaţiune şi” isvor de venit al 
populaţiunei: la: munte, la Baltă, în ostrâvele şi Delta Du-. 
nărei apoi în Dobrogea. Până nu se vor canalisa și-la noi 
riurile şi pe întregul” parcurs al, Dunărei nu se vor înființa 
zăgazuri, păstoria.. încă va fi unicul mijloc şi la Baltă, ca 
să utiliseze aceste minunate terenuri de pășune, și în con- 

tinuti fertilisate din noii de muma, natură. e 
„Insă trebuesce schimbată direcţiunea de produoţiune de 

pân' aci, ca să producem aceia, ce se caută în piâță şi se 
„pote exporta în ori-ce timp: cai. pentru armată . și călărie, - 

lânură fine, unt fin de masă, şi brînzeturi fine și ordinare, * 

vite bune de muncă.: Instituțiunile vechi: de producţiune ale . 
mocanilor şi ciobanilor noștri, ar trebui modificate și puse -- 
pe base noui moderne, ca, ei să pâtă forma lăptării coopera- 

_tive, sindicate de producțiune și pentru desfacerea, colectivă a 
productelor. Ceia-ce se plătesce în țările apusului mult mai 
culte și-mai bine populate de cât România: în Olanda, 
Schleswig-Holstein, Frisia, Oldenburg, se va renta și plăti 
și pentru noi, mai cu: semă când. "Orientul ne stă deschis. 

») Tegimul mit 4 păstoral. 
Pi 

"Regimul mist: păstoral are de scop în prima linie cultura 
vitelor și producţiunea, animalică, care deși este tot-d auna,
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redoriinantă, dar se ocupă şi cu ugăria în măsură may P ) 
restrinsă, cel puțin . pentru acoperitea.. necesităţilor proprii 

de pâne şi mămăligă. 

Păşunea şi producțiunea de fân nu: mai este âxclusivă 

şi nelimitată ca la, cea, precedentă, căci” pe -lângă produc- 

ţiunea, de nutreţ pentru vite .ea mai produce şi pâne pentru 

Gmeni. Se deosebesce însă de cele-alte sisteme prin aceia, . 

că iarba-de păşune și fânul se produc pe aceleași. tere- 

nuri, cari sunt destinate să producă şi bucate. Pentru acesta, 

ţelina, sai pajiștea se sparge și folosesce câți-va, ani-ca teren 

de cultură (țrine) şi apoi. se lasă iarăşi să înţelenâscă.. și 

să servescă de pășune și fânaţ. Aci se: țin. moinele, tinăro- : 

gele şi sistema tinărogelpr ameliorată. 

Sub moine se înţelege din „vechime - nisce! pămintări, în 

regiunea muntâsă pe ambele laturi. ate Carpaţilor, cari ser. 

vesc alternativ la: producțiunea de iarbă și de bucate. Este - 

sistema cea mai usitată în munţi la poporul nostru. -Ţelina 

se sparge tâmna, -ca peste iarnă 'să degere şi apoi: se 

întrebuințeză 4—5 ani. de dile la cultura exclusivă de 

cereale şi în urmă se lăsă să înţelenescă și: dirâgă iarăși de sine, 

Cultura și crescerea, vitelor fiînd ocupaţiunea de, căpetenie 
a populațiunei tot-d'auna se ară numai o mică “parte din. 

supealața. moşiei și succesiv după 4—5 ani se ară altă țe- 

lină, dar.nu se abuseză nică odată de forța productivă a 

pământului. A Mai cu s6mă se ară și folosesce în acest chip: 

pămintal din jurul casei sau a grădinilor, şi pămînturile 

ărace, cari nu mai produc: iarbă, pentru fân şi pășune. 

Prin aceia, că se “sparge iar ţelina. și, pămîntul, se ară şi 

r 

cultivă cu plante agricole câţi-va ani, cultura incompletă: nu 

este în stare de a distruge toţi embrionii și. stolonii de 

“iarbă aşa-că lăsându-l după aceia un an sati doi în pără- - 

ginire ământul se 6te usor inerba iarăşi de. sine ca să 
3 

servâscă, de: pășune şi fânaţ. 
"In definitiv, prin arătură se distrug o și curăţă nuimai muschii | 

din. iarbă, se mobiliseză şi aerisâză, pămîntul: și în regiunile 

acele înalte, unde: plouă des și în abondenţă și clima, este 

mai mult umedă de cât uscată, se favoris6ză, crescerea ierbei 

întrun: mod deosebit. 
/
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La spartul ţelinet humus-ul- provenit din “miriștea Şi ră- 
dăcinile plantelor cu gunoiul cărat de la vite îi asigură pă-. 
mîntului fertilitatea necesară provedendu-l cu azot și sub- 
stanțele minerale indispensabile, în cât ușor îi putem lua 
-4—5 recolte de bucate una după alta, fără repaos și fără 

- de a-l slăbi întrun mod simţitor. - : 
Plantele ce se cultivă, “după sistema, acâsta, în regiunile 

acelea. înalte sunt: grâă de primăvară și alac, secară de 
primăvară, orz, ovăz ceva porumb scorumnic, cartoli, verze 

“petrâse; însă o rotaţiune proprie sau ordinea în care se 
„succed, plantele cultivate la noi .nu putem da, pâte nici nu 
“există, „ci se. cultivă mal mult la întâmplare, Sistema se 
practică însă pe la Bran, pe la Rucăr, la pâlele muntelui 
Păpuşa și pe, “la tote” casele r&sleţe și cătunele înşirate prin 
munți. Ie 

- O sistemă analogă se usitâză și în munţii Alpi, în Stiria, 
| Tirol şi Salzburg etc., sub numirea de Bgart și [eert. Ro. 
 taţiunile usitate “acolo sunt: ă 

a) în Stiria 0) alta din Pădurea ngră 
1) grâti. sai secară +- (1) 1) alac 
i) ovăz | . 2) ovăs | 

3) secară ae . 3) ovăs a 
4—7 fînaţ - 4) cartoti 
Cergale 43 %/o ina 57 ha 5) orz 

! 6) alae A 

1—12 finaţ 

c) alta din Salzburg. 
1) grâi, secară de tmnă + +. 
2) cereale de primăvară -: 
3—4) finaţ 
Cereale 500%, fînaţ 50 “lo. 

- Sistema acâsta a moinelor era înaints forte usitată la po- 
- porul ' român și înainte vreme. ea. era aprâpe singură pre-: 
dominantă, în țară. Păminturile de! cultură, se “schimbati 

-aprâpe' în fie-care an şi. se cultivaii cu cereale până ce mai 
putea. produce ceva pămîntul. Atunci, după ce Lai istovit, 

  

(1) + Insemneză sunoit simplu; + + gunoit tare.
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țăranii abandonaii pământul de-'vechiă, şi îl lăsati în pără- 
ginire ca. să înțelinâscă și lor li se dedea, loc de: cultură 
iarăși din ţelină. Acest obiceii de a schimba în continuit 
pământurile de cultură a devenit în urmă funest pentru săteni, 
căci el a făcut să se lățâscă credinţa, că ţăranii nici când 
nu ar fi avut proprietate şi nică un fel de drept asupra pă- - 

“mîntului, după ce tot-d'auna proprietarii le-ai dat și măsurat 
“lor din noi pămint de cultură. 

Sistema, moinelor și are importanţa. e ci pentru regiunile 
muntose. In afară'de regiunile muntâse, ea este de tolos și 

„se pâte aplica numai cu. măsură pe terenurile îndepărtate, 
cele grei accesibile, unde nu putem căra gunoiii, şi pe pămin- 
turile sărace, cum. sunt terenurile uşore nisipose, argilele 

“ gresie ete., cărora li se ia 3—4 recolte de. bucate și pă- 
mîntul se lasă apoi se înțelinâscă iarăşi. 

Cu ea se înrudesce daprâpe sistema tinăr dgelor sati a ţâr- 
“urilor, usitată la Români -și la Germani. Tinărâge erai mai 
mult nisce grădini de iarbă pentru. pășune și fin, situat în 
jurul ori în apropierea “nemijlocită a curţei şi satului, cari 
serviati de pășune pentru vitele tinere cari reclamă. 'supra- 

_veghere. de aprâpe: ori pentru vitele bolnave și în. con- 
" valescență; alte-ori se cusea şi făcea fin pe ele; de multe 

ori ele se ară şi folosesc câţi-va: ani în agricultură, servind 
“la cultura de cereale și de porumb şi apoi se lasă să în: 
ţelinâscă iarăși. E 

“Fiind situate în apropierea curței nemijlocit sai la mar- 
ginea satului, grădinele acestea, de iarbă gunoite adesea cu 
bătătura vitelor "obștei, ele aduc .tot-d'auna frumâse bene- 
ficii. Pentru, pășunat ele sunt ferite tot odată de vitele obștei ; 
tinărâgele la români 'sunt de obicei împrejmuite cu stobor 
saii uluce, ori „cu niscai: garduri ușore de mărăcini; la ger- 

mani ele sunt: înconjurate cu șanțuri și cu garduri vii înalte, 
_une: ori cu plantațiuni. de. arbori și arbuşti și atunci portă 

“ numirea de Koppeln — ţarcuri la Englezi padolis. 
Mai cu semă în ducatele Schleswig şi Holstein este sis- 

tema, acesta tare răspândită și remarcabilă. Acele două pro- 

vincii daneso-germane, anexate de curând la Germania, for- 

_ meză 'o făşie îngustă de pămint, ce șe întinde ca o limbă 

“ între două mări — a Nordului și Baltică și ait O climă- umedă,
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forte favorabilă pentru crescerea''ierbei şi pentru” pășunat. 
Modul lor deosebit de. cultură și, folosirea pămîntului şi o 
cultură intensivă de vite, atrăsese de timpurii. atenţiunea * 
economistilor germani: asupra lor. Sistema lor d6 cultură este . 
următorea: 

Moșia, - întrâgă. este împărțită, în table mari sati tarlale, în- 
canjurate de jur împrejur cu şanţ și cu gard viii de alun, 
carpen, frasin, stejar, arine, etc. cari se taie numai la 15—20- 
ani odată. In colo lanurile nu ai de cât o singură intrare 

pe pârtă, ce se pâie închide la fie-care tablă. Apoi câte 2—3- 
table ai o adăpătâre ori un sghiab comun pentru adăpatul 
vitelor. Pămîntul servesce: alternativ la producţiunea de ce- 

- reale — ca plugărie și la producţiunea de iarbă pentru pă- 

7 

nâncă când vor, rumegă, când vor, se scolă — 

șune sau făcut: fin. “In anii de islaz vitele stau diua și n6ptea. 
singure la pășune, nu au lipsă nici de păstor'şi nici de 
asmuțat și gonit cu cânii. Gardurile vii: înalte și impene- 
trabile sunt cea mai bună. pază a lor. şi la adăpostul gar- 
durilor și plantațiilor, ele găsesc tot-dauna scut atât de ar- 
șița, sârelui cât și de viscole, vinturi. și picuri reci şi tot. 
felul. de. întemperii ca și ceva hrană vara. pe secetă, „căci 
pe lângă ele iarba nu se usucă mai nici o dată. Vitele' 
trăesc acolo. în. libertate absolută, nejenate de nime — mă- 

merg la apă,   

se jocă şi își fac singure mişcare. | 
Fiind-că, în fie-care” an nu se ară și sparge țolira de cât. 

numai “a treia parte sai abia de. jumătate - din - -suprafaţa 
moșiei, nu se perde nici forța productivă, a pămîntului, iar 
spesele de cultură sunt reduse considerabil, de 6re-ce vitele 
nu au lipsă de păstor şi. îngrijitor de cât iarna, gunoiul ce se 
produce se utihseză pe lo6 și nu are necesitate. de a fi. 
cărat din. altă: parte— cu carul ori trenul, productele. se 

„treeră şi consumă pe loc, paiele asemenea. Pe păşunele a-.. 
colea mănsse și în clima cea domolă şi umedă, iarba este! 
tot-Vauna în deajuns: pentru .ca vitele să se. îngrașe în -. 
deajuns la suhat. Pentru ca iarbă să nu îmbătrânâscă, mai 
tot-d'auna la 'un anumit număr de vite cornute. mari, se 
bagă şi câto-va oi de -carne, 'cari să, rupă mai pe jos “iarba 
suculentă ori băţesă să nu o lase să îmbătrânâscă,.. De or- 
dinar venitul. cel mai mare îl dai vitele — vacile cu lapte. 

y



si” vitele: îngrășate - la suhat, cari se dai tâmna. în tăiere.. 

Peste iarnă "se ţin de obiceiă puţine vite-—cam cum se făcea 
cu- vitele de strânsură ale „hăidăilor la noi. 

Rotaţiunile usitate după sistema, veche a , țarcurilor hol- 
steiniane crai: 

OD arăt + sa. i). o ogor storp Lp 
2) secară 9) grâă de tâmnă 

3ovăz i -Borzi , 
4-6) pășune Să 4) secară E ÎN 
0 50% P. 509, -. .. 5) ovăz | 

e .6— —10) pășune de vite 
sai. 1) ogor + i i 

9) orât. sa secară de tâmnă | 
3) orz». . ă 

4) ovăz, oră secară de tâmnă, 

_ 5—9) păşune 

"10) ovăz în .pârlâge , 

C =.40%,, ogor 100," pășune 50%, | 

| In marile ducate Meklenburg Schwerin şi Strelitz, vecine! 
cu cele d'intâii, dar cu.o climă mai-uscată; deci. mai puţin aptă” 
„pentru inerbare și producţiune spântanee de nutreţuri, din 

| timpuri vechi încă se urma tot o ast-fel de sistomă, însă 
„Su deosebirea! că» tablele nu mai erai înconjurate cu: gar- o 
duri vii ci numai cu șanțuri şi rozâre” adinci, formând. la- 
„muri. mari (Schlăge) şi producţiunea de cereale primâză păs- 
"“toria,. deşi” cultura vitelor şi acolo încă, este forte desvoltată 
și sistomatieă cu lăptării mari, oiorii celebre de tot felul ote.. 

“In Meklenburg. sunt mai tot moșii -mari întinse, ca, și la 
„no, iar proprietatea mică este redusă la cea din urmă ex- : 

presiun6.- De obiceii moșiile mari se împart în trei zone de... 
cultură, diferită. Prima cuprinde lanurile intravilane din ju- 
rul curței și “satului” 6 ari sunt destinate cu deosebire pro: 
ducţiunei de: iarbă, pentru pășune” şi: nutreţ verde, lucer- 
nicre, etc., păşuni proprii “pentru mânză, viței, misi, vite bol- 
nave Acestea se ară mai rar, numai pentru, curățirea pă- 
mintului de mușchi și buruieni. 
A două este zona mijlocie cea. mai sistematio cultivată, 
zona propriu. qlisă a agriculturei, unde se cultivă cerealele
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pe o scară forte întinsă, și i pămintul se: gunoesce cu gunoiul 

produs vara, şi iarna de la vite. 
O a treia zonă cu table neregulate și desfigurate, situate 

la extremitatea moșiei şi locurile grei accesibile, cari din: 

causa depărtării lor nu se pote cultiva sistematic și pămîntul 

rămâne: mai mult numai ca păşune pentru oile sterpe, jun- 

cani, gonitore și vacile. sterpe cari tâtă vara nu vin la curte. pă- 

mîntul acesta, de și e sărac şi produce puţină pășune pen- 

tru vite, totuşi la anumite intevvale se ară și el, se folo- 

'sesce 3—4 ani de. dile la producțiunea de cereale. și apoi 

se lasă . să. înţelinâscă iarăşi. 
O moşie mare împărțită după sistema acesta de și ne dă 

mult de lucru .la început, dar odată planul de cultură fixat 

“în amănuntele lui, este -uşor de executat şi de administrat. 

-.O singură persână pote exploata cu înlesnire. o moşie. de 

2.— 3.000 pogone fără de veri-ce ajutore. Rotaţiunile sunt. 

„de ordinar lungi de 8—10—12 ani, şi plantele se, succed 

cu mare regularitate. La stabilirea - lanurilor se are în ve- 

an, deci: pe un teren sărac tablele se fac mai mari, pe unul 

fertil mai mici, pentru a “da aceiași cantitate de producte. 

Apoi. ele se numerotâză așa ca vitele să pâtă trece la pă-. 
şune ușor de pe un lan pe' altul, fără să facă. pagubă în 

semănături şi. fără de a avea necesitate de drumuri şi. trecă: ... 

„dere nu- atât simetria cât egalisarea producţiunei pe fie-care - : 

târe ori. adăpătâre deosebite. In anii de pășune, pajiștea nu . * 
se lasă moi mult de 3—4 ani în pirlogă, fiind-că daci, 

"nainte iarba, se răresce şi: se încuibeză mușchii” Și burueni 
“în ea, cară numai cu grei se .pot stirpi. . 

Rotaţiunile obicinuite la tablele! din zona mijlocie erati : 

1) ogor Le Sa Ă iar  pențru un, lan estern : 

2) cereale de tâmni 
„8) cereale de primăvară: -2) secară de tomnă 

4) ovăs cu mazăre, ori secară 3) ovăs . 

de tâmnă 1—6 pășune | 
5—8 pășune ” | 

lar când pămîntul nu se pâte gunoi de loc atunci i se ia o sin- 
“gură recoltă de secară şi apoi se lasă iarăşi pîrlog. 

" Sistema moinelor și tinărâgelor are la, activul ei că 

1) ogor + cu bătătură: de oi | 

pro-
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duce iarbă: pentru fîn și pășune pe același teren. de cultură 
şi împreună fericit agricultura cu cultura. vitelor în “folosul” 
celei din urmă. Ea ocupă însă prea puţine braţe și nu este 
în stare să nutrescă. o populaţiune mai. dâsă. Este avanta-.. 

“gi6să numai în regiunile puţin. populate cu puțin capital Și 
“cu puţine brațe de muncă. 

Sistema moinelor. și tinar dgelor ameliorăta : 
In timpii din urmă i sau adaus modilicări esenţiale prin 

introducerea culturei. plantelor prășitâre și comerciale —. 
cartofi, sfecle, rapiță — iar crescerea, ierbei nu se mai lasă, 

în sarcina naturei și în voiă întâmplărei, ci se face de om. 
prin semănatul de trifoiă în amestec cu ierburi. sub o cereală, 
de primăvară ca, plantă protectâre. Ierburile nu' vin. semă- 
nate la finea rotaţiunei, când. pămîntul este deja sleit, ci 
mai apropiat de gunoi până ce pămîntul este în forță — 

„căci pe pămîntul “leit nici iarba nu se face. Prin aceste |. i 
modificări sistema: moinelor perlecționată susține binișor . 
concurenţa, cu ori-care alte sisteme, de unde ea se află in- 

"„trodusă cu mici modificaţiuni mai în tote ţările. Pentru vi- 
tele cornute 'este necesară producţiunea de mult nutreţ verde . 
și uscat, pentru oi:ne trebuesce mai multă pășune fiind- că 

"ile pășunâză timp îndelungat. 
Modele de cultura tinărâgelor ameliorată: 

U] Usitată în Borghorst în Schleswig: d) Usitată in Btandenburg:- 

1) ogor-+- 
2) rapiţă. . 

3) cereale de tâmnă 

4) orz 

5) ovăs sau borceag 
6) ovăs cu triloiu şi ierbă 

1) trifoiă de câsă. 

„+ .8—10) pășune 

c) Usitată în Ungaria: 

„1) ogor -+- 

2) grâu de tomnă. 
3) porumb +. ! 
'4) orz cu trifoiii. şi ierburi : 

* 

3) trifoiă de cosă . 

1) ogor + IN 
9)'secară - 

3) cartofi.+- | 

4) cereale de primăvară - 
cu trifoii şi icrbă,. 

5—6. pășune | 

„") măzeriche cuovăs 
8) secară: cu'ierburi - 

9—10) păşune 

4) Alta la Rădăuţi în Bucovina: 

1 1. ogor, 4 horceag 
2) orâi de tâmnă 

cu trifoiă și ierburi.
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5—6) trifoiă de câsă  -.  4—5 pășune de cai 
17—9) pășune | „2. 6) 4 ovăs, 4 borceag 
„10) ovăs în pirlog 9) porumb - 

e +8) 4% orz, + ovăs 

= co isrhă 9) ovis 

i) Din. Pădurea negră după Schwerz: 

1) varză. cu căpăţini + și arsul pajiştei 

2) secară de tâmnă 

“3)in | A 
4) secară -de tâmnă _ 
5) cartofi o - . 

" 6) ovăs sati secară de primăvară cu trifoi şi ierburi. 

a 1 —8) lineţ - 

E, 9—10) pășune 

Sistema acâsta satisface” multor condițiuni economice și 
ea este cu mult superioră. sistemei trienale ordinare, fiind-că 

no dă şi bucate și pășune bună pentru vite şi fin în abun- 
. denţă. Cu: ea putem să dăm o bună desvoltare culturei vi- 

| „telor. și unde există desfacere „pentru laptele dulce, ori că avem 
"0 oierie mare, după ea putem să obținem lrumâse resul- 
tate: Ea ar merita, de aprâpe attențiune și din partea agri- 
cultorilor noștri mari și mică. 

! 

2) Regimul cerealelor. 

Cultura pură de cereale se dooscbesce de cele prece- 
dente prin accia, că ţerinile servesc exclusiv la produc- 
țiunea de cereale pentru. pâne şi mămăligă, iar. produc- 
iunea, de nutrețuri! pentru vite o esclude şi neglige cu 
totul. Dacă vroim să ținem vite pe lângă ţ6rine, trebue 
să mâi avem 'și păşuni și finețe deosebite, cari să ne 
producă hrana vitelor. vara și iarna; căci ț6rinile la * cul- 
“tura, cerealelor. nu dai de cât paie, plevă, şi coceni. Pe 

__ogorele sterpe nu cresce de cât Bir și burueni, şi în mi- 
“riște dacă bucatele at fost bune, nu este de cât miriș- 
tea sccă, iar dacă bucatele ai iost slabe cu multă ierbă 
și buruiană. în ele, atunci prin pășunat lăsăm buruenilor 

| , 7
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timpul să înflorâscă şi să - producă şi împrăștie s&minţa. 
Deși vitele le mănâncă -pe unele din ele cu tâte aceste, 
ele mai mult răi ne aduc de cât folos, căci infecteză pă- 
miîntul de numai cu grei îl putem curăți după aceia. 

Cultura vitelor este cu totul neglijată, față, de producţiunea . 
de cereale. Ea se pote „menţine și lua, 6re-care desvoltare 
numai unde avem pășuni bune şi finețe naturale deose- 
bite de.terenul supus plugăriei. Unde. nu există acestea, 
acolo încetâză ori-ce cultură de vite, căci numai cu paie și 
coceni de porumb nu le. putem ţinea și nutri vitele într” un 

„mod raţional. 

Pămintul se împarte în câmpii mari cu diferite - loturi 
cari se folosesc egal cu acelaşi soiii de plante. O deose-: 
bim în sistema, anuală sati de un an saii un singur câmp, 
sistema, bienală sau de 2 câmpuri, şi sistema trienală de. 
'3 ani sati de 3 câmpuri, şi sistema trienală 'perfecționată. 

Sistema anuală -saii de-un câmp se găsesco desla Ro- 
mâni; mai cu s6mă sunt luncile. bogate, supuse inunda- 

ţiunilor intermitente, cari- an de an servesc la cultura, de 
porumb fără repaos și fără variaţiune, iar vărsarea rîului 
din. apropiere cu nămolul său gras ce îl lasă în urma, sa , 
fertilizăză | tot-deauna pămintul şi-l restitue substanţele 
luate prin recolta de cereale. “Tot aci se ţin finațele de 
luncă, verdăriile şi cânepiștele şi vărsăturile care. servă. 
an de an din MoȘĂ şi strămoși la una și aceiași cultură. 
Pe aceste din urmă le îngrașă omul în fie-care an cu 
gunoiii: şi urmeză o cultură. care se asemănă-mai mult 
cu grădinăria, bostănărie, verdărie, pepenărie etc. Sistema 
anuală se mai practică în Grecia, unde se cultivă orz de 
tâmnă în miriște de orz de tomnă, iar în Egipt porumbul 
se pune ca şi la noi porumb după porumb. i 
Ea a fost introdusă şi de către unii-din arendaşii noştri 

cari în lăcomia. de bani cultivată şi cultivă încă 5—10 ani 
şi mai bine grâii după grâii, semănând grâul de tâmnă 
în miriște de grâul fără repaos, fâră variaţiune şi. fără de 
gunoi până ce. pămintul mai pâte produce încă ceva.: 
Cu ea dinșii aă sleit și deteriorat enorm moșiile din forța 
lor. productivă. Tot pe acesta ai practicat-o şi o practică, 
și fermieriă grâul din America, din Statele- Unite de Vest 

Dr. Maior. IN. — Economia rurală. . a îi „280
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şi din California, cari-încă culţivă grâu după grâu fără 
repaos şi fără de ver-ce variaţiune până ce pămintul mai 
pâte produce ceva, iar când'este sleit cu totul de nu mai 
produce nimic, atunci dinşii îl abandoneză, îl lasă în voia, 
întâmplărei și: se mută în alt statiîn altă regiune. -. 

Statul nostru sub ministerul d-lui P. P. Carp a căutat 
să combată sistema acesta derăpănătâre de pe moșiile 
statului, prin obligamentul impus arendaşilor statului de 
a lăsa; :/, din moșie ogore sterpe, de a cultiva in şi câ- 
nepă pentru. a mai -varia-cu culturile și a nu se limita 

numai la cultura, de. grâă și porumb. Pagubă:însă că in- 
stitutele de. binefacere — mâna mârtă — şi proprietăm par- 
ticulari 'nu ai imitat pe stat în acestă direcțiune. Sistema. 
anuală nu este admisibilă de cât numai sai-pe un teren 
forte fertil pentru a mai reduce din fertilitatea, și bogăţia . 
lui 'extrazordinară, care face să cadă bucatele, saii pe un 
teren expus inundaţiunilor, “care îl îngrașă şi fertiliseză la, 
fie-care revărsare a apei. Pentru arendaş ea “pote să fie. 

„_avantagi6să, dar proprietarul solului, ar “trebui să caute 
să o interdică în. mod absolut, căci ea duce rumai moșia, 
la ruină şi devastaţiune totală,. “afară de casul dacă pămîn- 
tul nu se îngrașă în fie-care an cu gunoiul de vite. 

- Sistema bienală sai economia de 2 câmpuri, încă este 
forte veche, rămasă în us de la romani și ea era pretutindenea -- 
în us. în -prima jumătate a secolului al XIX-lea. Noi am. 
apucat-o la, comuna, Mândra lângă Făgărăş la boerii. d'acolo, 
unde sa menținut până pe la- anul 1874 — când a fost 
înlocuită. cu permisiunea, autorităţilor judeţene -prin “sis- 
tema trienală, ca mai rentabilă. 

La, sistema bienală pămintul -de cultură era împărțit î in 
două câmpuri, din cari se cultiva alternativ. numai unul 
cu cereale de tâmnă și de primăvară în comun; iar cel-alt 
se lăsa de ogor ca islaz pentru vite .totă vara, şi. tâmna. 
Câmpul oprit se slobodia: pentru pășunatul vitelor numai 
tâmna târdii, după culesul : "porumbului. Sistema bienală 
„veche avea, desavantagiul că proprietarul stăpânia şi folosia, 
numai jumătate -din pămîntul s&u, iar pe cea altă jumătate 

-din' moşie nu putea să i aibă nici o: influență şi | n'avea nici
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pășune pentru vite -cu îndestulire, cu tot ogorul sterp -0 -0- 
bligator pentru obștie. | 

În țară esto introdusă de la, desvoltarea, culturei do. 
cereale: o altă sistemă bienală, la care. arendașii cari nu 
țin vite proprii, nu lasă pămîntul. de loc de ogor, ci cul- 
„tivă. după grăi porumb sait alte sem&nături de primăvară, 
-şi după ele semănă iarăşi grâu. Cea nouă este şi mai de-: 
favorabilă. de .cât sistema, veche, căci după ea.nu se lasă, 
pămîntului nici un fel. de repaos şi nici nu vari6ză cu 
plante din alte familii şi nici gunoiii iu i se dă. Storcerea 
lui este deci unilaterală forțată, 

„+ Sstema, trienală sait. economia de 3 câmpuri datâză de 
la Carol-cel-Mare; care o impuse tuturor statelor și po- 
pârelor sale şi. de la, el deveni sistema, predominantă în 
Europa până la. finea secolului al XVIII-lea. Se pare că cu. 
„Ospeții şi coloniştii. saşi şi nemți -ea a iost introdusă şi 
între români în Transilvania şi Bucovina. Ea era în 
strânsă legătură cu iobăgia, cu d'avălmășia şi sila. de cul- . 
tură, căci Îa ea se putea mai ușor controla producţiunea, 

pentru luatul dijmei. In România ea, s'a introdus Și. ge- 
neralisat numai de la desvoltarea agriculturei mari încoce. : 
Ea este predominantă adi la români, și fără de ea țăranul 
român crede a nu maj putea exista şi a ţinea, vite, 

Sistema trienală se compune din ;3. câmpuri, din cari 
“în fie-care an'se lasă unul de ogor sterp ca pășune pentru. 
vite, altul este ocupat cu semănăturile de tâmnă, și al 3-lea 
cu sem&năturile de primăvară şi se schimbă în aceeași 
ordine în fie-care „an. Sesiunile vechi colonicale (ale clă- - 
cașilor) în Transilvania şi Ungaria eraii ast-fel combinate 
ca la 3 jugăre de arătură să se vină 1 juste de. îineţ și 

-3 jugăre. de pășune. 
„„. „Sistema trienală veche. își avea raţiunea” ei da. fi mai. 
“mult în legarea, clăcaşului de glie și în sila de cultură şi 
în- folosirea pămîntului cu obştea, de.cât în bunătatea 
proprie a ei. In .definitiv ea nu este de cât o sistemă - 
extensivă, care sub raporturile economice de adi nu mai . 

„_pâte fi menţinută, din causa puţinului. folos ce aduce, Ea: 
„mu :se pâte menţine de cât acolo unde este basată pe 
multe pășuni și pe fineţe |! bune” pentru ţinerea vitelor, Cu 

>
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tâte că ea detrage pe fie-care an !/; parte din: moșie 
şi folos, care an de an rămâne de ogdre sterpe şi acesta 
vine rîndul fie-cărui pămint tot al treilea an, totuși nici. 
repaosul . excesiv şi nici. ogorul negru nu feresce pămîntul 
de sărăcire şi sleire progresivă.- Ea nu produce pe ţarine 
de cât paie plevă și coceni de porumb, şi cu aceste nu 
se pot ţinea și nutri vitele în mod sistematic și nici 
gunoiii nu putem produce în deajuns. Este adevărat. 
că lăsăm pămîntul total al 3-lea an ogor sterp ca să se 
odihnescă, dar de gunoit nu-l putem: gunoi nici pe acela 
de cât la 6—9 ani odată, de unde urmâză de sine odi-.. 
minuare fatală a forței productive a pămintului. | 

Ori şi în care ţară s'a practicat și se practică sistema 
trienală, ea, a avut și are următorele semne caracteristice: 
-păminturi s&race şi prost muncite, vite multe și slabe,- 
tratate vara şi iarna cu f6me şi răbdări, apoi vecinica 
lipsă de nutreţ şi de gunoiu, de unde urmâză de sine, 
insuficiența, producțiunei de cereale. Cultura nutrețurilor 
veri: a trifoiului, lucernei, sparcetei şi a ierburilor sem&- 
nate pe ea devine imposibilă, dacă-nu avem pentru ele 

"grădini închise, iar cultura acestora a.devenit stilpul cul- 
turei sistematice moderne. Ele sunt de o importanţă prin- 

“cipală mai cu semă dela reducerea și împucinârea, ima- - 
șurilor şi finațelor naturale de veci. . - 

-  Pămîntul nu se pote lucra în. mod sistematic. şi -nu se 

răsbesce cu cultura şi gunoiul nici odată, ca să i se ame- 

lioreze starea fisică şi chimică a lui. Cu tot ogorul obli- 
gator din tot al treilea an, efectele lui fără de gunoiii sunt 
modeste și insuficiente. Este adevărat ca: cerealele de 
t6mnă după ogorul făcut la timp se pot semăna în bune. 
condițiuni și sunt tot-d'auna sigure de reușită și dacă s'a 

„gunoit; nu tot aceiași o putem susține însă şi despre ce- 
„realele de primăvară, cari vin s&m&nate în miriştea, de 

grâii unde pămîntul ests deja stors şi: plin cu seminţe de 
buruieni. Dar chiar nici cerealele de t6mnă semă&nate în 
ogore sterpe şi gunoite încă nu. ne, dai totdauna resulta- 
tele dorite, căci ele ar trebui să ne dea arenda pămin- . 
tului şi fonciera dimpreună cu spesele de muncă pentru 
2 ani, ceea, ce de ordinar nu ne dati, de cât pentru un
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singur an. lar ogorul sterp fără de gunoii şi fără de a 
munci pămintul la timpul oportun, nu are darul de a 
feri pămintul de sleire. | 

În fine şi-cu munca întâmpinăm mari dificultăţi, şi nu : 
este aşa de simplă pe cât sar părea. Fiind-că la ea. se 

- cultivă numai puţine plante din o singură familie, aceea. 
a gramineelor, și mai.tâte sunt exigenţe cari store. pămîntul 
şi nu-i dai nimic înapoi, noi nu putem varia cu ele și 

- nică să așteptăm cu cultura, lor pe “alte timpuri. De aci 
resultă grămădirea lucrărilor pe anumite sesâne, unde mai 
nici-odată nu poţi avea destule brațe de muncă, pe cari 
după aceia-nu ai cu ce să le mai ocupi. Efectele defavo- 
rabile es mai tare la ivelă pentru proprietar ca şi pen: 
tru muncitor, mai cu 's6mă acolo,. unde se lucreză cu în- 
voeli şi în dijmă, căci lucrările coincidând, muncitorul - 
trebue să neglijeze sati ale sale, saii pe ale proprietarului. 
La o cultură mai variată de “plante aparţinătâre la dife- 
rite familii, lucrările ar veni mai bine repartisate şi pă- 
miîntul s'ar răsbi mai. bine cu .cultura. | 

Avantagiul principal al. sistemei trienale este produc- 
 ţiunea, de. cereale în masă, înaintea căreia cad de la sine 

ori-ce alte considerațiuni, şi cerealele formâză, basa, ali- 
mentaţiunei omului, a vitelor și dait materiile prime pen- 

"tru diferite industrii agricole. Insă de altă parte nu tre- 
" buesce perdut: din vedere faptul, că cerealele nu mai ai 

basa, de soliditate. şi -de stabilitate, ce o aveai inainte 
vreme. Pe de o parte este concurența tot mai. înverşu- 
nată a Americei și a țărilor transocenice pe pieţele Eu-' 
ropei, pe de. „altă parts sunt m&surile restrictive — taxele 

“vamale cu cari caută să-şi salveze statele industriale, a- 
gricultură proprie. Apoi este producțiunea, crescândă ce a . 
facut: -o străinii pe terenul agriculturei de la; periecționarea. 

- sistemelor de cultură și întroducerea îngrășămintelor chi- 
mice și a culturei cu abur. Germanii înşişi recunosc a- 
cesta, și susțin că pentru dinșii o recoltă care: era consi- 
derată de normală între anii 1877—1886, acum nu se: 

mai pote considera de cât de mediocră, dar producțiunea 

medie a lor sporesce din an în an, graţie technicei agri- 
-
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cole perfecţionate (1). Mai vine la mijloc şi oscilațiunea dintre 
cereale şi prețuri. Sunt ani răi când prețurile sunt bune, 
cari niveleză lipsa; sunt ani buni dar când nu sunt pre- 

"uri, şi cari consumă întreg beneficiul — dar sunt și ani 
buni și preţuri bune, cum și ani răi şi preţuri proste, 

-câri sunt forte de temut, cum aii fost la noi de ex. anii 
1893/4 1897/8 și 1899. 

Pe când Germanii graţie culturelor sistematice și a 
_technicei agricole perfecţionate, constată. la dinşii o spo- 

„„rire progresivă a producţiunei de cereale din an în an,. 
la noi. bazându-ne pe sistemele de cultură rapace din con. 
tră, se constată: o vădită, diminuare a producțiunei și 
forței productive a pămîntului. 

“Deci incontestabil, că cerealele at” perdut mult din ina: 
portanţa și valrea lor.-de odinidră; plantele” comerciale 
şi. industriale sunt adi mult mai bănâse de cât ele — şi 
dacă, există debuşeii pentru cele din urmă, tot odată ele 

-„ Sunt şi mai sigure. De aceea tot-dauna o sistemă care 

“este basată unic pe o: singură categorie de plante este şu- 
bredă și riscantă. -- 

Sistema trienală ameliorată. Sub alt punct de vedere vine 
considerată sistema, trienală, perfecționată, constatătâre din . 
înlocuirea ogorului sterp prin semiogor, ca în' prima ju- 
mătate a verei. pămintul de ogor să ne dea csl puţin o 
parte din nutreţul necesar pentru. vite, prin sem&nare de 
măzăriche, trifoi, porumb de nutreţ, etc., care sâ co- 

_sesc de timpurii și ne rămâne încă destul timp. pentru 
“prepararea terenului până la semă&natul cerealelor de tâmnă. 

Nutreţul” verde sati uscat. produs: pe ogdre ne permite 
“să hrănim vitele mai bine și uniform în ori-care anotimp, 
şi să producem și gunoi mai mult după ele, casă putem 
ara şi îngrășa, mai bine pămîntul. Apoi fiind-că pămintul - 
nu mai -r&mâne în părăginire tot al 3-lea an, prin dublarea; 
anilor de cultură ni se plătesce cultura. trifoialui și altor 

- (1) Carl Becker, Ueber den Einfluss der internationalen Getreide Concur- 
renz auf die jihrlichen Schwankungen der landwârthseaftlichen Geld roher- 
trăgen auf die Anbauflichen im Grossherzogthum Hessen, _ Giessen 1898 

- pag. 31. | | | ! 
y N - Î
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plante papilionacee şi leguminâse, cari dai mult nutreţ 
verde și cu foile lor acopere și umbresc bine pămintul, 
îl curăță de buruieni şi-l ţin tot-deauna raven și mobilisat, 
iar în rădăcinile lor grâse și în foile lor, lasă-un deposit 
însemnat de azot în pămînt; în urma lor grâul şi alte 

cereale reușesc tot-deauna destul de bine.: 
Sistema trienală perfecționată, corige în parte defectele 

sistemei. trienale primitive prin aceia, că reduce arealul des- 
tinat. ogârelor sterpe de la 1/, la 1/.—!/, ca suprafaţă, şi   

pămîntul vine lăsat ogor mai rar 'la 6 sai:la 9 ani o- 
dată, iar încolo în toți. anii de ogor este întrebuințat la, 

producțiunea de nutreţ verde. Fără de a reduce ceva din 
suprafaţa destinată. culturei cerealelor, în anul de ogor - 
ne produce nutreţ verde saii uscat în cantități considera- 
bile. Prin aceia, economia întregă devine mai “liberă de 
finaţe şi păşunele naturale, şi nu are aşa mare lipsă de ele, 
dar nu le pâte încă suprima şi substitui cu totul prin 
nutreţurile semenate. 
 Producând mai mult nutreţ putem tot odată să ține 

i bine vitele, gunoim mai bine pămîntul, de unde şi 
pămîntul se amelioreză progresiv și producţiunea sporesce 
în cât cu timpul putem semăna și rapiţă şi plante pră- 
„şitâre. Pămintul însă este mai tare” încordat cu produc- 
ţiunea de .cât înainte, şi trebuesce gunoit mai des, ceea 

ce nu putem face încă, căci nu putem produce. gunoiu în 
deajuns în: raport cu trebuințele, așa în cât tot în sfera: 
culturei rapace ne mișcăm şi-cu ea. Și în fine are încă 
tot cusurul primitiv de a semă&nă două cereale nemijlocit 
una după alta, unde pămintul este în parte istovit şi plin 
cu - buruieni. 

Cu i6te aceste defecte sistema trienală perfecționată 
» constitue un progres insemnat față de sistema trienală 
primitivă, și ea este încă de menţinut și tolerabilă acolo, 
unde. nu sa săvirşit comasarea și persistă dăvălmăşia . 
cu sila, de culturi şi de fol6se comune, dar locuitorii -prin 
bună, învoială între dinșii cad de acord de a semăna o 
parte din ogâre cu măzeriche şi apoi lasă ogor numai la 
6 ani în loc de 3. Pentru regiunile puțin populate, lipsite
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de brațe și “unde cultura, cerealelor este singură 'renta- 
bilă, ea nu numai că este tolerabilă ci unic posibilă. 

După felul ei ea ocupă un -loc intermediar între cul- . 
tura extensivă, sistema trienală: şi cultura alternă, fiind su- 

perioară celei dintâii dar. inferidră, celei din urmă. Ea se 
subdivide şi mai numesce după numărul anilor sat câm- 
purilor, în care se împarte terenul agricol: sistemă, .eco- 
nomie de 4 ani, de 5 ani, 6, 8—9 aniseu câmpuri. în cară 
plantele. se succed cu mare regularitate : : 

" Sistemă de Bani - Sistemă de Bani 

1) Ogor +: 0) ogor -L- 
- 2) cereale de tâmnă - 2) secară 

3) » »- primăvară 3) orz cu. trifoi 
4) leguminâse __ 4) trifoiă 
5) cereale de primăvară . . 5) grâu 

“ 7 6) ovăz 

- Alta de'6 ani. - - „Alta de 9 ani. 

1) ogor -L- - 1) ogor + 
2) cereale de tâmnă 2). secară N 
3) cereale da primăvară cu 3) orz de trifoiti 

trifoi 4) trifoiu o 
4) trifoi de cosă' dei + | 
5) cereale de tâmnă | 6) orz . 

6) cereale de primăvară -. 9) mazăre, 4 cartofi. 
8) secară 

Ă 9) ovăz 

Alta de 13 ani. 

| 1) ogor 

„N 2) cereale de t6mnă | 
” 3) »:  » primăvară -- 

4) porumb verde 

5) cereale de tâmnă 
6) » - » primăvară 
7) pl. prăşitbre A+ 
8) cereale de tâmnă 
9» » primăvară , 

10) mazăre - ă



- dijcereale de tâmnă * i: pi: 
12) : »: -_» primăvară : Se 

Pe o ” moşie care a introdus * Alia de 5:ani- usitată: la 

cultura rapiţei şi vitele le ţine . Miklăușul mare Banat +- 

şi vara la grajd se pote aplica 

San- 

următorea rotaţiune: ui 1) mazăre de tâmnă pentru 
A nutreţ bobo). 

| 1) plante prășitre +. 2) grâu 
2) orz cu trifoi - : Da 3) orz, ovăz.» -- IEaa 

| 3) trifoiii cosit;de 2 ori -:. . 4) sfecle, porumb. 
| „."4) trifoiii L-a câsă șiapoi - '5) grâu | 

"gunoit pe jumătate cai: =? grâă + . orz şi ovăz 

| _- semi-ogor a prășitâre 4 leguminâse - 
- 5) rapiţă . 

Si 6) grâu 
7) leguminâso : 

9) o orz: sati ovăz 

trea rotaţiune: . 

logor +... 6) orz. 

  
_jarea și combinarea 'succesiunei. plantelor. 

po. 

--d). Cultura alternă saă,. scindare 

si 

Pe o moşie însă care dispune de multe fîneţe și prin 'urniare 
cultura trifoiului este mai puţin importantă se pote aplica urmă- 

2) rapiță bob kF i 

4) leguminăse (mazăre) “ , 9) ovăz: - 
5) grâu E pu 

In genere repetarea, mai “mult ca, de 2 sai 3 oria sis-: 
“temei 'trienale până :la lăsatul de ogor nu este consultă 
fiind-că pămîntul se prea -umple de “buruieni în cât apoi 
chiar arândul de repeţite ori-nu-l putem. curăţi în deajuns. 

_Pămintul încă se .sleiesce. Maf'bună de cât ea este cultura 
alternă sai schimbătâre, unde :suntem - mai. liberi în aran- 

„„* - Cultura alternă se deosebesce de. cele. precedente prin 
„aceea, că eaa „suprimat ogorul c cu totul și. înlocuit prin 0.va-
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riațiune potrivită a plantelor, ca nici o dată 2 plante 
aparținătore la aceiași familie să nu urmeze una după 

- alta nemijlocit — ci tot-dauna:o plantă pai6să cu foile în- 
gusțe. să fie urmată -de una -foi6să, cu foile late, Intre 
plantele cu foile late numărăm plantele de nutreţ, plantele 
prăşitore pl. . comerciale. și leguminâsele; între cele cu 
fâia îngustă sunt cerealele proprii dise: grâii, secară, 
0rz, Ovăz. .. a | 

“Intrâga economie “și. schimbă caracterul ei, devine mai 
liberă şi mai mobilă în disposiţiile ei prin aceia, că nu 
mai lasă nici ogor și nu are lipsă nici de fineţe și de! 

“păşuni naturale ca înainte. La ea nimic nu se _mai pro- 
duce de la natură, ci totul prin semă&nare şi: însemințare 
directă. Aprâpe întrega moşie este cultivată în fie-care an 
şi numai puţin teren şi absoluţ bun se lasă pentru pă- . 
şune de vite, încolo plantele leguminose şi prăşitâre daii 
nutrețul necesar pentru vite, suficient pentru vară şi iarnă. 
:De cele mai multe ori ea este împreunată cu stabulaţiunea, 
dar nu este indispensabilă, căci acolo unde avem ceva 
pășune naturală cu adevărat bună, ar fi greşit lucru de 
a ţinea vitele și vara la grajd, când ele:pot umbla la păşune. 
Cerealele se cultivă numai până pe jumătate din supra- 
fața moșiei, dar fiind cultura mai îngrijită, producţiunea 
lor este mai mare decâtpe?/, părţi a moșiei la cultura: 
estensivă. Restul moşiei se cultivă cu nutrețuri. și plante 
comergiale și industriale. _ 

Fiind-că la ea dispunem de 'mai multe plante şi dis- 
“punem tot-d'auna aprâpe de întreg arealul moşiei, putem - 
să dăm fie-cărei plante pămîntul. cel mai potrivit cu exi- 
genţele ei, de unde -și producţiunea și reușita lor este 
tot-d'auna sigură. Prin variațiunea, continuă. de cereale, 
cari nu se sapă cu plante legumindse: şi prăşitore, pă- 

"miîntul se resbesce mai bine cu cultura. și gunoiul, şi - 
se împedică buruiană de a se întinde. Pămîntţul se gu- 
noesce de ordinar la plantele prășitâre, cari nu cad și 

„cerealele vin tot-dauna în a doua linie după gunoire 
după ce pămintul a perdut în cât-va din bogăţia, lui, ca, 
cereale să nu cadă după el, ȘI apoi după ele urmeză îndată 

"sau plante de nutreţ, ori plante -prăşitâre, cari să curețe
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pămîntul de buruenile ce sar fi ivit printre cereale, și 
desfundă bine pămintul şi-l mărunțesce. 

- Ca principiu al lor este. variațiunea, continuă şi potri- 
vită ca nici odată două plante aparţinând la aceiaşi -fa- 
milie să nu urmeze nemijlocit una -după alta și cu cât 

- sunt mai variate cu atât reușesc mai bine și, sunt tot- 
dauna mai sigure. Plantele foi6se cu foile mari și late, 
acopăr şi îmbracă bine pămîntul, înăbușe și suprimă bu-  - 

"ruiana şi ţin tot-d'auna pămintul raven şi afinat;. cu ră- 
" dăcinile lor lungi. îl despică până adinâ în subsol și-și scot 
hrana, lor d'acolo.- -Deşi ogorul. sterp este exclus cu desă-. 
virșire și pămintul . se cultivă şi folosesce în fie-care an, - 
el nu se sleesce aşa de ușor ca prin cultura unilaterală a 
cerealelor, căci cerealele cu rădăcinile lor scurte şi fasci- 
culare se nutresc cu deosebire din solul mobilisat și în- 

. grășat, iar după ele urmeză tot-d'auna leguminâsele și 
plantele prăşitre cu rădăcini lungi pivotante cari 'și scot 
hrana lor din păturile inerte ale subsolului, și lasă după 
ele pămintul desfundat, curăţit de burueni Și cu un bogat 
deposit de humus, de care profită în urmă și cerealele. 

- Peste acestea papilionaceele mai îmbogățesc pămîntul în 
azot prin asimilarea azotului liber. din atmosferă. De aceia: 
cerealele reușesc după ele tot-d'auna bine. Fiind-că se 
cultivă multe plante de nutreţ şi prăşitore, producem mari 
cantități de nutreţ — cu care ținem bine vitele vara Şi 
iarna, producem şi gunoi mult ca să putem gunoi pă- 

 mîntul suficient. Dacă însă pămîntul nu s'ar gunoi, sără- 
cirea lui progresivă nu se pote împedica, ci se amână 

- numai pentru un timp mai îndepărtat, mai cu s6mă că 
cultura este intensivă. Ea numai acolo "și găsesce rostul 
ei, unde mână în mână cu cultura merge şi gunoirea sis- 
tematică a pămîntului cu gunoiii de vite ori cu ingrăşă- 
minte .chimice. 

Cultura schimbătâre recere însă mai mare capital: de 

| exploataţie : -vite, unelte și braţe mai multe. In. schimb . 

„pămîntul se lucreză mai ușor și prin cultură sistematică, 
- se îmbunătăţesce; plantele cari înainte nu se putea cul- 

tiva, reușesc şi devin sigure, şi producţiunea lui sporesce 

“_din.an în an. Cultura schimbătâre nutresce și ocupă mai
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multe braţe și este rentabilă numai..acolo, unde "popula 
ţiunea este desă și există desfacere şi căutare pentru ori-ce 
soiii de producte. In. privinţa speselor de cultură ce ea 
reclamă în raport cu alte sisteme de cultură, Settegast | 
dă următorea listă comparativă: 

Spese la un pogon de teren în mărci germane, 0,5 ha: 

[ 1) Laregimulpurpastoral . 
cu păşunea nelimitată.  2—6 mărci 

_2) Regimul mixt pastoral ȘI 
cu pășunea: limitată .  12—24 » 

3) Cultura cerealelor pure. 
| "Sistema bienală şi trie- | 20 

Cultura estensivă: 

Cultura mijlocie să nală 72.» 
| 4) Sistema moinelor.. 

„4: 5) Cultura alternă..:. . .90—100 »: 
Cultura intensivă: A. 6) Cultura industrială. . - 180—360 » 
După originea ei cultura alternă încă este. forte veche. 
Foldsele mari ale schimbărei în succesiunea, plantelor 

ai fost recunoscute deja de mult. O practicaii deja unii - 
" dintre Romani pe moşiile lor, iar în jurul oraşelor și a 
„centrelor mari bine populate ea s'a: menţinut 'în întreg 
evul mediii. A devenit mai bine cunoscută și generalisată 
în Anglia prin stăruințele lui “A. Joung, în Germania a. 
fost introdusă prin A. Thaer, Schwerz și alţii,. deşi se 
practica, deja cu mult înainte de ei în unele regiuni bine 
populate — ia Rhin, pe Mosela etc. 

__ Ea este sistema ce predomină adi în țările “culte ale 
“apusului. Cultura alternă are avantagiul ca ea să pote 
acomoda tuturor împrejurărilor economice climaterice şi 
ale solului, ea pote fi basată pe stabulaţiune, dar şi fără 
de ea, ţinând vitele vara afară la pășune naturală ori 
artilicială. Moşiile mici țărănesci aii o singură, rotaţiune, | 
pe când moşiile mari împart moşia în mai: multe lanuri 
sati laburi, assolamente, din cari fie-care. urmâză o rota- 

ţiune deosebită cu “plante diferite. Lanurile destinate cul- 
turei nutreţurilor se cultivă cu mai puține plante pentru ca 
-plantele de nutreţ să le putem folosi mai mulţi ani dea, 
rindul ca cultura lor să dovină rentabilă, Plantele. cărora
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li so dă 3)  desvoltare mai mare pe moșia vin mai _tot- 

_d'auna cultivate în primii ani și în lanurile principali, și 

ele se. întore mai des iar plantele comerciale și industriale 

vin pe lanuri mai mici și potrivite cu braţele disponibile 

“ca să le putem recolta şi îngriji la timp. 

De aci cultura alternă trebue să ţină, bine s6mă şi de. 

o justă distribuţiune şi proporţionare a braţelor, ca nici - 

să nu fie prea grămădită de odată cu lucrările, și nici 

să nu vină timpuri, unde nu are ocupaţiune suficientă, 

pentru lucrătorii săi — cu alte cuvinte: o justă propor-: 

ționare între teren, braţe şi muncă. La, ea are fie-care 

plugar posibilitatea, să al6gă şi cultive plantele care-i con- 

vin mai mult, și să ţină sâmă să nu slăbescă productivi- 

tatea pămintul său. Rotaţiunile să nu le facă lungi la exces, 

căci nu sunt practice... _ 

Numai atunci se cunâsce valdrea unei rotațiuni când: 

am aplicat-o deja pentru a doua 6ră, şi “activitatea inde-. 

“'pendentă a unui om abia trece peste 30 de ani. 

Lanurile sai: asolamentele se împart de obiceiă: _ 

In lanuri în cari rivaliseză cerealeie cu plantele de 

nutreţ. . 
În lanuri în cari prepondersză plantele comerciale 

In lanuri în cari 1 prepondereză plantele de nutreţ. 

1) Lanuri pe cari. cer ealele emuleză în „ întindere cu “plantele . 
-de nutr & 

„50 % Bucate şi 50 o plante .de nutreţ. a 

1. Sistema de Norfolk. practicată în județul cu același 

nume , din Anglia, încă din timpuri străvechi. . 

= 1) napi + 
-2) otz cu trifoiti 

3) trifoiu 
4) grâu de tâmnă 

“La, ea jumătate din teren se cultivă cu cereale. « şi ju- 

“mătate cu plante de nutreţ. Ogor sterp.nu se lasă, ci lo- 

cul ogorului negru îl ocupă plantele prăşitore. Ea se pote 

aplica însă numai - pe un teren: fertil și apt de trifoiti; î în
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câsul contrar trebuesce modificată; inlocuind trifoiul cu altă 
plantă de nutreţ 'mazeriche, mazăre, porumb. verde, iar 
în loc de napi cari la noi nu prea reuşesc în clima a- 

„„ridă de stepă se pote pune sfecle de nutreţ ori de zachăr 
sau chiar „porumb b6be. 

a) Rotaţiunea de 6: ani intro-. 

dusă de A. Thier în Măglin, pe | 
un teren nisipos, 

1) cartofi + 

:2) cereale deprimăvară cu trifoiti 
3) trifoiui 

4) cereale de tâmnă : | 
5) mazăre bobe ori măzăriche 

„verde 
6) cereale de. tomnă 

c) Alta usitată pe fermelo mo- 
"del de -la Făgăraș: tai 

1) măzericho cu ovăz (borceg) + 
2) cereale de tâmnă 

3) plante prășitâre - EI 

4) cereale de primăvară - 
5) porumb de nutreţ + 

» 6) cereale de tâmnă. 

- e) Alta usitată la Făgăraș la 
fermele hergheliei statului. 
*1) plante prâşitâre —+- | 

-" 2) îndoitură de orz, cu ovăz: 
şi trifoi 

3) trifoiu 
4) orâă 

“5) porumb.verde de „nutreţ -L- 
6) orz sati ovăz cu trifoiti 
7) trifoi de câsă | 
8) grâu sati secară de tâmnă 

„ma rece de munte. 

- 4) cereale de primăvară. 

3) pl. prăşitâre' 

V) alta usitată pe fermele mode 
ale herghelici: ces. şi reg. de la 

Sâmbăta de jos (Făgăraş) î în cli- 

"1) plante prășitâre +. + o „i 
2) ovăz cu tritoiti : 
3) trifoii 

5) măzăriche cu ovăz 

5) cereale de tâmnă. - 

3 Alta de 8 ani usitată la Ve- 
neţia de sus, tot acolo clima tot 
"rece.. 

1) borcâg A+ + 
2)- cereale de tâmnă ii A a 

'4) cereale de primăvară cu triloit 
5) trifoi 

'6) cereale de tomnă 

“7) plante prășitâre - 
8) cereale de primăvară - 
P) 1) plante de nutreţ + 
„2) rapiţă de tâmnă 

3) grâti de tâmnă cu trifoit 
i semănat primăvara 
"- 4) triloiă 2 c6se 
5) trifoi 1-a câsă şi apoi - 

semi-ogor - | 
6) grâu . 
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g) Alta 1) borceag -- _ L) Alta de 10 ani “aplicată la 

2) cereale de tâmnă cu — „Veneţia de sus. 

trifoiă 1) porumb verde de nutreţ + -A- . 

3) trifoi „ 2.cereale de tomnă 

4) cereale de tâmnă . 3) pl. prăşitore . 

5) sfecle --: | 4) cereale de primăvară - 

- 6) cereale -pe primăvară 5) măzăriche 

7) nutreţ verde 6) cereale de tomnă . 

8) cereale de tâmnă - + 7) plante prășitore 

8) cerealede primăvară cu titoiti 

9) trifoit de c6să -. 

10) trifoiti de sămînţă 

î) Alta usitată în Ungarisch-Al- 4) pl. prăişitore | 

tenburg în o climă arridă. | 5) cereale de primăvară. | 

a IN _6—"7) mohor porumb verde N 

'1) ogor A Ia - sat borceag . - 

2) rapiţă 8) secară, 

3) ori , 

2. Rotaţiună cu , plinte Comer: ciale. 

d 1) plante prăsitâre Lp pl Alta usitată în Alsacia 

2) cereale de primăvară eu... 
tritoiă - 1) cânepă şi tutun - - 

3) tritoiti de: cosă RR 2) grât. 

4) cereale de tmnă 3) orz cu trifoiii. 

5) 4 cereale de primăvară, 4) trifoii 

"4 legumin6se 5) rapiţă. 
e 6) grâu 

7) Alta de 7 ani pentru un pă- 9) Ata. tot de 7 ani. -pe un te- 

mînt fertil. . | „Ten NISIpOS aplicată în comitatul 

1) tutun 22 Somogy, (Ungaria). 

- 2) grâi de tmnă .  . : | 

8) orz cu trifoi: . i 1) 3 'ogor, 4 boreeag +- 

4—5) trifoi + - 2) „secară 

6) rapiţă an 8) spergulă 

7) grâu - - . 4) secară
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5) cartofi —-. 
6) ovăz. 

1) secară 

s) 1) sfecle +. 0) Alta de 9 ani, usitată în 
2) orz cu trifoia „. Brăunsdorf: în. Saxonia. 

3) trifoi a . 
4) grâu aa 1 rapiță + cu gunoiul de 

_5logor +. .,. Mă vite și făină de 6 6se 
6)rapiţă CC. : 2) grâu 
Dea cc i 3) cartofi -- cu guano! 
Sovăz . _ 4) orz cu trifoi + cu var 

nestins 

- -B)-trifoiă - 

6) secară -- cu supra fosfate = 
Da 7) cartofi 

- a a - 8) ovăz — cu.ierhuri.. 
o 9) iarbă 

7) Alta de 13 ani, aplicată pe 18, 000 pogâne pe domeniul sta- 
tului ungar de la Mezăihegyes. 

1) nutreţ verde + - 8) sfeclede zahar Je cu gunoi 
2) rapiţă și cânepă: de fuior. | “şi îngrășăminte chimice 
3) grâu :9) cereale. de primăvară 
4) sfeclă de zahăr —- cu gunoi 10) porumb b6be + 

şi îngrășăminte chimice 11) grâu ! 
5) 'orz. . „i 12) mohor 

6) nutreţ verde + 13) ovăz 
7) grâii de tâmnă | Să 

3. Rotaţitnă speciale pentru a mutr epuri. 

Q) rotaţiune de 13 ani de Iu Alta cu „sparcetă cultivată pe. 
"cernă usitată pe pusta Vaci, în 20 ha — în Albrechtsteld -— Un- 
Ungaria sudică. -  garia de Sud. 

1) ogor + | o „1 sfeclă de zahăr +. 
„2) rapiţă 2) orz 
3) cereale de tâmnă 8) năut sai nohot
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4) pl. prăşitore | 

5) cereale de primăvară cu - 

lucernă.. a 

6—9) lucernă A 

_10) cereale de tâmnă 4--  - 

-11.pl. prășitore 

12) cereale de primăvară 

13) leguminâse ca nutreţ 
verde... - 

4) secară cu sparcetă 

5—6) sparcetă 

7) grâu 

“Alta — pe un pămint bun, in- Alta -pe un teren nisipos și 

termediar cu nodule de calce în fertil care încă conţine ceva var. 

subsol. n 

1) ogor —+- + 
2) rapiţă : 

1) cartofi sai porumb 

2) orz sati ovăz cu lucernă _ 

„__23—6) lucernă în anul din 

3) grâu 

4) orz cu lucernă . 

5—9) lucernă presărată cu” 

„gips şi udată cu urină 

“urmă spartă tomna 

7) ovăz sali orz 

8) pl. prăşitore + 

9—10) cereale 

10) grâu 

11) pl. prăşitâre - 
- 12) ovăz | 

Prifoiul roşu nu suportă să vină mai curind de 6—8 

ani pentru a doua ră pe acelaş ieren. Dacă este să se: 

mănăm a doua 6ră în acest interval trifoiu, atunci se- 

m&năm alt trifoit — alb ori curcit şi după 8—9 ani pote 

să urmeze iarăşi trifoiii roşu pe acelaş teren. Lucerna şi 

sparceta mai puțin ca 2__3 ani de folos nu renteză ca să 

o cultivăm, iar lăsată prea îndelungat în timpul din urmă 

ea se răresce prea tare prin peirea a o mulțime de rădă- 

cini şi fire. De aceea nică pe ea nu o lăsăm mai mult 

"de 4-—5 ani de dile pe un teren mai slăbuț. Unde însă 

terenul este favorabil pentru lucernă, acolo facem 2—3 - 

laburi exclusive pentru nutrețuri, dintre cari tot-d'auna.. 

unul este ocupat cu lucerna de c6să, iar cele alte 2 sunt 

ocupate de alte nvtreţuri oră plante prăşitore pentru a 

pregăti bine terenul pentru lucerna ce are să urmeze. 

_Săminţa la: trifoiă şi lucernă se .retolteză tot-d'auna în 

Dr. Maior. IV.— Economia rurală _ , | - 2
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anul din urmă înainte de ă o sparge, şi întârce ţelina. 
Dacă pămîntul este prea sărac ori improprii pentru trifoiti 

“ sşi-lucernă, atunci putem cultiva încă sparcetă cu bun 
succes — când terentul conține ceva margă ori calce în 
sol saii' subsol. Pe atari terenuri însă nu lăsăm nici spar- 

“ceta, să stea mai mult de 2 ani pe loc. Pe terenurile mar- 
„g6se şi calcarâse cu nodule de calce saţi margă în subsol. 
lucerna, și sparceta, dureză mai mult timp şi le putem fo- 
losi câte-5—10 ani. a 

Lucerna în cas de nevos se potrivesce: bine în locul 
-hameiului sau a viilor distruse de filoxeră, ca cultură in- 
“termediară până la -repopularea acelora din noi cu viță 
de vie ori cu hameiă. Mult mai bine însă este de a în- 

” fiinţa, o lucernieră proprie undeva în apropierea curței şi 
armanului, ca, să o avem tot-d'auna la îndemână, pentru: 
a nu da, loc la, multă cărătură, dar îngrăşăm păminl bine 
înainte de o o semăna — cu gunoiii de vite, apoi în urmă 
cu urină, cenușă do lemne, etc. După, spargerea ei până 

“la curățirea, posibilă a terenului. de buruieni, cultivăm te- 
renul cu alte plante de nutreţ de ori-ce-soiii —- măzeriche,; 

"porumb verde, îndoitură, molor, — mături, sfecle, napi, 
„verde, etc. Lucerna, și napii porcesci se pun de obiceiă 
tot-d'auna, în apropierea curței și se lasă cât mai sunt 
încă în vigdre.. Napii porcesci după ce i-am pus odată se 
reproduc ei singuri din .stolonii rămași în pămînt. Când 
este să-i distrugem; arăm locul adinc tâmna şi apoi 2—3 
ani de dile semănăm numai plante de nutreţ, că dacă ar 
mai eși vreji | 
la uscare și să-i distrugem cu totul. 

e) Cultura industriala. 

„ Incontestabil agricultura. devine îndată mai băn6să acolo, 
unde se înființeză o fabrică pentru prelucrarea produselor 
ei sa a materiilor primu existente, căci afară de utili- 
sarea, mai cu folos a productelor, ne. rămân residurile 

“lor, și se caută și cele-l'alte producte necesare alimenta- - țiunei și. întreţinerei. muncitorilor fabricei. Prin industriele numite agricole, trasformăm productele bruțe ale solului 

x 

din oi, tăindu-i de repeţite ori să-i aducem - 
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în fabricate sati semi- fabricate, « cari represintă, o valdre - 
intrinsecă mai mare, se pot conserva timp mai îndelungat 
şi suportă transportul pe distanțe mult mai mari fără de 
a-şi perde considerabil din val6re. De exportat exportăm 
numai. substanţe ternare — zahăr, spirt, uleiuri, scrobelă, 

. ete., compuse din carbon, oxigen şi idrogen, pe cari ni 
le oferă natura, gratuit, iar. tote cele- Valte substanţe, ex- 

“ trase din. pămînt rămân pe -moșie şi sub o formă sai alta, 
se întorc iarăşi înapoi în, pămînt. 
La cultura, industrială însă se dă preferință și impor- 

tanţa, | mai mare plantei industriale, iar cele-l alte se re- 
duc la strictul necesar. Excluderea lor totală deşi pâte | 
ar [i de. dorit în multe locuri, nu este însă posibilă pentru 
a nu deteriora și slei unilateral pămîntul, și a nu favo- 
risa fără nici. un rost înmulţirea, din cale afară a ciuper- 
cilor parasite şi insectelor vătămătore,. cari ar putea pe- 
riclita cultura plantei industriale- pentru mai mulţi ani. 
De aceia și aci trebue să ţinem o justă măsură între 
planta industrială “și cele-Vâlte plante și o proporţionare 
nimerită a lor cu privire la vite, și la, brațele de- muncă. 
In privinţa acestor din urmă cultura plantelor industriale 
reclamă mult mai multe braţe şi spese de regie de cât.. 
ceralele şi plantele leguminâse, însă ea, -'și ocupă braţele 
mai bine afară de sesânele indatinate aprope: anul intreg. 

"De aci și venitul brut la ele este mai mare. -. 
| Rotaţiunile | mai des usitate la cultura sfeclei de. zăchar 
sunţ: po . 

4) Usitată în Boemia la Pos- D) Alta din Moravia în Iwasitz, 
telbere. - . - 

1) secară de tâmnă-+- - 1)stecle+ » 
2) sfecle de zahăr - 2) sfecle 

+ 8) sfecle de zahăr -- 3) sfecle -—- cu îngrăşminto chi 
-4) orz şi bob Ia mice - 
5) sfecle de zahăr .- : 4) cereale de tâmnă. 
6) sfeclă de zahăr, 5) tritoiă cu ierburi | 
7) orz Si 6) 4 trifoi 4 sfecle + 

o. 8) lucernă 7) cereale. de tâmnă |
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e) Alta din. Francia de nord. . d) Alta usitată în Ungaria la 

o Dioszeg. 

1) sfecle+. -: | 1 borceag:. 
2) sfecle 2) grâă + | 

3) grâti de tâmnă 3) sfecle de zahăr -- o cu îngră- 

-- şăminte chimice 

4) orz | 

- 5) sfeole de zahăr -- cu îngră- 
| șăminte. chimice 

6) orz. 

e) Alta usitată tot în „Ungaria. 

1) stecle de zahăr —- cu îngrășăminte chimice 
2) orz 

3) + trifoiu 4 Dorceag 

4 grâii de tomnă 

| " Rotaţiune pentru cultura cartofilor pentru spirt. 

Usitată î în U ngaria. 

1) cartofi timpurii pp .) cartoti-L 

2) cereale. de tomnă 2) cartofi 
3) cartofi târdir +4 "3) orz și trifoiă 
4) cereale de primăvară“ 4) trifoi - 

5) nutreţuri . . 5) secară: 
6) cereale de tâmnă 6) cartofi -+- 

= 33%, cartofi 7) orz 

| 8) cartofi 
o 9) mazere  -* 

10) secară A 
ă î Ia = 400/6: cartoii + 

Alia în Prusia a Bcerbaum (Brandenburg). 

1) rapiţă și “orâti + - 
2) prâu și secară : 

3) cartofi. 
4) mazere 

5) secară 
6) cartoli o.  
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7) orz şi cânepă. 

a 8) tritoiă cu diferite specii de iârbă 
- 9) ierburi pentru sămiînţă şi apoi ogor 

„Pe terenurile nisipose une-ori 'se pun tot al doilea an 
“cartofi şi după ei secară de tâmnă. Insă nu este consult 
să punem prea mulţi cartofi căci pâte veni tomna un timp 
ră şi să fie lipsă de braţe, ca să nu avem cu cine-i 
sc6te de-i apucă gerul în pămînt. - 

- Rotaţiuni basate pe cultura textilelor pentru fibre. 

-- a) Usitată la Satorişte în. Un Alta din Silesia domeniul Fridek, 

garia . de sud. T 

1) semi ogor. 1) rapiţă + 
2) cereale de tâmnă. 2) cereale de tâmnă 
3) cânepă fuior o Bheânepăţ . 

- 4) plante prăşitore: 4) orz şi in - 
- 5). ovăs „d trifoi de cosă 

6). "» .» pășune 

- Cultura liberă sati speculativă. 

Cultura liberă sati speculativă se numesc aceea, care 
nu este legată prin nimic în cultura plantelor și a vitelor, 
ci le schimbă. în continuu după conjuncturile pieței, și dă 

- preferință tot-d'auna, aceleia, care se caută şi plătesce mo- 
-mentan mai bine. Se. caută rapiţa, cultivă rapița pe în-" 
tinderi : mari; nu se' caută rapița, dă preferință, culturei 
exclusive de cereale, şi. reduce cultura, - grâului pentru 
a da preferință” orzului, care se plătesce momentan mai 
bine. Vite încă nu prea ţine multe şi le schimbă și pe. 
ele des'.după conjunctura pieţei, şi variază cu ele, aci ține 
vite pentru lapte, aci vite pentru îngrăşai—arare ori se ocupă 

“cu 'crescerea și prășirea lor, ci mai des ţine numai vite 
"de speculă, - pe care le schimbă, după împrejurări. Singura - 
restricţiune și limită este observarea strictă a. proporției 
-între- csreals şi plantele de nutreţ. 

Sistema,. culturei speculative: deşi este mobilă și su- 

pusă la mari fluctuaţiuni, este însă -tot odată și: dificilă 

!
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și riscantă. Ea recere multă iscusință şi un spirit deosebit 
speculativ din partea dirigintelui ca'să pâtă prevedea cu 
siguranță matematică tote. schimbările pieţei, şi apoi ca. el 
să aibă mână absolut. liberă în tote disposiţiunile sale, alt- 
fel nu merge. 

Administratorul cu 1Sfă- și “arendaşul pe 5—7 ani nu O. 
„pot aplica, ci numai stăpânul moșiei însuși. EI însă trebue 
să cunscă bine şi mișcările pieţei. ca și fie-care pămînt: 
"al săi în: parte, după valdre și forța lui. de producţiune, 
ceea-ce pote el produce. ca să scie cum să combine în 
fie-care moment și faţă -de „situațiunile schimbate. cultu- 

“rile sale, ca să potă reuși, căci alt-fel prea uşor. se în- 
curcă- şi ajunge în anarchie deplină şi la deruta complectă. 

Cultura liberă recere mult capital de. exploataţie pentru 
cumpărarea tot-d'auna de vite, nutreţuri, unelte, seminţe 
şi pentru plata muncitorilor și nu. tot-dauna i-se plătesc 
culturile, sale, deci trebue să.le desfacă de multe ori sub 
costul lor. de producţiune. Apoi mai curând se schimbă 
raporturile economice ale pieței, de cât ni-le putem închipui 
noi şi variem cu culturile, mai cu semă după ce ruptârea 
preţurilor cerealelor nu se pâte cundsce până scurt înainte 
de secere, când se publică Buletinele oficiale de produc- 
țiunea cerealelor” din tote statele. Și este mai: uşor de 
a schimba şi modifica, cultura, plantelor de cât de a schimba 
vitele şi d'a trece de la un regim la altul. D'aci urmeză. 
de multe 'ori decepțiuni şi perderi simţitore. 

. Cultura speculativă are multe părți bune, “căci ea cul- 
tivă tot-d'auna, cu deosebire numai plantele şi vitele cari 
se plătesc momentan mai bine. Ea se potrivesce mai bine 
pentru proprietatea mijlocie, care dispune de multe mijloce | 
și nu are 0: exploatațiune mixtă și prea complicată, Mai 
cu sâmă se aplică des în jurul orașelor mari și mici, unde 

“sunt braţe suficiente, moșiile nu sunt prea mari ca, întin- 
dere și. capătă gunoiul ieftin de” multe ori gratuit din oraş - 
și are să, plătescă numai transportul, une: ori: nică pe acela, 
căci i-l aduc tirgoveții gratuit numai să. se scapa de el; - 
apoi în oraș găsesce tot-d'auna desfacere şi mușterii pen- 
tru. produsele de prima necesitate și consumațiunea .qil- - 
nică. In alte regiuni ea este mai puțin sigură. 

N) 

=



423 

-De alt-fel ceva teren supus ciltorei libere trebue re-. 
servat, pe fie-care moşie mare, pentru plantele cari nu se 
“cultivă pe întinderi mari şi cu accesorii pentru plantele 

» nereuşite. Terenurile de inundaţiune şi terenurile bogate  . 
- oră cele apropiate de curte se reservă adesea pentru cultura, - 

| speculativă, şi lanurile acestea, apoi 'se cultivă intensiv Și 
foloseso în fie- -care an terenul fiind bogat. Insă a supune 
întrega moșie mare culturei libere de Speculaţiune este 
tot-d'auna ceva hazardat, și mai cu semă; la noi unde 
„marii cultivatori arare. ori posed cualificațiunea și  expe- 

- riența necesară, iar țăranul muncitor este încă în stare 
de desvoltare - primitivă. 

La, cultura extensivă, “în sistema bienală. şi trienală 

locul culturei libere îl ocupă “ţarinele reservate cari se 
folosesc în fie-care an — și după împrejurări în unii ani 
se detrag de la, producțiunea normală a lor, şi se cultivă | 
accesorii cu plante de .nutreţ ori cu surogatele plantelor 
cari n'ai reușit sati că ai fost distruse — vărzării, câne- 
pişti permanente, lunci bogate, tinărâge etc. La cultura 
alternă și la sistema moinelor. perfecționată, variațiunea în 
succesiunea, plantelor ne oferă tot:d'auna. posibilitatea, de 

„a introduce 'complimentar ori și ce plantă este de lipsă, 
fără de a; schimba sistema de cultură și rotaţiunea. Incolo 
însă în tâte casurile este mai nimerit de a avea un plan 

- bine stabilit pentru fie-care moşie mare, și trup de moșie - 
în “parte, după. care să procedăm la .cultura și folosința, 

- fie-cărui pămint deosebit. Și tot-d'auna este mai uşor de: 
a continua şi merge înainte cu o sistemă deja înaugurată 

“şi a o aplica mai departe, chiar cu unele .mici modificări 
- de cât de a o âbandona, pe aceea, și tot ce s'a făcut, și 

a începe cu alta din nou sai a introduce cultura liberă, 
ceea ce trebuesce schimbată apoi în tote detaliile ci pe 
pe fie-care an. 

Sistema, trienală desvoltată “la 6 și.9 ani şi sistema 
tinărâgelor amplificată şi cultura alternă satisfac pentru 
ori-care. cerințe -noui cât de înaintate. Cultura industrială 

-are'la activul ei avantagiul asigurărei 'producţiunei și des- 
facerea, lor pentru un număr Gre-care de ani și pune la 
adăpost pentru câți-va ani atât. „Pe agricultor cât și pe .
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fabricant cu materia primă. de care el are trebuință.: De 
cele mai multe ori cu progresul agriculturei progreseză 

și fabricaţiunea şi vice-versa, 
Cu cultura liberă nu se pâte şi nici nu trebuesce con- 

fundată, câtuşi 'de puţin cultura speculativă şi comercială 
a arendașilor noştri, care. în vinarea de beneficii mari nu 

"mai ţin semă nici de legile naturei în desvoltarea. plan- 
telor şi de succesiunea, lor, nici de starea pămîntului și 

„nică de-exigenţele culturei lui — de cât-de profitul propriii. 
La prima în libertatea, de cultură există Gre-care ordine - 
şi variațiune, la a doua însă nu. Mulţi din arendașii noştri 
cari nu ţin nici vite proprii şi nu ai nici cele mai ele- 
mentare noțiuni de agricultură nici mare nici mică, nu 
ţin nici o ordine ori regulă, - nici la cultura pămîntului, 
nici în succesiunea plantelor, ci semă&nă cum le vine înainte 
şi dacă dă Dumnedeu, se face, dic dinșii. Ei sem&nă grâiă 
după grâu şi de 5 și 10 ori după olaltă fără variaţiune 
și fără repaos sati gunoii, pun grâii în porumbiște, şi 
sub porumb şi sunt. “mulţumiţi dacă scot și 3/, de chilă. 

„la pogon — numai să nu cheltuiască mult. Cultura potri- 
-vită și producțiunea suficientă prea puţin o consideră. . 

Acestă, cultură fără, nici'.o sistemă și fără de ver-ce 

consideraţiune, se numesce cultură speculativă sălbatică wilde 
Speculationswirthschaft. Pâte că sub împrejurările în cari - 
ne găsim noi, cu arendile scurte și fără de capitalurile ne- . 
“cesare, față cu intinderea pămîntului cultivat, este -une-ori 
şi ea impusă și ratificată de împrejurările sociale și econo- 
mice. Efectele ei însă sunt dezastrâse sub tâte raporturile. 

Cultura” duplă sati îndoită. 

: , | N - . Sa 

Sistema culturei îndoite încă se usitâză în unele loca-: 
lități, Ea consistă în aceia că cultivăm de 2 ori pămîntul 
într'un an şi-i luăm două recolte. Acâsta pote: îi sai ca 
cultură mixtă 'ori accesorie că semănăm două saii chiar 
3 plante la olaltă, punem fasole și cânepă priu porumb, 
mac și cânepă pentru s&minţă prin cartofi — verde și napi 
prin porumb, prin vii, hamei. etc. Pe. 6te acestea însă,
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le putem considera ca o singură cultură fiind-că le se- 

mănăm şi recoltăm tot odată sai cu puţin inaintea po- 

xumbului şi cartofilor. Cultura, îndoită proprii. qisă este 

mai mult aceia unde semănăm și luăm pămîntului două 

recolte succesive pe an. In acestă categorie se ţin sem&-- 

natul unei plante de nutreţ înainte ori “după o cereală — 

ca ambele să ajungă la, câcere şi maximum de desvoltare. 

De multe ori semă&năm planta de nutreţ timpurii de tot, 

_ca să o.cosim de timpuriii.și să semănăm'ori sădim-altă 

plantă — d. ex. tutun, cartofi, cânepă, înlocul ei — ori 

„că o 'sem&năm iară îndată după luarea recoltei. Int6rcem 

miriștea, de cereale — grâi, orz, secară îndată după se: | 

cere — pentru ă semăna porumb verde, .meii, mohor, 

borceag, ori napi de miriște, care să se facă pentru cosă 

“până tomna.. Napii une-ori "i: prășim 1—2 ori, dacă timpul . 

ne permite, altă dată nu, și nică tâmna nu-i mai scotem, 

ci-i pascom -cu vitele şi "porcii direct de pe loc. „Nutreţu- 

rile. semnate târdiii dacă nu mai este timp ca să le uscăm, 

„le. cosim şi “folosim verdi, ori le murăm. și. ensilăm. “Tot 

“aci Sar număra şi punerea grâului eu sapa-în porumb, 

“semănatul rapiţei în porumb — după prăşila a doua a 

porumbului, deşi nici una nici alta nu prea, reușesc cum 
se cade, şi deci nu prea este de recomandat. - 

Prih cultura îndoită noi sporim considerabil venitul - 

brut şi net al moșiei: fără de a mări extensiunea ei -— 
căci deși a doua plantă — nici odată nu _dă o recoltă 
maximă, dar tot dă încă un spor 'de 25—330%, din. pro- 

ducţiuriea normală, In schimb însă ea reclamă şi capital de 

exploatare mai mare. Se pote aplica cu siguranță însă numai - 

în o climă domâlă cu tâmna lungă și caldă, -cu multe preci- 

pitaţiuni atmosferice în decursul” verei, ca, fie-care plantă să 

o putem recolta, la timpul cuvenit și să nu ne amâne și în- 

târdie. prea, mult cu cea următore, pe care eventual încă să . 

o putem și usca. In ţară numai în regiunea colinelor, sar. 

găsi locuri: potrivite pentru ast-fel “de culturi. La câmp 

tmna-de obicei este destul de frumâsă cu căldură su- . 

ficientă ca să se facă ori şi care plantă de nutreţ şi să 

„o putem încă usca suficienţ, dar vara. este pedica.. cea 

mare cu . „seceta, ei neterminabilă, « care ne impedică se- - 

4
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„mănatul şi compromite. planta a doua, dacă n'a prins - 

deja rădăcina bine înainte de a da seceta. In anii de 
criză se pote încerca însă cu sem&natul de meii, mohbre 

“ete. cari semânate une-ori şi ceva- mai târdiă, dar tot se 
„fac. Ast-fel a fost casul în anul de criză enormă. 1899, 
datorită secetei grozave din primăvară, și prima jumătate 

a verii, când după compromiterea somănăturilor de tâmnă . 
şi de primăvară, sem&nându-se pretutindenea meiuri şi 
mohâre în urma ploilor abundente din a doua jumătate . 
a verei — sat făcut destule nutrețuri. de in parte au 
remediat situaţiunea. 

"La cultură de grădinărie (legume) i se iau părhîntului 
câte: 3—4 recolte pe an, de aceea grădinarii bulgari plă- 
tesc o arendă așa de mare, cum din agricultură nu-0 ar 
putea plăti nici pe. jumătate. 

Rotaţiuni de atari culturi duble ar fi următărele: 

aq) 1) porumb pF .. Alta:3), 1) ol „prăşitore + 
2) grâu și după el boroeag 2) grâu apoi napi de mi- 

3) orz și după el napi de „riște 

mirişte - 3) secară, apoi hrișcă 

4) secară și după « ca mohor 4) orz, apoi urmeză po- 
rumb verde ori bor- 

ceag 
. 

Alta: 2) 1) "cereale de tâmnă, apoi. Alta: d) pe un pămînt nisipos 
în mirişte hrișcă cu De 
trifoiu incarnat - . 1) cartoți cu plante accesoril-t- 

2) tritoiti incarnat o câsă .2) secară apoi seradella 

apoi se sâmănă meiu 3). porumb +. | 
- şi în urmă sădesc napi _4) secară și apoi mohor. 
"de mirişte; în 2 ani se o 

iati 5 recolte 

Cultura și economia fără de vite. 

Faţă de cultura fără vite și unelte proprii ale arondaşi-: 
lor și proprietarilor noștri, basată unic pe învoelile cu lo- 
cuitorii Și pe spoliațiunea pămîntului, noi vroim să arstăm 
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aci o altă cultură tot fără vite, usitată în ţările apusului 
dar cu totul diferită de a nâstră. Și acolo sunt excluse 

„ vitele din moşie, dar mai mult numai vitele de rudă şi 

cele de fol6se, dar nu şi vitele de muncă. Dacă sunt su- 
primate şi aceste sati reduse la. strictul necesar, ele sunt 

„ înlocuite” prin forța aburului — la tracţiune şi la munca 
câmpului, căci se practică cultura cu abur, iar productele 
se transportă cu vagonetele sistem Decauville. 

Deosebirea esenţială între sistema lar de a nu ținea . 
"vite şi a nâstră consistă mai cu s&mă în aceea, că ei încă 

cultivă numai plante, vind și desfac îndată întrega recoltă 
și din producte ce pot vinde şi desface pe un preţ 6re- 

“care, iar în schimb cumpără şi întrebuinţeză îngrășeminte 
chimice în mare cantitate pentru | a restitui pămîntului -: 
substanțele minerale luate. Deci -nu este o siștemă rapace 

„propriii disă ca a nstră, 
Sistema acesta a fost preconisată intâiu în Anglia apoi 

s'a încercat în câte-va localităţi. şi în Germania. “Ea însă 
nicăeri n'a putut prinde bine rădăcină și a r&mas limitată 
la, câte-va casuri isolate. Deși o continuare — în timp de 
30 de ani s'a dovedit că este posibilă, totuși agricultorii 

„ai hesitat şi hesiteză d'a o introduce, şi nu: fără causă” 
bine-cuvintată. Experienţa a dovedit că cu tstă fertilitatea 
solului și abundența de îngrăşămintele chimice ce ei în- 

- trebuinţeză, pămîntul sărăcesce treptat — căci i se schimbă 
şi deteriorâză calităţile fisice, constituția, fisica a lui — 

“dacă nui se dă și, gunoiul de vite timp mai îndelungat 
iar. pe acesta nu i-o pot compensa îngrășemintele chimice 

„ci numai gunoiul de vite. Deci cultura fără vite sar 
putea, aplica cu 6re-care şansă: de reuşită numai în jurul 
orașelor mari unde există putinţa” de a cumpera gunoii 

"din oraş. 
Apoi ăgricultura dispune de o mulţime de produse ale. 

solului pentru cari nu se găsesce tot-d'auna mușterii și 

cerere chiar nici în Orașelv cele' mari ca coceni, pl&vă, 

s 

ternomâtă, păstăi, câde, zâne, etc. pe cari navem cui le 

vinde chiar dacă le-am face vindătore. 
Alţii au încercat să substitue gunoiului. de vite îngră- 

“semintele verdi,. dar nici aceste nu aii dat resultate saţis-"



„ 428 

făcătâre, căci chiâp tritoiurile și alte “ plante legumindse: 
măzeriche, mazăre, : bob; năut, lupin, lucernă, etc. cari 

îmbogățesc pămîntul în azot, totuşi îl lasă sărac în sub- 
stanțele: minerale pe cari nu i.le pot “procura din altă, 
parte: acid fosforic, potasă, calce, etc. şi ar trebui să i le 
dăm noi pămîntului deosebit sub formă de îngrășăminte 
chimice. Apoi evident că este mai avantagios tot-d'auna 

şi aduce mai mult folos de a da măzerichea, verde sati uscată, . 
„mazărea, bobul, «etc. fie: ca cositură verde, fie uscată ori 

ca bâbe sdrobite şi făcute uruială la vite: și numai. ceea 
ce nu sa asimilât în corpul animalic — să le întrebuințăm 
la fertilisarea pămiîntului—alt-fel este tot- d'auna, mai mult; 

"o risipă de cât o economie. 
Mai. multe în privința acâsta se pot: vedea în cartea 

L.: A. Riister Lolmender Aclerbau ohne Vieh.- Berlin 1889. 
Dacă experiența culturei fără vite n'a dat resultate su- 

ficiente, unde cu o mână îi luau şi cu alta îi dădeau înapoi 
materiile luate, şi s'a: constatat. o. scădere şi deteriorare 

progresivă a pămîntului din forța. lui: productivă, apoi de 
sigur mult mai dăunătâre şi periculâsă chiar este cea prac- 
ticată la noi, unde nu i se dă pămintului absolut nimic 
înapoi de decimi de ani. a i 

Cultura de "compensaţiune. 

Bvident că prin “cultura vitelor împreunată cu cultura 
plantelor se conservă mai bine fertilitatea solului dei cât 

“prin. producţiunea unilaterală de cereale. Ambele com- 
binate .la 'olaltă nu numai că daii fol6se mai mari şi tot- 

dauna mai sigure de cât. una singură, dar și utilisâză şi 
menagiază, forța pămîntului mai bine, | 

Păstoria pură a putut dăinui sute de ani în ţară, fără 
de a facilita, cultura şi civilisaţiunea, ţărei, pe când agri- 
cultura mare .a făcut posibilă desvoitarea, ei în scurtă, 

vreme,” dar a și subminat şi în multe privinţe a com-“ 
promis chiar forţa productivă a pămîntului. -Insă. fie am- 

bele combinate la olaltă, fie una și alta singură, numai. 
atunci 'și ajunge pe deplin scopul lor, când ele ai în 
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“vedere nu numai folosul și câștigul momentan, ci când 

sunt dirigeate ast-fel, ca să nu compromită “productivi- 

tatea terenului în detrimentul  qilei de mâine şi a gene- 

rațiunilor viitore. NR 

«De unde tot iei şi nu mai pui nimic înapoi se gată,» 

este un vechii proverb al poporului nostru. El care de- 

plina, valre şi se .ruportă de: o .potrivă și la -moșie. și la - 

pămînt, şi la, ori-care; alt lucru. Sistema de cultură, care. 

are de scop .numai. de-a lua pămîntului -recoltă după re- 

coltă, fără de a-i da nimic înapoi, sub o. formă sai alta 

din substanţele luate, aceea se numesce cultura rapas, 

iar care cu o mână îl ia cu alta îi restitue substanțele 

luate înapoi, în formă de bălegar şi îngrășeminte chimice, - 

aceea-se numesce cultura de compensațiune. Sciinţa care 

stabilesce balanţa între ceea ce i sa luat pămîntului, şi 
. 9 - 

3 

între ceea ce i s'a dat înapoi sai este a i seda,senu- 

-mesce în' agricultură statică. 

Prin cultura și recolta de plante din ori și care fa. 

milie, pămîntul perde din substanţele şi forțele sale pro- 

- ductive, producțiunea lui scade şi devine din an în an mai 

“nesigură și de mai puţină valore intrinsecă, iar pămîntul 

„ 

sărăcesce. Acâstă diminuare progresivă și fatală a produc- 

ţiunei în urma secărei firesci a pămîntului, ese mai curând 

la iveală, când :cultivăm numai un soiii de plante, una 

: după alta, ori aparţinătâre la aceiași familie d. ex. cereale. 

“Un pămînt sait moșie ori și cât de bogat ar fi fost solul 

ei la început, dacă am făcut abuz de el — și !am cultivat . 

mai mulţi ani de-a rîndul numai cu cereale — pămîntul . 

"se 'slăbeşte din an în an, așa că în «anii din urmă abia 

“ne mai produce de 2—3 ori s&miînța ce am pus în el. 

“Un atare pămînt dărăpănat în urma unei culturi vițiose, 

secat prin o singură plantă ori mai multe se numesce un 

pămînt sleit saii istovit. El ajunge într'un stadii, unde nu 

“pâte produce nimic mai mult şi rămâne sleit pentru multă 

- vreme. Da | 

Altele sunt “pămiînturile neglijate şi părăginite, căci aceste - | 

de ordinar sunt numai în parte lipsite de gunoiii ori -Gă 

sunt pline de burueni şi pir datorite unei ' culturi negli-. 

gente și viți6se, cari prin repaos, gunoi, şi o: cultură: 

- - . N 7 

a - . . . .
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rațională, se: mai.pot încă îndrepta şi aduce după câţi-va 
ani în bună stare, pe când păminturile istovite, deteriorate, 
după o muncă încordată și cheltueli continue de deci de 
ani, şi încă tot nu mai suntem în stare să le aduceni în sta- 

rea de mai nainte. Prin cultura rapace şi defectudsă nu 
"mumai că s&răcesce și slăbesce pămîntul în substanțele 
sale chimice, ci i'se alter6ză și calităţile sale fisice, constitu- 
țiunea fisică a lui, în cât îl muncim fârte cu grei, şi pro- 

ducţiunea este minimă. De cele mai multe ori nu scâtem 
nici cheltuelile și trebuesce abandonat cu totul, localita- 
tea şi regiunea se despopulză ne mai putând nutri -po- 
pulaţiunea de mai "nainte. 

Ca mijloc de. împedicare. şi prevenire a acestui stadiu . 
de deteriorare a pămintului.se recomandă lăsatul de ogor 
sterp, de pirlâge și suhat pentru vite, ca pămîntul să-se 
odihnescă şi recreeze, arătura mai adincă și variaţiunea, 
potrivită. a plantelor. Este sigur că aceste sunt numai mij- 
l6ce: paliative de amînarea, sleirei pămîntului pentru un. 
timp 6re-cum mai îndepărtat, dar ele nu împedică, sleirea, 
și storcerea, lui, mai -fertil nu-l fac nici într'un cas. 

La lăsatul de ogor, pămintul câștigă prin repaos în cât-va - 

  

din substânţele perdute prin acţiunea mai îndelungată a, - - 
aerului și radelor solare asupra rocelor din pămint, cari 
se oxideză şi disolvă, i iar substanțele organice humusul - 

se descompun și dai nascere la nitraţă şi nitrificaţiuue - 
din depositul inert al solului. Dar și aceste scad cu timpul 

“și se împuţinză din an în an, humusul și sărurile mi- 
nerale: fosfatele, potasa, calcea, etc.,: se consumă şi rămân 
în pămînt numai substanțele puţin folositâre sa „indite- 
rente pentru plante." 

Prin aprofundarea brasdei și prin o lucrare mai siste- 
„matică a pămîntului, se mobilisâză și. din 1 subsol se secte - 
'țErină nouă la suprafață, pe care. încă o pănem în contact 
“direct cu aerul atmosferic, ca să se oxideze la sdre şi. la 
aer mineralele din ea şi să dea, nascere la formarea de nitrați 
şi alte săruri pentru nutrirea plantelor, şi facem accesibil 
plantelor un teren care nu le era mai 'nainte de folos. 
Une-ori pămîntul din subsol este mai. bogat de cât solul, 
fiind-că el n'a. fost exploatat. de loc de: cătră plantele cu - 

n -
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rădăcinile scurte — cereale—şi atunci el este de o culsre 
mult mai închisă de cât solul. De cele mai multe ori însă 
subsolul este mai sărac. în humus, fiind-că puţine plante 
au pătruns cu rădăcinile lor până “la el, iar humusul şi 
rocele. din el sunt greă solubile fiind-că în: adincime ele 
ati fost excluse de la contactul cu aerul atmosferic și 
căldură. Pămintul scos din subsol de ordinar este rece, 

„bulgăros, şi târdiă în acţiunile sale, și-i trebuesce mult 
timp să rămână în contact direct cu aerul atmosferic până 

- ce se fragedesce și mărunțesce, ca să, se disolve uşor sub- 
" stanțele din el. In fine după câţi-va, ani sa sleit și acesta 
dar tot odată ni s'a luat posibilitatea de a mai scâtealt 
pămînt nou la suprafață, căci nu putem schimba solul 
contra sub-solului şi -nică că ar fi util una ca acâsta. 

"* Acelaşi resultat îl putem obține până la un punct 6re-care 
și prin cultura plantelor foi6se cu rădăcini lungi pivotante, 
cari încă despică subsolul și-și scot hrana lor cu deose- 

" bire 'din stratul nemobilisat al pămîntului, iar în foile mi- 
 riștea, şi rădăcinile lor lasă un deposit însemnat de hu- 
-mus, de care se folosesc şi alte plante — cerealele. - 

Și aci vin în prima linie în considerare trifoiurile și le , 
. 'gumin6sele, cari cu foile 'lor asimileză azotul fix - din at- 
- mosferă, iar cu rădăcinile lor străbat subsolul până la 

adincimi mari, și lasă în urma lor pămîntul afinat, curăţit 
- de burueni și mai bogat în azot de cât. lau. găsit ele. 
După ele reuşesc cerealele bine în special grâul — reu- 
şesce tot-d'auna, sigur după trifoiit aprope: ca Și în ogore.- 
sterpe. . 

In fine și variaţiunea plantelor ajută cova, căci nu tâte 
plantele se nutresc de o potrivă din aceleași elemente. și 
nici că le consumă în egală măsură. Unele store mai tare 
pămîntul în anumite: substânţe, altele în altele; cele cu 

rădăcini scurte fasciculare se nutresc cu deosebire din sol, 

iar _papilionaceele şi plantele prăşitâre “şi scot hrana lor 

„cu deosebire din subsol. Unele sunt tare pretânţidse, al- 

tele: mai puţin; unele se împacă mai bine cu sine și'pot 

să urmeze de mai multe ori pe același teren fără, între- 

rupere ori la mici intervaluri, iar altele nu se împacă de 

„Loc nici cu sine nici cu alte anumite plante, Și nu pot să .
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urmeze de cât la intervale rari pe același loc, căci alt-lel 

nu se fac — după 6—8—10 ani. Deci prin o variaţiune 

continuă în cultura şi succesiunea plantelor se pâte pe 

de o parte utilisa mai bine pămîntul, iar pe de alta se 

amână, întru cât-va sleirea lui.. Semănând grâă după grâu 

mai mulţi-ani-de arindul, se va istovi pămintul mai iute 

de cât cu o cultură tot rapace dar variată. Apoi după 

o plantă pretenţiosă şi care stârce tare pămintul, nu putem 

pune alta iarăși pretenţi6să, căci nu: are de unde să se 

facă, din ce să se nutrescă, pe “când dacă am schimbă 

culturile 'cu plante mai puţin pretențiose sai aparținătore 

la alte familii, ele tot- d'auna se vor face... 

In privinţa exigenţelor diferitelor plante agricole Thaer şi Roppe, ne dau 

următârea listă: 

- 1. Plantele forte pretenţi6se, cari î store tare pămintul sunt: 

“Plantele industriale în genere: rapiţă, porumb bâbe, sfecle, în cânepă, tutun, 

mac, cartofi. - 

Pe a doua trâptă între cele exigente: sunt: îi 

Grâul, secara, orzul, şi. porumbul cosit verde. - 

2. Plante pretenţi6se cari store mai puţin pămintul sunt păstăiosele in ge- 

- mere, -apoi trifoiul de săminţă, hrişca — şi meiul, mal puţin, nutreţurile verdi, - 

secara verde, borceagul, spergula verde. - 

"3. Plantele câri menageză — cruţă forțele productive ale pămîntului, sunt. 

trifoiul roşu de unu și 2 ani, iarba cu trifoiă, hrișca verde. ” 

4. Culturile cari direg pămintul: lucerna, ogorul, păşunea. 

| . Prin variațiunea continuă de plante putem obţine pentru - 

“un timp: Gre-care atât sporirea producțiunei cât şi să îm- 

pedicăm sleirea pămîntului. Pentru duraţă însă nu 'merge 

nici acâsta, din causă că în definitiv. pămîntul nu se îm- 

bogăţesce și nică o plantă nu-i pâte da mai mult de cât. 

posedă ea; “i pâte să nui ea tot ce el posedă în acel 

„moment, dar de dat nu-i dă. Chiar şi pl. papilionacee 
asimilâză “azotul liber din atniosferă şi îl lasă în pămint. 
în rădăcinile şi foile lor — dar nu pot să-i procure pă- 
mîntului substanţe minerale — peste -cele ce ai avut ele.. 

- Substanțele. asimilate de o plantă Gre-care devin uşor ac- 
cesibile apoi și altor plante. Aceste. se pot obține numai 

: * la 0 gunoire sistematică, Ia: cultura de „Compensaţiune. 
Apoi nu tote plantele iati fie-care element în. aceiași - 

cătime, și. în aceste consistă diferința : desvoltărei lor.



“Unele — d. ex. cerealele consumă mult azot şi mult acid 

fostoric, plantele tuberculdse consumă multă potasă, şi ati 

lipsă de ea, iar leguminssele consumă. multă calce. Sub- 

stanțele minerale le iaii plantele cu deosebire din pămint 

“în formă de săruri, iar azotul din aer și parte şi din hu- . 

musul din păminl Carbonul, oxigenul şi idrogenul, îl iati 

exclusiv din atmosferă, apa din pămînt 'şi din atmosferă. 

Atmosfera şi pămîntul sunt deci cele două mari reservorii, 

„din cari “şi iau plantele hrana lor. Atmosfera 'şi dă ele- 

mentele sale plantelor gratuit ca un bun comun, pămîntul 

insă trebuesce muncit şi gunoit ca să ajungă silicatele şi . 

rocele lui prin oxidare să se formeze săruri din ele, şi cele 

greă solubile să devină mai uşor solubile, în cât să potă, 

beneficia. plantele de ele. Gunoiul pe care îl dăm noi -— 

fermentat și nefermentat, are de scop să-i dea pămîntului 

azotul necesar, iar de altă parte să-l: încălqescă și facă. 

afinat şi întoiat, şi să influințeze asupra disolvărei mine- 

ralelor din el. Gunoiul se. preface în humus iar. humusul 

se descompune şi dă nascere la formarea. de nitrați. Bo- 

găţia unui pămînt în humus influenţăză tot-d'auna favorabil 

asupra celor-l'alte substanțe ale lui ca şi asupra: :calită- 

"ţilor fisice. Insă ea-nu este. singură decisivă şi suficientă 

pentru 'a determina, fertilitatea pămîntului... 

Pămiîntul negru numit după rusesce Cerno'zemly, fiind-că 

în Rusia meridională este mai frecuent de cât la noi, este 

forte bogat în humă — conţine une-ori 10%, humă şi mai 

mult, pe când un teren cu 3%/, humă se consideră ca un 

„teren potrivit de fertil. Pămînturile virgine şi păminturile 

noui provenite din spargerea de țeline, păduri seculare, 

şi suhături, lunci bogate încă .conţin multă humă, pote 

peste trebuințele reale ale plantelor, numai cât acestă 

humă este la început greă solubilă, pămintul este rece și 

le face mai tot-d'auna bine un adaos Gre-care de gunoiii. 

Pămînturile humice şi humâse aii une-ori azot în prea 

mare dosă, dar le lipsesc substanţele minerale, acidul 

fosforic, calcea, potasa ete. — şi este. mai nimerit de a le 

da acestea în formă de săruri direct ca îngrășăminte chi- 

mice de cât indirect prin gunoire. | 

. Prin urmar dacă cultivăm un teren 6re-care cu osin- 
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gură plantă, sai „cu plante aparținătore la aceiași familie, — 
„il vom stârce mai tare-și-l vom istovi mai curînd de ole- ă 
mentele necesare acelei plante, de cât. dacă 'Pam cultiva - 

"tot acelaşi timp însă cu plante diferite. Este deci de da- 
„toria agricultorului ca după fie-care recoltă de plante să 
caute să restiiue pămîntului substanţele luate prin recolta 
de cereale, fie. în formă de bălegar descompus ori nedes- 
compus, fie sub forma de îngrăşăminte chimice cu privire 
tocmai la materia care. a fost. asimilată mai mult. Aşa la: 
grâi şi alte cereale acidul fosforic care de ordinar lip- 
sesce îl restituim sub forma de făină de 6se ori de supra- 

fosfate, la legumindse dăm calce, etc. După fie-care recoltă 
trebue “să-i. restituim pămîntului substanţele luate, înăinte 
de a face un noii: împrumut la el și a voi să luăm o 
nouă recoltă de pe el. 

Fiind-că în agricultură, şi în cultura mare avem de a face - 
de ordinar cu volume mară și estinse — nu este uşor lucru - 
să stabilim “exact proporţia înire ceea, ce i-am luat pă- 

| mîntălui; “Și ceea-ce trebue să-i restituim înapoi; une-ori 

„îi dăm prea mult, alte ori prea puţin, alte ori nu-i dăm 
“nimic înapoi. La cultura cum. se practică ea actualmente 
în ţara n6stră, este cultura rapace 'în adevăratul înţeles 

al cuvîntului, iar. la sistema bienală și trienală veche, 
deși pămîntul se gunoesce, nu-i putem da însă exact can-- 
titatea de. substanțe care i-am luat din causa lipsei de 
„gunoiă provenit din lipsa de nutreţ, de unde. şi ea: tot 
ca o sistemă rapace este, căci pământul scade din ferti- 

litatea sa naturală din an în an. Nu așa tare ca în casul - 
d'intâiu, unde nu i se restitue nimic. inapoi Tot așa şi 
la -sistema, de 'compensaţiune, arare ori îi dăm exact nu- 
mai cât i-am luat — mai des îi dăm ceva 'mai mult în 
cantitate 'mai_mare, ca să se. producă o ameliorare sim- 

-ţit6re pentru mai mulţi ani în starea fisică şi 'chimică a: 
lui, de. unde ea se mai numesce și cultura progresivă sau . 
evoluționistă . 

| Cata pace. ia 

Cultura râpace' propriti-disă este până acum aprâpo 
singură usitată în țara n6stră. Practicarea p5 O scară în-
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tinsă a ei datsză cu deosebire de la lăţirea plugăriei mari 

şi exportul cerealelor în masă. Ea consistă cu deosebire: 

în aceea, că pămintului destinat plugăriei i se ia o recoltă. 

"după alta, fâră de a-i restitui cine-va ceva înapui și servă: 

aprope exclusiv la producţiunea de cereale până când pă- 

mintul- mai pote produce încă ceva, apoi. se abandoneză 

şi lasă în părăginire. de suhat (islaz) pentru vite. Afară 

de ţara n6stră ea, se practică aprope în tite țările expor- 

tătâre -de cereale în masă, în Rusia: meridională, în Ame- 

rica de nord și de sud, în Australia, Indii, în Africa etc., 

"mai mult saă mai puţin după aceiaşi schemă și cu aceleași - 

resultate. Ea are de scop de. a lua din bogăţia naturală 

a pămîntului o parte 6re-care, până ce ajunge a-și putea 

forma, capitalurile necesari pentru exploatarea sistematică 

“a .pămintului. Şi: dacă nu se pote menţine pentru durată, 

dar sunt împrejurări și. raporturi, sub care ea trebuescâ. 

tolerată, căci până la un. punct ore-care, .pâte este unic 

posibilă. Aceste se întâmplă sai acolo, unde este lipsă de 

braţe şi pămînt se cultivă relativ puțin față, cu: întinde- 

“rea, sat unde este lipsă de capital şi lipsesce şi posibi-. 

litatea de a desface productele. Practicată pe o scară res- 

trinsă, ea: este admisibilă. Dacă, se practică insă pe.o . 

scară întinsă, în regiuni, provincii și țări întregi, și timp 

îndelungat, ea dă tot-d'auna resultate. funeste. a 

__ “Unde sa ahusat de ea i-aii cădut victimă împărății 

mari, ţări şi popâre puternice, devenind din centrele şi 

„„legănul. civilisăţiunei și culturei umane de odinidră, ade- 

'vărate deşerturi, cari din starea de decadență nu s'a mai 

putut reculege nici după :mii de ani. Exemplu înfiorător 

ne presintă istoria în privința acesta în prăbuşirea, vechilor 

regate și împărăţii Babillon și Asiria, Media, Persia, apoi 

Asia minoră, Sicilia etc. sub Romani, cari -din țări. înflo- 

ritâre şi forte bogate ai devenit „mai mult pustietăți şi 

țări lipsite de: 6meni. În timpurile” moderne America ne- 

oferă atari exemple lugubre de devastațiuni cu sistemă,. . 

şi despopulări neintenţionate de districte şi regiuni întregi,. 

sevirşite sub ochii generaţiunilor actuale, nu în- timpurile 

antice. E A - 
a
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Prin recolta de cereale şi a ori-căror plante, pămintul 
slăbesce şi s&răcesce în anumite substanţe: minerale și în 
azot, ce sunt cuprinse în plantele recoltate. Urmând acâsta 
mai mulți ani de arindul, pămîntul scade din ce în ce în 
producţiune, se lucreză:mai anevoe și produce mai puțin 
și de calitate inferidră, în cât în urmă abia ne mai scotem 
semiînța și cheltuelile făcute. Cu cât stârcerea lui-a pro- 
gresat mai tare, cu atât trebue să-i lăsăm repaose mai 
dese, ogor sterp și pirloge mai îndelungate, ca să -se 
întărâscă în câtva, ca să-i mai putem lua încă câteo re- 
coltă de cereale, la 5—6 ani odată. O mulțime de isvâre 
de venit ale lui şi care le avea moşia, ati secat și dis- 
părut; ai dispărut unele plante de valdre cu totul, iar 
alte. plante cari reușiaă aprope în fie-care an și dedeai. 
recolte îrumâse, vedem că nu se mai fac şi nu le mai 
putem cultiva; în schimb se ivese unele plante hidâse şi 
buruieni, cari înainte vreme. erai necunoscute în locali- 
tate. In fine pămîntul ajunge într'o stare. de slăbiciune 
unde nu mai renteză nici să-l mai muncâscă cineva, căci 

numai dă nici un folos şi nu-l putem drege nici prin gu- 
noire şi nici prin repaos. 
“Acâstă 'sleire şi istovire a lui provine parte din sleirea 

pămîntului în săruri şi alte substanțe de folos, humă, etc., 
și parte prin o alterare complectă :a constituţiunei fisice 

a lui, şi care nu se pote îndrepta și modifica cu una cu . - 
două, de cât.numai cu timpul. Când se întâmplă acestă 
istovire a pămîntului, și până la ce punct 'putem merge 

înainte cu cultura rapace, pentru a nu da loc la istovi- 
rea lui, aceia nu o putem 'spune de mai "nainte şi pen- 
tru fie-care pămint în parte, căci ea depinde de o mul- 
ţime de factori și împrejurări: de composiția însuși a te- 
renului, de gradul. de solubilitate a silicatelor şi rocelor 
dintr'însul, de sistema, de cultură, și dacă, plantele culti- 
vate le folosim pe moșie ca cenuşa lor. să rămână pe mo- 
şie, şi întârcă cu gunoiul direct ori indirect înapoi în pă- 
mînt, ori că le exportăm și scâtem din moșie, atât grăun- 
țele cât și paiele, finul, coceni, etc, Je. vindem şi nu mai 
vine nimic în pămînt înapoi. 

“Țara. n6stră cu „pămîntul ei bogat cât a avut predo- 
N



487 

minant regimul păstoral și mixt păstoral, a fost ferită de 

sleire fiind-că atunci plugărie se făcea relativ puţină, numai. 

„pentru acoperirea consumaţiunei interidre; de exportat bu- 

câte nu se exportaă în afară de cât puţine la întreţinerea 

garnisânelor turcesci de la Dunăre, iar încolo pămîntul peste 

tot era destinat de păşune, fineţ, și pădure, şi se scotea 

din mosie și din ţară forte puține substanțe minerale în 

formă de animale vii saii pastramă, brînză, lână, etc. Aprâpe 

tot ce se producea pe moşie rămânea şi se utilisa pe loc — 

şi pămîntul deci nu-pntea să slăbescă. Puţinul pămint ce 

“servia ațunci la plugărie şi la cultura de bucate şi prea 

puţine plante industriale, se cultiva după sistema moinelor. 

-şi fiind bogat de la natură ca suhat de-sute de ani, uşor. 

i. se puteai lua 83—4 recolte de cereale, ca apoi să se lase 

de vechii să înțelinâscă, ochii de iarbă nefiind încă toți 

distruși şi apoi după deci şi sute de ani dacă-i mai venia 

. iarăşi rindul, ca ţelina să fie spartă din noi. Unde pă- 

mîntul se cultiva mai des după sistema câmpurilor anuală 

și bienală; saă că terenul era. supus inundațiunei, sau că . 

pămîntul se îngrășa cu: gunoiul produs din fânul crescut 

pe finețele naturala, din coceni și paie. Acesta ajungea 

mai mult ca suficient pentru irgrășarea pămîntului des- 

tinat culturei pure a cerealelor. e Aa 

Cn totul alt-fel stăm cu. chestia stărei păminturilor de 

la întinderea; plugăriei mari încâce şi cu exportul de ce- 

reale 'în masă. Sistema de cultură introdusă la noi, ca 

şi în alte state, de -curind. deschise civilisațiunei — nu 

este de cât cultura rapace,. Raubywirthschaft, însă pe alo- 

- curea chiar potențată sati rafinată, roffinirie Raubwvirthschaft 

cum o numesce Settegast. Adoptarea culturei rapace a 

* fost pote o necesitate, şi până la un punct; 6re-care legi- 

„timă, fiind sprijinită de guverne ca în interesul consoli- 

dărei statului, pentru a-i procura mijlâcele necesare la 

consolidarea. lui repede lăuntrică și exteridră, ca din două . 

„Principate vasale să devină un stat modern liber.și in- - 

dependent. și în urma Regat. Acele condițiuni însă astă-qi 

nu mai sunt, şi este de datoria atât a guvernului cât şi . 

a proprietarilor particulari de a, căuta bine la moșiile lor, 

cum se cultivă ele, și sistema rapace să caute să o su-
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prime. pe tote căile și prin ori și ce mijl&ce. Inlocăirea ei 
cu alte sisteme de cultură se impune din. consideraţiuni 
“economice sociale și politice. Continuarea ei mai departe 
după metoda de până aci este egală cu o sinucidere și 
cu .0 deposedare fatală. a- fie-cărei familii în parte. 

Deși sistema rapace practicată pe o.scară întinsă. şi cu 

mijlâcele. perfecționate de astă di, abia dateză de 20—30 
de ani, totuși nu mai.este un secret pentru nime că forța 
pămiînturilor nâstre 2 scădut enorm din ceia-ce era ea 

“la început. Păminturile virgine aparțin deja istoriei pentru | 
„fie-care: moșie în parte, căci forte rar se mai găsesc pă- 
„miînturi, cari. să nu fi fost brăsdate nici odată, şi am trecut 
--deja de mult peste limita maximă.a. producțiunăi. Decă- 
-derea constantă 'a producţiunei medie la pogon şi hectar, 
“a fost mascată .tot-d'auna de cătră. arendași şi proprietari” 
prin întinderea: progresivă a suprafeţei destinate cerealelor. 
Urcarea arendilor. a fost datorită parte estenisiunei 'cul- - 

“turei cerealelor, parte deschiderei 'de noui linii ferate și 
3osele de tot felul, cari ai permis scâter6a productelor. - 

-'cu_mai multă uşurinţă de cât înainte, și parte îngreunărei 
condiţiunilor de învoslă cu locuitorii. Ac6sta din | urmă s'a 
urcat enorm faţă de ceia-ce era cu 15—20 de_ani în 
urmă, ' deși fertilitatea pămiîntului a scădut, Scăderea aren- 
-dilor şi nearendarea moșiilor. este consecința naturală a 
istovirei pămîntului. 

-. “Toţi cultivatorii noștri mari şi mici scită din propiria lor 
experiență, că forţa productivă a păminturilor n6stre 'a 
-scădut la, jumătate și mai puţin din ceia-ce se recâlta înainte : 
vreme. Apoi au dispărut finațuri, livedi şi grădini cu po- 
meturi, aii dispărut, păşuni măndse, crânguri și păduri, - 
cari odini6ră erati fala şi pod6ba moşiilor, și a. țărel. întregi. ” 

“În urma devastărei pădurilor ai dispărut numerdsele is- 

v6re, păraie şi cursuri de ape, dâlurile și munții se pră- 
buşesc pe noi în tote părțile la coline. şi munts, luncile 
bogate și măndse de odinidră. stati îngropate sub. MOr-.. | 
mane de .nisip şi petriş ori au fost subminate şi. spălate 
deja de -undele apelor.. In locul lor adi apele iuți şi furi6se 
de munte aii nisce paturi vaste şi cele mai multe asi per- .- 
dut debitul lor de apă staii secate aprâpe: vara întregă.
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Cu păşunile. şi finețele însă ati dispărut şi numerâsele 

tamaslicuri şi -ciredi de vite celebre din țară, cari odinidră . 

constituia bogăţia şi aprope unicul isvor de venit a țărei, 

ai dispărut s&lbătecimile și vinatul nobil şi: MiG. din. pă- 

durile, crângurile şi câmpiile nostre - —- ati. dispărut. până 

şi albinile. ta 

| «Producțiunea, nâstră de cereale scade î în cantitate pe tot 

anul într'un .mod fârte simţitor, în: cât.de'unde acum 15 

ani producţiunea,. de mijloc era, de 20 .hectolitri la hec- 

tar, astă-di: nu so măi. pote. compta.. producțiunea- medie - 

mai multds 15”hectolitri;: dar, o scădere. de da: în. forța 

productivă a pămîntului.» 
Acesta, o dicea lon Ghica pe la anii 1886, iar serviciul 

statistic. din anii din urmă pune. producţiunea n6stră medie 

“la grâii numai, la 12, BB h. la hectar, sai nică o chilă 

la pogon. a 

Unde ăr duce continuarea e ei "mai departe” după metoda 

de până aci. ne arată: experienţele Şi resultatele. obţinute 

în Statele-Unite ale Americei..de.. Nord, a cărei exemplu - 

se presintă, arendașilor noștri și proprietarilor: mari ca un 

prototip şi, demn: de imitat. Cererea unanimă a marilor 

agricultori de la noi este: de a. reduce, din. cheltuelă, spre 

a.pulea arunca “cât 'maă- multe bucate pe „piejele. streine și a 

- face concurență. americanilor, Americanii însă-și se pling de 

consecințele funeste ale culturei rapace la ei acasă, că cu .. 

ea şi-a devastat regiuni întregi Și. “despopulat teritoriile 

tocmai! din: cele odinisră - „mai infloritâre. Ei se pling. că 

producţiunea lor de grât-a scădut' la jumătate din ceea 

"ce era cu 80—100. de âni înainte -de' acestă. In -alte părți 

„au. cultivat “tutun după tutun! fără întrerupere; și fără gu- . 

noiă, până ce pămîntul era încă în stare. să producă, ceva 

şi apoi fiind cu totul sleit Lai. abandonat. Tot aşa și în re- 

giunea bumbacului se văd devastaţiuni cum nu se găsesc. 

nicăeri pe. lume, şi locuitorii distrug val6rea' de: d “dolari 

ca 'să - scâtă- de unul singur, pentru ași. asigură o sub: | 

'sistență mizerabilă.. ARII = Si 

Să 'ascultăm ce die ecoriomiştit streini şi americant cari ai i 'stu- ” 

diat sistema „lor la faţa: Ioculul, Si cum. se. „pronunţă. asupra, resul- 

tatelor. ei finale, Oi
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Prof. Sering (1) de la Berlin în studiul seu asupra concurenței a- 

gricole: a Americei. de Nord dice că pămîntul se sleiesce în scurtă 

vreme din fertilitatea lui naturală. Un pămînt mai sărac nu su- 

portă cultura rapace mai mult de 3 any, -unul ceva mai bun 10 
ani, iar pămînturile cele mai bogate de luncă o suportă şi 20—30 
de ani la atare cultură derăpănătre. 

““Unde însă nu vor să istovescă pămîntul în așa scurtă vreme și 

să-l ducă la sterilitate. complectă, atunci trebue de timpurii să | 

trecă la o cultură ceva ma! îngrijită, să lucreze pămîntul mal sis- 

tematic să-l lase de ogor şi să varieze cu culturile, introducând cul- 

tura 'schimbătâre şi în fine să introducă gunoiul, cu un cuvint să 

trecă la cultura raţională. 

- O: mare parte-dintre agricultori continuă însă și acum cu sistema 
lor. -cea veche și prin aceea aduc pămîntul la sterilitate: complectă. 

Dacă sistema lor-de-cultură de până aci după legile staticel se 

numesc rapace, daci înainte ea nu se. mai pote menţine nici din | 

punct de vedere naţional “economie căci devine nerentabilă. Mai 

cu s&mă în statele de sud prin cultura continuă în decurs de o 
“sută şi mai bine de ani cu tutun, bumbac şi porumb a sleit așa 

de tare pămîntul, în cât astădi 'se găsesc acolo sute de mil de - 

kilometri pătrați lăsaţi în părăginire. Dar și în statele mal vechi 

din centru și de vest d. ex. în Ohio și altele întâlnesci mari în- 

tinderi de pămint, cari nu produc alta de cât buruieni şi mără- 

cineturi. Chiar şi în casul: când ar permite continuarea. acelei sis- 

teme timp mal îndelungat și pămîntul își conservă fertilitatea sa 

naturală în urma unei constituţiuni fisice şi chimice mal favorara- 

bile, cum este de ex, în valea Villameti unde se găsesc fermieri. cari , 

susțin că ait cultivat 40 de ani în şir grâu după grâi, totuşi. în 

genere nu mai . renteză. „cultura estensivă îndată ce pămîntul a 

crescut în preţ şi' valâre. Sistema aceia 'chiar şi pe pămînturile 
virgine şi cele mal fertile dă recolte-la unitatea de suprafaţă atât 

de neînsemnate, în cât ea nu se plătesce de cât numai pe. pămin- 
turile cele fără de nici o val6re. In ţinuturile însă unde, actualmente 

agricultorii cu tâte raporturile economice schimbate continuă și 

acum să facă plugărie după sisțema veche, acolo rentabilitatea pă- 
. mintului scade din an în an, mulţi din ei ajung în datorii, și sunt: 

(1) Max Serring. Die landwirths chaftliche Concurrenz Nordamericas i în Ge- 
genwart und Zukunit, Leipzig, 1887, pag. 188. 

x 

.
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siliți la urmă să-și vîndă moşia şi să se mute în alte regiuni, cari 

atunci se deschid colonisărei și să iee acolo alte pămînturi în po- 

sesie, şi unde îi atrage saii pămîntul cel ieftin, sati alte condițiuni 

favorabile. de' stabilire, ca să-și pâtă continua deprinderile lor de 

-exploatare. a II 

La pagina 482 ne dă descrierea peisagelor din statul Ohio: şi 

influenţa culturei rapace, atât la coline-cât şi la șes—care pare a 

fi copiată din țara românescă, de aceia o reproducem şi noi în în- . 

tregul ei. | . 

«In o atare călătorie am visitat valea Mimi, odinidră celebră prin 

fertililatea el. Drumul duce prin o regiune delurâsă -adese-ort. în- 

treruptă de 'surpături mari şi prăpăsti6se. Aci era odinidră numai 

o regiune uşor ondulată cu pante dulci, iar stincile de calcar ce 

se văd în văgăunile apelor ai o stratificaţiune orizontală. De când 

însă pădurile aii fost devastate şi ţara lipsită de păduri, d'atunci 

viscolul și ploile ai brăsdat ţara cu văl și văgăuni adânci și pră- 

păstiose. Pl6ia vine tot-bauna repede, torențială, apa nu mai gă- 

sesce pe 'cele câste și dâluri pleşuve nici un radim, vintul şi ura-: 

 ganele nici un obstacol sai resistență. Ast fel după fie-care pleie. 

“mare se formeză îndată torenţi furioși, cari sapă pămîntul şi îl 

duc în bucăți mari cu el, sapă văgăuni adinci şi, rup podurile şi 

"le iai cu sine. Aqi abia se mai zăresce unde și unde câte un 

pile de pădure pe câma. delurilor înalte, dar și acelea sunt mai des 

numai câţi-va copaci isolați sati grupuri de arbori. Ferăstraele vechi 

au dispărut afară de unul singur, care nici el nu are de lucru în con- 

tinuă. Afară de impetuositatea și violenţa ploilor torențiale, mal. suni 

ca revers al lor seceiile cele necurmate, cari 'se ţin lanț; pe ogdrele se- 

mănate sac" mari bulzări de pămînt, pe când la început. pământul se 

lucra forte uşor și se mărunţia în scurtă vreme.» 

- «Nu mai puţin lugubre de cât consecințele devastărei pădurilor 

“sunt efectele culturei rapace și în agricultură. Dară în vale se văd 

ici colea câmpii părăginite; apoi în coline ele ocupă suprafeţe gro-. 

zăve, pămîntul fiind mai ușor, nisipos. Multe moșii întregi sunt cu 

totul învescute cu buruieni și mărăcineturi, despre cari mai Îna- 

inte nu se pomenea în partea locului. Atari terenuri zac sai cu 

- totul în părăginire nefolosite, ori că servesc de pășune, însă iarba 

" de pe ele este fără vlacă și fără nici e valore. Dintre familiile nu- 

meroșilor coloniști primitivi, abia ati mal rămas, câte-va în Tonship 

,
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(în cătunul lorj, cele mai multe s'aii mutat d'aci mai departe spre 

vest, unii şi pe la oraşe şi trăiesc adi în lipsă şi mizerie, iar în-- 
- curţile şi aședările lor de odinidră, trăiesc ca proprietari sau chi- 
riași, Gmeni- săraci de.starea cea mai de.jos, cari, cu multă muncă 

și trudă caută 'săaducă pămîntul sleit iarăși în'stare de fertilitate.» 
«Preţul pămîntului pe un teren neistovit este de 100 dolari de 

„acre, iar pentru cel deteriorat şi istovit a scădut Ia 40 dolari. une- 

ori și la 30». - : Ei 

«Mai înainte în părţile aceste fie-care fermier î ÎȘI ţinea câte 30 , 
porci, câte- va vaci cu lapte, cari își aveati păşunea "lor în pădure, 

„şi cultiva o. mare bucată de pămint cu grâii, pe. care îl vindea 

la. orașul din apropiare; apoi mai cultiva şi porumb “și orz ca nu- 

triment. pentru îngrăşatul vitelor sale, şi deosebit mai avea şi un 

frumos venit şi din lemne. Acum totul a dispărut, pășunea liberă 

din czînguri şi păduri nu mai există, la grâu recolta medie a scădut - 

de la 32 la 16 bushele, recolta porumbului de la 70 la 30 bushele, 
livedile de 'fîn aduc' numai o. tonă- de fin uscat, în. loc de o tonă" 

- şi jumătate. Moșiile se. parcelâză în continui, căci nu se mal gă- 

sesc braţele necesarii pentru a le munci.. T6te producţiunile. de 

“mai înainte ai “devenit. nesigure și nu mai .renteză, inclusiv ți- 

nerea. porcilor; cereale mal semănă agricultorii încă, însă numai 

pentru consumaţiunea proprie şi din porumb fac adi mălai.» 

Tabloul desfășurat aci se potrivesce de minune.cu resultatele ” 

ce se văd actualmente pe valea Buzăului, a Prahovei, Rîmnicului, 

Slănicului, inclusive Putnei, etc. E 

Despre cultura grâului în vest autorul dice următărele : 
„ «Fermele cele mari producătâre de grâă nu pot fi luate de model 

câtuşi de puţin. Cultura răpace este .orgahisată aci în stil măre, 
şi produce de multe ori mai ieftin de cât fermele cele mici, dar 
nu şi mai bun. O populaţiune vagabondă, tocmită pe termine de. 

„muncă scurte, se ţine tot-deauna după ele. In loc de aşedăminte în- 

floritâre cu biserici şi şcâle frumose în mijlocul lor, pe întinderi de 

miliare nu vei altă locuință omenăscă de cât din timp în timp. căte 
„un. canton la vre-un arman isolat pentru administrator. şi pentru mun 
„citoriă săi necăsătoriți.» 

Vedi starea agriculturei. n&stre din Talomiţa. 
"Dar să lăsăm americanilor însuși cuvintul, ca să ne spună dinșit 

Şi descrie el cultură rapace cum se practică | la dinşii “acasă Și efeg- ă
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tele el. Şi între aceştia să ascultăm pe celebrul economist şi so- 

ciolog american H. C. Carey. : . . : 

, «Statele pur agricole Virginia şi Carolină și. ati istovit în curînd. 

“pămînturile. lor, pentru. că lipsea în apropiere consumatorii, şi aii 

ajuns independentă de pieţe -îndepărtate; şi tot aceiaşi se întâmplă 

şi cu -statele nostre "de sud. Fermierul care lua pămînt bogat din 

prerie în posesie, producea la început câte 40—50 bushele pe 

acre, iar producţiunea lui 'scade pe an ce trece şi până la urmă 

ajunge la 15 bushel une-ori şi. la mai :puţin. Cu o sută de ani - 

înainte de acesta, fermierul din New-York recolta. câte 24 bushele . 

„de grăi pe. acre, acum. nu recolteză în” termen .mediă mai mult, 

-de 12 bușhele, iar în statul cel bogat, Ohio, producţiunea medie 

a. scădut încă şi mal jos. Fie-care pas făcut în diminuarea progre-. - 
sivă. atrage-după sine scăderea asociabilităţei omului; căci forţa pro- 

„ductivă a pămîntului dă măsură. de asociaţiune a omului, acesta 
reese evident prin. emigrarea. patentă, care se întinde. tot mai tare 

în' Ohio, colonia. acesta tînără, prin emigraţiunea. din Georgia, un 

stat cu abia un milion de locuitori, a cărui teritorii ar fi în stare 

„să hrănescă jumetate din populaţiunea Uniunel întregi: şi prin emi- 

grațiunea din Alabama, care cu 40 ani înainte de. acesta era încă 

-o pustietate în. care nu trăia nime, afară-de. câte-va cete de indieni 

pribegi.. 

Carey (1) mai citâză la pag. 298 încă discursul unul 
representant al statului Alabama C. C. Clay în parlamentul 
Uniunei, despre. raporturile “sociale şi economice existente 

„în statul Alabama care d'abia dateză de. 40 de ani. 

Spre: mal marea mea durere dice Clay, trebue să arăt aci starea 

de decădere din părţile mai vechi din Alabama și din însuși patria 

«mea Madison County şi urmările funeste ale culturei primitive: şi 

"“rapace de bumbac. După ce fermierii noştri a luat crema de pe 
„“păminturile lor și.se văd" în imposibilitate: de :a le mat remedia 

prin ogor, repaos, gunoiit şi alte mijl6ce - de îmbunătăţire, ei le - - 

părăsesc şi se duc mal departe spre vest și sud, ca să caute 'şi 

iee alte terenuri în stăpânire egal de fertile și acelea, pe cari pot 

și. vor să le stârcă în același mod ca şi pe cele vechi. Cultivatorii - 
N 

i) C. “Carey, Jahrbuchi der Vollstvirthschaft und Soia isserischafi deutsche 

Ausgabe. Wien 1870 — pag..36 şi. 298. II ea au,
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noştri mai bogaţi cari dispun de mai multe mijl&ce, cumpără pro-: 

„ Priotățile vecinilor lor scăpătați, şi și întind moşiile lor și sporesc 

“numtrul robilor lor. Puţinii bogaţi cari se mulţumesc cu un câștig 

mai mic şi pot să lase ogorelor lor sleite ceva repaos, alungă mulţi: | 

mea din vetrele ei, care mai avea ceva. proprictate independentă. 
Ast-iel în. mai. multea distriote.ale statului nostru populaţiunea albă, 
a scădut, iar în acelaș raport sai înmulțit sclavii. In adunarea ju- 

deţenă din Madison County erati 3. 000 voturi -la 1825, acum sunt 

numai 2.300, 
Când călătoresci prin provincie “întâlnesei de multe ori case de 

fermieri cari odinidră erau locuinţele unor 6meni muncitori liberi 

și onești, dar'adi locuesc în ele numai sclavi, ori că stai deşertey 

şi derăpănate; vedi câmpii cari odiniră erati mănse dar acum 

-staii neîngrădite și în părăginire, învăscute cu acei răi augur: 

buruieni şi spini; vedi mușchi! pe zidurile dărimate. acolo unde 
odinidră erai case şi sate,-şi a cuprins și luat în- stăpînire unul | 
singur întreg ţinutul, pe care înainte vreme trăiati o „duzină de 

familii ds 6meni albi. i - 
Şi în adevăr — o ţară încă tînără, în care cu 50 ani înainte de. 

acesta nu era încă doborit nici un singur copae de securea pi- 
-onului, dar acum pretutindenea. presintă semnele acelea respingă- 

„tre ale bătrâneţei și decadenţei, precum se văd ele și în Virginia 

și Carolina». | 

Credem că aceste câteva date luate din exemplele şi 

experienţele altor ţări și popore sunt suficiente şi nu at. 
lipsă de comentarii, undă duce: sistema, actuală predilectă 
a arendașilor noştri, în cât nu. mai pote fi nime în dubii 
asupra el. La noi resultatele nu consistă numai în dete- 
riorarea, pămîntului, ci și în: secarea, altor isvore de venit 
ale moșiilor şi venituri ale țării. De la 1864: încâce pe: 
moșii nu s'a mai făcut nici o îmbunătăţire, de cătră pro- 
prietari și mai multe 'sai distrus și ruinat prin intemperii 

şi părăsire de cât.sa clădit și inființat din noă. Arendile 
și prețurile curente ai crescut cu deosebire “graţie - con- 
solidărei lăuntrice a: statutui, înmulțirei capitalului și căi- 

"lor de comunicaţiune făcute "de stat. Zestrea - “particulară - 
a moșiei însă a dispărut. şi sa 'ruinat. Pentru fie-care: 
moșie de la câmp putem pune o diminuare -a valorei ei in- 

4 : . ) | ” .
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trinsecă cu 30%/, —iar pentru coline şi munte cu 50—60%/,— 

în contul isvârelor de venit istovite, ce astă-di nu mai 

există, şi cari numai cu grei şi cu mari sacrificii se vor 

putea înfiinţa — păduri, plantații de” producţiune, păşuni, 

fineţuri, grădini de pomocturi, vii, case şi acareturi etc. 

Afară, de aceste, mai vine în considerare scărirea pe alo- 

curea până la istovire a.pămîntului supus plugăriei. Despre 

" starea în care a fost adus țăranul muncitor am arătat 

deja şi vom mai reveni. - a | 

“Cultura ameliorătore. 

„-Lia exploatarea raţională a unei moșii trebue să avem 

în vedere nu numai. câştigul mare momentan, ci şi con- 

servarea neştirbită a forței productive a pămintului și pe 

cât este posibil să o şi. sporim. Faţă de pericolul mare 

ce se ridică în continentele cele noui şi vechi, pe terenul 

producţiunei de cereale, țările Europei numai așa vor pu- 

tea să susțină concurenţa pe piețele internaţionale, “dacă . 

vor trace cât mai neintârdiat la cultura -amelioratâre, ca 

“prin muncă și -capital să spor6scă nu numai producţiu- . 

nea la pogon, şi. hectar, ci și calitatea produsului, iar nu 

să le diminueze şi pe una şi pe alta. Esemplul acesta) 

“ni-l oferă ttă vasta uniune a Americei de nord-nu nu- 

mai în privința culturei rapace ci şi a culturei sistema- 

tice. In multe din statele vechi agricultorii ai trecut deja 

la cultura intensivă. şi industrială, şi între ele sunt state 

industriale cari produc pânea, și carnea necesară popula- 

ţiunei lor numai pentru 2 săptămâni; altele pentru o lună, 

două, etc. şi sunt state pur importătâre de cereale şi 

de vite slabe pe cari le importă din âite state noui. Apoi 

nu numai în privința producţiunei de cereale ci şi în alte 

„produse ale solului și diferite “materii prime fac ele concu- 

xență. strașnică Europei: în fructe, semințe de ierburi, unt 

brinzeturi, lână, etc. Sistema irrigațiunilor este forte des- 

voltată mai cu s&mă în statele. Pacificului Washington, 

California; etc. şi.irrigațiunea se întrebuințeză până şi la 

cultura grâului, porumbului, lămâilor şi portocalelor, etc. .
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“La cultura anielioratăre, prin angâjarea de muncă şi | 
capital mai mult, pămîntul nu numai că nu se deteriorâză, 
nici perde din forţa lui productivă, ci sporesce, dacă este 
cultivat sistematic. Sunţ plante pentru cari pămîntul noă 
nu este potrivit, dar devine apt numai după răsbirea lui 
cu cultura și gunoiul. Așa este cu orzul de slad, sfecla. 
de zahăr, tutunul, grâul, iar. păminal bine cultivat, le 
priesce la tâte. 

- Prin “cultura. îndelungată și gunoirea sistematică se ma- 
difică radical calităţile fisice și chimice ale pămîntului. Sunt: 
moșii pe cari. se credea că grâul nu reușesce fiind-că pă- 
“mintul era sărac şi “cultura grâului a: juat o extensiune 
considerabilă după îngrăşarea - sistematică a lui, în cât a: 
suprimat cu totul cultura secării ca, nerentabilă în de 

„ajuns. | 
In genere de la abandonarea culturei rapace și a.sis- 

temei trienale, prin introducerea plantelor de nutreţ, a. 
trifoiului și lucernei în cultura mare, pretutindenea; pă- 
mînturile s'ai ameliorat forte mult în urma producţiunei: 
de nutreţ în abundență prin care sai ameliorat .vitele. 
și s'a produs gunoii mai mult și îmbunătățit și culturile. 

Nutreţul bun produce vite bune, gunoiii mult şi sporesce: 
și producţiunea şi face să crescă venitul moșiei. În statele 
culte ale apusului cu agricultura sistematică, producţiunea.. 
maximă de acum 10—15 ani, aqi nu se pote considera mai, 
mult de cât o producțiune mediocră fiind-că, producţiunea. 
a sporit iar prețurile ai scădut. Pretutindenea produc-: 

- țiunea sporesce cantitativ şi calitativ în urma introducerii 
ameliorațiunilor agricole: drenagiului cu tuburi, canali-. 
sării, irigațiunilor, plantaţiunilor de ! protecțiune, adaosul 
de margă și de var nestins unde lipsesce calcea, prin adin-! 
cimea brasdei şi desfundarea subsolului, prin întrebuinţarea. 
de gunoii și îngrășăminte chimice i în măsură tot mai mare... 

N > - > 

'S ta tic a. - 

“ Statica! se numesce stabilirea echilibrului intre ceea-ce- 
ne-a dat un teren și între ceea-ce i dăm sai trebue să-i
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dăm noi înapoi. Stabilirea acâsta, se face cu grei, căci 

avem d'a face cu volume mari şi-cu greutăți, considera- 

„bile, pe cari nu le putem tot-d'auna nici măsura şi nici 

cântări şi trebue să le deducem cu 'aproximaţie după e- 

valuaţiuni şi încercări făcute în altă parte. Evaluaţiunile 

substanţelor. cuprinse în ele încă sunt cu aproximațiune, 

bazate pe analise făcute după productele crescute în alte 

localități. şi-pe terenuri pâte diferite de ale nâstre. De a- 
ceia ele trebuesc luate numai cu Gre-cari reserve şi fă- 

cut tot-d'auna. corecturile necesare în vederea circum- 
stanțelor locale. . 

La stabilirea ei în sens mai larg, ar trebui cântărită.: 

fie-care producțiune. în parte și-intrega, recoltă în general, 

„ceea-ce la cultura mare va fi greii de realisat, apoi ar 

veni considerate și paiele, vrejii, miriştea și rădăcinile cari 

încă ai fost nutrite din pămînt. Vrejii,. cocenii, miriștea 

şi rădăcinile plantelor rămân pe loc şi se prefac în pă- 

miînt “după principiul biblic: „pământ ai fost și în pământ le 

„vel întârce iarâși. Pentru vrejii de rapiță de mac, curpenii 
de cartofi, bostăni și alte atari materialuri de puţină va- 
l6re, arare-ori avem altă întrebuințare de cât săi ardem: | 

ori lăsăm şă putredescă pe loc și să.se prefacă în pămînt. 
- Numai paiele de cereale de tâmnă le: întrebuinţăm ci deo- 

„sebire ca așternut Ja vite, şi servesc deci la producțiunea. 

directă de gunoi, așa că mai mult numai paiele, pleva, - 
cocenii şi finul, nutreţurile proprii dise, vin în considerare 

"la producţiune de gunoiii. De altă parte. însă si din uu- 
noiul produs din . hrana totală a vitelor 'se perde o parte . 

„considerabilă, de la vitele de: muncă pe drumuri, şosele, o- 

gre, etc., iar din plantele şi produsele agriculturei niai tre- 
- buese scădute productele cari le vindem la orașe, căci ele 

deşi servesc consumaţiunii dilnice.din oraşe, însă nu mai 

vin în folosul. moşiei nâstre.. Rămâne" deci să scădem din: 

producţiune ca . deficit propriă dis numai aceia ce se. „soote 

din moșie sub ori şi care formă; | 

” Vom trece dar cu vederea pe tâte acelea, cari se consumă. 

şi utilizez pe “moşie şi sub o formă:ori alta. se întoro 

iarăși în pămînt. Insă și aci trebue să avem în vedere, 

că de multe ori exploatăn un teren: în favorul: altuia = —
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frustrăm finaţele de substanţele lor ca cu gunoiul produs: 
să îngrășăm” țârinele, viile și grădinile, sâă stârcem o ţe- : 
rină în favorul alteia. In acest cas încă trebue să ținem - 
s6mă cât și de câte ori şi ce fel de recolte am iuat din 
“pămînt de la ultima gunoire şi 'in ce substanțe am slăbit 
pămîntul, ca pe acestea săi le putem restitui ?. Acâsta o 
vom putea face uşor când avem 0 comptabilitate în re- 
gulă și deschidem o partidă proprie fie-cărui lan ori 
teren. 

Nu pote fi scopul nostru. de a urmări mai departe a- 
cestă cestiune care formeză o sciință deosebită în Agro- 
nomie. 
“Dintre substanţele cari le: scot şi consumă plantele din 

pămînt nu tâte aii aceiași valore şi nici că vin tâte în 

considerare la restituțiune. Sunt unele cari ai un rol se- 
cundar, iar altele se găsesc în aşa mare cantitate în pă 
mint în cât nu avem temă că se vor sfirși vre-o dată d. es.. 
ferul, “silicea, calcea pe terenurile calcarâse şi mărgose, 
magnesia pe terenurile lutâse, etc. La restituire, vin în 
considerare cu. deosebire azotul, potasa, acidul fostoric, 
calcea, magnesia și acidul sulfuric. Din acestea, consumă - 

"plantele toț-d'auna mult, și ele se găsesc de ordinar în 
doză mică, şi une-ori sunt în o stare greii solubilă. La . 

acestea .tot-d'auna trebue să calculăm cât am extras din 
pămînt și cât avem. să restituim în conțal recoltei din 
fie-care an. Tot așa și la diminuarea lor în pămînt prin 
cultura, rapace. 

Vom ilustra-o prin un exemplu. E 

Să luăm d. ex. o moșie de o mie de pog6ne, ce a fost 
cultivată de un arendaş în 20 ani, după metoda usitată 

anual cu 600 pogâne grâii, 100 - pog. cu porumb, 50 pog. 
orz, şi 50 pog. ovăz, iar 200 pog. ogâre ca imaș pentru vi- 
tele locuitorilor. El :neavend vite: proprii, vinde tâtă re- 

colta, de „pe moșie şi lucreză și moşia prin invoeli cu lo-. 
cuitorii. 

El a produs în termen . medii în considerarea pămin- 
turilor virgine și forte bogate de la a început Și a scos din 
moșie:



49 

Producţiunea medie. 

    

  

            

Si Proăuețiunea Producțiunea : Producţianea Producţiunea !| . 

SPECIA | Pe i | tota | tota, | 
. poa pe a lene în , „anuală în q pe 20 ani—în t | 

| , i 

[ babe ua SOkL|. - 560  |pe600pg.3:360| 6.720 i 
Grâi A . : | „. 5 o ) 

paie. | 14 q 1.400 5 un 8:t00 16.500 i; 

E bâhe |'10 îl. â 73| - 130 100 730| 1.460: 
Porumb O a Ia a a i 

a coceni| 20 q: . | 2.000 . sn 2.000 | 4.000: 

„o pbăbe [15 n. 63| o 1,50, as]. - 978 
i OQrz Ia „- „- , . : ! E 

paie |ioq 2 -[ 1.000 [| „500 1.000. 

| - Ovez [ bsbe 15 hl- ă 51 : „S10; nn „408 , 810 

„| |paie [15q |: 1300: [n m: 750|. 1.500 

A. Iensch “dice că în Ungaria există terenuri, cari-până 

- la 20 adâncime conţin 3—6.000 klgr. acid fosforic la. 

jugărul cadastral -— ceva mai. mare. de cât pogonul ro-. 

“mânesc, dar altele conţin numai 7—800 klgr. “pe juger. 

-“Tot. asemenea variaţiuni presintă și cele-alte substanțe 

minerale afiate în pămînt. In ori-ce cas materiile fertilă - 

din pămînturile nâstre au. fost consumate în cantitate con- 

siderabilă în cât este timpul suprem de a ne îngriji d'aci 

înainte la restituirea lor. După datele de sus într'un singur 

an. se scâte la noi mai mult de cât cantitatea de odată 

şi. jumătate - de acid. fosforic cât este într'un pogon din 

cea mai bună calitate. Şi cu. acestă sistemă sa urmat 

deja de 20—30—40 ani încâce fără contenire. Azot pâte 

să fie încă destul în pămînturile negre, dar lipsesc cu deo- 

sebire. sărurile minerale —- acidul fosforic, potasă pe. a- 

locurea şi calcea, etc. Insă multe terenuri  odinidră virgine 

aii lipsă de gunoi pentru a nu li se altera constituţia . 

fisică şi chimică. Deci bogăţia nesecată şi inepuisarea pă- 

mînturilor n6stre. este mai mult o chimeră de cât ceva - 

Dr. Maior. IV. — Economia, rurală. - . , 23
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real.  Păminturile n6stre au fost odinidră f6rte bogate dar - 
“adi trec în majoritatea lor în categoria, celor sleite saii 

aprâpe de -sleire. (Vedi lista pag. 450). 
Aceste sunt materiile scâsa din pămînt într'un' interval 

relativ scurt de, timp, fără considerare de constituțiunea 
“și de calităţile fisice ale pămîntului. Apoi la ele nu sa . 
ţinut cont nici de starea fisică — forţa, veche —a pămiîn-. 
“tului, şi nică de variaţiunea: în producţiune a lui. O re- 
coltă mare tot-d'auna scâte mai mult din pămînt de cât una. 
mijlocie şi una mică, prin urmare în: anii buni „pămîntul 
se exploateză mai tare de cât în anii cei răi. Apoi. dintr'un 
pămînt negru se pote scâte mult. azot și tot să maj r&- 

mână suficient incă pentru alte plante mai puţin preten- 
ți6se, dar nu şi dintr'un pămint: sărac de firea lui — cum 
sunt lutul galben şi nisipurile de cuarț. şi petrișurile în 

- genere, In pămîntul calcaros și mărgos există destulă calce, .. 
în unul argilos și lutos pâte fi destulă potasă, magnesie, 
şi sodiu, din care plantele să aibă ce lua şi să r&mână - : 

„şi altora, dar pâte ele să aibă lipsă de :acid fosforic şi: 
de calce etc., iar. nisipurile sărace ai tot-d'auna lipsă de 
tâte. Deci cultura rapace intensivă va da pe ele diferite 
rsultate după durată și timp. Insă este de ajuns ca o sin: 

“gură substanţă să fie în lipsă, sub finimum, ca tâte' cele-:. 
N _Talte să fie lovite de sterilitate și să nu se p6tă manifesta, . 

în de ajuns saii de loc. Prisosul lor nu folosesce plan- 
telor absolut nimic în lipsa, uneia singure ind. spensabile. 

Cultura. rapace. este potenţată ori diminuată prin felul 

“plantelor ce cultivăm şi după modul de folosire a lor. Dacă, 

"ţinem vite pămîntul se -menageză în forțele sale produc- 

_tive mult mai. bine de cât dacă nu ţinem vite, căct în 

casul d'întâiă paiele, plâva, nutreţul verde şi uscat, fin, 

'cositură, coceni, vreji, şi pastăi, le folosim cu vitele şi 

nu le scâtem: din moşie iar în productele animalice şi . 
animalele vii se scot din mosie mult mai-puţine substanțe 

minerale de cât în produsele vegetale. Dintre plantele de 

nutreţ sem&nate pe ogsre și ţârine nu tote vin conside- 

rat pentru pămint şi forța lui: productivă din același 

punct de vedere — şi nu. pot fi confundate trifoii: şi lu- - 

cernă, ori borceagul cu meiul, mohorul, cositura de ovăs,



„a + porumbul, ori verzele saii napii, căci cele d'intâiă mena- 
" “giază azotul din pămînt și adună altul din atmosferă * cu 

foile lor, de unde ele imbogăţese pămîntul în. azot, pe 
când cele de al doilea, îl serăcesc: Prin cultura plantelor 
leguminâse și păstăi6se, pămîntul este mult :mai bine fo- 
losit de cât prin ogor negru dacă nu-l putem și gunoi.” 
Şi în fine prin cultura, plantelor industriale „încă se ex- 
ploateză pămîntul mult mai puţin de cât prin a cerealelor 
pure, căci 'dacă „prelucrăm pe aceste în moşie —tote re- 
sidurile: lor ne r&mân de îngrăşăm vitele și pămîntul cu : 
ele și” scâtem numai fabricatele sai semi fabricatele — 
“spirt, zahăr, oleiii, făină, fuior de în şi de „cânepă, ori . 

__ seminţe olei6se din moșie, cari. sunt mult mai sărace în 

“substanțe minerale-de cât planta întregă. 
“In fine cultura. rapace și. efectele ei “depinde de inten- 

sitatea, culturei — de plantele şi folâsele ce-i luăm, de pro- 
porția ce există între nutreţuri și cereale şi plantele în- 

“ dustriale,.apoi dacă variem cu ele ori nu, lăsăm ogor și 
-pîrlge ca pămîntul să se mai întărâscă ori ba ? De tâte 

- aceste 'trebue să țină s6emă agricultorul nu numai cu pri- 
vire la moșia întrâgă și producţiunea ei totală, ci și lu 

fie. -care pămînt lan — şi producţiune în parte. Ca în fie- -care 
magazie. şi în fie-care afacere trebue să fie. o justă pro- . 

_porţie și balanță între ceia-ce a , produs şi. ceia- co trebue 
să capete înapoi. | 

Compensaţiunea materiilor oxtrasă din pămînt se pote 
"face direct Și indirect. Numim. compensațiune directă acea, 

unde cump&răm gunoiit din altă parte, ori cumpărăm în- 
grășăminte chimice ca să-i dăm tocmai substanţa, care 
lipsesce pămîntului . nostru. şi de care are el necesitate 

“mai mare, pentru a-şi restabili echilibrul molecular. perdut, 
și pe acesta i-o dăm sub forma cea mai convenabilă: d. 
ex. fosforul în formă de făină și pulbere de se, de su- 
prafosfate ori acidul. fosforic în combinațiune cu alte ele- 
mente ca săruri. Noi: mai putem compenșa lipsa, și în mod 
indirect că întrebuințăm finul produs de liveqi ori cum- 
p&răm încă nutrețuri de pe altă moşie ori. nutrețuri în- 
tăritâre şi nutrim cu. ele. vitele, și ceia-cu nu s6 „pote_ 
utilisa și asimila în corpul animalic „trece Și se preface
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în- gunoiti. De cele mai multe ori va fi mai uiil de a 

cumpăra nutreţuri concentrate pentru vite, 'de cât a cum- 

p&ra. îngrășăminte: chimice direct. 
Tot- dauna, sporirea, și îmbunătăţirea nutrețului de vite 

“a avut drept resultatnu numai. sporirea, şi inbunătăţirea, 

_coritingentului. şi fol6selor vitelor, ci un spor de gunoiti 
echivalent; care la rindul lui a avut bună influență asu-. 
pra producțiunei - pămîntului. Ingrășarea vitelor şi irri- 
gațiunea, finațelor tot-d'auna se “vesimte în o sporire con- - 
siderabilă a gunoiului. Nutreţurile concentrate cumpărate 
din picță — tartă de uleiii, tăriţe, etc., sunt tot-d'auna bo- 
gate. și în - substanţe alimentare pentru plante, căci ceia-ce 

_nu-se asimileză. în corpul animalic trece în gunoiii. Gu- 
noiul de la ele este mult mai de valâre de cat gunoiul 
din paie şi coceni. Banii dați-pentru cumpărătorea de nu- 

trețuri concentrate arare-ori se perd fără. de folos, iar 

sporul producțiunei de nutrețuri- se "manifestă. în afară, 
prin o. sporire a recoltelor în genere: și în mărirea. afa- 

cerilor moşiei. - > 

La, "producţiunea de nutrețuri. pentru: vitele Droprii în 
masă, puţin. se va slei pămintul și la multe din ele avem 

- posibilitatea de a-l îmbogăţi în azot fără a da bani pentru 
-el. Tot așa şi la cultura plantelor industriale ce sunt â: 
-se: prelucra în- fabrica proprie—ca, să ne rămână residu- 
rile lor în moși6.La exportul de cereale în masă dacă nu 
voim să sărăcim şi șleim pâmintul, vom fi deci siliți să 
cump&răm nutrețuri. întăritâre pentru vite în contul sub- - 
stanțelor cuprinse în cerealele exportate, cari să ne pună. 

“în stare să producem gunoiul. necesar-in raport cu exi- 
genţele crescute ale pămintului. Din hrana 'vitelor jumă- 
tate din. materia uscată se consu: nă și distruge în corp,. 

și numai jumătate ajunge în gunoi -— iar din “substanţele 
aflate în materialul de asternut trec tâte în- gunoi. 

La cumpărarea 'de ingrăşeminte chimice şi darea lor 

direct pe pămîntul sleit ori lipsit de ele, mai tot-d'auna 

preţul de cumpă&râtore și taxele de transport decid asupra, 

formei sub care este'să le dăni. Inainte însă dea ne 

avinta în cumpărătârea, de îngrășeminte chimice în masă 

pentru fertilisarea, păminturilor n6stre slăbite, ar fi. mai.
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nimerit de a spori întâiti contingentul vitelor şi introdu- 
cerea, unui regim raţional de ținere al lor, ca să putem! 
produce cât mai mult gunoiă, care ne vine mai ieftin 
între tote îngrășemintele, apoi să întrebuințăm cenușa de 
paie şi lemne şi cenuşarele și. 6sele ce avem de "multe 
ori în cantități mari de pomană pe moșie. Unde ai fost 
mai înainte: zalhanale, abatorii,” se găsesc încă grămedi 
întregi de 6se, cari s'ar putea măcina şi -preface în făină 
de 6se şi suprafosfate fără mari cheltueli. De alt-fel există 
„fabrici de îngrăşeminte chimice. la Sascut și Braşov de unde 

își pot. procura pentru încercare fie- -care din agricultorii 
noştri. . - 
"Sub. ce. formă putem. să. restituim pămîntului substan- 
ţele luate se pote vedea în agrologie pe pag.283. Intre 
ele gunoiul de vite, bălegarul și fecaliile umane de la 
'oraşe sunt cele de căpetenie. . Gunoiul însă nu este egal 
„şi constant nici după -composiţia sa și nici în efectele sale. 
"La, 'restituire vom procede mai bine dacă gunoiul prâspăt : 

îl vom reduce la gunoiul fermentat gata, sai îl calculăm 
după substanțele cuprinse în el. De obiceiă fiind volu- 
minos şi grei, pe el nu-l putem căra în fie-care an pe 
fie-care loc în parte, ci ne: mulțumim ca, să-l dăm mai? 

“rar însă în cantități mai mari la 3—4—6 ani odată însă - 
ast-fel ca să ţină de la o gunoire . la alta. Gunoirea de-- 
pinde după teren. 

Pe păminturile ușore nisipose şi calcar6să dăm | gunoi 
mai des și în cantitate mai mică, fiind-că nisipul nu pste 
absorbi și reţinea sărurile lui, pe cari le-ar spăla numai: 
apa de plâie iar pe terenul “calcaros şi margos — calcarul . 

- consumă iute gunoiul, adică alungă amoniacul din el. De 
“aceea, este bine ca pe acestea să “dăm gunoiă, câte puțin 
şi dacă se pote după fie-care recoltă. - 

Pe pămînturile argil6se şi lutâse î insă este mai potrivit 

ca să dăm gunoiul rar și în cantități mari şi nu este rău 

ca el să fie încă nefermentat ca să- ȘI facă fermentația în 
pămînt. P'alocurea lipsa de gunoi o putem compensa. prin 

.. latrine, prin gunoire cu bătătura și prin îngrășemintele - 
verdi. “ Acestea însă nici odată nu ai rolul . multiplu pe 
care îl exercită gunoiul de vite bine, descompus, Chiar şi
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la întrebuințarea de îngrășeminte chimice în cantitate în- 
semnată este necesar ca să îngrășăm şi cu gunoiu. 

Tote aceste împrejurări fac să variem cu cătimea de 
gunoiă ce trebue să dăm pămîntului. Dacă gunoim în fie- 
care an atunci la cultura extensivă calculăm câte 30—50 q . 
“gunoi dobit de pogon și pe an—la cultura, medie 50—60 q, 
la cultura intensivă 60—70 q. Dacă însă gunoim- numai 
la 2—3—4—6'ani odată—ca să putem ajunge cu gunoiul 

- peste tot—dăm cantitatea îndoită, întreită, împătrită—d. es. 
pe un teren nisipos sar veni la 2 ani câte 100—200, pe 
terenul argilos câte 200—250-q de gunoii dobit. Dacă 
i se dai și îngrășeminte chimice fâră îndoială că se pote 
reduce din cantitate. 

"Principii de. organisarea administraţiunei unei moșii. 

La alcătuirea planului economic al unei - moşii și în- 

ghebarea unor economii mijlocii saă mari.pe un timp 

“mai îndelungat, este necesară în prima linie cunscerea 

şi studierea, aprofundată a moșiei cu tote trupurile și is- . 
vârele. de: venit ale ei. Studiul nu are. să se estindă așa 

de mult asupra întinderei și a hotarelor moşiei, cari mai 

tot-d'auna sunt bine cunoscute, cât mai mult asupra stărei 

ci legale şi de drept, dacă e proprietate necontestată ori 

ba, sunt hipoteci ori procese la mijloc sai nu, și apoi . 

asupra, clașilicărei juste şi alegerei potrivite a terenului. 

“Dacă 'moşia- a fost deja odată ori de mai multe ori ho- 

tărnicită şi posedă; planuri şi chărți mai mult sat mai 

“puţin detaliate, acestea ne pot servi mult la clasificarea 

lui. Şi planurile vechi însă trebue verifizate din noii, dacă 

- ele corespund cu realitatea ori nu, căci de multe ori ele 

ai fost făcute de 6meni cari n'au fost la înălțimea, . che- 

mărei lor, şi basându-ne unic pe ele, am fi de multe. ori 

“expuşi de a face un plan economic pe base fictive și cu 

calouli lipsiţi. de temeiu. 
- Să căutăm dacă moşia nu are. procese, și există în supra- 

față indicată pe plan ori ba. Insă cu planul de hotăr- 

nicire chiar verificat nu este de ajuns, O estimațiune nouă
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se impune şi ea trebue să se estindă asupra clasilicărei 
păriinturilor şi a tuturor „raporturilor - economice în cei 

. 510 ani -din urmă, “pentru a avea o informaţiune “cât 
ai detaliată. asupra ei. Mai_cu sâmă la..noi. cu exploa- 

tarea moșiilor prin darea lor în arendă pe termene scurte 
și cu administratori și arendași de .moșii improvizaţi din 
alte meserii, cari se pricepeai .în multe şi de tote numai 
în agricultura mare și mică mai puţin, moșiile-aii fost:de- 

" teriorate r&i. și at perdut mult din valdrea. lor de: odi- 
ni6ră prin acesa, că de cele mai multe ori pămînturile ait: 
fost detrase de la menirea şi folosinţa lor naturală. Ast-fel 
de multe ori aă spart tote ţelinele şi terenul absolut de pă- 
dure fără de considerare. la starea. . fisică şi chimică a 
pămîntului, și prin aceea-multe pămînţuri ati ajuns să nu 
mai producă nimic, să fie mai mult sterile. Acesta se-vede 

bine la așa numitele suhaturi pentru vitele locuito- 
rilor, cară. nu sunt de cât nisce terenuri sleite şi istovite 
ori secetâse şi cu totul nepotrivite . pentru producțiunea.- 
de iarbă. : 

Evaluaţiunea și clasificarea din nou are deci să, se es: 
tindă asupra fie-cărui pămînt în parte și a. destinaţiunei - 
sale, dacă el își ajunge scopul. pentru: care este destinat 
sai ba, căci de multe ori un teren aduce puţin folos ca 
finaţ saă pășune, dar pote să fie mai potrivit ca arătură. 
'arinile mai j6se și cu multă ravendlă, unde terenul este 
predispus de la natură a se inerba uşor, acolo este fârte 
ușor de a transforma arătura în finațe şi păşuni artifi: 

-ciale şi naturale” pe lângă puţine sacrificii, căci se: iner- 
bâză de sine lăsându-l 2—3 ani pîrlog, pe când în alte 

- părți la locuri nepotrivite tote cheltuelile făcute cu încer- 

carea de u, înjseba finaţe și pășuni rămân fără de resultat. 

" Păşunea, formeză și cresce vita. Ps lângă pășunea bună 
și suficientă pentru vitele proprii, va fi necesară înfiin-. 
țarea, și delimitarea. deosebit a pășunei pentru vitele lo- 

. 

cuitorilor, care și una Și, alta: va,. trebui să se separe - 
cu totul "din moșie și rămână ca pășune de veci, căci. 

„încă nu suntem ajunşi pe stadiul de înaltă cultură, ca să 
ratifice introducerea stabulaţiunei. Crescerea de vite bune 
nu pote deveni posibilă .și rentabilă până. nu îngrijim să
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avem maj întâi hrana suficientă și substanți6să pentru 
fie-care specie de vite-in parte și pentru ori-care sezon 

al anului. Pășunea din ogsrele sterpe şi din miriștea, secă, - 
puțin folos aduce, Pe. lângă iarbă suficientă esto apa care 

- în6ă contribue forte mult “la crescerea şi desvoltarea, vi- 

telor. Deci trebue să ne îngrijim ca, la fie-care suhat pe 
lângă pășune să fie adăpători mari și largi cu apă bună 

în ori-ce timp al anului, ca indispensabile ori cărui soit 
'de 'vite. 

Apoi nu: trebuesce. perdut din vedere iaptui că 'diferi- 
tele maladii .se transmit la, vite prin iarba. de. pășune și 
cu adăpătorile şi apa curgătăre, de aceea este bine ca 

atât vitele proprietăţii cât şi ale locuitorilor să-şi aibă fie- 

care păşunea: şi adăpătorile sale deosebite. Tot aşa se 
delimiteză deosebit pășunile și după fio-care specie şi fo-: 

16se ale vitelor, şi de obiceiii păşunea pentru vacile și 

bivolițele f&tate se delimiteză în apropierea : satului și curții, 
ca sera să .vină în sat ori la curte, pe când sterpele | 

„și gonitorele pot să aibă pășunea lor și- la capătul mo-. 
șiei. Tot așa și pășunea oilor se pote delimita în altă 

“parte opusă -și la extremitatea moșiei. Prin aiegerea te- 
“renului' celui mai potrivit pentru păşune și readucerea: lui 
la destinațiunea primitivă, încă nu va să dică a-l lăsa în 

părăginire şi a-l detrage folosinţei şi culturei, căci pășunile : 

„în adevăr bune. pot să renteze mai bine pămîntul de cât 

ţarinele, fiind tot-d'auna sigure și reclamă mai puține spese. 
Și locuitorii vor. plăti bucuros taxele de păşunat mai mari 
când vor căpăta o pășune naturală ori: artificială în a- 

devărat bună şi priinci6să vitelor lor, de cât -pentru cea 

din. ogârele sterpe. şi istovite, unde de oidinar nu aă nici 

0 plantă hrănitore. Prin. escluderea terenurilor de pășune 

din cultura tot odată facem economie în braţele de muncă 

pentru o mai bună lugrabe mai sistematică a țarinelor. 

Ce sa qis despre “pășune întocmai aceeași este de dis 

si despre finaţe —-deșşi finaţele mai ușor se pot compensa 

prin culțura trifoiului, lucernei, etc. 
_ Nu mal puţină atenţiune şi d'aprâpe cercetare merită 

și pădurea, după materialul lemnos ce există în ea şi 

stare, în care se găsesce masivul ei, dacă este în stare
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acum și pe viitor să renteze pămintul sai nu?! În casul 
din urmă pădurea nu este numai de cât de islăzuit fără 
de o chibzuire prealabilă asupra „tuturor raporturilor ei. 
La acestea nu trebuesce perdut din vedere -ce sa dis la 

_pag.. 65 despre păduri. Apoi o pădure este mult mai ușor - 
__de distrus şi de a scote rădăcinele de pe ea de cât a înfiinţa 
alta din noii, pe când o pădure existentă se pâte încă 
remedia. În cele mai multe casuri pădurile de la noi ai 
fost deteriorate mai cu semă prin pășunatul cu vitele, ori 
„prin O tăiere ivraţională că s'a: extras lemnul de valdre din 
„ele, şi aă-rămas numai ciurucul saii lemnul. mâle de mai 
puţină valore. Tâte aceste detecta ale pădurilor n6stre 
sunt b6le cu leac, cari se pot remedia. 

Tot aşa merită o de aprâpe cercetare grădinile, live- 
_dile de pruni și alți pomi roditori, obraţiile și viile în 
fiinţă după val6rea, lor intrinsecă. La, viile filoxerate sau 
distruse de filoxeră, trebuesce calculat dacă în loc de re- 
constituirea lor pe viţe americane nu ar rai fi avanta- 
gios de a le transforma în grădini de pomi fructiferi și 
cari anumite specii de pomi reușesc mai bine în âcea l0- 

- calitate ? Prin transformarea, lor în grădini de pomi ori 
ca lucerniere, pămintul va renta totd'auna mai bine de 
cât ca ţerine.! 

În privința clădirilor şi acareturilor. vechi și noui de 
pe moşie după .val6rea lor reală și starea în care se gă-- 
sesc, dacă ele mai corespund exigențelor moșiei saii nu, 
sunt la locuri potrivite ori ba, şi cam. cu ce fel de ame- 
lioraţiuni trebuesc aduse în bună stare ca să potă ele încă. 
folosi - până. la ridicarea. altora sau complectarea, lor. . 

Apoi este necesară să.luăm o informaţiune de la -ve- 
cini, G6meni b&trini asupra raporturilor pe cari noi nu- le. 
putem vedea şi. cunosce. _ 

Inflormaţiunea are -să se estindă și asupra raportarilor 

sociale, economice. climateric6. și locale ale moșiei, “dacă 

„pe moșie este sat ori nu, sunt braţe suficiente în locali- . 
tățile vecine “ori ba, sa lucrat moșia în. bani :saă cu în- 
voeli şi în dijmă, şi cari au fost învoelile vechi Și noui 
pe moșie, ori că pe lângă braţele din localitate s'aii mai 
adus și muncitori streini, de - unde şi pe câtă vreme, au



- 459 

fost ei angajaţi?! Invoelile. moşiei în raport cu cele ale 
„vecinilor. o 

_ Relaţiile economice a să se estindă asupra plantelor 
cultivate pe moşie şi a reușitei lor, preţurilor muncei pe vară - 
şi iarnă, prețurilor de vindarea productelor în localitate şi - 
în orașele vecine, mijlâcelor de transport şi de desfacere - 
a productelor, asupra taxelor” de transport pentru pro- Ia 

_ducte până la gara. ori schela mai apropiată. 
"In privinţa, climei şi localităţii, dacă bate des grindina 
în localitate ori nu, saii sunt vinturi reci. dăunătore, se 
ivesc friguri de baltă şi pelagra între Gmeni, b6le între 
vite, insecte pe: plante, etc. | 

Informaţiunile -să fie cât se pâte de minuţi6ss când 'se 
duce zăpada și începe munca, câmpului primăvara şi tomna - 
şi cât durâză ea, când cade bruma de :vreme ori "târdiă | 

porumbul şi strugurii :se coc bine ori nu? 
Lipsa de apă bună pentru b&ut şi spălat şi în cantitate 

suficientă, este tare simțită şi o adevărată calamitate pe 
cele mai multe “moșii; de multe ori nu s'aă: putut face a-' 

_careturi şi introduce vite cu deosebire din lipsa.de apă. 
-Do aceia va fi de lipsă d'a căuta mai întâiii după o vină - 
puternică de apă şi “săparea unui puț bun va fi cea 
d'intâiă instalaţie a noului aşezămint și în jurul lui vin. ri- 

- dicate'apoi celeilalte acareturi şi înzestrări. De asemenea 
găsirea şi deschiderea unei cariere de nisip sau. petriș ne 
va fi de mare folos pe fie-care moșie, pentru - ridicarea 
clădirilor, întreținerea curăţeniei în: curți, şi pe şosele și 

„drumuri, şi ne dă nisipul necesar; deschiderea, ci este ia- | 

răși lucru. prealabil construcţiilor. Căci de ce să cumpă- 

răm și importăm din altă. parte materiale, pe cari le avem 

pe moşie ? 
" Avend cunoscință și stabiliți toți factorii moșiei, putem 

să- procedăm îndată la alcătuirea, noului plan de cultură. 

In Muntenia imai tot-d'auna, trebuesc tâte înființate şi create 

din noii, căci arare-ori se găsesc elemente de cultură mai 

veche, după: care să ne putem orienta. În Moldova; din 

contră sunt încă: păstrate multe așezăminte vechi pe cari 

“1e-putem. păstra şi pentru viitor pe lângă re-cari modi- 

ficări.: “La proprietatea mică, pe loturile noui țărănesci încă,
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“ reclamă facerea unui noi plan economic, iar peste munţi 

unde s'a; introdus: deja, saii se introduce comasarea, face 

necesar compunerea unui noi "plan economic În locul cul- 

_turei extensive a sisteme trienale și bienale. 

Moșiile mari cari până aci ati fost cultivate de aren- 

dași unic prin învoeli cu locuitorii, de cele mai multe ori 

sunt lipsite de ori-ce acareturi.-și. zestre a moşiei ; dacă 

este să le-luăm spre ale căuta în regie, arare- ori le vom 

putea înzestra şi cultiva noi singuri de odată. În acest cas 

este necesar de a face-un plan economic general, pe care 

să-l -punem în aplicare în decurs de mai mulţi ani, și la 

început ne vom mulțumi a cultiva, şi înzestra numai o parte 

cu vitele .și uneltele proprii, iar locuitorii să rămână în fo- 

'losinţa. păminturilor și avantagiilor lor de până aci. A ne 

estinde prea mult dintr'o dată, nu este consult, căci nu 

este numai lipsa de 'acareturi, unelte! și vite cari ne îm- 

pedică și absârbe sume considerabile, dar. şi pentru a nu 

provoca neniulțurhiri din' partea munsitorilor, cari s'ar crede 

„ ameninţaţi prin noua sistemă de cultură. în obiceiurile și 
deprinderile lor. . - 

„ Dacă le reducem unele păminturi și. folose, le dăm. în. 
schimb compensaţiunea în altă parte și pe alt teren— 
d. ex. în locul suhatului estins de pân'aci dar fără iarbă 
pe el, le dăm o-păşune mai-bună de cât ceia care .aii 
avut-o sem&nată cu ierburi; dacă nu le putem lăsa mai 
departe finațele. în interesul vitelor n6stre propri, i în-" 
demnăm și ajutăm şi noi să cultive și dinşii trifoi, lu- 
cernă, sfecle, și cultivăm. şi noi, alături. de ei, eventual i 

ajutăm prin acordarea de seminţă -de trifoiă. etc. Nu le 
urcăm . învoelile pentru pămîntul dat în dijmă, dar în: 

„schimb le punem obligațiunea, ca să îngrașe şi ei pămintul 
în favorul lor și al moşiei.. Prin aceia că “i reducem din 
pămînturile avute cu dijmă, ie dăm mai multă ocupaţiune 

"în decursul verei la cultura mai, sistematică, și eventual 
ne  îngrijim de timpurii de a avea ocupaţiune pentru 
dinșii. în parte şi pe timpul sesonului, mort.. > 

Din. planul general punem în aplicare la, inceput în 
anul prim-și al doilea, numai o parte — înzestrând partea 

„cea mai importantă a moşiei, ridicând clădirile și acare-
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tele . principale, procurând vitele şi uneltele necesare, iar 
pentru rest r&mâne ca să le complectăm mai târdiui după 
trei patru ani, când: ne vom mai înlesni şi noi de mij- 

".lâce, căci se înmulțesc şi vitele, şi am câștigat şi expe- 
“riență mai multă în daraverile cu onienii, cunoscem mai 
bine împrejurările etc., şi locuitorii sa'ii deprins cu noua 
sistemă şi -mersul lucrurilor: “Alt-fel ne-am expune de a. 
ne avinta de odată, în cheltueli prea mari peste "puterile 

_n6stre, sati că: ne angajăm o' prea mare pârte din capi 
- talul disponibil în ecareturi unelte şi vite, în cât.la'urmă 

“să nu ne mai rămână capital circulator în de ajuns. Plan- 
taţii, drumuri, 'și' nouile împărțiri ale moșiei se pot face 
deja sai trasă în parte de la început, rămânând ca să'le 
continuăm însă în anii următori. Tot aşa putem face de 
la început şi pepinierile necesare, cari ati să ne dea puieţii 
pentru plantațiile -ce avem să facem în urmă. Din clă-- 
-dirile şi ecaretele vechi menţinem pe . cele ce mai: sunt - 

- de folos până ce putem să ridicăm altele noui și la .loc - 
mai .potrivit,. căci nu so caută din ce este făcut. adăpostul, 
_numai adăpost să fie pentru Gmeni vite, unelte şi productie. 

Insă nu ne putem lipsi la. început de vitele trăgătore 
şi de uneltele absolut necesare, cun: și -de ceva vite bune 
de prăsilă, -la cari” nu -vine atât: numărul în considerare, 

cât val6rea, lor intrinsecă. „A procura un număr prea mare . 
_de vite ne: împedică mai tot-Wauna, lipsa de: nutreţ: de - - 
bună calitate, apoi lipsa de adăpost suficient pentru ele, 
și. une-ori și lipsa de personal instruit, care să scie cîn- 
griji de ele; c ca să nu le r&pună. 
"Cu vitele şi: plugurile de. învoială de. la. locuitorii din 
sat sai aduse din altă parte — este peste putință să eşim 
din halul în care se găsesce moşia sub arendași. Ori-ce 

_păreche de boi de muncă proprii, însemnâză un noi pas 
cătră cultura raţională şi progres. Tot aşa e şi cn uneltele. 
Mai „curind putem inchiria şi împrumuta, unele mașini mari 
și scumpe, maşini de treerat, batoze ete;, ori reducem nu- 
mărul acestora pentru a ne putea . folosi de ele timp: maj 
îndelungat. ă 

Inainte de impărțirea moşiei în câmpuri, “lanuri și table 

este necesar, să-i precedă trasarea drumurilor și facerea,
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“eventuală: de scursori de apă, ete. Drumurile aii să plece: 

tote de la curte în formă de rază şi: paralele între ele,. 

avend' altele perpendiculare pe ele, aşa, că fie-care tablă, 

şi lan să aibă drum și comunicaţiune directă şi fără în- 

conjur' pe calea cea mai scurtă la curte. Drumurile să fie 
tot-d'âuna svintato şi destul de largi ca să pâtă trece 2 

“cară încărcate unul pe lângă altul, fără să acaţe sai să 
dea prin -semănături. Ele incă se pot marca prin unul sai | 
două rînduri de arbori, salcâmi, stejari şi .alte esențe. 
„La împărțirea, din. noii a moşiei în. divisiuni şi subdi- 

visiuni avem să îngrijim ca: să obținem pe de. o parte 

drumuri de comunicaţiune. largi și directe la fie-care tablă 
și secțiune.şi apoi tablele să fie în forme regulate în patrat 
ori în patru-later. Formele - geometrice regulate - şi. late 
sunt necesare cu' deosebire pentru terenurile . arabile ca 
să putem ara în lungul și latul, căci numai atunci putem 
_răshi, bine pămîntul cu cultura. Sunt cu totul nepotrivite fi-.. 
“gurile triunghiulare și poligonele neregulate, căci ne fac de 
multe ori. să ne tot întârcem cu carul și cu plugul în 
Joc de obosim vitele. In forme neregulate se pot delimita, 

“mai curind eventual: finaţele şi păşunile. Divisiunile şi 
subdivisiunile, cu lanurile şi tablele lor le facem pe cât 
este posibil de mărime egală pentru a obține o mai bună - 
repartisare a muncei, gunoiului și egalisarea producţiunei. 
“Dar trebue să ținem “cont, şi de configurațiunea. tere- 
“nului, de obstaclele naturale cari se opun. împărţirei regu- 
late — ca c6ste, cursuri: de ape, văgăuni peste cari nu. 

„ putem” trece cu carul şi plugul, și trebue să ne mărginim 

la rada veche a lor. Dacă pămîntul este de calitate di- 
ferită, la cel mai bun facem tablele şi lanurile mai mici, 

la cele sărace și de calitate inferidră, le facem mai mari, 
pentru a obține o uniformisare a recoltei şi producţiunei. 

Mărimea tablelor însă să nu trecă nici odată peste:50 po: . 

_gâne sai "peste 20— 25 ha, și să nu fie mai mică de un 
pogon, ca un plug să nu aibăce lucra oi întregă uri să 
fie silit să perdă şi a doua di de jumătate — 1/7, de diete. 

Numărul tablelor să nu fie prea mic dar nici prea. mare, | 
căci împedică numai exploatarea. Pentru mica proprietate 
ajung de obicei: 6—8—10 table suficient. Dacă se cul-
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tivă Și sparcetă saii lucernă, atunci pentru ele se face tar-. 
" lale deosebite, tarlale de escisiune și atunci se pot lua cu 
una două mai mult. La, moşiile mari însă, impărțim moșia, 
în mai multe secţiuni mari — câmpuri pe aceste în labură . 
sati lanuii, de câteva'sute pogone mărime — asolamente — 
şi apoi pe aceste le subdividem în table supuse unui număr 
diferit de ani — rotaţiune sati călcătură. Laburile.le deo- | 
sebim în centrale, nu numai fiind- -că se află în centrul moșiei 
sati în apropierea curței, dar se-şi cultivă mai intensiv 

„Şi în ele radimă; greutatea agriculturei — apoi sunt lanuri. 
externe cari sunt mai îndepărtate și se cultivă mai mult în 
modul extensiv. (Vedi fig. 34 Planul unei moșii pag. 464). 
„La fixarea şi trasarea. lanurilor şi sub împărţirea lor 

în table sati tarlale să avem tot-d'auna în vedere calitatea, 
pămîntului cu” privire la plantele ce are -să producă şi se . 
numesc lanul .de rapiță, "de grâu, sfecle, trifoit etc., după, 

- plantele principale cari ai să fie cultivate pe ele. La 
fixarea rotaţiunei: să avem în vedere că grâul și inul nu | 
se. fac bine dacă urmâză mai curind de 4 ani, iar trifoiul 

= roșu să nu: urmeze mai curind de 6—8 ani pentru a doua 
-“6ră pe acelaşi ' teren, căci nu se face, şi produce obosela . 
de trifoi în “pămînt. La, cereale:să nu urmeze 2 cereale. - 
una după alta, căci ambele umple. pămîntul -de buruieni, - 
ci fie-care să fie succedată de o plantă prăşitore, care să: 

"curețe buruienile din pămînt. Tarlalele pentru cereale pot 
deveni une-ori prea mici, în cât trebue să destinăm 2 și 8 

_la cultura aceiași plante de ex. la grâi, la oiz etc.,. dar 
pentru plantele prășitore pot fi sau prea mari de.nu le 

„putem birui cu munca, sai ca la ele şi leguminâse nu. 
avem cui să desfacem și să vindem produsul, şi deci ele 
vor. trebui - scindate provisoriii în 2—3 subdivisiuni cu. 

: plante: diferite. a, 
In 'ori-ce cas însă. este bine ca tablele şi lanurile să le 

fixăm .şi stabilim mărimea lor - odată, pentru. tot-deauna.. 
Prin precisiune și siguranță câștigă și administraţia, și 

- locuitorii, căci -ajung de cunosc şi ei exact mărimea fie- 
cărei table î în parte, şi cade de la sine necurmatele măsu- 
rători la fie-care muncă în parte, „gâlcevi dispute , amă- 
răciuni etc. să



 
 
 
             

                            
      

  
 
 

n
s
e
g
e
g
t
a
s
t
e
 1 

 
 

a
i
 

y 
; 

a 
i
m
i
 

i 

i, 
A 

C
S
U
 

a
f
 

T
a
 

S
I
I
 

RA 
P
E
 

a
e
 

Stea! e bn 
ITEAST 

: 
Î
S
 

a
r
ă
 

U
R
I
,
 

pupttte 

     



E 465 cc 

Nu. este răi ca -lanurile trase definitiv să le înconju- 
răm cu plăntații sai cu garduri vii înalte, cari servesc 
şi ca frumuseţe şi. ca mijloc de apărare de viscole și 
vinturi. Plantaţiunile. pe moșie ridică fort mult aspectul 
ei exterior şi dată şi folâse însemnate. - 

Centrul moşiei și întregei activități agricole îl formeză 
curtea, care pe cât mijlâcele şi condiţiunile locale permit, 

"ar fi mai nimerit să se afle tot-deauna situată .în centrul 
moşiei. Condiţiunile ce trebue să întrunescă curtea eco- 
nomiei vedi pag. 97. - 
„La moşiile mari de.mai multe mii de pogâne întindere 
însă nu este de ajuns cu o singură curte, care -ar da 
loc la prea multă cărătură şi alergătură fără de nici un 
folos încâce și încolo. Mai mult de 2-——3 mii de pogâne - 
să nu căutăm. să exploatăm. de la o curte, chiar dacă 
moşia este bine condiționată. Cu atât mai puţin vom putea 

exploata de la o curte centrală, de la centru ori de la 
extremitatea * ei, “când moşia este trunchiată, constând 
din diferite timpuri isolate şi fără de legătură între ele, ori 
că este delimitată în sfori și curele, în fâşii lungi de deci - 
de kilometri dar înguste. În atari casuri trebue să facem 

„.aprâpe pe. fie-care trup de moşie o. curte deosebită, la 
care să concentrăm producţiuniea, lui, iar pe moşia ca o 

sforă facem 'la mijloc curtea centrală şi la cele 2 capete 
câte o aședare mai mică cu instalaţii provisorii pentru 
adăpostul Gmenilor, uneltelor . şi vitelor de intemperii şi . 
„viscole, şi adunăm și o parte din recolte, așa că descen- - 
+ralisarea administraţiei se impune și cu „timpul vine .de 
la sine prin forţa împrejurărilor. , 

Domeniile mari ai de obicei mai multe oc6le admi- 
nistrative deosebite, şi fie-care ocol își are tote cele ne- 
cesare pentru căutarea sa. în regie ca şi când ar fio 

moșie de sine stătătore, de cât numai că stai sub o con- 
ducere comună, și aii unele organe superidre de control 

- comune — inspectori, casieri, comptabil, architect, etc. 
Un exemplu frumos, de atare .descentralisare şi Orga- 

„nisare de domeniu mare presintă - domeniul 'Jimbolea 
(Zsombolya) com. “'Torontal.— proprietatea Excelenței Sale - 

„d-lui conte Andrei Csekonics, constând „din 4. 000 jugăre 

"Dr, "Maior. iv. — Economia rurală. i , Ă ” 80 *
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teren mai tot arabil, şi deși moşia întregă se află bine 
. condiţionată constătătăre dintr'un singur trup de moșie 

bine arendat și basat pe 3 staţii de cale ferată şi cu o 

-schelă pe riul Begeu. „Administraţia moşiei este împărţită 

- în 14 ocâle administrative cu 7 filiale, afară de 15.000 

jugere, care nu sunt încă înzestrate, din cari 9.400 jugere 
sunt arendate la locuitorii: de la 3 sate de pe moşie, ca 
islaz de veci pentru vite. În colo moșia, întregă se cultivă, 
în regie cu vitele şi uneltele proprii —cu lucrători cu 
diua, mare parte în acord plătiți în bani sati producte, 
une-ori și cu lucrători în parte. Ocâlele administrative 

“ variază de la 1.200— 2.000—3.000 jugăre, având însă . 
„cele cari trec peste 2.000 pogâne câte una saii două filiale, 
sub îngrijirea unui ad-junct, cari de obiceiii după înzes- 
trarea, complectă a lor devin ocâle de sine stătătore. 
Moșia întregă trece de model ca împărţire și administrație 
agricolă, (fs. 35). 
„Da pagina 123 am reprodus aşedăinintele de la o sin- 
gură curte din cele 14 ocâle administrative, cea de la 
Puszta, Bozito.. Este de notat însă, că numai 5 curți ai 
fost mai vechi, iar cele-l'alte sunt înfiinţate după anul 1880: 
de: odată 'cu trecere la cultura intensivă de cereale, pe 
“când proprietarii noştri aă abandonat cu totul moşiile. | 
Luând una peste alta, se vine un ocol de administraţie la. 
2.424 jugăre cadastrali şi o filială la câte 7—800 jugăre. 
La domeniul Nagy Szent Miklos al contelui Nâko sunt 10 
administrații la circa 12.000 jugăre. | 
„Pe fermele model ale hergheeliei statului ungar de la Fă- 
găraş cu o suprafață totală de 7.410 jugtre împărţite în 4 
oc6le administrative, (la început erai 5) se vine un ocol 

“administrativ la 1.200—2.000 jugăre din causa desmem- 
"brărei enorme a domeniului. Însă pe fermele model a her- 

“"gheliei ces. și reg. de la Rădăuţi din Bucovina, la 4.500 
-ha-se vin 5 ocâle administrative, dintre cari cel mai mic 

. de la Frătăuți cu 868 ha, iar cel mai mare Rădăuţii cu 
1.389 ha., în fine, pe domeniul Bellia (pag. 124) proprie- 
tatea A. S. [. Archiducelui Frideric situată între Drava 
şi Dunăre'se vine un ocol administrativ,la 2.900 jugăre. 
la ţerile cu agricultura intensivă și capitaluri mari oc6-
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lele se fac cu mult mai mici ca întindere, la 700—800 | 

pogone; la principele Schwarzenberg în Boemia de: Nord 

se vine la 490 ha. un ocol: de administraţie și la -70 ha. 

o filială. Date din ţara nâstră noi nu putem comunica de 

cât ca fie-care moșie mare sau mică, se cultivă de lao 

singură curte și are un “singur administrator și cu câţi-va 

vătășşei, logofeţi pe lîngă. el.: Ba am găsit chiar pe un 

domeniul vast de 37 mii de pogone. un singur adminis- 

trator și fac totum. 
Aceste date luate din practica mare agricolă, din cele 

dintâi moşii, cari se cultivă în mod sistematic și aflătore 

chiar pe frontiera ţărei nâstre şi în mijlocul poporului 

"român, le credem. de normale şi pentru raporturile nostre, 

pentru acela care ar voi. să-şi înzestreze moșia sa, cu. cele 

necesare şi să introducă o cultură mai sistematică în regie, 

abandonând arendășia, şi cultura rapace. Bine. înțeles, că 

la fixarea. oclelor administrative și a filialelor nu avem 

să ţinem în vedere numai de întinderea terenului, ci şi 

de. calitatea luj, de felul producţiunei şi intensitatea cul- 

turei după valorile ce avem să administrăm de la.o curte 

oră filială. Cu cât cultura este mai intensivă şi sunt va- 

lori mai mari concentrate la un loc, cu atât ocolul de 

administraţie trebue să fie mai mic și vice-versa. . 

„Nu numai fixarea curței și delimitarea ocâlelor admi- 

nistrative şi a filialelor lor vin în considerare, dar şi do- 
tarea, și înzestrarea lor cât mai nimerită cu tote cele ne- - 
cesare unei exploatațiuni sistematice. Fie-care ocol de ad- 
ministraţie trebue să formeze o unitate de sine 'stătătâre 

„în tâte privinţele, numai controlul şi inspecția: şi unele 

biurouri centrale pote. să le aibă în comun cu cele:lalte. 

De asemenea pot să aibă în comun şi mașinele mari de 

“treerat, batozele: de . porumb şi alte mașini cari se între- 
buințeză mai rar, tocmai în vederea, de a face economii 
în maşinele mari și scumpe, plugul de abur etc., ca să le 
întrebuințeze cât mai îndelungat în an. Tocmai pe moșia, 
mare şi pe un domen întins există posibilitatea de a, face 

o mai bună î:npărţire și specialisare a muncei cât mai ni- 
merită sub tote punctele de vedere, după teren, climă, 
după. exigenţele plantelor, vitelor, aptitudinile Gmenilor etc.



Da 469 

Pe ori şi ce moşie mică ori mare, însă trebue să mai a- 
vem în vedere şi ţinem cont de unele măsuri preventive 
contra, incendiului, grindinei, apelor, eventual de maladii 

între vite, ce. sar putea ivi, ca să împedicăm lățirea lor 
prin isolare eventual să le putem preveni. 

La organizarea din noi a unei exploataţiuni agricole, 
indiferent dacă e mare sai mică, puţin: importă, trebue 
însă să ținem semă de cele 3. ramure principale ale pro- 
ducţiunei agricole în ce proporţie ait ele să fie represen-. 

"tate: producţiunea animalică (cultura vitelor), producţiu- 
nea vegetală (cultura plantelor). şi -industriile anexe agri-. 
culturei ce - putem . să înființăm, și cărei din ele să-i dăm 
o extensiune 'mai mare. Nu ori-ce moşie se preteză egal. 
de bine 'pentru fie-care producţiune. în parte, şi nici că se 
pâte exploata după voința n6stră extensiv sai intensiv, 
dacă raporturile sociale și economice nu sunt favorabile 
pentru o atare cultură. Apoi până la un punct Gre-care 
trebue să avem în vedere un început de specialisare, căci 
ceea-ce se produce pe moşie tot-d'aună la sigur și pro- 
ductele ese de bună talitate şi se pote desface maj ușor. 
şi cu profit, aceleia- trebue să-i dăm de la început o.în-“ 
tâietate asupra celor-l'alte producţiuni mai puțin renta- 
bile. 

Tote statele și-i ati desvioltat agriculiura lor și ai pro- 
gresat pe terenul. economic, numai după ce aii introdus 
plantele, vitele sati industriile agricole cele mai potrivite: 

cu solul și climatul lor: Germania de nord cu mult teren 
nisipos a câștigat enorm prin introducerea, oilor merin6se 
și a culturei “cartofilor. şi fabricaţiunei spirtului din care 
tofi; Germania centrală cu păminturi mai bune şi clima. 
domolă ca şi Silesia, Boemia, Moravia, sat. ridicat prin 
„cultura sfeclei. de zahăr şi fabricațiunea zaharului; Belgia 

prin cultura inului și industria, dantelelor . și reţelelor; 
Olanda, și Elveţia prin cultura, vacilor lăptâse şi: industria, 
lăptăriilor; Ungaria, prin cultura cailor și a vitelor 'cor- 
nute de stepă şi cultura grâului bazatpe o forte desvol- 
tată industrie a, morăritului. Precum fie-care “ţară își are 
produsele ei deosebite, pe cari le pâte produce mai uşor
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şi de mai bună calitate de câtalta, tot așa şi fie-care mo- 
'şie în. parte. | aa | 

Pentru producţiunea şi buna răuşită a.uneia sau alteia 
nu este de ajuns numai voința și o mare pungă cu bani 

"şi o moşie mare, ci se mai cere 'şi inteligența şi expe- 
riența în căutare. Factorii principali ai producțiunii agri- 
cole: sunt solul, clima și posiţia, cari ne ajută forte mult 
în tendințele și stăruinţele n6stre, ori că ne sunt defavo- 
rabile. Natura nu 'o putem forţa mai nici odată, deși a- 
dese-ori îi impunem noi voința n6stră, şi o silim să ne 
dea plante şi râde cari nu le-ar produce de la sine. To- 
tuși în acestea există o limită, peste care noi nu: putem 

" “trece. Lucrăm însă tot-d'auna cu spor acolo unde corri- 
„gem. numai natura, și ea ne ajută sau că nu ne estecon-! 
trară. | a 

Vite.bune..vom prăsi și cresce uşor acolo unde avem 
pășuni bune, apă bună, nutreţ de bună calitate și o climă 
domâlă sai cel puţin unde suntem feriţi de vinturile reci. 

"Unde nu avem acestea, trebue să introducem cultura nu- 
"trețurilor sem&nate, şi vara să ţinem vitele la grajd şi 
să le nutrim din mână, prin care spesele de regiecresc, 
dar nu și folâsele în aceiași măsură. . 

Unde nu avem de cât pășune şi nutrețuri de calitate 
mediocră şi inferidră şi nici artificiale nu putem înființa, 

- acolo. vom fi siliți de împrejurări să renunțăm la prăsirea 
şi crescerea de vite tinere — afară de casul dacă nu vroim 
să. comparăm nutreţuri concentrate şi să le ţinem mai mult 
la: grajd cu grăunțe și sfecle de cât la iarbă, sai să ținem 
numai vite mari — trăgătâre ori pentru lapte; pe acestea 
le cumpărăm adulte şi apoi. le vindem după :ce le-am 
folosit. Unde nu avem de cât nutreţuri de calitate -infe- 
ridră însă în. cantități mari —borhot de la velniță, tăiețel 
de la fabricele de zachar, acolo ne ocupăm numai cu în- 
„grăşarea vitelor mari și mici: afară de vitele de muncă 
cari tot-d'auna sunt necesare, | - E 

Unde ne lipsesc pășunele şi nutrețurile naturale cu totul 
sau devin imposibile din causa climei secetâse ori a strâm- 
torărei hotarului, acolo” recurgem la cultura nutrețurilor - 
sem&nate, a trifoiului și lucernei porumbului: verde şi sfec- 

N
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ielor cari  rosistă mai bine la secetă de cât pajiştile na- 
turale; unde nici ele nu se fac din causa uscăciunei, acolo 
reducem cultura vitelor la „vitele de muncă, și dăm ex- 
terisiune culturei cerealelor și plantelor industriale, cari se. 
recoltâză înainte de intrarea secetei. Intre plante încă facem 
o selecţiune şi cultivăm pe cele mai potrivite cu clima 
şi solul. Așa la câmpie renunțăm la cultura orzului de 
bere, a grâului de primăvară, a inului pentru fors cari 
nu reușesc cum ar trebui, dar vom cultiva cu bun succes 

“grâu de.tâmnă, orz pentru nutreţ, in pentru s&mință, ra- 
piţă cânepă pentru -tors, cară tâte reușesc mai bine și 

„sunt tot-d'auna sigure. In schimb. la coline și la pslele 
muntelui putem cultiva orzul de slad cu bun .resultat, | 
sfecla de zahar care tot-d'auna; este sigură, grâul de tomnă 
şi de primăvară, in pentru fibre, pometuri de tot felul — 
vie etc., cari tâte reușesc bine. De obiceiă unde reușesce 
bine orzul. de slad, acolo .se face bine. și sfecla de zahăr 

“şi vice-versa, cum și grâul. reușesce tot-d' auna bine după. 
 4rifoiul roşu bine încheiat.: 

Pentru. ținerea vitelor trebue să scim de la început ce 
fel de păşuni și finațuri avem, dacă ele sunt suficiente 
ori nu, și cari terenuri le: mai putem sustrage din cul- 

| tură de la țerine și arealul improductiv pentru a în- 
„ființa pe ele finaţe şi pășuni artificiale, ca finaţe și pășuni 
- proprii de durată, ori numai ca finațe și pășuni accesorii 
pentru un timp limitat sau în cultură alternă? Apoi in- 
stalaţiunile existente pe moșie și cele ce putem face în: 
grabă ne permit sai nu introducerea, unui număr: mai 
mare de vite de rase streine și delicate, ori că trebue 

“să ne limităm de o cam dată pe lângă vitele de ţară,-ca 

mai rustice şi mai rabdurii, dar să căutăm a le ameliora 

pe aceste treptat prin o mai. bună îngrijire şi hrănire, 

și vitele “streine ne reservăm a le introduce mai târgiii 

când vom avea instalaţiunile necesare. | 

Numai cu vite în adevăr bune, vom obține resultate mari 

intre cari vitele de rase culte. sunt tot- d'auna, .superidre 

celor .din rasele de ţară. Insă de multe ori este mai avanta- 

gios de a ţine vite de ţară decât vite de rase streine, mai 

cu semă când nu le putem da îngrijirea, necesară sati nu
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ştim căuta de ele. Cele dintăiti bine ţinute vor. da mai 
mari folâse de cât. cele 'streine neglijate, tigorite şi piper- 

_nicite. Apoi mâi trebue să ţinem s6mă şi de cerere și 
„posibilitatea de dastacere a lor, nu.numai de producţiune. 
Tot-d'auna vita bună își găsesce cumpărători şi are preţ, 
pe când pentru vitele ordinare: şi de puțină val6re—mai 
puţin. 

Desfacerea în apropiere este tot-d'auna mai avantagidsă 
de cât una îndepărtată. Cea .mai bună este: aceia unde 
cumpărătorii vin de cumpără vitele de la grajd și produ- 
sele de la magazie. 

Inmulţirea, numărului vitelor trăgătâre de: muncă și în 
fabrică, şi cele de rudă trebue să amelioreze moşia şi în- 

trega sistemă de. exploatâţiune prin gunoiul: mult ce pro- 
duc; ele. In .casul când moşia nu dispune de nutreţuri su- 
ficiente suntem puși în alternativă, sai să reducem parţial 

din. vite, ori să dăm o. mai mare extensiune culturei nu- 
teețurilor sem&nate, pentru a putea introduce regimul sta- 
bulațiunei, ori ca să înființăm o velniță sai altă fabrică, 
agricolă care să ne dea nutreţ ieftin cu" îmbelșugare, ca : 
să putem produce gunoiă mult și ieftin. Reducerea vitelor 
este tot-d'auna operaţia cea mai defectuosă de realisat. 

Industriile ca anexe ale agriculturei, se înfiinţeză -mai 

cu s6mă acolo, unde nu este căutare pentru productele 
solului ori când se pot desface numai cu anevoe, dar prin : 

fabrici produetele se transformă în substanţe: mai concen- 
trate de valdre intrinsecă mai. mare -ca :să pâtă căuta, şi 
piețe. îndepărtate și să supârte mai uşor taxele de trans- 
port. Industriile agricole de tot felul, sunt: deci acolo Ia, 
locul lor, în regiunile cu multă populaţiune, sai unde pro- 
ductele brute nu se pot vinde cu preţ, şi unde lipsesc 
căile de comunicaţiune, șosele împetrite, căi ferate, schele - 
etc. şi lipsesc piețe mari în apropiere, pentru a crea prin 
ele un noi debuşeii produselor solului. Dacă avem o fa- 
brică sati moră industrială pe moşie ori în apropiere, vom 
desface cerealele cu mai bun profit de cât dacă le-am vinde 
în stare de grăunțe pentru „export. Lăptăria este 'la locul 
ei acolo, unde nu avem desfacere pentru laptele dulce, 
dar transformat în unt și brinzeturi il putem trimite la
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orașele . mari şi mici din apropiere și depărtare. In schimb: 
însă dacă avem cui să vindem. laptele dulce dilnic sc6tem 
mai mult din el, de cât prin transformarea lui în unt și 
brînză, pe lângă că fabrica sporesce spesele de regie. Fa 
brica ține locul unei piețe. 

Industriile, anexe agriculturei, le impărțin î în industrit 
mari, mijlocii şi industrii mici de casă; industriile mari 

mai tot-d'auna modifică şi schimbă întrega agricultură și 
economie rurală, nu însă şi industriile mijlocii şi industria. 

'.mică de casă. Intre industriile mari agricole se numără fa- 
bricele de zahăr, fabricele de spirt, împărțite în velniţe agri- 

„cole şi velnițe industriale, fabrici de bere şi de drojdii, lăptării 
și cășerii, fabrici de cafea, de serobâlă şi- de slad pentru 

„export, morile artistice pentru făină us6ră şi grişuri;. in-: 

dustrii. locale de : speculaţiune sunt mori de apă și abur 
pentru făină ordinară, păsat și orzișor; ferestraie, fabrică 
de uleiă, piue, dirste, topile: și fabrici de bătut inul, şi 

 frint cânepa; torcătorii și țesătorii, fabrici de fringhil și 
-sfori; cuptorele de ars var, cărămidă, ţiglă, tuburi de 'dre- 
_nagiii, cariere de petră, humă, etc.; industrii mici de casă. 
particulare și mâi puţin pentru. speculaţiune sunt cramele 
și pivnițele pentru vin, cramele pentru făcut ţuică, din 
prune și rachiii de tescovină, prelucrarea inului, cânepei, : 

“lânei -și mătasei în industria mică de casă, împletituri de. 
coșuri și rogojini din nuiele de „rechită, din papură. și 
paie, etc; ă 

“Industriile mark agricole recer capitaluri insemnate! şi 
“multă materie primă pentru prelucrare, pe care nu este. 

în stare să-le-o producă și furnizeze mai nici odată o moşie 
singură, ori cât de mare și 'de sistematic exploatată ar fi 
ea, ci o pot produce numai asociațiunile şi reuniunile de 
agricultori mari și mici. Înfiinţarea, unei fabrici de zahăr . 
sati a unei slădării, „berării, fabrici de spirt, vine în îa- 
vorul întregei regiuni şi populaţiuni, și ea contribue în 
mod însemnat la “ameliorarea și progresul” agriculturii şi 

economiei. naţionale, Și e bine ca să participe mari și 

mici la ea. - - 
„Relativ mai puţin dar. tot încă fârte mare efect are în- 

“ ființarea unei lăptării mari societare, a unei fabrici de |
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„scrobslă ori a unei mori artistice pentru exportul da făină 
şi grișşuri ori a unei fabrici de Cafea-Franck din cicdre. 
M6ra artistică abia schimbă exploataţiunea agricolă, totuși 
ea înlesnesce comerciul şi traficul de' cereale, căci le cum- 
pără în masă când nu sunt preţuri şi nici. căutare pentru 
ele şi apoi le exportă sub forma de fâină, grișuri și. tărițe 
şi aduce bani între 6meni, crează deci un debușeii artificial 
unde .nu există. i - „ 

Industriile mijlocii, încă pot. să exercite nu numai în- 
fluența pur locală asupra proprietăţii cărei aparţine, ci și 
asupra populațiunei şi culturei din jur și avuţiei naţio- 
nale, căci le oferă mari înlesniri în ceea-ce 'privesce hrana, ' 
îmbrăcămintea şi locuinţa. . Este de mare importanță şi 
pentru țăran ca să aibă mora și ferăstrăul s&u, cărămi- 
dăria, ţiglăria în apropiere, de cât la distanţe mari, iar 
pentru proprietarul mare încă este de folos, căci el îşi uti- 
tizeză o cădere. și curs de apă, care alt-fel ar rămânea 
netolosit şi utilizeză iarna vaporul săi în mâră ori la fer&s- 
trău, ori la mașina de tăiat nutreţul pentru vite, care alt- 
cum ar sta nefolosit să ruginâscă. O. topilă sistematică 
împreunată cu o mașină de bătut inul ori de frînt câ- 
nepa, mânate cu forța de apă ori de abur, pot săatragă 
la sine şi dea un' avint. enorm culturei cânepei și. inului * 
în 2—3 sate vecine. -: De 

Industrii mici și mari s'ar putea :ușor înființa cu deo- 
sebire pe moșiile pe cari se găsesc diferite materii prime 
exploatabile: argilă fină și caolină, lut de olărie fină, de 
țiglă și cărămidă, pstră de cioplit, petră de construcţie și 
cuptore de var etc., întru cât *acestea nu cad sub prevede- 
rile legii minelor, ca inerente sub-solului. Este un r&ă şi 
defect al organisațiunii nstre sociale actuale, că la țară. 
nu se face cărămidă aprâpe nicăieri pentru construcţie și 
nici ţiglă pentru acoperitul caselor şi: nimestiilor agricole 
fie şi numai pentru trebuințele proprii, „fie pentru speculă. 
De aceia sunt la ţară la noi construcţiile masive de zid 

„aşa de rari și ne vin aşa de scumpe, Țiglă nu se face în 
țară. de cât numai în:2—3 localităţi la Severin, iar cără- 
midării de speculațiune nu există de cât la orașe și. tir- 
guri dar nu și afară la ţară, pe când în străinătate fie-
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care sat iși are cărămidăria lui, lutăria lui, nisipăria lui, 
iar altul. câte 2—3 publice. și particulare şi la 0 plasă se 
vin 2—3 ţiglării. 

Noi .cun6scem în: Moldova moșii. mari cu “păduri secu- 
lare de fag, pe cari nu le pot exploata. ci fac numai căr- 

_buni și potasă din ele, pe când după 'noi lemnele bătrine 
le-ar putea mai uşor întrebuința la arsde cărămidă și ți- 
glă, pe cari să le vindă pe la locuitorii din satele vecine și ar 
găsi un bun debușei pentru ele, ca să-și construiască și ei . 
case solide de zid și să nu mai ș6dă în case de gard de 
nuele și în bordeie. Pote ca chiar șila câmp paiele, stuful, 
turba, și lemnele..de salcie şi rechită de Baltă s'ar putea 
mai ușor'.utilisa la fâcut şi arderea de cărămidă de cât 
a li se da pirjol şi foc cu şiraîntregă ori vara-la treeriș 
în fie-care 's6ră; pentru a curăţi locul deele. Pe multe 
locuri se găsesce buna argilă plastică, și cu puţină stă- 
ruință și bună-voință din partea proprietarilor. și aren- 

daşilor s'ar putea: ridica case și clădiri rurale sistematice 
și la câmp dintr'un material, care adi rămâne nefolosit sau 
se perde fără de nici un folos. , 

Intre industriile agricole noi nu putem trece însă dru- 
tările, Chiar şi dacă brutăria aduce actualmente ceva venit 
moşiei, ea perde însă de altă parte, căci prin scumpirea pâriei 
în favorul brutarului strein de pe moşie, muncitorii mănâncă 
puţină pâne, şi radimă mai mult în mămăligă, şi hrănirea lor 
insuficientă şi unilaterală se transmite în sporirea morbi- 
dităţii. şi în scăderea, aptitudinei de muncă. De aceea chiar, 
în interesul proprietarului este, cu .risicul. d'a încasa mai 
puţin cu 2—300 lei pe an .de la simigiu;, da stărui ca 

- muncitorii săi cu anul şi luna să-și, facă dinşii pâne coptă— 
fie şi numai azimă cocă, pâne coptă în țest, — dar să 

mănânce pâne să-și cultive legume și. cartofi fie-care, ca 
să: aibă o hrană mai variată pentru 'a suferi mai puțin 

de friguri şi disenterie în. timpul verei. Dinsul.le pote 

chiar înlesni făcutul pânei prin facerea unui cuptor de pâne: 

„comun pentru argați şi prin punerea la dispoziția lor și 

a' combustibilului. necesar—paie vechi, ciocălăi de porumb, 

vreji de cartofi, paie de rapiță, de mac, eventual pus-" 

deriile de cânepă. Da ordinar ceea ce dinsul câștigă la 
7
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m6ră, perde la rișniţă căci câștigă de la cârciumar, brutar 
și zarzavagiui, ca să dea mai mult la niedic, farmacist și 
la lucrătorii streini cu diua, ca locţiitori la ai sti, pe cari 
ii ține invalidi o mare parte din vară. i 

Industriile mici de casă își a şi ele importanța şi rolul 
lor 'în agricuitură şi nu' pot fi nici, de cât ignorate. Apoi 

“de multe ori este mai. ușor de a ignora un lucru și a-l 
neglija de cât a înființa şi pune altul din noi în locui 
lui. 'Industriile: mici ne ajută mult în anumite timpuri da 
procura muncitorilor ocupaţiune şi câştig în sezonul mort 
de iarnă, când nu avem ce le da ocupaţiune afară la câmp 
ca să nu ș6dă fără ocupaţiune și numai să consume ceea 
ce aii agonisit vara, ori să trebuiască să fie ţinuţi de alţii 
de pomană. Unele din ele se pot perfecționa încă mult 
din starea primitivă în care se găsesc astădi — d. es. fabri- 
țiunea vinului -și țuicei prin. înființarea de pivnițe şi be- 
ciuri sistematice. pe comune și plăşi, şi introducerea unui 

„tratament mai raţional:al produsului; altele se găsesc deja 
“pe o scară înaltă de perfecţiune d. es. industriile textile şi 

a văpsitului. Ceea ce lipsesce industriei nostre textile de casă 
sunt. instrumente mai sistematice, ca să dea, spor:mai mare 
la muncă, apoi concentrarea . și fasonarea ei pentru co- 
merciul mare de export, Da 

Pe multe locuri proprietarul pâte contribui mult la pro- 
gresul industriei de casă prin. oferirea. unei materii prime 
de bună calitate—d. es.: fuior bun de cânepă, in, lână, etc. 
eventual prin acordarea gratuită la, femeile muncitorilor 
de îrundă de dud pentru vermii d& mătase, şi aprovisio- 
narea sa cu saci făcuți în' casă şi alte utensilii de la lo- 
cuitori, comande date la câte o văduvă ori: o familie să- 
racă. Numai mulțimea de saci 'ce s6 cumpără pe fie-care 
an în țară și de fie-care proprietar și arendaş în parte ar. 
fi în stare să desvolte enorm țesătoria în localitate. . 

Este adevărat că un sac de cânepă făcut în casă, costă 
2-—3 lei — pe „când unul_ de iută cumpărat din târg costă 
numai Î lei —'totuși cel d'intâii ţine 3-4 ani de dile, 
îl putem și spăla și pune la fert cu leşie de .repeţite ori 
și tot ține, pe când cel din urmă nu ține de cât un singur 
an; dacă Pa plouat odată nu ține nici un an. Tot aşa cu
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cele-l'alte unelte. Peste munţi industria română de casă 
a panurei şi dimiei susține -cu bun succes concurenţa şi . 

a industriei mari de fabrică şi a celei. mici. săsesci de la 

oraşe, şi ea a creat o mulțime de alte industrii accesorii. - 
Impletitul de coșuri și de rogojini din nuiele, papură, paie 

pote să procure -la baltă. ocupațiune iarna întregă la băr- 
baţi: și să le aducă frumose' câştiguri. Insă ar fi necesar 
de a îngriji şi de cultura și îngrijirea rațională a răchitei 
cultivate sistematic anumite varietăți fine pentru a da un 

„produs bun, căci nu ori-ce răchită este egal de flecsibilă. 
Apoi. la cultura, sistematică a răchităriilor se întrebuințeză 
adi și masini speciale pentru cojitul și despicatul răchitei 

cari lucr6ză mult mai expeditiv și mai sistematic de cât 
pâte . face omul cu mâna, deci. şi capitalul jâcă rol: La 
pomicultură şi vii se pote.face mult prin cultura de va- 
rietăți mai bune şi .modul de uscat. și conservatul : fruc- 
telor. să fie mai sistematic: | , î a 

_ Industriile anexe .agriculturei sunt deci de considerat. 
din un întreit punct de vedere, din al utilisărei materiei |. 

prime, din al speculaţiunei și venitului bânesc, şi a 3-a din 
punct de vedere social, al ocupațiunei muncitorilor. Fie- 
care din ele în particular este de ajuns de a justifica exis-.. 
tenţa lor şi merită de a fi încurajate de proprietatea n mare 

„Şi de cea mică. 
1). Fabricațiunea zachăr uluă are influența. cea, mai mare 

supra agriculturei și desvoltărei economiei naționale -mo- 
derne. Pretutindenea cultura sfeclei a adus bogăţie în 
pămînt, a ameliorat şi, dires vitele, și a adus capital şi 
bună stare între -6meni. Zacharul se fabrică actualmente 

„cu. preferință. din sfecle, mai puţin din trestia de zachar 
şi sorg — iar din porumb, jugastru și,alte plante deşi s'a 
încercat dar. n'a reușit. Fabricaţiunea zachărului din: sfecle 

dateză cu deosebire de la închiderea continentului. Europei 

de către Napoleon Bonaparte, contra.coloniilor engleze — 

“pentru a ruina comerciul' Angliei. Actualmente fabrica- 
țiunea zachărului este o industrie din .cele mai grandidse, 

atât câ întreprindere cât şi ca technică,. daraveri, etc. 

Fabricaţiunea zacharului este. rentabilă numai în mare.: O 

fabrică 'de zachăr ca să „potă exista, și susțină concurența
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cu cele-l alte, trebue să aibă să prelucreze cel puțin 2.000 q 
sfecle pe di, şi campania de muncă dureză 80—100 dile 
maximum. Fabricele mari moderne sunt întocmite pentru 
câte 6 — 8 — 10 mii de cântare metrice consumațiune 
dilnică. DR Se e 

„_ Rari sunt fabricile acelea cari să fie avisate numai la 
- producţiunea, de - sfecle-a unei: moșii singure. La o pro- 
 ducţiune: medie de. 260 — 300 q la hectar, ar trebui la, 

cantitatea minimă 3—400 ha cultivate în fie-care an cu 
sfecle — și. fiind-că sfeclele 'nu se pot cultiva mai curând 

"de cât la 3—4 ani pentru a doua ră pe acelaşi loc — ar 
trebui deci o moșie de 1000—2000 ha pentru alimentarea 
cu sfecle a unei singure fabrice mici; cele mari reclamă 

-o suprafață îndoită şi întreită din acâsta. | 
Fabricile de zahăr reclamă capitaluri însemnate de mi- 

line de lei. Micii cultivatori şi ţăranii arare-ori. sunt în" 
„stare să-i procure capitalurile necesare și. să producă că- . 
timea, necesară de sfecle la timpul oportun. Acesta o pot. 
face cu mai bun succes marii cultivatori Este însă mai 
nimerit ca fabricile de zahăr să se înființeze de cătră 
reuniunile agricultorilor - mari și mici ca acţionari, căci 

_ atunci interesele producţiunei merg. paralel şi mână în 
-mână cu ale fabricaţiunei, pe când dacă capitaliştii şi fa- 
bricanții sunt streini, prea. des se întâmplă .că ei scad 
preţurile sfeclelor -în detrimentul cultivatorilor, pentru a. 
„obţine dividende cât mai mari de la capitalele lor. O dovadă 
mai mult că angajarea capitalurilor streine nu ar prea fi 
de folos proprietarilor -și agricultorilor noştri. 
" Sfecla. de zahăr nu se pste produce de cât po oa 
mită periierie de la fabrică 20—30 llm. pe șosele, și 
_70—80 klm. distanță pe calea ferată; în afară de aceste - 
zone spesele de transport ale sfeclei consumă, aprâpe întreg 
beneficiul. Cu privire la braţe sfecla de.zahăr este o cul- 
tură scumpă și migălosă, care reclamă și absârbe multe 
brațe. Pe ea nu o putem cultiva nici cu învoeli cu.l0- 
cuitorii, nici în dijmă ori în.parte și nici: cu lucrători 
neexperimentați. Ea pretinde o muncă intelicentă si: face 
mari pretențiuni și la muncitori ca şi la administraţie. În 
privința acesta este mai nimerit d'a.căuta d'a forma din 

-
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locuitorii locali un contingent de muncitori experimentați 
prin ori şi ce mijlâce, de cât a importa an de an muncitori 
speciali din streinătate, şi apoi tâmna după săvîrşirea mun- 
cilor câmpului de a-i tiimite înapoi în țara lor. Casul 
d'intâii l'a aplicat cu bun succes fabrica de zahăr dela 
Braşov (Bod) şi care a format în câţiva ani buni mun- 
citori şi cultivatori de sfecle dintre Românii din localitate, 

„cu cari a putut înlocui perfect pe muncitorii moravi aduși 
„la, început, pe când fabricile din România, cari benefici6ză. 

de prima însemnată de 16 bani la kilogramul de zahăr 
dat în consumațiune, s'aii mărginit numai de a importa 
„muncitori streini cu drâia, când din Moravia, când din 

Ungaria sai Galiţia, şi după deci de ani tot nu dispun 
încă de muncitori experimentaţi,: de. cari dinsele at  ne- 

„cesitate, şi nici cultura sfeclelor nu prinde rădăcină în 
țară. Fabricile n6stre se ajută mai. mult cu micii cultivatori 
țărani de. cât cu arendașii şi proprietarii mari, căci sistema, 
de cultură cu învoeli ale acestora, este cu totul insuficientă 
faţă de exigenţele mari ale sfeclei de zahăr, dar nici aren- 
daşii nu sunt mulțumiți cu producţiunea -ei. Tocmai la. 
noi sunt raporturi economice, cari contrasteză cu totul cw 
cele experimentate în streinătate. 

Sfecla de zahăr trece drept una din plantele cele mai 
bănose dar şi drept una din cele mai exigente. Nu pe ori 
şi ce teren şi în ori şi ce localitate se pote cultiva cu 
succes sfecla de zahăr. Pentru ea;se cere un pămînt profund 
permeabil şi bogat, şi de o composiţiune. intermediară. 
având ceva calce în sol sai în subsol. » 

Pămiîntul să fie şi bogat de'la natură sai în putere, 
ca forță veche a lui. 
— Cu privire la climă, sfecla de zahăr * recere o climă dulce, 
caldă, dar temperată. Pentru ea 'gerul de iarnă nu vine 
în considerare dar bruma. și zăpada timpurie “i strică. 
Primăvara tinjesce de secetă. la- răsărit și prășit — vara. 
mai puțin. Ii trebuesce însă. multă căldură mai cu semă 
în luna lui August și Septembre pentru formarea zahă- 
vului — ceia-ce la noi mai -tot-d'auna o are. Regiunea cea 
rhai potrivită, pentru ea este după” experienţele. de până 

acum. regiunea delurilor, mare parte: din Moldova și OI- 
1 

.
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tenia. De altfel cenţrele industriei zahărului sunt Mora- 

via, Silesia, şi provincia Sacsonia, ţări în cari porumbul 

„chiar scorumnic nu se mai câce, iarla sud centrul ei 

este în Rusia meridională în jur de Kiev. Resultă d'aci, 

că ea sar face la noi şi la polele muntelui și la câmp. 

Raporturile sociale şi economice decid mai mult de cât 
cele climaterice şi geologice. 

In privința 'muncei ea; este fârte exigentă. Lucrările ei 
nici odată nu le putem nică amina și nici substitui ori 

face pe jumătate. Nică” odată lucrările necesare ale ei să 
nu ni se pără ca o sarcină, ci ca un mijloc de progres; 
şi amelioraţiune. Ea recere în adevăr-mai:. multă muncă 
de cât ori-care altă plantă agricolă de la noi, însă ea îm- 
bunătăţesce şi drege. considerabil pămîntul, în urma căreia 
apoi. pămiîntul se lucreză cu înlesnire și tâte cele-lalte 

“plante reuşesc mai bine şi dai o recoltă mult mai abun- 
dentă. Sfecla de zahăr şi orzul de bere sunt actualmente 
plantele cele mai bănâse cepot să existe, sunt mai tot- 
d'auna, sigure, și nici pe departe nu sunt așa de riscante 
ca rapiţa ori hameiul. - 

Nici odată nu avem recolte suficiente în anii d'intâii, 

până ce pămintul nu este încă r&sbit cu cultura. Pe un 
pămînt sărac de la natură și cu sistema rapace cu ele 
n' avem, ce căuta, căci pămîntul se sleiesce în scurtă vreme 
cu. totul, de nu mai produce nimic în urmă. Ingrășămin- 
tele verdi, bălegarul şi îngrășemintele chimice “date din 
grei sunt indispensabile și singure cari "i asigură reușita. 

Se împacă mai puţin bine: cu sine de cât cartofii, și cul- 
tivându-le prea, des se ivesc parasiţii acei numiţi rematoşi, 

i de. cari nu ne mai putem scăpa uşor. 
Spesele de. cultură sunt în adevăr mari dar este mare 

şi venitul net. Spesele de cultură sunt mai mari de cât 
la alte plante agricole, fiind-că ne trebuesc braţe multe, 
vite proprii de muncă, unelte și tot felul de mașini spe- 
ciale și să avem lucrători încercați nu novici, cari încă 
sunt mai scumpi de cât cei ordinari. Spesele' de cultură 

se urcă la pogon la 150—250 lei — dar venitul brut încă 
se urcă la. 300—330 lei, așa că i scădend cheltuelile tot 

.
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mai rămâne un beneficii net-de 50—80 lei la pogon și 
plătesce pe toți factorii producțiunei bine. . 

Pe lângă venitul bănesc din - vindarea sfeclelor la fa- 
brică, mai obţinem la extracţiunea, zahărului prin diftusiune 

încă '30—40%, din greutatea sfeclelor — residurile lor 
tăiețeii, cari încă represintă o val6re. destul de bunicică. 

Prin opărire (difusiune) sa, extras din ei numai zahărul, - 

“iar tote substanțele nutritive aii rămas în ei nealterate și, 
n6 servesc la nutrirea vitelor şi îngrășarea pămîntului. 
“Tăieţeii de zahăr dai un - nutreţ forte important pentru 
hrana și îngrășarea, vitelor, și din economiile producătore 
“de sfecle dispare lipsa, cronică de nutreţ, dispar acele 
vite pipernicite şi tigorite_de fâme, cum și lipsa vecinică.. 
de gunoiii, căci tăieţeii de zahăr cum % aducem de la 
fabrică îngropaţi în părrint se înăcresc și apoi se pot ținea 
aprâpe un an întreg. fără să: șe strice și: dăm din ei 
până la noua: recoltă la vite. Ei sunt buni mai cu secmă 
pentru îngrăşatul vitelor .mari şi oi dar şi pentru vacile 
de lapte. Cele mâi multe economii cultivatâre de sfecle 
se ocupă accesorii şi cu îngrășatul. vitelor pentru ca să 

pstă utilisa mai nimerit cantitatea mare de risiduri de 

-sfecle. Atât sfeclele cât şi residurile lor sunt cam sărace 

în-principii azotâse şi trebue să cumpărăm. nutreţuri în- 

tăritâre -— pentru a le putea utilisa suficient. 
:2) Industria spirtului. ca annex al agriculturei. 
Fabricaţiunea, spirtului din bucate, cartofi şi fructe este . 

o industrie agricolă care 'și are rădăcini vechi şi temeinice 

în țară; cu deosebire velnițele mari și mici în Moldova 

de sus, iar căldările mici, de ţuică şi rachită de prune şi: 

de drojdii. în Muntenia. După vremuri, erai peste o sută . 
de. velniţe în deplină activitate în Moldova, în cât Domnul 

ţării, Alecu Morruzi, credu de cuviință de a se interesa 

de ele, şi apăra la Portă existenţa 'lor și: capitalurile. în- 

vestite în ele, de concurenţa, ce' le-o făcea spirtul po-: 

lonez din Galiţia. Mai cu s6mă înfiinţarea fermelor model 

de la Rădăuţi din Bucovina după ocupaţiunea austriacă, 

exercitară „o influență însemnată. asupra: agriculturei -mari 

din Moldova limitrofă... In. sec. XIX-lea numărul lor a mai. 

sporit până pe-la 1850. Insă o politică economică și î- 

Dr. Maior, IN, — Economia rurală. - 3t ÎN
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nanciară greşită, le-a adus pe cele mai multe la ruină, 
în profitul câtor-va fabrici moderne industriale, cari aveai 
şi rafinării, prin impunerea rectificării obligatorie a spir- 
tului dat în consumațiune, și acordarea de prime de export 
unic pentru spirtul rafinat ce'se scâte din ţară. 

După noi merita velniţele cari se ocupaii cu fabri- 
carea spirtului brut, egală dacă nu mai multă incuragiare 
de cât rafinăriile. Altul este rolul şi influența velniţei! 
agricole. afară la ţară, unde nu -este desfacere pentru 
producte, iar transportul lor la orașe şi porturi difi- 
cil, şi altul al fabricei cu rafinărie ca industrie inde- 
pendentă, situată la oraşe şi în centre mari comerciale; 

“ “cea d'întâii atrage. la sine productele regiunei, le procură 
artificial un debuşei, şi consumă lăturile (borhotul) cu 
vitele în localitate, pe când velniţele industriale din. cen- 
trele comerciale aduc bucatele -și de la mari depărtări, | 
iâr borhotul îl usucă avându-l în cantități mari, şi-l ex- 
portă fără a fi silite de a-l utilisa în localitate. Cele d'intâiii 
prelucreză numai productele moşiei proprii, și le trans- 
formă în fabricat sati semi fabricat — spirt brut sai spirt 
rafinat iar residurile cu tâte substanțele minerale extrase 
din pămînt român în moşie de hrănesc vitele și gunoiesc 
pămîntul cu ele; apoi velnița dădea ocupaţiune şi câștig . 
la Gmeni în timpul iernei când munca câmpului conte-: 
'nesce şi permite și ţăranului să-și diregă şi îngrașe vitele 
sale la borhot ca până primăvara să le dea grase şi vindă. 
Tote aceste avantagii cad saii se reduc la minimum po- 
sibil la fabrica; industrială de Spirt, care iucrâză necon- 
tenit aprâpe anul întreg și are personalul ei stabil. 

- “In străinătate fabricațiunea, spirtului este în posesiunea 

precumpănitâre a velniţelor dise agricole — Zandivirthschaft- 
liche Brennereien şi prea, puţin de domeniul fabricelor mari 
industriale. Cele d'intâiă fiind-că sunt avisate numai 'la 

_producțiunea proprie de cartofi şi bucate sunt impuse 
la imposite mai mici de cât fabricele mari industriale și 
se bucură şi de alte înlesniri, de cari aceste din urmă la 
contingentul lor mare nu ai nevoe. La, cele d'intâiu fabri- 
caţiunea, spirtului este în strânsă legătură cu agricultura 

„ şi cu crescerea vitelor. Mai cu semă moşiile cu 1 pămtnturi 
x
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uşâre nisipose, - produc cu deosebire cartofi iar cereale 
“puţine, numai atâtea ca să aibă paiele necesare “pentru 
nutreţ şi aşternut la vite, iar-borhotul le dă nutreţul prin- 
cipal tâtă iarna pentru hrănirea și îngrăşatul vitelor şi . 
pentru producțiunea necesară de gunoii. Dar dacă și la, 
transformarea productelor în spirt, nu le-ar remânea alt 
“beneficii net de cât lăturile sati borhotul pentru nutrirea, : 

„şi îngrășarea, vitelor, tot încă este un câștig acceptabil. 
In Rusia unde s'a introdus deja monopolul, fabrica- 

(iunea, spirtului” a rămas în mâna, velniţelor particulare, 
şi numai rectificarea lui. se face în rafineriile. statului. 
Une ori şi rectificarea. se dă de stat fabricelor particulare 
în arendă pe lângă controlul.necesar din parte-i şi statul 
plătesce 20 copeici — 60 bani-de vadră. Şi acolo înainte 
de introducerea monopolului 1895 — se vindea, și exporta 
spirtul brut nerafinat. Astăqi statul” cumpără spirtul - ne-. 

„cesar monopolului s&ii prin repariițiune şi adjudecare; 
AAN 

în .casul d'intâiii împărțind cantitatea necesară asupra, tu- 
tulor velnițelor în activitate în raport cu producţiunea 
pe cei 3 ani din urmă: iar prin adjudecare pe basa, ofer- 
telor făcute. 

"Velniţele agricole sunt forte desvoltate, și O necesitate- 
-cu deosebire “pentru regiunile sărace și înapoiate în cul- 
_tură şi cele cu terenuri nisipâse, unde nu răușesc de cât. 
cratofii, apoi pentru .regiunile lipsite de mijlâcele de. co- 
municaţiune pentru scâterea bucatelor la schele. Car-: 
tofii, nu se pot nici ținea timp îndelungat, și nici a.-se 
transporta pe distanțe mari, deci nu avem cui să-i vin- 
dem când sunt în cantități mari. Ca nutreţ pentru vite ei' 
sunt puţin apți, fiind-că raportul lor nutritiv este prea larg-— 

| ai prea multă apă și prea multe substanțe ternare și prea pu- 

ține substanţe azotâse, iar'prelucraţi în spirt rămâne bor- 

“ hotul cu un raport nutritiv mai îngust. Velniţele din ță-. 

rile nordice ale Europei: Germania, Galiţia, Polonia, Ru- 

„sia, prelucreză mai mult cartofi, cele din centru și sud-est: 

Ungaria, România, Austria, ete, prelucreză mai mult po- 

rumb în amestec cu cartofi, ori şi numai porumb curat. 

Dintre cele 49 fabrici, de spirt ce actualmente mai sunt 

încă în ființă în România, numai 8 situate în județele Bo-
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toşâni și Dorohoită preluerăză cartofi, în parte şi porumb, 
_iar - încolo tâte numai. bucate, aprâpe exclusiv porumb; 
- velniţa de la Bragadir a prelucrat și melassă cumpărată 

de la fabricele de “zahăr, 
Apoi d-nul Mirclker recomandă: cu deosebire prelucra- 

rea de porumb ca un mijloc de a. combate eczema, la 
vite provenită din borhotul de cartofi şi fiind-că porumbul 
nu numai că dă. spirt mai mult dar dă -și lături mai 
bune — mai nutritive, fiind mai bogate în grăsime şi sub- 
stante albuminoide. După d-sa porumbul românesc este 
tot aşa de-bun ca şi cel american, dar se pare că te- 
chiul: porumb românesc este mai bun pentru  fabrica- 
ţiunea spirtului de.cât porumbul  cincantin. Apoi fabri- 

- caţiunea spirtului a făcut progrese uriaşe în timpul din 
„urmă, putând să lucreze porumbul i în bobe, fără, de a-l mai 

măcina ca "nainte, prin care sai obținut nu numai 0 

economie însemnată de timp şi spese la măciniș, ci şi 
„0 extragere mai “sistematică a amidonului din el și pro- 

 ducţiunea e mai mare. In anii ploioși unde poruribul 
nu sa putut coce în de ajuns, și suntem amenințați să 
ni se strice porumbul .necopt până e încă crud, el se 

„pote încă forte bine utilisa la fabricaţiunea, spirtului, "fiind: -că 
prin tratare cu abur și: prăjire se distrug tote. microor- 

_ ganismele vătămătâre sănătății, ce sar fi încuibat în el, 
pe când. porumbul: muced dat la Gmeni le produce pe-_ 
lagra,. Spirtul la. rafinat se curăță ' perfect de ori şi ce 
materii toxice. Pâte borhotul de la un atare porumb stricat, 

mucigăit să nu fie așă bun — dar spirtul nu are nici un 
cusur dacă este bine rafinat. După analisele porumburilor 
românesci făcute de d-nul Dr. Lupa. 

” Varietatea, mostre  yreut. E mat materii z £ 

- »Spee.' “apă uscată proteină grăsime fără az. £ 
„ 1) Porumb galben .12 1,218 8,33 91,66 10,65. 4,56 7241 1,3221 
.2) Cincantin 15 1,24: “861 91,38 11, Gl 4,97 70,63 1,2725 
3) Portocaliii.. 5 1,22 802 9 3971111 4, "POL 1,33 21 

_4) Pignoletto 3 1,23 8, SL 31, „38 11, sl 454 71,16 1,19 24 

La fabricațiunea spirtului şi a rachiurilor: se întrebuin- 
ț6zii- producte zaharose şi âmidonâse: cereale, porumb, 
secară, orz, apol cartofi, melasă, fructe diterite, drojdiile
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de vin, (tescovina etc.) Orzul şi secara servă la prepara- 

rea sladului, care la rîndul lui servă la prepararea alo- 

viței — şi acâsta la plămădit. Adică orzul şi secara _se 

udă şi se pun la încolţit până ce le dă cotiledonii — 

colțul bine, atunci se usucă repede şi strivesce şi ferbe 

apoi după răcire i se pune maia. sati cuibul de la 'o-altă: 

preparaţie şi se lasă să fermenteze la o temperâtură scă- 

dută 24 ore sub influenţa unor organisme mici — mMiCro- - 

organisme humite Saccharomyces cerevisae sai drojdia berei, 

care transformă amidonul în zahăr — şi acâsta este olo- 

vița. Ea se pune în cada.de plămadă ca să transforme 

făina sai amidonul din bucate, porumb, cartofi, în: masă - 

în zahăr și zaharul în alcool şi acid carbonic, care apoi 

se destilză prin încăldire cu aburi sub presiune. 

La plămădit se transformă: zahărurile în :.lcool — a- 

fară. de circa 5%, cari r&mân..nealterate. Incolo tote 

“substanțele rămân nealterate şi trec în borhot, şi le dăm. 

la. vite: O sută kilograme de porumb dă 33—35 litri 

spirt brut de 92%,, tărie și circa, 400 litri borhot dulce. 

“prâspăt. Secara şi. orzul se întrebuințeză cu deosebire la. 

prepararea de slad, iar porumbul la plămădit; și tote 

porumburile n6ştre ce exportăm se întrebuințeză în străi- 

nățate cu deosebire la fabricațiunea spirtului. Ore nu sar 

putea prelucra ele cu mai bun succes 'în țară în spirt în 

"velniţe agricole, ca pe de o parte să rămână cultivatorilor 

„taxele de transport, iar pe de alta ca lăturile lor, cu sub- 

stanţele nutritive din ele să nutrescă, vitele? Apoi mo- 

-siile n6stre sunt ca întindere destul. de: mari ca să pro-' 

ducă bucatele necesare unei velnițe mijlocii, și să renteze 

în 'de ajuns înfiinţarea şi exploatarea regulată a ei. 

Deci nouă ne-ar trebui să avem în țară cu deosebire . 

atari velniţe: agricole cât de” multe; şi în loc de porumb, 

secară, şi orz în. b6be; să exportăm cât mai mult . spirt: 

brut și rafinat, şi' prima de export să. se acorde după 

“spirtul brut. Ac6sta ar aduce fârte mare folos cu deose- 

bire' la câmpie, unde după spargerea păşunilor şi _fina- 

- ţelor, locuitorii nu mai ai nutreţ pentru. vite afară din co- 

_-cenii de porumb şi paiele de grâii. Cu ajutorul fabricilor 

:-ei ar căpătă îndată mari cantități de nutreţ în borhotul 

7
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„dulce de porumb t6tă iarna și pe un preţ ieftin, care ar 
face rentabilă și pentru dinşii îngrăşarea vitelor — apoi 

le oferă mijlâce de muncă și câştig cu braţele şi cu carele. 
Velniţele agricole încep campania lor tâmna după ce sa 
mai răcit vremea și lucrâză t6tă iarna până în primăvară 

“când dă iarba şi vremea s'a încăldit, unde începe iarăși 
munca câmpului — va să dică ele oferă ocupaţiune și 
câștig la 'locuitori, tocmai atunci, când munca câmpului 
stagneză. SE e i 
„Apoi spirtul brut și rafinat sub un volum mic - repre- 

sintă o val6re mult mai mare de cât cerealele, și pâte fi 
deci transportat mult mai uşor și acolo, unde nu există. 
nici căi ferate și nici şosele împetrite, fără a-și perde con- 
siderabil din valdrea sa, şi velniţa atrage în jurul ei și 
desvoltă o mulțime de industrii .cari înainte nu existaii. 
Velniţa agricolă în fine nu reclamă un capital așa mare. 
de învestire în clădiri și aparate ca una de zahăr, așa în 
cât. o pote înființa și un proprietar particular. cu o moșie 
de 2—3.000 pogâne ca să i se renteze — eventual 2—3 
proprietari asociaţi la olaltă, să aibă una în comun cari 
au moșiile învecinate. Pentru rafinatul spirtului “este de 
ajuns 0 rafinărie la 10—12 fabrici mici de spirt. Toemai 
rafinăriile sunt un defect al. organisaţiunei nostre econo- 
mice, căci fie-care fabrică de spirt şi de zahăr mare sai, 
mică și are aqi rafinăria sa pentru a. beneficia de primă — - 
și în rafinărie are învestit un capital însemnat fără de a-l 
putea utilisa în de ajuns, căci abia are ce să lucreze un 
pătrar de an în ea. îi - a TE 

Dacă din cele 654.597 tone de porumb ce se exporteză 
din ţară (media pe cei 10 ani din urmă 1886—1895) s'ar . 

fi întrebuințat numai a 6-a parte la fabricaţiunea de spirt în 
țară, ar fi adus mult mai mari fol6se pentru avuţia, naţională, 
căci el sar fi transformat în atâtea şi atâtea, mijlâce de 
câștig şi ocupaţiune pentru locuitorii indigeni, şi ar fi dat 
şi hrană pentru vitele lor. Există deci o diferință esen- 
țială între favorisarea comerciului -și favorul acordat, in-: 
dustriei. Agricultura și industria caută să .utiliseze tote pro- .. - 
dusele solului și rămăşiţele până în cele mâi mici detalii, ca, 
nimic să nu se perdă şi pe tâte le transformă în valori 

Ss
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mai mari: de cât a fost materia, primă. Din” contra, întră 
în firea și deprinderea negustorului şi: a negoțului în vi- 
narea câștigului propriă, ca materia primă cu care face 
el comercii, să caute să o transporte cât mai departe, 
numai să nu cheltuiască cu ea, și distanța între: produ- 
cător şi consumator o prelungesce cât mai mult, pentru ca 
el să câștige mai mult la diferința de preţuri între cum- 
părătâre. şi vindare. La noi au fost aceste 2 tendinţe ab- 
solut contrare confundate cu totul de la introdiicerea ne- 
gustorilor în agricultura mare, cari la rindul lor ai făcut: 
propaganda, pentru reducerea speselor de producțiune și 
scăderea taxelor de transport pe căile ferate și vap6re 
sub costul de producţiune, numai ca să pâtă arunca ei cât. 
mai multe producte: pe pieţele străine, sub cuvînt ca să 
putem susține concurența Americei. Interesul particular a 
unei singure clase —al arendaşilor—a putut fi acesta, dar 
nu şi interesul general al țărei.. 

. Interesul statului care trebue să fie cel general, nu era 
acela, şi nu pâte fi, ca în România, țară săracă care tră- 
iesce numai după agricultură, și abia are 49 fabrici de 
“spirt, să se plătescă pe tena lilometrică de cereale 4,75 
parale . eventual dacă distanța e peste 300 kIlm. numai 3,75 
parale, pe când în regatul Saxoniei, cu 1/, mai. mic ca în- 
tindere cu industria vastă a lui și cu 644 velnițe agricole: 
și avizat la importul -de cereale, pentru consumațiunea in-- 
teridră se plătesce câte 25 bani de: tona kilometrică pen- 
tru cereale. Pentru durată nici România nu- -Și va putea 
permite luxul, de a favorisa exclusiv atât de. mult o sin- 
gură clasă: de 6meni în detrimentul mulțimei. 
„Chestiunea, se mai pune şi din alt punct de vedere. 
Dacă; este interesul statului de a favorisa exclusiv expor- 
tul de cereale în masă, care atrage după sine desvelirea 

moșiilor de ori-ce capitale, ori favorisarea angajării capi- 

“ialelor în tot felul: de industrii şi înzestrări ale moșiilor 

mică şi mari, ca produsele solului să se transforme în fa- 

bricate și semi-fabricate cât mai multe în țară, și resu- 

durile lor să rămână exclusiv pe moşie şi întorcă i în pă- 

“mînt?! | 
Dar influența velnițelor. și a altor industrii annexe agri-
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culturei nu se resimte numai pe terenul economic şi a- 

gricol 'ci şi pe cel social, etc..Motivul' ce se aduce adesea. 
inainte, că velniţele propagă corupțiunea și demoralisarea, 
prin lăţirea viţiului beţiei între! populațiunea de la, 
oraşe şi sate, nu ni se pare serios, căci atunci ar. trebui 

să înceteze egal: şi ori-cari alte industrii, “cari în anumite 

casuri, încă ar putea da loc la abuzuri și comiterea de 
crime. . Alcoolismul și demoralisaţia, se propagă nu prin - 
velnițe de cât prin mizerie, prin lipsa de câștig şi ca con- 
secință fatală a lor prin nutriţiunea insuficientă. Pelagra, 
dissenteria, și alcoolismul s'a propagat cu deosebire de la 
1850 încâce nu prin reducerea numărului velniţelor din - 
ce ai fost înainte, și nici prin progresul în. destilaţiune 
și rafinare a spirtului, ci cu deosebire prin luarea pânei, 
cărnei, ouălor, laptelui, legumelor și fructelor din mâna, 
sătenului, din a, căror producţiune şi desfacere s'a făcut 
un venit al moşiei mari, cu elementele streine ca inter- 
mediatori și agenți ai moşiei. Inainte de anul 1850 erati 
mai multe velnițe în acţiune, şi se bea pote mai mult ra- 
chiu, dar efectele alcoolismului nu se simțea așa, fiind-că 
câștigul şi modul de hrană al ţăranului era altul, dar ai 
devenit înspăimântătore de când ț&ranul a fost redus nu- 
mai la harbuși verdi și muraţi, la castraveți şi rachiii, ca, 
să-și astîmpere fmea și amorţescă nervii. - 

Prin înmulțirea mijlâcelor de traii şi câștig, prin desfacerea, 
cu mai bun preţ a productelor ţăranului la velniţa din 
apropiere, de cât la cârciumarul şi grânarul din sat ca, 
samsari și comisionari ai negustorilor de la, orașe şi schele, 
nouă ni se pare mai de preferat cea dintâi: In casul 
prim ț&ranul își va vinde productele sale: direct la fabrică, 
şi va, căpăta, îndată bani pentru ele, pe când în al doilea 
profitul principal îl trag intermediatorii şi comisionarii, și 
preţul ce-l capătă țăranul pe ele, tot pe rachiă se duce. 
Apoi velniţa îi inlesnesce ținerea, sistematică a vitelor i iarna, 
la borhot fără de a-l exploata, cu ele. Şi dacă nu va mai | 
fi așa rentabilă îngrășarea vitelor la borhot, ca, înainte 
vreme, 'când aveam exportul neîmpedicat spre Austro-Un- 
garia, va. fi posibilă ținerea “și hrănirea, sistematică a vi- 

- telor pentru muncă şi lapte, Velniţa,. "se pote forte bine 

=
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combina cu o lăptărie sistematică, de cari în străinătate 

se găsesc forte multe sute si: mii, şi borhotul îl transformă 

în lapte, unt şi briînzeturi, cari iarăși sunt de o valâre 

mai mare de cât el. a E 
„Profesorul Mărcker dice: că borhotul de porumb este 

un aliment specific “pentru producțiunea laptelui, căci la 

nutrirea vacilor cu el, dai mult mai mult lapte de cât 

după borhotul de cartofi, reduce. din alimentele întăritore 

şi prezervă vacile de eczemă. Defectele cari se constată 

une-ori în lapte provin din neglijența în conservarea, bor- 

nhotului de cât din borhotul însuși dacă este bine plămădit. 

In fine pe terenul social velnița nu este câtuși de puţin. 

un. mijloc de a propaga jidovismul la țară. Plaga, jidovis- | 

mului este actualmente o consecință fatală a împrejurării, 

că Roniânii ati neglijat industria destilațiunilor de tot felul 

apr&pe cu totul, şi dintre cele 49 făbrici de spirt numai 

2-—3 sunt exploatate de Români, deși cele mai mai multe 

'sunt înfiinţate de ei cu capitale românesc; apoi causa nu 

pote [i de cât că bărbaţii noştri de-stat sai desinteresat . 

„complect de progresul agriculturei și de starea învățămîn- 

"tului nostru profesional: La tâte șcâlele secundare și su- 

„peridre de agricultură din străinătate, sunt instalațiuni 

în mic şi. laboratorii, complecte pentru chimia fermenta- 

țiunilor și se fac tot felul de aplicaţiuni şi studii de des- 

 tilaţiune din tot felul de producte ale ţării. Așa -bună-6ră 

cele din Ungaria pot să destileze până la 5 hl. de bucate 

de odată, şi atari aparate de destilațiune pentru fabrica- 

țiunea spirtului suntîn Ungaria la vr'o 5 şcole secundare 

şi superir& de agricultură, ca să nu mai vorbim de vas- 

tele instalaţiuni de la şcâlele superidre din Germania, de 

la “Berlin, unde este laboratoriul central pentru fabricațiu- 

nea, spirtului pentru imperii sub_direcţiunea profes. Dr. 

_Dellbriick, laboratoriul d-lui prof. Măreker de la Halle etc. 

Numai la noi nu se pomenesce de- aşa ceva. | | 

Laşcola n6stră superidră ori centrală de agricultură, 

cultura viei se predă în 2 lecţii, experiențe de destilaţiuni 

- şi fermentaţiuni nu s'au făcut de 15 ani de dile. — 

Pe lângă cele 49 fabrici mari şi mici de spirt, mai erai 

în 1898 nu mai puţin de 17.084 căldări mici în țâră, cari, 
-
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ai să “prelucreze recolta de la 52.755 ha de livegi- “cu 
pruni, și alte derivate de vin și să facă ţuică, rachiă de drojdii 
și tescovină, deosebit de fabricaţiunea vinului. Cine se in- 
tereseză la noi de așa ceva?! Firesc lucru, că golul lăsat 
de Români Lai ocupat străinii, jidanii, nemţii, polonezii, adi 
ca slădari, plămăditori, destilatori, mâne ca antreprenori, 

- arendași și proprietari de. velniţe și de moșii, iar. Ro- 
mânii ai rămas numai pe lângă politică, funcţii şi cul- 
tura primitivă a grâului și porumbului, Dacă sar înde- 
letnici și Românii cu chestiile destilațiunei și alte specia- 
lități ale agriculturei, nu scim:dacă nu -s'ar găsi și între 
ei Gmeni destoinici şi vrednici a'a fi directori și antrepre- 

„nori de velniţe, și 6re nu sar găsi îndată și alți proprie- 
tari cari să înființeze velnițe agricole? 

__ Cum stăm şi cu industria, mică a, ţuicei care are pro- 
cedeuri, ereqite din moşi şi strămoşi, se vede din raportul 
d-lui Dr. Felix directorul serviciului sanitar pe anul 1892. 

«Rachiurile cele mai otrăvitâre, dice d-sa, sunt cele pro- 
duse de mica industrie casnică, de numerâsele cazane mici 

cari fabrică rachiă de drojdii şi de tescovină, apoi ţuica, 
care se vinde ca produs al podgoriilor, al industriei cas- 
nice, nu 'este tot-d'auna adevărata ţuică: de prune; de cu- 
rînd. agenții Ministerului de Finance ai constatat fraudele 
grosolane, ce se comit în acâstă privință de către unii cul- 

tivatori de prune, cari fabrică țuica. artificială din spirt 
ordinar de grâne, aromatizat cu esență specială.» 

- Pe când industria mare a progresat enorm în destila- 
țiunea și rafinarea spirtului, ajungând să prelucreze b6- 
bele întregi de porumb și să le sbată şi scâtă.cu mult 
mai mult alcool de cât înainte- din porumbul măcinat, în- 
dustria n6stră de casă a fabricaţiunei țuicei şi se face. tot 
așa de primitiv, ca acum 0 sută şi două de ani, deși. pote: 
și ea ar fi aptă și compatibilă de Gre-cari modificaţiuni. 
Eventual dacă fabricarea ţuicei nu renteză în de ajuns, 
ar putea renta industria, conservelor şi prunelor uscate,. 
introducând varietăți mai bune. de prune, şi un mod mai 
rațional de uscare de cât prin opărire sai atumare.. În 
ori-ce cas industria, spirtselor mare și mică ocupă un loc 

| de frunte - între industriile alimentare și cunoscinţele. de 

1 
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tratamentul lor rațional ar trebui propagat în cercuri cât 
„mai estinse şi încurajată înființarea de destilării sistematice. 

" Lăptăria. O industrie modernă din cele mai importante 

s'a desvoltat în deceniile din urmă, aceea a lăptăriilor. Lăp- 

tăriile moderne sunt adevârate fabrică, atât ca instalațiune 

cât și ca technică, -daraveri, etc., și nu au nimic d'aface cu 

vechile stâni și căşerii primitive. Mai cu semă de la inven- 

tarea separatorului și centrifugei încâce, cari smântănesc 

laptele dulce prin forţa centrifugală ea a progresat enorm și 

"sati inventat tot felul de aparate şi sisteme pentru pre- 

lucrarea laptelui în masă. . Lăptăriile cooperative sunt 

la ordinea dilei în tâte ţările și la ele participă cu bun 

succes atât proprietarii mari și mijlocași, cât și micii pro- 

prietari ţărani. Cele mari prelucreză şi desfac. mii “şi 

decimi de mii de litri.de lapte qi de di și anul întreg, 

prelucrându-l în unt fin de masă și brânzeturi pentru 

“export. Lăptăriile nu aii nevoe de un așa mare capital de 

instalaţie şi exploatăţie ca fabricile de spirt şi zahăr, 

fiind-că laptele şi untul prâspăt :ce desfac, și capitalul 

angajat în ele se întârce mai curind înapoi. 

Lăptăriile cooperative sunt o necesitate şi de mare im- 

portanță cu deosebire pentru regiunile muntâse și la Baltă . 

„_— dar şi în restul țărei unde agricultura este bine des- 

voltată se pot forma și desvolta cu bun succes. Este cu- 

noscut casul'că domeniul Ung. Altenbu:g în apropiere de 

„ Presburg trimite la Viena pe an lapte dulce şi derivate 

“ale laptelui pentru 480-—520.000 fl. v. a. pe când din 

agricultură, scâte' numai 250.000 îl. în termen medii pe 

an. Noua lăptărie cooperativă .de la Timiş6ra prelucreză 
dilnic 10.000 lapte, pe care îl primesce de 16 reuniuni! 

agricole, plătind litru de lapte de vacă cu 6,5 cr. şi'dă 

la associaţi înapoi laptele macru cu 2 cr. litru. Lăptăria 

îl -prelucrăză în unt și brânzeturi pentru “export și pro- 

duce dilnic. unt fin de masă pentru: 2.000 corâne. Prin - 

"intermediul ei micii cultivatori din jur participă şi ei la. 

exportul de unt și brânzeturi,.pe care înainte nu-l aveai. 

- La înfiinţarea de. lăptării sistematice, producțiunea, de 

cereale abia se resimte, dar -trebuesce schimbată numai 

sistema de cultura pămîntului, prin suprimarea ogorului 

v
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-sterp pentru : a produce nutreţul necesar pentru “vite. În 

laptele macru dulce, zerul și jintiță,- căpătăm nisce re- 
siduri ieftine. ale laptelui, pe..cari le putem forte bine 
utilisa la nutrirea, și îngrășatul vitelor mărunte. Sistema 
moinelor. sai. sistema alternă este cea mai nimerită pentru: 
lăptării ca să producem nutriment suficient pentru vite. 

“Morăritul, O industrie accesorie a agriculturei şi un venit 
însemnat al moşiei constituia mâra, care făcea parte din 
drepturile regaliene. Cele mai multe mori eraii mori de 
apă. De la introducerea puterei aburului în agricultură 
raporturile s'aii schimbat cu totul, mai cu sâmă după ce 
“maşinile de abur după. treeriş nu mai găsesc aplicaţiune - 
până în anul viitor şi. 10-—11 luni de. “ile stai, nepro- 
ductive şi un capital însemnat zace angajat în ele. 

In lipsa de ocupaţiune multe” maşini de abur sunt în- 
trebuinţate adi în mori în timpul verei şi iernei cât nu 
se treeră, iar paiele de cereale în lipsă de vite. servesc 
ca combustibil în mâră. Se deosebesc în' mori cu pietre. 
și mori cu valţuri. Cele mai multe mori d'acestea fac făină . 
ordinară şi macină.pentru luat vamă de la locuitori. Puţine 
sunt morile de la țară cari: să macine unic pentru co- 
merciă. Deosebit de ele sunt morile mari artistice de la 
oraşe, cari sunt mai perfecționate și lucreză exclusiv pentru 
comersii și export, cari aleg mai bine productele și fac 
6—8 calități de făină—din cari numai făină „ușGră 60%: 

„servă pentru export. Făina negră și tărițele r&mân în țară... 
și” se desfac pe un preţ mai modest i în împrejurime, fiind-că, 
ele nici nu se pot conserva. timp îndelungat şi nici se 

"- supârtă taxe mari de transport. Morile simple de apă și 
de abur sunt un puternic ajutor al economiei prin măci- 
natul și uruitul productelor proprii şi o mare înlesnire 
a locuitorilor dimprejur. Tăriţele şi embrionii vin în avan-: 
tagiul vitelor. Morile mari artistice cumpără şi 'prelucreză 

„productele în cantități mari şi încă sunt o mare înlesnire 
pentru agricultori, căci ele cumpără şi ridică prețul pro: 
ductelor într'un timp -când pâte nu există nică export nici 
căutare pentru producte, deci ele contribue enorm la ur-: 
carea şi regularea prețurilor.. Ungaria a, câştigat enorm. 
din desvoltarea industriei morăritului înalt, a cărui centru —:
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_este actualmente Budapesta și agricultura ei n'a perdut 

“prin importul grânelor românesci,. ci a profitat, căci a 

permis morilor să se avinfeze mai departe cu exportul 

făinurilor. Pe. lângă influența mare ce o aă ele prin cum- 

_părarea şi prelucrarea bucatelor în masă —- mai r&mân 

de la ele tărițele şi alte derivate accesorii de mai puţină 

importanță. cari vin în avantagiul vitelor. -. a 

Fabricele. de cafea și de scrobelă.. Intru cât contribue la. 

sporirea rentabilităţii agriculturei prin prelucrarea pro- 

duselor solului în fabricate şi semi fabricate, merită și ele 

o încurajâre. După ce noi avem o singură fabrică de cafea 

în ţară, cultivatorii de cicore din apropierea capitalei, unde 

este. situată fabrica, pot face bune ' afaceri. Cicorea crudă 

şi uscată se pote vinde la atari fabrici cu bune prețuri.. | 

Fabrici de scrobelă avem în ţară mai multe, din care 

una, forte sistematică la orașul Petra. Pagubă că ea pre- 

lucreză- numai sdrob de orez în loc de a utilisa. produsele 

solului nostru. Cele alte fabrici de serobâlă și 'de paste 

alimentare, cari lucreză “bucate indigene — sunt de mai 

puţină importanţă. Fabrici de 'scrobelă. sistematice cari - 

să o prepare din; porumb, grâi şi cartofi ne lipsesc încă, - 

_în ţară. Fabricele acestea au desavantagiul că ele nu dai 

„nimic pentru nutrirea vitelor din residurile-lor, căci sub- 

_ stanțele quaternare și minerale, albuminoidele şi potasa 

se spală şi se duc cu apă pe gârlă. a i 

- Pabricile de uleiă, înainte vreme iarăși ca industrie mică 

de casă, adi” ca industrie mare şi” mică. Ea oferă avanta- 

giul de a produce grăsimi din regimul vegetal, pentru 

" consumațiunea umană, pentru iluminat şi diferite industrii. 

"Uleiul de in, de-simburi de dovleci,.ulei de nucă și de câ- 

_nepă, era şi este încă de mare importanţă pentru nutrițiunea 

"poporului nostru în postul Crăciunului şi al Pascilor, “unde 

- consumaţiuriea de” carne și pesce, lapte şi ouă ii este in- 

terdisă; ca. derivate ale uleiului,. erai turtele de uleiii 

“nisce nutreţuri întăritâre de prima ordine pentru vite. 

Pentru moșiile cari cultivă plante uleidse pe. o "scară, 

_ întinsă fie in sai rapiță, înfiinţarea unei fabrici de ulei pote 

să fie şi acum f6rte avantăgi6să,. mai cu semă că nu reclamă 

- mare capital de instalare și exploataţiune şi este mai ni- 

. 
+
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merit de a exporta și scâte din moșie uleii vegetal -— 
de cât semințe ulei6se. In casul d'intâiti ne rămân turtele 
pentru nutrirea și îngrășatul vitelor, cari sunt nutreţul 
cel mai bun şi egal de priincios la tot felul de vite—ca - 
nutreţ întăritor. Turtele de uleiii sunt mai bune cele pre- 
parate după sistema veche prin tescuire, de cât după cea 
nouă ca făină de uleiii, din care: uleiul se extrage prin 

„reactive chimice sulfura de carbon, căci r&mâne mai pu-“ 
țin uleiii în ele.- Fabrica de uleiii pe moşie înlesnesce 

alimentaţiunea populaţiunei în timp de. post. | 
Industria textilelor. Mult mai importantă de cât industria 

uleiului este industria textilelor. Toţi streinii a admirat 
dibăcia, femeilor nâstre de la ţară în arta de a țese broda, 
şi văpsi: diferite pânzeturi. Dacă îi lipsesce ceva sunt apa-” 
rate mai sistematice, un material mai bun, şi cu deosebire 
în cât-va modificarea şi concentrarea producțiunci. In re- 
giunea munteiui reuşesce inul pentru tors fârte bine, la, 
câmp reușesce atât inul cât și cânepa. Cultura lor pentru 
fibre ca și cultura vermilor de mătase este un mijloc po- 
trivit nu. numai de a da ocupaţiune locuitorilor din sat 

„şi lucrătoritor aflători pe moşie în timpul iernei, ci și de a : 
transforma produsele solului în substanțe mai concentrate, 
de o val6re mai mare. Unde nu este posibil cu ajutorul 
industriei mari .o facem prin ajutorul industriei mici de 
casă perfecționând'o, Pe multe locuri „va fi mai-avan- 
tagios de a semăna in pentru fuior şi s&mînţă de cât unic 
pentru sămînță, căci dacă reușeşce bine! inul :se găsesc - 
brațe cari să-l- smulgă în contul fuiorului și ne dai să- 
mînța, pură, ori că ne dai și o parte din fibre, pe cari: 
le putem topi și. prelucra în parte tâmna și iarna în 

“contul nostru. Inul de Riga reuşesce bine în țară — 
iar: cânepa de Ungaria și de: Bolonia_ cresce tot. așa de 
mare şi de bună Calitate ca şi în patria lor. Lipsesc. însă 
topile şi tratamentul sistematic al lor pentru fibre. Cânepa 

„se pâte frânge şi în mare cu mașinile; de melițat se meliță 
mai nimerit cu melița; de mână. Lipsesc însă fabrici de 
topit cari să cumpere cânepa verde ori uscată pentru a și-o 
topi și a prelucra ele.singure, de cari în Ungaria sunt mai 
multe la Mezdhegyes, Jimbolea-Seghedin, ete. Ele plă-
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tesc cânepa brută cu 2,30—2,50 fl. de suta kilograme.. 
Guvernul nostru a acordat scutirea de vamă pentru im- 

„portul de- cânepă necesară celor 40 fabrici. A 
Dintre industriile agricole vom prefera, tot-d'auna pe 

aceia pe care o putem înființa, și exploata noi înşine. și 

cu mijlâcele proprii, sau care ne oferă şi avantagii indi- 

-_vecte: ne dă în residurile ei mult nutreţieftin pentru vite, 

"ori ne oferă posibilitatea, de a ocupa cu bun succes 6meni - 

şi vite în sezonul mort etc., și în timpul iernei. Apoi de- 

- pinde și după capitalul disponibil şi după. braţe. 

O lăptărie mare este mai ușor “de înființat de cât o 

 velniță mică sală de cât o mâră artistică, şi aceste mai 

ușor de cât; o fabrică de zahăr — care recere angajarea 

- de capitaluri atât de mari, de. întrec peste averea unui 

„particular. a Aa Sa 
Lăptăria este mai uşor de înființat fiind-că recere ca- 

pital mai mic de instalare -şi' de exploataţie, şi capitalul | 

“cel mai însemnat îl formeză vitele, cari în cas de nereu- 

şită tot-d'auna 'și scot preţul lor, şi: proprietarul însuşi 

gir6ză, afacerile. Capitalul de fondare și instalare a unei 

lăptării sistematice este. relativ tare modest față cu: tra- . 

ficul ce face. Lăptăria se subdivide în lăptărie pentru fur- 

nisarea de lapte'dulce pentru. consumațiunea în stare pros- 

pătă, și lăptărie pentru fabricaţiunea de. unt; în stină și 

cășărie pentru fabricarea de brînzeturi și cașcaval. Materia 

“ primă ne-o produc vacile, bivoliţele, oile şi caprele, după . 

nutrimentul şi păşunea ce le-o dăm. Lăptăria mai tot-. 

MWauna este împreunată și cu crescerea de vite tinere şi 

ingrăşarea. de vite adulte şi reformate — dar nu este 

tot-d'auna condiţiune indispensabilă. Fabricile de spirt şi 

zahăr pot fi simple ori cu rafinării; la ele fabricaţiunea în 

_mare este tot-d'auna mai avantagiosă, fiind-că reduce din spe- 

sele de regie, dar la una mică — velniță agricolă se pote 

utilisa mai bine borhotul de cât la una mare. Și velni- 

ţele mici 'și îndeplinesc rolul lor ca şi cele mari şi au: 

o importanță locală destul de însemnată. Reușita lor de- 

pinde însă mare parte de imposite și de taxele de. pro- 

tecţiune sai de prima ce le-o acordă guvernele. _ 

Mai r&mâne să.ne dăm s6mă de aptitudinile proprii in- 

r
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telectuale. și morale ale dirigintelui moșiei, dacă el dis- 
"pune de aptitudinile cerute pentru o nouă organisaţiune - 
ori ba? In cât privesce experienţa și cunoscinţele 'teore- 
tice şi practice. ale lui, trebue să chibzuim dacă ele îi 
permit de a se avinta la organisarea, şi administrarea in- 
dependentă a: unei economii mari complicate. şi întinse, 
„şi angajarea în mod util de capitaluri îns6mnate ori nu?! 
"Acesta din urină nu se va putea pune pe. tot locul în apli: . 

- care, de multe ori cu deosebire din lipsa unui personal 
technic instruit, căci “din causa sistemei rapace sunt puţini 
_6meni de meserie aplicaţi la agricultura n6stră mare, cari 
să pos6dă cunoscinţele şi pregătirea de specialitate nece- 
sară pentru a conduce o atare exploataţie. Cei mai mulți 
din administratorii noştri de moșii ai fost recrutați din 

“alte meserii, şi sunt lipsiţi d ori-ce cunoscințe de spe- 
cialitate, iar experienţa lor se reduce la simpla rutină. 
Ei pot fi buni la sistema de cultură rapace usitată până 
aci, dar sunt improprii pentru o nouă sistemă de cul- 
tură mai complicată și mai pe sus de rutina lor. 
"Tocmai exploatarea moșiilor mari prin darea lor. în 

arendă și la tot felul de elemente, a îrnpedicat for- 
marea de un personal agricol instruit, şi cu cunoscințe 
technice și practice de specialitate suficiente cum există 
în străinătate, și cari să fie la înălțimea chemărei sale. 
„Lipsa acesteia adi se resimte pe tâte cărările şi mai cu . 

s6emă o resimte acela, care ar vroi să pună capăt deră- - 
pănărei moșiei sale, şi să trecă! la o cultură mai îngrijită, 

ca: să menageze în cât-va substanța moșiei și să creeze 
noui. isvâre de venitale ei, dar nu să le deterioreze şi re- 
dusă şi : mai tare. Mai cu s6mă introducerea de vite streine 

i de folos de cât cele indigene, dar mai exigente şi 
mai delicate va fi tot-d'auna riscantă, și problematică până 
nu le cunâsce bine nici administratorul şi nici Gmenii de 
serviciu ai moşiei. Câte exemple nu am putea cita din 

. practică, că unul a adus vaci scumpe cu mari 'cheltueli 
din străinătate, şi după un an doui le-a desfăcut sub cu- 
vint -că ele nu rentză — că nai 6meni pentru ele etc. etc. 
Nu vitele nu rentâză, dar nu.sunt Omenii, cari să scie 
îngriji de ele- ȘI aceștia nu se pot împrovisa peste n6pte,
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ci ei trebuesc formați. Unic încrederea 6rbă în adminis-- 

tratorul' de până aci nu' este de ajuns pentru a fi siguri 

de reuşita unei noui sisteme de cultură sub conducerea lui. 

„Chibzuind bine asupra tuturor acestor factori impor- 

tanți ai producţiunei ne va da cheia întregei nouei or- 

__ganisaţiuni, ce plante, -vite şi industrii avem să intro- 

ducem, şi pentru cari sunt prospectele de rsuşită mai 

mari sub râporturile date în cari ne găsim? 
. 

Cerealele- se cultivă relativ ușor cu puţine spese, reu- 

şesc în. climatele n6stre aprope pretutindenea la sigur și 

se pot desface cu bune prețuri. Rămâne să stabilim nu- 

mai cari și câte din ele'ne trebuesc pentru folosul pro- 

priti — consumaţiune și sămînță — și ce cantitate să ne 

rămână pentru comerciii? Plantele de nutreţ se cuitivă 

mai numai pentru trebuințele proprii şi .arare ori pentru 

„vindare. Plantele" furagere ce avem să cultivăm depinde | 

__ de numărul și. specia vitelor ce avem să ţinenx, de modul- 

"de ţinere al: lor —la păşune ori în grajd — şi de cătimea 

şi calitatea păşunilor şi finațelor naturale de care dispunem. 

"O: mai mică suprafaţă de cât cerealele şi plantele de nutreţ 

va-ocupa cultura plantelor comerciale și industriale, fiind-că 

ele recer mai multă muncă şi spese de regie. Intre aceste 

din urmă cu. deosebire plantele prăşitâre recer multe brațe 

la: prăşit şi scos sait cules. Dacă am vroi să ne întindem 

cu cultura lor în regiuni lipsite de braţe, cultura lor ne-ar 

veni sai fârte scumpă, sai că nu le-am putea: covirşi cu 

munda, și ne-ar rămânea, nesăpate la timp, ori tsmna neculese, 

de le apucă gerul şi înghețul în pămînt şi atunci avem 

perderi însemnate. e ae 

- Insă plantele comerciale store mai tare pămintul de cât 

plantele de nutreţ și cerealele. In cas când am vroi să 

dăm culturei lor o extensiune mai mare, trebue să ne 

- îngrijim întâiii de braţe apoi să avem mult gunoi, even- . 
A 

tual să cumpărăm. şi. îngrășeminte chimice în cantități 

mari din afară, pentru ca terenul să nu s&răcâscă și să 

-se istovâscă în. scurtă vreme; De obiceiă lor li se dă gu- 

noiul direct fiind-că ele nu cad Sail culcă la pămint şi 

nici nu tânjesc, din causa prea marei cantități de azot 

şi apoi după ele vin cerealele ca a doua semănătură după 

Dr. Maior. IV. — Economia rurală. 
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gunoiă. Apoi după o plantă exigentă care. stârce tare pă- 
mintul nu putem să semănăm alta iarăși exigentă, care 
storce la fel pămîntul — ci trebue să variem cu alta mai 
puțin pretenți6să care are alt mod de hrană -- d. es. pl. 
papilionacee cari se hrănesc mai mult din subsolul inerţ 
de cât din solul mobilisat, şi lasă pămîntul -bogat în azot 
de care profită apoi cerealele. | | . 

De aceea plantele, ce vroim să introducem în cultură 
trebuesc alese şi combinate ast-fel, ca fie-care plantă să, 
vină pe terenul și în clima cea mai favorabilă pentru ea, 
Și terenul să fie cât mai bine ocupat cu plantele 'cores- 
pundătore; apoi ele să fie combinate ast-fel ca să ne per- 
mită, distribuirea şi ocuparea deplină a braţelor, vitelor, 
mașinilor și uneltelor, uniform vara întrâgă şi pe cât este 

„posibil operaţiunile să urmeze: armonios una după alta și 
să nu se grămădâscă tâte nici odată. Prin o justă pro- 

„porționare. a plantelor  prăşitore cu nutrețurile. și cu ce- 
realele vom obţine o repartisare şi echilibrare a muncci 
mult mai nimerită de cât la cultura escesivă numai a unei 
singure categorii de plante d. es. cereale. Prin acesta facem 
ca munca cu braţele, vitele, uneltele şi maşinile să ne vină 
mult mai ieftină, fiind mai mult timp angajate și cu “mai 
puține sărbători și sezon mort în an, unde stati în neac- 
tivitate şi consumă numai. — 
Plantele de nutreţ și prăşitâre cu pusul și prășitul lor 

umble golul ce se ivesce în ocupaţiunea. 6menilor și -vi- 
„telor, intervalul între semă&năturile de primăvară, și seceriş 
— timpul când nu am avea, ce ocupaţiune.să, le dăm;apoi 
după secere vine îndată cosa a, doua, și a treia a plantelor 
de nutreţ, smulsul,. uscatul şi topitul cânepei şi inului, 
prepararea og6relor pentru: semănăturile. de tâmnă. Co- 
situl și uscatul nutreţurilor sem&nate a, trifoi 

„-cernei se face în alt timp şi diferit de ce 
„de livade. Smulsul, uscatul și topitul cânepei şi inului se 
face vara după secere unde sa cam redus mare parte 
din _munca câmpului urgentă, şi înainte de cules: şi de 
semănăturile de tâmnă. Pometurile 
leg precumpănitor la, siirșitul verei Ș 

ului și lu- 
ât uscatul finului. 

de tot soiul încă, se cu- | 
i la, începutul tâmnei, și
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în acest timp cade şi utilisarea și prelucrarea lor în di- 

ferite preparate, conserve, băuturi, etc. 

Tâmna după semănatul cerealelor vine culesul porum- . 

bului, cartofilor, sfeclelor și îngrijirea pentru iarnă. Plan- 

tele industriale şi. comerciale daii ocupaţiune muncitorilor 

moşiei tâtă tomna până iarna târdiii. Vitele trăgătore sunt 

ocupate tâmna în afară de căratul recoltelor cu diferite . 

„_transporturi, cu făcutul arăturilor de tâmnă, cu desfundări 

cari ţin până prin Decembre — iarna.-cu căratul de gunoiii 

„şi diferite materiale de construcţii pentru vară nutreţ, etc. - 

Aceste tâte ne vor da alte fol6se de cât o cultură uni- 

laterală ori şi care ar fi ea. La cultura de cereale pură 

se grămădesc tute lucrările în câte-va epoce și sezne, 

cari de obiceiti nu. țin mai mult de 10—15 dile, în total 

vre-o 5—6 săptămâni pentru vara întrâgă, iar daci în- 

colo n'avem ce ocupaţiune să dăm la muncitori şi ei nu 

câștigă mai “nimic. Dacă cultivăm numai un restrâns 

număr de plante, dar aceste în măsură: estinsă peste li- 

mita, braţelor vitelor şi uneltelor de cari dispunem, atunci. 

- nu numai că se grămădesc tote lucrările de odată 'și ne 

copleşesc, de nu putem avea braţe, vite și unelte și cară 

dăstule, şi suntem. mai tot-d'auna aduși în situațiunea 

să închiriem brațe, vite și cară. streine, ori și cât ne-ar 

-cere pentru ele, sau la din: contra .suntem amenințați să . 

ne rămână recolta neadunată pe câmp, ca să se strice. 

De. ordinar fiind-că în toiul muncei intensive, cum este 

"la seceriş tot-d'auna cererea după braţe este mare în tote 

părţile, trebue să plătim pe muncitori “mult 'maă scump 

de cât în alte timpuri, afară numai dacă nu avem ar-. 

vuniţi de cu iarnă și al primit încă avansuri. Totuși suntem. 

mai folosiți de a-i angaja cu ori-ce preț chiar exagerat,. 

de cât să lăsăm bucatele copte să se scuture pe câmp. 

Lucrătorii arvuniţi şi plătiți din iarnă ca și cei ambulanți, 

arare ori sunt-de folos şi presteză serviciile cari le-ar 

putea aduce, când ar fi plătiți în numerar ori în producte 

la qi..Ei trebue să” câştige în sezonul munsei intensive 

“atât, ca să aibă din ce trăi şi în sezonul mort, când nu 

găsesc ocupaţiune și câștig. — | Aa 

" Inainte vreme la agricultura, extensivă era treeratul buca-. 

.



500 

telor care > procura braţelor ocupaţiune: şi i câștig t6tă tomna şi 
până iarna târdiu. Astădi de la introducerea treerișului cu 
mașinile î în special treeratul bucatelor cu abur şi la, proprie- 
tatea mare abia ține 2—3 săptămâni, unde înainte vreme 

ţinea tot atâtea, luni şi procura, lucrătorilor moșiei cantități 
însemnate de bucate “de aveaii anul" întreg. Pâte şi acum în 
multe localități ar fi mai util de a prelungi treerişul până . 

_tâmna târdiă,. căci mai nici odată nu se vînd tote bucatele . 
îndată după treeriș, și apoi nu este mare diferința ce se plă- 
1esce pentru ele ca, taxe de magasie la docuri şi schele, ori că 
se plătesce taxa de asigurare. de incendiii a, lor în șiră 
pe 2—3 luni de dile mai mult, “dar în schimb ocupăm 
mai bine mașinele de treerat, ocupăm Gmeni şi vite mai 
îndelungat şi nu "ne, trebuesc atâtea mașini scumpe cari 
înghit . capitaluri considerabile, şi le ocupăm în sezonul 
mort când nu ar găsi altă întrebuințare. 

In fine. mai vine în considerare şi variațiunea de preţuri 
și posibilitatea de vîndare a productelor. Pentru plantele 
-prăşitâre și industriale d. ex. tutun, sfecle, cicâre, etc, 
mai tot-d'auna avem -preţurile hotărits de mai nainte şi. 
desfacerea asigurată la, fabrică. R&mâne.numai cantitatea și 
calitatea, câtă putem produce. Pentru plantele de nutreţ avem 
vitele, cu cari-șă le folosim, alt-fel nu prea, există căutare: 

pentru ele. Pentru vindare vin în considerare numai ce- 
realele, seminţele olei6se. și bebele de la - legumin6se şi 

_arare-ori - unele dintre cele tubercul6se — d. ex. cartofi, 

verze, pepeni. Cele din urmă sunt mai grei 'de conservat 
şi spesele de transport ale .lor sunt une-ori așa de mari 
în cât absorb întreg beneficiul. 

Deci fac obiectul unui comerciii întins în stare. brută 
numai cerealele, bâbele de la legumin6se. şi seminţele 
oleiose, cari se pot ușor produce, “peclamă puţină muncă - 
şi îngrijire, se conservă 'timp îndelungat și se pot tran- 
sporta pe, distanțe mari, fără să-și pârdă considerabil din. . 
valdre. : o 

Dar tocmai "din aceste înlesniri ale culturei şi destacerei 
lor în masă, există o oscilaţiune considerabilă, de preţuri, 
datorită concurenței ţărilor transocianice în special Ame- 
ricei, Australiei, etc. Chiar și. cu o: recoltă mai mediocră,
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* dacă sunt preţuri bune putem încheia anul cu profit, iar 

"- dacă nu sunt preţuri avend o 'recoltă bună e posibil să 

nu.perdem, dar nici nu câştigăm. Variaţiunea prețurlior 

face actualmente” mai mult de cât umbletul timpului. Din 

preţurile curente la porturi, schele, centre mari comer- 

ciale, însă, trebue să scădem taxele de transport până la, 

gară, apoi cele pe cale ferată “eventuale şi pe apă, taxele 

de descărcare, chiria magaziei, şi tratamentul lor în ma- 

gazie, scăderea în volum și greutate etc., până la posibila - 

vîindare. Aceste din urmă sunt cunoscute şi stabile. 

Ca normă vom-lua prețurile curente “existente în. o- 

raşul ori portul de aprâpe pe cei -10 ani din urmă, 

vom face preţul medii şi din “acesta vom scădea chel-. 

tuielile de regie, transport, "comision, etc., după care apoi 

averă să facem un devis asupra extensiunei fie-cărei plante 

destinate pentru vindare în stare brută de b6be. 

Aceste consideraţiuni -şi împrejurări ne 'vor da, cătimea, 

şi raportul după care avem să cultivăm fie-care plantă 

în special şi tote la olaltă. Numai o mică parte din pro- 

ducte insă vin destinate peniru vindare şi export, iar cea 

mai mare parte a lor rămâne și trebue să se utiliseze în 

"moşie, pentru consumaţiune cu Gmenii şi vite etc. Cu 

cât vindem şi setem” mai puţine producte vegetale din 

moșie, cu atât stârcem şi sleim pămîntul mai puţin și i 

se menagâză mai bine foţele. sale productive. 

Facem mai întâi 'o evaluaţiune aproximativă asupra 

-speselor de cultură şi venitului. brut a, fie-căreia din ele, | 

din care scădem chiria pămîntului, foncieră, taxele. de 

transport, magazie, etc, şi din ceea ce ne rămâne calculăm 

venitul curat aproximativ. Din producţiunea: usitată în lo- 

calitate putem să sperăm un spor mai mare în urma cul- 

turei 'mai îngrijite a pămîntului: a N 

Prin aceia că în locul muncei cu învoeli cu vitele slabe 

“și uneltele primitive ale locuitorilor, ce se usita sub aren- 

“dășie, introducem cultura în regie. cu vitele şi : uneltele 

“ moșiei și fie-care muncă se face în timpul cuvenit şi în 

mai .bune condițiuni, este de presupus un spor al pro- 

ducţiunei. Totuși o recoltă simţitâre mai însemnată putem, 

spera numai după ce vom. fi curăţit bine pămîntul de pir
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şi buruieni, Pam desfundat şi răsbit cu cultura, şi gunoiul, 

în cât să se resimtă gunoiul şi la munca pămîntului și 

în producţiune. Până. atunci însă deşi vom obţine mai: 

mare recoltă de cât vecinii noștri,. avem să luptăm însă 

cu multe greutăţi şi prejudiţii de tot felul. Prin munca 

în bani cu vitele și uneltele proprii și-la. timpul oportun, 

- şi prin îngrășarea -sistematică a „pămiîntului, el. se îmbu-.: 
nătăţesce pe an ce trece, producţiunea medie sporesce, 
fiind-că apa se strecoră mai uşor în pămînt, seceta și. 
gerul fac mai puţine stricăciuni în plante, plantele cari 
înainte erai nesigure devin sigure și dai din an în an 
recolte mai abundente şi de.valdre intrinsecă mai mare, 
spesele rmuncei scad fiind-că pămintul se lucrâză cu mai 
multă înlesnire, traficul și daraverile moşiei “cresc şi se 
înmulțesc, şi devin din ce în ce mai mari şi mai sigure. 

Plantele. ce avem să introducem și să cultivăm pe moșie 
- depinde de: noi, cum și gruparea, lor în rotaţiune, iar nu: 

"şi sistema de cultură ce avem să adoptăm, cultura es- 
tensivă, sati intensivă. La, aceste suntem “conduși și ne 
orientăm după circumstanțele sociale - şi economice ale re- 

"giunei şi țărai. Roscher (L) dice că cel ce ar vroi să intro- 
| ducă în zonele externe ale statului lui Thiinen operaţiuni 
cari se potrivesc numai în cele interne, acela va învăța 
în curînd minte prin daune positive şi sigure; vice-versa 

cel ce.ar vroi să aplice în zonele interidre cultura es- 

'tensivă, care este proprie numai pentru cele exteridre, va, 

avea, la; sigur un deficit însemnat. din câștigul ce ar fi: 
putut să-l “aibă, Deci în jurul - orașelor şi. tîrgurilor vom 

face alt 'soiu. de. cultură de câţ la, depărtare rnare.de ele, 

și apoi pe moşiile mari întinse terenul situat în apropierea - 
curței îl vom cultiva deosebit de. cel de la extremitatea 

moșiei. Şi ar fi greşit lucru de a le exploata pe tote după 
unul și același, calapod. . 

Brinza de Gie, cașul, urda, şi lâna, se pot. mai ieflin 

produce la munte, grâul și porumbul b6be eventual în Bă- 
răgan, de cât în apropierea și la, porţile. capitalei, u unde se. 

(1) Roscher National Oeconomil: des Ackerbaues u. det verw vandten Urpro- . 
duction,: 10. Auflage, Stutigart 1882, pag. 138.
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caută şi plătesce cu deosebire bine laptele dulce de vacă, 
"de bivoliță, ouă, pui de găină, legume şi fructe prâspete, 
nutrețul verde şi ucat, pentru cari moşiile din apropiere 
au Gre-cum un monopol. firesc de la natură, dar. cultiva- 
torii lor nu se sciit însă folosi de el, și dinșii cultivă 
grâu şi porumb pentru. export, ca şi cei din mijlocul Bă- 
răganului ori a Teleormanului, când piâţa și posibilitatea 
desfacerei productelor este în nemijlocita apropiere și fără 
de ver-ce taxe. de transport, magasinagiii, comision, ete., 

- şi le pot-desface fără întrerupere anul intreg vara şi iarna. 
A cultiva va 'să dică a localisa, a individualisa, dând 
fie-căruia lucru, plante și vite, îngrijirea ce o cormpâriă, 

Apoi la cultura extensivă lăsăm pămintul des ogor și 
pirloge ca imaș pentru vite, fiind-că nu-l putem gunoi, 
apoi îl cultivăm numai cu plante puţin pretenţise cari 
nu recer atâta muncă şi îngrijire: secară, -ovăs, hrișcă, 

mei, etc., iar de gunoit îl gunoim numai cu bătătura de | 

vite, câte odată și cu îngrășăminte verdi. Gunoirea cu 
gunoi de grajd saii.cu îngrăşeminte chimice nu rentâză 
nici odată fiind peste mână. Unde este cultura alternă şi 
cea intensivă cultivăm plante exigente și de mare valdre,: 

_dar în schimb lucrăm pămîntul mult mai sistematic, îl 

gunoim tot la 3—4 ani cu gunoiii de vite și cu îngră- 
seminţe chimice, îi mai adăogăm var și margă dacă este 
lipsit de. calce, îl ameliorăm, iar ogor să nu lăsăm de loc, 

sai numai mai rar la 6—8—10-—15 „ani odată, atunci 

când pămînţul lati năpădit buruienile. Incolo ne ajutăm 

„la curățirea pămîntului de buruieni numâi prin 0 va- 

riaţiune. nimerită în succesiunea plantelor și cu prășitul. 

La combinarea, listei de' plante ce avem să cultivăm 

întrebuințăm: cultura intensivă cu deosebire acolo unde 

se renteză mai bine, şi este în stare să aducă îol6se 

mai mari. - 

. Cultura: intensivă pe moşiile din Bărăgan, cele în cu- 

rele. şi: sfori înguste de câte 20—30 klm. lungime la abia 

"“atâţi metri lăţime, ca şi în' Dobrogea cu totul lipsită de 

braţe, căi de comunicaţiune şi de pieţeie de: consurnaţiune, 

ar fi tot aşa pe. dos aplicată ca și cultura estensivă în 

jurul . Bucurescilor și altor oraşe mari și mici din pro-
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vincie, sau a fabricilor agricole și în centrele industriale. 
De sigur este o anomalie că. fabricile nostre de hârtie de 
la Bușteni, Câmpulung, trebue se aducă paiele de secară; 

„ jipii de peste hotare; tot așa şi cele de postav, să cum- 
pere scăeţii din străinătate, cele de fringhii cânepa imeli- 
ţată din Ungaria, Galiţia, şi guvernul să fie silit să acorde 
de' 3—4 ori scutiri de vamă pentru cânepă în fuidre, 

- pentru trebuinița a celor .vr-o 40 fabrici. de fringhii ce 
sai înființat în ţară în urma avantagelor legei industriale, 
când nu se găsesc agricultori cari să ia în mână alimen- . 
tarea, lor cu materia primă. Tot aşa. la Predeal,. Sinaia, - 
Azuga, se aduce laptele. dulce, smintâna de la Braşov peste 
munte, căci în valea. Prahovei şi văile ei laterale nu se pro- 

- duce. In satele din jurul Braşovului. ținerea vitelor ren- 
teză forte bine deși laptele se plătesce acolo cu câte 
10—15 bani litrul -maximum, iar la “Sinaia, Comarnic, 
Băicoiă, cum și în jurul Bucurescilor să nu renteze unde 
laptele se plătesce cu câte.40—50 bani litru?! 

Cultura, inului pentru semiînță pâte fi forte rentabilă în . 
Bărăgan, unde solul şi. clima îi convine de minune şi este 
lipsă de braţe, dar în :coline şi la munte cultura lui. 
pentru fuior, ori pentru fuior și s&mînţă va fi de sigur mult 
mai băn6să, nu numai că clima îi este mai priinci6să, de se 
face mai mare, mai mâle la fibre, dar sunt. și brațe des-- 
tule, cari să-l lucreze. Tocmai la, munte industria . textilă, 
de casă este fârte desvoltată și prin producerea, de un. 
fuior fin de in, i-ar da o desvoltare şi mai mare. In 
genere muntele este bine populat, şi pe anumite văi ale 
lui, unde satele sunt fârte dese şi ati început a se înființa 
diferite fabrici de tot soiul, cultura intensivă este o ne- 
cesitate, pentru alimentarea populaţiunei și prevederea. 
fabricilor cu diferite materii prirae de cari ati ele necesitate. 

Pe văile muntelui cu populaţiunea lor desă şi puţinul teren 
apt de cultură, cu nenumăratele pondre 'și- prunduși vastă 
lipsite de ori-ce vegetaţiune pe ele, numai cultura alternă. . 
și intensivă ar fi în stare să renteze Pămintul şi să scâtă 
populaţia din situația materială precară, în cate se găsesce. 

Prisos de braţe nu ar fi nici acolo, dacă s'ar introduce 
o cultură intensivă și sar începe a se fisa și cultiva nu=
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merâsele  pondre și dâluri ce se surpă adi în. tote păr- 

ţile” înființându-se “păduri, grădini, și obraţii de pomi ro- 

ditori sau. vii pe ele, căci la plantațiuni, în grădină, la 

vie şi la pădure, populațiunea ar găsi destulă ocupaţiune 

_ttă vara, şi nu sar înstreina de vatra ei. Pote mai mult 

folos ar aduce prin stingerea torenţilor și combaterea lor 

la ei în munţi, ca riurile să nu-mai aducă atâta, petriş şi 

potmâle de vale, cu cari să distrugă culturile “la: câmp. 

Lipsa” şi rămânerea acelor braţe de la munte la câmp, 

abia sar .simţi, dacă şi-aci s'ar introduce 'o cultură: mai 

variată, căci nu se mai: acumulgză tâte lucrările pe 2—3 

septămâni ca, astă-qi la cultura pură de cereale. Plugurile, 

“de la munte puţină trâbă fac și la câmp, cei cari din MOȘ. 

și strămoși nai fost plugari de meserie nici la ei acasă.. 

“Populaţia de la câmp ar fi ferită deo concurenţă dăună- 

“tăre din partea, muncitorilor ambulanți, când ar putea și . 

ci să câştige ceva mai multe parale pentru iarnă. 

Sistema de cultuiă și rotațiunea. 

La cultura extensivă trienală cerealele ocupă 50-60, 

_din moșie, plantele prășitâre 10—15%, şi .ogorul 30% 

La 'cultura, cerealelor forțată, rapace, rafinată, cerealele” 

"ocupă 70—800/, din întinderea, totală a moşiei. 

“Insă la cultura rațională pentru utilisarea . potrivită şi 

-- menagiarea tot odată a solului nu-este ronsult ca o plantă 

ori. și cât de bănâsă ar fi ea, să ocupe mai: mult de 30%, | 

din întinderea moșiei, cu. privire la, lipsa de vite şi brațe 

"de muncă ce ea recere, iar în cas de nereușită perderea 

“este prea mare,d ex. -la noi cu. grâul şi porumbul dacă, 

nu se îace. 
In genere cerealelor în total le dăm 40—50%, în casuri 

extreme putem ajunge chiar până la 60%, peste acâstă 

cifră însă nici odată să nu trecem. o i 

Plantelor prășitere şi industriale =... - 15—25%. 

»:- de' nutreţ . .î. e cc... 20.—30%. 

-Şi în anumite împrejurări. chiar pânăla . .  90%/. 

La culturaalternă şi al tinărogelor ogorulocupă 10%.
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sau şi mai puţin, la cultura, industrială, și „intensivă el 
este cu totul suprimat. 

Nutreţuri încă sem&năm diferite şi la diferite epoce, 
pentru ca să nu ne prea grămădescă cu cositul și uscatul 

“Jor şi urmând un timp defavorabil. să ni se strice tote. 

Nutreţ verde să avem: suficient vara întregă și cu deose- 
- bire să îngrijim să avem primăvara de timpurii şi vara, 

pe secetele cele mari. . 
Odată fixată proporţia plantelor ce 'avem să cultivăm, 

mai r&mâne de stabilit lanurile, rotațiunile și sistemele 
de cultură după cari avem să le cultivăm. La moșiile 
„mici și loturile ţărănesci este “de ajuns un singur lan cu 
o singură rotațiuue, după Gare moşia se cultivă an dean 
cu aceleași plante însă variind în succesiunea lor, La, mo- 
şiile ceva mai mărișdre încă ajungem cu un singur “lan, 

„dar facem tablele mai mari, şi potrivite cu întinderea 
moșiei. Cel mult mai facem un al doilea lan, lan de escisiune, 
pentru cultura permanentă de nutreţuri. La moşiile cari 
trec peste 3—400 pogâne este tot-d'auna necesar să facem 
mai multe lanuri, fie-care având un număr de table deosebit: 
Numai terenul de aceiași calitate vine tras la același lan, 
nu însă și terenuri de calităţi diferite. Tablele să fie. de 
aceiași mărime pentru a se uniformisa brațele de muncă, 
gunoiul și producţiunea, cari pot varia cel mult cu 5— —10%/0 
maximum, peste aceia însă nu! e 

De ordinar moşiile mari ati mai multe lamuri, deosebite 
intre ele după calitatea pămîntului, sistema de cultură şi 
producţiune. De obicei: depărtarea lor de la curte deter- 
mină modul și sistema de cultură, după care ai să fie 
cultivate. Lanurile din nemijlocita apropiere a curții servesc 
ca -grădinărie de legume și ca lanuri de escisiune pentru 
prodioțiunea permanentă de- nutrețuri. Lanurile: centrale 
se cultivă mai sistematic cu. plantele cele mai băndse şi 
pretenţiose, fiind-că acolo li se pâte da îngrijirea nece- 
sară cu cultura şi gunoiul. Plantelor prăşitre încă nu este . 
bine de a le destina- un teren prea îndepărtat de la curte, 

i de satul, de unde ne procurăm braţele, fiind-că ne vin 
peste mână și se perde mult timp cu dusul și întorsul și 

- ne daă prea multă alergătură și cărătură. de prisos. Mai



  

aia x aaa : 
„ușor pot verii în depărtare semnate cerealele, nutrețurile, 

finațele, cari reclamă mai puține: brațe şi dai loc la mai 

puţină cărătură. Lanurile externe de la extremitatea mo- 

şiei se cultivă tot-d'auna estensiv, și servesc mai des de 

păşune pentru vite și se face mai puţină plugărie pe 

ele cu lăsatul 'des «de ogor, pîrlge, etc., ca să facem eco- 

nomie de brațe. ca și de gunoii. a 

O sistemă de împărțire și cultură generală, care sar 

potrivi pentru tâte terenurile și sub tote împrejurările nu. 

“există şi nici că ar fi de folos. Tocmai d'aci resultă avan- 

tagiul. cel mare al culturei alterne, că ea, se pâte conforma 

tuturor împrejurărilor şi raporturilor. Atât cultura 'inten- 

sivă cât şi cea estensivă 'şi are anumite localități și îm- 

prejurări unde fie-care din ele singure sunt posibile şi 

“rentabile. N . 

Cultura alternă este "nelimitată în numărul și varia- 

“țiunea plantelor, ce putem să introducem — fără ca ea . 

să-şi perdă caracterul ei. | 

Rotaţiunile în variaţiunea, plantelor ce se succed într'un 

număr Gre-care de ani, să le facem nici prea lungi dar 

nici prea scurte. Mai nimerite sunt cele între 4—10 ani 

— dar sunt și altele de 15—18—20 ani, Dar mai bine 

ori şi care rotaţiune și sistemă, de cât a munci fără plan 

şi fără rost. Mai bună este o rotaţiune sigură fie și cu 

unele mici defecte, de cât de a.lucra în vint după voia 

întâmplărei, care prea curind ne duce în confusiune și 

la perderi simţitâre. Faţă de sarcinele tot mai mari ce apasă 

asupra agriculturei, în locul culturei trienale extensive este 

mult mai avantagi6să sistema, trienală amplificată, sistema, - i 

- moinelor” şi cultura alternă. Pentru cultura intensivă in- 

dustrială nouă ne lipsesc încă mijlocele necesari—braţele de 

muncă şi capitalul ieftin, afară de mici escepțiuni. De cele. . 

mai multe ori prin suprimarea ogorului din tot al 3-lea 

an cu suprimarea silei de câmp și devălmășiei, se vor ob- ” 

” ţine resultate simțitâre în urma culturei plantelor de nutreţ 

în locul ogorului. a _ 

La combinarea plantelor unui lan şi: compunerea rota- 

ţiunei căutăm pe cât este cu putință ca nici odată două 

- cereale Să nu urmeze după olaltă şi nici două plante eti-
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gente nemijlocit una după alta.. Intre cereale mai curând 
“pote urma orzul şi ovăzul după grîă sati secară, secara 
după grâii dar nici odată grâul după, secară sat după 
ovăz, fiind-că el este mai exigent de cât ele. Nici grâul 
după grâu nu se face cum se cade, și mai curind de 4 ani 
să nu urmeze grâul pe același loc pentru a doua ră. 
Este- însă, mai nimerit ca plantele exigente, cari store tare 
pămîntul cum e rapiţa, grâul, etc. să vină sati după gu- ? 
noii ca prima sem&nătură, sati după plante din alte fa- 
milii. și cu alt sistem. de rădăcină şi desvoltare. Cerealele . - 
de tâmnă să urmeze tot-d'auna după ogor saii după o plantă 
de nutreţ care părăsâsce de timpurii terenul, în cât avem 
timp suficient să lucrăm pămintul bine până tâmna. Grâul 
mai .reușesce bine după rapiță gunoită și după trifoiă, 
plante legumin6se — fasole, bob, mazăre, etc. cari îmbo- 
gățesc pămîntul în azot şi-l curăţă de buruieni. : 

„ Variaţiunea între familii şi specii de plante diferite dă. 
tot-d'auna bune rezultate fiind-că şi exigenţele şi modul 
lor de desvoltare : este diferit. După cereale punem să 
urmeze tot-d'auna o plantă prăşitâre ori industrială, care 
să curețe pămîntul la prășitul acestora de. buruieni ce" 
eventual s'ar fi încuibat. i | a 
“După plantele de sapă cari de obiceiă părăsesc târdiu 

terenul nu mai avem: timp în deajuns, ca să preparăm 
terenul pentru seri&năturile. de tâmnă şi ele lasă pămin-. 
tul prea mărunțit, de aceea după ele sem&năm tot-d'auna, 
cu preferință cereale de primăvară -dar arăturile pentru 
acestea le facem din tâmnă. Pentru plantele prășitore încă. . 
facem arături de desfundare tâmna, și tot odată gunoim . 
terenul și peste iarnă lăsăm pămîntul expus în brazdă - 
crudă. După plantele prășitâre cari ai desfundat, gunoit 
Şi mărunţit pămîntul și laă curăţit de buruieni, cerealele 
de primăvară reușesc tot-dauna bine şi sunt sigure; Sub 
cerealele de primăvară ca plante. protectâre putem semăna 
îndată trifoiul, lucerna şi ierburile, cari ati să ne dea re- 
colte numai în anul următor, dar care trebue să, fie ferite 
de_uscăciune la umbra şi adăpostul plantei protectâre. 

Rotaţiunea o începem tot-d'auna “sai cu ogor sati cu 
planta cea mai exigentă și gunoită, și o încheiem cu cea



  

509 

“mai puţin pretenţidsă — secară, ovăz, meiii. Putem să con 

“tinuăm 8—10-——12 ani cu cultura--lor numai variind ca 

după 'o plantă foiosă să urmeze tot-d'auna una păi6să — 

cereală. Ogorul i-l înlocuim prin: semi-ogor saii prin plante 
_prăşitore, .cari să curețe pămîntul de buruieni și să-l a- 

mendeze. Dintre plantele de nutreţ măzerichea și po- 

rumbul. verde, hrişca, “etc. le sem&năm în -semi-ogor — 

iar meiul, rișca și ovăsul în locul semănăturilor nereu- 

şite ori compromise, pe cari le întrcem la începutul 

verei. Trifoiul semănat sub o plantă protectorie îl folosim 

unul sati doui ani; lucornă şi sparcetă 5 — 6 — 10 ani 

şi mai mult. Pentru pășunat  trifoiul pur este impro- 
4 

„priă,. dar devine. apt când - amestecăm „Și ceva ierburi 

printre. el.. 
Dacă, avem. să semă&năm; sai punem - mai multe plante 

de cât table sunt în lan ori disponibile, ori mai puțină 

sămînță de cât ar recere mărimea tablelor, atunci putem. 

să combinăm 2—3 sai mai multe plante din aceeaşi specie 

și gen cari reclamă aceeaşi cultură d. es. dintre legu- 

min6se, mazăre, bob, linte, — dintre prăşitâre, porumb, 

"cartofi, sfecle — şi le punem unele lângă altele în: aceeași 

tablă şi numără ca o singură cultură. 
Pentru fie-care plantă însă terenul să fie bine pre parat 

din vreme faţă cu cerinţele 'ei.. Dacă nu am putut lucra 

pămîntul la timp ori nu lam putut gunoi în deajuns față 

“cu exigenţele ei, atunci mai bine nu-l sem&năm cu planta. 

pretenţiosă ci cu una mai rustică, mai puțin pretenţi6să, 

„eventual cu una de nutreţ. Dacă una n'a reuşit și trebue 

să o întârcem, atunci sem&năm alta de nutreţ. în locul 

ei, ori că lăsăm pămintul de ogor ca să-l curaţim de 

„buruieni. - 

„Pămiîntul care nu Yam putut prepara și gunoi în de- 

ajuns pentru grâit ori plante industriale, îl semănăm cu. 

secară; locurile rămase nearate la timp ori nesemnate 

_tâmna, le sem&năm primăvara cu cereale -de primăvară, - 

“ori cu plante prăşitâre. Grâul se face bine după trifoiul 

încheiat, dar. nu și după/unul:rar — plin cu vetre de bu: 

-ruieni. După lucernă, trifoiti de pășune, suhat de vite: lă-. 

-săm sai ogore sterpe — ca să putem curăți bine! terenui :



510 
  

de buruieni, sai cultivăm: o plantă prăşitore, O recoltă 

compromisă ori nereușită nu.are de consecință că a doua 

va, fi 'mai bună ori mai sigură, fiind-că pămîntul nu a fost 

stors de cea precedentă; din contră. şi a doua este ame- 

ninţată să nu se facă fiind-că în sem&nătura rară ori pe- 

rită, sat ivit o mulţime de buruieni, cari ai produs să- 
mînţă și aii umplut locul cu seminţele lor. Deci recolta 
compromisă este mai bine .saii de ao întârce îndată și 
a semăna alt-ceva în “locul ei, sau de a o cosi verde îm-“ 
pedicând buruienile, de a se. câce şi a-și împrăștia s&minţa 
şi apoi a lăsa terenul semi-ogor ca, să-l putem curăți bine 
de burueni. - . - 

La alcătuirea, rotaţiunei avem să ținem semă în prima, 

linie de producţiunea, de nutreţ suficient pentru vite cum 
şi de paie de aşternut, pentru ca să le putem ţinea și să. 
producem gunoiul necesar. . Cu deosebire secara se cul- 
tivă une ori 'mai mult. în vederea, producțiunei de paie 
de cât de grăunțe, de re ce. ea produce cele mai multe 

paie între t6to cerealele, şi dă paie-bune atât pentru aco- 
peritul nimestiilor cât' și pentru așternut la vite. Pentru 
nutreţ ele nu sunt însă așa bune ca de la cele-lalte ce- 
reale. La plantele. de sapă d. es. la sfecle trebue să gu- 
noim' mai tare de cât la alte plante. Plantelor.de nutreţ: 
le dăm gunoiul direct, căci .lor nu. le strică nimic, ci le 
folosesce. Din contră la cereale nu gunoim aşa tare, ori 

- mai bine cerealele să -vină .ca a doua semănătură după 

gunoire, căci pe un teren prea gras ele cad. N 

Durata și efectele gunoiului depind 'de starea lui dacă 

este fermentat ori nu, apoi de teren, climă. In o climă 
caldă şi pe un teren permeabil nisipos; gunoiul se consumă 

iute, po un teren argilos și rece mai anevoe —— durâză 
3—4 ani de: dile. Efectele lui se resimt la cultura dintâii 
50%, la'a doua iarăși 50 0/. In casul al douilea efectele - 

“lui se împart: pe anul prim 50 “fo: — în al douilea 30 %, 

“al treilea 20 0, dacă 'gunoiul n'a fost fermentat. ci era 
mare păios, efectele lui se resimt 4: ani de dile în urmă-. 
târele proporţiuni: 40::30: 20: 10; efectele îngrăşemin- 

“telor chimice nu se resimt de cât un an — cel mult doi; 
la, suprafosfate acidul fosforic din ușor .solubil, din ce: 

Pat .. 

4
7
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“nu se consumă în primul an, devine greii solubil. Făina 

brută de '6se se disolvă :anevoe. și ține 2—3 ani de dile, 

în anul prim: abia se simt efectele «i. 
Când. nu dispunem de gunoiu suficient pentru gunoirea, 

uniformă a terenului, atunci punem porumbul cu gunoi 

"în: cuiburi, recurgem la îngrăşeminte verdi, îngrășeminte 

chimice şi gunoirea cu urină şi bătătură, - “Prin. cultura 

plantelor leguminse îmbogăţim pămintul în azot.: 

Rotaţiuni provisorii de transiţie. 

“Trecerea de la o sistemă de cultură la alta, nu "este 

lucru: ușor chiar pentru o moşie: mică, şi cu atât” mai 

grei pentru una mare. Ea-se resimte tot- d'auna pe lângă 

greutăţile. începutului în o. diminuare a. producţiunei, atât 

în reducerea productelor destinate vîndărei, cât şi în lipsa 

de nutrețuri, gunoi, etc. Sistema, veche am abandonat-o 

- şi cea nouă nu ne dă mai nici Odată în primi ani re- 

sultatele. dorite. 
-Şi “este. firesc lucru. să se. întâmple așa, dar este 'de 

datoria agricultorului să; prevadă și întâmpine lipsurile și 

golurile. Pe de o parte.perde ogorul sterp. ca imaș pentru - 

vite, iar alt suhat nu are dacă cum-va nu avem pășuni na 

turale proprii; apoi trebue cu noua, sistemă. să se mai re- 

„ducă şi din suprafața, destinată culturei cerealelor, pentru 

"a face loc altor plante, de unde .resultă iarăși” o scădere 

în nutreţuri şi în paiele de așternut și. implicat şi în gu- 

noiă. Plantele vin în nonile rotaţiuni, sem&nate pe nisce 

terenuri, cari nu sunt încă în. deajuns pregătite pentru 

ele,-și în mare parte sunt deteriorate, sleite prin cultura 

„ rapace. “In 'urma- atâtor neajunsuri şi scăderi este firesc 

„ca să se resimtă o scădere a veniturilor moșiei. 

Dar ca ori-ce operâţie este ' durerâsă și împreunată, 

cu o mulțime de neajunsuri trebue să, trecem şi peste 

“acestea. Cultură estensivă nu mai pâte fi menţinută sub 

“raporturile actuale, ca defavorabilă și o pedică din calea 

progresului. Ogorul sterp este o adevărată risipă și ruină. 
.
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“Trecerea -de la sistema trienală veche, la sistema trienală 

amplificată, este între tâte mai ușâră de realisat, căci n'avem 

de.cât în anul de ogor (al 4-lea și al 7-lea) să înlocuim - 

ogorul sterp prin cultura de nutreţuri: măzeriche, mei, 

hrişcă, porumb verde saii cele 3 câmpuri de pânaci să 

le subdividem pe fie-care în alte - 2—3 lanuri ori table 
mai mici, și avem economia basată pe G-sai 9 câmpuri, 
„unde numai la: 6 eventual la 9-ani lăsăm pămîntul odată 
_Ogor. - 

Mai grei este de a trece dintr'odată de la cultura ra- 
pace, fără de nici o ordine şi regulă, ori de la sistemă 
trienală simplă la cultura moinelor ori. la. cultura alternă - 
unde ne lipsesce şi nutrețul pentru vite şi paiele de aș- 
ternut şi gunoiul, iar ogrele sunt sleite prin cultura ra- 
pace; ne lipsesc de tâte. şi spesele de cultură sunt mai: 
“mari de cât înainte. -În casuri anal6ge este necesar să 
instituim “mai întâi o rotațiune provisorie intermediară 

între cultura, vechie și cea nouă. Trebue însă să cunâscem 
bine fie- -care” teren după forţa lui de produețiuine, și după 
acestea să-i destinăm plantele. 
Dacă avem ţeline și suhaturi vechi cari nu prea at iarbă 

- suficientă pentru vite spargem ţelinele acestora şi le des- 

, 

tinăm culturei cerealelor, și: în locul lor lăsăm alte terenuri 
să se inerbeze și înțelinâscă în odihnă. Ogorul sterp obligător 
de pân'aci îl desfiinţăm sait cu totul, sati că-l reducem la - 
minimum posibil, înlocuindu-l cu plante de nutreţ şi- cu 
plante prășitore.. “Trifoiul şi lucerna însă ne dai nutreţ 
verde şi uscat numai în al douilea an, după ce le-am se- 

_mâ&nat. Pentru a avea nutreţ în anul prim trebue deci 
să sem&năm deosebit măzeriche, îndoitura de ovăz, 'po- 

„ rumb de nutreţ, mături, -etc..Imaşurile artificiale este mai. 

bine să le înființăm cu 2—3 ani înainte de a avea lipsă - 
de ele.: - .. : 

Din cultura cerbalelor şi plantelor de spaculă usitată. 

până aci reducem o parte şi anume pe cele 'pretenţidse, 
căci nu avem gunoiii pentru ele — suprimăm rapiţa şi 

inul de s&mință cu totul, reducem o? parte - din cultura! 
grâului și îl înlocuim: cu:secară, care ne dă mai multe 
“paie pentru așternut. In terenurile mai bune sem&năm - 

e
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cereale făra. gunoiii cum şi în semi-ogor după ce am re-" 

coltat nutreţurile semănate, iar puţinul gundiă de care 

dispunem, îl întrebuințăm esclusiv la plantele prășitore, 

dar sub cerealele de primăvară semă&năm trifoiu și lucernă 

„cari să ne dea nutrețul pentru anul viitor. Dacă. pămîntul - 

este prea sărac, ca să producă o cereală fără gunoi, 

atunci o semă&năm în îndoitură cu alta mai puţin preten-: 

ți6să de cât ea d. es. grâii cu secară ori sem&năm prea- 

labi) o legumin6să — mazăre, măzeriche, care să-i dea 

“pămîntului azot. Pentru trifoiii alegem. un teren cu. deo- 

sebire bun şi potrivit pentru el; dacă nu avem atari te-. 

renuri, rhai bine sem&năm alte nutrețuri. Măzerichea, pentru 

atari epoce de transiţie şi de crize ne este de-mare va- 

lâre. La înființarea de pășuni artificiale 'noui, reducem 

treptut din cele vechi și înființăm altele mai bune la locul. 

potrivit, Sfeclele şi napii gunoiți ne daii mari cantități de 

nutreţ pentru iarnă ca să compensăm lipsa de fin şi să 

producem mai întâiii gunoiul, de care avem trebuință 

pentru gunoirea tuturor țarinelor. Afară de gunoi .între- 

buinţăm tâte materialele fertilisante din curte şi de pe 

moşie ce putem găsi și căpăta: pe un .preţ ieftin: cenușă, 

cenușare, moloz, noroiii de pe şosele, margă etc., numai 

să putem produce întâii nutrețul suficient pentru vite. 

, . Bistema veche. 
  

  

  

i Ei : : 3 EI 
. . . - - , = a 

n tr Î . za 
Ogor sterp. Semnături de Semtnătiiri de 2 5 

- | . tomnă > . primăvară AZ 

ă ” . . e % Wa ” 

size! PO | grâu cu: : ovăz ” 
& i - “ = ' . 

= |Ogor cană rumb “trifot secară cartofi: orz !şi po- 

g b6be : : rumb 

= , | ' 

Sistema nouă. 1 

orz " secară po- | - 
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4) Rapiţă, 2) Grâu, 3) Qrz, 4) Tritoiă, 5) Secară de tâmnă, 6) Pl. prăşitâre, 

1) Oiăz, 8) Ogor +-. - : 

Dacă pămîntul este încă în vigore de mai pote produce 

Dr. Maior, IV. — Economia rurală. , IE 33
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grâiti şi chiar rapiță fără gunoi, atunci trecerea de la 
sistema trienală la cultura alternă o putem savirși în 
1-—2.ani; dacă pămîntul este însă sărac și sleit prin cul- 
tura rapace ne trebuesc 4-—6 ani de transiţie până pu- 
tem egalisa iarăşi veniturile. E 

Num&rul şi specia vitelor. 

„Odată plantele după specia, și întinderea culturei lor 
stabilite, rămâne să mai stabilim și specia și numărul vi- 
telor ce avem să introducem şi. să ţinem pe moșie, şi 
apoi în legătură cu ele vine stabiliţ personalul de ser- 
viciă și brațele de muncă, cum și inventarul mort și ca- 

„pitalul circulator. După soiul și numărul vitelor ce avem 
să ținem depinde în parte munca, ce putem face cu ele 
și utilisarea, plantelor pe moșie. - - 

Cultura vitelor după numărul și folâsele lor sub ra- 
porturile n6stre economice actuale trebue să - balanțeze 
incă producțiunea de cereale. Este o idee greşită din 
partea arendașilor și proprietarilor noștri că vitele nu 
renteză, cum a, fost greșită și părerea acelora, dintre eco- 
nomiștii, cari vedeaii în vite numai un răi indispensabil 
al agriculturei, an fel de fabrici de gunoia. Vitele își au 
val6rea și importanţa lor pentru ori și cari raporturi 
economice şi sociale — numai cât regimul lor de ţinere 
trebuesce tot-d'auna modificat, după raporturile sociale 
și culturale. Păstoria nomadă este tot așa, de greșită unde 
pămiîntul este scump și la cultura intensivă, ca și regimul - 
stabulațiunei sub raporturi economice estensive, când avem. 
multe pășuni naturale și brațe sunt puţine şi scumpe. , 

- Vitele sunt necesare 'ca vite de muncă, iar cele.de pră- 
silă sunt utile nu numai'prin folâsele ce ne daii, ici și 
pentru utilisarea produselor voluminâse și de puţină va- 
l6re ale economiei, cari nici nu se pot transporta din 
localitate, nici nu există posibilitatea de a le vinds si - 
cerere după ele. Cu ajutorul vitelor însă le transtormăm 
în substanțe animalice mai concentrate cari să, suporte mai 
ușor. taxele de transport.
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Vitele modilică şi impun chiar caracterul agriculturei, 

căci pe lângă păşuni, finaţe naturale, etc., mai cultivăm 
şi .utilisăm cu ele paic, sfecle, napi, trifoiu, lucernă. Graţie 

acestei văriaţiuni, reducem din terenul destinat culturei. 

cerealelor, în scopul de a putea cultiva plante furagere 

pentru vite cât mai multe şi să câştigăm la braţe și la timp, 

pe: vremea muncei. intensive, căci transpunem o parte din 
„lucrări pe alte. timpuri. In anii de secetă și la cultura in- 

tensivă, ținem. şi hrănim vara, vitele cu trifoi verde, lu-." 

cernă, porumb verde, și iarna cu tocătură,.de sfecle, -cu 

paie și plevă etc., când e pășune. în câmp le:scâtem la 

pășune. 
La stabilirea numărului şi speciei vitelor încă suntem 

siliți să. ţinem sema de raporturile sociale economice, de 

sol şi climă etc. Deşi este obiceiul ca pe fie-care moșie” 

să fie vite de specii diferite, totuşi solul şi clima aci este 

mai favorabilă pentru una, aci pentru alta. Este însă bine 

să, fie diferite specii de vite pe moșie, căci nutreţurile aci 

“le utilisăm cu un soiit de vite mai bine, aci cu un altul. 

Aşa, finul 'se utiliseză mai bine cu caii, păstăile și vrejii.. 

de legumin6se' se folosesce mai bine cu oile, nutreţurile 

apose şi zem6se mai bine cu. vitele cornute, rămășițele 

de tot felul cu porcii, zona, şi tot. felul de gozuri: din se- 

minţe cu pasările de curte. - 

- Ca vite trăgătâre la munca câmpului se. întrebuinţâză 

la noi precumpănitor boii, mai rar caii şi bivolii, mai nică 

odată catirii. Cai speciali pentru agricultură nou ne lip- 

sese. Caii sunt întrebuințaţi la călărie şi la transporturi 

uş6re, bivolii la transporturi grele - şi la desfundare: de 

terenuri, scoborire de groși şi “bârne etc. 

La vitele de prăsilă și rudă avem 0 facultate mai mare 

de alegere între diferite specii și rase. Nu tote. speciile 

se potrivesc: şi se pot introduce cu deplin succes ori şi 

unde... Mai cu semă solul, clima, obiceiul şi picța, ne im- 

-pune 'cu de-a asila, spăciile și rasele ce avem să introducem. 

Pe un teren fertil și în o climă dulce tâte speciile și ra- 

sele n6stre de vite domestice se desvoltă de o potrivă 

de bine și se aclimatiseză ușor. ori şi unde, nu însă și: 

în una aspră. Fiecare agricultor scie că există fin şi 

.
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pășune bună pentru cai, alta mai bună pentru oi, şi a 
„treia, mai potrivită: pentru vitele bovine, deși de multe 
“ori pasc tâte 3. speciile la olaltă și să hrănesc cu una şi 
aceiaşi iarbă şi fin. Insă există o diferință între exigenţele: 
lor. Qia. vroesce să aibă altă hrană de cât vaca sai bi- 
voliţa, şi calul” nu pâte mânca paie de grâii şi coceni de 
porumb, cu cari boul la nevoe: și . bivolul - tot-d'auna, se 
satură şi-i priesce. ia se hrănesce acolo, unde alte vite 
mai ce căuta şi ar sta să pi6ră de fome, Pe 'ogârele 
sterpe şi. în miriște numai Gia mai pote găsi ceva hrană, 

unde vitele mari stai .să piâră de fome. .-.. ! 
* Vaca, şi bivoliţa, pasce bine şi-i . priesce pe cele lunci 

şi pe locuri mai roviri6se și jilave, unde dia sar călbeji 
şi şi-ar găsi mortea, sigură. La munte pe cele pripore și 

" d6luri prăpăstiose oile și caprele se urcă cu. multă în- 
lesnire și pasc cel din urmă: fricel 'de iarbă verde, unde 
vaca nu ar putea ajunge nici odată la el, iar .bivolița 
gresie nu: pote de loc urca: pe munte. ” 

Intre vitele de aceiaşi specie apoi avem să ne decidem 
pentru vitele de ţară din rasele primitive, şi eventual să. 
tindem să ameliorăm pe aceste și le crescem în rasa ori- 
“ginală, ori- că vroim să introducem o rasă streină din ra- 
sele de cultură ale streinătăţii. Arare-ori se va renta în-- 
fiinţarea unei .lăptării sistematice, numai cu'vaci românesci 

de :rasa podolică, dar. va fi mai de folos şi prospect de 
reușită mai mare dacă vom introduce vaci de rasele lăp- 
tse din streinătate, și apoi pe aceste sau că le cultivăm 
în rasă pură, sau că le curcim cu ale nâstre de țară. 
Intre rasele streine, cele de munte se vor aclimatisa mai 

uşor tot la munte sai în coline de cât la câmp, cele de 
luncă la câmp şi la, Baltă. Dacă este să le ținem și vara 
la grajd şi nutrim din mână, atunci nu este necesar să 

fim așa de scrupuloşi în alegerea lor, căci la grajd se 
aclimatis6ză ușor Ori şi care rasă. 

Unde avem pe de o parte pășuni suculente Și - îmbel- 
şugate de folosit, iar de alta este mare - căutare pentru 
vitele grase, acolo vom introduce vite de carne, de asa 
Shorthorn, şi ot de carne, porci englezi etc. Pe pășuni bo- 
gate numai rasele proprii de. lapte sunt potrivite, iar pe
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terenurile istovite cu. cultura rapace şi pe terenul arrid 

"nisipos numai dia de lână și mai găsesce hrana ei mi- 

seră. Păşuni bune ne pun în stare să crescem cu bun 

succes vite tinere de mare .valdre. În lipsa de „păşuni 

proprii introducem numai. vite mari şi le ţinem mai mult 

la grajd și le nutrim din” mână. In anii când avem multe 

'nutreţuri recoltate pe cari nu le putem vinde nici utilisa, 

cu vitele proprii, maj cumpărăm vite de strinsură pentru 

îngrăşat. Când s'a făcut mult porumb şi nu are căutare, 

ori că porumbul nu sa copt în de ajuns, atunci cum- 

pă&răm porci şi ingrășăm porcii, cu el.şi ast-fel îl folosim. 

Ast-fel agricultorul are mai tot-d'auna,- facultatea să-și. 

alâgă și introducă tot-d-auna; vitele cele mai potrivite. cu 

rapcrturile. moșiei sale. Insă -numai vitele bune și de va- 

l6re sunt în stare să utiliseze bine pămîntul. Mai bine un 

contigent de vite mai mic şi bine întreținut, de .cât un 

cârd ori ciredă mare de vite, şi tote tigorite si degene- 

„rate din causa lipsei de nutreţuri şi a ținerei defectudse- 

şi în mizerie. De: multe ori va [i mai nimerit desfacerea, 

- tuturor vitelor degenerate şi pipernicite, şi introducerea, 

în locul lor a unui număr restrins-de vite de valdre și 

- îngrijirea, sistematică a acestora, care mai mult folos aduc 

decât cirâda cea mare anterioră. - 

Cultura cailor. 
» 

Caii se impart: după fol6sele lor, în cai de muncă, cai 

de trăsură, şi cai de călărie (lux). Cu cei de trăsură se 

confundă romonţii sau caii pentru trebuinţele armatei; cu - 

caii de muncă cei de purtat poveri. pe spinare, pe să- 

mare, iar sub caii „de călărie se înțeleg proprii dis nu- 

mai caii de rasă, cai englezi de cursă şi vinătore, şi caii 

- arabi. Caii mari şi grei proprii pentru povară și muncile 

agricole la noi lipsesc, şi cu grei se vor putea prăsi şi 

“cultiva din causa - climei- celei prea uscate, care nu le 

priesce.. . 
"-. Crescerea, cailor do lux şi de rasă pură, se face cu 

deosebire | în herghelii mari publice ori particulare, cari 

Li



518, 
  

recer mari spese şi multă experiență și până la un punct 
Gre-care și pasiune. Cele mai multe și mai însemnate her- 

- ghelii - cari se ocupă cu-crescerea cailor de rasă pură sunt 
în posesiunea; statelor. Scopul lor este dea produce buni 

" reproducători pentru ţară, fie în rasă pură fie prin încru- 
cișare cu rasele de cultură. Guvernele fac din ce în ce 
sacrificii mai mari,: fubul6se chiar, cu achisiţiunea de câte 

un bun reproducător. de elită, şi plătesce sute de mil de 
lei, pentru un singur animal. Sunt casuri, isolate ce e 
drept, unde sa plătit și până la o jumătate de milion de 
lei. pentru un singur armăsar. Sumele date. pentru: ei şi 
tâte: cheltuelile făcute se întorc cu prisosință prin mînzii 
ce „produc: dacă es de aceiaşi valore ca şi părintele lor. 

Cultura cailor de sursă sunt în posessia câtor-va mari 
proprietari bogaţi, cari-i ţin mai mult pentru satisface- 
rea unor pasiuni, de cât pentru câștia bănesc pe. urma 
lor. Contribue și sportul fârte mult la ameliorarea cultu- 
rei cavaline din o ţară, prin reproduetorii buni ce dă 
crescătorilor. particulari. 

Pentru crescătorii particulari de. cai în agricultură mai 
nici odată nu se renteză crescerea, de cai de cursă şi de - 
vînătore, dar se rentâză fârte bine crescerea de cai de. 
muncă și de trăsură și remonţi Dacă la hergheliile mari 
„se face şi agricultură : , apoi domeniile cu agricultura lor 
sunt cu totul subordonate crescerei cailor, ceia-ce la pro- - 
ducătorul particular nu este admisibil, pentru care cul- 

“tura, cailor trebue să facă parte integrantă din producțiunea 
şi veniturile: moșiei. Și în acest scop cultura cailor pâte 
lua o desvoltare mai mare saă mai mică după împre- 
jurări, şi: nu se păte modifica și schimba pe fie-care an. 

Pentru crescătorul de cai agricultor este mai avantagios 
dacă pste închiria un reprodustor de valâre de la stat 
ori de la societăți şi cultivâtorii cailor de curs ă,- de cât 
a-l cresce singur. Numai dacă ţine un număr mai mare 
de iepe de re producţie îi va da mâna să cumpere un ar- 
măsar propriii” de rasă și de valore însemnată, alt-fel este 
avisat și el la concursul statului sati a reuniunilor eco- 
nomice. 

Abia la 25—80 iepe se plătesce ținerea unui armăsar
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propriu. Pentru micul cultivator și țăran mai nici odată 
nu se plătesce' ca să aibă un armăsar propriii al său. Dar 
este tare folosit şi țăranul când pâte beneficia de un armă-' 
sar de rasă şi de valâre mai mare pentru baterea epelor 
sale: de .la stat, societăţi, ori proprietari sau de la co- 
mune,' Chiar și comunele rurale mici nu sunt în stare să 
ţină un armăsar de val6re și care să le aducă 6re-care 
folos, şi ai mai bune fol6se după armăsarii statului. 

La nici o.altă cultură statul și reuniunile agricole nu 
„ai un rol așa de însemnat și iniţiativa aşa de atât de 
“covirșitâre ca tocmai, pe terenul culturei cailor. Statul este 
îndoit de interesat la desvoltarea și ameliorarea contin- 
gentului de cai din ţară: 'odată din: punct de vedere al 

| produeţiunei și al desvoltărei agriculturei sale, a doua din 
punct de vedere al apărărei 'sale,. pentru ca să-şi pro- 

“ ducă singur remonţii pentru armată și de: care ar avea 
lipsă pentru cas de mobilisare. De aceia lui îi incumbă 
“sarcina de a face sacrificiile cele mai mari şi a da o di- 
recțiune săn&tâsă cresc&torilor particulari. Cultura cailor 
în țară a decădut din diferite câuse, între cari nu fu 

cea: din urmă 'că ei erai prea mici de talie şi prea 
debili în raport cu exigenţele” sporite ale tuturor arma- 
telor. Chiar şi pentru cavaleria ușoră ei nu mai 'cores- | 
pundeati cu tâtă sobrietatea și vînjoşia, lor. Ei nu satisfac 
însă nici pentru lucrările pur agricole, și cu mai puțin 
de 4 nu putem ara cu un plug. 

Exsigenţile sporite ale armatei şi ale agriculturei fac in- 
dispensabilă ameliorarea taliei și fisicului cailor noştri de 

ţară. Crescerea unor cai de talie mai mare pentru muncă 

şi trăsură, ar renta mult mai bine de cât crescerea cailor. 

actuali de ţară. Acâsta s'ar putea obține prin împăre- 

cherea lor cu cai“de rasă arabă ori engleză, singe pur 

sait semi-singe. | 

Pentru crescerea cailor se cere în prima, linie o pă 

şune bună şi un fin.bun. Păşunea pentru :cai să nu fie 

jilavă şi nici cu plante prea suculente puţin substanți6se 

ori plante fără vlagă, ci tot-d'auna terenul solid și svîntat, 

iarbă m&runtă și dâsă, finul mai aspru cocenos. Apa încă 

“are mare influenţă. La pășune, caii să fie feriți de picuri
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şi de vinturi reci. La 30 —40 iepe fetătăre trebue să ţinem 
un armăsar, şi după 100 iepe calculăm 70—80 de minzi. 
La herghelii de elită: să calculeză numai 14—16 iepe 
pentru un armăsar de reproducţiune. Păşunea cailor să 
nu. fie nică expusă inundaţiunei și nici prea prăfâsă; pote 
să aibă câdă (Equisetum) în ea, căci caii o mănâncă fără. : 
să le fie .vătămătore. Dar ovăsul să nu le . lipsescă "nici 
la „pășune, “mai cu semă pentru. cei cari să devină iuți 
și să desvolte multă energie. 

“Sub raporturile economice estensive se. plătesce încă 
înființarea. de herghelii semi-s&lbatice, cum existaii înăinte. 
vreme în țară, d. ex: în Dobrogea şi la Baltă în județul 
Ialomiţa și Teleorman, şi altele. unde nu există încă căt 
de coniunicaţiune, şi cari anul întreg „petrec. în libertate 

„ absolută, și numai la vindare pune omul mâna pe ei. 
Numerssele pășuni din Moldova încă s'ar putea utilisa, 
încă forte bine prin înființarea de herghelii semi-sălbatice 
pe ele. Unde însă pămîntul s'a scumpit considerabil, acolo 

“numai ținerea, şi crescerea de cai de rasă este încă utilă. 
Cu caii utilisăm mai bine finul şi ovăsul, care alt-cum nu 
s'ar putea vinde şi nici transporta . din localitate. | 

* Crescerea cailor pâte avea de scop de a produce cai. 
de călărie și remonțţi, cai de trăsură, și cai de muncă în 
special pentru muncile agricole. Caii de. călărie şi de re- 
monţi se pote face la herghelie, iar caii de muncă dela 

" iepele cari însăşi servesc la plugărie. In colo nu trebuesce 
perdut din vedere ca mânzii sunt mai gingași şi se crese 
cu mai multe: greutăți de cât alte specii de vite. De.la 
o sută de mânzi înțărcaţi putem fi mulțumiți dacă crescem 
10— 80 de cai. 
"De alt-fel o desvoltare imbucurătâre a luat literatura 

zootechnică specială asupra crescerei și dresărei calului 
în timpul din urmă în limba română, mai cu semă din 
partea militară. 
-1) Căpit. A. L. Socec. — Calul. Principi asupra organisațiunei exteriorului: „higienei potcovitului și bolelor calului. — Bucuresci, 1895. 2) Loc.- Colonel 

Dionisie Fotino. — Orescerea de casă a cailor. — Bucuresci, 1896. 3) Colonel 
__R. Boteanu.—Căltuza, crescătorilor şi cumpărătorilor de cai. — Bucuresci, 1899. 

<) Hypologia întocmită pentru ofii iiţerii crescători și amatori de cai, de vete- 
rinarul militar Stavrescu Petre. — Bucuresci, 1900. i :
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Numărul şi specia vitelor bovine. . 

- O latitudine mult mai mare în variaţiune şi mai puţin 

riscantă -are agricultorul la alegerea şi cultura vitelor 

bovine. Ea este” mai: importantă de cât cultura tuturor 

celor. alte vite şi animale domestice prin aceea, că cu vitele! 

cornute utilisăm principalele și cele mai multe produse 

volumin6se și de puţină valdre intrinsecă ale moșiei, şi 

ele ne daii cel :mai mult gunoiii şi deopotrivă de priincios 

tuturor terenurilor şi plantelor. Nici prea multe vite să nu - 

introducem de cât putem nutri, iar pe cele cumpărate să 

le ţinem bin&' conform cu. exigenţele lor. ' 

La cultura, lor putem alege și a ne decide pentru cres- 
cerea, de vite de'muncă — de tamaslie — vite proprii pen- 

“tru lapte, şi vite proprii pentru carne — sait vite bune 

pentru 2 fol6se: pentru muncă și carne, ori pentru lapte . 

şi carne; pentru jug şi pentru lapte. Apoi la; producțiunea de 

lapte avem să chibzuim dacă ne este posibilă. vindarea lap- 

telui prosp&t dilnic şi desfacerea lui directă la consumatori, 

ori este mai nimerită vindarea lui în total la antreprenori 

şi lăptării, sau că este necesară înființarea unei lăpterii 

proprii pentru transformarea lui în unt și brânzeturi 

grase, semi-grase și macre și vindarea lui ca derivate, 

ori că este necesară numai fabricaţiunea de unt prospăt 

de masă, iar laptele macru este. de a se utilisa la, 'cres- 

_cerea şi îngrăşarea de viței miei și porci. Pentru pro- 

ducţiunea de lapte în cantitate mare este să ne dăm sema 

despre necesitatea şi oportunitatea de a introduce vite 

de rase streine și a le cultiva.în rasa pură, ori de a-tinde 

numai la ameliorarea celor. indigene prin încrucișare cu 

vre-o rasă streină și prin o îngrijire mai sistematică. In fine 

avem să producem şi vindem escusiv lapte de vacă ori 

de bivoliță, şi care din el are căutare şi trecere mai mare 

în oraşul. din apropiere? . | 

“La introducerea și 'celtivarea de rase străine iarăși nu 

"trebue să fim în dubii de la început asupra scopului 

final ce urmărim, dacă este să producem şi folosim nu- 

mai laptele şi viţeii să-i vindem îndată pentru tăiere, ori
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că tindem la crescerea și a vițeilor, pentru a scâte din 
ci buni reproductori și a face negoţ cu ei. In jurul ora- 
şelor mari. mai nici odată nu se plătesce crescerea vițeilor 

„pentru a scote din ei buni reproductori și a face negoț 
cu ei. In jurul oraşelor mari mai nici odată nu se plă- 
tesce crescerea vițeilor din causa scumpetei laptelui, și 
nici vacile sterpe nu le ținem până sunt să fete, ci le cum- - 
părăm deja fătate cu vițel ori fără vițel, le mulgem cât 
dau lapte suficient iar viţelul îl vindem pentru tăiere în. 

“cele 2—3 săptămâni d'intâiii, pentru a, beneficia, de întreg 
laptele produs şi când laptele sâcă vindem şi vaca. Sis- 

"tema, acesta este forte lucrativă, dar are defectul, că ei îi . 
cad victimă viţeii:de la vacile cele mai bune de lapte, 
şi- se dau în tăiere de multe 'ori vaci în etatea cea mai 
bună de lapte, unde ar putea să fete încă de 3—4 ori 
să se producă viței de mare valdre. Ni 

„_ Producţiunea de lapte se pote ușor combina cu cres-. 
„cerea, viţeilor ca vacile să no.dea un tolos îndoit — mai 
cu semă acolo, unde 'laptele nu este prea scump şi nu. 
există căutare pentru el, şi după câte-va săptămâni avem 
posibilitatea de a le: înlocui fără de nici un pericol lap- 
tele mumei prin laptele macru de mai puţină valdre. In 
alte localități, unde sunt pășuni bune. pentru crescerea 
viţeilor putem să cumpărăm viței streini de la locuitori, 
ori îi schimbăm pentru alţii de mai puțină valore cari 
sunt dați de tăiere, și îi -crescem noi pe toți la. olaltă. 

Pentru ţăran şi fie-care casă şi menagiii în parte este 
necesar să aibă o vacă, ori bivoliță bună de lapte, căci 
laptele este stâlpul casei și al familiei. Deci pe lângă vi- 
tele trăgătre o vacă bună de lapte este de 'nepreţuit. 
Arare ori însă se găsesc între vacile de rasă podolică 
vaci bune de lapte, mai des însă între mocăniţe, ori tre- 

„buesc introduse vaci de rase străine mai lăptâse sati bi- 
volițe, cari deși dau lapte ceva mai puțin de cât -vacile 
și rasele streine, dar au un lapte mai gras și mai de va-. 
ISre. Pentru ţăran mai tot-dauna se plătesce să crâscă 
şi vițelul. Pe moșiile mari și domenii este necesar să fie diferite ciredi. și tamaslicuri mari cu toţ soiul 'de vite bovine, pentru -ca să utiliseze cu ele cât mai bine tâte 

N
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pășunile și nutreţurile produse pe moșie. Afară de cireda 
vitelor de tămăzlic, menită să producă boi buni de muncă 
ori şi pentru vindare, ar fi necesară .să existe pe moșia 
mare -și ciredi de vite streine, văcărie pentru producțiunea 
de lapte, ori. și alte ciredi proprii pentru - carne. Numai 
vitele tinere la etatea de 2—3 ani ajunse la desvoltarea 
lor normală se îngrașe bine și. dati o -carne gustâsă și. 
fragedă, împănată cu grăsime, pe când vitele bătrâne și 
„cele reformate din servicii și. dacă le „îngrășăm, daii o 

Ast-fel fe. care moșie are posibilitatea de a alege vitele 
şi rasa care convine mai bine, le pâto ţinea sub. .rapor- 
urile, în caro. se găsesce şi se pot desface în localitate 
și împrejurime. Unde nu sunt şosele şi drumuri de co- 
municațiune şi „productele agricole se pot scâte şi trans- 
porta” numai cu anevoe, acolo crescerea vitelor de stepă 
— de tamazlic — după metoda, antică este cea mai nimerită 
pentru a, produce bune vite de muncă. Ea recere puțin. 
capital şi puţine braţe fiind-că vitele se. țin mai mult 
afară în libertate — și de multe ori anul întreg nu vin sub 
adăpost şi arare ori pune cine-va mâna pe ele, până nu 
sunt a le pune la jug. Vacile lor arare ori se mulg, 
parte pentru a se desvolta mai bine viţeii, şi parte fiind- 
că în urma ţinerei defettuose, „vacile ati lapte puţin de 
tot, în cât abia își pot: alăpta, singure viţeii. lor şi înțărca 
de timpurii, aşa că de multe ori nici văcarul nu are ce 
mulge de la ele. 5 
Regimul lor primitiv de a le ţinea vara și iarna, i atară 

"expuse tuturor intemperiilor lipsite. de ver-ce adăpost, î 
durând î6me şi sete pe timp de secetă şi iarna de ger, le înce 

să fie fârte vînjose şi sobrii; ele dati bune vite de muncă 

și alergătură, sunt iuți și uşore, la mers nu cimpăvesc și 

- nică suferă de picidre, îndură cu ușurință ori-ce asprime 
a timpului ca și crize economice, tot ceea ce se cere de. 

la o vită bună de muncă. Și regimul acela este cel mai 

potrivit pentru ele. Insă ținend semă de faptul, că clima 

țărei n6stre în urma devastărei pădurilor s'a înăsprit şi, 

înrăutățit mult de cum era înainte vreme, și s'aii spart şi 

suhaturile abundente de stepă cu o vegetațiune substan
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- ţi6să cel puţin primăvara, și tâmna, astădi totuşi este  ne- 

cesar să le dăm şi lor ceva mai multă îngrijire de cât - 
li se dedea înainte vreme, pentru ca să nu degenereze. Dar 
reduse numâi la imașul din ogârele sterpe şi miriști, cari 
sunt sleite prin cultura rapace, şi iarna. ţinute afară sat 
după niscai-va şanţuri și perdele, hrănite unic cu paie de 
cereale şi coceni 'de porumb, trebue să degenereze și ele 
să .şi pârdă din talia şi forța lor musculară. Nici până la, 
Rusalii nu năpârlesc ca să se schimbe perfect p&rul pe 
ele. In schimb însă supuse la un regim mai uman și ţi- 
nute iarna în grajd şi la o pășune “naturală: substanți6să. 

“ele. sunt forte mulțumitâre, dati fol6se incomparabile mult 
mai mari, vacile capătă lapte, ca să avem și noi ce mulge. 
de la, ele. 

Vitele podolice de Moldova cele de câmpie din Transil- 
„vania şi vitele de Ialomiţa, duii cei mai buni boi de muncă ” 
ce există actualmente, Şi pentru îngrăşat încă sunt bune 
căci ai o talie mare şi ajung la o greutate însemnată. 

Pentru lapte însă vacile nu pot lua concurenţa cu alte. 
rase străine. Mai - curând se găsesc individe bune de 
lapte între mocănite cari să ia concurenţa cu vitele de 
Allgău etc. Concurența cu vitele străine în privinţa pro- 
ducțiunei laptelui dintre vitele nâstre cornute numai bi- 
voliţa o.pâte lua cu succes, care dă lapte mai mult de 
cât vacile de. rasă indigenă, şi un lapte de 2—3 ori mai 
gras de cât cel de vacă, aşa că compensză prin calitate, 
aceea ce îi lipsesce în cantitate. Apoi ţinerea, bivoliţelor - 
ne vine mult mai ieftină de cât a, vacilor, fiind-că bivolul | 

este mai uşor de .hrănit şi cu el utilisăm nutreţurile- 
cele mai rele, pe cari vitele albe nici nu vor să le vadă, 

dar și bivolul este recunoscător de o hrană mai substan- 
țiosă. EI. însă este greii 'de ţinut dacă nu. avem grajduri 

_căldurâse pentru iarnă; şi este mai puţin expus la bs- 
„lele de unghii și de gură şi suferă mai puţin de tuber- 
culosă de cât alte vite cornute. 

“ Pentru producţiunea, de lapte în masă pentru picţă sai 
înființarea de lăptării sistematice afară de bivoliţe, -unic 
vacile de rase străine vin în considerare. Vaca podolică - 
oră cât de bine ţinută ar fi ea, nu „dă pe an mai mult
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de. 800 —1.200 litri de lapte, pe când o vacă străină. din 

rasele bune de lapte la o greutate vitală de 400—500 

lilgr. trebue să dea pe an cel puţin 1.800—2.000 litri de 

lapte pentru ca să renteze, iar cele bune de lapte dati 

„câte 3.000 litri şi mai bine pe an, deci de 3—4—8 ori 

“mai mult de cât este greutatea lor vitală. Intre rasele 

străine bune de lapte avem să facem o alegere: mai res- 

trinsă între râsele de munte: elveţiane, tirolese, allgiu, şi. 

cele de luncă, olandese, holsteiniane etc., apoi între cele 

pretențiose şi cele mai rustice și mai” puţin pretenţi6se. 

Vom da 'preferinţă tot-dauna aceleia care se potrivesce 

__mai bine în localitate sai este de provenienţă din regiuni 

" analoge. | 

-Insă vitele aduse din străinătate, şi de rase de cultură, 

nici odată nu le putem ţinea iarna afară- ca pe cele in-. 

digene, fără “ca ele să nu degenereze și să-și perdă tot 

rostul lor. și: folâsele ce daii. Intre ele sunt unele tare 

pretențiose, altele: ceva mai răbdurii şi tenace, deci se 

potrivesc şi aclimatiseză ușor și sub raporturi ceva mai 

puţin consolidate şi nu degenerăză: așa, de ușor, cum ar 

fi rasele Pinzgau, “Allgău, Înnthal. Pentru ameliorat rasa 

podolică, indigenă, în vederea producţiunei de. Japte, rasa, 

de Pinzgau şi Ollandeza ai dat mai bune resultate de cât 

cea, de “Simenthal, căreia se pare că clima. nostră cea 

arridă cu căldurile tropicale nu-i prea priesce. Simenthaiul 

dă buni boi de muncă şi de îngrăşat fiind-că -sunt . mari 

„și robuşti, dar sunt mai moi şi mai puţin tenaci de cât 

"cei de rasa podolică, în cât la jug şi mers nu pot ţinea: 

concurenţa cu cei podolici. [i ai însă avantagiul că se 

desvoltă ceva mai iute şi-a îngrăşat ajung la o greutate 

mai mare de cât boii de rasă de Moldova. 

* Introducerea Simenthalului ar putea fi eventual avan- 

" tagi6să tot'la munte pentru lapte şi . crescerea de viței 

pentru reproducțiune — unde clima .se asâmănă mai mult 

cu cea de Elveţia. Simenthalul. însă este mai expus la, 

tuberculosă- de cât; mocănițele n6stre de munte şi cele 

podolice. Introducerea vitelor de. rasă olandeză pote: să 

dea bune resultate la câmpie şi Baltă. 

“La producţiunea de lapte în masă, depinde dacă avem
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putință de a-l desface îndată după mulsore în stare dulce . 
pentru consumaţiune, ori că trebue “să-l prelucrăm noi 
în unt şi brinzeturi. La vinzarea pentru consumaţiune în 
stare prospătă se' caută numai ca laptele să fie curat, ne- 
falșificai, şi cât se pote de ieftin: grăsimea, untul din 
el, sunt lucruri secundare. Laptele ce se :cere pentru 
alăptarea, copiilor mici şi pentru 6menii. bolnavi, nici nu 
este bine ca să fie.așa gras, căci :atunci este grei de di- 
gerat.' Laptele de bivoliţă este prea gras pentru copiii 
mici și 6menii bolnavi, trebuesce deci diluat cu apă. Pentru 
înfiinţarea de aşa numite lăptăvii igienice, cari se ocupă 
exclusiv cu furnisarea laptelui pentru copii mici, trebuesce 
însă să nu variem “cu hrana vacilor. anul întreg câtuși 

de puţin, căci ori-ce: variaţiune în hrană se resimte și 

transmite îndată efectele ei şi asupra laptelui și a copi- 
lului. Fiind-că ea .ne dă mai multă ocupaţiune şi recere 

_o îngrijire deosebită a, vitelor, laptele pentru copii se ser- 
vesce în sticle sigilate ori plumbuite etc., şi se. plătesce 
încă odată aşa scump ca de ordinar. 

Incolo pentru consumaţiune. în stare dulce să preferă 
laptele de bivoliţă înăintea celui de vacă și se plătesce 
ceva mai scump deşi este aprâpe de 2 ori aşa gras ca 

„cel de vacă. Tot așa. şi cu smîntâna. Dar untul de bivo- 
liță, se consideră, ca inferior celui de vacă, şi untul prâsp&t 
de bivoliţă nici nu sar putea exporta în străinătate, unde 
nu este cunoscut, .căci nu sar găsi mușterii pentru | el. 

Laptele: dulce de die şi de capră se. vinda mai . rar. de 
„cât cel de bivoliță şi.de vacă, fiind-că cel dintâi. are 
tot-d'auna un miros particular, a die, şi este greti de di- 
gerat. La, prelucrarea lui în caş şi brînzeturi,. “miroşul de 
6ie se perde cu. totul. Laptele prâspăt de capră se pre- 
feră până este căldui de 6menii bolnavi și debili de piept. 
Arare-ori se pote face comersii şi speculaţiune cu el. 
Speculeză însă caprele une-ori mici atreprenori, cari duc: 
caprele să le mulgă mușşterii înși-și sat le mulg ei în 
faţa lor. Laptele ce 'se dă în consumaţiune în stare pros- 
pătă este necesar ca să fie. tot-d'auna de la, vite deplin 
sănătâse, „căci prin consumaţiunea, laptelui crud, prea uşor
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se trasmit fel de fel de bole de lavite la Gmeni, în spe- 
cial se propagă tuberculosa. 

La vindarea laptelui prospăt este lucru de căpetenie 
punctualitatea, în .servirea muşteriilor, ca tot-d'auna. ei să, 
capete laptele la ora anumită și în cantitatea cerută, apoi 
curăţenia, vaselor și a vehiculelor, ca să nu ajungă praf 

„şi gunie în lapte, dar nică servitorii să nu-l pOtă falșifica. 
și di lua cu: apă. 

In schimb nu recere atâta, capiial de instalaţie, căci o 
"singură cameră de lapte un r&citor şi doniţele pentru 
transportul. lui sunt tote aparatele necesare, De conservat 
laptele nu se conservă de cât de sâra până diminsţa,. 
iar capital rulant aprâpe nu trebuesce de loc, căci preţul 
lui se încaseză dilnic, la s&ptămână, ori la lună, şi de la 

muşterii absolut siguri. Prin r&cire îndată după mulsre 
de la temperatura normală a corpului de la 37—38 C.. 
la o temperatură mai scădută 7—10* C, mărim facultatea, 
lui de a-l păstra dulce fâră să se sărbedâscă, prin care 

“câştigăm din timp şi posibilitaţea de transport fără de a 
se altera. Adi abia se mai traspârtă şi vinde lapte în co- 
merciul mare, care să nu fi fost mai întâiii r&cit lar&ci- 

târe ori prin punerea lui în ghiaţă. In. casuri de epidemii 
între vite, b6la de unghii şi de gură, este necesar ca lap- 
tele să fie mai întâi pasteurisat pentru a distruge ori-ce 
germeni de bslă, ce ar fi ajuns în el. Prin aceia ca şi 
prin ferbere sistematică, laptele nu perde nimic din cali- 
tăţile sale. Pentru transportul laptelui prâspăt, vedi ca- 
pitolul despre lăptării, Zootechnia, pag. 682. 

Pentru vindarea şi desfacerea, laptelui prâspăt se: pot 
alege diferite mijloce și căi: sai că producătorul: îl tri- 
mete direct consumatorului la domicilii, sai că îl închi- 
ri6ză la, antreprenori și furnisori de lapte, hale centrale, 
ori la lăptării cooperative. Furnisarea laptelui directă este 
împreunată cu multe neajunsuri şi perdere de timp; micul 
producător îşi are mușterii săi puţini la număr, pe care 

„îi prevede dilnic cu lapte şi clientela formeză 6re-cum un 
capital al s6ă, dar de multe ori perde cu timpul, atât, cât 
câștigă la lapte, şi vara când: este mult lapte, îi rămâne 
nevindut nu-l pote prelucra în unt ca să i se renteze.
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Acelaşi servicii Var putea. prevedea unul în loc de 10 
“producători mici. | 

Proprietarul mare arare- oră se pote ocupa cu atare des- 
„facere afară de furnituri în masă la spitale, internate ori 
antreprenori. Pentru el este mai avantagios să-l arendeze 
în masă pe anul întreg pe un preț şi ceva mai scădut, 
dar lăsând atribuțiunile comerciului în sarcina negusto- 
rului, și acordându-i -i şi lui un. mic beneficii, însă reser- 
vându-şi sieși facultatea 'de a-l scădea, şi urca, cu, 10—20%,, 

- după seson și anotimp. Furnisarea directă în mic -o.pot 
face de obiceiii numai locuitorii satelor” mărginașe cu 
„oraşul mare şi din nemijlocita apropiere, pe când cei de 
„la o depărtare mai mare ar perde mai mult cu transportul 

şi distribuţia lui pe la consumatori, de cât ar fi beneficiul 
ce -prind ei pe el. Unde există însă căi ferate și societăți 
de” vapâre cu curse dilnice. regulate o pot face și cei din 

"depărtare până la o anumită distanţă prin, intermediareă 

furnisorilor, lăptăriilor cooperative, și halelor de lapte. 
Furnisorul în-mare și negustorul ca intermediator între: 
producător şi consumator, pe lângă că este mai în curent 

__cu cererile şi mișcarea pieței, dar'are facultâtea, că ceia: ce. 
_n'a putut desface într'o di, el îl pâte prelucra în unt și 

- brînzeturi fără a-l lăsa să se "strice, ceia-ce în cantităţi 
mici nu se rent6ză. 

În oraşele mari din străinătate sunt - lăptării mari si 
negustori, cari adună laptele de la diferiți producători în 
cantități de mii de litri pe fie-care di şi-l distribue cu 
carăle şi Gmenii proprii pe la consumatori, iar” restul îl 

preluorăză în lăptării sistematice în unt, smîntână şi brin- 
zeturi. Marea lăptărie C. Bolle din Berlin, adună și dis-. 
tribue între 20—40.000 litri de lapte di de di anul întreg, 
iar la Ilamburg se încarcă vapâre întregi cu lapte dulce 

„Şi derivatele laptelui pentru consumul Londrei. La Viena 
singur domeniul Ung. Altenburg trimite laptele de la o 
văcărie enormă-circa 2.400 vaci fătate, aproximativ 5—53 

- miliâne de litri de lapte pe “an, în hala proprie. | 
Graţie acestor producțiuni și organisaţiuni în stil mare, 

comertiul cu lapte şi cultura, vitelor s'a. deschis isvore 
-enorme de venit, prețul laptelui a scădut, iar consuma- 

n
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ţiunea și traficul cu laptele a crescut enorm de-a putut. 

pătrunde şi în coliba celui din :urmă uvrier şi a săra- .: 

cului.: Numai la noi în România, unde nu sa făcut încă 

"nimic în direcţiunea acesta, consumaţiunea, de lapte este 

relativ fârte redusă, şi în orașele n6stră laptele şi untul 

de masă se vinde cu preţul cel. mai urcat în Europa, ce 

nu stă de loc.în raport cu starea nâstră de cultură... | 

Unde laptele nu se. pâte expedia și desface dilnic pen- 

tru consumaţiune în stare prâspătă sai nu este căutare 

pentru el ca să se obțină un preț convenabil, acolo intră 

în acţiune lăptăriile cooperative, cari primesc laptele de la 

producătorii asociaţi pe un preț mai „scădut dar stabilit 

de mai nainte pentru anul întreg, şi-l prelucreză în unt 

şi brânzeturi şi apoi îl exporteză ca atare. Laptele trans- 

format în unt fin de masă şi în brânzeturi grase semi- 

grase şi macre, represintă sub un volum mai mic 0 va- -! 

lore intrinsecă mai mare de cât laptele prâspăt, se 'pâte 

ţinea timp mai îndelungat şi suportă transportul pe o 

distanţă mult mai mare. Untul fin de masă și brânzeturile 

au căutare și se pot desface în ori-ce timp al anului în 

țară sau străinătate. 
Producătorul câștigă prin intermediul lăptăriei coopera- 

tive:un debuşeii şi trafic constant pentru produsele sale 

acolo, unde de alt-fel nu lar avea și pe un preţ de mai 

nainte „stabilit, care trebue să-i convină şi lui de' 6re-ce 

Va, acceptat; apoi deosebit de preţul obținut pentru .lap-.. 

tele predat lăptăriei, el beneficisză şi la venit, ca societar.. 

In lăptăria mare sistematică laptele se prelucreză de un 

specialist şi cu aparatele și maşinăriile moderne perfec- 

ţionate, așa că el tot-d'auna, va scote dintr'însul un produs 

de valâre 'mai mare de cât la fabricaţiunea în mic de casă. 

Untul fin de masă își găsesce cumpărători și prețuri con- 

venabile şi atunci, când maria ordinară — untul topit — 

nu are căutare, şi o lăptărie sistematică fiind-că- îl pro- 

duce regulat în cantități mari pote să-l expedieze şi ex- 

pârte pe piețe mari din străinătate, unde sunt prețuri mai 
. 

bune de cât în țară, și spesele de .regie sunt mai mică 

de cât la producţiunea şi vindarea în mic. 

O ast-fel. de lăptărie cooperativă este. în apropierea, 

Dr. Maior, IV. — Economia rurală, | : ÎN | 34.
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“țărei n6stre cea de la, Ghristian de lângă Sibiă, si lăp- 
tăria centrală de la Timişora, care primesce dilnic la, 
10.000 litri de lapte furnizat de 16 societăţi agricole, şi 
îl prelucrâză în unt fin pentru export, producând dilnie 
unt pentru câte 2.000 lei valsre. ae o 
„La fabricaţiunea de unt şi brânzeturi în mare însă nici 
odată nu putem scâte din lapte beneficiul acela, care îl 
avem din laptele prâspăt vindut direct, şi “afară de aceia, 
şi spesele de regie sunt mai mari. Dar. și lăptăriile sunt 
de mare avantagiiă căci ele crează artificial un debușeii și 
„posibilitatea de desfacere a unui product acolo, unde nu 
există, și în mic nu ar fi nici odată posibil. | 

„_ Prin înfiinţarea, de sindicate şi lăptării cooperative s'ar 
putea, da, o nouă impulsiune culturei vitelor în ţară ca; să 
le aducă la o stare mult mai înfloritâre- de cât înainte: 
vreme sub regimul estensiv al: suhaturilor şi moinelor: 
„La producţiunea, de lapte și înființarea de lăptării însă, - 

“pe lângă alegerea. unui soiii bun de vaci este lucru de 
căpetenie, -ca: ele să aibă tot-d'auna hrană cu îndestulare ” 

“anul întreg și o hrană substanțicsă, uşâră de digerat ca. . 
să nu îndure f6me.. Acâsta este necesară atât la regimul: 
pășunei cât și la regimul stabulaţiunei, mai cu .s6mă * în 
clima, n6stră 'arridă, de stepă este de lipsă să îngrijim ca 
primăvara cât 8ă pote de timpurii să avem nutreţ verde, 
iar vara pe timpul căldurilor tropicale și â secetelor gro- 
zave, unde pajiştea este pârlită- de -arșița s6relui, să avem 
nutreţ verde şi uscat suficient, ca diminâţa și s6ra, să 
le dăm acasă de mâncare. Ingrijirea lor la, pășune și în 
obor trebue. să fie alta de cât cea usitată la vitele indi-. 
gene, dacă nu vroim ca ele să-și pârdă; de timpuriă lap- - 
tele și să degenereze. -. | i 

Ingrășatul vitelor și introducerea de rase precoce pen- 
tru cârne vine așa dis de sine pe . tote moșiile, cari at 
fabrici de spirt şi zachăr şi cele ce dispun de multe nu- treţuri în anumite sezone. Rentabilitatea, îngrășărei lor sub anumite raporturi economice este sigură, pe baza, că carnea bună are şi la noi căutare. Totuși .generalisarea ei ar. putea lua ființa numai după încheierea, unor convenţiuni - vamale cu. statele vecine mai favorabile, de cât cele ac-
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_tuale, cari ne-ar pune în stare să, “participăm direct” la 

aprovisionarea, .mărilor centre . Viena, Berlin, Breslaă și 

Constantinopole. Cu exportul de carne prâspătă și de vite 

grase ar trebui însă să ne indreptăm privirile spre Orient 

unde şansele sunt ceva mai favorabile, bună 6ră spre 

Egipt şi Port Said de_cât în apus.- 

Qieria.. O latitudine iarăşi însemnată în alegerea di- 

recțiunei de urmat, avem la oierie. Oieriile nâstre nică 

pe departe nu corespund menirei lor și rolului multiplu . 

ce ar putea să-l aibă dia. Unde pe moşiile mari ar trebui - 

să' fie turme numerbse de mii şi mii de capete — pe: 

vastele moşii de qecimide mii de pogâne abia sunt vre-o 

_83—400 de oițe proprii, deși ar. putea să -pască pe-ele | 

decimi de mii după analogia moșiilor din Rusia, Ungaria, “ 

Australia, Laplata etc. Cultura, oilor merin6se proprii pentru 

lână la noi nu este de loc cunoscută, cum nu sunt cunos- 

cute nică rasele proprii de carne, deși lâna este un product 

care se pâte exporta mai ușor de cât cerealele și are 

debușei însemnat și în ţară. 

Oia. se hrănesce: mai uşor de cât vita mare, și pe. 0- 

g6rele sterpe şi în miriști numai ea, găsesce ceva mân- 

care unde vitele mari pe timp. de secetă stai să pâră de 

fome şi de sete. Apoi cu oile mai. utilisăm bine -plva, 

paiele de cereale, bobe, paiele și păstăile de legumin6se - 

cum și o mare. parte din - pășunile accesorii. De aceea 

oile n'ar trebui să lipsescă de pe nică o moșie, şi produc 

- şi-ele o cantitate. însemnată de gunoiiă și cel. maibun 

după calitate.. Moşiile cari at multe pășuni naturale, - -ori 

un- teren arrid nisipos, cari nu pot nutri alte . „vite, sunt 

destinate: de natură spre o oierie întinsă. 

Ţinerea oilor are ca scop principal: 

1). Producţiunea și vîndarea de cârlani și midre pentru reproducție: 

2). -», eselusivă de lână fină de postav € ori de piepteni. 

3)...» de lapte şi de brânză. 

4). » esclusivă de carne, şi îngrăşatul de > berbeci. 

5). » - de lână ceva mai grosă la fir, și de lapte. 

 Produsţiunea şi crescerea, de cârlani și mi6re bine pentru 

prăsilă și facerea unui comerciii cu ele pâte deveni forte
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lucrativă. pentr - unii "cultivatori, cari ai buna experiență : 
în crescerea: şi alegerea .lor, ori că ai pășuni speciale . 
pentru ele. Crescerea de berbeci buni pentru prăsilă nu 
reclamă nici. așa mare "capital şi nici nu depinde așa mult 
de concursul și protecţiunea statului și” guvernelor ca, la; 
cultura cailor. Ea .este însă basa. necesară, ca să se pâtă - 
aduce o amelioraţiune. culturei 'ovine din ţară, căci fâră 
reproductori buni nu se pot ameliora 'turmele..: 

“Pentru producţiunea de lână fină este inevitabilă. în- 
“troducerea, oilor. merinose şi la noi- pe o scară întinsă 
mai cu semă pe moşiile mari cum sa, făcut în tote țările 
Europei; Şi anume nu atât merinâsele cu lâna extrafină 
tipul electoral — cât mai mult lâna ceva mai trainică —- 
tipul Rambouillet, Negratti, ori rasa de piepteni germană, 
parte pentru a, fi cultivate în rasă. pură, parte pentru a 

“a fi încrucișate cu oile nâstre .țigăi -pentru ameliorarea. . 
lânei, acestora. Reușita lor nu' „pâte - fi pusă la îndoială, 
după: ce ele sunt cultivate. cu deplin: succes atât în Rusia 
meridională, Basarabia, Crimea cât şi în Ungaria vecine 
cu noi.: Insă ele cer un alt r&gim de cât ţigăile n6stre, şi 

“nu pot fi ţinute vara şi iarna “afară: la pășune, şi pe ger 
“și -viscole' afară sub cerul liber ori 'după niscai-va per- 
_dele şi în zăvade, ci vor să aibă grajduri calde pentru - 
iarnă şi să fie ferite de viscole și umezelă vara și iarna. 
Că cultura lor tot rentâză încă 'sub raporturi mai esten-' 
sive cu totă deprecierea lânei, dovadă suni Ungaria, Rusia, 
cari le cultivă cu milionele. X 

Felul păşunei însăși și îngrijirea ce. le-o putem da, ne 
"indică direcținnea, de: urmat şi rasa de introdus. Dacă 
„avem pământuri sărace, nisipâse, şi cu multe păiușuri uscate 

. fără, vlagă, atunci va fi rentabil electoralul  uscăcios cu 
corpul mic și lâna delicată dar puţină; dacă însă păşu- 
nile sunt abundente și “substanţi6se; introducem una. din 
rasele. mai mari,. cu lână -de: piepteni, și mare la corp care 
este bună și de îngrăşat; unde însă nu dispunem încă 
de grajduri sistematice şi calde, ci numai de șoprone ușdre 

“și de instalaţiuni provisorii, acolo ne mulțumim numai i: 
cu o ameliorare Gre-care a oilor nâstre țigăi în vederea 
ca să producă o lână cova mai fină. 3
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" Oile nâstre actuale ţigăi, ţurcane și stogâşe, se mulge 
de: o potrivă, şi laptele şi brinza sunt folosul lor principal, 
iar mielul și lâna vin în a doua, categorie. Oia. țigaie i 
sine este mai bună de lapte şi de lână, de. cât dia țur. 

„cană. Oia stog6șă sati stogomană ocupă un loc. interme- 

diar între ele ca o curcitură a lor, Cu tâte acestea, Gia, 

țurcană este mai veche şi mai lăţită în ţară, aprope sin- , 
gura rasă predominantă. la. Români peste tot, la. câmp, la 
baltă, în coline și la munte, pe când Gia ţigaie-se gă- 
sesce cu. deosebire la câmb şi aprâpe numai în România, 

dei unde se vede'că țurcana este mai resistentă și mai 
“puţin -pretenţiosă de 'cât țigaia...De. alt-fel ambele sunt 
supuse la același regim aspru de ținere, și mare parte a 
anului ele 'şi caută singure hrana lor. 

Deși ele se ţin forte ieftin şi sunt puțin pretenţiăse, 
totuşi o ameliorare a regimului şi tratamentului. lor este. 
„de dorit în interesul amelioraţiunei produselor 'lor, atât 
a--laptelui dar cu: deosebire a lânei. Lâna, lor se subți6ză ” 

- şi deprecieză cu deosebire atunci, când trebue să îndure 
î6me şi lipsă cu săptămânile, iar lipsa de. adăpost i i des- 

__tramă şi “i încâlcesce lâna, prin care împrejurări ea 'și 
„perde considerabil. din valore. Aceste două îmbunătăţiri în. 
traiul oilor ar urca considerabil valârea produselor lor. 

Alt-fel este destul. de - avantagios de a le ţinea și pe. 
“Iângă regimul sobru cu care sunt deja obicinuite, dacă 
ne “mulţumim cu folâsele ce ne dai actualmente. Este însă, 
necesar să aibă grajduri calde pentru ele, și hrană sufi- 
cientă pentru - iarnă, acela care ar vroi să transpună f&- 
tatul lor în iarnă de timpurii, ca să, aibă miei de vin- 
dare pe la Crăciun și Boboteză, atunci când. “mieii sunt 

forte scumpi, și să mulgă oile iarna și primăvara, când 
brinza, nouă este mai scumpă, iar vara îndată după 'secere 

“şi tâmna să le lase sterpe să nu .le mai mulgă. „Ar fi 
6re-cum o intervertire la noi neusitată a. ordinei, dar sub 

„unele, împrejurări rentabilă. 
Rase proprii pentru carne, Southdown; Cotswolă, Surop- 

“shiredown etc., sub raporturile actuale vor fi puţin ren- 

tabile ca, şi vilele bovine de carne, până 'ce nu avem asi- 

gurat un export, regulat de carne Și vite grase spre r&-. 

r
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sărit ori apus, Mai curind Sar renta, introducerea, raselor 

orientale a oii bucălae şi cea cu c6da;lată, cari sunt tare . 

căutate în orientul întreg g, și au mai tost cultivate odată 

“în.ţară. Ele ar putea deveni rentabile şi cu privire la 

cojâca meilor „pentru prepararea, Astrahanului, atât de des. 

întrebuințat şi de cojocarii noștri. - 

„Până “atunci însă ar merita să dăm o _ mai bună îngri- - 

jire oilor ce le avem și să le îngrășăm. pentru tăiere. “Tn- 

crucișarea oilor. țigăi cu rase engleze de carne a: dat 

bune resultate în Ungaria. O parte din miei ce se vind 

pentru tăiere primăvara sar putea îngrășa și la noi. cu 

lapte macru de vacă și de bivoliță. “Berbecit + bătuţi și 

grași, se caută și se plătesc binișor şi-la noi. Moşiile cari 

nu dispun de păşuni proprii pentru oi, pot ocupa pășu- 

nile accesorii forte bune cu berbecii și sterpele puse. la 

îngrăşat. Și cu tote acestea încă nu cun6scem nici o moșie 

în “tară, care sar ocupa cu îngrăşarea sistematică a oilor, 

“ceia-ce în străinătate. se practica. fârte des, aprâpe regulat 

- pe fie-care moşie mare, iar botoșele .nu se dai slabe în 

„tăiere mai, nici - odată, cum se face; la, noi (1). Zalhanalele 

nâstre vechi - şi prepararea de 'păstramă încă mai pote 

dăinui câtă-va vreme, şi să contribuie și ea a mări folo- 

sele oilor. Dar 'la sigur, că perfecțiunea şi desvoltarea, in- 

_dustriei de casă ar îi un mijloc dea utilisa, mai bine. lâna. 

produsă, cum şi o lână mai fină ai -procura la rindul ei 

căutare şi preţuri mai bune produselor . industriei. de casă. 

- Caprele nâstre .par a fi mai bune de lapte de cât oile; 
cel puțin pe la stâni ele sunt bine v&dute de ciobani, 
căci 0 capră dă mai. mult lapte de cât 3-4 oi, iar o capră 
bună de lapte dă une-ori cât o vacă. Nu. sunt bine vă&- 

dute însă din causa, stricăciunilor ce fac pomilor și pădu- 
„rilor. Pastrama de capră, iedul și : limbile afumate se consi- 
-deră ca superidre - celor de die. Părul de capră -este de. 

puţină val6re în industrie. Ar merita însă introducerea 

caprelor de Angora, Și Caşemir şi la noi pentru a pro 

  

: (1) Asupra oviculturei merită citire interesanta scriere a distinsulut profesor 

universitar de la Halle a/S d-nul Dr. Carol Freytag.. Regatul României din 

punct de vedere al agriculturei sale. Bucuresci 1899,
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duce un păr mai fin de la ele. Merită însă şi 'caprele 
„introduse pentru lapte la familiile de lucrători cari nu 
pot ținea vacă de lapte. . “ 

Port; și, cultura lor încă trage grei în cumpănă la. or- 
ganisarea unei moșii. Este -dâr “de a utilisa cu ajutorul 

_ porcilor ? nu numai diferitele z6ne, gozuri, producte apose 
- proprii pentru ei: bostani, cartofi, napi etc.,. dar sunt unii 

ani r&i,. în cari „porumbul nu s'a copt în de ajuns și ame- 
ninţă să ni se strice prin mucedire, este ghinda și. jirul 

+ care se fac în unii ani fârte - abundente și -servă la în-: 

grăşatul rimătorilor; mai sunt -pășunile umede - din Baltă, 
apoi- r&mășițile de la lăptărie, căşărie, şi stini, zerul şi 

- jintiţa, cari încă se pot folosi mai bine cu rimătorii -de 
„cât. cu alt soiii de animale.. După felul şi cantitatea nu- 

„ trețurilor disponibile, ce putem produce pe moşie, depinde 
“felul și nums&rul porcilor ce avem să introducem pe moşie. - 

'Ținerea, porcilor se pote face din diferite puncte de p 
vedere: pentru prăsilă şi crescerea, de buni reproductori, 
vieri. și 'purcele “pentru prăsilă, ca să facem. comercii -cu 
ei, apoi prăsila- pentru a cresce mascuri şi scrâfe pentru: 

“vîndare la etatea de un an saă un an și jumătate, . şi în 
fine crescerea de porci de rudă pentru a-i: îngrășa noi. A 
“cumpăra, porcii mari pentru îngrăşat este. mai mult o ches- 
_tie de speculă şi de comerciă, de cât de agricultură. Cu: 

tote “acestea se usiteză și ea destul de des în anumite 
casuri, când există mult porumb şi: porumbul. nu are'cău- 
tare,.saă că nu sunt.preţuri suficiente ori că sa făcut 

multă ghindă, şi jir în pădure și vroim să le folosim pe - 
acestea,. cu porcii. E 

" Porcii îi deosebim în. porci de carne și porci de uns6re. 
Cultura lor este posibilă “ în mare ca şi în mic. Cu -ea 
ne orientăm “după. raporturile economice locale. Prăsirea 
şi crescerea.: porcilor pentru carne :nu este posibilă şi 
rentabilă de cât numai sub raporturi economice mai des- 
„voltate. Sub raporturi economice estensive ar. veni în 
considerare cel mult numai prăsirea de vieri şi purcele 
pentru r6producţie, ori: pentru ameliorarea porcilor locali, 
ceia-ce se practică forte des şi cu bun resultat. Insă. trebue 
să scim de mal nainte că porcii englezi de rasă berlzshire 

Li
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yorkshire etc., deşi sunt precoci şi ajung la o greutate 

mai mare de cât porcii noştri indigeni, ci sunt mar de- 

licăți și mai pretenţioşi de cât ai noştri de ţară. Pe ei 

nu-i putem scâte de loc vara în cânip la pășune, ca să-şi 

“caute singuri hrana lor, și iarna ai nevoe de grajduri 

căldurâse. igienice, căci ei au puţin păr pe trup şi sunt | 

greoi la mers și rimaț. Ei sunt şi mai puţin fertilă. de cât. 

ai. noștri indigeni. Porcii de carne sunt destinaţi exclusiv 

pentru moşiile, cari se caută în mod. sistematic, aă grajduri, 

- încăpătâre şi pentru ei, şi-le pot da tot-d'auna hrana ne- 

cesară. Alt-fel ei degenereză şi își perd val6rea intrinsecă, 

a lor. Cultura, şi ţinerea, lor -esţe fârte ușoră și rentabilă. 

_ Acolounde sunt lăptării mari sistematice, ele utiliseză laptele 

" macru de la separator, zărul și jintiţa dându-le la porci. . 

Porcii de grăsime între cari numărăm pe cei indigeni 

_de tâte tipurile, sunt mult mai tenaci și mai sprinteni de - 

„cât“ porcii englezesci, sunt deci mai: “uşor de crescut şi 

ţinut. Ei se desvoltă anevoe şi nu "ajung nici odată la 

greutatea celor englezi, însă fiind-că se pot cresce mai 

lesne pot să fie .eventual tot aşa de rentabili ca -cei 
“dintâi. Insă sunt și între ei rase şi tipuri de valore di- 
ferită: porcul cceț 'este inferior ca rasă și valdre porcului 
numit de mangoliță, şi- apoi iarăşi sunt şi mai buni cei 
:de Chișintă (ISis- -Ienâ) Ungaria, porcul sirbesc de Șumadia, 
care se găsesce une-ori introdus în ţară şi cu bun: sucses. 
Incrucişarea porcilor creți indigeni cu rasa mongoliţă, ori 
cu cea de Chișinău şi de. Serbia -pentru. ameliorațiune 
tot-d'auna a reuşit şi a dat bune resultate. Rasele ungare 
de porci se pare însă că sunt mai expuse la unele bole 
-de cât cele de ţară și de Transilvania. 

| Pentru moşiile de la Dunăre se potrivesce bine porcul - 
indigen numit Băltâreţ, care şi dacă se desvoltă anevoe 
este: însă nepretențios, cresce forte ușor în Baltă şi se nu-: 
tresce aprâpe esclusiv cu rădăcini și pesci — şi numai la, 
finea, îngrăşatului-i se dă porumb. Anul întreg ci îl pe- 
trec în Baltă și numai puhoiurile cele mari îi scot de 
acolo; puţine grăunţe li se dă iarna; când pămîntul este 
înghețat de nu pot rima și Balta e acoperită de ghiaţă. | 
Tot așa puțină hrană se dă şi celor . de la păduri, cari-
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“umblă la, jir şi ghindă şi găsesc iarna și vara “hrană în 

pădure. Carnea şi slănina a celor d'intâiti mir6se a pesce 

_— provenit din: unsârea de pesce, iar la, cei îngrășaţi cu 

jir şi ghindă slănina şi untura este așa, de mâle şi gră- 

simea se topesce din ele chiar şi iarna, când vremea, este 

domălă. De aceea la îngrășat; în peri6da din urmă li, se 

dă esclusiv porumb ca să li se solidifice, slănina şi gră- 

simea, şi/să se acopere mirosul a pesce. - 
* 

Ar fi deci greșit lucru d'a introduce porci de carne de 

"rasele engleze pentru a-i ţinea, vara la pășune și iarna în 

nisce. cotețe primitive,. cu care. mod .de ținere. numai 

“porcul indigen -creţ este” obicinuit și-i priesce. In jurul 

orașelor mari și mici se rentâză însă ținerea, raselor de 

carne englese mai tot-d'auna, fiind-că ele se desvâltă iute . 

„şi purceii lor de lapte, şi burlincii după înţăreare numai 

ceva bine ţinuţi se pot desface cu bun preţ pe la tirgoveți * 

pentru îngrăşat. e | 

“ Pentru îngrăşatul porcilor în număr mai mare avem 

tot-l'auna să calculăm de mai nainte, dacă ne vine în- 

grășatul lor mai ieftin la moşie, ori ca să-i trimitem la 

“tirgurile de rimători, numai bine ţinuţi, semi-grași ori în- 

grăşați făcuţi gata, numai pentru ca să fie la îndemâna 

cumpărătorilor. Comerciul cu porci graşi a atras după 

sine perderi simțitore mai tuturor cultivatorilor şi îngră- 

şetorilor noştri mari și mici, din causa nesiguranței ex- 

portului, fiind-că la momentul oportun când -marfa era 

gata, de. vindare, Sai închis graniţele şi porcii nu se mai 

_putură desface cu preţul, ce lar fi obținut când granițele 

ar fi. fost deschise. Da acest fapt încă trebue să ținem 

cont: la îngrăşatul porcilor. în stil: mare, căci pote fi tot: 

'Wauna mai avantagios de a expedia: marfa semi-grasă 

d'acasă pentru a o îngrăşa mai departe în tîrgul de ri- 

mători din ţară ori.de peste graniţă, de cât; a r&mânea 
. A 

cu maria făcută .gata, şi neavând cui o vinde, din causa 

inchiderei graniţelor și a fi silit apoi de a o desface pe 

preţuri derisorii. “ | e a 

Numărul. şi specia vitelor, cum și modul lor de între- 

ținere .şi fol&sele ce vroim să avem de la ele, :ne dă şi 

numărul clădirilor și . adăposturile necesari, ce avem să 

.
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facem pentru ele, cum şi personalul “permanent de ser- 
viciu: al moşiei, argaţi şi păstori. Tocmai prin introducerea 
unui număr însemnat de vite, reducem considerabil din 

» suprafața moșiei destinată plugăriei în genere, și.a cul- 
turei cerealelor.în special, căci sunt dor necesare să avem 

„pășuni naturale ori artificiale suficiente pentru -ele, apoi: 
nutreţ uscat pentru iarnă. Prin introducerea culturei plan- . 
telor de nutreţ transpunem o parte însemnată de lucrări 
agricole pe alte timpuri, așa, în cât facem - economie şi 
de brațe, și pe cele care le avem le întrebuințăm timp! 
mai îndelungat, de unde tot-d'auna ni se vin mai ieftine. 
“Tocmai de la familiile argaţilor şi. păstorilor stabiliţi pe 
"moșie, putem să avem vara un contingent însemnat de 
braţe, pe cari de-alt-fel ar trebui să le compensăm cu 
braţe străine, eventual cu muncitori ambulanți, pe cari pe. 
“timp de plâie trebue să-i ținem pe mâncare și băutură fără . 
să ne producă, ceva. MI ăi 
„Cu numărul vitelor stă în raport invers industriile a- - 

- gricole ce avem să înființăm ca, să” ni se renteze, față cu 
„întinderea şi” exploatarea, moșiei. Nutreţurile și alte pro- - 
ducte ale solului ce nu se pot utilisa cu vitele pe moșie 
şi nici că găsesc cumpărători, -trebuesc “utilisate cu aju- 

- torul industriilor agricole.: Altă dată industriile anexe a _ 
agriculturei vin în ajutorul .culturei vitelor, ca să ne pro- 
ducă! nutrețul necesar în derivatele .lor, ca un supliment - 
al finului și grăunțelor. Tot așa Şi pentru producţiunea . 
de gunoiiă.. a a 

In legătură cu .jugurile de „vite trăgătore, sunt uneltele 
de munca câmpului: car, plug, grapă, tăvălug și diferite . 
mașini agricole, pe -cari le împărţim în rechisite generali 
ale economiei; uneltţele de casă: grajd, şopron, şură, ma- 
gazie de producte, becii, pivniță, cum și. întreţinerea. şi 
usagiul lor. Uneltele de prima, necesitate şi mai des în-- trebuinţate ati să fie” procurate fără amânare, pe câna 
uneltele accesorii şi anumite mașini agricole, cari se în- 

„ 

trebuințâză mai rar, le putem procura. și mai târdiu, eventual să le închiriem de la alții, d. ex, maşini de se- mănat, batoze de treerat și bătut porumb, tridre, machini, etc. Același capital angajat în unelte de prima necesităte
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-va aduce mai mult. folos de .cât; dacă ar fi angajat în 

unelte accesorii, deşi une-ori şi aceste pot fi absolut ne- ,. 

cesare. Este mai nimerit de a închiria o maşină de se- 

mânat în rinduri, de cât 10 pluguri de învoelă, deși costul . 

Jor de cumpărătâre este egal, căci "maşina de semănat în | 

vînduri o putem lua cu chirie mai uşor de cât plugurile, şi- 

eventual la cas de nevoe, ne folosim și fără de ea,. de 

semănatul cu mâna prin împrăştiere, ori de pusul cu mâna 

după ce mai întâiii am tras rindurile cu marcatorul, de . . 

cât să închiriem un plug cu diua ori pe sesonul întreg, : 

când tot natul vroesce 'să-și are lui mai întâiă. 

Dar mașina de semănat şi de secerat, unde nu există 

braţe în deajuns, ori maşina de' treerat cu. abur, pâte. fi 

indispensabilă şi la locul ei dacă nu există de cât pro- 

prietate mică -ț&rănescă, care nu o pote procura, ori o 

grupă de fer :acolo, unde nu se întrebuinţeză de cât grape 

-de mărăcini. Despre suprafeţele ce se pot lucra cu diferite 

instrumente agricole ca să le ocupe qiua întregă şi într'un 

an se pâte vedea. la pag. 198. - ” 

"După stabilirea. plantelor de cultură, a vitelor trăgătăre 

şi. a celor.de rudă, şi a uneltelor şi: maşinilor agricole, ! 

mai rămâne să mai stabilim încă. capitalul circulator. și 

de exploatațiune, care nu este mic şi neînsemnat. Pe cât 

„ar fi de greşit. de a angaja de la început întreg capitalul 

disponibil în mașini şi vite, și ast-fel de a ne priva de 

factorul .cel mai important; al exploataţiunci, şi să nu maj 

avem capital de circulaţiune în mână pentru întâmpinarea. 

nevoilor dilnice, îot așa ar' fi de greşit de a incepe cul-. 

tura unei moşii mari sati mici fără de ver-ce capital fix, : 

bazat unic. pe capitalul circulator, din causă că acesta este 

cel mai riscant între tâte. Raportul după care âii să se 

“împarţă diferite: soiuri “de capitaluri la exploatațiunea a- 

gricolă, se pote vedea la pag. 273. | 

“După - capitalul circulator disponibil vedem îndată „la: 

- început, ceea ce putem lucra și cultiva în regie cu plugu- 

rile uneltele şi vitele proprii, şi cât teren ne mai r&mâne 

disponibil, pentru a-l da în.parte ori cu. dijmă pe la lo- 

"“cuitori. In fine capitalul circulator disponibil ne mai. im- - 

„pune și sistema de: cultură. i rotațiunile ce avem: să 

.
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adoptăm ca să utilisăm cât „maă bine braţele, vitele şi . 
uneltele. 

Dacă moșia este lipsită cu totul de ori-ce instalaţii și 
ecarete, vine în de aprâpe-considerare dacă nu este. mai 
nimerit de a lua o hipotecă ori un împrumut mai mare 
“pentru ridicarea, ecareturilor necesare indispensabile de 
„cât a începe fără ele, sait.a ne imobilisa o prea mare 

* parte. din. capital, 'saă a renunţa la'vite şi unelte ori a ne. 
_- expune să ni se strice uneltele. și. productele. expuse la 

| intemperii ?! Intensitatea, culturei ce avem să adoptăm stă: - 
în strânsă legătură, cu capitalul disponibil; unde nu avem - 
capital suficient introducem o cultură: mai estensivă şi: 
dăm preferința. vitelor! acelora, cari nu reclamă; un capital 

„„.aşa de mare d. es. vitele cornute de rasa, podolică, oilor 
ţurcane şi ţigăi şi porcilor, şi. ne restrângem în intro-_. 

- ducerea vitelor scunipe şi exigente ori. le lăsăm. pe alte 
timpuri mai propice. . 

Tot aşa și la cumpărătore mai bine lăsăm o parte din 
prețul de cumpărătâre ca ipotecă asupra moșiei de cât 
să ne afectăm întreg capitalul de înzestrare și circulator 

“în cumpărătârea moşiei, şi apoi să nu o putem înzestra 

"cu cele nâcesare. Dacă nu eșim la socotălă cu cheltuelile 
atunci facem 6re-cari cheltueli personale ori cu. menagiul 

- prea mari, şi căutăm să ne restrângem în acestea. la” in- 
_ceput — până ce moșia sub .noua direcţiune începe să-şi 
dea, ea resultatele aşteptate, A concepe însă, un plan prea, 
mare şi a-l executa numai în parte, ori a ne opri dinel- 

“înainte de a-l încerca, este tot-dY'auna greșit şi împreunat 
cu perderi simţitore. De aceea el trebue. bine studiat în 
tâte părțile şi amănuntele lui. Vom arăta prin un exemplu: 

Planul economic al moşiei Valea-Secă. 

Aojia Valea- -Secă, (pag. 464) situată in Judeţul. +. , - plasa . „+ comuna 
Cărligătura la 10 minute depărtare de gara. . .-. şi la 30 Kl. de oraşul X, d 
cu 30.000 locuitori. Ea pote să participe la alimentarea oraş 
dulce. Moșia Valea-Secă se compune din 3 trupuri de moșie: 
300 pogâne, Câmpul din jos 400 pogâne, Ja. mijloc. Cârligătura, cu 200 pog. - teren arabil, 30 pog. pădure, 20 pog. finaţ, şi 20 pog,. pășune, 10 pog. curte 
şi grădină și 20 pog6ne drumuri și areal improductiv. O gârlă cu acelaş 

ului cu lapte | 
Câmpul: de-sus
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“ “nume v atinge în lungul sâi. Terenul în partea de sus a moșiei este ceva 

_nisipos, în partea de jos însă mai mult lutos şi argilos.-Ea a fost cultivată -.-. 

„până acum prin arendaşi, cari după informaţiunile culese. în localitate nu prea - 

au făcut stare, dar nici că ai perdut; ei nu aii făcut stare cu deosebire din 

lipsă de mijlce și de pricepere în ale agriculturei, şi tot din aceeași causă 

moşia a lost neglijată. Braţe se găsesc suficiente în localitate în cât nu avem 

lipsă de a recurge la braţe streine. a 

“ Moşia însă este lipsită de tâte cele necesare pentru o exploataţiune siste- 

matică, nu are de cât un fel de magherniţă în paiantă, locuinţa pentru vichil, 

“o magazie veche de scânduri ce stă să se dărime şi un pătul de porumb și 

acelaşi vechiii, aşa că tote clădirile trebuesc făcute din noi, şi: conforme cu 

exigenţele unei culturi sistematice în regie. Moșia însă. posedă un lut bun - 

pentru făcut cărămidă, are un crâng cu lemne de valâre în el, are stuf şi . 

nisipărie, așa că tot materialul necesar la construcţie există în localitate, şi : 

atără de var nu trebuesce nimic cumpărat din altă parte. Prin urmare se 

pte clădi uşor şi ieftin, rămâne numai de a 'repartisa bine clădirile pe câți- 

"va ani în raport cu mijlocele disponibile.” | 

„Valdrea şi capitalul de înzestrare necesar. se compune: | 

Preţul de cumpărătâre la 1.000 pogâne î 32516. . . „7. . __825.000 let. 

- “Clădiri şi ecareturi necesare în total pag. 133 . . . - 4 181.200 » 

“Maşini şi unelte... : . . cc. ne ea eee tere a 27B10 2 

' Vite și animale domestice .. . <a... cc... 44.120 » . 

Capital de exploataţie propriă-dis: 

Din Cars: Seminţe și materialuri diverse . . . .. 1.000 lei(: 000 

In numerar e e eee eee. 10.000-> |. » 

” - ! „7920.80 » 
Capitalul de investire la olaltă faţă de cel de cumpărătâre se vine ca 100: 61 

:Preţul mai mare de 40%, investit în clădiri, vine în favorul moşiei prin 

reducerea preţului de cumpărătâre, căci utiliseză mai bine lemnul și mute- 

riile prime de pe ea, în favorul proprii. 

A. Clădirile și ecaretele ce sunt de ridicat şi făcu din noă. 

a) La curte. . | " - - 

1) Casă pentru proprietar, construcţie masivă de zid,. .. 30.000 lei 

2) Un grajd cu lăptărie pentru 50 vaci cu lapte şi 2 tauri.. "20.000 » 

3) Un grajd pentru boii de muncă 24 capete. .. .. . 18.000 » 

4) Un grajd pentru 12 cai. îi. oc... 6.000 » : 

5) O magazie pentru 400 kile de producte.. . . . ... .: 20.000 » 

6) Pătule pentru 100 kile de porumb în b6be, construcţie ” 

ușGră de lemn. e ec cc. cc... aa 2000 n 

7) Un şopron pentru mâșini. e ec... o... . „1.000 »-. 

8) Şură pentru conservat nutreţul pe stilpi de zid. . ... .. .. 4.000» 

9) O “cameră pentru preparat “nutreţul cu accesoriile. . . . 1.800 »'- 

| i Report + ..107.800 lei - 

,
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Da „.. Transport, 107 800 Ici 
10) Un grajd pentru porci. e e e ce e mine e ee a O28.000 
1]) Coteţ pentru găini , . sc... a .. 400 » 

12) Locuinţe pentru argați (făcute în paianti) î.C... .| 2.000 » 

13) Ghețărie.. . . îm... __600 » 

14) 2 fonțâni curâtă. . cc cc... 2800 a 
La olaltă 114.600 lei 

b) La armanu din câmpu din sus. ! 
1) Un grajd (poistă) pentru 800 oi făcut din gard de nuiele. - 4.000 lei 

2) Văcăria pentru vitele de tamaslic . . ..... ...- . .. 8.000 ». 

3) O magazie mai mică pentru producte, făcută din lemn. 1.000 »' | 

4) Un şopron deschis... ....- [mea ea 1000 » 

5) Un pătul de'porumb.. . .. Dee a. "800 » 
-- 6) Locuinţe pentru argaţi. , . Co... ae dea 1.000 a 

7) Puţuri 2... o... .. ea. i. 800 » 
. Sa = Suma 16.600 » 

114.600 » 

Clădiri în total 131.200 » 

| „_B. Vitele necesare moşiel. 

1) 12 Cai de muncă a 300 ler... e... . . . , 6.000 lei . 
2) 20 Părechi de boi ă 100 >... cn a eee eee 284000 
8) 50.vaci de lapte de rasă străină ă 300 li... :....: 15.000 » 

4) 20 »  -» rasă indigenă ă 100 lei, . . ae 19.000 n - 
-5) 2 tauri â 600 lei... cc... ... 1.200 » 

6) 2 » de rasă indigenă 420017 .-....... RR 400 » 
7) 40 gonitori şi ponitore â8D lei... .. . 3.200 » 

__8) 400 oi fătătâre de rasă-ţigaie â 15 le cc. .. _8.000 - » 

9) 10 berbeci de prăsilă ă 30. ...... 71300 0 
10) 140 mire și cârlani â8 ........... aie 1.120 » 

_ 11) 20 scrâfe de prăsilă â 25... ....... Â. . .T. .. 500 » 
12) 2 pieri ă 60, se e se eee eee a. 120 » 
13) 20 porci de rudă 4 15... . sc. cc... a... 890 » 

14) găini şi alte pasări de curte, '. . e cc... . so» 
  

_ . Vite în total: 44.720 » 

„0. Unelte și mașini. 

1)-20 pluguri” universale de fer â 60, . î. | E .. 1.200 ley 
2) 2 pluguri de desfundare  â 120... .. n 1. - 12940» 
3) 4  »' poli-brasdare_ 31830. ,..,... . 520 a 
4) 18 grape de fer cu carimbii de lemn ă 30... 540 » 

5) 2 grape ămericane A 60, ie e e 02100 a. 

Report . . 2.6601
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Transport:. 2660 lei 
6) 3 tăvăluge de feră 200...... ae 60 - 
1) 3 cultivatre â 150, . .. cc... ... Ps 450 

8) 2 prăşitâre mecanice 4180... 360 
-9) 2rariţe d 30, cc ce... .. 60 

„10) 2 semenătore în latâ 300. ...... |... .. - 600 
11) 1 semănătâre în rinduri 4 800. ........ asa 800 
12) i semenătâre pentru seminţele mărunte . 40 
13) 1greblă mecanică. ....... ceea 170 

„14). 4 maşină de treerat cu abur de 8 cai putere ..... . 10.000 
15) -1 batoză de porumb cu abur e see... 1.000 
16) 1 Vinturătore . . ec... aa. 220 - 
17) 1 Trio eee 300 
18) 20 cară de muncă â 250 îm... hc... 5.000 
19) 2 căruţe ușâreă 400... 800 

_20) 2 car& mari de povară 4 300. ... cc... PE: 600 
21) 1 cabrioletă pe arcuri. . . .. ee. aaa 1500 

22) 15 sănii ă 80, e cc. 2450 
- 23) Unelte mărunte şi vase în total, . . cc... . „1.200 
+24) 2 mașini de secerat simple ă 700. . . . . ete. | 1.400 

35). Cositore. „cc. aaa aaa o cc. 400 
: a „24.510 
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Odată moșia înzestrată cu cele necesarii, „procedem la alegerea plantelor, 
şi determinarea sistemelor de cultură ce avem să adoptăm. La alegerea ce- 

„lor d'intâiă am ţinut cont de - teren, climă și posibilitatea de vindare a lor: 
„ în privința celor 'de a doua, am avut cu deosebire în vedere distanţa de la 

curte şi dificultăţile de supraveghere şi de administraţie, Pentru câmpu din 
sus ca mai depărtat de curte și de sat, am adoptat o sistemă mai extensivă; 
iar pentru cele-lalte una mai intensivă. 

a) Câmpu din sus de 300 pog6ne şi de un teren mai ușor nisipos îl vom 
cultiva în rotaţiune de G ani ă 50 pogone:- 1) $ trifoii, 2 rapită ; 2) grâc; 
3) porumb; 9 15 pogâne mazăre, 5 posâne cartoli, 30 pog6ne măzăriche; 
5) secară; 6) 2 ovăz, cu trifoiii și 2 osor |. - 

d) Câmpu din jos cu 400 pogâne cu o rotațiune de 8 ani ă 50 pogăne. 

7 

1) ogor +=; 2) grâă; 3) orz cu trifoiti; 4) trifoiă; 5) grâu; 6) în, porumb +. 
7) ovăz cu trifoiii şi iarbă;- 8) trifoiu 1 cosă şi apoi păşune. 

c) Cârligătura 200 pog6ne arabile, în rotaţie de 5 ani ă 10 pos6ne: 1) 
grâu --; 2) prăşitâre, cartoti, „sfecle şi meiă ;, 3) orz cu trifoiă ; 4) trifoi ; 

-5) grâu. 

După acest plan de cultură, grâul va ocupa 230 pogâne, secara 50 pog6ne; - 
orzul Y0, ovăzul 80, — cerealele în total 470 pogâne, porumbul 75 pogâne, 
rapiţa 20, mazărea 15, inul 25, măz&richea, 30, cartofii 15, sfeclele de nutreţ 
10, meiul 20, trifoiul 170 şi ogorul 70 pogâne, 

In total cerealele ocupă 50%, pl. prăşitore. 11%, pl. comerciale GB l. de 
nutreţ 24 „60% iar ogorul 7%, 

„Prin variațiunea plantelor ce am introdus în cultură, noi am căutat să .
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reducem din spesele de cultură, cât mai mult posibil, iar pe de altă parte 
„_prin- o bună distribuire a muncei, să folosim 6meni, vite şi unelte cât mai : 
mult în .an, prin care ele ai să ne vină mai ieftine. Principalele producțiuni 

se resumă în cereale şi în produdţiunea. de nutreţuri,.ca să avem nutrețul su- 
ficient pentru: numărul mare de vite şi care înainte nu exista pe moşie. Nu- 
treţul mult şi de .bună calitate, nu numa! că ne va: permite să ţinem tot: 
dauna vitele bine ca să nu slăbâscă şi vacile să aibă lapte cu îmbelșugare,. 

care va fi ună din: producțiunile de căpetenie ale moşiei n6stre, iar boii de 

- muncă încă să fie tot-d'auna în condiţiune bună. , - 

„Prin: sistemele de cultură adoptate am căutat ca plantele cari reclamă mai 

multă muncă și îngrijire să vină puse în apropierea curței. şi satului iar lipsa .. 

de fin şi păşune naturală, am căutat să o:acoperim prin nutreţuri de tot: - 

soiul semănate, în special prin cultura trifoiului roşu pe 170 pogâne care pe 

„pămîntul moşiei nâstre se potrivesce bine, pentru ca să-l dăm verde şi uscat 

la vite, iar păşunea din ogorele sterpe am înlocuit'o prin semănarea de tri- 

joiă_cu ierburi, cari vor da o bună pășune pentru tot soiul de vite. . - 

Lipsă de nutreţ fiind perfect acoperită, iar nutrețul şi cantitatea mare de. 

paie de cereale, ce producem pentru nutreţ și aşternut, ne pun la adăpost 

de. ori-ce criză cu vitele, şi vom putea produce și gunoiul necesar ca cej 

puţin la 4 ani odată să .gunoim fie-care teren. Paiele de secară le întrebu. . 

inţăm esclusiv pentru aşternut in grajd ca fiind mai lungi şi mai-grâse. 

“ "Tot odată prin cultura intensivă-a trifoiului la care nu arăm direct nici 

odată, am redus cu 170 pog. suprafaţa de arătură pe fie-care an, aşa căam. 

-câştigat din timp şi din spesele de muncă, căci acum ni se vin numai 31,5 pog. 

arătură la un plug şi jug de vite, faţă de 45 ce erau înainte. De arat arăm _ 

numa! cu boil, iar caii avâad să servescă la transporturi uşâre și grele, la 

grapă, mașinile de semănat, la prăşit cu. prăşitrea mecanică, la greblat cu 

grebla mecanică, secerat, ete. Având vite şi unelte proprii putem face deplin 

„us de lucrul cu mașinile la prăşit, cosit şi seceratul bucatelor — așa că ju-. 

niătate din cele spicâse le putem secera cu maşinile, prin" care vom reduee 

considerabil din munca cu braţele, care ne vine mai scumpă. 

Pentru nutreţ 'avem disponibile 5.960 q fin, cositură şi paie de mazăre, 

2.500 q paie de orz şi ovăz, 2.250. q coceni de porumb și 3.000- q sfecle, iar 

pentru așternut sunt 2.613 q paie de grâi şi secară. Reduse la materie us- 

-cată nutreţurile însumză cifra de: 9.405 q iar paiele de așternut 2.613 q. Inul 

brut vine la topit. Fiind apă curgătore pe moșie şi de bună calitate, inul se 

pâte topi ca iarna să dea ocupaţiune femeilor de la argaţii moşiei şi să aibă 

şi ei un câştig 6re-care iar moșia un venit noi. - „i 

” “Afară de producţiunea probabilă de nutreţ mal vine în considerare sta 

bilirea nutrețului și aşternutului necesar pe timp de un an ;pentru vitele 

- proprii şi de acestea depinde producţiunea de gunoi. De recolta nutreţu- 

rilor depinde cătimea de producte disponibile pentru vindare, după scăderea 

seminţei şi a „celor .destinate pentru consum. , 

După lista B. moșia nâsttă are să întreţină vite proprii: 12, cai de muncă 

“şi 40 boi = 82 capete vite trăsătore, apoi 50 vaci. şi 2 tauri de rasa Pinzgau 

pentru lăptărie, 20 vaci fătătore, 2 buhai şi 40 gonitori şi gonitore vite de 

| "DsSMaior: LV..— Economia rurală. ” ” 35 «*
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tamaslic de rasa podolică indigenă și 600 oi. Dacă vom reduce tâte vitele 
mari: și mici la vite mari exclusiv de câte 500 klgr. greutate vitală, socotind 
40 gonitori şi gonitâre = 30 vite mari şi 10 oi=o vită mare, atunci vorm 

avea aproximativ de hrănit 52 vite trăgătore în jug şi 162 vite -mari de 
prăsilă. . « a | : E Ă 

- Insă producţiunea vegetală ce putem spera. este: 

  
  

  
  

  

    
  

3 a = . 5 3 PRODUCŢIUNEA TOTALĂ Ş Materia see. 

3| PLANTA 53| Ş32|- —— 22| a mutrețular 
5| - 5% g bobe bI. | paie în q | aber = în | 

1| Grăa . . [230| snl.| 1.810 |2300 — 5] 197 | 
2| Secară . .| 50] 10» | 500 [750 | — Î354| * 612 
3|'Orz .: . .] 90| 12| 1.050 [1.200 — asr] 1.038 
4] Ovăz. . .| 80| 16 > | '12s0- 1500: | :— [57| “aaa4 

''5| Porumb .. |'75|-18 > | “1.350 |aaso .-. | — 6 | 1.935 
6| Rapită ..[20| 9»: 180 |  — | — |— 252 
7] Mazăre. .| 15]. 8 > | 120 |[.250  : |-— Îsăz] ' 385 | 

"smn ....[2] 5] 12 | szinbru| — [|-][ — | 
9| Cartofi . . | 15]95 » | za | 2 ] 

10| stede. : .| 0la0o q|  .- |  —: j8.000q 12 360 
11| 'Tritoit roșu.[170] 24 'q |cosit. use.| 4.100 1. — li] “834 | 
12| Aăzeriche. | 30| 25 q | » .»| 750 . — ls | 645 

13| Mei& .. .|20]18q| >  >| 360 - | — lose] 337 
14| Finaţ natur.| 20| 15 q | tin uscat | 300, | — noa] 257                   
După zootechnie pag. 299 nutreţul vitelor se calculeză unic după materia 

sâcă din el scădend apa de băut, iar 'acâsta variază fârte mult la. vitele bo- 
vine de la 3—15 klgr. pe qi, la cal de la 2,5—12,5 kler. iar la die dela - 

_0,37—2,5 klgr. de capăt, însă iarăşi diferit după etate scop şi fol6se. Pentru 
“vitele de muncă trebue să calculăm deci dilnic câte 13 klgr. materie secă 
în nutreţ și 3,7 Klgr. materie secă în așternut la.0 laltă, - după fie-care vită 
şi pe anul întreg. Pai a a De 

Insă producţiunea. întregă de nutreţ.a fost de 9405 q și de așternut 2.613 q- 
materia sccă sati la olaltă 12.018 q, şi. dividend acesta. prin 60 q necesare unui cap de vită mare pe an 12.018: 60== 200 ar fi suficientă ca cu ea să 
ţinem 200 capete de vite.mari anul întreg la grajd şi să le hrănim din mână 
Stabulaţiunea însă de o cămdată nu pâte fi scopul nostru cel mult numai 

-



dit 

pentru vitele trăg gătore, iar. cele de rudă şi vacile cu lapte e bine să mergă 
afară de câmp la pășune: cât este iarba în câmp. Ținem la grajd vara es- 
“clusiv numai boii de muncă şi caii, fiind-că ei nu aă timp să pască la pășune, . 
iar tote cele-lalte ai să umble la pășune și numa! iarna circa 180 dile in 
an avem să le ţinem la grajd. Dar atât in grajd cât și la pășune hrana lor 

trebue să fie diferită după scopul! ţinerei şi folosele ce ne aşteptăm să avem 
de la ele. Pentru hrana lor la pășune sunt afectate cele 20 pog. pășune na. 
turală, apol. pășunile accesorii după: cele 170 pog. de tritoiă, și trifoiti cu 
îarbă, din finaţe, mălăişte, porumbiște, etc.” 

Din. nutreţul total produs scădem mal întâiă nutreţul şi așternutul necesar 

„celor 52 vite mari trăgătore, cari trebuesc hrănite anul întreg din mână, iar 

„ceea ce “ne rămâne este destinat pentru vitele de rudă şi de prăsilă, 
„Nutreţul propriii dis face 9.405 q. mat. uscată, iar aşternutul 2.613 q. m. u: 
Pentru cai şi boii de muncă ne trebuesce dilnic să scădem 13 klgr. ma- 

„_terie uscată din nutreţ şi 3,7 klgr. materie sccă din așternut: 

    

-Nutreţ: ..- Ne 3 Aşternut; Să 
19X865 oc 3,7365. 13.5X52 

1.095 e - Ă 2.555 370 
- 365 EI a „1.09, 60 

35 Rise, = 50 qX52 O 18809 -7.050 
= 50q „3.600 d. „2 ==1,35q 

Scădem. deci nutrețul şi așternutul pentru vitele trăgătre : | 

9.405—2.600—1.805 q. şi 2.613—702—1.911 și ce ne. rămâne este hrana şi 
aşternutul pentru vitele de'rudă și prăsilă. : 

Hrana a 161 vite mari-â 13 lgr. face în 180 dile: 

  

164X13 „ a BOXE. 
492 e . LS N 
1864 . 2 492 

„21,32 sau aproximativ 25 q pe di. - 6,065 =—6 qpe (i. 

25X180 N - GXI150 . , 
00 e 3 1108U. a. 

4.500 

 Seădand din 6.805 —4.5002—=2.305 q-iar din 1.911-—1.080==831 q. 
"Prisosele de 2.305 q la nutreţ şi 831 qj la aşternut, nu este aşa de mare, . 

căci. deosebit de iernatecul vitelor de rudă şi prăsilă, trebue să ne rămână . 

"nutreţ şi aşternut disponibil şi pentru vară, când vitele nu găsesc hrana su-. 

_ficientă ori de loc în. câmp, + din causă de secetă ori a timpului nefavorabil 

“şi trebue să le hrănim âcasă cu stptămânile şi lunile, i iar moi cu semă vacile de 

„: lapte trebue să le hrănim din-mână cât dureză seceta cu. trifoiii verde ori 

uscat dăcă nu vroim să le scadă laptele. Apoi mal avem lipsă de nutreţ bun 

şi de aşternut abundent pentru vitele bolnave şi în convalescenţă, cum şi 

- pentru progenitura tintră, pe care nu o putem scote afară la câmp și trebue 

„să o-ţinem acasă şi hrănim deosebit vară şi iarna. Şi apoi în genere avem 

prea puţine vite, căci contingentul de vite introdus abia este suficient pentru 

800 posâne în cât ne-ar mal lipsi la 100 capete de vite mari pentru ocupa:
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rea portectă a moşiei. Vedi pag. 181, şi 100 vite ; mari ar recere pentru iernat 

2.340 q de nutreţ. Vitele se înmulţesc dar nu. Și nutrețurile „după: sistema . 

„.. adoptată. | 

"De la T70.vaci î8tătâre pate spera 55—60.viţei din. cari vom cresce cel 

-: puţin 30—40 capete pe an până la etatea de 2—3-ani pentru diferite fol6se 

după aptitudinea lor, iar de la 400 oi fătătore încă trebue să ținem cel puţin 

200 de miei pentru a-i cresce, Mieil- se pot ușor vinde, iar vițeii tineri mai 

puţini; de la vacile de Pinzgau pote Îi forte lucrativă crescerea de vițele și 

de tauri de prăsilă, pe cari îi. putem vinde cu bun preţ la etatea'de 2—21anf, iar 

castraţii lor la etatea de 3 anl se ingrașă uşor și se-pot vinde pentru tăiere. 

„După 2—3 ant vom ajunge se posedăm adevăratul număr de vite în raport 

cu întinderea! moşiei şi reformând tot odată de timpuriu pe cele neapte, aşa 

-că vom avea o justă proporţie între nutreţul produs și vitele disponibile. 

Combinând vitele necesare cu nutreţul produs, vedem că pentru introdu- 
" cerea regimului stabulaţiunei desăvirșite, nu ne-ar, ajunge nutreţul produs 

afară numai dacă nu cumpărăm nutreţuri întăritâre în cătime Considerabilă. 

In anii normal! nutreţurile produse după sistema adoptată ne ajung fără a 
fi nevoe să cump&răm nutreţuri şi alimente întăritâre din altă parte, şi fără 

să ne rămână pris6se deosebite. 
Iar în anii de secetă şi de crize economice unde tâte  nutreţurile rămân sub 

prevederile n6stre, cu o mare economie şi mai cumpărând ceva _Butrețuri 

concentrate, tot vom putea eși din iarnă. 

In anii de belşug dacă producem mai mult nutreţ de cât putem. consuma cu 

vitele nâstre,. prisosul îl putem utilisa prin punerea la îngrăşat a, vitelor refor-. 
mate ori cumpărate in afară, saii putem vinde o 'parte din el, 'ca să ne dea gu- 
noiul înapoi ori să cumpărăm îngrășăminte chimice în locu-l, ori matnimerit 

procedăm dacă o claie două defin o ţinem în reservă pentru alţi an! critică. 
Dacă este să cumpă&răm nutreţ din afară, cumpărăm mai bine nutreţuri 

_ întăritâre concentrate, cari sunt bogate şi în foslor şi' folosim şi pămintului 
pe terenurile lipsite de fosfor. Prin cultura intensivă a tritoiului şi legurmi- 
n6selor, îmbogăţim tot odată terenul în azot. La alcătuirea hranei vitelor să 

+ avem cu deosebire în vedere o justă combinaţiune a raportului nutritiv între -* 

proteină şi substanţele ternare cu celulosa. | 

. Pentru stabilirea producţiunei de gunoiă luăm de basă iarăşi n materia secă, 
din nutreţ şi aşternutul vitelor, care singură este de folos. După Koppe, Iul, 
Kiihn şi alţii materia sâcă din. nutreţ și sporită cu materia secă întregă din 

așternut, inmulţită cu 2 'ne dă materia sâcă din gunoiti. După: Emil Wolf 
însă materia s6că din nutreţ se divide cu 2 şi se adaugă materia s6că com- 

_plectă din aşternut şi: suma se înmulţesce . cu: 4 care ne :dă cantitatea de 
gunoi produsă. La nutriţiunea de întreţinere însă jumătate din substanţele 
organice ailate în hrană se ard şi prefac în gazuri, cari se perd prin respi- 
rațiune şi perspirațiune, iar în contul celor assimilate în corp, se descompun. 
și elimineză altele din substanţele organice, şi numât jumătate din cele d'intâiă, 
cirea 50%, rămân nedigerate şi neasimilate, părăsesc corpul animalic trecând 
în gunoii. Insă gunoiul prâspăt conţine tot-d'auna circa la 7 5%, apă, a 

- şi mai multă. La nutriţiunea de producţiune, la apă, alte ori de îngrăşat sau la producţiunea.
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de lapte, raportul se schimbă 2,4 căci o parte din substanțele alimentelor se. 
- prefac în sânge, carne şi lapte, sai prin. o ardere mai abundentă servesc la -. 

producţiunea de forţă la muncă etc. - 
In termen medii la nutriţiunea de întreținere din 100 kler. materie. sccă 

în nutreţ și așternut obţinem 50 ler. materie secă în gunoiu, iar gunoiul 

prospă&t conţine insă 75%, apă, deci vom avea circa 250 klgr. gunoiti prâspăt. 

Gunoiul însă perde la fermentarea lui 1/; din volum şi greutate, aşa că ne 
remâne în realitate numai 210--230 klgr. gunciă fermentat gata. La nutri- . 

„rea de producțiune a vitelor tinere încă in desvoltare şi la vacile cu lapte, 

raportul digestiunei se schimbă, căci se asimileză în corp mai multe substanţe 
cari trec în singe şi lapte — substanțe plastice, azotul şi sărurile minerale, 
deci von. avea o scădere in producţiunea de _gunoiii, pe când lavitele adulte” - 

- supuse regimului de întreţinere 87, 13% din azot şi 93,6%, din substanţelă mi- 
nerale trec neasimilate: in. sunoiii. (Agrologia - pag. 285). * 

In casul' de faţă avem 9.105 q. materie s6că în nutrețurile de- diferite s0- 
iuri şi 2.613 q. materie sâcă in paiele de aşternut ceea ce ne dă. 

12.018.:X'2 -. 
050 a 035 q = 24.036 q.. cantitatea gunoiului oroâus, Acestă 

. sumă împărţită la. 1.900 pogâne Sar veni numai 24 qla pogon și pe an,ceea 
„ce evident este. prea puţin (pag..455), şi “ne:âr trebui cantitatea îndoită 50— 

„60—"0 q de pogon şi:pe fie-care an.- Lipsa trebuesce acoperită sai prin cum- -. . 
ptrarea de nutreţuri întăritâre” concentrate. din 'afară și sporirea numărului 

vitelor,” sau prin- cumpărarea de gunoită din altă parte” sai îngrășăminte chi- 

mice până la concurenţa sumei de 60 q de pogon și pe fie-care an. Şi fiind-că 
“nu putem gunoi regulat fie-care tablă în fie-care an; ci gunoim mai rar la: 

4-5—6 ani odată, dăm atunci o cantitate corespundătâre care să ajungă şi şi 

„pentru anii când nu gunoim. | 
Planul de cultură adoptat trebuesce mai întaiă verificat din: punct de ve: 

dere economic și static. Din punct de vedere economic trebue verificat să 
vedem dacă este „practic sub tâte raporturile, şi dacă putem merge cu el 

inainte ori ba, iar din punct de vedere static este necesară verificarea. lui ca 
să nu exploatăm cum-va o tablă ori lan în favorul altuia, timp mâi înde- 

lungat, ca fără să, voim ori inconscient să „ajungem la cultura rapace. In vom 

supune la probă printr'un exemplu: Ia ” 

Câmpu din sus după 300 pog. a dat în anul: - 
. „Greutate . Azot P:0s Ka 0 "Ca 0 

50 pog. grâti â 8 hl..832 t : 665 Klgr.: 252,8-kl." - 166 -kl. 16,7kl. 
"50 -» sec. 10» .375t 660 » 318,7 » 217,6 » : 19» 

  

30 » ovăză 16» .268t .514 » 182 » 128,6 >. 8. 
50. »  por.b6beâ18675.t 1.080 » 384 » 250 o» : 20 
20 »! rapiţă. ,  “16t -. 500 » 265 >» 0151» 18 = 
15» "mazăre b6be. 17 t 608 >. 142 » 171» 18 
"3 o» cartofi... , „424 1227 » 67 >: 01243 » 12 

"30 » trifoi uscat. 90 t O 1.773 » 494: » 1.674 » 1.609. 
30 »  măzăriche . 60t 1362 » 372 > 1182 >»: 918 - 

v Suma... . 7.389 2477» O 4.047 » 2.899



550 

In schimb Câmpul din sus a primit înapoi saă are să primâscă: 
" Gunoiul de la văcăria de tămăslie după 52 vite mart pe 180 dile de ier-. 

“natec, gunoiul de la oierie pe: 155 qile după 600, capete gunoiul din bătătura 
„vitelor sătenilor, nămol şi compost: ce se găsesc în apropiere: 

Ia , Azot "Pa Os KO. Ca 0 
1) de la văcărie | . Eu .. „8.376 q 1147 kl. 684 ll, 1.564 ki, 1.016Hl. 

  

  

2) » - oierie 4 . „8.2074 q 21717» 758» 2.193» 1.080» 
8) bălig. din bătătură vit. 860 q 892» 237 » 425 » .263» 

4) nămol din şanţuri; 80 cară 200 » : 140» : 314» 425 » 
“ Bjcompost . . A 60 » 150". 230» "415 263» 

6) urina de la gunoiu .- 80.» 126» 140.» __180» 75 » 

a Pi - 032 24189 5.091, 3.152 

Rămâne rest respectiv benetf. . — 2.657 — 288 + 1044 + 253 
Deficitul insemnat ce există la azot se acoperă în parte şi prin azotul fix 

din atmosferă ce variază între 11—15 kl&r. la ha pe an, apoi prin miriştea 

plantelor leguminâse, trifoi, mazăre, măzăriche, cari lasă un insemnat de- 

pozit de azot în urma lor (Fitotechnia, pag. 889) deficitul de acid fosforic este 
relativ neinsemnat între 6 klgr. la-pogon iar la potasă și cales avem bene- 
"ficii destul de insemnate.. Dacă calculăm carul de compost și nămol egal cu. 
500 lilgr., atunci cele 140 care ar fi 1.120 q atunci în total ar fi 8.710 q 
gunoi 50 = 174: q;. Sar veni circa 174 cântare metrice de gunoiă la 

pogon, iar pe an 25 ceea ce este prea putin. Trebue șă recurgem la îngră- 
"* -şăminte chimice, sat la -cumperarea: de nutreţuri din afară, şi sporirea. nu- 

mărului. vitelor proprii. - i 
Văcăria de tamaslic a primit : - - 

Az PO KO Ca0 . 
| "sa capete vite mari . 260 q 691 klg. . - 483 klg. 44 klg. 540 ki, 
„405 t paie de grâu... : 900 » 504 »: 231 »_. 661 » 178 » 

-40 t coceni deporumb. 340 » 192 >»: 152 » .. 636 » 19%» 

25 t paie de mazăre . 210 ». 260 » 87» 23 397»: 
10 t fin de livade .. . 85» 155 »: 43 » 160 >» .. 95» 

"175 t sfecle,. . .-. . 110» 120 » 67» 985 »  - 30 » 
15 t tăriţe.. 13» 33» . 40». O.28 vi. 322 » 
  A 

Suma «. --. 1.688 » 1.955 » 1.103 » 2.076 » 1.458 » 

„„Aceiaşi- văcărie de “tamaslic a dat: 

    

1) 16 boi tineri. . .. ..170 Klgr. 119 Kir. 11 Her.  133-Kl. 
2): 2 tauri-de prăsilă , . . 18 » 13 > 12» 14». 
3) 18 viței mici. . . .. 22 n Bo» 9 a qi 
4) 3.376 q gunoiii prâspăt 1.147 -» 510 » 1.350 » 1.046 .» 

- 1.357. 684 - . 1861 1.207. » Sunt în fiinţă 34 vite mari ş5o . "316 "29 ama o 
n 

Suma totală . .1.809 ».:. 1.000 9 1.393 »- 1.560 

Diferenţa. .. — 146 | — 103 — 683. 102 

  

   



r rr 

-„Oieria a primit: 

5 51 

  

  

  

  

  

  

  

S'a restituit moşiei inapoi: 

“24036 q gunoiii producțiunea, proprie în contul substanțelor produse 

consumate pe moșie. 

  

  

  

o Az 2 PO FO Ca 0 
600 otmari ....... ...80t . 673 Kl. 3691. 45.  39KH1. 
45 t paie şi plâvă de ovăz. .385 q 212 » 196 » 1733 » . 193 ». 

" 40-t cositură de măzăriche ... 333 >: 908 » : 248 » 1788 » 652 » 
20 t fin de livade. . . „.. 171» 310:» : 85 » 320» . 190 » 
40 t fin de tritoiu. .:... . .336 2: 788 » 224 » 744 » 801» 

« Btsfecle . i, . . . . . . 272. 21-> 13 v. 57 » "6 » 
“2 t-păstăi de leguminâse. . 17» 33 »: 5» 11» 13» 

-45 t feunzar uscat aa 192 0 25 o» 86 > 31 » 3818 » 
__ 8.trurnială de orz cu leg. - 25» . 92 » 15» 3» 6. 

"30 t vreji de rapiţă . . . „282 » 168 » 175 » 339 » 351» 
„Suma «: . 1.678 q 3.262 ». 1.197 » 3.162 » 2.929 » 

Oieria a dat: . - „__Azot _P30s "RO Cao. 

70 oiţe grase. „=... 56 55. 6,7 lg. 69 Kler. 
"140 miel vinduţi. ... . e 16»: 10» 13 > O 03» 
„280 miei de prăsilă. . „127 » 10» s5 » 15» 

„1.200 Klgr, brinză .-. e... 52 > 18» SI.» 15» 
1200 -» lână nespălată :- . 65 '» SA» 67: 22 e 

3.356 sq gunoiă dobit. . 2785» - 436.» 2248». 117 » 

Sunt în fiinţă 630 oi mari. ._560. » _307» 37 >». ."__330 » 

- „Suma, 84661»! _905 >" _2405 » 1.609 » 
a i „399 — 292»  — 107 » — 1.320 » 

“Din moșia Valea»Sccă întregă Sa scos în anul .. | e: 

” „azot D405. C,0 Cao! 

30 î secârăcu.: . +. 528 Kl, 237 KL. - 174KI 15 KI 
10tgrâă.. .. „2.288 „» . 869 » : 527 » 55». 

20 t'orz . . se. a. 820» 136». 94 » 12» 
30 t ovăz. „i... 516 » 204 » 144 -» 30 

60 tiporumb . :..: 960»: 342» 222.» 18» 

6 tmazăre b6be .. .„..215 ». : 50» 61 » 66 »-.- 

199 t rapiță. ... .. 390. 174 x 120» 68». 

12,5 tin, seminţă . .'. 295»  . 121» 90 n: 93 a. 

20 t cartof. . . , .. 108.» 32 pi 6 o: 6 a: 
.100 t litri lapte de vacă . 540 „» 200 » 170 » 170» 

„1.460: 'klgr. brânză dedie._ 63 » 22.» 2,6» 18,9» . 

492 t lână nespălată . . 63». 8 67 » 292». 

16 junei de 4 ani... 170 > - 119 » 11 » 133.» 

28 porci îngrăşați .. . - 84 » . 37.» 75» „38,1 » 

:70 oițe grase, . . .... 56 » 55 »- 6. 69 n 

140 miel tăiaţi... .__16_» 10. » 18. 03» 
Summa. + ESTE 2.635 - IS 723. 

şi
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Au mal venit din atară în contul celor scâse din moşie: 

-  Azot PO; KO Cao 
Bălegar de la oraş 25 vagâne cu. . 1.4501. 700 kl. 1.325K. 535Kl. 
Latrine de la Spitalul rural » . . 1.210» “6035 » 495» 116» 
In nămol și pulbere de pe şosele . 780» 350 e 240» 151 », 

a - | Suma. .„ . 3.470 1.635 . 1.990 195 

Diferenţa din suma de sus . . . .3.204 -..75L 178 +10 

cari sunt a se restitui sub forma de ingrășeminte chimice ori de alt băligar 
cumpărat dinafară. A | - 

  

Verificarea din punct de vedere economic. 

: Planul de cultură adoptat trebuesce apoi verificat din punct de vedere 
economic, dacă este aplicabil ori nu. Cel mai bun plan sau cel mal bine- 
combinat dacă nu dispunem de mijlâcele necesari ca să-l aplicăm saă nu ne dă 
venitul ce ne aşteptăm de la el, este- greșit şi pentru durată nu pâte fi men- 
ținut. Cu perdere nu pâte să lucreze nime pentru timp mai îndelungat, fără 
de a se expune la o: ruină sigură. [ 

Pentru. verificarea lui trebuesce să facem.-mai întâi un devis exact de 
cheltuieli şi venituri, ca să vedem dacă el rentâză în de ajuns tote capitalele 
angajate în întreprindere ori ba? Numai stabilind o balanță exactă intre venituri 
şi cheltuieli, vom putea sei cu siguranță dacă îl putem aplica ori nu, și să 
mergem înainte or! ba? Insă deşi viitorul nu-l putem prevedea că ce are să 
se_întâmple la vară şi după un an doi, trei, totuși luând cifrele medii de: 
pe cei 10 ani din urmă, atât la venituri cât și la cheltueli, vom procede cu 
o siguranţă. suficientă, căci unii ani râi sunt compensați mai tot-d'auna cu 
suficiență prin anii cei buni. Tot. așa şi la preţurile productelor, prețurile 
usitate în localitate pe cei 10 ani din urmă, ne va da media probabilă şi | 
pentru viitor, afară numai dacă nu se schimbă raporturile comersiale, d. ex. 

. . > » > - i 
prin deschiderea unei noui soșele, cale ferată nouă etc. ” 

Alt-cum umilând veniturile și scădend sub limită cheltuelile datorite con- 
tractelor de invo€lă eto., saii bazându-ne pe recolte maxime obţinute numai 
în anii cel mănoşi, de cele mai multe ori ne. vom alege cu desilusinnea la 
urmă, şi până atunci de multe orl o să ajungeni în mare strimtâre, trecem 
dintro criză în' alta. Beneficiul net mic şi câştivul propriă : modic în primii 
ani încă nu este un motiv de abandonarea planului, sati că planul în sine - 
ar fi greşit şi neaplicabil, căci tot-d'auna cheltuelile sunt mari la început şi 
greutăţi de tot felul se ivesc, car! mai târdiii scad orile putem preintâmpina; 
apoi sunt în perspectivă scăderea cheltuielilor şi sporirea considerabilă a ve- 
niturilor, căci sunt vitele tinere cari se ridică din an în an, cresc în'talie şi 

„ val6re, aduc fol6se din ce în ce mai mari, este sporul în recolte şi siguranța. 
may mare a.productelor, şi lucrarea mai ușoră a pămintul 
lui cu gunoiul şi cu cultura, faţă de terenul inert “Şi s&ra 

-în fine cu timpul producem noi înșine o mul 
"pe cari la început eram siliţi .să le cumpărăm 

Administratorul sai proprietarul insuși, 

G de mai 'nainte; 
țime” de obiecte seminţe, vite, 
cu bani grei din altă parte etc. 

mai curind se pâte mulţumi cu 

uiin urma r&sbirei -
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+ un câştige modic şi o lefă mică pentru sine, dacă îi renteză tote capitâlurile . 

în de ajuns, ce ăre angajate în exploataţie, de cât vice-versa, să pună fă , 

mare pentru sina şi să lucreze cu 7mijlâce insuficiente, saii capitalurile anga- 

-jate ca să nu-i renteze in deajuns. 
| 

Dacă nu dispunem de mijlâcele necesare; ori că planul proectat nu ne dă . 

venit brut şi net suficient, atunci il modificăm în parte oră în total, ori că 

schimbăm sistema de cultură şi ne limităm la o cultură mai estensivă, 

amăsurat! mijlâcelor, de cari dispunem. Venitul brut mare nu dă tot-d'auna 

şi venit curat mare. Venitul brut mare pâte avea şi cheltueli mari şi bene- 

" fcia să rămână puțin. Țăranul la sine de multe ori se mulţumesce. cu un 

„beneficii pie dacă munca lui şi a vitelor şi uneltelor sale i se plătesce bine 

_, şi are ocupaţiune la sine acasă şi în ale sale, unde nwar găsi ocupaţiune în 

altă parte. . CR ă - Ea 

La cenituni sunt de trecut: 

Ca venituri principale din” agricultură şi din cultura vitelor; ca venituri 

y accesorii tote cele-l'alte. | | Ia 

a) Venitul din agricultură, din vindarea -de cereale, seminţe oleiose, plante 

comerciale şi industriale de tot soiul. i 

_b) Venitul din vite, de la cai, vite bovine, 0%, porci, capre, pasări de curte, 

stupi, vermii de. mătase, apoi din vindarea laptelui, brinzei untului, lâna, vite 

grase, cărnuri, slănini, etc. E - 

c) Venitele accesorii după terenurile de cultură ori speciale arendate pe 

la locuitori şi streini; pentru cultura de zarzavaturi, verde, legume, pometuri, 

răchitării, cari nu se-caută în regie, taxe de păşunat pentru vitele locuitorilor, 

taxe din pădurit, vinat și pescuit. A Da 

4) Venituri după drepturile regaliene şi embaticuri,. mori, piuă, drepturi 

de tirg şi de a percepe vamă de la poduri. * 

e) Chirii după edificiile şi stabilimentele industriale şi de speculă ale mo- 

şiel, hanuri, cârciume, brutării, prăvălii, căr&midării, țiglării, „cariere de petră, 

- lut şi nisipuri. - - e | 

"- f)' Venituri de la banii daţi cu dobindă, încasări de cupâne, de la bonuri 

- şi acţiuni, plasâţi în diferite intreprinderi industriale şi comerciale, încasări 

de datorii şi restanţe vechi, pretensiuni dubie etc. ” 

N "-La cheltuelă se trec: 

1) Eventual arenda. +... . 

2) Lefa dirigintelui moşiei şi cheltuielile menagiului casei. , 

3) Lefa şi indemnisaţia personalului administrativ şi de specialitate. 

4) Simbria şi plăţile âmenilor de servicii și ai muncitorilor moşiel cu 

__diua şi cu luna. O a 

, 5) Pensiuni şi indemnisări pentru eventuale servicii prestăte mai nainte, - 

ajutâre la 6menii deveniți infirmi în serviciă. : a. 

6): Spesele de reparaţie și amortisare a clădirilor şi ecaretelor moşie! 

dimpreună cu a- amelioraţiunilor existente pe ea, diguri, stăvilare, irrigaţiuni”.
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- 1) Spesele de reparaţie şi de. usare a inv entarului mort. 
8). Asigurările de” grindină şi incendiă. 

-9) Cheltuelile cailor. 

10) .  » vitelor cornute, 
11) "> oilor, 

12) - » porcilor. 
13) Cumpărătârea de seminţe, îngrășeminte chimice, riutreţuri concentrate, 

pentru vite, combustibil, unsori şi diferite alte materiale. 
14) Fonciera şi impositele către stat, judeţ şi comună. 

15) Cheltueli generale de administraţie cum şi spese de representaţie, şeolă, 
biserică, ete.. 

. Moșia. Valea- Seacă a dat un: venit Brut În anul . 
a) Din rîngarea de pr oducte:. ! i . 

1 400 n, secară ă 6ler . ...... IRI „22 2.400 
2) 1.375 » grâu ă Sei e 22 4-11.000 3) 886» orz de bereâ 101 .;..... ae e a 8.860 

4) 9» ovză ler. sp... ij aa 4.115 5) 1100» porumb ăG lei cei. 6.600 
6) 100» mazăreă 15 ler. ie îm ae a 1.500. 
7 167». rapiță ă 12 Eee ee 32000 .- 
8). 90 » - sămînță de in ă 16 lei e 1880. 

9) “97 tin melițată 300 lei, ci 2810 . 
10), 274 hl. cartofi ă 6 ler, e 1.644: 42.939 
b) De la' cite. . a i 
11) 100.000 litri lapte de+ vacă â 25 bani. . se e e e. 25.000 
12). 1.460 rise brinză de-die 31,60... 1168 
13) 1209: lână țigaie nespălată î 15 ler... ss e 1.800 
14) - 16 juner de 4 ani, părechea 350 dei, oase e e 2.800 

-15) 28 porci graşi ă 58 le... ..., ae e 11024 
16) "10 oiţe grase ă 18 lei... .. „1.260 17)  MHOmieră ler... ame ae e e 810 84,492 

Suma . 2 91431: 
Din producţiunea totală specificată: la pag. 413, a rămas și s'a consumaţ . 

pentru trebuinţele proprii. şi în economia proprie, 

Consum.  Tainut Smenilor de Ă “Siminţă „ proprie - Servicii 

o. E „8hl. 67. Grâă. . 835 hl 23 hL.| 15, A 25. 
„„Secară.. .... „15 » — : 4 Indoitură, grâă- se. - 

Omz .. ... .1332 —. cară orz... ga. 

Ov si Dai aa 
Porumb .. .:. . 20». '60 - 144 
Mazăre ...., 6». G 8. 

. 4 In e... 85 

la vite 

150 
20 

Yutreţ 

„Reservă 

27 

35. 
16
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“Cartofi . 23001. 300 210 e 811 

„Sfecle . În —, | '3.000 q 

Lapte dulce. ... -. 8.000 litri o 

Un... ... 250 Klgr. 

Brinză. . ..... 610 » . 

Devis de cheltueli. 
a) Personal. 

1) Lefa proprie a dirigintelui 200 lei lunar şi 1.200 lei pro anno 

„- pentru întreţinere cu familia sa ee ae eee ee e 8-600 

2) Lcfa-ajutorului săii 1.000 lei pe an şi 1.000 întreţinerea. . 2.000 - 

2) Lefa mecanicului pe 2 luni â 150, şi a grădinarului pe 8 

luni ă 120 şi tan laolaltă. cc. cc... 1.260 . 

4) Simbria personalului permanent al moșiei după stat . . .5.900 

5) Plăţile lucrătorilor cu diua și cu luna. . . » + - „+ 2.810 

6) Ajutâre și ofrande la foștii slujitori şi muncitori ai moşiei. _ 120 15.720 

b) Spese. de întreţinerea clădirilor și semănăturilor. 

1). Repararea 2% clădirilor şi ecaratelor după 131.000 lei va- - 

l5re şi amortisarea cu TO eee ete a i 4.585 : 

8) Asigurarea lor de incendiă cu 3 . - : e ae ace e 8.930 8515 

9) Spese de reparare şi amortis. inventarului mort cu 15%, . 4141 

10) Asigurarea maşinilor şi uneltelor de incendiă 29% îi. e «1.446 

11) Asig. semănăt. de grindină 585 pogâne ă L.leă de pogon. 535 a. 

12) Asigurarea productelor in clăi și stoguri pe preţul de 60.000 - E 

cu 20 e eee ee eee. au ee 6 1.200 7.812 

| . "c) Spesele ritelov. _ 

13) Spesele vitelor de muncă: MI a 

13 cal de muncă ă 500 lei cu 12, amortisaţie: . - - - 120 - - 

20 lei poteovit şi medicamente de capăt. s ss... 240 

40 boi de muncă ă 200 lei cu 2%/, amortisaţie . - -.» + 160 | 

- 10 lei potcovit, sare și medicamente .. . . --- --- „400 1.320 

Ă -d) Spesele vitelor de rudă. | _ - 

14) Văcăria de 50 vaci fătătore şi 2 tauri amortisaţia cu - 

„200 după 16.200lei . sc... .. eee 824 

“Sare, medicamente câte 2,5 lei decap. . - -- dea 180 

„1.200 Klgr. tăriţe-pentru' vaci suta cu 9lei. ....... 108 

4.250 litri lapte pentru crescerea ă 33 vițel â 25 bani. . 1.062 

12 hectolitri ovăs pentru viței â 5lei ..... so. . „60 

Amortisaţia vitelor de tamaslic 62 capete mari cu 20. . .Ll2 

- Sare şi medicamente 2 lei.de cap. . . . si 124 - 

1.500 Kigr.. tăriţe suta de-klgr. 9 le, aa e e e e = __135 2.035
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15) Oieria 600 capete amortisaţia cu 20/,.. . ... s. . . . . 153 

Sare şi medicamente 25 bani de cap. . . ... .-. . .. 150 303 
16) Porcăria amortisaţia după 1.3500 ler cu 2%... ..-.. 30 

Sare medicamente 25 bani de cap de porc mare. .., 20 50 

  

e) Cumpărări de semințe şi diferite materialuri. 

17). Cumpărarea î 680 klgr. semință de trifoiă ă 2 ler... . 1.360 
>. ă 260 klgr. de petrol ă 1,50 lei.. ... . . . 390 
»..-. 4.80 Klgr, unsâre de mașină â 3 lei... . - 90 
». de sfâră de legat snopi « . . . 60 
>. dealebăcăniei..... eee ee ea e 9.100 
> de combustibil pentru vapor . . ... ., . 1.000 
9 „de diverse , . s . 1 . . . |... . . . 600 5.600 

î) Foncieră și imposite. 

- 18) Foncieră . . e... eee. 750 
Decimile comunale şi judeţene . .. . ......... 900 
Subvenţii la ședlă și biserică. . .. . . ... . .î. . 600 
Cheltuieli de administraţie. . . "560 2.810 . 

- , Suma -totală 43.915 
Bilanțul: la venituri . cc. 77481 

la cheltuieli . „cre e. + 43.945 
venit net. .- cc... .- „83.486 lei, - - 

„Tar repartisat asupra tuturor capitalurilor angajate în moșie, pag. 511 de 
545.530 lei ar renta cu 6,12%, un venit destul de considerabil, în vedera că 
moșia nu se mai deteriortză ca inainte sub arendaşi, și se amelioreză din 
an în an, sai cel puţin producţiunea ei este asigurată... 

Dacă însă moşia nu:s'a plătit pe întregul ci, şi at rămas datorii ori că 
este ipotecată la Credit ori la pârticulari, până, la concurenţa sumei de cum- 
părătâre de 325.000 lei, pentru cari are să plătescă o dobindă de 1%/., atunci 
rămâne beneficiu curat numai de 10.821 lei, şi cele-'alte capitaluri învestite 
în exploatarea moşiei în suma de 220,530 lei se vor renta. nuinai cu 49%, 
care tot este incă acceptabilă şi de trăit cu ea, mal cu semă că se plătesce 
destul de bine munca dirigintelui și a ajutorului său, De cele mal multe ori 
însă se plătesce numai jumătate ori chiar a. treime din preţul de cumpără- 
tore, iar restul rămâne ca ipotecă de lungă durată denunţabilă ori nede-: 
nunţabilă cu 5%/ și atunci capitalurile angajate aduc tot-d'auna peste 5 la. „sută, iar capitalul circulator ca cel mal puţin “sigur trebue să aducă peste - - 6 la sută, 

r
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„0 PARTEA JITA 
a 

| ADMIN ISTRAȚIA MOŞIEI 

21) Instrucția agricultorului şi 2) Invă& 

| - - țământul agricol. 

In timpul modern unde învățămîntul primar și. secundar - 

a devenit public și un bun comun, accesibil tuturor cla- 

'selor societăţii nu numai a câtorva privilegiați, iar învă- 

ţămiîntul profesional se întinde în cercuri -tot mai largi și 

cuprinde. tâte specialităţile, nici - agricultura că cultura 

cea mai veche a omului nu sa putut lipsi: de .un: învă- 

ţămint “propriii al ei. De la introducerea învățămîntului 

agricol încâce agricultura a devenit o artă şi.o sciință, şi 

a realisat progrese uimitâre în timp relativ scurt de o 

sută. de ani sub tâte raporturile,.pe “cari nu le-a putut: 

dobândi în mii de ani' înainte de el: Invăţăminţul special. 

agricol ia adi concurența. cu ori. şi care altă sciință și 

, profesiune liberală.. A fost o eredie medievală, de a des- 

considera agricultura și a ignora pe agricultor ca inca- 

- pabil. şi încompatibil. de ver-ce progres şi perfecţionare. 

“Timpul modern “a desființat atât munca cu sclavi al an-. 

„-ticităţii, cât și “munca; cu clăcași şi iobagi ai evului mediii 

“şi munca în. clacă a braţelor lor a înlocuito prin munca 

“cu. braţele -mai vigur6se a muncitorilor liberi — sau prin 

munca. cu mașinile puse în mişcare prin forța vitelor sati cu 

forțele neînsuflețite ale naturei: abur, apă, - electricitate,
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vint, ete. Proprietatea a devenit absolut liberă în mâna 
stăpânului ei şi e degajată de ver-ce sarcini feudale, ser- 
vituți și dăvălmășii şi amestecuri din partea străinilor. 
Aburul a nivelat-munţii cu văile, străbate continentul și 
mările, a âpropiat între sine ţări și popsre, şi a făcut po- 
sibil un -schimb 'de producte între ele cum nu s'a mai 

„vădut și existat nici odată, de când e lumea și pămiâtul. 
“Pe când în străinătate guvernele recunoscând mai bine 

importanța și utilitatea învățămintului agricol în stat şi 
pentru desvoltarea avuţiei naţionale, i-ai dat importanţa 
și atenţiunea cuvenită, şi -meritată, înființând. șcâle de tâte 

„gradele și categoriile, amăsurat proprietăţilor sale. rurale : 
și exploataţiunilor agricole existente în ţară, începând cu 

„”. deschiderea, porţilor Universităţilor și Politechnicelor agro- 
nomiei până jos la şeâla agricolă de iarnă, ca complimentară 
a șc6lei rurâle primare. Unde s'a deschis o nouă șcâlă de. 
agricultură ori s'a înființat o fabrică şi industrie agricolă, 
îndată s'a simţit întrega acea regiune după ce ati 'eșit în 

„practică primele- promoţii și “s'a deschis un debuşei al 
lor, și sa. produs: revirimente '6sențiale în întrega pro- 
ducțiune şi organisare “socială și economică, şi sai rea- 
lisat progrese .la cari_nici nu se visa înainte vreme, sai: 
că era chiar. periculos de a aminti despreele. Este destul. 
să amintim influența mare, ce aă-avut'o diferite şeâle-mai 
vechi, apoi fabricele de zachăr asupra agriculturei şi asupra 
culturei. vitelor, asupra comasărei păminturilor de cultură 
şi regulărei din noii a proprietăţii, asupra perfecționărei “ 

.. instrumentelor. de muncă şi a schimbărei întregei. sisteme 
: de plugărie și culturi a pămintului. Tot aşa și şcâlele mai. 
„noul de agricultură. Prosperarea fabricelor agricole este în 
strânsă legătură cu învățămîntul profesional agricol. 

. Ca nică odată se cere adi şi de la ţăran şi micul cul-: 
„tivator ca pe lângă instrucţia, primară, să posedă şi el o. 
„sumă de cunoscințe teoretice și practice destul de însem- 
nate d. es.,. noţiuni de -fisică și chimie despre rolul și imi: 
portanța azotului la nutriţiunea, vitelor şi omului şi la îngrășarea pămîntului, despre valdrea,. acidului: fosforic, | potasei și altor elemente din îngrășemintele chimice, pe |. cari trebue să le aplice și el dilnic, Și muncitorului nostru 

N



câre de multe ori nu scie să. scrie şi să citâscă, i. Sau. 

dat pe mână maşinile cele mai complicate — maşini de. 

semănat în rînduri, secerătâre cu legătâre și treerătore 

-cu abur, ete., ca să lucreze cu ele. - e 

- Cu. atât mai multe cunoscințe teoretice şi practice de 

.specialitate se vor cere de 'la administratorul unei moșii 

mari, de sute şi mii de pogâne, unde pe lângă exploata- 

rea, ei rațională spre mulţumirea patronului săi, el are să. 

___represinte și apere proprietatea mare înaintea justiţiei în 

„politică şi societate, și- să exercite o influență destul de 

însemnată asupra locuitorilor și -subalternilor. săi. | 

| Apoi într'un timp unde concurenţa între” ţări. şi state : 

“pe terenul economic devine din ce în ce mai înverşunată 

şi mai anevoi6să, numai agricultorii înzestrați cu cunos- 

cinţe teoretice și practice de specialitate suficiente, -vor 

“putea, susţine lupta înverşunată ce ni se. impune; statul 

acela va produce mai ieftin, care posede capital mai ieftin, 

mijl6ce 'de. producţiune mai „ieftine, şi un personal agricol 

ral. bin6 instruit .şi'va resista, mai bine asalturilor ce i se 

dai... Cultura rapace nu pote. dăinui la infinit. _ 

„Nică o ţară nu a putut face.progrese și să desvolte agri- 

cultura ei până ce nu a înființat mai întâi” şcâle de a- 

„_gricultură şi ferme model cu herghelii, oierii, văcării sis-. 

tematice pentru formarea personalului .technic trebuincios. 

AU trecut timpurile unde şi cel puțin dotat de la, natură: 

putea să facă trebă încă în agricultură, şi naufragiaţii din . 

alte ocupaţiuni și meserii 'mai puteai deveni încă buni 

agricultori. -. -.-- DR a 
Este adevărat că sub influenţa unor împrejurări escep- 

ionale politice și sociale, la noi mulți fără de multă carte 

ba chiar omeni simpli, fără de ver-ce cultură, au parvenit 

„de a ajunge mari cultivatori. de moşii, şi ai făcut stare 

şi grămădit averi mari în -scurtă vreme din agricultură, 

pe când elementul proprietăricesc şi moșnân cu 6re-care - 

“cultură a fost ruinat şi și-a perdut: moșiile. Mai cu semă 

la adăpostul legilor agrare numite ale Toemelilor agricole, 

reactivate. prin legea de la 1867, elementul hurghez și 

-megustorese s'a putut substitui ușor elementului proprie- 

tăricesc şi moşnân în exploatarea moșiilor mari și mij-
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locii, pentru care. el nu era de loc pregătit, dar a perdut 
“terenul în: comercii şi industrie în favorul străinilor, pen- 
tru care era.-mai apropiat „după nascere și pregătire. Insă. 
ei ai făcut: mai. multă exploatare . de cât cultură, și dacă: 
unii. dintr'i inșii ati parvenit şi 'făcut averi mari în scurtă 
vreme și aii devenit 'mari proprietari de moșii, în schimb 

„ei. nu au contribuit cu nimic la desvoltarea armonidsă a 
culturei țărei, și rolul şi influența lor o vor deplânge fiii 
și nepoții, în secarea şi dispariţiunea “atâtor isvâre de 
venit ale moșiei şi ţărei, cari odinidră eraă în abundență, 
de păreaii a nu se. mai isprăvi nici odată, | 

Imbogăţirea, repentină a lor_nu denotă câtuşi de puţin 
contra utilității învățămîntului special agricol, căci fără de 
legea toemelilor agricole, mulţi d'inteinşii ar A r&mas încă 
în negoț şi: industrie, și încă în condițiuni tare modeste. 
Nică. rutina nu .duce la vre-un folos! pentru durată. Pro- 
verbul „vechii, ce se aude des în gura cultivatorilor noștri 

“mari şi mici că «cum dă, trăit moșii și părințiă- nostri vom trăi : 
și nod» încă nu se mai pote adi susține și nu este fundat. 
pe adevăr, căci. raporturile economice s'ai schimbat cu! 
totul și se schimbă şi modifică pe fie- -care di. Moșii și stră- . 
moşii noștri nu erai mari agricultori și producători de 

» cereale în masă, și nici că aveai să susţină concurenţa, - 
" Americei şi Indiilor, pe cari nu le cundscgă pâte după- 
nume, pe-care o .susținem noi, Desconsiderarea și ignora- . 
rea schimbării raporturilor economice și comerciale încă 
nu aduce nici un bine după sine. .. ; . 

O_altă dovadă de necesitatea şi utilitatea inivățămintului 
"profesional agricol o putem trage din raporturile n6stre 
economice însăși,. că la noi s'aii introdus pân'acum o su- 
medenie de tot felul. de mașini din cele mai „complicate 
şi mai scumpe, s'a, generalisat întrebuințarea plugurilor 
celor 'mai perfecte. şi mai scumpe, și totuşi agricultura - 
“n6stră -nu a făcut progresul. dorit, pe cari toță o condamnă 
de primitivă şi rudimentară, . 

- 1 1 

zarizat piogurile cole anal Sue Sai introdus şi vul S 5 umpe şi maşinile cele mai  - perfecte pote chiar peste trebuințele reale, dar modulde :. cultură și de folosire a Bămințului a rămas tot cel vechii,
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„_căcă nu au fost agenţi technici, câri să se. folos&scă în mod 

„raţional de ele, şi sistema de plugărie.a rămas tot cea 

„veche, fărănescă. Alăturea de ea vitele însă. at decădut, 

vai pipernicit, câmpiile sunt: mare parte sleite, pădurile 

devastate, finaţe și pășunile îmbelșugate și mănse de o- 

dinidră au dispărut cu totul, ca şi când nu ar fi existat 

nici odată; viile zac în 'părăginire distruse de filoxeră, gră- 

dinile-cu pomi roditori sunt pustii, căci nu este cine să: 

„le îngrijâscă și să se intereseze de ele, şi lipsesc capita- 

- durile. necesare pentru reînființarea şi ingrijirea, lor. 

Cu tâtă ră&spindirea, învățămîntului gratuit primar şi se-: 

“cundar şi. superior, şi cu tâtă lăţirea culturei și instruc- 

ţiunei până acum puţină influenţă. au putut exercita șo6-. 

lele asupra producțiunei țării, din causă că înv&țămîntul 

“public a -r&mas isolat; şi strein de ocupațiunea principală 

a românului de agricultură, și ele nu se complectai și sus- 

ţinea reciproc-ună pe alta, ci se excludeaii. Şc6lele de a- 

gricultură la noi nu au putut prinde -rădăcină în- țară şi 

„a: desvolta.o acţiune salutarie după cum meritase, din causă. 

“că nu li.sa dat nici odată atenţiunea și sprijinul: moral 

- şi material: în societate şi la producțiunea principală a țării 

precum -o: meritaii. Responsabilitatea. nereuşitei lor nu este 

„de căutat şi pus tot-d'auna: în sarcina, şcâlelor, ci și a 

altora: _-., Aa SE . 

"- Greşită este şi părerea acelora, cari în învățămîntul a-. 

gricol. nu văd de cât o: sumă de apucături și deprinderi 

mai mult sati mai puţin dibace către scopul final bănesc. 

-Nu acâsta este, şi nu; ăcâsta pote fi scopul și menirea șco- 

lei de-agricultură de a. face din elevii ei nisce simpli au- 

tomaţi, nisce mașini neraţionabile, ori nisce uvrieri -tipi- 

cari, pe cari scoțându-i din mediul l6r ambiant, ei să nu 

"se potă orienta mai mult. Din contra, scopul .şcâlei de 

agricultură trebue să fie ca să tindă -de a forma și a 

scâte cultivatori mari și mici desăvirșiți, cari în fie- 

care moment: să: vadă ei singuri şi prin sine causă şi mo- 

bilul fie-cărei. lucrări și - operaţiuni în parte, pentru care 

ea se face- aşa și nu în alt chip, şi în fie-care moment 

"chiar sub raporturi schimbate şi în ori-şi care condițiune 

“socială ei să-și. potă ajuta lor singuri. - 

 Dr- Maior, IV. — Economia rurală, . 
38
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«Cuceririle întregei vieţi intelectuale: moderna: Geea-ce 
savantul descopere, artistul crează şi- industriașul execută,. ' 
-aceia trebue. să fie ușor accesibil la înţeles și de preț şi | 
pentru țăranul simplu, întrun timp când națiunea întregă 
progresâză». Settegast. . e 

Inv&țămintul profesional agricol se impune la noi și din 
punct de. vedere național și românesc. Vedem dilnic cum în 
comerciu și industrie străinii ai acaparat aprâpe totul şi. 
tote isvorele de venit, şi ovreii ai cotropit oraşele și târ- 
gurile Moldovei cu totul, iar românii. ait -rămas numai cu 

- funcțiunile publice. Același lucru amenință să se petrecă, 
_ în' scurtă vreme succesiv: şi pe terenul agricol, ca exploa-- 

_ tarea. moșiilor mari să, trâcă cu totul în mânile străinilor, 
și: naţionalii să rămână numai cu cultura mică şi:cu fa- 

- “cerea de învoeli, la arendașii străini. Căci ori-ce sar dice, 
„. administratorii și vichilii de adi-dati pe arendaşii mari 

de mâne, și cu voie fără voia, -n6stră pe proprietarii ds 
poimâne. Revirimentul acesta este fatal, şi nu se pâte împe- ” 

"dica .şi preveni .de cât prin desvoltarea, învățămîntului .. 
agricol, făcând pe „naţionali mai bine pregătiţi de cât pe | 
arendașii: și vichilii străini, lipsiţi de ver-ce cultură. | 

„ Graţie şedlelor sale, România şi-a, format în scurtă vreme 
„„representanţi distinși și cu renume în tote artele liberale: 

medici, profesori, ingineri, advocaţi, magistrați, ete. pe 
cari înainte vreme nui poseda și. numai 'agronomi şi 
agricultorii practici să nu fie în stare să-şi formeze cari 
să fie la înălțimea, chemărei lor? Sai că învățămîntul na- 
țional numai pe acest teren să nu pâtă să dea râde? Sati că 
Țara să nu aibă lipsă de agricultori instruiți cu - cunoscinţe 

„ „suficiente de specialitate, când ea trece_ca, țară pur agri- 
colă, și tipică pentru "proprietatea mare cu vastele. ei moşii, 
pe cari nu se găsesce nimic ce semănă a, cultură şi civili- 
saţiune? Şi totuși pe când în deceniile din urmă, numărul 
„eolelor de tot soiul a, sporit enorm, bugetul instrucțiunei 
este al' doilea 'cel mai încărcat, și la tâte şcâlele se: simte 
o agglomeraţiune din ce „în ce mai mare,.de nu mai ajung 

„nici profesori, nică localuri, nici buget — singure şcolele de 
agricultură stai în părăginire,. și desconsiderate și nu pot desvolta influența ce ar merita, lipsind interesul de ele.
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“Sunt deci ele de lipsă ori ba? Răspunsul nu: pote fi pus 
„la îndoială. Invăţămintul agricol trebue să. fie teoretic şi. 
practic. După diferitele categorii de - proprietăți rurale, 
existente într'o ţară și în stat, “trebue să fie” și diferite 
categorii de şedle de agricultură, menite să contribue la 
formarea, personalului diriguitor pentru fiecare din ele. 

Invețămîntul agricol se predă în școle inferidre practice 
de agricultură, -în şcole secundars ori regionale, şi învă- 
țămiîntul superior. care se. predă în Academii și şcâle su- 

„peridre de agricultură, ori la institute agronomice atașate . .. 
pe lângă Universităţi, şcâle politechnice, “ete. . făcând parte 
integrantă din Universitate, ca muma tuturor sciințelor. - 

"Ar f bine şi util chiar, când fie-cărui agricultor i s'ar 
putea da instrucția, și cunoscinţele de specialitate. î în ra- 
port cu trebuințele sale, ceea ce însă nu este posibil. 

__ Este -însă de ajuns dacă pe lângă instrucţia primară obli- : 
_gătore. şi bine desvoltată, ar exista în fie-care județ câte o 
şcâlă practică de agricultură ca compliment al șcâlei pri- 
mare şi de repetiţie, şi la 2—3 judeţe o șc6lă regională - 

“de agricultură, Numărul şi felul lor depinde. de “trebu-" 
inţe, de cerere. şi de mijlâcele disponibile. Mai numer6se 
sunt 'une-ori şcolele” profesionale din ramura agriculturei, 
ca mai căuiate, după ce ele îmbrăţișeză o singură spe- 

- cialitate. privitâre la agricultură: șcdle . de grădinărie, 
-lăptărie, vierit, etc. Lipsa de șcâle inferidre de agricul- 
tură se pote compensa :prin instituirea şedlei de repetiţie, | 

șcâlei complementare pentru adulți, învățători ambulanți. | 
Fie-care şcâlă de agricultură are o menire mai :gene- 

rală și maj variată de cât şedlele sus anhintite profesionale 
dar tot odată bine. distinctă de soţele ei, având fie-care alt 

rol în societate şi în economia naţională. Criteriul dis- 

_tincţiunei între 'ele nu consistă nici în întinderea moșiei 

- şi aparatul. didactic care le stă la disposiţie, și nici în mă- 

rimea şi varietatea afacerilor cărora s6 vor destina mai 

târdiă — ci: ea consistă cu deosebire în pregătirea . prea- 

labilă a elevilor până la “intrarea lor în șc6lă. 

Sciinţa agriculturei sait mai bine dis sciințele agronomice, 

se bas6ză pe de o parte pe sciințele naturale, şi pe cele 

economice de. alta, ca sciințe pregătităre, apoi sciințele de
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specialitate, propriit-dise, cari nu sunt de cât aplicarea celor“ 
“dintâi, la producțiunea animalică și vegetală. _ 
„Cu cât elevul a fost mai bine pregătit în cele d'intâiă, 
cu atât mai ușor. și cu folos mai mare pâte el urma un - 
curs mai complect de agronomie, și vice-versa cu cât.el 
vine mai puțin pregătit la șcâla: de agricultură, cu atât 
„trebue să fie cursurile de agricultură mai elementare, 're- -- 
ducându-se de multe ori la simple noţiuni de specialitate, 

„şi cu deosebire tindând la complectarea cursului primar; 
Unde elevii nu posed destule cunoscințe -pregătitâre în. 

„raport cu extensiunea materiilor, -ce se predai în .șcâla 
- de- agricultură, este mai nimerit de a înființa un'-an pre-. 
parator și supunerea lor la un examen de primire, de cât 
a scădea nivelul învățămîntului. e o 

„-"Ca rol distinctiv între ele de ordinar după gradul de - 
-pregătire a elevilor, în școla inferidră practică de agri- 
cultură se primesc elevii după absolvirea a şcâlei primare 
4 cl. urbane sai 5 rurale; în .șcâlele secundare sai re- 

“ gionale, absolvenţii a 4 cl. gimnasiale ori reale sai altor 
„şcâle similare, iar: pentru șcâlele superidre de agricultură - 
se cere absolvirea cel .puţin a -6 cl. liceale ori reale, mai 

_bine însă este să se câră-absolvența de liceii -saii șcâle 
reale superidre. Pentru cei cari vor să ocupe un post în 

„ramura învăţămîntului agricol, sau în -administraţiile pu- 
blice ale Agriculturei şi Domenielor statului, tot-d'auna 
este bine sai chiar indispensabil ca.ei să posâdă diploma 

„„de bacalaureat din liceu sai de la -o. șcâlă reală supe- 
ridră, o cualificațiune egală cu cei 68 urmeză dreptul sai 
„sciințele exacte, . căci mat târdiă în cariara, lor li sar putea, 
întâmpla a se vedea desconsideraţi şi daţi la o parte de cei cu” 

„licenţa în drept sati în.sciinţe, ca având un titlu maj mare de 
cât ei. Pentru administratorii de moşii mari este sufitient 
şi numai -absolvirea a 6 clase liceale ori reale la primirea, 
în șc6lă superidră de agricultură, dar să fie atât de pre-: 

„gătiți ca să potă urma cu folos-un . curs academic, uni- 
“versitar.  -. e | 

Trecerea dintr'o ședlă în alta de un: grad mai - mare . . 
5 Ă nu este de nici un folos, Și cel ce o face arare-ori își "ajunge. scopul propus, căci elevul trecut prin 2 scoli. de
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diferite grade va audi și învăța de 2—3ori aceleaşi materii, 
e adevărat că din ce în ce-mai. desvoltate, dar el tot nu 
va fi în stare să-le pătrundă bine, şi să aprecieze exact 
legătura ce există între ele și alte lucrări similare, fiind-că 
lui îi” lipsesce fondul şi pregătirea prealabilă.. El va fi mult 
mai bine folosit -dacă urmeză cât mai mult studiile gene- .. 

_rale, în loc de 4 clase primare să “aibă terminate 2 cl. 
gimnasiaie ori reale, şi în loc de-4 cl. gimnasiale să aibă 

6 clase liceale pentru admiterea în șcâla primară eventual 
- regională secundară de agricultură. Mai curind este el 

folosit dacă după absolvirea, studiilor teoretice umanitare 
are ocasiunea şi posibilitatea să intre în practică pe un 

„an doi pe o. moșie nu prea mare ca întindere, dar câţ: 
„mai bine înzestrată. și exploatată, ca acolo să facă -prac- 
tică suficientă despre tâte lucrările agriculturei, înainte 
de a intra în școla de agricultură şi-a se: familiarisa cu, 
ele şi cu viţa d&- la ţară. - 
„Scopul şedlei inferisre de agricultură nu “este nici de 

a scâte muncitori cu braţele, pălmași şi dileri, dar pâte 
forma, personalul administrativ inferior pentru proprietatea 

- mare, și nici ca din dileri, pălmași,-să scotă îndată 6meni cu 

„stare. Ea are. să dea cu deosebire buni cultivatori : și 
“ economi independenți în „satul lor,- cari având proprietate 
“de ţăran fruntaş prin averea, lor şi cultivând-o sistematic 
„să dea direcțiunea, şi să îndrumeze pe o cale mai - bună 
_și pe cei-lalţi consăteni ai lor. Dinşii când se vor întârce 
“pe la. căminurile. lor, avend cunoscință de carte şi de 
specialitate, o să aibă trecere în comună, ca să dea o . 
direcţiune nouă în tâte. afacerile. "comunale, bisericesci, 

şcolare, economice; etc. 
Şc6la inferidră. are să-și -recruteze elevii ei cu deosebire : 

” dintre fii țăranilor cu ceva stare.și cu 6re-care proprie- 
tate şi dare. de mână în. acea, regiune, căci “alt-fel nici ei 

nu: pot. pune: în aplicare cele ce ai învățat în șcâlă, și 
. nici şedla nu își ajunge menirea. ei de a. servi de focar . 

de lumină şi progres între sătenii din acea regiune. Fiul 
de sătean-cu 2—3-pogâne. de pămint și. fâră “de capital. 

"de exploataţie, nu. pâte să trecă la cultura intensivă, chiar 
dacă ar vroi, care singură ar î. în stare să-l hrăn6ssă pe
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el cu familia. sa, când vecinii săi și proprietatea mare ur- 

meză o cultură estensivă, cari. îl concureză tot-d'auna pe 

el, producend și vînd6nd mai eftin de cât el. Iar țăranul. 

care muncesce în parte și în dijmă, chiar dacă a învățat . 

ceva carte şi o practică mai bună în școlă, el arare-ori 

se pâte folosi de ea, fiind-că depinde de învoielile făcute 

cu proprietarul s5ă şi de: arendașul .şi vichilul moşiei. 

Pentru formarea personalului muncitor și special al moșiilor 

mijlocii: și mari, este: chemală de .a îngriji în prima linie 

“administraţia domeniului şi a moșiei, şi şcolele dise profe- 

sionale cari singurele dai pâne la băieții săraci, într-un 

"timp. relativ mai scurt, ca lăptari, vieri, , chelari, pivnițeri, 

mecanici, etc. 

“Pentru fiul de. sătean codaş est | mai “avantagias de a-și 

- încope cariera la un bun gospodar, fie un sătean fruntas 

din satul lui, fie la .stăpîn, la proprietatea mare, ca acolo - 

să înveţe şi să se deprindă cu ordinea și punctualitatea, 

în tâte, să învețe -lucrarea,. sistematică și rațională a pă- 
mîntului, modul de a ţinea şi îngriji o vită de valdre, pe 
când la tatăl s&ă de. multe ori- nu ar învăța acestea, ci 
ar trăi în mizerie și ignoranță ca şi acela. Autorul acestor. 
rinduri cunbsce la Saşi obiceiuri că săteanul fruntaş chiar, 
care ţine una saii dou&. slugi ca ajutore, îşi trimite pe 

"fiul săă slugă .pe un an doi la etatea de 17—18 ani la 
unguri, pe o simbrie derisorie; numai ca, să înveţe limbă 
şi obiceiuri streine, cari mai târdiu îi vor fi lui de folos. 
Vrend nevrând trebue să recunbscem, că prin serviciii la 

+ Saşi ca gospodari de frunte, Românii de pește munţi ai luat 

"multe obiceiuri și deprinderi bune de la sași și ei-ai de- 
venit mai buni muncitori de.cât cei- lalii din satele pur ro- 

mânesci, cari n'aii avut de lă cine să înveţe. Rolul-acesta 
Par avea şedlele inferidre de agricultură, : și asa numitele 
școle de slugi. ' 

Obiceiul bun deprins la tinereţe N conservă omul până 
la adinci bătriîneţe. “Unde proprietatea mare este bine or- 
ganisală și bine condusă, administraţia ei nu numai că 

„pote contribui mult la ridicarea nivelului moral şi material 
* al populațiunei din sat și de ps moşie, prin deprinderea; ei - 
cuo cultură mai sistematică, ci de la ea vin vite bune
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în sat, semințe bune, plante și culturi noul necunoscute 
între săteni, alte ori le aduce mușşterii în partea locului 

„ pentru vindarea productelor, de cari se folosesc şi sătenii 
de multe ori, şi le prinde tare bine. O influenţă educativă 

până la un punct Gre-care au şi fabricile agricole, căci este 
în interesul lor nu numai de a găsi producte bune și a-și 

„forma buni muncitori prin angajarea de instructori am- 
: „Pulanți etc., dar ele caută să, intereseze și proprietatea 

mică la, cultura plantei trebuinci6se ca'să participe și ea ca - 
„cea maj numerosă la furnisarea' de materii prime: sfecle, . 

- lapte, etc. și să intre eventual: în“ asociațiune. Deci acolo 
instrucția are să mârgă mână în mână cu -practica,- mare 
a vieţei, 

- 

4) Șodla” înferisră de agricutură. 

Pentru admiterea elevilor în şc6la, inferidră de agricul- 
“tură trebue să prec6dă un timp 6re-care de practică de 
„2—3 ani de dile..Numai cu absolvirea şcolei primare, fie 
“urbană fie rurală, ori cât de bună ar fi .ea, nu este de 
ajuns. Pe de o parte elevul eșit din șcâla primară, a IV 

„urbană a V. rurală la etatea de 12—13 -ani este încă 
- prea crud, pentru a fi pus la muncă încordată, și nu este 

în- stare să cuprindă cu "mintea sa, fragedă fie-care lucrare 
în parte, și să-şi dea bine s6mă de causele ei, de ce fzce 
aşa, şi nu în alt Chip. Este deci mai nimerit pentru el 
dacă în ințerval de 2—3 ani-de dile stă, acasă vara la 

moșie ca; ajutor la tată-săă, şi: iarna urmând în scâla 
“ de .repetiţie, ca Să nu uite cele ce a învățat, participând 
“şi el la cultura moşiei : părintesc) în. limita | puterilor. Și | 

virstei sale. - 
"Până la virsta de 15—16 ani. trapliniţi elevul trăind la 

țară; şi. luând parte activă la munca câmpului, el şi-a : 
câștigat o sumă de. deprinderi şi cunoscinţe practice, ru- 
tinare este adevărat, și a căror rost. și rațiune de a fi 
el. nu şi-o pâte încă explica şi nici: înţelege legătura, fi- 
râscă, dintre ele, dar cari îi. vor fi de mare folos î în şcâlă 
și după. aceia. Aceşti 2— 3 ani - de practică prealabilă, îm-:
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pedică afluiența elementelor turbulente şi corrupte de la 
orașe, cari at suferit naufragiă în șcâlele secundare d'a 
recurge ca mod.de salvare în ultimul grad la șcâlele in- - 

- feriâre de agricultură, iar pe de altă parte pune pe pro- - 
fesor la adăpost d'a nu vorbi la elevii săi de lucruri cu. 

„totul necunoscute, şi ne audite de dinşii. Şi în fine ce- 
rerea de stagii de practică. împedică și afluenţa prea 
mare a elevilor. din clasele cele mai de jos âle popula-. 
țiunei, care nu posedă nimic, și pentru cari şcâla de-agri- 
cultură puţin pote ajuta. o oo 

Instrucţiunea în șcâla inferidră de agricultură trebue 
să: plece: de -la noţiunile câștigate de elev în o bună șcâlă. 
primară ori primară superidră, civilă cum-se mai numesc 
ele. Ea are să desvolte pe aceste şi fortifice pe elev în: 
cunoscințele predate în clasele primare şi să tindă la for- 
marea, caracterului săi, desvoltând în el noțiunea, frumo-. 
sului, binelui și iubirea, de aprâpelui, de neam, şi de ţară, 
și apoi să trecă la învățămîntul special. Ea, are să dea, 
Smeni morali, caractere și conducători ai. satelor, cari să 

“scie ce vor, iar nu nisce simple manechine şi muncitori 
“tipicari, şi să potă comunica în scris și prin grait vii şi 
altora părerile lor. In limba maternă el să fie în stare să 
citâscă fluent şi să scrie fără erori. gramaticale ori sin 
tactice, să pstă memorisa, ori şi ce, şi să potă aşterne pe 
hârtie ori-ce idei şi concepţiuni proprii. De asemenea, este 

„de folos și .necesar a..li se preda stilistica și corespon- 
| denţa, comercială, avend a fi indemânatici la compunerea a 
tot felul de acte, de care vor avea necesitate în cariera 
lor ulteridră.. Dacă se: cere saii impune învățarea unei a 
doua, limbi, pe; lingă. limba maternă,- atunci nu este răi 
a: se preda limba cerută de autorităţile suparisre ori limba 
populațiunei din. acea regiune, până la punctul de a se 
înțelege perfect în scris și vorbire. în' acea limbă,-căci de 
“multe ori are să încheie acte publice în limbă streină. 

Pentru formarea, caracterului este necesar a se preda, 
religia sai morala, dreptul constituţional și administrativ, 
apoi istoria naţională și geografia țărei. și a Europei. La 
istorie trebuesce desvâltai în: elevi iubirea, de țară şi de 
neam, și făcuți cunoscuți d'aprâpe cu tipurile marcante
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din istoria naţională, cu ceva noțiuni din istoria agricul- 

turei şi descoperirile mari ale secolului din urmă, care 
„a adus. atâtea “schimbări mari și în ceia-ce privesce agri- 

cultura -şi: întrega activitate _omenescă: ștergerea iobăgiei, 

împroprietărirea, ț&ranilor, desrobirea țiganilor, introdu- 

cerea, aburului” și. electricității la mijlocele de transport și 

comunicațiune,. în industrie şi agricultură. La geografie să 

se aibă : mai. puţin. în vedere “xeografia politică de cât 

orografia; şi idrografia, apoi. ceva: noțiuni de' statistică, 

; despre producțiunea principală a ţărilor limitrofe : şi. în- 

depărtate, întru cât ele participă la schimbul de producte, 

avându-se cu deosebire acelea în vedere “cu cari "venim 

noi în contact direct, fie ca vindători, fie ca cumpărători. 

__ „Din. continentele transoceanice, aii să se ia numai cu 

- deosebire ţările cari. exercită o influenţă mai mâre în co- 

merciul cu. producte agricole: Statele -Unite, Laplata, Aus- | 

tralia, Indiile,. însă mai mult nămai în. trăsături generale. 

după mijlâcele lor principale de producțiune. 

Mult face o 'carte bună de citire compusă anume pen- 

„tru șcâlele inferiâre de agricultură şi şcâlele de repetiţie 

cum. există la, Sași una de I.T. -Meschendorter și Dr. E. 

Morres - Lese und .Lehrbuch,. fir. die lăndlichen Fortbil: - 

dungsschulen, iar la Fraricezi una de Henry! Marchand în -î 

titulată: «Zu seras agriculteur». 
La, sciinţele naturale are să se predea Zoologia, Bota- | 

“nica, Mineralogia şi Potrografia, avându-se în vedere cu 

deosebire!” animalele şi plantele folositâre și văt&mătâre a- 

griculturei; la. niineralogie, cu deossbire mineralele şi ro- 

cele cari vin în considerare la formarea terenurilor:şi mo- 

“aul lor de sfărimare. Să se caute însă a şe desvolta în elevi 

-- cu deosebire spiritul de observaţiune în curte, grădină, . 

în vie, la câmp şi în pădure, iar nu numai-o memo- 

_risare de rost, neințelesă. La fisică, să. se. predea partea: 

privitâre la' mecanică, agregaţiunea, greutatea corpurilor 

și. căldura, âpoi ceva: din” magnetism și electricitate, și apoi: 

în legătură cu ele și  meteorologia. La chimie se va avea 

“în. vedere cu deosebire. acele elemente, cari vin în consi- 

„ derare-la nutrirea plantelor şi animalelor, apoi din chi- 

mia organică, corpii organici și fermentaţiunile, cari -vin
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în. considerate la nutrițiune și în. industriile annexe agri- 
culturei. , 

La aritmetică se vor lua cele - 4 operaţiuni cu cifre în- . 
tregi, fracțiuni ordinare și decimale, proporţii, regula de 
trei, scont şi aliagiă și regula societăţii. Potenţa și extra- 
gerea, rădăcinei; la geometrie, linii drepte şi curbe, un- 
ghiuri, congruența triunghiurilor. Patrulatere și poligâne.: 
Măsurarea suprafeţelor și volumului la diferite corpuri. 
Arpentagiii. Măsurarea cu lanţul și pasul. Măsuri şi greutăţi. 

La, caligrafie şi desen, desenul liniar şi cu mâna, liberă 
- facerea de. crochiuri. - Tinderea: la obținerea unei scrisori 
frumâse” şi fără greşeli. Citirea, chărţilor și. planurilor. | 
"La studiile de. specialitate propriă dise, depinde de şcla 

şi: de durata studiilor în șeolă, şi: de economia: și moşia, 
ce posedă şcola. Iustrucţia teoretică trebue să mârgă mână 
în mână cu demonstraţiunile și cu : aplicațiile pe teren. 

Programa, în predarea “materiilor să nu fie de tot re- 
dusă. dar nici prea încărcată, ca să obosâscă numai mintea 

„» elevilor cu tot felul de discipline, pentru ei' de valve pro- 
blematică și să scâtă din ei Gmeni confusi. Mai bine pu- 
ține materii, dar. ceea ce li se predă, aceleă să le predea bine 
la înţeles, ca'să le îmbrăţişeze și pătrundă cu mintea și inte- 
ligenţa lor. Să aibă tot-d'auna partea educativă în vedere, 
ca să desvolte întri inșii ordinea, curăţenia, punctualitatea, 
și spiritul critic_de observațiune. Ceea ce se face să se 
facă exact și cu precisiune. Cu deosebire trebuesce bine 
desvoltată . horticultura cu - anesele sale, cultura mică de 
grădină atât pomologia cât și legumăritul, apoi cultura stu- 
pilor şi vermilor de mătase, ca unele cari desvoltă cu deo- 
sebire simțul estetic de curăţenie şi. ordine, și intereseză 

_de aprope proprietatea mică, și resultatele lor - sunt, mai 
apropiate şi mai pipăite. . - - 

Unde condiţiunile-- locale recer desvoltarea unor ant- 
mite industrii sa ocupațiuni .de casă, fie-că pentru acea 
ramură ori specialitate sunt tâte condițiunile cerute pentru . 
desvoltarea lor, acolo se .pâte da preferință şi o desvoltare “: 
mai mare ramurei ce voim să introducem ori vulgarizăm:. 
lăptăriei, prelucrării cânepei și inului pentru tor 5, culturei 
de rechită şi impletitului de « coșuri, eto., fără ca șcâla să-şi
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pârdă prin aceia caracterul ei general de șcâlă de agri- 

cultură. : , e aa 

_- Insă tot-d'auna teoria trebue să prevaleze practica, şi . 

nici o dată practica asupra teoriei. La practică să 5e-dea 

"explicare fie-cărui lucru şi. operaţiuni în parte, şi să se 

arate motivele pentru cari el se face aşa, şi nu în alt 

“ chip sati în alt timp. Alt-cum prea, ușor decade într'o imi- 

tație rutinară, fără ca elevul să-și potă da -semă de ceea 

ce face el, şi că se petrece în jurul săi. Deşi este nece- | 

sar ca elevii să ia parte activă la tote lucrările agricole 

ce se ivesc în curte şi moşie în decursul anului, şi se re- 

petescă de-2—3 ori acestea, pentru 'a-și însuși -pe deplin 

pe fie-care din. ele, și să-și câștige siguranța şi îndemă- 

narea, cerută, totuși munca, manuală să nu covîrşescă nici. 

„la şedlele dise. practice de agricultură, asupra instrucției 

teoretice, ca, să se facă, un isvor de venit și câștig. al şcâlei. 

ori chiar să dea motiv de speculațiune a braţelor elevilor 

Munca brută şi operâţiunile de tot primitive şi ordinare, 

_d. ex. căratul de saci, tăiatul lemnelor, de încărcat şi des- 

“cărcat gunoi, pămint, nisip, împrăştierea, şi 'risipirea gu- 

noiului și alts lucrări similare, cari nu. recer multă inte- 

ligență, se mai pot şi neglija, eventual a se face de ar-. 

gaţi sai; 6meni cu plată în locul elevilor, dar. în schimb . 

să se dea o mai mare atenţiune lucrărilor practice, cari 

reclamă o deosebită atenţiune, d. ex. îngrijirei şi curăţțe- 

niei vitelor, alegerii semințelor şi îngrijirei uneltelor, un- 

gerii maşinilor, crescerii . și tunderei pomilor. roditori. și 

arborilor şi arbuștilor de ornament, fie-care în raport cu 

exigenţele. sale, apoi culturei și îngrijirei albinelor, vermilor 

„de mătase, ete. i o E tă 

- Moșia afectată ca dotaţiune şedlei, să -nu fie. mult mai. 

mare de cât a unui țăran “fruntaș din acea, regiune, ca 

_scâla; eventual: să potă coyârși munca cu eleviiei, însă ea 

să fie înzestrată cu tâte cele necesare iinei-exploatațiuni 

“regulate şi mai intensive de cât după „obiceiul din loca- 

litate. O moșie fie prea mare ori prea mică, arare-ori ÎȘI . 

ajunge scopul -ca să servâscă. de corolariu învățămîntului . 

“teoretic, şi mai des îl împedică de câtîl promoveză, căci 

-+ prea, des. elevii ai să compenseze lipsa de braţe ori. de.
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capital de exploataţie al unei moșii prea întinse, și atunci 
- instrucţia devine subordonate muncei brute. 

La lucrările pur agricole să se arate elevilor. avanta-: 
gele. lucrărei sistematice asupra -lucrărei negligente, şi 
superioritatea, lucrului cu mașinile şi uneltele perfecţionate 
asupra lucrărei cu vite rele și unelte primitive, ținerea 
unor vite bune de rasă. asupra vitelor obicinuite de ţară. 
Partea practică ă învățămîntului are. de scop să deprindă. 
pe elevi cu manipularea sigură și repede a ori cărui in- 
strument şi mașini agricole, destinate pentru proprietatea, 
şi cultura. mică,şi să-l. iniţieze în tâte lucrările obveniente 
în decursul unui an: în curie, grădină, vie și la, câmp, la, 
platformă şi tratarea nimerită a gunoiului, prepararea, nu- 
_trimentelor pentru fie-care specie. de vite în parte “și po- 
trivită cu scopul ce-l urmărim, apoi tratarea -nimerită a 
pomilor și condițiunile ce trebue să întrunâscă o bună ară- - 
tură şi cultura mai nimerită pentru fie-care plantă în parte. 
Numai luând elevul de 2—83 ori parte activă la fie-care 
lucrare în parte: 'și-o: va însuși el bine, căci odată buca- 
tele se fac alte ori nu, şi chiar lucrarea. cea-.mai. desă- 
vîrşită, pote să nu dea resultatele dorite, din causa anului 

„oră timpului nefavorabil: Numai făcându-le de mai multe 
ori, va avea, ocasiune să vadă şi aprecieze bine resultatele 
lor. De aceea cursul -este necesar să dureze 2-—3 ani. 
"In anul din urmă vin -mai puţin lucrările manuale, cât... 
“mai mult conducerea şi supravegherea lucrărilor: făcute 
„cu :colegii din clasele inferidre, apol organisarea şi con- 
ducerea administraţiunei moșiei, comptabilitatea, ameliora=. 
țiuni ce eventual sar “putea face. pe viitor, încheerea de 
socotelile gestiunei, și alte chestiuni cari aă să-l preocupe . 
pe „viitor. Apoi în privința socială. trebuesc desvoltate în : 
el cunoscințele de economie politică, cu privire la eco- 
nomia rurală cu tot felul de: asociaţiuni şi lovărășii agri- 
cole şi de producţiune, a căror agent cel mai zelos are 
să fie el în comună și în plasa sa. | 

Durata! studiilor în şcâla inferidră de agricultură de- 
“pinde de pregătirea lor din clasele primare. Șeâla-de 
agricultură trebue să dureze cel puţin 2 ani de dile, dar . 
mai. bine 3 ani de dile, mai cu semă că, elevii ce: vin -
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numai din clasele primare “sunt puţin pregătiţi. Dar sunt 
„şi şcâle de agricultură cu cursuri şi.numai de un an, 

sati chiar . numai de o jumătate de an — șc6le agricole - 
“de iarnă, ca complimentare ale şcâlei rurale. Aceste bine 
înțeles nu pot fi de câţ teoretice. Locul practicei îl ocupă 
la. acestea câmpurile de demonstraţiune, escursiuni pe la 
ferme model și exploatațiuni sistematice în- vecinătate 

"Mai cu sâmă escursiunile pe la fermele model şi la co- 
munele cu pămînturile comasate devin din ce în ce:mai: 
interesante şi mai instructive şi pentru micul cultivator 

"țăran, mai cu sâmă când ela făcut un curs de specialitate. 
- .. , - « o , - Da . , 

Programul unei școle inferidre de agriculiwă cu. curs de-8 ani. . 

(1) Limba română şi sti listica 2 ore. 
2) Geografia ţării şi a Europei, cu noțiuni « de statistică 2 ore. 
3) Aritmetica şi Geometria 2 ore. - 

4) Zoologia și Botanica 2 ore. : 

5) Agrologia 3 ore is 

| 6) Religia saă morala 2 ore. 3 

1) Limba română și corespondenţa comercială 2 ore. 
2) Mineralogia şi petrografia 1 oră. 

3) Cultura specială a plantelor 3 ore. 
"4) Fisica şi chimia anorganică 2 ore. - 
5) Zootechnia generală şi 'exteriorul vitelor domestice 2 ore. 

6) Istoria naţională 1 oră. 
7) Desenul şi caligrafia cu planuri, de construcţiuni rurale 2 ore, 

| 8 Apicultura și sericicultura 1 oră .. = 14 ore... 

( 4) Economia naţională 2 ore. i 
2) Economia rurală 2 ore... 

3) Comptabilitatea simplă 2 ore. 

4) Pomologia, şi viticultura 2 ore. 

5). Legumicultura 2 -ore. 

6) Chimia organică cu technologia, vinificaţia, fabricaţiunea ţuicei ş 

rachiului de tescovină 1 oră. 

7) Nutriţiunea vitelor şi lăptăria 1 oră. 

„8) Zootechnia specială. a calului, vitelor bovine, oilor, porcilor şi pa- | 

sărilor de curte 2 ore. 

9) Dreptul constituţional şi administrativ 1 oră. o 

| 10) Igiena” umană și noţiuni de vețerinărie 1 oră . = 16ore. 

Erborisaţiuni şi escursiuni agricole pe la ferme. model şi moşii mijlocii şi 

mari bine exploatate. * _ 

Rolul șc6lei inferiore -de agricultură. însă nu se măr- 
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ginesce numai la învățămîntul din șcâlă propriă dis, ci şi 
afară din șcâlă. Șcâla însăși ca să nu vegeteze numai, 
trebue să fie tot-d'auna în contact direct și neîntrerupt 
cu. școla, cea mare avvieţii, cu practica mare agricolă. Mo- 
şia ei să fie înzestrată cu tâte_cele necesare unei economii 
sistematice din care -face parte, şi exploatată în vederea 
rentabilităţii. ei, ca să se potă susținea singură pe sine și 
prin sine, și numai înzestrările din noă. „ameliorațiunile - 
mari să se facă cu ajutâre și subvenții din “afară. - | 

Pentru a-și atrage interesul cercurilor largi ale. agricul- 
torilor - practici, este bine ca șcâla și învățătorii ei să caute 
cât mai des contactul cu agricultorii practici, şi să lege 

. relaţiuni durabile _ între dinșii. Acesta o pote face șcâla - 
prin "aranjarea cât mai desă de exposiţiuni a lucrărilor. 
produse. de elevi, prin înfiinţarea, de cursuri suplimentare 
pentru adulți, prin aranjarea de conferinţe publice asupra, ' 
chestiunilor principale, care intereseză localitatea Şi pro- 
ducţiunea regiunei. Prin aceste măsuri, nu -numai că șc6la, 
își. va ajunge scopul &i în scurtă vreme.de a interesa şi 
lega publicul țărănesc, cel la început sceptic şi neîncre- 
dător în progresele sciinței şi culturei sistematice, şi va 
deștepta într'însul. interesul de propăşirea șcâlei, dar va, în-- 
lesni fâre mult recrutarea elevilor și plasarea absolvenţilor 
ei celor fără mijlâce, cari ar voi să intre în servicii streine, 

pentru'a face o practică mai îndelungată, eventual a-și 
agonisi pânea de tâte dilele, până vor „putea deveni și 
dînșii independenţi. 

Mai cu semă ședla să încerce înființarea a, tot felul de to- 
-vărășii agricole și sindicate prin comunele rurale vecine, 

„ pentru” cumpărarea cumulativă de maşini “și unelte perfec- 
ționate, procurarea de semințe bune şi vite de rasă, sindi- 
cate de producţiune şi vindarea cumulativă a productelor, 
înfiinţarea de reuniuni de credit. „Și economii, etc., prin care 
ea va reuşi să atașeze și atragă şi pe. vechii absolvenţi, şi pe 
alţi cultivatori în jurul ci, şi. să ţină contactul vit "între 
nouii şi vechii ei elevi. De la exposiţiile și concursurile 
școlare ușor se pote trece la exposiţiile judeţene și regio- 
nale. Alt-fel șcâla, rămânând isolaţă 'de factorii principali 
al producţiunii naționale și regionale, arare- -ori ȘI ajunge 

N
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scopul şi menirea ei, și 'există numai cu numele ca insti- 
tuțiune de pomană, pe care: toţi o cârtesc şi' defaimă: 
“Profesorii și învățătorii şcâlei de agricultură : cunoscând 

localitatea, regiunea, și persânele din localitate. după starea 
„Şi exigenţele lor, vor putea desvolta. ca -conferenţiari 

o infiuență, şi atracţiune mult mai mare de cât învățătorii 
ambulanți, streini de localitate trimiși de la centru, şi.câri . 

„mu pot cunâsce: nici persânele și nică necesităţile locale, şi | 
cari trebne adesea să vorbescă de. raporturi, pe cari nu le 
cunosc sat nu se potrivesc și despre cari dinşii nu sunt 
convinși. 

5) Ședla regională de agricultură. i 

Cu ţotul din alt punct de vedăre și sub alte circum- - 
„stanțe vine privită şc6la, medie ori secundară de agricul- 

tură, căreia i s'a dat numirea şi de regională; după « ce ele 
-sunt mai puţine lă număr şi infiinţate pe regiuni. Aceste ai 
să dea. o pregătire teoretică, sati teoretică. practică fiilor 
de proprietari mijlocii, și să. formeze în parte . personalul ' 
administrativ inferior pentru. proprietatea, mijlocie și mare, . 

__ Este lucru cunoscut că mulţi dintre tirgoveţi, cari ati făcut i 

“ceva stare în comerciii şi. industrie, cumpără cu predilec-' 
ţiune proprietăți - rurale, şi pe fiii 'lor: nu-i mai-lasă în 
„comercii și industrie, ci vor să-i aplice în agricultură, 
care oferă o viaţă. mai puţin. sbuciumată, și nu e supusă 
“așa tare fluctuațiunilor economice și politice ca în comercii. 
„De multe ori şi proprietarul mare recurge la şcâla re- 
'gională de agricultură întru recrutarea personalului său: 
de pe moşie, parte fiind-că .nu voesce să dea 'o.l6fă aşa 
mare, şi parte pentru că ei sunt mai puţin exigenţi și pre- * 

„tenţioși de cât elevii absolvenţi ai unei școli, superidre, oră 
-că moșia nu „suportă angajarea unor pers6ne cu lefi mari. 
Deci. pentru toţi aceștia . vine în considerare şcola regio- 
nală de agricultură. - | o 

“Peniru acesta, cunoșcințele pregătităre ce - trebue să a- 
„„ducă elevul la intrare sunt cu totul altel de cât pentru 

șc6la practică inferidră.. EL trebue să aibă terminate cel
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puţin 2 clase, gimnaziale ori reale” cu bun succes, dar mai 
„bine 'este să fi. absolvit 4 clase -gimnasiale ori reale, sai 
alte şcâle “secundare echivalente. “Pentru elevul de la oraș 

“este indispensabil, ca el să fi stat cel puţin 2 ani de dile 
„la ţară pentru a face un stagiu de practică... Numai pen- 
tru fiii de agricultori cari și ei singuri ai luat parte ac- 
tivă la: “exploatarea unei moșii, se “âte acorda, dispensă 
de. practică, și numai în casul. când înv&țămintul din școlă 
'este teoretic şi practic. 

“Mai cu s6mă pentru fiul de tingovăţ; ş și burghez este 
necesar a-i cere să fi făcut un stagii de practică pe o 

: moşie mijlocie. ori mare, înainte de intrarea lui în șcâlă, 
fiind-că visţa lui ulteriră de la țară este cu totul alta de cât 
cea, de la oraşe, la ţară trăind mai isolat de lumea mare, şi 
unde trebue să se priveze de: multe plăceri și avantage, pe 
cari le oferă oraşul, nu numai în ceia-ce privesce distracți- 
unea, dar și hrana, îmbrăcămintea, societatea. De multe ori 

„el cunsce vi6ţa de la țară numai din audite după, partea cea 
bună a ei, şi fiind ajuns într'însa, să o găsescă diferită de 
-ceia-ce şi-a închipuit el, şi deci va căuta să o părăs6scă 

- - de timpurită. Apoi mulţi dintre: băeţii: de bani gata, cari 
aii suferit naufragiii. în şcâlele secundare recurg ca ul- 
tima, instanță la şeola de agricultură, numai pentru a-și 

_ lua, Și ei o diplomă” și un titlu, dar ai mai puţină încli- 
nar6 cătră -agricultură. Cu aceștia nici. șcâla, Şi nici agri- 
cultura ţărei nu este servită;. mai bine deci dacă o aban- 
doneză înainte 'de a; intra în ea. Apoi elevul -moleşit de 
la oraş ori de o constituțiune debilă nu [6te 'să suporte 

__obostla şi intemperiile și un regim aspru, unde este expus 
„la multe neplăceri şi. privat. de alte multe distracţii, cu 
“care era obicinuit la oraş, Cel ce nu -dispune de o con- 
stituțiune forte, ca să potă suporta: cu ușurință, obossla, 
munca, asprimile climei şi „temperaturei, acela face mai 
bine ca; să părăsescă de timpuri școla, de agricultură, şi 
să-și alsgă: altă, carieră mai. nai puțin exigentă și “sbuciumată. 

b) Instr ucjia, practica afară din șcăla. 

| Inainte de a intra în. școlă. şi a urma, cursurile teore- 
tice el trebuesce să fie inițiat pe deplin în tote lucrările
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agriculturei și să cunoscă din propria-i intuițiune princi- 
palele instrumente şi mașini agricole după scopul și în- 
trebuințarea, lor. In ceia-ce privesce practica lui, pentru 
el este mai nimerit să o facă în o moşie străină; chiar 
dacă ai mosie proprie, şi sub conducerea şi povața unor 
„persâne streine, căci în moşia proprie prea ușor ajunge 
să povăţuiescă şi:să dea ordine, înainte de a cunâsce el 

însuși fie-care lucrare în parte. Numai unde i se ordonă 

şi este ţinut de scurt, va fi obligat să săvirșescă munca 

ce i se cere, având şi deplina răspundere.-a faptelor sale . 

va învăţa el tote lucrările în fond, alt-cum "prea ușor-va 

face. numai ce vrea, ce-l atrage şi-l distrage. | 

" Practica agricolă elevul stagiar ori voluntar trebue să 

"o încâpă de acolo, de unde a început-o și o începe fie-care 

argat, să muncâscă tâte muncile ce se ivesc în decursul 

anului, şi tâte instrumentele ce-i trec prin mână să învețe: 

a le cunâsce şi mănui cu o siguranță deplină, căci înainte 

de a supraveghea şi controla, pe alţii, are lipsă dea fiel 

" condus şi povăţuit.. La început pâte îi va cădea grei da 

fi. pus în rîndul „muncitorilor ordinari, şi d'a.fi chiar in- 

„ ferior lor, în unele privinţe, de a tolera unele observaţiuni - 

şi glume din partea lor, până ce-și căștigă şi. el rutina 

necesară. Cu tâte aceste pedici şi greutăţi ale începutului 

_este necesar să le îndure până ce învaţă a cunsce fie-care : 

“ instrument și lucrare în parte şi o pâte în cât-va mânua. 

-In perfecţiune nu o să-i reuşescă nici odată la început. 

El .trebue' să, repeteze fie-care lucrare de mai multe ori, 

și să încerce fie-care mașină de repețite ori, până ce-și 

câştigă 6re-care' siguranță, în mănuirea ei. Însă în. agri- 

cultură sunt lucrări curente cari se fac aprâpe di cu di, 

și sunt lucrări cari se fac numai rar .de tot, .odată de 

două ori pe.an. Punându-l şi aplicându-l prea des saă prea 

îndelungat la cele d'intâiii, el se desgustă şi descurajeză, 

cele din urmă îi vin prea rar înainte pentru a și le putea 

însuşi .dintr'odată. Mai curind învață. un lucru când este 

pus: mai rar la el și la intervale mari, de cât când este 

aplicat în continui la unul și același lucru. 

- :De aceia nu este lucru uşor și nu este dat fie-căruia 

de a sti a conduce şi instrui bine pe un îînăr în ope-. 

Dr. Maior. 1YV, — Economia rurală, | - Aa „31 

7
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raţiuni atât de multiple și variate ca agricultura. Din contra, 
trebuesce multă paciență și prudenţă din partea patro- 
nului, care îşi ia sarcina grea și spin6să şi plină de r&s- 
pundere d'a introduce un elev nepregătit în ăgricultura 
mare sau mijlocie. Pentru patron ea este împreunată de 
multe ori cu mari neajunsuri, căci el câștigă o persână la -: 
masă mai mult, dar nu are în el nici lucrător deplin, şi nici 
persână de” supraveghere și control, pe care să se pstă 
lăsa, și încrede în tote, și nu-i. pote acorda încrederea, 
până ce nu s'a, convins deplin despre destoinicia, lui. Apoi - 

- tot-d'auna trebue să fie ci atenţiune asupra ajutorului. 
să, ca să-l ocupe potrivit cu puterile și menirea, lui, și 
să-l ferescă de tentaţiuni, de a ajunge în societăţi rele și 

- a aluneca pe căi rătăcite. Şi de multe ori nu-și găsesce re- 
ennoscința și mulţumirea așteptată, şi abia după un an 
doi dacă îl pote întrebuința ca echivalent cu unul din 
funcţionarii și .impiegații să!, și să-i lase şi lui un 6re-care 
cerc de activitate mai larg și sferă de iniţiativă. . . 
„De cele mai multe ori elevul stagiar saă voluntarul. 
plătesce patronului. o mică indemnisație pentru. cartier, 
masă, și instrucție; îmbrăcămintea, şi-o procură el singur, . 
şi este bine aşa. De multe ori însă nici pe departe nu face 
onorarul cât este pedica și învăludla, -ce-o-are patronul cu. - 

-el, căci multe din disposiţiile sale ar fi. fost luate alt-fel, 
dacă nu era un elev practicant la mijloc. Mărimea ono- 
rarului nu depinde nici de vada persânei şi nici! de în- 
tinderea moșiei, ci de. înzestrarea, și modul de exploatare. 
a ei, ca elevul practicant să aibă ce. vedea pe ea şi ce 
inv&ța. Se potrivesc forte bine pentru atari scopuri: mo- 
șiile, cari aă instalaţiuni industriale pe ele, cu un regim 
de exploatare mai complicat. De alt-fel este mai nimerit „de a-şi începe practica pe o moșie. mai mică, însă bine 
înzestrată și stând sub conducerea și povaţa,. nemijlocită. 

„a proprietarului ei, de cât pe moșia prea mare, unde de. 
ordinar singur sati cu alţii mai mulți sunt dați pe mâna 
unor funcționari şi impiegaţi subalterni. o 

Tînărul trebue să găsescă în patron un noă părinte și 

st ingrijesc și de recale arena peie, Sum Sl ocupe dar sa ing reație și distracţie a lui. La 

.
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ţară societatea şi distracţia care a avuto la oraşe îi lip- 
“sesce:; Singura distracţie . este ocupațiunea, şi contactul 
nemijlocit cu patronul ori cu superiorul săi nemijlocit. De 
aceia, este necesar ca să fie introdus în casă și în familia pa- 
“tronului săi, să mănânce cu el ia masă sai cu funcționarii- 
săi, şi să nu fie tratat ca o slugă, și în-rindul slugilor. Cel : 
ce nu se pâte 'decide la o ast- fel de tratare a subal- 
ternilor săi, mai bine să nu se demită la luarea de elevi 

"în practică, în interesul reputaţiunei sale și a viitorului 

elevului s&ii. Pe elev nu-l pote trata ca pe unul din im- 
piegaţii inferiori ai săi, şi. făcendu-o mai curind îl înspăi- 
miîntă și-l face să fugă de agricultură de cât să capete 
dragoste de ea. 

Depinde mult însă şi-de caracterul patronului ca și deal 

elevului practicant. Un elev silitor, cu maniere și cu crescere 

__ bună, va reuşi în scurtă vreme să-şi atragă afecțiunea şi 

simpatia patronului” său şi a familiei lui, “dentificându- -se 

pe deplin cu.ei, ca presența lui nici să se simtă. De multe 

'ori se l&gă între patron şi: elevul. „practicant legături de 

prietenie “indisolubilă, cari ţin vi6ţa întregă. Dar sunt cu- 

- noscute și destule casuri contrarii, unde armonia bună de 

la început în curind a dispărut, şi sau ivit grave nemul- 

țumiri și certe între ei, cari ar fi trebuit evitate de la 

început. Experiențele nefavorabile devin mai curînd pu- 

blice, de cât. cele bune. Elevul: practicant cu 0 crescere 

greşită ori nărăvit, este numai o sarcină pentru familie 

şi administraţie, Și introdus în familie, el corrupe şi pe 

membrii tineri ai familiei patronului săi, eventual pe ar- 

gaţii și muncitorii moşiei. Tin&rul, neglijat de patron, care 

nu se interesâză d'aprâpe de sorta și viitorul lui, prea 

uşor alunecă moralmente şi intelectualmente. El r&mâne 

în curînd avisat numal la contactul cu muncitorii, sai 

că-şi caută altă distracţie şi societate, care pote. avea o 

influență defavorabilă asupra viitorului  săi.. Ca ori și 

. care tinăr la, cetatea aceia, elevul. practicant are nevoa de 

- ocupațiune potrivită cu etatea lui și de o stimulațiune 

continuă, ca să. nu se descurăgeze- și nică abrutiseze prin 

o ocupaţiune obositâre şi îndelungată. 

„In ceea ce privesce instruoția și practica el trebue să:
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se deprindă și familiariseze cu fie-care obiect în parte şi 
“cu manipularea lui. Pentru iniţiarea lui în acestea, este 
bine de a-l ataşa pe lângă un lucrător expert şi mai în 
vîrstă, care să-i arate. Mai bine este însă de a-l ţinea pe 
lângă sine patronul şi a-i arăta și explica diferitele ins-: 
trumente, ori de a-i da de ajutor un funcţionar mai vechii. 

In genere atașarea și coordonarea. lui timp mai îndelun- 
„„gat cu Gmenii de servicii și muncitorii moșiei, pe cari 
el ar6 mai târdii să-i controleze, nu are-o influență fa- 
vorabilă nici asupra lui și nici asupra serviciului, căci ori 
că se nasce o prea mare intimitate între el și muncitori, 

ori că-l iau peste picior și el își perde prestigiul faţă de ei. 
„ Iniţiarea lui, trebue să plece de la lucrările cele mai 
simple, d. ex. înhămarea cailor şi punerea șelei până Ja 
„mașinile cele mai complicate, și să privescă cu deosebire a- 
celea, de la care el pâte învăța şi să profite ceva. 
De lucrările de tot ordinare însă se pâte dispensa, care 

nu le va face el nici "odată: căratul de saci, încărcaţul gu- 

„_noiului- și altele. Incolo. el -este dator să ia parte activă 
„la tâte cele-lalte lucrări ce se ivesc peste an în curte, 
magazie, pe câmp, etc., nu numai ca să-și însușâscă și o 
pote face pe fie-care, dar să scie cât timp șicâte persâne 
sunt necesare pentru s&virșirea cutărei lucrări în condi- 
țiunea cutare, și câte sub alte raporturi. | 

La lucrări mai mici pote fi însărcinat şi cu suprave- 
gherea lucrătorilor pe lângă munca proprie — când .are 
8—10—15 lucrători lângă el, pe care "i .pâte perfect su- 
praveghea și să 'munciască în rind-cu ei. | „- Sa 

„Ce impresie bună nu face și ce stimul pentru munci- 
tori când tinărul însărcinat cu supravegherea, lor are furca 
şi grebla în mână d. ex. Ja făcutul finului și o mânuiază 
alăturea și în rind cu ei, față de altul care stă, t6tă diua . 
r&zimat în baston și șede la, umbră, și d'acolo contro- 

„l6ză. (9) ce fac lucrătorii. | | , 
La semenat, nu este tot una, dacă conduce el mașina 

de semânat sai o supraveghiază de aprâpe, ori că merge „a lene in urma, ei. Cel dintâiă nu va perde nici diua în 
zădar, și nici prestigiul său nu va; scădea în ochii mun- _citorilor sau. patronului, când în. timpuri critice pune şi 

y
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el mâna pe instrumentele de muncă şi muncesce în rind 
cu lucrătorii stimulându-i. Voluntarul comod saii indolent, 
prea îngrijit de persâna sa, fiind însărcinat cu controlul şi 
supravegherea; de aprâpe a lucrătorilor, în curind îi vine 
grei şi aceia, şi menajându-se pe. sine reţine şi pe mun- 
citori de 'la împlinirea datoriei lor; el se plictisesce la 

„moşie şi în curind moșia devine o sarcină și o ped6psă 
pentru el, şi el o sarcină și pedică pentru patron ca și 
pentru: moşie, 

Pe moşia mare vin înainte tot felul de lucrări în de- 
cursul unui ; la multe din ele, pâte lua parte activă 
și stagiarul în a rind cu lucrătorii; nime nu îl va pune însă 

-la câsă şi treerat ca să tragă câsa şi să bată cu mlaciul 
“diua întregă, dar pote cosi. 'cu câsa un ceas două cu câsa 
simplă până obosesce dar să cosescă diua întregă cu ma- 

“ şina de cosit. Tot aşa și la semănat şi secerat cu mașina. 
Un băiat activ. tot-d'auna trebue să-și găsescă ocupaţiune 
şi distracţie, fie moșia mare fie mai mică, el nu se plic- 
tisesce. Când nu este timpul tavorabil pentru munca câm- 
pului, el își. găsesce îndată ocupațiune destulă în curte, 
magazie, grădină ori în cancelarie. Plâia şi vintul pe el 
nu-l înspăimântă, căci dacă nu se pâte lucra afară, el pote 

controla Gmenii detaşaţi la vite, unelte, cum stai sem&nă-, 
turile, recoltele, etc. El nu se pote plânge de plâie și vis- 

cole, cari trebue să le suporte cu resignațiune şi să în- 

dure cu bărbăţie ori-și ce schimbare și înăsprire a vre-o 

mei, căci așa, cere meseria de agricultor. Chiar și Dumi- 

“neca şi sărbătorea el își găsesce ocupaţiune, cel puţin pen- 

tru. o. parte din qi, căci pe multe moșii atunci se fac plă- 
ţile lucrătorilor, se încheie socotelile, se pregătesc lucră- 

:rile -neceşare pentru săptămâna viitâre, de la care el nu 

pâte să lipsescă, O jumătate de di pâte avea și el liberă 

în s&ptemână pentru distracţiunea sa. Să nu i se per- 

mită însă nici atunci să petrâcă în cârciumă, ori la horă 

“în rînd'cu munditorii, ce nu este nici în interesul şi nici 

pentru prestigiul săi propriii. Când i se oferă ocasiunea 

"- si dispune de timp ca să citâscă ceva, i se pote da o 

lectură bună în mână, nisce cărți şi. reviste de speciali- . 

tate, pote să viziteze tirguri și bâlciuri mari de ţară, unde



| 582 

se adună tot felul de vite ca să le cundscă -și studieze 
preţurile, cu cari se vind tot felul de vite în localitate, 
-apoi să viziteze alte moșii din apropiere şi depărtare cu 
învoirea, şi permisiunea patronului săi. . - - 

Purtarea, lui în societate și faţă, de lucrători trebue. s să. 

fie: exemplară. ventuale observaţiuni și neplăceri din 
partea. superiorilor trebue să le supârte cu resignaţiune 
și fâră să cârtâscă contra superiorilor săi, şi să caute ca 
prin muncă neobosită, zel şi abnegaţiune de sine ca să 
îndrepteze greșela comisă. Munca şi ocupațiunea îl des- 
păgubesce de unele eșecuri și înfruntări ce ar fi suferit, 

- iar prin o purtare modestă și devotament va putea, să rec- 

tifice pagubele şi supărările, ce eventual ar fi causat su- 
periorilor și patronului său. Prin zel şi stăruință va reuşi 
în curînd să-și câștige nu numai simpatia, şi încrederea 

„patronului săi şi a superiorilor lui, dar va impune respect - 
și-i va ţinea la împlinirea datoriei lor şi pe muncitor. 

Aprâpe în fie-care operaţiune totul depinde de modul 
cum a fost ea începută. Dacă anul prim de practică a 
fost bine întrebuințat, elevul practicant devine un bun gos- 

“ podar, şi-şi aduce cu: drag aminte viâţa întrâgă de el și 
- trage multe învățături și folâse după el. Insă atirnă mult 

și de la el și de la patronul săi. In anul prim elevul 
practicant trebue să se îndeletnicâscă, mai mult cu parti- 

_ciparea activă la, tote lucrările şi operaţiunile, ce se ivesc 
în cursul anului, și să-şi facă cât mai dese notițe asupra 
lor,: unde i se par mai interesante şi când timpul îi per- 
mite. Cu cât este mai tinăr.cu atât supârtă unele mici 
neajunsuri, și trece peste ele mai ușor; dar cu cât este 
mai în virstă cu atât învaţă și pricepe mai ușor căci este 
mai copt la minte, şi pâte să-şi dea mai bine sâma de: 
fie-care operaţiune în parte. Diferinţa de un an sau doi 
la mijloc face f6rte mult la etatea acea, ușră, de modulat 

şi format între 16—18, şi 20—22 ani. 
La etatea de 16—17 ani abia învăţa, în doui ani de 

"dile atât cât altul de 20—22 ani într'un singur an de dile. 
Anul al doilea de practică este destinat nu aţât pentru 

inițiarea lui în diferite lucrări, cât mai mult cu supraveghe- 
rea și controlul lucrărilor. şi, lucrătorilor, Elevul acum nu 

ij
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mal este un adnex al moșiei şi persână supra-numerară, ci o 

persână care îşi are un rol bine definit în organisațiunea 
şi administraţiunea moșiei, și care trebue să pârte de- 
plina răspundere a faptelor.sale. El pote să cârmuiască 
şi supravegheze mai mulţi lucrători, să conducă unele“ 
lucrări mai mici independent, şi i se pâte lăsa și Gre-care” 
latitudine de iniţiătivă de a schimba eventual lucrările, 

„când condițiunile nu mai sunt aceleaşi. Acurn el este în 

stare şi trebue să fie de tot ajutorul! patronului s&ă, și 

“în lipsă eventual să potă să-l înlocuiască. De sine stă- 

tător şi pentru conducerea independentă a unui servicii 

întreg, încă tot nu este apt,“dar pâte executa forte bine 

lucrările - ordonate .de alții; la eventuale modificări tot- 

 d'auna însă trebue să câră în urmă aprobarea acelora, ex 

“punându-le motivele pentru cari! le-a schimbat. E 

Şi totuşi el nu pote fi ţinut și aplicat anul întreg în 

- unul şi acelaşi serviciă, şi trebuesce schimbat şi:pus con- 

„secutiv la alte serviciuri, dacă este să-și ajungă pe deplin 

scopul să — de a-i înlesni cunâscerea funcţionării între- 

gului mecanism şi organisaţiuni a moșiei. Când timpul 

permite, patronul pâte să-i arate şi explice unele din părţile 

de căpetenie ale organisaţiunii moșiei sale, să-i arate 

causele, pentru cari le face așa şi nu în alt chip. Dacă 

pârtă o contabilitate în regulă, pote dispune să i se arate. 

mecanişmul contabilităţii, eventual îl pote însărcina pe el 

cu ţinerea unor registre de mai puţină importanţă, și să-l 

'însărcineze „pe el cu facerea inventarului. Prin acestea . 

i se înlesnesce fârte mult ocasiunea ca să câștige o ideie 

“sumară asupra, moșiei, pe :care dacă. şi-o pâte nota şi co- 

pia părţi principale din ea, îi va, fi de mar6 folos mai târ- - 

di, căci nu se plimbă .orbesce “în ea. Dilnic trebue să 

observe şi să aibă ce învăța în ea, . i 

Dacă moșia.pe care a făcut practică în anul prim nu 

este destul de complexă în cât să îmbrățișeze tote ra- 

murile de producţiune agricolă, este bine ca în al douilea. 

“an-să-trâcă în una mai mare.- Mai bine să plătâscă ono- 

“varii şi în al douilea pe o moşie, unde are ce învăța de 

“cât să rămână fâră plată, .ori pe lângă o plată mică pe 

alta,.pe care nu are ce învăța şi nici ce profita. Insă nu
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trebuesc schimbate și colindate moșiile . una după alta, 
numai pentru a varia și a vedea mult, căci atunci nu 

învaţă pe nici una îndestul. și tâte lucrăriie îi trec ca. 
întrun caleidoscop înaintea ochilor, și la urmă el nu se 
alege cu nimic de: cât devine un om confus. De aceea 
este necesar ca să stea cel puţin 2 ani în permanență” 
pe 0 moșie, ca să asiste de două ori la facerea, aceloraşi 
lucrări sub aceeași direcţiune şi conducere. 

„De multe ori pe o moșie mai mică şi sub conducerea 
şi povaţa nemijlocită a proprietarului ei, pote să facă o 
mai bună practică de cât pe una de tot mare, unde pro-: 
prietarul sai administratorul de obiceiii nu are timpul 
necesar să se demită .cu instruirea lui şi de ordinar în- 

_sărcineză cu acâsta "pe: unul-din subalternii săi. Apoi ce 
se înveţe şi să profite un tînăr de la -persâne subalterne 
și cu mai puţină instrucţie şi cultură de cât a lui? Ce. 
ordine și rinduelă să ţină el mai târdiu, când în ucenicia, 
sa și pe moșia pe care a făcut stagiul de practică n'a 
vădut nici ordine și nici lucrurile complecte, cum ar trebui 
să, fie în' fie-care curte și moșie mare și mică, dar a, fost 

" numai crâmpeie de lucrări, o confusie și încurcală de 

“sus şi până jos, când a fost una ai lipsit cea-l'altă, și la 
momentul dat au lipsit tote până -şi obiectele de căpe- 
tenie și de prima, necesitate ?! o 

Pe una ca aceia este pagubă de a-și perde timpul de 
pomană, căci mai curind se corrupe el şi corrupe mai târdiă 
și demoralisâză şi pe. lucrătorii, ce-i cad .în mână de cât 
să profite el și ei ceva. Un elev trecut prin'o atare moşie. 
şi după o ast-fel de practică, pâte să devină în interesul 
vulgar dun om de afaceri, nesecat în expediente şi chiţi- 

„bușuri, dar vai de moşia și de muncitorii, cari îi vor 
cădea mai târdii pe mâni. Bun gospodar nu va deveniel 
nici, odată chiar milionar fiind, ci va fi şi rămânea tot 
cârpaciă; ordine și punctualitate, disciplină la dinsul nu 
vei găsi 1] De un ast-fel de „patron 'şi de o-ast-fel de in- 
strucție mai bine să se ferescă tînărul doritor de progres 
şi ori şi co om -de bine, chiar dacă i sar oferi. gratuit. 

| Sola puțin pote remedia și îndrepta în urmă. din obi- 
ceiurile lui. i . Me
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8) Instrucţia în șcâla regională. 

Șc6la regională vine în: urmă să completeze atât in- 

strucția practică a elevului cât și pe cea teoretică. Ea 

trebue să, ţină cu. deosebire bine s6ma de capitalul de 

_ennoseinţe ce aduce elevul cu sine din gimnasiii sait școla 

reală. Dacă instrucţia practică a lui este satisfâcătâre, şedla 

pâte să fie şi pur teoretică, şi atunci sunt de ajuns o 

grădină şi câteva hectare teren de-câmp pentru de-. 

monstraţiuni. Dacă practica ' lui a fost făcută incomplet, 

atunci trebue să o completeze şi pe aceia, și învățămîntul 

din șcâla regională de agricultură. trebue să [ie -teoretic 

şi practic. Mai cu s6mă în ţara nâstră, unde moşiile mij-. 

locii şi mari sunt puţin înzestrate cu cele necesare unei 

exploataţiuni regulate în regie, și cele mai mulţe să caută 

prin învoeli cu 'locuitorii, este necesar ca școla să supli- 

nâscă golul lăsat de instrucţia .practică, și de “multe ori 

să dea elevilor 'ei și educaţiunea, necesară. De multe ori 

“elevii 'nu alla intrarea în şcâlă de cât -un singur an de 

practică ori nici pe acela complet, și ait lăsat ca anul al 
doilea de practică, am dice administrativă, să-l facă după 

eșirea lor din șcâlă ca absolvenţi și. cu folos mai mare, 

"fiind mai bine pregătiți, sai că elevii vin din 'gimnasiă 

şi liceă “direct în şcola secundară de agriculţură. 

“Aceste neajunsuri de tot 'soiul ca să le complecteze și 

formeze din elev-un tot întreg şi armonios, r&mâne și este 

menirea şcolei regionale de agricultură. Ea nu are să se 

ocupe nici exclusiv cu deprinderea rutinară la muncă a 

“ elevilor în diferitele operaţiuni agricole, ca să facă tipi- 

cari din ei, dar nici să scâtă savanți: dintr'inșii, cu meni- 

rea “de ă se ocupa cu deslegarea âiferitelor chestiuni $i 

probleme. sciinţifice și economice, pentru cari ei tot nu 

pot fi pregătiţi în deajuns, ori și cât de buni elevi ar fi: 

fost. Ea trebue să dea elevilor ei tote explicările și să le 

înlesnescă deprinderea în fie-care operaţiune în parte, pu- . 

nendu-i în stare să vadă ei singuri şi prin sine, și să ser- 

_vescă mai mult practicei de cât sciinței speculative. Pentru 

acesta, ei sunt binișor pregătiți, căci după absolvirea a 4 

clase gimnasiale ori reale, şi la virsta de 18—20 ani cu
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2 ani de practică agricolă, sunt destul de mâturi pentru 
a înţelege și pricepe tote ce li se explică, și potrivit Ii 
se pâte preda ori și care chestiune pe larg. binişor. 

__ Partea educativă nu mai predomină-.ca in şeslele infe- 
riâre, dar nici partea speculativă a sciinţei pure, nu pâte 
fi singură decisivă ca la învățămîntul agricol superior. Lu- 

"crările teoretice şi de laboratorii, câmpurile de demon- 
strațiune și excursiunite fac partea principală a învăţă- 

„miîntului secundar agricol. Moșia afectată șcâlei ca dota- 
ţiune a ei să nu fie nici prea mică, dar nici prea mare, 
între 40—100 ha, și ea nu mai pâte fi exploatată în ve- 

"derea; rentabilităţii, .ci ca să servescă exclusiv demonstra- - 
- ţiunilor și- experienţelor. Mai departe moşia șcâlei să fie 
înzestrată. cu tote cele necesare unei exploataţiuni siste-: 
matice regulate, şi școla să aibă tot felul de 'colecţiuni, 
„cabinete. și laboratorii, în cari să se pâtă lucra şi elevii 
“să pâtă face aplicaţiuni. e 

In partea, pregătitâre în anul întâiu şi. al doilea vine 
„mai mult repetarea şi aprofundarea materiilor predate în 
gimnasiă şi învăţarea unei limbi străine. Pentru raportu- 
rile n6stre pe Iângă limba română ar fi mai nimerit stu- 
diul limbei germane, a cărei literatură economică este mai 
bogată și mai apropiată de raporturile n6st-e. Geografia 
și istoria încă trebuesc predate aşa. de desvoltate cum se 
predaii în liceă. Apoi desenul și musica instrumentală 
care nobiliseză pe om- și-i procură distracţie în orele “ 
libere. . - e | SR 

In partea de specialitate trebue să se predea economia 
„politică teoretică și aplicată cuni şi. statistica şi ceva din 
politica agrară. La chimia agricolă și  technologie este.ne- 
cesar ca școla să aibă laboratâre complect arangiate, căci 
ea este cea mai nimerită pentru formarea personalului 

_technic al diferitelor industrii anexe agriculturei. In partea 
demonstrațiunilor şi. aplicaţiunilor, dacă moșia; afectată ca 

zestre şcolei Şi câmpurile ei nu-sunt de ajuns, se mai pote 
complecta prin excursiuni sciinţifice pe la -exploataţiuni 
sistematice și ferme-model din ţară și străinătate. Cel puțin 
2 excursiuni mari să pâtă face fie-care pronioțiune, căci 
intr o excursiune bine combinată elevii învață mai mult .
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ca într'o jumstate de semestru de cursuri teoretice; prima 
este necesară casă cun6scă ţara, şi regiunile 'de- produc- 
ţiune ale ei la câmp, coline şi munte; în' a. doua cu deo- 
sebire organisarea moșiilor în! diferite condiţiurii. Nu e răi. 
ca la urmă după absolvire să mai facă ceva excursiuni și 
dinșii, eventual un stagii de practică la o fermă model 
din ţară, și străinătate, Materiile de predat . “vor fi: 
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Insă nu.sunt numai cursurile teoretice la mijloc ci este 

şi spiritul şi animaţiunea ce domneşte în ea, sunt lucră- 

rile practice, aplicaţiunile şi exerciţiile ce se fac la școlă - 

în. diferitele laboratorii şi modul cum este condusă școla 

şi învățămîntul ei cari decid resultatul, final. Căci se pote:
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"fârte bine să se facă aceleași cursuri fără de ver-ce le-" 
gătură între ele, şi fără de aplicaţiuni la vi6ța de tote 
dilele, şi şcola să posedă laboratâre de diferite categorii 
în cari să nu se facă nici: un fel de exerciţii, grădini cari 
să: fie înapoia unei grădini de șcâlă rurală, elevii să nu 
înveţe nici, cum se cresce un pom, şi să nu se studieze o 
singură varietate de fructe. Aceleaşi cursuri se pot face de 
la distanță, unde odată ori de două ori pe săptămână se 
văd profesorii cu elevii, și, şi în localitate prin contactul 
continui și nemijlocit al profesorilor cu elevii. De sigur 
că nime nu .va pretinde ca resultatele să fie într'un cas și 

“în cel-V'alt egale. Orele de aplicaţiune şi practică unde 
elevii sunt lăsaţi cu săptămânile și lunile de capul lor, 
unde lucrările cele mai ordinare d. es. la împrăștiat bă- 
legar îi ocupă şi preocupă cu lunile, şi din cari ei nu trag 
nică un folos, puţin va contribui la progresul învă&țămiîn- 

„tului special agricol. . i a 
Şcola și profesorul. care nu este în contact dilnic şi 

direct cu practica mare a agriculturei și cu exigenţele ei 
crescânde, prea ușor ajunge iisolat și rămas în urmă, sat 

că doctrina lui rămâne alăturea de progresele sciinței şi 
technicei. La sciințele dise practice și de aplicaţiune, el 
nu pote să se isoleze și închidă în laboratorul sai cabi- 
netul sti de studiă, şi să trăiască pentru sine ca într'o 

„di să i6să de odată cu lucrări mari originale. Pentru el 
și chemarea lui, face mai mult dacă vine..cât mai des în 
contact cu lumea, cu agricultorii practici şi cu necesităţile 
“agriculturei țărei, se orienteză de la dînșii și câştigă noui 
„impresiuni. Pentru acesta profesorii ei sunt puşi în posi- 
bilitatea de a o face cu mai mult succes și să aprofun- 
deze mai bine: chestiunile, cari îi interesâză, de cât.cei. de 
la școlele inferiore practice, fiind-că dinşii au de obiceit 
catedrele după specialități, şi nu vin în posiţiunea de a 
vorbi de chestiuni şi a ţine prelegeri dearo! obisote pe 

cari dinșii nu le-posed în deajuns, „sau că nu le-au putut 
pătrunde bine. N Sa | 

Apol elevii și absolvenţii șe6lei secundare. de agricul- 
tură ati altă pregătire, cu mult superidră celor din șcâlele 
practice și un. alt traiă în cât vor simţi și dinşii necesi-
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tatea la ei acasă ori în servicii străine, de a avea un 
confort mai mare peste strictul necesar al vieței, ca să 
pâtă ţinea şi dinșii o revistă sciințifică, un manual de . 
specialiiate, să discute între dinșii când se întâlnesc mai 
mulţi la olaltă chestiunile cari îi privesc şi de meserie. 

Pentru seminarii şi șodlele normale de învățători, cursul 

de agronomie într'o singură, clasă și cu 2 ore pe s&ptă-. . 

mână este absolut insuficient. Fiind-că şi prâotul şi învă- 

ţătorul român de la sate ati să pârte şi economia, dacă 

vor să trăiască, este necesar a li se preda agrologia cel 

puţin o jumătate de an — fitotechnia în părți alese altă 

jumătate de an; apoi " pomologia cu "viticultura, vinificaţia 

un alt semestru, zootechnia și economia rurală nu' sunt 

mai. puţin importante, a li se preda în vederea trebuin- 

ţelor culturei: mici. Şi este mai importantă pentru semi- 

narişti şi viitori învățători ca, agenţi ai culturei „mari şi 

mici la ţară a li se preda economia politică de cât ele- 

vilor de licee şi gimnasii. Chiar un stagii de practică 

vara, la câte o formă model și şcolă regională de agri- . 

“cultură nu 'le-ar strica și abate de la îndatoririle lor “ul 

teriâre câtuşi de puțin, din contra prestigiul lor le-ar 

cresce putând să dea poveţe. ţăranului şi în cele eco- 

nomie. Deci. agronomia trebue introdusă În 2 — 3 clase. 
a! | . | . „ | : 

C) Invăţământul “agricol superior. 

Trecem la învățămîntul agricol superior. care nu este 

mai puțin important pentru. “tara nostră de cât cel infe- 

rior și secundar. Mari şi grave chestiuni naţionale sociale 

şi economice sunt legate de el, în cât necesitatea lui nu 

mai pote. fi nici ignorată și nici desconsiderată. Cultura ra- 

pace prin “ arendășie ori şi cât de comodă şi ușoră ar fi ea 

pentru stat, aşedămintele publice ca și pentru proprietarii 

particulari și'arendași chiar, nu pâte să dăinusscă, la in: 

finit. Apoi nici în interesul” țărei şi al nemului românesc 

nu pote să, fie, ca cultura mare a ţării să trecă succesive 

din mâna naţionalilor în mâni streine, ceea ce este inevi- 

tabil prin mijlocul arendăşiei.. Experiența de. 20—30 ani 

*
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din urmă dovedesce acesta cu prisosință, în cât nu are 
lipsă de lungi comentarii. 

Un singur mijloc este contra acesteia, desvoltarea în- 
vățămîntului agricol superior în șcâla naţională și conform 

EN trebuințelor țărei. El nu se pote învăța, și preda, mai bine în 
limbi străine, franceză, germană, sau în ori-care altă limbă 

de cât în limba română, fiind-că raporturile nâstre sociale, 
economice, politice chiar, sunt altele și cu totul “ diferite 
de ale Francezilor, Germanilor. Ele trebuesc studiate și 

* desvoltaţe pe basa, instituţiunilor nâstre naţionale parti- 
culare. Trebuesce deci făcut accesibil învățămîntul profe- 

„ sional superior în cercuri cât mai “largi și cu deosebire 
fiilor. de: proprietari şi arendași. 

Ne putem servi însă și noi de experienţele altor state 
şi -popâre, în loc de a orbăcăi în întuneric şi a tot în- 

cerea fără de a ajunge vre-o dată la resultatul dorit. 
Așt-fel Germanii, Austriacii, şi alte popore cu moşidre re- 
lativ destul de mici, cari 'ai cadastre în regulă și tot 
felul de instalaţiuni și așezăminte economice şi culturali 
de sute de ani, şi pe cari puţin mai este de creat și în- 
ființat din noi, de cât conservarea celor existente, ei au 
făcut experiența că absolvenţii de liceii sunt supe riori 
absolvenţilor! de la școlele reale, și daă un mai bun ma- 

“terial pentru învățămîntul superior agronomic căci fac mai 
bună trebă şi ispravă de cât realiştii. Pentru a le da vii- 
torilor mari cultivatori o cultură” generală, şi de specia 
litate cât mai desăvirșită, dînşii aă: desfiinţat; şedlele- su- 
peridre, academiile de agricultură, isolate, și au transpus 
învățămîntul agricol superior la, Universităţi şi la șcâlele 
politechnice, tocmai. în- vederea dea da- elovilor lor o cul- 
tură: generală cât mai complectă. - 

Mai cu s6mă lustus de Liebig “în 1861 a arătat insu- 
ficienţa "învățămîntului agricol superior. la. școlele supe-. 

- vidre isolate sub tâte punctele de vedere, şi a stăruit 
pentru încorporarea lui la Universităţi. Adi aprope nu 
„mai există Universităţi şi politechnice în Europa, cari să 
nu aibă sistemisate și catedre de agricultură ori Institute 
agronomice mai mult sai mai puţin desvoltate, iar dis- 
ciplinele pregătitore, sciințele. naturale filosofice și „politice
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le urmâză agronomii în rînd cu cei-lalți studenţi ai Uni- 
verității. Dintre vechile Academii: de agricultură. ai mai: 
rămas în fiinţă numai acelea, cari ai putut fi încorporate 
la Universităţi, Și. Ungaria voesce să desființeze vechea 
ei Academie de la Ung. Altenburg înființată în - 1818 şi 
să o traspună la Politechnicul din - Budapesta, tocmai pentru. 
'că faţă “de necesităţile crescânde ale culturei mari să.pâtă, 
da, agenţilor ei o instrucţie cât mai desăvirșită (1). | 

Ore numai „România, țară tipică a culturei mari în sud- 
„estul Europei, cu vastele. ei. moșii 'de deci de ori așa de 

„ estinse ca cele din Ausţria, Germania, Belgia, unde totul 
lipsesco şi totul este de creat şi înființat din noi, numai. 

ea, să nu aibă necesitate de învățămîntul agricol superior? 

Cu acâsta noi nu înțelegem titlul de. dat. „unei șcâle. de 
supertdre ori de centrale, şi încolo să rămână status quo 
ante, ci ca învăţămintul ce se predă în ea să fie superior 
şi complect sub t6te punctele de vedere, dar tot odată 

vel să fie accesibil la pătura cultă în cercuri cât mai largi, 
fie că sar desvolta şcola de adi cu moşia ei de la Fe- 
răstr&u, fie că sar transpune direct. la Universitate. La - 
noi s'aă înfiinţat tot felul de şcle şi sati dotat unele cu 

"tot confortul şi eleganța mai bine de cât multe din străi- 
nătate, . singure . ședlele de agricultură sunt în părăginire 
şi într'o stare care semă&nă mai mult a ruină, de câta 
şcole, oscilând între cele-2' Ministere al Agriculturei care: 
“nu are lipsă de -ele şi între al Instrucțiunei Publice, şi de. 
cari în realitate nime nu întrebă și nici căutare nu ai. 

- Din'causa stărei lor 'de înapoiere și lipsite de ver-ce 

“confort, ele nu aă putut să intereseze și atragă la sine nici 

(D Ungaria mai posedă la Scheranitz o academie de silvicultură, 5 şcole 

secundare de agricultură cu 47 profesori şi 448 elevi și 9 şcâle practice de 

agricultură cu 85 profesori şi 465 elevi. 

Polonii din Galiţia pentru. predarea agriculturei la Universitatea din Cra- 

covia.aă sistemisaţi. 23 profesori cu 51 elevi apoi 2 şcâle secundare de agri--. 

cultură cu 34 profesori şi 96. elevi şi 5 şcâle inferidre deagricultură cu 20 pro- 

_.fesori şi 55 elevi, apoi o șc6lă secundară de silvicultură cu 13 profesori și 35 

elevi şi una de branişteri cu 3 profesori şi 13 elevi şi 4 şcole speciale de 

'horticultură, pomologie și viticultură cu '20 profesori și 55 elevi, Bucovina 

are 3 școle, de agricultură cu 24 profeseri şi 98 elevi. ” a 
- 7
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odată pătura” cultă, pe fiii de proprietari și arendaşi de 

“cât. un număr restrins de elevi lipsiţi de mijlâce, de cari 
nime nu vrea/să țină semă. Administrațiea școlară de altă 
parte a înfiinţat tot felul de şedle și .a sporit enorm nu- 
mărul gimnasiilor și scolelelor. secundare, dar a perdut 
„din vedere de a; interesa pătura cultă de progresul agro- - 
nomiei, șia deschide ochii familiilor bogate asupra gestiu- 
nei ce se practică la ţară pe moşiile lor și cu averea părin- 
t6scă, și a le face fiilor acestora. accesibile sciințele agrono- 
mice, chiar dacă dinșii învăța dreptul, medicina, ingineria. 
Dacă ar [i făcut'o de timpuriu acâsta, multe așezăminte de 
cultură veche ar fi fost salvate de ruină, și am avea adi 
mai puţini solicitatori de slujbe în ţară. Dar în împreju- - 
rările de adi la noi filologia este rentabilă, dar nu este 
agronomia. În serviciile publice s'a confundat înv&ţămîntul 
profesional agricol cu studiul dreptului, și s'a recunoscut 

' aptitudini administrative singur absolvenţilor în drept, -și 
singur dreptul şi: medicina dau vadă în societate și pâne. 
Căutarea domenielor statului cade la noi exclusiv în com- 
petința absolvenţilor în drept. De fapt însă dispariţia vi- 
telor din țară, devastarea cumplită a pădurilor și moşiilor 
statului, şi aducerea în: sapă de lemn a ţăranului, datâză 
cu deosebire de la răsboiii încâce, de; la înmulţirea șc6- 
lelor de tot soiul. „ 

Iavățămîntul agricol superior la noi s'ar putea preda fie 
„la Univesitate, fie la şcâla disă centrală ori. superidra de: 

la Fer&strău, care -cu moşia ei de 250 ha bine înzes- 

trată, cu tote cele de lipsă ar putea; să dea o desvoltare 

"cât de estinsă aplicaţiuinilor şi demonstraţiunilor. Ea ar 
putea să progresezerinsă numai în legătură cu' Universi- 

tatea, și ar aduce multe cursuri. suplimentare de folos şi 
studenţilor universitari. Cum studenţii facultății de sciințe 
pot urma, adi diferite cursuri pe cheiul Dâmboviţei supo- 
-ri6re, la Institutul de Chimie organică, şi la, Institutul Bo- 
“tanie de la Cotroceni; cei de la medicină aă cursuri pe 
cheiul Dâmboviţei și la spitalele de la Pantelimon, Mărcuţa, 
Mavrogheni, de ce nu ar putea: urma amatorii și unele. 

" cursuri de agricultură, şi aplicaţiuni la, şcâla de la Fer&s- 
_trău? O înlesnire de transport de la, Capul podului. Mogo- 

N
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şdia la Ferăstrăi si înapoi nu ar fiașa grei de realisat 

din partea, şeslei ori a Ministerului, eventual a societă- 

ţilor de tramvaie, tramcare. Tot așa şi la Universitatea 

din laşi. 
-Desvoltarea şi reorganisarea radicală a învățămîntului 

n6stru superior se impune din diferite puncte de vedere: 

pentru formarea, personalului necesar în serviciile: admi- 

_ nistrative şi sciinţifice ale Ministerului Domenielor, dacă 

vroesce: să aibă funcţionari cualificaţi, cari să facă trebă, 

apoi pentru pregătirea profesorilor .şi maieștrilor ședlelor 

regionale şi practice de agricultură, și să inlesnescă cer- 

cetările şi studiile originale în ramura agriculturei.. Nu 

mai puţin și pentru formarea personalului administrativ. 

al agriculturei pe moşiile mari publice şi particulare ar 

- fi necesară 'organisarea lui și sacrificiile făcute cu el ar 

renta destul de bine. | | | 

O l6fă iniţială de 100 lei lunar şi întrega întreţinere 

la ţară, face mai. mult de cât 180—200/lei lunar la oraș, 

şi în ori-care serviciă, iar l€fa de una sută lei lunar o 

pâte uşor. suporta o moșie ce întrece peste 1.000 pogâne 

întindere. Pe moşiile mari se plătesc în realițate lefi mult 

mai mari; se plătesc une-ori lefi de 4—600 lei lunar, 

afară de întreţinerea întrâgă şi alte emolumente, cari în 

total egaleză cu cele d'intţâiti posturi şi “servicii publice 

ale statului. Aceste deşi sunt cam rare, dar ele există pe 

tâte “moşiile caselor mari, cari se mai caută încă în regie. 

Ajungerea, în ele însă nu se baseză nici pe cualificațiune, 

pe sciinţă şi aptitudini organisatorie, ci numai pe reco- 

mandațiuni şi încrederea patronului, iar acesta pe con-" 

tactul mai îndelungat cu dinsul, la care jâcă des hasardul, 

întâmplarea, recomandaţiuni etc. Cu ast-fel de plăţi și: 

remuneraţiuni se pâte desvolta ori şi care școlă şi să dea 

desvoltare învățămîntului ei cât de mare și variată. Insă 

nestabilitatea -și nesiguranța de -diua de mâne, iată ce lip- 

sesce pe moșiile particulare la noi, pe când în străinătate. 

absolventul pe moşia care a intrat ca stagiar acolo de or- 

dinar își găsesce și ocupaţiune stabilă” şi își face cariera. 

In direcţiunea acâsta guvernul ar putea face forte mult 

prin reglementarea cualificaţiunei posturilor de Adminis- 

Dr. Maior. 1V. — Economia rurală. 
-38
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trator de moşie, de contabili, mecanici ete. Nici pe mo- 
şiile publice. și nici pe cele particulare nu se va putea 

. face vre-un progres remarcabil, până ce nu vor. avea 

un personal technic bine - instruit cu cunoscințe. seri6se 
teoretice și practice. Insă până când. moşiile statului și 
ale Institutelor publice se administreză exclusiv de li- 

_cenţiaţi în drept, şi pentru a fi. regisori, administratori, 
vechili, contabili pe ele, nu se cere nici o cualificaţiune, 
şi pote îndeplini aceste funcțiuni ori-ce băiat de prăvălie, 
negustor falit şi agent electoral, până -atunci.nu vor putea, 
prinde rădăcină şedlele de agricultură. Statul nu pste im- 
“pune altora, condițiuni, pe care el singur nu le respectă, 
şi nu le îndeplinesce. 

Cum stăm în realitate cu personalul administrativ su-. 
perior pe moşiile mari publice şi particulare, le vom ilustra 
printr'un exemplu. La stat deși în continui se căutaii în 
regie între 50—-60 de moşii mari, în 15 ani de dile nu 
a putut pătrunde un singur elev absolvent din șcâlele de 
“agricultură, pe motiv că elevii nu ai practică, şi după înfiin- 
țarea fermelor-model cu stagiii de practică ai luat câţi-va 
la moșiile statului, dar: după 2—3 luni de dile erau toți 
daţi alară, din, servicii. Vecinii noştri Unguri graţie Aca- 
demiei de agricultură şi a. celor 5 şcoli. superidre de 
agricultură cu concursul a câtorva. ferme mari model ale 
“Statului, ai ajuns acolo de posed. aqi după fie-care 700 
pogne un administrator cu cunoscințe de specialitate, care. 
a terminat o șc6lă secundară și de agricultură; în Austria 
și Germania, la 400 pogâne există deja, un atare absolvent, 
iar moşiile din Ungaria ca mod de înzestrare și Gultură - 

_aii ajuns să ia serios concurența cu cele din Auștria şi 
Germania. 

La noi nici la 4—5.000 pog6ne nu putem vorbi de un 
administrator, ci până aci numai de un isprăvnicel, 10- 
gofăt, și dacă există un administrator cu cunoscințe de 
specialitate, acela este mai tot-d'auna strein: neamţ, boem, 
polonez, jidan. Ba noi, am. găsit pe un: domenii vast al 
unei case princiare la 37. 000 pogone, era un singur om 
cu Gre-care cultură; acela era; și directo d 
inspector, contabil, un fel de fac totul și a ministrator, 

i priceput în tâte.



Co să pătă face o persnă singură oră şi cât de. abilă: şi 
expertă ar fi, la o atare intindere vastă de moşie ? Şi 
apoi pe nedrept ne plângem că la noi nu -se vede nici o 
mișcare către progres, când la Prinţul cutare pe moșiile ca- 
sei nu mai este aplicat nici un român, că: administratorul 

săi german a împănat tâte serviciile cu germani şi până 
la cel din urmă sunt streini, şi la prințul cutare, agenţii săi 
trebue să fie Francezi ori Ruși și să se porte în costume 
naţionale rusesci!! Pe nedrept ne plingem, dacă Grecii ne 
contestă nouă Românilor aptitudinea 'administrativă când 

"pe moşiile statului și ale institutelor publice ce staii direct 
sub controlul statului, sunt aplicaţi ca arendași și vichili, 
contabili, etc." numai străini cu preferinţă Greci, Albanezi, 
Bulgari, 'jidani de tote nâmurile și numai Români nu, și 
când proprietarii: români şi arendaşii iau cu preferinţă 
Greci ori Jidani? 

Graţie agenţilor streini da pe. moşiile mari în posturile 
„diriguitore, tot ce a fost venit şi isvor de câştig pe moşie: 

şi în sat a trecut în mâna streinilor, în detrimentul na- 

ţionalilor şi influența pernici6să a lor noi am arătat'o mai 
“sus, unde am descris starea actuală a moșiilor. 

Un administrator bun de moşie, şi un bun cultivator, 
- pote face enorm de mult într'un post stabil nu numai pen- 
„tru moșie, și r&spindirea culturei: sistematice în acea re- | 

giune, ci şi pentru ridicarea nivelului moral și material 
al populaţiunei, ca în 2—3 decenii să se resimţă, influența 
actelor lui. Şi iară-şi dacă el va fi un viţios şi un om co- 
rupt i va demoraliza pe ţărani şi conrupe ast-fel în cât 

după o sută de ani să nu se pâtă reculege, cu tâtă șcâla 

şi ajutorul ce li s'ar da din partea statului și a proprieta- 

_-rului moşiei. Și casul acesta, la noi a fost general,. 

cel dintâi o raritate. şi excepţiune. 

Şi lucrurile o să mergă din răi în .mai râu, până, c ce 

- guvernul nostru nu se va interesa mai mult de chestiunea, 

„agenţilor. culturei mari. Ceea ce a făcut Ungaria,,Rusia, - 

„pentru anumite gubernie în interesul agriculturei sale, de 

ce n'ar face și România d'a regulamenta calificaţiunea regi- 

sorilor şi: administratorilor de moșii mari? In interesul s&ii + 

“propriii, și pentru crearea unui debuşeii. tinerimei sale” € cu
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instrucţie, el este dator să o facă acesta pentru a îndruma 

tinerimea în agricultura mare a țării: Guvernul nostru o 

pâte tace mult mai ușor acâsta de cât alte guverne, fiind-că 

aprâpe toți proprietarii şi arendașii și lucreză moșiile prin 

învoeli cu locuitorii şi obligațiunea dinşilor de a ţinea o 

contabilitate în regulă și a avea administratori cu cali- 

ficaţia, cerută, nu este de cât o pretențiune forte legitimă. 
Apoi la arendarea moșiilor. publice de ce nu sar da prefe- 
rinţa absolvenţilor 'şelelor de agricultură, cari ait un 
anumit stagiă de practică, înaintea. arendașilor recrutaţi din 
alte meserii? Ceea ce face Ministerul de Lucrări Publice 
cu antreprenorii săi de ce nu ar faceo egală selecţiune 
şi „Ministerul Domenielor pentru' moşiile sale și. ale Insti- 
tutelor publice ce stai sub controlul guvernului la aren- 
qile de moșii? Prin aceea ar da numai o desvoltare enormă 
şcâlelor de tâte gradele și învățămîntului agricol în genere ! 

„Apoi :nici -pentru proprietarul mare care-și cunâsce bine 
interesul săă, nu pâte fi indeterent pe mâna cui își încre- 

__ dinţeză chivernisirea moşiei sale și viitorul familiei sale. 
“Ca să dea administratorului săi o l6fă cât se pote de 
mică, când moșia este estinsă, nu este nici în interesul 

său, și nici în acela al moșiei. Abstracţiune făcând de re- 
gula în de obște cunoscută, ca numai plătind pe un om 

__bine, îl poți avea timp îndelungat și. să-i ceri servicii în- 
“semnate şi devotament, administratorul plătit prost, cuo 

l6fă disproporționată în raport cu întinderea moșiei şi cu 

munca, ce i se cere, sait că nu va depune tot zelul şi stă- 
ruința în căutarea moșiei, sai că va -căuta să se despă- 

gubâscă în altă parte pentru serviciile sale, şi o va face 
acesta, fie pe spinarea proprietarului, fie pe aceea a locui- 
torilor.. Pe “moșia, mare cu multe isvâre de venit, o pste 
face forte ușor fără ca să se observe îndată; și dacă o face 
proprietarul insu-și portă vina la acesta, căci prin o 16fă prea 
mică în raport cu munca și calilicaţiunea sa, îl siiesce să fie 
neonest, ca să pună ceva de o parte pentru diua de mâne: 
ca să aibă cu ce trăi, în diua când va fi concediat din 
serviciă. Din contră, el având o l6fă convenabilă ca să 
pâtă trăi şi el în mod onorabil. cu familia sa, și fiindu-i 
viitorul asigurat, el este legat cu familia sa întrâgă, de
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sorta patronului şi de viitorul moșiei, și se va strădui din 
tâte puterile sale să. promoveze interesele acelora și prin 
aceia și pe ale sale proprii. Şi de sigur că un om cu 
studii. secundare și superiore nu se va mulțumi cu o I6fă 
și un “tratament egal cu care se indestulză un om fără 

„ver:ce cultură şi instrucțiune. 
Administratorii, vichilii ca și unii din arendașii noştri recru- 

"taţi mare parte din clasa cea mai de jos a populaţiunei de la 
orașe, și lipsiți de ver-ce cultură, ei nici odată nu at cu- 

noscut necesitatea de un traiu mai regulat, şi de a avea 
vre-un confort 6re-care la moşie, și ajunşi pe moşie ei ai tot 
îndemnat pe proprietar să vindă nereă ori-ce-lucru pentru 
care s'aii ivit muşterii,. fără de a se îngriji de diua de 
mâne, şi în fine lucrurile ai ajuns acolo unde adi le ve- 
dem cu toţii. Acestora este de a se atribuică ai dispă- 
rut miile de pogâne: de pădure seculară. de pe moșie, și 
nu s'a făcut cel puţin -nici un şopron ori -vre-o magazie, 
ca adăpost pentru 6meni, vite, unelte producte și moşiile 
tote sunt. adi sleite și atâtea, isvore de venit secate, dis- 

_părute. 
Până când administraţia domeniilor statului şi a insti- 

tutelor publice dependente. direct de stat se va face es- 
clusiv de agenți, lipsiţi de ver-ce cunoscințe de spezialitate, 
nici proprietarii particulari nu se vor demite de a-şi an- 
gaja şi ţinea la moşiile lor vichili instruiți, iacă așa de 

- ochii dulci ai culturei sistematice raţionale. Statul e dator . i 
deci să premergă cu. exemplu bun inaintea, tuturor, și prin 
agenţii săi să impună și propage cultura sistematică. 

Pentru învățămîntul agricol superior încă este bine ca 
să precedă Gre-care' practică agricolă, dar absolut . indis- 
pensabilă nu este. Cel ce are să se ocupe esclusiv cu 
chestiuni de sciință pură cu cercetări sciinţifice, lucrări 
de laboratorii are mai puţină trebuință de un stagii 

de practică, de cât viitorul administrator de moșie.: 

Pentru a deveni: profesor şi-a intra în administraţia, do- 

meniilor publice şi particulare însă tot-d'auna este nece- 

sară practica agricolă, fie înainte, fie după absolvire; 

afară de ea pentru aceștia sunt necesare cu deosebire 

escursiuni agricole în ţară și străinătate, “pentru. a cu- 

|:
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nâsce din intuițiunea proprie tot felul de culturi și sisteme 
de cultură agricolă, căci numai așa va putea, desvolta: 
„cine-va o activitate fecundă pentru el și pentru stat, și - 
va fi în stare să câştige o privire generală ca să privâscă 
lucrurile dintr'un punct de vedere mai înalt. Pentru vii- 
torii administratori de moșii şi. profesorii de agricultură 
este absolut indispensabil ca ei să fi stat 2—3 ani de 
dile în practică pe o moșie bine înzestrată sub condu- 
cerea. unui om instruit şi bun cultivator. . 

Pentru instrucţia practică a elevilor șcâlelor superidre 
şi procedeul de urmat -vin în considerare aceleași norme 
ca și pentru elevii șcâlelor regionale, numai cât ei sunt 
mai dificili și mai exigenți, şi au lipsă de o considera- 
țiune și .mai mare, ca mai înaintați în virstă și în studii, 
Cu un șef ori patron fără cultură dinșii abia o vor scâte - 

Ja capăt; apoi dacă moşia nu este înzestrată cu tote cele 
de lipsă, dinșii'nu aă.ce vedea și ce învăța pe ea. Pentru. 
aceștia suntem'avisaţi să recurgem la străinătate, din causă. 
că din ţară ai dispărut frumâsele aședăminte de cultură, 
ce erai în ființă odini6ră. Cu străinătatea suntem mai 
folosiţi cu practica și escursiunile făcute la vecinii noștri 
nemijlociți — Rusia, meridională, Ungaria, Galiţia,: de cât 
să mergem în Germania, Franța, Belgia, fiind-că raporturile 
de acolo nu se potrivesc de loc cu cele de la noi.' 
„Cele ce se practică. de la un capăt la altul pe fron- 

„tiera ţerei n6stre cu deplin succes şi în apropierea ne- 
„ mijlocită cu noi — pe același sol şi în aceeaşi climă şi cu 
- brațele poporului român, aceea credem că sar putea aplica: 

și pune în practică și în țară cu resultat :egal dacă ar fi 
cine să-.0 facă. După mântuirea studiilor teoretice şi 
practice, absolventul de agricultură să nu tindă să ajungă 
de o dată întrun post independent, ci mâi. bine să se 
mulțumesca încă doui, trei ani de dile în al douilea post 
ca ajutor ca să observevîncă. și. înveţe — fără de: a-și 
„asuma respunderea generală a întregei situaţiuni. Chiar | 
dacă are avere și moșie proprie e .bine să facă un stagii 
de ajutor superior, ca sub-administrator în servicii străine: 

Pentru învățămîntul teoretic superior. predea-e-se ella. 
Universitate ori la șe6la superioră de agricultură, inde-
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pendentă, vine în considerare diferitele grade şi trebuinţe 

ale -lui, cari nu trebuesc confundate una cu alta. Ar trebui 

făcută și la noi deosebirea între cualificațiunea, de adminis- 

trator de moşie și cea, de profesor pentru șcâlele de agri- 

cultură, de chimist — expert şi de funcţionarul agricol su- 

perior. Deși absolvirea de liceit ar fi utilă” pentru toți, dar 

nu este absolut necesară pentru cel ce vroesce să devină 

administrator de moşie şi. să: se ocupe cu administrarea 

de moșii ori cu arendi de moșii, pe când pentru cei - 

ce vor să intre în administraţiile publice ale staţului și 

dependente de stat este indispensabil. Cel d'al doilea'să aibă 

“ca pregătire generală ca ori care alt funcţionar. Cel :d'întâiti 

“trebue să posedă cunoscinţe teoretice într'atât, ca să potă 

urma cu succes cursurile teoretice și practice ale profesorului, 

și apoi să intre cât 'maă curând în practică. Pentru el este 

_ suficient absolvirea. a. 6 clase de liceti ori de şcâlă reală - 

'şi 2 ani de cursuri teoretice la Universitate, dar pe lângă 

cursurile. de specialitate -în ramura 'agriculturei pote să 

urmeze şi cursurile de sciințe generale. De' multe -ori îl 

“va interesa să urmeze unele discipline generale la facul- - 

tatea de drept: -dreptul, economia politică, finanțele, sta-" 

tistica, cari îl interes6ză mai de aprâpe: având să repre-- 

sinte proprietatea mare înaintea justiţiei, administraţiei să, 

intre. activ în politică. şi jsce un rol în societate și viţa 

- publică. Pentru el acestea fac mai mult de cât o diplomă de - 

bacalaureat şi studii mai complecte — 3 ani de studii la 

: Universitate, :precum și stagiul necesar de practică pe la - 

ferme model. Pentru chimist şi technolog este irelevant 

practica agricolă, dar i se cere practica de laboratorie și 

lucrări de specialitate. Pentru candidaţii .ja profesorat 

- 

„pentru ședlele practice şi regionale de agricultură depinde ” 

după materiile în care se specialis6ză, dacă să i se eră ba- 

calaureatul şi lucrări de laborator ori practica agricolă. 

Cursul de 2 ani este bine să fie public” și accesibil și 

auditorilor înscrişi la alte facultăţi: drept, medicină, litere,. 

„ sciinţe, căci dintre fiii de proprietari și arendași:se' vor 

găsi. mulţi amatori, cari să urmeze facultativ şi agricultura, 

şi pe calea acâsta se vor r&spindi cunoscinţele agronomice în 

țară .și se va cunâsce mai bine importanța lor. După or-



600 . 

ganisaţiunea, actuală a Universităţilor n6stre, facultatea de. 
sciinţe ar fi cea mai apropiată și mai propice pentru a-i 
ataşa agricultura, căci unde se pote preda şi învăţa agri-- 
cultura mai bine de cât acolo unde ai cei mai buni pro-. 

_fesori de botanică, de fisică, chimie, şi laboratore com- 
'plecte, etc. Totuşi ea nu cuprinde tste sciințele necesare 
agricultorului, cari parte se predat la alte facultăți: sciin- 
ţele politice și financiare, statistica la facultatea de drept 
igiena şi noțiuni de veterinărie la facultatea de medicină 
respective Ja 'şcâla de medicină veterinară, dacă cum-va - 

nu S'ar găsi mai nimerit de a sistemisa unele casuri spe- 
ciale pentru cei ce urmeză agronomia, diferite de ale stu- 
denţilor în medicină și veterinărie. 

Mulţi dintre cei ce studiază sciințele pure vor găsi o-. 
casiunea să urmeze şi sciinţele aplicate: agronomia și de- 
monstrațiunile - ei, pentru aprofundarea mai nimerită a 
sciinţei lor. şi aplicarea aceleia la viaţa de .tâte dilele, iar 
alţii vor urma ca amatori cursuri noui pentru ei. În ori-ce 

cas sciințele pregătitore trebue să precedă celor de spe- 
cialitate şi de aplicaţie, iar sciințele agronomice pe calea 
acesta, vor prinde mai bine rădăcină în ţară, căci se va 

“găsi în curind şi cine să le aplice, teoria ne mai-fiind 
isolată de practică, şi Gmenii practicei nu vor mai privi cu 
„compătimire asupra celor ce și-ati sacrificat timpul și pa- 
ralele pentru studii, cari după dinșii sunt de prisos. Mulţi 
din fiii cu dare de mână vor găsi în urmă, că este mai 
nimerit să-și înzestreze moşia părintescă Şi să se ocupe. 

serios cu căutarea ei în persână, de cât să alerge după 
„slujbe, ca ?/, părţi ale: timpului să fie fără de slujbă Și 
„în oposiţie cu uvernul, Numai când proprietarii înşi-şi își 
vor căuta de moşiile lor, putem spera, la un: progres se-: 
rios pe terenul social și economic în ţară, 

Cursul 'de 2 ant. 

Semestrul 1. . ore pe săptemână. " Semestrul II de - vară. 
Chimia anorganică. ... .3 ore Chimia organică .. . 2 ore 
Zoologia şianatomia. -..2 » - Botanica (sistematieă) . . 2» 
Botanica (anatomia) , . . .2 » Fitotechnia e. „2
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2 
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- Taxaţiunile . . ... . . . .2 
2 

2 

2 

“Pisica şi meteorologia . . . 

Mineralogia . e. . o o. 2 

Agrologia . . e... . . 8. 
2 Fisica şi meteorologia . . . 

i 

Semestrul Il de iarnă. 

Mecanica, maş. agricole . . 

Chimia agricolă partea Il-a , 

Dreptul . ... . 
Technologia . ...... 
Silvicultura .... d 

7 

Semestrul I: 
Chimia anorganică .. . . e 

Zoologia şi anatomia ... » 

Mineralogia .... 
Agrologia . .. .. ci 

Botanica (anatomia) . ... 

Drenagiă şi irrigaţiuni . . - 

, 

+ + Semestrul III 

Zootechnia generală . . . .2 

Ecou. naţională teoretică . 2 

Chimia agricolă” partea I. .2 

Fisiologia vegetală . 2 

Mecanica şi maș. agricole . . 2 

Taxaţiunile agricole . . .'.2 
2 

2 
„Silvicultura . . . . . .. 

, 
Lăptăria .. . . .. 

2
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o 
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09 
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Zootechnia generală . . . 2 ore 

„Economia naţion. teoretică . 2 

- Fisiologia vegetală. ... . 

» 
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v
s
»
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Fisiologia animalică. . . .2 
Geologia . e... 2 
Chimia agricolă . ..... .2 
Bâlele ext. ale vitelor dom. . 2 

Agrimensura ...:..,.2 

“ =. 16 

“ Semestrul IV de vară. . 

Economia rurală .. . 2 

- Botanica agricolă. ....2 
2 2 Maladiile plantelor. .. . 

Zootechnia specială a “vitelor 
cornute şi oilor. . .., .2 

- Zootechnia specială a, porcilor 

Cursul de.3 

. 

_ = 16 

ani. 

“ Semestrul Il. - . 
Chimia organică. -....2 ! 

Botanica, (sistematică) .' „2 

-Fisiologia animalică o. .2 

Geologia . .. o... .2 

Fitotechnia, . +; es. 
Agrimensura , ... 2, 

Bâlele externe ale vitelor a 

Entomologia. î.... o... .2 

şi cailor. . so... 

Horticultura şi. viticultură -. 2 

Comptabilitatea: . . . . +2: 

igiena-umană . 2 

Il _
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Semestrul IV 

Botanica agricolă . . .."- 2 

Maladiile plantelor. .. . .2 

„ Zootechnia specială a vitelor 

cornute: . . s.f... 

" Chimia agricolă partea II-a . 

Construcţiuni rurale . : . . 

Horticultura. şi viticultura . . : 

2 

2 

Cultura fineţelor. .. .- .2. 
2 

2 

Economia politică aplicată „2 

ps 

ore 

ore 
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Semestrul V. - „Semestrul VI 

Taxaţiuni de moşii "întregi . 2 ore Economia rurală -. . 2 ore 

Statistica agricolă. . . . .2 » Politica agrară. 2 
Technologia . . .:. . . .:.2. n Zootechnia cailor, boiciici Şi 
Falşificarea alim. și băutur.. 2»: * pasărilor de curte . . .,.2 » 

Cun6scerea și clasific. lânei. 2» Comptabilitatea -. 2 a 
Maladiile interne ale vitelor do- . -.: Igiena umană + „2 » 

mestice . . .. ... 2 n Statica... 12» 

Dreptul administrativ a... 2 Istoria agriculturei a. 2 > 
= 14 » - = 14 o». 

Invățămințul superior agricol, nu este de gindit măcar fără de câmpuri 

"de experienţă, laboratorii, museii, colecțiuni. de diferite categorii, laboratorii 
de technologie, căci în prima linie o 'analisă de-apă, lapte, vin, ţuică, sfecle, 
serobclă, îngrăşăminte, nutreţuri, trebue să cunâscă şi pâtă face fie-care 
agricultor practic şi absolvent trecut prin şeolele de agricultură. 

Nu credem de prisos de a arăta în câte-va cuvinte și 
organisarea. şi modul de administrare a diferitelor .șcâle 
„de agricultură, căci chestiunea. este irelevântă dacă este . 

mai nimerit ca ele să “depindă de Ministerul Agriculturei - 
şi. Domeniilor, ori de acel al: Instrucţiuni Publice, CĂCĂ - 

sunt casuri multiple, unde unele se țin: de unul, și în alt 
stat! de cel alt Minister. Nu de cine să 'se administreze ci 
cum să se administreze şc6lele de agriculţură !? 

“Cele mai multe șc6le. de agricultură inferire şi secun- - 
“dare sunt instituțiuni ” particulare şi autonome, ca atari 
statul posedă numai dreptul de control asupra lor.- Cele 
mai multe” din şeâlele regionale şi multe din cele pri- 
mare sunt înfiinţate şi întreţinute, de reuniunile. agricole, 
ori din anumite fundaţiuni particulare une ori ai însă 

"o mică subvenție de la Stat. Şcdlele regionale de agricul- 
tură ca și staţiunile agronomice şi de experimentaţie și 
cele de controlul: semințelor cad: direct în sarcina marilor . 
cultivatori, proprietari” și arendaşi și a reuniunilor agri- 
cole, şi fie-câre cultivator. mare contribue cu. obolul săi 
la înființarea, şi întreţinerea acelora, ca unele cari at să-i 
aducă fol6se nemijlocite. Numai învățămîntul, agricol in- 
ferior și superior cade direct în. sarcina, 'și- e de atribu:. 

. țiunea esclusivă a statului. 

-Ședlele de agricultură se admihistrăză de ordinar prin 
un comitet numit curatorat compus de obicei din câţi-va 
mari proprietari, cari ÎȘI cultivă singuri moșiile -lor şi aă : 

po N
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înșiși, exploatațiuni model, şi apoi din 2-—3. profesori și: 
- Gmeni din ramura învățămîntului public și alți bărbaţi cu 

cunoscințe pedagogice: Ministerul cerceteză numai prin 

delegaţii săi modul de înzestrare și funcţionare a .șc6lei, 

aprobă programele școlare -ete. În chipul acesta se evită 

amestecul pers6nelor nechemate. și streine de agricultură, | 

de a îngera în organisaţiunea șcâlei şi asupra funcționarea 

ei. Comitetul ia asuprăși Gre-cum şi sarcina morală de.a se... - 

îngriji de plasarea elevilor ei,. şi eventual de a remedia 

inconvenientelă ce dinsul ar constata. Comitetul formsză 

Gre-cum mijlocitorul între .șcâlă și cultivatorii practici, 

- căci în ori-ce ramură .nu este de ajuns numai să produci, 

ci trebue să îngrijesci și de debușeii. pentru ajungerea 

scopului final. In ori-ce cas şcdlele. organisate ast-fel . şi 

sub' conducerea unor bărbaţi luminaţi şi cu greutate în 

societate în agricultura mare și învățămîntul public, func- 

ţionâză mult mai bine de cât ale nâstre cari sunt tâte de -. 

stat, lu cari de multe ori aii.ajuns să ingereze persone cu 

totul . străine și ne competente în ale agriculturei ca și în 

ale învățămîntului, foşti -oficeri de - marină, advocaţi fără - 

clientelă, cari din nenorocire. ajunși în fruntea divisiei 

agriculturei se: erigeai în organisatori şi diriguitori ai 

şcâlelor de agricultură şi le-ati ' compromis și împedicat - - 

din funcţionarea pentru decimi de ani.. Se evită tot-odată . 

și casurile, ca, profesorii şeolelor de comerciii şi meserii 

să decidă asupra trebuinţelor șc6lelor de: agricultură, şi 

„profesorii de chimie şi drept să aibă a se rosti asupra 

- modului cum şi de cine are să se facă învă&țămintul la 

„zootechnie,. dacă aparţine agricultorului ori veterinarului. 

Să venim acum la partea cea mai ingrată și puţin îm- 

'bucurătâre pentru. noi, aceca de a trebui să vorbim de 

„rolul şi. activitatea ce au avut și exercitat şeolele nostre 

de agricultură în agricultura mare și mică a ţărei. Este 

* generală plângerea, și recriminările . contra .şedlelor nostre 

de auricultură că ele nu aă dat resultate, că nu sunt! 

- destul de practice că nu scot agricultori practici, ci elevii 

absolvenţi ai lor tind 'să devină funcţionari publici -și 

'slujbaşi la stat. şi înmulţesc numărul “ solicitatorilor. de 

slujbe, etc. Defectele organisațiunei şcâlelor nâstre de agri- 

N
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cultură, publice fie, aparţinând şeâlei, fie afară de şcolă, 
totă lumea, se crede în stare și îndreptăţită să le judece și - 
să dea poveţe — începând de la cel mocan nomad, împro- 
prietărit de Brătianu cu mii de posg6ne pentru întărirea 
democraţiei române, care susținea că el are 50 mii de 
pog6ne în mâna sa și numai grâhare semenat pe 10.000 
pogâne, dar dă profesorilor scâlei statul părintesc să nu 
facă pe elevii şeâlei superidre de. agricultură pretenţioşi 
să ceră casă şi masă, căci la el şirile de paie sunt destul 
de mari pentru culcuș.. Acesta, nu este un cas isolat, ci 
represintă vederile multora, cari își închipuesc pe absol- 
ventul șcâlei de agricultură tipic, ca un om murdar, stren- 
ţos, cu mânile pline de vinătăi și cu bătături în palme, 
iar nu un om civilisat, și care să aibă şi el 6re-cari pre- 
tenții de cultură şi societate. Acesta nu pote fi însă sco- 
pul unei scâle ori de ce categorie ar fi ea. Interesul sta- 
tului este de a scâte 6meni civilisaţi, cari să ducă şi 

propage cultura la țară. -Noi vom ar&ta aci întru cât sunt. 
elevii și șcâlele de agricultură responsabile de nesuccesul 
lor și de starea în care se găsesc ele. 
„Este evident lucru pentru ori-ce cunoscător al agricul- 

turei, că elevii şcolelor de agricultură nu-pot deveni de 
o dată mari cultivatori, fie ca proprietari, fie ca arendași, “ 
dacă nu dispun. de avere părintâscă; dar aplicarea sat 
neaplicarea lor în agricultura, mare sati mică, depinde nu 
numai de ei, ci și-de alt cineva, şi la acesta pe lângă 
studiu, pregătire suficientă, aii lipsă de sprijinul şi con- 
“cursul moral și material al altora,al Statului și patronilor 
cari îi aplică. Debuşeul și evoluţiunea cea mai însemnată 
o pot găsi dinșii atuncea, când Statul dispune de mai 
multe moșii rațional cultivate și de ferme-model, şi când 
proprietarii mari -singuri se îndeletnicesc cu cultura și 
exploatarea moșiilor “lor, cari mai tot-dauna au lipsă de “ 
ajutâre streine și fac și îmbunătăţiri pe' moșie. Cu totul 
alt-fel este cultura şi sistemul de exploatare a pămîntului 
sub arendași și Ja cultura rapace, cari nu portă nici mo- 
şiei și nici locuitorilor un interes! nemijlocit. 

Apoi graţie principiilor . manchesteriane laissez faire 
laissez passer, la noi streini: Greci, Bulgari şi Jidani în 

N
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dată ce aii agonisit un mic capital în comerciă și indus-. 
trie 2—3 mii de lei, se avintă cu ei în arendi de moșii 

şi fac cultura mare, şi dacă nimeresc un an bun de se 

fac bucatele, el fac stare şi averi mari în scurtă "vreme, 

iar elevii români și absolvenţii șcâlelor de agricultură cu 

-cari părinţii şi statul ai cheltuit decimi de mii de lei 

pentru instrucţia. şi formarea lor pentru. agricultura, ra- 

ţională stai de o .parte, fiind-că ei nu ai capital şi nici 

credit, și nu există cerere în ţară după cunoscinţele lor. 

Omenii dis practici, cari din nimic .aă parvenit la ceva, 

nu ait încredere nici în utilitatea nici în concistele sciin- 

ţelor economice.. lată, deci causa principală. . | 

"Teoria, ca teoria practică este totul, este refrenul dil- 

nic ce nise pune înainte, şi practica după-dinșii se reduce 

„la facerea, învoelilor cu țăranii. Când pe domeniile şi moşiile 

- statului nu. se caută şi ţine ca să fie pe fie-care moşie mare 

și mică un om cu instrucţie ca administrator, care să facă, 

ceva îmbunătăţiri pe moșie, şi de la cari să aibă ce în- . 

vă&ţa și profita și țăranii, cum se cresce o vită de valore, 

cum se sâcă o baltă, se ameliorgză un teren, cum se face 

o plantație, etc., ce te poți aștepta de la. arendaşi?. Pe 

când în străinătate nici vorba nu pote să fie de a fi a- 

plicaţi ca administratori regisori contabili, vichili, Gmeni 

fără de cunoscințe de specialitate pe-ori-ce moşie ce stă 

sub controlul public, şi pe ori-ce nioșie particulară cu o 

administraţie regulată, la noi încă la stat nu se găsesce 

pe moșiile căutate în regie afară de şcâle şi fermele mo- 

del, nici un singur agronom. Adesea ori poți audi la noi 

cuvintele, prin : birourile Ministerului de Domenii că mo- 

şiile şi posturile statului nu sunt făcute.pentru absolvenții 

şedlelor de agricultură!? De asemenea, ai fost trecute cu 

vederea, șcâlele de agricultură şi elevii lor, la vindarea şi 

- parcelarea domenielor şi moșiilor statului în loturi mari 

și mici, ca și când nu ar fi existat de loc în ţară, căci 

s'aă vindut la ţărani: simpli. loturi de câte 10 şi 25 ha 

plătibile în rate: cu înlesniri de. plată, când prea ușor se 

putea face cu dinşii în fie-care sat . noii şi pe fie-care mo- 

şie, ce se împărţia la săteni, câte o mică, fermă modei 

pe loturile mari de 25 ha, pe cari să le amortizeze şi
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plătâscă și dinşii. în rate în 30 de ani și să servâscă de 
model și instrucţie și celor-Palţi locuitori, și ar fi fost şi 
dinşii şi statul folosit. Dar s'a perdut ocasiunea, care rar 
se va mai ivi. - | a i 

In administraţia, interi6ră și exteridră a domenielor sta- 
"tului şi” în serviciile agriculturei, aprâpe nu se găsesce 
„nici un agronom: bunuri 'mai mici se caută de silvicul- 

tori; pentru "posturile atât de importante de inspectorii 
domeniali și agricoli, pentru cari.în tote. statele se cer stu- 

„dii-.şi lucrări de specialitate seri6se, la noi nu se cere nici 
o calificaţiune, și între 20 de persone abia se găsesce unul . 

doi cu studii de agronomie. Chiar în sciință, absolvenţii 
- scolelor de agricultură sunt daţi la o parte de netitraţi 
sai de cei recrutați din alte ramure: la stațiunea agrono- 
mică, stațiunea zootechnică, etc.,.care s'a confiat medici- 
lor. veterinari etc., și s'a găsit locul cel mai potrivit pen- 
tru a face. crescere de model de vite în singurul spital 
de vite, ce avem în: ţară. ” 
„In privința stărei învățămîntului. agricol de la, noi şi a 
greutăților de tot felul ce întâmpină şedla și profesorii, 
vom aminti câte-va casuri tipice. In loc:de a introduce 
şi ține un examen de calificaţiune pentru profesorat de 
diferite grade ca în totă lumea, şi înaintea unor jurii com- 
puse din Gmeni competenți, -la, noi lucrurile s'aii petrecut 
și petrec cu totul alt-fel: Pe bursierii trimişi pe la Uni- 
versitate și institutele agronomice din străinătate, după: 
ce au. mântuit studiile și făcut doctoratele, au făcut şi. 
practică pe la ferme model celebre, când ati concurat pen- 
tru câte o catedră; 'i-aii trimes să-i examineze la. agricul- . 
tură înaintea unui jurii compus din un silvicultor cu o 
şedlă secundară de silvicultură,.un inginer” de. poduri și un. 

i 

chimist ca să-i judece ce-ai învățat la agricultură și să-i 
respingă. Este o raritate ca concursurile pentru șcâlele - 
de agricultură să dea. resultate. Temele. pe. cari au fost 
doboriţi cei cu studii superidre -de agricultură ai fost: 
„că lutul, huma, nisipul şi argila, nu sunt termeni seiin- | 
țifică,-că ei nu cunosc în de ajuns anatomia melcilor și 
scoicilor, că nu sciu modul cum exploadeză şi cu ce re-. 
pediciune cade un balon, și alte chestiuni atât de intere-
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sante pentru șcâla de agricultură şi agricultura practică“ 

a ţării. Au cădut cei cu doctoratele: și licența în agro-.- 

nomie de lă Berlin și Halle, faţă de cei cu şeola. de la 

Panteleimon, şi şeola inferidră de. la Panteleimon a putut 

-să''dea profesori de agricultură şi sub-directori la o şcolă 

mai înaltă în grad, precum este șcâla superidră de agri- 

cultură de la Fer&străi. Școla de silvicultură de la Nancy 

a putut să dea, botanișşti techuologi,. chimiști onorifici, a- 

_gronomi, ingineri hotarnici zootechniști când 'pe baza îm-' 

„părţirei muncei horticultura numâră aqi 14 specialităţi. 

Experienţa elevilor și a școlelor:de agricultură faţă de 

"practica mare - agricolă se resumă în acestea. Unde ab- 

- solvenţii școlelor de agricultură ai dat de la început peste 

un patron bun- şi bun .cultivator, care avea ceva instalaţii 

pe moşie, o ordine relativă și regulă în gospodăria și 

administraţiunea, să, acolo elevii absolvenți ai persistat: 

şi i-au fost de tot ajutorul patronului şi ab devenit şi ei, 

buni cultivatori; mulţi: din ei ai făcut ceva stare și se. 

găsesc în condițiuni sociale și economice destul de îru- 

_m6se; unde însă ai dat peste unul care umbla cu ș6lda 

cum se dice, şi n'avea nimic pe :moșie, acolo arare ori 

ai putut persevera şi la urma urmelor aii trebuit să plece. 

Ati îndurat și îndură și dinşii destule mizerii şi îndură 

- destule nevoi, dar la urma urmelor mizeria îi ' covirşesce. 

„Vom cita un singur cas. a 

“Un mare proprietar și arendaş care ocupă un. distins 

“rol în societate a nenorocit 8 tineri absolvenți ai. şcolei 

_centrale de.agricultură, făcându-i pe toţi săia lumea, în cap 

şi de la.d-sa au trecut de-adreptul unul în şcola militară 

şi adi e oficer, altul s'a înscris la drept, căci avea baca- 

laureatul, altul a intrat în, școla de finanţe şi. așa mai 

"departe. Acestia ai. fost din elevii cei mai buni ai școlei 

"si puteat.să devină o podobă şi fală a agriculturei mari 

a:ţării. Causa? Dinșii au persistat și ati muncit fără preget 

administrând moşii. de 9.000 de. pogâne și după 4 ani 

"ds dile s'au întors cu 400 lei în total și cu frigurile : 

palustre în spate, de -cari ati. bolit cu anii. Alte casuri 

că tâmna arendașii și proprietarii căutai ori-ce mijloce 

“să se scape de ei şi-i mai. scoteaii 'şi datori pentru cine.
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- scie ce greşeli, ca să nu le dea 16. Mulţi din dinii pro- 
“prietari şi arendași ar vroi să aibă pe la moşiile lor ad- - 

ministratori şi contabili pe moşie dar să nu le dea lIsfă 
mai mare de cât.unui vizitii, bună-6ră ca un noii soiti 

de învoeli. agricole cum făcea cel arendaș din părțile 
Olteniei care vroi să accepte un absolvent al șcâlei de la 

- Ferăstrăă de administrator pe moşie, şi după ce l'a. 'exa- 

N 

minat asupra tuturor chestiunilor agriculturei mari şi mici 
în biurourile Ministetului de Domenii timp de o oră, îi 
oferi l6fa de 40 lei lunar fără casă şi masă. 

Despre aptitudinile saii neaptitudinile administrative şi 
“ organisatore ale românului, care ni se contestă de unii, 

fie- -ne permis să ar&tăm faptul că Domeniile Corânei și 
-moșşiile maj bine exploatate în ţară şi pe cari. se mai 
găsesc ceva instalațiuni, sunt: organisate și conduse de 
către absolvenţii. sc6lelor de agricultură. Dacă nu se gă- 

__„sesc mai mulţi în serviciile. agriculturei mari şi pe cele. 
"moşii vaste nu sunt ei de vină. Facă guvernul o lege de 
admisibilitate în funcțiunile economice, . şi atunci majori-. 
tatea covirșitâre vor intra și se vor aplica în agricultura 
"mare, ăi nu vor mai rămânea cu teoria pură. 

3, Aptitudinile personale ale agricultorului, 

De la agricultorul mare se cere în timpul de faţă cam 
multe, ca el să întrun6scă în sine diferite însuşiri cunos- 
cințe și, aptitudini, după ce felul ocupaţiunilor sale şi rolul 
lui în societate şi în cultura .mare -este fârte variat şi 

plin de responsabilităţi, cum nu se cere şi pretinde în 
nici o altă carieră. Ca să le pos6dă perfect.pe tâte şi să 
le aplice singur 'și pună în practică, fără de concursul 

altora, arare ori este posibil și de. folos. chiar peniru 

moșie: Specialisarea sa în tote până în cele maă mici detalii, 

nu va fi posibilă şi nici practică. Puțin folos va obține 
acel administrator, .care va căuta să facă singur. și pe 
administratorul și pe contabilul, ca și: pe grădinarul şi 
maiestrul lăptar .ori ferar sati mecanic. Cel mult va căuta 

„de interese mici și va neglige pe cele mari. Cel ce se
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specialisâză într'o singură ramură ori branșă va obţine 
tot-d'auna mâi mari resultate în urma împărțirei muncei 
de cât cel ce se ocupă cu diferite chestiuni. Nu ește însă 
răi ca agricultorul - să: fie trecut ca elev practicant ori 

şi ca ajutor prin diferite: servicii ale moșiei şi să le fi 

practicat cel puţin câte o jumătate de an pe fie-care din: 

ele — cel puţin pe cele mai principale. 
„Inainte de tote fie el diriginte, administrator ori numai 

ajutor, i se cere ca să dispună de.o perfectă sănătate și 

„să fie de o constituţie fisică robustă, -ca, să potă suporta 

ori şi ce temperatură și climă, să nu-şi pregete de la îm- 

plinirea datoriei sale sub ori-ce raporturi, și să îndure 

fără pericol oboseli şi hârţuieli. El să fie de un tempera- 

ment; iute resolut şi să se potă orienta uşor în tote ra- 

porturile ca să pâtă lua măsuri în consecinţă. Să fie în 

deplină posesiune a facultăților sale fisice şi intelectuale 

şi pe lângă o cultură generală solidă să aibă şi cunoscințe 

de specialitate cât mai temeinice. Să aibă până la “un punct ! 

Gre-care și ceea ce se numesce un spirit practic adică să, 

se pâtă orienta uşor și sub raporturi schimbate, căci un om 

nsresolut şi ne decis, care tot, mediteză dar nu mai ajunge 

la nici o resoluţiune, arare ori face trebă. Dar nici cu 

&meni prea iuți cu temperamente colerice și nestatornici 

nu facem tr6bă, căci disposiţiile luate în pripă fără cu- 

venită chibzuinţă arare ori daii resultate. 

Nimic nu este mai păgubitor pentru un diriginte de moșie 

de cât a nu se putea orienta și decide între diferite chestiuni 

anal6ge, de a șovăi apoi în aplicarea disposițiunilor odată 

luate, a le modifica şi contramanda, des — căci prin aceea 

perde încrederea subalternilor săi, și „măsurile luate cu 

„_pripire ori executate numai pe jumătate, se termină tot- 

d'auna .cu .perderi. și aduc de multe ori diferitele: servicii 

în confusiune. E Aa Da : 

Cel mai mic cusur ori slăbiciune din parteii, inferiorii 

săi caută să-l exploateze în favorul lor, şi întrega admi- 

nistrație sufere și cu timpul decade în anarchie. Să nu 

fie nică spârcit; şi avar, dar nici. prea darnic şi liberal, 

şi cu deosebire să fie consciincios în manipularea și chiver- 

nisarea averei. streine lui încredințate. Onestitatea,. și buna 

39 * 
Dr. Maior. IV, — Economia rurală.
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credinţă a lui să nu fie nici un moment pusă la îndoială 
şi. nici, umbră de bănuidlă să nu planeze asupra lui.: 
Unde i se oferă ocasiunea, pote face ceva bine și pro- 
mova, şi interesele subalternilor săi, fără periclitarea in- 

. tereselor patronului. Să fie de un caracter integru, nici 
lingușşitor față de cei mari şi nici tiran și .asupritor. cu 
cei mici; el să fie inaccesibil la denunţuri şi clevetiri şi 
model de probitate şi imparţialitate, căci numai ast-fel va 
câştiga încrederea deplină şi stima superiorilor şi a celor 
inferiori, ce sunt încredinţaţi conducerei sale, şi va fi 
tot-d'auna sigur de devotamentul .şi concursul lor. 

„Să aibă ordine şi regulă. în tâte lucrurile 'sale, căci 
numai ast-fel pote ținea pe inferiori la ordine și punctua- 
litate. Fie moşia mare, fie mică, agricultorul afle-se într'un 
post de diriginte independent ori. numai ca ajutor de- ad-: 
ministrator, totuși trebue: se. aibă o ordine şi regulă, şi 
fie-care din ajutârele sale şi 6menii de serviciu să fie tot- 

„dauna în curent cu disposiţiunile şi intențiunile sale, ca, 
să le. pâtă executa întocmai. Unde împrejurări neprevădute 
fac imposibilă executarea lor, sai că se ivesce necesitatea, 
de a le modifica în parte ori suplini prin alte lucrări si- 
milare ori diferite, trebuesce să aducă acâsta cât mai în 
grabă la, cunoscinţa inferiorilor, ca să scie şi dinşii despre 
_mesurile schimbate. 

Cu 6meni de o constituţie. delicată şi bolnăvici6să, . cu 
nevolnici, infirmi şi cu -cei gravaţi cu diferite defecte fi- 
sice şi psichice, în agricultură nu se face trâbă. Omenii 
gravaţi cu diferite defecte corporale și invailqi, îi putem 
aplica, numai la anumite servicii pur locale, compatibile 

„cu starea lor, 'd.-es. la lucrări. de biuroă, comptabilitate, 
deşi este mai bine de a trece pe 6meni validi şi prin 
acelea, căci numai ast-fel vor învăţa ajutârele şi practicanţii 
și cundsce - gestiunea și mecanismul întreg al unei. moșii 
mari. Tin&rul care n'a fost ținut la punctualitate şi or- 
dine în şc6lă, nu va putea să ţină ordine și punctualitate 
nică ca om matur, și numai sub o conducere eneroică 
pote să facă încă trebă. Omul eșit din condițiuni de tot 
umile și ținut în umilință continuă, nu pote să se impună, 
în de ajuns înaintea inferiorilor săi, şi să-i ţină la înde-
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plinirea precisă a datorinţoi lor, chestiune. de forte mare 

importanță pentru un agricultor;. Waci îl vedi recurgând - 

la bătaie. și arme atât de uşor unde cuvintul singur și 

autoritatea morală ar fi mai mult ca suficiente. . i 

Omul de un“temperament flegmatic, de tot mâle nu 

pote să desvolte destulă energie față de subalternii săi 

şi prea, adesea cade dintr'un extrem în altul, şi iarăși nu 

"este bun în posturi diriguitâre; ca ajutor însă pote face 

irâbă sub imboldul și pova/a altuia. - E 

Agricultorul să nu fie avar ca din spirit de economie: 

să caute să facă tâte lucrările singur, ca să nu chel-. 

tuiască cu întreținerea personalului prea mult, căci sai 

nu le pote face singur pe tote la timp, sai că, le încurcă 

numai; de cele mai multe ori. ceea ce câștigă la moră 

perde la rișniță cum se dice. D. es. este mai uşor deaocupa . 

şi ţinea un mecanic bun pe o moșie mare anul întreg, de cât 

a avea unul bun și numai pe un timp scurt ori cât de bine 

Vai plăti. Tot aşa şi cu cele-lalte specialități, fiind-că omul 

de meserie tot-d'auna, va preferi serviciul îndelungat chiar. 

şi cu o l6fă mai modestă, dar unde are .asigurată ocupa- 

ţiunea pentru anul întreg, eventual pentru mai mulţi ani 

și vița întregă, de cât altul temporar cu o I6fă ceva 

'-maă mare, unde de obiceiii consumă și perde .cee ce a 

câștigat. Deşi în timpul modern agricultorul este în de- 

pendenţă de comerciant și de bursele de cereale, şi este . 

bine ca, să observe şi el şi urmărescă de aprope mișcările 

- comerciului naţional şi internaţional de producte, totuși nu 

se va putea dispensa de concursul negustorului misitului, 

etc., fiind-că acela va! obține resultate mai mari de cât .. 

el pe'basa împărțirei muncei. | 

Defectul principal al organisaţiunei n6stre economice, - 

provine din “reducerea .personalului administrativ şi orga- 

nisator la 'din “urmă expresie, ca să nu cheltuiască cu 

el și apoi înlocuirea, agricultorului de meserie prin ne- 

“gustor. De multe ori. în posturi. cardinale și de cea maj - 

mare - responsabilitate, găsescl la noi aplicaţi 6meni fără 

de .nici o cultură şi: pricepere în ale agriculturei, sub 

“titlu de men de încredere şi de băieți, cari nu au la ac- 

- 
tivul lor de cât încrederea patronului şi un timp Gre-care
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servit în vre-o prăvălie. Ei fiind recrutaţi de obiceiii din 
condițiunile cele mai jose, se mulțumesc cu puțin, în 
ceea ce privesce hrana şi locuința, și cu .0o ]6fă mică, iar 
arendașilor le convine acâsta, ca să nu speseze cu ei și 
cu 6menii de serviciă, şi nici îmbunătăţiri să n'aibă de 
făcut pe moşie pentru. intreținerea lor. Nimic mai greșit și 
„mai pervers de cât acâsta,. Sa 

Negustorul scos din negoţ şi pus la altă trâbă, tot la 
negoț se întârce și negustorie'va face. Pentru negustor 
ca, ocupaţiune și mijloc de câștig este uşor să trecă de 
la o branșă la alta, să închirieze o: prăvălie deja exis- 
tentă ori să deschidă alta din noă, de la comerciuă. să trecă 
la cârciumă ori la industrie sai .vice-versa, căci în. tâte 

sunt aceleași obiceiuri şi deprinderi, chiar. şi dacă prin . 
„aceste schimbări şi metamorfose el nu face ir6bă şi aduce 
“puţină pagubă la alţii prin concurența ce le-o face, dar 

el este inofensiv. și în casul cel mai grav se ruinâză pe 
sine singur, arare-ori ruin6ză el. și pe alții. 

Cu totul de alt soiii este agricultura. Acolo negustorul - 
pâte să facă pagube grei de reparat, dacă va face ne- 
gustorie din tote, și va căuta; să fructifice tâte ce i se pre- 
sintă înainte, să facă bani-din ori-și ce, și să reducă chel- 

"tuelile și să facă economii acolo, unde ele nu sunt potri-: 
„vite. Influenţa, -lui asupra locuitorilor” și moşiei mai tot- 
d'auna este funestă chiar dezastrâsă, când el face negoţ 
în loc de cultură, şi negustoria o confundă des cu agri- 
cultura. Acesta o. vedem dilnic și pe ori şi care moşie de 
la noi în parte, în detragerea și fructificarea tuturor is- 
vârelor de venit ale moșiei în favorul săi propri, cari 
înainte nu erai: în fructificarea proprie a alimentelor, le- 
gumelor, laptelui, ouălor şi pânei, pe care agricultorii din 
alte țări caută să le desvolte și menţină muncitorilor și 
argaţilor lor proprii; apoi în ţinerea locuitorilor cu po- 
rumbul nedijmuit cu săptămânile și lunile, numai ca să 
nu plătescă încă un om saii doi mai mult, cari să le dij- 

„ muiască porumbul la vreme, numai că să nu cheltuiască 
„mai mult, deși plata a unul sai 'doi Gmeni pe lună nu. 
face nici a suta ori a mia parte din paguba causată lo- 
cuitorilor și lui prin încingerea porumbului prin intemperii
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şi zăpadă; în fine în scoterea țăranilor cu vitele atât de 
slabe în primăvară .ca să nu potă lucra cu ele nici lor 
şi nică la proprietate, când timpul este mai propice de 
muncă, din causa slăbiciunei vitelor. De altă parte vitele .. 
de muncă sunt neproductive; vitele și plugurile :proprii 
nu renteză, şi este mai avantagios de a le lua cu chirie, 
a împrumuta şi închiria trăsura şi cai de pe la birjari de 
a merge cu ei la moşie de cât aţinea şi cresce cal pro- 

prii- etc. ” | - 

Dar nu numai la noi în ţară se constată atari feno- 

mene defavorabile, ci și în alte mai cu semă unde ele- 

mentul: negustoresc per escelenţă semit, se avîntă cu du- 

iumel în arendi de moşii, în Ungaria, Rusia, în cât gu- 

vernul rusesc a trebuit să ia măsuri seri6se contra lor. 

Americanii de nord cari sciii să prețuiască pe om la ei 

acasă” numai după banul de care dispune-cine-va, totuşi 

"trebue ca şi yankeii -practici. ai făcut experiențe destul 

de amare cu negustorii fermieri, căci iată ce dice econo- 

mistul II. C. Carey, unul din persânele cele mai autori- 

„sate ale lor. : :. E 

«Intre toţi 6menii, qice el fără îndoială, că omul cel 

mai nemilos este negustorul, facă el comercii cu sclavi - 

sai cu ori-ce soiit de mărfuri. Dintre tote ocupaţiunile 

omenesci nici una nu este așa de bine calculată spre tâm- 

pirea d'aproupelui săi, dacă nu până la năbuşirea şi stin- 

gerea complectă a sentimentelor celor mai bune din inima 

Omului, ca o prea mare înclinare spre negoț.» 

Deci departe de a fi un merit trecerea agricultorului 

prin o casă de bancă ori de comerciii, din contra ea este 

defavorabilă. . Si | | 

«Nu zace în firea meseriei de agricultor ca ea să dea 

un câștig mare.la început, și mai puțin ca resultatul 

material să iasă îndată la iveală, în. raport cu munca şi 

„sacrificiile depuse. Din potrivă venitul net din agricultură 

este și în timpuri favorabile numai modest, iar răsplata, 

principală pentru sacrificiile fâcute se ivezce numai după 

un şir îndelungat de ani. De aceia trebue ca agriculto- 

“rul să aibă tot-d'auna răbdare Şi perseveranţă; mai de-
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parte el să fie econom și oruțător, să se ferescă însă de 

a cădea în avariţie». v. d. Goltz. 
Pe lângă reducerea extremă a personalului de admi- 

nistrație în moșiile nostre mari şi mici sub titlu de eco- 
-nomii bugetare, și din lipsa de mijloce, deși în altele a- 
vem şi lucrăm cu un personal chiar mult prea numeros, 
un alt defect constatat de noi aprâpe pe tote moșiile mari 
și mici din ţară este lipsa complectă de un servicii .de 
control, declarat formal ca atare, şi care nu există în ființă 
nicăiri tot pe motiv de economie. Apoi cei mai mulți din 
proprietarii şi arendașii noştri, cari nu stati la ţară ori 
pe timpul absenței lor de.la moșie, însărcineză în ascuns 

“cu supravegherea și controlul administratorului moșiei, 
persone de condițiuni inferidre, vre-un grec pripășit pe 
moşie şi în comună, cine scie în ce calitate, ori fără un 
servicii determinat, pe menagera și femeia din casă, pe. 
vizitii, etc., cari de obicei. fac pe spionul şi dilatorul.: 

__Acâstă- practică este: și umilitâre pentru administrator de. - 
“a se sci pus sub paza subalternilor săi, iar de alta nu 
duce la nici un: resultat, fiind-că persânele de încredere 
ale boerului ori şi cât de vigilente ar fi ele, sunt lip-. 
site de cunoscințele. necesare ca să pâtă supraveghia și 
controla eficace administraţia unei moșii mari. Ea dă loc 
numai la denigrări și denunțări vecinic nefundate. 

De multe ori însă se întâmplă contrarul, ca controlor: 

şi controlat după mai multe certe și sfedi lăuntrice cad 
la învoială, şi ajung de stăă cum se dice sub aceeaşi 
plapămă, sunt de aceeași apă, şi pentru a astupa gura 
cui-va și a mulţumi pe un areat ori persână de condițiuni 
inferidre, nu trebuesce tocmai mult — dacă consciința şi 
simțul datoriei lipsesce. 

Deci în loc.de un control în ascuns şi deghizat mai : 
bine unul public, prin angajarea unui om de meserie și 
competinte, ca, inspector domenial ori. controlor, 'care să 
aibă să inspecteze de 2—3 ori pe săptămână moşia și fie-. 
care. trup de moşie în parte, regulat şi pe nesinnţite. 
Inspectorul acesta de bună credință, şi are tot motivul 
de a [i de bună credinţă, căci depinde. cu serviciul și 
întrâga existenţă a lui de acesta, prin desele inspecţiuni ce
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face ajunge în curând .să fie în curent cu tote lucrările, 

vînqările și recoltele de pe moșie, aşa că nimic nu se pote 
face fără scirea şi învoirea lui; deci abus nu pote exista 

dar lipsesc denunțările vecinice, suspiţionările şi incrimi: 

"nările reciproce dintre patron şi funcționari, sait 'pone- 

_grirea funcţionarilor între ei și dispar neînțelegerile: de 

acolo, unde ar trebui să fie armonie. Abusuri și malver- 

sațiuni nu pot să existe, fiind inspector și administratori 

egal şi deplin responsabili, iar administratorul câştigă în' 

inspectorul săi o personă cu mai -multă autoritate şi 

experiență de: cât el, şi în chestii grele îi. pote, fi de 

mare folos, în raportul lui cu proprietarul şi în cas de di- 

„sensiuni cu muncitorii moşiei, .eic. In -ori-ce caş con- 

- trolul public este de o mie de ori mai de preferat înaintea 

unui: control deghizat, şi exercitat din partea, unor persone - 

"ce condițiuni înferidre. | 

, 

Ca pe lângă diriginte și inspector sai controlor mai 

este necesitate și de contabil şi de o contabilitate regu- 

lată,- aceea, este lucru patent pentru ori şi cine. Chiar şi 

ţăranul trebue să-și porte adi o contabilitate. : Pentru evi- 

tarea, ori cărei bănueli şi umbră-de bănudlă ca principii 

se pote avea, .că cel ce acordă și aprobă plăți, să nu -le 

facă tot el, ci casierul contabil, ori. contabilitatea, și. cașa 

să “fie ţinută de 2 persâne diferite şi numai sume mai 

_mică se pot administra şi face direct şi de administrator 

verificându-le în urmă la 'casă direct. Dacă 'moșia este 

mare sati că sunt mai multe moşii în. apropiere ori în le- 

gătură una de alta, este mai nimerit de a avea un singur 

casier pentru! tote, care revidâză socotelile trimise. de la 

fie-care moşie. sai trup de moșie în parte, şi merge odată 

„pe săptămână la fie-care din ele pentru făcut plăţile şi înca- - 

sările. De cât administrator, casier, contabil pentru fie-care . 

moşie în parte în aceeași persână, mai bine un contabil 

şi un casier central. pentru tote moşiile. Se 

- Este o greşală. de neiertat din partea proprietarilor 

mari şi administraţiilor publice de la noi, dea nu aplica și 

ţinea personal de specialitate la moşii pe motiv, că ei arendeză . 

moşiile, și nu ai de cât un advocat pentru încheierea 

contractelor de arendare şi a contractelor de învoclă cu
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locuitorii şi executarea deplină a acelora, iar încolo aplică 
numai 6menii lipsiți de ver-ce cunoscințe de agricultură 
ca 6meni de, încredere — regisori etc. La tâte administra- 
ţiunile de moşii mari publice şi particulare, serviciul con- 
tenciosului este singurul și cel mai important, şi tot odată: 
însărcinat şi cu administrarea averilor şi bunurilor de tot 
soiul ale familiei, inclusive a, moșiilor ce se caută i în regie, 
până la, posibila rearendare a lor. : , 

Despre ceea ce se face și nu se face pe moşie, cum 
chivernisesc arendaşii cu bunurile încredințate lor, și cum 

„se conserva substanța bunurilor, despre aceea nime nu 
întrebă “şi nici caută. - Insă precum nu -pâte să dăinu- 
iască la infinit cultura rapace, ori și cât de comodă ar fi 
ea pentru unii sait alții, din causa sleirei fatale a pămin- 
tului, tot.aşa nu pot să dăinuiască nici modul de exploa- 
tare cu personalul restrâns și neformat de adi.: Credem 
deci a face un servicii proprietarilor noştri mari şi mici 
de a arăta aci modul de organisare şi funcţionare a unor 
moșii mari bine conduse din străinătate, cari trec de model. 

" Organisarea moșiilor și. domeniilor. 

Pe ori și ce moşie mare. ori mică, ca ea să progreseze 
trebue să fie o conducere unitară și continuitate a lucră- 
rilor. Cu cât; acestă conducere unitară se exercită timp . mai 
indelungat de una, și aceeași personă, se află în una şi 
aceeași mână, cu atât mai bine pentru moşie și pentru lo- 
cuitori, căci numai persona stabilă pe moşie timp îndelungat 
pote să cunâscă și aprecieze bine calităţile şi defectele ei, şi 
scie dacă moșia a progresat şi crescut în valâre, ori că ea a! 
dat înapoi!? Vecinica schimbare de persone și sisteme, ese 
mai tot-d'auna în detrimentul moşiei și a-l locuitorilor. 
Administratorul negligent, și incapabil şi așa nu o pote 
duce mult nici pe moșie și nici cu locuitorii ci trebue să 
plece, pe când schimbarea, prea dâsă de persâne și sis- 
teme pe o moșie, este semnul unei rele chiverniseli și că 
moșia, scade din valdrea ei. 'Tocmai prin desele schimbări de 
persone și sisteme se caută a, se preveni și să se mascheze.
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_decadența moşiei, unde noul venit este chemat să. aco- 

pere şi dregă ceea ce aii stricat predecesorii lui, şi de 

obiceiti mai r&i se încurcă şi el, din lipsa de experiență 

"și în necunoscința de persâne și de. lucruri. e 

Din contră stabilitatea persânelor şi sistemelor și pro- 

gresul în tote este semnul trăiniciei. Nici.pentru proprietar 

şi patron nu este indiferent ce fel de om are şi ţine el 

pe moșie, şi în ce relaţii se găsesce acela cu locuitorii. 

Pe administraţorul bun va căuta să-l menageje şi îl va 

ținea ani îndelungaţi, eventual să-i acopere unele mici gre- 

“şeli şi defecte ale lui, şi va căuta să-l ataşeze și mai bine 

de -moşie prin sporirea, lefei. și alte beneficii mici și mai 

mari, proporţionale cu sporirea venitelor moșiei și. cres- 

“cerea el în valâre.. ,: | o 

Dirigintele sat administratorul moșiei, trebue să aibă 

tot-d'auna mână liberă în organisarea și „conducerea ex- . 

ploatațiunii moşiei, fie el proprietarul însu-și, fie cu plată 

avend să suporte deplina răspundere de faptele şi de reu:. 

şita ei. Mai bine se află el-când este proprietarul în per- 

s6nă, şi dispune de capitalul necesar pentru învestire şi. 

exploatarea. moșiei, căci atunci el nu are nici o pedică în 

disposiţiile sale, de cât aceea a conservării şi mărirea a- 

verei sale, şi are îndoitul avantagiă de a îngriji şi de con- 

servarea moșiei sale, şi de capital casă nu-l perdă. Pro- 

prietarul care nu dispune de capital suficient, ori. că mo | 

şia, sa, îi este afectată, la Credit saii particulari, are mai 

„puţin imână liberă în decisiunile. sale.: Și mai puțin liber 

„de cât proprietarul este arendaşul cu termene mai lungi, 

“si relativ mult mai restrins este arendașul, care are moşia 

luată cu arendă pe termene scurte de 5—"7 ani, Şi mai 

puţin liber este administratorul care este funcţionar plătit,. 

căci el are să .țină s6mă de doleanţele proprietarului și 

„de interesele arendașului, de obiceiii patronul săi nemij- 

locit, și să caute să le cultive șisă aducă în armonie pe 

ambele după putință. In aparență el ar fi cel mai restrins 

în măsurile și disposiţiile sale, dar în realitate nu este așa. 

Proprietarul. deși stăpân absolut asupra moșiei sale, încă . 

“nu este tot-d'auna și un bun cultivator. Sunt casuri nu- 

merdse, unde marii proprietari, descendenţi ai unor fa-
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milii vechi ilustre, fruntașe ale țării şi încercaţi în trebile 
țării, cari ei înşişi at adus servicii reale statului, când 
s'au întors acasă la moşiile lor la chivernisirea: propriei 
averi, ai scrintit'o și ai cădut din greșslă în greșelă, în 
cât la urma urmelor ati fost siliţi să o abandoneze şi sai 
să-și dea moşiile iarăși în arendă, sau să recurgă la lu- 
minele şi concursul unor 6meni mai încercaţi de cât diînșii, 
și să-și angajeze directori şi administratori cu l6fă şi să 
le dea acestora deplina putere, de care dinșii nu s'aii putut 

“servi într'un mod util pe moşia proprie. 
„„Arendașul încă nu o scote ușor la cale,-chiar dacă el 

dispune de mijlocele necesare, şi: de inteligența cerută, 
fiind-că el prin alte interese ale sale este legat de oraș, 
cu negoţul, ori angajat la alte moşii şi -afaceri ale sale, 
în cât el-nu pâte depune tot zelul şi stăruința, sa în cul- 

„tivarea unei singure moşii şi să-i sacrifice tot timpul sâă. 
Apoi mai cu s6mă la noi, unde clasa arendăşescă de alt-fel 

„forte numersă, se recruteză unic dintre târgoveţi şi al- 
băstrimea de la orașe, arare:ori arendașul se pâte priva 
pe sine de distracţiile și plăcerile: sgomotâse, ce le oferă 
oraşul, ca să se surghiunâscă și ședă anul întreg la ţară, 
lipsit de confortul obicinuit și de distracţiile îndatinate: 

„Dacă o va face, o face numai pentru un timp mai scurt, 

considerându-se ca, mosafir și pasager la moşie, care stă 
în' tot momentul gata de plecare. Cei mai mulţi vor face 
cultura de la oraș și din depărtare. Zelul şi abnegaţiu- 

„nea îi lipsesce, ori. și cât de marear fidorul de câștig. - 
Cu totul alt-fel la administratorul ca agricultor și om 

de meserie, care de mic copil a fost deprins cu viaţa, mai 
„puţin, sgomot6să și mai oţelită de la ţară, cari îi cunâsce 

plăcerile și greutăţile ei deplin, şi în varietatea şi ordinea 
succesiunei lor “și găsesce distracţie și despăgubire pen-. 
tru multele neajunsuri de. tot felul, ce întâmpină el 'dilnie 
și peste an. Pe el greutăţile nu-l înspăimântă şi nici des- 
curajâză şi face să-i scadă. interesul mijlocit şi nemijlocit * 
„ce portă fie-cărui lucru și operaţiuni în parte, căci în va- 
riațiunea lor şi în observarea de aprâpe a fenomenelor 
naturei, ÎȘI găsesce el mângăiere, și câștigă noui puteri 
pentru noui creațiuni și în a pune o stavilă, celor nefa-. 

. . N 4 i '
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vorabile, care ameninţă disposiţiile şi productele sale. EI 

duce o luptă continuă fără zăbavă și fără preget contra. 

fenomenelor şi forţelor. naturei, aci oprimându-le, aci cău- 

tând a se servi de -ele și a le pune în serviciul său pro- 

priii. Precum în patură nu există repaos şi linişte de cât 

relativă, tot ast-fel este şi el neobosit și neîntrerupt o- 

__cupat de diminsță până sera târdii, de primăvară până - 

_tâmnă şi chiar şi iarna; pentru elnu este di de plâie şi 

de sâre, nu există viscol. şi intemperii, cari să-l -oprâscă “ 

şi reţină din  ocupaţiunea sa. Chiar Dumineca şi s&r- 

bătârea, el este de multe ori ocupat diua de jumătate, și iarna 

incă trebue să-și găsâscă ocupaţiune, căci are să-și com- 

plecteze registrele, să-și încheie socotelile. Şi ocupaţiunea 

continuă şi grija necurmată fac fericirea, şi boldul cel mare 

al lui către noui planuri și noui acţiuni. Drept recreație. 

“ citirea unor reviste şi cărți de agricultură şi de specia- 

litate îl satisface şi-i compenseză alte distracţii. 

__ Pe moșii mari estinse _dirigintele portă numirea de di- 

rector, și director domenial, pe cele relativ-mai mici nu- 

mirea de administrator, une-ori și veghil. Ajutorele lui 

nemijlocite sunt: administratorii 'și sub-administratorii, 

unul saă mai mulți, adjuncții sai ajutorele şi practicanții 

şi personalul inferior, !ogofeți, mecanic-şef al atelierului 

chelar, şurar, magaziner, pristav, pândari, scutar, etc,, 

alte-ori și mai cu semă pe moșiile mari, are ca ajutore 

nemijlocite ale sale pe contabil și casier, care-i înlesnesce 

- “administraţia și controlul, prin purtarea registrelor . de . 

contabilitate, iar casierul face plățile şi încasările, și diri- 

gintele își reservă sie-și numai ordonanţările și aprobările 

de plată. Pe moșiile mai mici administratorul trebue să 

“facă şi pe contabil şi pe casier, une-ori şi pe silvicultor. 

La administrăţiuni "de averi mari, mai estinse pu- 

.blice şi particulare, există instituit de obicei un consilii 

“de administraţie central, format din Gmeni de meserie 

după specialități, din directorul domenial ca agricultor, 

din: un silvicultor șef—pentru păduri și vinat, un maiestru 

al .pescăriilor peste bălți — un inginer. de mine, apoi un 

casier, contabil, pentru chestiunile de drept și de conten- . 

cios este un advocat, director causarum jurium, pentru
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“lucrările technice un inginer architect. Consiliul se în- 
trunesce odată ori. de mai. multe ori pe lună, în ședință 
plenară, unde se desbat şi aprobă diferitele. proecte de 
cultură şi cheltueli mai mari, propuneri de amelioraţiuni 
etc., ce sosesc de la diferitele moșii şi administraţiuni în 
parte. Mai multe moşii saii grupuri de moșii mai apro- 
piate de olaltă, formeză o direcție domenială ori o cir- 
conscripție cu un inspector în frunte. Domeniele şi lati- - 
fundiile sunt administrate . de -obiceiii de .un director și 
mai mulţi administratori, cari -se pot subdivide în diferite 
clase şi grade. In casul acesta. fie-care administraţie şi 
trup de moşie îşi are inventarul ei proprii, și este con- 
siderat ca, o moșie a parte ori trup de moşie deosebit, 
iar directorul domeniului nu. are de cât conducerea și 
direcțiunea supremă a dministraţiunei întregi şi controlul . 

“pe care îl exercită singur în persână ori ajutat prin unul: 
sau mai mulţi inspectori şi agenţi de.control. . 

__ Fie-care moşie mare saă mică'ca să progreseze trebue 
să se bucure de o conducere și direcţiune unitară. Diri- 
gintele ei fie proprietarul însuși, fie arendaș, ori şi numai 
un administrator plătit pentru acâsta, este tot odată or- 
ganisatorul și ocârmuitorul ei. Nimic nu este mai greșit; 
de cât dea sta la oraş și a face agricultură la ţară, şi în 
provincie, de a dispune executarea şi angajarea de lucrări 
din depărtare, ori prin persone 'necompetente, cari nu 
cunosc nici meseria, şi nici relaţiile locale. Nime nu pote 
servi la doi stăpâni de odată, dar nici disposiţiunile luate 
de 2: stăpâni de odată nu pot să conglăsuâscă, ca să dea. 
tot-d'auna, bune resultate. De aceia proprietarul care stă 
la oraş ori departe de moşia sa, şi vroesce să-și arroge 

„şi reserve sieși Gre-cari drepturi şi ingerințe în adminis- 
trațiunea, moșiei sale, aceste să fie bine stipulate în con-: 
tractul de toemslă a dirigintelui săi, şi să se refere mai 
mult numai la dreptul de aprobare a planului: de. cul- 
tură, eventual. la modificarea, aceluia, la “aprobarea de 
cheltueii mai mari peste 'o anumită. sumă, la, angajarea 
de lucrări mari. costisitore, la numirea, și avansarea perso- 
nalului, la vindarea de producte şi -vite peste o anumită. 
sumă etc:, iar încolo facultatea, de organisare şi de dis-
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punere de 6meni, vite, și unelte, să. o lase cu totul la 

discreţiunea şi în sarcina administratorului sâii, care tot 

odată pârtă și răspunderea de reuşita, lucrărilor. 

Insă totul trebuesce regulat şi stabilit de mai "nainte, 

ca fie-care din personalul superior să scie, cari sunt atri- 

buţiunile şi îndatoririle sale proprii și cercul lui de ac- 

tivitate şi răspundere solidară, ca să nu ancheteze și coli- 

deze nici unul cu atribuţiunile celor-l'alţi. Ca să o potă 

face şi regula acâsta, este necesar ca dirigintele însuși 

să scie precis până la ce grad are mână liberă, și până 

la 'ce punct depinde el de patron, în a dispune de su- 

balternii săi, de 6meni, vite, şi unelte. | 

Funcţionarii superiori și impiegaţii moșiei este bine ca 

să-i numâscă proprietarul la propunerea dirigintelui, căci 

este grei de a lua, .cineva răspunderea faptelor unor. . 

funcţionari, pe care el nu-i cunâsce sai că a fost contra; 

numirei lor, necunoscendu-i deci în de ajuns, ori cunos- 

cându-le defectele, şi insuficiența lor față de posturile ce 

li se încredințeză. De cunoscinţele lor trebue să fie. ad- 

ministratorul orl dirigintele de mai nainte convins, 'căci 

de ea depinde gradul de independenţă și r&spunderea ce 

pote lăsa la fie-care, și controlul ce are a-și reserva pe 

sâma sa. Numirea și impunerea cu de a sila a tot felul 

"de pers6ne străine, necunoscute ori neagreate de diînsul,, 

pu este recomandabil, fiind-că de la început intră zizanie 

şi discordie între dinșii, şi serviciul suferă. Cea mai bună 

metodă de numire și promoțiune este aceia, unde fie-care . 

funcţionar face un anumit stagii pe moşie, înstibuțiuneă prac- 

ticanților, și dacă după cel puțin 2 ani de dile ratifică 

speranţele puse într'însul, și dirigintele a avut ocasiunea 

să se convingă în de ajuns de destoinicia sa, îl propune 

pentru avansare ori numire definitivă. In cas contrar el 

trebue să părăsâscă serviciul și să-și caute din vreme altă 

moşie. A tot muta pe funcţionarul ce nu corespunde, de pe: 

o moşie pe alta drept pedâpsă și îndreptare, nu este de folos 

şi nică că-și ajunge scopul, fiind-că în localitate face mai 

bună trebă cunoscând raporturile locale și pers6nele,. pe 

când pe altă moşie şi. în altă regiune, trebue să facă, și 

Pa 

«



622 

el un noi stagiti de practică, până. ce apucă 'să cundscă, 

moşia. şi pers6nele cu care are a face. 
Dirigintele să ceră ascultare şi supunere : necondiționată 

de la toți subaltenii s&i, dar o centralisare excesivă nu este 

„nică o dată bună, căci el nu pote fi peste tot locul și de 

-multe ori se schimbă mai iute raporturile și vremea,: de 

cât le pâte el prevedea, din “depărtare, sub care s'aii dat . 

ordinele, şi deci executarea strictă a lor devine ds prisos, 
ori chiar imposibilă. 

De aceia esto mai bine ca numai în trăsături generale 
să dea instrucţiunile numai directiva subalternilor” săi ne- 
'mijlociţi,. iar modul de executare să o lase cu totul în sar- 
cina ' lor, și să le lase până la un punct anumit iniţiativa, și 
o parte din răspundere, căci de multe ori se schimbă mai 
iute vremea şi raporturile de cât le-a: putut el prevedea : 
ori presupune, dar le observă încă la timp cel care se află 
în localitate şi pote lua în consecinţă, m&suri de îndrep- . 

„tare. Și iarăși funcţionarul mai puțin. de, sine stătător și 
negligent în executarea, ordinilor primite și a îndatorirei 
sale, are lipsă de mai mult control şi supraveghere, de 
a fi ţinut de aprâpe în cârdă, pe când-la altul silitor şi 
punctual în tâte, tutela şi controlul des devine de prisos, 
şi: chiar supărător. Și administratorii să aibă la rîndul lor . 
fie-care aceleaşi .reguli de observat față de subalternii 
lor şi asupra personalului de: servicii, care depinde în 
tâte de ei direct. 

Mult face însă pentru o moșie mare găsirea unui di- 
rector bun sai unui administrator de valdre. Ca să devină 
cineva administrator bun la o moşie mare și domenii se 

cer forte multe calităţi şi cunoscințe de 'persâne şi lucruri, 
„şi mai înainte de tâte el să scie și impune, şi să scie să 

şi represinte cu demnitate. De aceia în postul de diriginte 
sati de administrator independent al. unei moşii mari, nu 
ajunge cineva de cât la o virstă înaintată, și-după, o. prac- 
tică îndelungată, unde virsta matură, şi experiența înde-. 
lungată i-au “clarificat și lămurit vederile, Şi i-a dat acea 
seriositate și cunoseință, de persâne şi lucruri, care îi 
permite să îi distribue pe fie-care conform cu aptitudinele 
sale, şi să ferescă şi moşia de sbuciumări şi Sguduiri vio-
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lente. De cele mai multe ori a ajuns în aceste posturi înalte 
de încredere după o pregătire seri6să generală şi de spe- 
cialitate, şi având şi experienţa, mai îndelungată în exerciţiul 

- agriculturei şi culturei mari sistematice. Numai aceste ii 
daii dreptul şi siguranţa aceia de a dispune după mai bună 
chibzuinţă a sa de subalternii săi, de 6meni și vite și a 16 
întrebuința pe tâte şi toți în. mod util pentru moşie. . 

Îi lipsesce una sati alta, din calităţile lui personale, îndată. 

perde din autoritatea şi prestigiul, de care trebue. să se 

bucure necondiționat înaintea subalternilor, căci îi lipsesce 

siguranța în disposiţiile și măsurile de luat, esiteză și se 

îndoesce el de reușita lor. Atunci întrâga organisațiune şi 

“administraţie degenereză şi se încurcă, ori că trece în 

mânile altora și decade în deplină anarchie. De aceea este 

de lipsă ca el să dispună de o bună rutină şi perspica- 

citate în afaceri. Administratorul: diriginte nu are să lu- 

„1 _creze la muncile brute ci să pună să lucreze și să facă 

să muncâscă alţii. Şi totuși el este sufletul întregei între- . 

prinderi și organisaţiuni, „spiritul lui și ochiul trebue să 

veghezs în continuii și să fie pretutindenea. 

In postul. de inspector şi controlor se preferă tot-d'auna 

pers6ne mai tinere, ca mai mlădiose şi mai elastice, cari 

“pot suporta mai uşor alergătura, căci diua întregă ele sunt 

în șea și de multe ori ai să schimbe caii şi obosesc câte 

2—3 cai pe di când este munca intensivă ori că moșia 

este prea întinsă, desfigurată şi trunchiată. Cu cabrioletă şi 

trăsură arare ori pote să se deplaseze şi să ajungă pre- - 

tutindenea, şi. este avisat numai la călărie şi qiua întregă: 

se află în şea, condiţiune pentru un om mai în etate 

greii de suportat cu săptămânile de-a rindul. Sunt ano- 

timpuri, unde cu trăsura g6lă nu -pote eşi din curte peun 

teren. argilos cu drumurile desfundate. o” 

Pentru posturile de administratori subalterni şi sub- 

administratori se preferă 6meni mâi fineri căsătoriţi ori 

necăsătoriți. Cei căsătoriți sunt de preferat pentru admi- 

nistraţiile mai mari, şi să-și aibă domiciliul la curţile prin- 

cipale, unde sunt concentrate mai multe obiecte și valori, 

cari recer mai multă supraveghere, căci ei stati mai mult 

acasă la familie şi supravegherea, este mai eficace; pentru
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curţile mai mici şi fliale,.la trupuri isolate de moșie se 
aplică ca sub administratori şi ajutore, 6meni tineri încă niecă- 
sătoriţi, cari stau sub controlul şi supravegherea mai desă 
a administratorului șef al ocolului. Une ori: la posturi. 
isolate se pot aplica şi impiegaţi inferiori, recrutați dintre 

absolvenții şc6lelor inferidre de agricultură, ori logoteţi 
isprăvnicei, etc. . 

“ Pentru posturile sub-alterne de ajutâre, 'sub- administra- 
tori, regisori, practicanți, se potrivesc 6meni! tineri între 

20—30 ani cari îşi fac stagiul şi se află. ajunși în florea 
vieţei şi în deplină putere. Cei mai mulți din ei pot deveni 
mai târdiii administratori, inspectori, arendași, proprietari. 

Mulţi vor preferi să facă și la noi un stagii de sub-ad- 
ministrator sat administrator sub-altern în: o moșie străină 
bine -organisată, ca, să-şi câștige acolo experiența şi rutina 
necesară pe contul altuia de cât pe a sa proprie. De obiceiit 

“la 'etatea de 30 ani este bine ca omul să ajungă într'un 
post independent, căci d'aci "nainte cu grei se mai pote 
subordona vederilor altuia. Cu persâne subalterne recru- 
tate din alte meserii și ocupaţiuni-nu facem trâbă,.căci 
nu ai elasticitatea. și tenacitatea, necesară, chiar dacă ar. 
fi totă buna-voinţă la mijloc. . 

Ca, contabil și casier se pot angaja persâne cu curioscințe 
de agricultură și de contabilitate, ori numai dintre absol- 
venții şcâlelor de comerciii secundare ori superidre, cari 
însă trebuesc mai întâiu inițiați în afacerile agriculturei 
și ale unei moşii mari. Pe unele moșii este însă obiceiul 
de a trece pe practicanții şi stagiarii moșiei după un 
anumit stagiă de practică în administraţia moșiei, la con- 
tabilitate şi. lucrările de biuroi, ca să le cunâscă şi pe 
acestea, căci se pâte ivi casul că ei ca administratori in- 
dependenţi să aibă să facă şi pe contabilul, ca să şi “ţină 
înșiși registrele de contabilitate și să încheie socotelile şi 
să pâtă cunâsce întregul mecanism al gestiunei unei moșii” 
mari. Unde să le înveţe şi cunscă pe aceste,. dacă nu ai 
avut timp să, se deprindă cu ele la tinereţe? De aceea ei 
trebue să cundscă bine şi contabilitatea. 

La administraţia Domenielor. Corânei de la noi, 
nistratorul general portă titlu de Administrator iar per- 

admi-



  

> 635 

sonalul diriginte, în silvicultură portă numirea de șefi de. 

ocâle sai silvicultori, cei din agricultură : şefi de regie 

pentru moşiile căutate în regie, apoi şefi de cultură şi" 

sub-şefi de cultură, cei de pe. moşiile singuratice; apoi, 

mai sunt aplicaţi în serviciile ei brigadieri silvică isprăv- 

nicei şi pădurari. Administraţia încă n'a ajuns la o îm- 

- părțire a muncsi efectivă, căci atât şefii de ocâle cât şi 

cei de. regie sunt luaţi dintre silvicuitori. | 

Precum pentru o trupă ca.să fie bună şi: tot-d'auna la, 

înălțimea chemării ei, se cere nu numai un comandant 

bun şi. oficeri instruiți, ci să aibă și sub-oficeri buni, cari - 

sunt în contact neîntrerupt și nemijlocit cu trupa, -şi de: 

aceea reangajarea de sub-oficeri buni sa introdus actual- 

mente în tâte armatele pentru mai bună instrucție a sol- 

daţilor. Tot aşa, şi la o moșie mare, afară de' diriginte 

harnic și de administratori buni se cere, ca moșia să po- 

s6dă şi un număr de împiegaţi devotați și constiințioși 

“în îndeplinirea serviciilor ce le sunt încredințate. Ei încă 

nu se pot nici improvisa şi nici forma peste nopte. Po- 

sesiunea, lor însă face forte. mult pentru o moșie, mai cu 

s&mă când e lipsită de braţe, unde trebue să recurgem la 

muncitori streini. cari se schimbă în fie:care an, şi avem 

- - munsitori slabi nedeprinși cu munca sistematică. Cadrele 

de impiegaţi. buni sunt de nepreţuit pentru moşie, căci. 

“prin serviciu îndelungat pe moșie, prin emolumentele mai 

mari ce li se acordă ei sunt stabili şi-a ajuas de “și. 

identifică interesele lor în tote cu ale moşiei. 

.. Pentru posturile de impiegați şi- personalul inferior de 

executare şi control se potrivesc pine absolvenţii şeolelor 

inferiâre de agricultură, ori absolvenţi a una sait două 

clase gimnasiale. ori reale inferiore. In lipsa acestora daii 

foştii sub-oficeri din armată un bun material de executat 

„- “ordine, cari şi: dacă nu cunosc încă bine lucrările agri- . 

“culturei sunt însă deprinși cu ordinea, curăţenia și punctua- 

litatea şi se pot. iniţia în curind şi în afacerile. agricul- 

turei. Numai în casul cel mai extrem recurgem la vătafi, 

și avansăm dintre argaţii și Gmenii de serviciu ai moşiei, 

- căci aceştia în casurile cele mai rari sunt în stare să porte 

o insemnare a lucrurilor ce le sunt încredințate, și sunt 

Dr. Maior. IV. — Economia rurală. i | . , Ă 40
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prin multe interese legaţi de 6menii de servicii și: mun- 
citorii manuali, pe cari aii să-i controleze și supravegheze 
de aprâpe, deci. le lipsesce autoritatea . necesară. Mai 

„bine avansăm dintre ei în posturi de. incredere, vătafi, is- 
- prăvnicei, pândari etc. .. aa i 

- Pentru personalul de diferite meserii şi specialităţi, gră- 
dinar, dogar, rotar, mecanic, ferar, etc., se alege tot-d'auna 
dintre Gmenii de aceiași meserie, iar pe cel mai capabil 
şi mai inteligent. dintre ei, cu cunoscințe mai multe, îl 
facem șef al atelierelor. In lipsa de meseriași. proprii 
fie-care administraţie pâte căuta a-și. forma, meseriașii 
trebuincioși dintre fiii șătenilor, şi dintre copii de muncitori 
ai moşiei, cu ajutorul meseriașilor streini, şi multe bucăţi | 
de pâne şi parale, ce actualmente ies din sat şi din ţară . 
afară, pot r&mâne în sat și în favorul sătenilor,. iar patro-' 
nul nu perde prin aceea nimic. e Se 

5) Retribuţiunea funcționarilor și impiegaților moșiei. 

" Funcţionarului numai atunci îi vom putea cere. devo- 
tament, zel, și. abnegaţiune de sine în serviciti. și la în-: 
„deplinirea datorinţei sale, când va, găsi și el pe moşie o 
vieță suportabilă și satisfacerea nevoilor sale. Numai plătind 
pe funcţionarul angajat bine şi în raport cu munca, şi: pres- 
tațiunile, ce îi cerem și cu cheltuelile ce a avut și el cu 
formarea sa, vom putea să avem un funcţionar credincios 
din el, și să-l avem timp mai îndelungat pe moșig. Funcţio- 
narul răi plătit, sub serviciile ce.i le cerem, trebue. să 
devină saii necorect şi negligent în îndeplinirea misiunei sale, sati să caute o compensaţiune în altă parte. - 

Deci nimic nu este mai greșit, de cât a-i pretinde totul; ai cere: marea cu sarea, și a-i impune t6te condițiunile de: îndeplinit, iar la, remuneraţiune sai a-i oleri și da, o lefă cât de mică, ori de a-i promite totul când es 
„nevoe și în strimtâre, și apoi după ce a trecu 
ţi-ai făcut lipsa cu el, a-i căuta pete în ssre 

„ papură, pentru .a te degagia de el cât mai e 
duce și reţine din 16fa şi emolumentele pro 

ti ajuns la 
ut nevoia şi 
și noduri în 
urind, a-i re- 

mise, sub di- 

7
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ferite pretexte, a-i face şicanii şi tot felul de mizerii pentru 
al aduce la desperare, și a-l sili să plece el de bună-voie: 

înainte de vreme, fără de a mai aștepta, să-i dai lefa. Sunt 

patroni cari aii de maximă acesta, și schimbă câte 6—8 
rinduri de: 6meni pe an după sesonele de muncă, şi ei 
ati câștigat o adevărată reputaţiune şi virtuositate în acâsta. 

Alţii aşteptă tot-d'auna după omul providenţial, ce vor 
_dînşii până în timpul suprem, și atunci recurg de nevoe 
la tot felul de persne apte și neapte cum le găsesc, le 

angajâză sub ori-ce condițiuni cu intenţia reservată, ca. 

îndată ce a trecuţ munca să caute a se degaja de «i. 

De: unii ca aceştia noi nu vorbim, căci- nu merită să 

ne ocupăm de ei. Ei nu.aii dreptul să c6ră nici sinceri- . 

tate nici devotament de la funcţionarii şi impiegaţii su- 

balterni ai lor, după ce nici dinșii nu sunt de bună cre- 

dință. Ceea ce le: detrag şi rețin dînșii, amploiaţii lor ne- 

satisfăcuţi şi deveniți prin sistema patronului neonești, 

“caută la rîndul lor să se desdauneze de la locuitori și. 

muncitori, să tragă şi ei pe sforă pe alţii, cum ai fost și 

ei 'trași pe sforă, Este apoi mirare că adi ne plângem cu 

toţii, că țăranul nostru nu mai este cel vechiă, ci cu totul 

schimbat și demoralisat; este corrupt, vițios, nu te mai. 

poţi încrede în cuvintul şi în parola dată. Evident cănu!! 

Noi vom căuta să schițăm aci raporturile patriarchale | 

de încredere reciprocă, care trebue să existe în agricul- 

__tură între paţron şi funcţionari de o parte, şi între func- 

ționari şi muncitori de alta, care nu trebue să, sufere nici 

odată .turburare ori întrerupere în interesul tuturor și al 

“moşiei. 'Tot muncitorul își raerită, pânea sa, și plata muncei . 

sale să fie în raport cu munca depusă. Deși pânea și exis- 

tența necesară sunt cuvinte forte. elastice. şi “variate de la, 

“o regiune: și țară la alta, și supuse la tot felul de varia- 

ţiuni şi schimbări, noi vom căuta, să schițăm în câte-va 

cuvinte modul şi felul .de retribuțiune a personalului su- 

_perior din administrația moșiilor şi în agricultură. 

- Runcţionarului de ori-ce categorie ca om de speciali- 

tate în schimbul muncei şi a serviciilor ce îi cerem, tre- 

bue să-i acordăm o indemnisaţie echivalentă, care să-i re- 

bonifice spesele avute cu studiile sale și să-i asigure nu nu- 

y
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mai o existență convenabilă cu care afost deprins, ci și 
posibilitatea .de a-și ținea familia și cresce copiii și să le 
pâtă da instrucția pe carea avuto și el, şi să-i r&mână și 
lui ceva pris6se, ca să -pună ceva deo parte pentru sine 
să aibă la bătrinețe, în cas de b6lă, şi pentru îngrijirea fa- 
miliei sale, etc. pentru timpul când nu ar mai putea munci. 
E drept și firesc lucru acesta! Apoi emolumentele și re- 
tribuțiunea, lui, variază după condiţiunile în cari a fost an- 
gajat, și după durata aplicărei și menținerii lui în: serviciu. 
“Unde are șanse dea fi avansat şi ocupat mai mult timp, | 
eventual e .angajat pe viața întregă și la cas de bâlă in- . 
firmitate și la bătrâneţe, el nu este scos din servicii. şi 

-. lăsat pe drumuri peritor de f6me, şi amenințat să stea în 
mizerie cu anii, căci are traiul asigurat prin o pensie via- 

„geră şi sustentațiune alimentară pentru nevasta legitimă. 
și copii până la majorat, acolo remunerațiunea, în bani 

„Şi producte pâte fi și mai mică de cât unde lipsesce si- 
guranța, și funcţionarul este. avisat la propriul S&i ajutor 
ca până pote munci să pună ceva din economii la o parte, 

„bani albi pentru dile negre. Alta pâte să fie retribuţiunea 
la o casă mare şi la un proprietar avut, unde are exis- 
tența asigurată pe viață, și șanse de avansare tot la 3-—4 
ani, şi alta unde este cu contract denunțabil în oră-ce mo- 
ment cu vină și fără vină, și stă ca frunza: pe apă. 

Instituirea de pensiuni pentru funcţionarii domeniali şi - 
agricoli se uzitsză fârte des în streinătate, aprâpe la tâte 
administraţiile de ceva importanță; pe moșiile şi dome- 
niile mari, unde sunt aplicaţi mulţi funcţionari, prin : în- 

” ființarea unei case sai fond de pensiuni special al func- 
ţionarilor agricoli, la care contribue și patronul și fudc- 
ționarii moșiei, cu anumite :sume din venit;. pe moşiile 
mai mici prin asigurarea tuturor funcţionarilor la una din” 
societățile de asigurare pentru anumite rente viagere în 

: raport cu anii serviţi. Cu: acesta firesce sporesce și se în- 
-greunâză spesele de explotațiune a moşiei. 

Până acum la 'noi numai pe Domeniile Corânei există 
un proiect de înființarea unui atare fond de. pensiuni, | 
pentru funcționarii din administraţia Domenielor. Apoi sunt 
și casuri unde funcționarii domeniali. și silvici de la par-
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ticulari, "și au societăţile lor de asigurare mutuală, de 
la cari primesc ajutâre pentru timpul de lipsă de serviciu, 
accidente și pensiuni la cas de bâlă îndelungată, etc. A- 
“tari reuniuni există în Ungaria, Silesia; Boemia, ete; . . 

Lâfa şi remuneraţțiunea fancţionarului trebue să fei în 
raport cu munca ce-i cerem și după capitalurile ce dînșii 
administreză. Pe aceiași moșie, şi la aceiași întindere a 
moșiei administratorul va căpăta, o I61ă diferită, dacă este 
diriginte şi administrator independent, sai că el este ad- 
ministrator subaltern sub conducerea și responsabilitatea 
altuia. Mai diferă retribuţiunea și după gradul de inten- 
sitate.a culturei, după capitalurile ce sunt alectate în mo- 
şie; la cultura extensivă se plătesce mai puţin, la cultura 
intensivă, unde sunt tot felul de vite, unelte şi maşini pe 
moșie, şi se face o cultură mai sistematică, mai variată, 
trebue să se plătescă' mai mult fiind și serviciul mai com- 
plicat, responsabilitatea mai mare. 

“ Pentru postul de administrator independent se. “plătesce 
la noi de obiceiti 250—300 lei I6fă lunară şi tain; pentru 

contabil, unde se uzitgză a se ţine contabil, de la 800— 

2.000 lei anual şi tain. Pentru moșiile mari și la dome- 
nii întinse se plătesc lefi de 4 — 600 lei lunar, tain și 

„tantieme, aşa că administratorul diriginte vine cu una cu 

alta la 10—20.000 lei venit anual. Ta lipsa de organisări 

“de 'exploataţiuni sistematice în țară, credem de a “face un. 

“servicii agricultorilor noștri mari, de a arăta modul. de 

" organisare şi retribuţiune a. personalului de servicii, al 

unor ferme model din- vecinătatea nostră, nemijlocită, de 

pe fermele model ale. hergheliei ces. și reg..de la Ră- 

dăuți din Bucovina la o întindere de 4465 ha cu 5 admi- 

nistraţiuni deosebite. i 

_a) Puneţionari. 

1) Director domenial, un oiicer ces, şi reg. de stab,. care este tot odată 

şi comandantul hergheliei statului. - 

2) 1 Inspector domenial retribuit cu 4.000 corâne I6fă' și în n producte: 

” 292 klgr. grâu, 1.080 klgr. secâră, 2.010 klgr. orz, 4l m* lemne 

de foc şi 1.344 -kler. fin pentru vacă.
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3) 1 Consilier revisor, „plătit -cu 2.800 cor6ne 16fă şi producte, ca cel- 
de sus. . 

| - ” - . în producte aă câte 194 klgr. 
| grâu, 540 KI. secară, 160 KI, 

orz, 20,46 m: lemne de toc, 

4.012 klg. de fin pentru site, 
și 57 are loc arabil. 

6) 3. administratori: 2-cu câte 2.600 corâne şi 1 cu 2. 200 corâne. 
1) 4 ajutâre de administraţie (adjuncţi,, cu 2.000. corâne, 1 cu 1.900 cor. 

şi 2 cu câle 1. 800 corâne la olaltă cu 7. 500 şi producte ca cel de sus. 

| în producte 196 kile. grâă, 549 
8) Un arhitect plătit cu 1.600 cor. 18fă | kler. secară, 169 klgr. orz, 

9) Un maşibist-mecan,. cu 1.440 cor. | 20,86 m: lemne de foc, 4.012 
Ra . , klgr. fin pentru vite. 

10) llevi practicanți în număr nehotărit, dar-cari primesc la. o laltă aju- „ 
tre de 3.000 corâne și câte 10,23 ms lemne de foe fie- -care. 

41 șef contabil plătit cu 2.000 cor. 15fă 
5) i casier plătit cu 3.000 corâne I6fă 

b) Inpiegaţi. Ii | - Aa 

11) Un șet de ateliere plătit cu 150 corâne simbrie şi 540 kiloar. secară, 
20,46 m: lemne de foc şi 2.016 Kler. fin. 

___12) 5 isprăvnicei de moşie păcii cu câte 700 = 3.500 corâne și producte 
ca cel de sus. - 

43) 13 îngrijitori de moșie, 5 cu câte 40 corâne : și 8 cu câte 30 corâne lu- 
nar şi producte, - - 

.14) 4 chelari şi magazineri (șurazn), 2 cu „câte 24 corâne, şi 2 cu câte'20 . 
corâne pe lună, și producte ca cei de sus. 

15) 19 jitari sau pândari de moșie, 3 in permanență cu câte 20 „corâe şi 
„16 pe câte 7 luni ă, 16 corâne lunar și producte. - 

17) 39 vizitii â 14 corâne lunar. pg 
18) 169 argaţi la boi â 14 corâne lunar, | argații, vizitii. şi 
19) Un vătaf şi 2 păstori la văcărie vătaful cu 20.co.. | . Muncitorii ca- 

r6ne şi păstorii cu câte 14 corâne pe lună. pată numal câte 
20) 124 muncitori stabili, din cari 80 cu câte 14 cor. | 210 kler. mălait 

pe 4 luni, iar 4 cu câte 14 corâne lunar: dar pe anul drept producte “întreg. pe anul intreg. - 

21) 20 calfe de meseriași, 4 cu câte 50 corGne și 8 cu câte 34 cârâne pe. 
lună dar fără producte. 

- Suma lefi şi simbril pe an, 199, 636 corâne.. 

Rotribuţiunea și remunerațiunea personalului adminis-: 
trativ și auxiliar al moşiei se face parte în bani și parte. 
în producte și alte diferite emolumente.. Este bine şi fi- 
resc, ac6sta. Prin ea, pe de o „parte proprietarul câștigă 
un debușeii și intrebuințare” sigură, pentru o parte. din
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productele moșiei la Gmenii de serviciu ai ei şi pe un preţ 
stabilit de mai nainte, iar aceştia ai întreg tainul și tot ce 
se' produce pe moșie şi le sunt de lipsă pentru propria 

“lor. întreținere, n'ai lipsă să se atingă. de bunuri streine. 
Este bine ca ei să aibă locuința, tainul' întieg și tâte cele 
de lipsă pe moșie cu îndestulare, ca să nu le cumpere 
din altă parte, dar nu mai mult de cât este strictul ne- | 
cesar, căci atunci îl risipesc și ei.'Ca să:l vindă'nu este . 
consult a le da permisiunea, căci atunci este grei de sta- - 
bilit şi de controlat, ce ai vindut din a lor proprii, şi ce 
din al moșiei, şi acea, permisiune da Joc numai la suspi- 
ţionări de tot soiul şi. la, clevetiri. Dacă din întâmplare, 
din tainul acordat lor le-a prisosit ceva, atunci aceea este 
bine ca să se rescumpere de către patron; după prețul - 
curent al: qilei. Nu li se pâte refusa însă cu drept:cuvint 
permisiunea .ca să-şi. țină un număr. 6re-care de porci şi 
găini și alte pasări de curte, pe cari le crese Şi țin cu 
fărimiturile de pe masă şi ale menajului lor, şi aduc un 

- venit sigur familiei. | | E 
Câte-va vite își pote prăsi şi cresce şi administratorul 

forte uşor, ca să-i aducă și acelea un frumos venit, și 
interesul propriă îl, va îndemna să îngrijscă mai bine şi 
de vitele proprietăţii. Numai cât cele dintâiă să nu fie: 
prea multe. ca să constitue un fel de stat în stat, și ad- 

„ministratorul- să dea mai multă atenţiune vitelor „sale 
proprii, de cât celor ale proprietăţii. Vacă -de lapte să 
țină în ori-ce-cas fie-care funcţionar, ca să aibă lapte și 
să nu cumpere.' Unde însă există lăptărie mare pe moșie 
sai că proprietarul cresce vite de mare valore, acolo 
este mai nimerit de'a le acorda laptele de la lăptărie pentru. 
tote familiile funcţionarilor şi impiegaţilor și personalului 
stabil al moșiei, fără ale permite ținerea de vite proprii | 
pentru ca, ei să fie-ocupaţi și aibă să îngrijsscă unic de 

vitele și interesele proprietății. --. .  ..-... 
Pentru. vehicule și mijlocele de transport Și. circula- 

țiune ușcră,. pe unele moşii mai. estinse este obiceiul de 
a pune la disposiţiunea funcționarilor moșiei trăsuri şi 

” cai, cabriolete .şi trăsuri pe arcuri, sau cai de călărie din 
oficiă; la alţii li se dă o indemnisație în bani pentru cum-
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părarea lor, cum. și nutrețul necesar şi Vizitiul gratinit de 

la curte.. Care din ele este de. preferat, r&mâne la, -chib- 

“ zuinţa patronului: De vitele propri! îngrijesce omul tot-d'auna 

mai bine de cât de cele străine; şi are mai multă tragere de 
inimă, numai cât menagiarea și ocrotirea lor să nu se "facă în 
detrimentul serviciului şi al moşiei. Şi iarăşi inspectorul 
şi administratorii şi ajutârele lor, cari ai să alerge mult 

„de multe ori ai neplăceri din causa cailor şi trăsurilor 
din oficiă, că nu îngrijesc 'îndestul de ele și că useză și 
abus6ză prea tare de ele. G6na întinsă și încordată a, 
cailor, deși pote fi. făcută, în interesul serviciului, are drept 
resultat o usare prea mare de cai și de material rulant. 

Pentru înlesnirea. menagiului funcţionarilor şi a impie- 
gaţilor moşiei este bine ale acorda, la toţi şi de fie-care 
familie în parte, loc de grădină de legume şi fructe, şi a, 

„obliga atât pe administrator cât şi personalul inferior să 
le cultive sistematic în contul lor, ca să servescă de model 
și instrucțiune și: personalului de servicii şi muncitorilor 
moşiei! i 

În ceea ce privesce. tantiemele şi - participarea la un 
anumit procent din beneficii, depinde după obiceiurile . - 
localităţii şi contractul de învoire; unii acordă o indem- 

“ nisație după fie-care chilă de grâu și porumb vindută ori 
după. vagânele vindute, sati după vitele vindute. ori în- 
grășate de fie-care. , 
„Alţii acordă .o indemnisaţie peste o anumită sumă sai 

 tantiemă, din venitul brut al moșiei, alții din venitul net. 
Din. venitul brut nu este 'consult a acorda, tantieme și in- 
demnisaţii, căci venitul. brut pote fi:mâre încărcând şi chel- 
tuelile, și în casul acela proprietarul ese în pagubă; mai 
potrivit e a le acorda; tantieme din venitul curat sai din 
câștig propriii 9 dis, după scâterea arendei, foncierei, şi a tuturor 
cheltuelilor; “din ceea, ce rămâne li se pote acorda câte-va 
procente ca o indemnisaţie a destoiniciei lor şi încura- 
giare la muncă asiduă. Insă, și în casul acesta se pot în- 
tâmpla abuzuri, o. exploatare prea tare a moșiei, prin ne- 
gunoirea la timp, economia, făcută la îngrășăminte și nutre- . 
țuri, prin suprimarea cheltuelilor pentru reparatul clădirilor 
şi uneltelor, prin neglijarea instalațiunilor și amelioraţiunilor,
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care de alt-fel ar-fi fost obligat să le facă și întreţină în 

bună stare, în sleirea mai tare a pămîntului și încordarea. 

peste măsură a muncitorilor etc. De fapt sai și ivit plângeri 

contra tantiemei din venitul curat în. Ungaria de sud, 

tocmai pe motivul exploatărei lucrătorilor numai în scopul 

de a scâte un venit curat mare, şi sbcialismul s'a întins 

enorm în.anii din urmă. Deci. cea. mai fir6scă este tot in- 

demnisaţia din câştig, calculat însă după productele vîn- 

dute de la, fie-care moşie și administrator în parte. n 

_O altă chestiune mult. discutată şi grei de, resolvat 

este dacă tantiema şi indemnisaţia să se acorde” numai 

. dirigintelui saă la întreg personalul superior, şi tuturor 

persânelor aplicate în administraţia moșiei. Scopul însuşi 

al acordărei de tantieme şi, punerei la parte din beneficii, 

este ca prin un: adaos și .spor la I6fă, să recompenseze 

munca și asiduitatea deosebită a dirigintelui, evenţual a 

_ administraţiei întregi, și prin aceia să-i oblige și încura- 

geze pe viitor la o activitate şi mai mare. Un drept sau - 

pretenţiune legală asupra ei insă nu ai, dacă cum-va nu 

sa prevădut acâsta prin contractul de tocmelă între: ei 

şi patron. . - -- | i 

Este 'o-greutate 6re-care şi la calcularea ei. Dirigintele 

pote uşor să calculeze și să scie exact cât. este venitul 

brut și curat al moşiei; nu pot să scie exact însă. şi cei-l'alți 

funcţionari subalterni, pentru a nu se divulga „secretele 

„proprietăţii și situația proprietarului. | 

* “Apoi la moșii mari și pe domenii estinse, unde se găsesc . 

diferite administrații se întâmplă forte des că la unul din 

administratori a bătut pâtra, sa. ivit o răcelă, o -brumă, 

care a pălit şi distrus recoltele, iar la alţii însă nu. În 

casul acesta deşi cel d'intâiu a fost tot aşa de silitor . în 

“ îndeplinirea serviciului săi, dar. din cause elementare re- 

colta lui a fost distrusă şi el a eşit în deficit. li vei acorda 

recompensă și tantiemă și lui ori nu? Ceilalţi încă perd. | 

tantiema, şi indemnisația din causa, unu! coleg mai neglijent 

de cât dinşii, orl lovit de pâtră şi a cărul recolte aii fost 

distruse ori. compromise, Şi deci prea ușor îl vor face pe | 

el responsabil de neobţinerea, tantiemei ce sar fi cuvenit. 

lor. Şi apoi casierul și contabilul: de ce să participe şi ei
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la beneliciii net mai mare, când ei nu aii contribuit. cu 
nimic. la câștigarea aceluia. Ca să participe contabilul 
la beneficiul net mare, va fi tentat de multe ori să umfle 
cifrele şi să scadă cheltuielile sai chiar să presinte cifre 
falşe, numai a dovedi un beneficii net mare: - A 

„„. Este deci mai” firesc și mai ușor lucru, de a se acorda! 
o indemnisație după fie-care. chilă ori vagon de producte. 
vindute de fie-care administrator și adjuuct 'în parte, ori 
după vitele crescute: și îngrășate de dinşii, iar lu venitul 
general net să participe unic :dirigintele singur, care" 
pote mai ușor calcula și statori între el şi proprietar fără Ş 

a divulga secretele moșiei şi patronului ! : . 
A tocmi însă pe funcționari numai pe mâncare şi b&u- 

tură, pentru a-i pune la parte şi a le acorda unic tan- 
tieme din beneficii în loc de I6fă, iarăşi nu merge, căci 
se întâmplă forte des în agricultură, că urmeză mai mulți 
ani r&i de a rindul, unde cheltuielile absorb întreg pro- - 

_fitul, şi atunci administratorul pus la parte ar”. rămânea - 
fără de ver-ce remuneraţie, pe lângă că n'ar avea cu ce 
să se îmbrace. -Sunt chiar ani răi de tot, unde cu tâtă 
sîrguința şi iscusința depusă, eși în pagubă şi la drept 
vorbind atunci ar trebui să scoţi pe administratori datori 
și să-i obligi la plată. Cine va, primi o ast-fel de condi- 
țiune umilitâre şi nesigură, ca pe lângă tâtă munca încordată 
de un an, să rămâiii fără I6tă şi fără de ver-ce câștig? 
Crizele economice mai ușor le pâte suporta patronul ca- 
pitalist, și el se şi desdauna de ele în anii cei .buni, de' 
cât administratorul saii vechilul să fără de stare, și: care 
trăesce numai din. ceia, ce agonisesce din munca braţelor 
şi inteliginței sale. Deci pentru ca el să nu se. descura- 
geze chiar întrun an răi şi de criză generală: şi- să nu 
pârdă pofta și energia de "muncă, este bine şi necesar 
chiar, a-i acorda tot-d'auna o Isfă fixă în numerar și parte 
în producte, și o tantiemă pe deasupra în cas de reușită, 

" fârte bună. E Sa 

6. Atribuţiunile personalului de serviciă. 

„Prima. atribuţiune și datorie şi: cea. mai principală a dirigintelui moșiei este organisarea ei, căci de ea depinds
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„totul. Organisaţiunea “odată bine. înjghebată şi calculată 
exact până în cele mai mici detalii,-este lucru ca și câş- 
tigat. Că la. acesta jocă mare rol, alegerea și împărțirea, 
persânelor după aptitudinile. și puterile fie-căruia, ca să 
vină fie-care individ în postul cel. mai nimerit, aceea este 
evident pentru ori și cine. Dar pentru acesta -se recere 
cunoscințe depline - de -persâne şi raporturi, ceea ce nu 
este tot-dauna posibil. Agricultura și lucrurile ei le pote 
cunâsce fie-care în fond, dar. persânele şi circumstanțele 
locale mai anevoe, dacă n'a mai fost deja în serviciu pe 
acea moşie, ori în vecinătate cu ea. De cele mai multe 
ori însă se întâmplă ca dirigintele din noii intrat să nu 

cunâscă bine nici personele și nici localitatea, și îi tre- 
buesce. deci un timp 6re-care de studii, ca să se infor- 
meze exact asupra -tuturor.. | 

Şi apoi chiar dacă ar cunâsce lucrurile şi persânele 

„cu calitățile şi defectele lor, nu le pâte schimba de odată 

.. pe tâte, și nici să facă tâte după cum doresce, fie din 

- lipsa de mijlâce, fie din. lipsa de persâne cari să-l secun- 

deze, une-ori chiar-din lipsa de timp material. Deci de 

_cele mai 'multe ori va fi silit prin forța lucrurilor să 

“ mârgă și el încă cât-va timp cu sistema veche și cu per- 

sânele pe cari le-a găsit până ce sa introdus bine în 

"afaceri, şi a apucat să -cunâscă bine persone; și raporturi 

și numai după aceea să procâdă la organisare după -mai 

„bună chibzuinţă a sa şi de reforme. Unele îmbunătăţiri 

mai mici în diferite servicii, cari le constată că lipsesc, sati 

că sunt defavorabile serviciului. şi moșiei, .și crede că le 

pâte face fără mari sguduiri şi fără a deştepta suscepti- 

bilități, le pâte introduce chiar de la început fără aniânare 

dar după: o pregătire seriosă. a 

“După ce întrun an doi şi-a câștigat deja: cunoscința 

perfectă a persânelor și a lucrurilor, pote să procedă la 

noua, reorganisare cu mai multe şanse de -reuşită de cât 

ar fi putut-o face îndată la început, așa cum O crede 

dinsul de cuviinţă şi în limita mijlocelor disponibile. Dacă . 

nu dispune. de mijlcele necesare pentru : executarea lui 

în complex, pâte concepe planul general de reorganisare 

„iar aplicarea lui rămâne de executat în mai mulți ani con-
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“ secutivi, iar până atunci continuă în parte încă cu sistema 
cea, veche de cultură. . 

El să nu caute să facă 'singur tote, căci nu le pote 
face nici la timpul cuvenit și nici în condițiuni satisfăcă-.. 
târe, iar unităţile și ocâlele administrative să nu le facă 
mai mari de 2—3.000 pog.; la cultura alternă este sufi- 
cient și numai 1—1.500 -pog. pentru o administraţie 

“pag. 466, iar pe trupurile isolate prea îndepărtate să ri- 
„dice filiale și. centre mai mici. E e 

Cu organisarea din noiia administraţiunei moşiei însă 
nu este totul făcut și nici degajat de sarcina lui. EI trebue 
să vadă tote, şi vegheze pretutindenea ca ordinile şi dis- 
posiţiile sale să se execute 'la timp și în sensul cum: ai 
fost ele date. .El să fie precaut şi prevădător tot-d'auna, 
despre ceeace se petrece în jurul săi şi ce are să se 
întâmple. Nici odată el 'să nu fie surprins de împrejurări 
nepregătit, de. ori-ce soii ar fi ele, şi nici să-și pârdă, 
cumpătul la, greutăți saii chiar când vin catastrofe peste el. 
“De obiceiu este de datoria şi atribuţia lui, ca, să facă 

sai să pună să facă de timpuriui.planurile de cultură, 
pentru: anul viitor, are să facă preliminarul de cheltueli 
și venituri, şi să le supună din vreme aprobărei patro- 
nului ori consiliului de administraţie. şi să obţină apro- 
barea acelora și încheierea; socotelilor şi gestiunea pentru 
anul trecut. Ca lucrări de detalii are iarăşi cu mult îna- 
intea sesonului de muncă să, facă preliminările de sămînţă, 
de bucate și nutreţuri, ce va avea de lipsă în moşie, apoi 
cât îi r&mâne disponibil din producte .pentru vîndare, ca 
să pândescă de timpuriii momentul cel mai potrivit pentru 
vindarea acelora; apoi să se îngrijescă din vreme de braţe, 

„vite, unelte şi maşini și să dispună repararea celor. din 
urmă cu. mult înainte de a începe munca, căci odată se 
face primăvară de timpuriii alte ori mai târdii. Să nu-l 
surprindă nici odată timpul de muncă nepregătit,: ca ve- 

„mind epoca de muncă el să nu'aibă braţe, unelte, vite, și 
"atunci să trebuescă să alerge după ele în drepta şi stinga, 
căci de obicei. nu le găsesce, și dacă le. găsesce sunt Şi 

" proste și scumpe, și trebue să ia ceea ce găsesce, pe când 
mai de timpuriii ar fi putut alege, ceea co lui îi plăcea.. 

. . . . -
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De multe ori se întâmplă că sem&năturile nu aii r&- 
sărit, ori că ai fost nimicite, distruse, compromise dintr'o 
causă ori alta, şi atunci ele trebuesc întârse pentru a nu 

„rămânea locul gol, și semănat alt-ceva în locul lor. 
Alte ori prevederile sale nu sai întâmplat, recoltele 

ai eşit sub așteptările sale, nutreţ s'a fâcut mai puţin. 
Nici aceste eventualități să, nu-l: găsescă nepregătit, fără 
de seminţe, fără de nutreţ; pentru vite și fără de parale 

în casă. De aceea este bine ca tot-d'auna să mai ţină o 
sămință întregă ori de jumătate în reservă pe un an 
înainte, o claie de fin, o șşiră două de paie, cari le va 
consuma la începutul .anului viitor, dar. în ori ce cas cu 
ele îşi acopere lipsurile şi umple golurile. . 
Cu paralele este bine: ca să aibă tot-dauna anumită 

sumă disponibilă în casă, care o întregesce. și ratilică 
către patron tot la dou& săptămâni ori.la lună, şi mai 
bine este când el are mai puţini bani în numerar în casă 

pentru. acoperirea cheltuelilor curente, : dar. are “credit | 

deschis ori cont curent la o bancă ori bancher, până la - 

.0 anumită sumă, pe care o pâte:ori și când să o ridice 

și încasările -mai. mari le varsă tot la bancă pentru ca să 

fructifice și ele. Manipularea atunci este mult mai ușoră 

și perderile prin furturi de bani 'din casă mai puțin po-: 

sibile saă chiar nici probabile. Dacă are el casa, face pe 

casierul şi pe contabilul, atunci este -necesar ca.să aibă 

tot-d'auna la. sine un notiț de însemnare, de ce dă şi ce 

primesce, în'cari trece îndată, suma lichidată, rămânend 

ca să o trâcă în regisire. Dumineca, s&rbătorea ori sera 

după ce a terminat lucrările. De alt-fel face mai bine în 

interesul săi și al muncitorilor, ca să aibă dile și ore 

fixe de plată, afară din care să.nu facă, nici o plată. Prin 

aceea își simplifică lucrul și socotelile și si-eşi și altora. 

“Tot 'așa -și cu tainul şi cele-lalte emolumente în natură. 

“Mult mai grei este cu semințele de semănat, cu îngră- 

semintele chimice şi nutrețurile pentru vite, pe cari nu 

„le .pâte cumpăra tot-d'auna, chiar dacă are bani. în casă 

şi când are lipsă de ele, căci sai că nu.se găsesc de bună - 

calitate în picţa ceă mai aprâpe, sait că nu se găsesc de 

loc. De “ordinar în timpuri de criză ele sunt mult mai.
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scumpe de cât în sesonul obicinuit. şi în timpuri normale. 
“De multe ori trebue să le cumperi primăvara cu prețuri 
aprâpe îndoite cu cât le-ai vindut sau le-ai fi putut avea, 
tâmna, și ai o perdere: considerabilă -la, ele,: tocmai din. 
lipsa de prevedere și. pregătire. | . 
Insă nu este de 'ajuns numai să facă și concăpă pla- 

nurile generale şi speciale, ci trebue să ţină şi îngrijescă 
ca ele să fie puse îndată sau la timpul oportun în apli- 
câre în sensul vederilor lui și cum ati fost ele concepute. 
El nu are să le execute singur, ci să pună pe alţii să le 
execute fără. ver-ce discuţiune” “ori critică la adresa lor 
ori a lui personal. Mult face și modul lui de purtare şi 
de -păşire înaintea sub-alternilor şi 6menilor săi. Exemplul 

“propriu face mai mult ca sute de ordine și . instrucțiuni 
verbale ori scrise. 

Diminâţa el are să -fie cel dintâi sculat şi în picidre, 
chemând şi controlând și pe: 'cei-l'alţi. la îndeplinirea ser- 
viciului lor,-:şi sera, este cel din urmă care se dimite la 
odihnă. Mult face exemplul viii, dacă el este cel d'intâiii 
jos în curte, casă: vadă dacă fie-care este la postul: si . 
şi prevădut cu tâte cele necesare și în buna-ordine, ca la, 
semnalul dat să fie. toţi în păr şi plece la 'muncă. După 

- plecarea lor la muncă mai târdii pote face. o inspecţie în 
curte, la grajduri, magazii, ambâre, ca, să vadă dacă totul 
este în ordine, vitele” r&mase acasă sunt hrănite, adăpate,. 
țesălate, îngrijite ori nu, este: curățenie pretutindenea și 
ordine, şi lucrurile sunt puse la locul lor și în rînduială 
ori ba ? Apoi îi rămâne 1—2 ore timp disponibil pentru 
a resolva corespondența, pentru citit jurnale ca să vadă 
mişcările bursei și comerciului şi lucrările de biuroi. Pe 
la orele 9—10 trebue să i6să Ja câmp afară, ca să vadă 
mersul lucrărilor în diferite: părți și secţiuni ale: moșiei, şi 
dacă fie-care grup de muncitori este la postul și cu rostul 
lor ori ba? Tot așa îi rămâne ceva timp liber la ameadă 

„Și este necesară :0 nouă inspecţie după prânz în spre seră, 
ca să se convingă în persână de mersul lucrărilor. şi de 
isprăvirea lor, și co rămâne de făcut pentru a. doua di. 

Sera înainte de a termina Omenii săi munca; și a veni din 
câmp, el să aibă Planul făcut pentru a doua, di Și să-l
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aducă din vreme la cunostința tuturor funcţionarilor. şi 
_impiegaţilor săi, ca și ei să pâtă lua din vreme disposi- 
“ţiile necesari. Unde o măsură decisă nu se pâte aplica. 

a doua, di, din causa timpului ori a raporturilor. schim- 
bate sub care a fost dată, trebuesce suspendată și com- 
plectată prin altă lucrare mai potrivită, dar puse în cu- 
noscință persânele direct interesate. Unde timpul sai o 

_laârare grăbesce, pot să fie suspendate -tâte cele-l'alte 
lucrări, cari mai pot aștepta și tote puterile disponibile 
concentrate la.0 singură lucrare, care este mai ardătâre, 
și care nu. suferă amânare. 

Ast-fel, fiind vecinic ocupat di de, qi: între. conceperea, 
de planuri și executarea și controlul. executării lor, trece 
săptămâna şi luna, trece anul. Omul cel mai încărcat şi 
mai apăsat de răspunderi, dar și cel mai activ este el— 

” dirigintele însu-și,. care trebue să fie pretutindenea și ve- 
-- gheze în tot locul. De Lunea dimineța până Sâmbătă, sera. 
pentru el continuă. o activitate şi inspecţie- neîntreruptă. 

" Sâmbăta este diua de. plată, şi deci trebue să îngrijescă 
din vreme 'de socotâla și plata muncitorilor, şi de achi- 
tarea, lor după terminarea muncei. Cei cari nu au putut 
fi achitați Sâmbătă s6ra, trebuesc achitați Duminecă di- 
minţa, ca să nu-i împedice d'a merge la: Sf. Biserică sat 
din îngrijirea unor mici daraveri ale lor, căci de multe 
ori Dumineca și sărbătorea ei își fac cumpărătârea de 
alimente și alte mici daraveri. ale lor. | 

In fie-care Duminecă și sărbătorea, el convâcă pe- ad- 
“ministratorii şi şefii subalterni la sine în conferință, cari 
_ati să-i: raporteze despre lucrările executate de fie-care în 
parte în decursul săptămânei, stabilesce și fixeză cu ei 

de acord lucrările de .făcut în săptămâna următâre, even- 

tual modificările ce sunt de adus planului general de cul-. 

turi, etc. Apoi vine: regularea contabilităţii și diferite alte - 

agende reservate pe s6ma sa. 
Să nu și reserve sie-și prea multe atribuțiuni şi ori și 

ce inițiativă şi facultate de dispunere, căci nu le pote să- 

„virşi pe tote, ci _este necesar ca până la un punct 6re- 

care să lase la iniţiătiva, şi pe răspunderea subalternilor 

se, însă diferit după facultatea și gradul de formaţiune -
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a, fie-căruia, căci alt-cum ei nu garanteză de reușită. De 
multe ori o. măsură luată de mai nainte nu se pote aplica 
din causa schimbării timpului, ori prin schimbarea rapor- 
turilor sub care a fost dată, și în casul acesta este bine 
ca subalternii. săi să o pâtă. modifica şi schimba fără de 
a mai aştepta noi ordine." Dacă o măsură a fost-luată | 
greşit de unul din subalternii săi, să nu'o schimbe el 
singur, pentru a nu-i ofensa şi umili în faţa muncitorilor 
şi împiegaţilor, ci să-i facă ca dinşii să revină asupra ei 

“si să dea: noui ordine.. Ori-ce observaţiune ce are de fâ- 
. cut şi dojană, să le-o facă între patru ochi iar nu în pu- 
blic pentru 'a.nu le submina autoritatea şi prestigiul înain- 
tea personalului inferior. Dar să se ferescă de a da dinsul 
ordine directe peste capetele subalternilor săi, saă :să co- 
“munice: direct cu muncitorii și argaţii, căci prea ușor se 

pote întâmpla în urmă,.ca sati argaţii şi muncitorii să nu - 
mai voiască să asculte de superiorii lor nemijlociţi, saii că 

"aceștia să se lase î în nădejdea dirigintelui, ca el să le facă 
pe tâte. -, 

Pentru greșeli comise în servicii să fie cu indulgență, 
dacă s'a făcut din nesciință ori în presupunerea unor 
împrejurări, cari nu s'ati întâmplat, și să caute a le-în- 
drepta, dar să fie sever în reprimarea şi tragerea la răs- 

_pundere a vinovatului, când ele.sau comis din. negligenţă, 
răutate, îndărătnicie ori din nesupunere. La conflicte ivite 
între muncitorii sti, ori între muncitori şi personalul 'de 
control, 'să pună să cerceteze cu imparțiâlitatea 'și drep- 
tate să facă. Prin -aceia va impune. respect. 6menilor săi., 

El să fie energic și sever în ordinele sale şi să caute 
să suprime în embrion ori-ce negjigență ori abatere de la 
acelea. Menagiarea și acoperirea acelora, potenteză numai 
răul, şi subalternii s8i în curind o consideră ca slăbiciune 
din parte-i, pe care mai târdiii numai cu greu o pote 
suprima. El trebue. însă să, fie punctual -şi sever în înde- 
plinirea funcțiunilor și agendelor sale proprii, prin care 
mai mult va impune subalternilor S6I. Să premergă cu 
exemple bune în tote înaintea subalternilor și muncito- 
rilor săi, căci exemplu bun face fârte mult. . 
“Rolul lui nu este numai acela de administrator şi chi-
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„vernisitor al unei averi străine, încredinţată lui sub în- 

trega responsabilitate - morală și materială, înaintea 6me-. 

nilor, a lui Dumnedei, și justiţiei, ci destul de important - 

şi pe terenul social, căci el are să. facă deopotrivă şi pe 

pedagogul lor, pe advocat, preot, judecător, şi chiar pe medic. 

- Mult îl va ajuta la acâsta conduita lui proprie socială şi 

ofici6să, cum şi cunoscințele lui de persâne şi lucruri, ca 

să scie cum să trateze pe fie-care: după merit, după con- 

dițiunea, în care se găsesce, și după caracterul. săi. A-i 

„trata pe toți de o potrivă ar fi greşit, şi greșela s'ar ma- 

mifesta în nemulţumire cu deosebire la '6menii tineri şi 

"cei de valdre, cari lar părăsi în curind, neputând suporta, 

un tratament nepotrivit cu starea şi cetatea, lor. Nici odată - 

“el nu pâte trata pe funcţionari ca pe nisce simpli argaţi . 

dacă vroesce să lucreze cu ei, împreună. . | 

Pe funcţionarii. .mai în etate, trebue să-i trateze alt-iel, 

şi să le lase mai multă libertate de acţiune şi inițiativă 

de cât Ja funcţionarii: tineri, încă în formaţiune, pe. cari 

dacă nu-i cunâsce și nu este încă convins de aptitudinea 

„şi probitatea, lor, are de obiceiii datoria să-i țină maj de 

scurt în- frîui, şi -să-i controleze cât mai des. : 

Relaţiile sociale şi personale dintre el şi funcţionarii - 

săi subalterni să nu fie nici odată tulburate și nici comu- 

nicațiunea de vederi între dinșii întreruptă. Este bine ca 

şi pe funcţionarii tineri. necăsătoriți să-i introducă la sine 

în casă şi familie, căci. prin aceia, îi atrage şi identilică 

“cu sine, și exercită -mai multă influenţă asupra lor și îi 

- feresce de societăți stricate. Dacă pe unul sai. pe -altul 

-crede a nu-l putea .primi la sine acasă şi la masa. sa, din | 

_c.usa unor._viții patente şi sciute, atunci cel mai nimerit 

lucru este dacă mijlâcele de îndreptare. nu folosesc, să-l 

înlăture şi facă să plece singur, ca să nu-i corrupă şi-se- 

ducă și pe 'cei-lalți. Formarea funcţionarilor. şi muncito- . 

rilor. moșiei aparţine în întregul, “de sfera și  competința 

lui de activitate. - Di . 

Unde i se oferă ocasiunea de a face un bine, şi aduce 

un servicii funcționarilor şi impiegaţilor săi fără să sufere 

serviciul, să o facă, căci prin ăceia va câștiga numai în 

ochii lor şi devotamentul lor de .moşie și servicii va, fi 

Dr. Maior, IN, — Economia rurală. 
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mai mare. El să aibă o vorbă bună şi pentru cel din urmă 
“lucrător şi argat al săi la timpul oportun. Cu un sfat 
"înţelept, cu un mic ajutor sau: dovadă de bună-voinţă și 
compătimire la casuri de nevoe și de grea cumpănă, face” . 
mult și în ochii muncitorului celui mai sinăplu, pe care el: - 
nu va uita, în curind. «Românul ţine minte» la bine ca şi: 
la răi şi nu uită, este un vechii proverb la poporul nostru 
și la popsrele vecine.şi conlocuitore cu el. | Ă 
__O descindere în odaia muncitorului, la cas de serbări 

_ familiare, o vizită la patul bolnavului și lăuzei din partea 
„soției sale, un medicament sai ajutor în cas de bâlă, un' 
sfat părintesc la îngrijirea unui copil, ceva seminţe bune 
pentru semănat, un kilogram saii două de trifoiii şi lucernă, 

„un purcel: bun de rasă, pe un preţ convenabil, un taur. 
sati un vie bun de rasă pentru comuna întrâgă şi obştea; 
locuitorilor pe un preţ convenabil, care să le amelioreze 

„cu. timpul vitele și producţiunea lor, ajutor cu ceva 
material de construcţie, când își clădesce omul casa, din noi, 
ori. după ce i-a -ars casa și nimestiile, iată atâtea. și atâtea, 
ocasiuni dea face.bine ca, să nu scie stânga, ce face drâpta 
fără să sufere- moșia, și administraţia câtuşi. de puţin, dar 
adinc tăietore în efectele lor. Prin ele ar spori numai au- 
toritatea, dirigintelui în ochii funcţionarilor, .impiegaţilor 
şi muncitorilor moșiei, și și-ar asigura numai concursul și 
devotamentul lor. - i a 
„Dacă ar observa și face acâsta numai jumătate din pro- 

prietarii, arendașii și administratorii moșiilor n6stre mari și 
mici, relaţiile sociale și culturale la ţară, ar fi cu totul : 
altele, și jumătate din isprăvniceii și pândarii înarmaţi cu : 
hangiare, iatagane, puşci, pistâle şi revolvere, 'ar “dispare 
de pe moşii și din țară. Tot-d'auna,: înarmarea, pândarilor 

„Şi isprăvniceilor până la, dinţi, sunt după noi semnul lipsei 
de cultură și de crescere a dirigintelui moșiei, şi ele sunt 
de prisos acclo, unde cuvîntul și autoritatea morală, singură 
ar fi de ajuns de a înfrâna ori-ce digresiune și abatere 
de la datorie, şi până și pe spiritele cele mai recalcitrante Și 
rebele de a le aduce la supunere și ascultare. Mulţi dacă - 
vor ca relațiile dintre țărani și patron de pe moșia, lor să se 
imblândâscă, trebue să premârgă dinșii cu exemplu bun şi
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să dea, înşişi pilde de onestitate, bună-credinţă şi de dragoste 

către țeran, 
Ca şi organisarea, depinde întru tote împărțirea perso- 

nalului subaltern de diriginte, care este responsabil în 

prima linie -de tote, “de personal ca și de material, cum şi 

unde să distribuiască și pună el pe fie-care, şi ce grad | 

„de iniţiativă și responsabilitate să lase în sarcina fie-că- 

ruia. De ordinar el dă cu inventar fie-cărui administrator . 

subaltern partea de obiecte ce.i se cuvin, şi cari iac zes- 

"twea moşiei .sale şi a trupurilor de moșie, ce-i sunt în-_ 

'credinţate, iar 'aceştia le dai cu inventar în primirea aju- 

orelor şi impiegaților-lor. Pe moşii maj mici administra-. 

torul 'şi angajeză și ţine lângă sine numai un .chelar-.oră 

magaziner, pe care îl însărcineză cu tâte agendele inte- 

pidre si îşi reservă sie-și numai serviciul .extern propriii 

dis. Pe moşiile mai mari, la filiale şi în posturi isolate, 

are sub ordinele 'sale ajutore şi practicanți une:0ri şi nu- 

mai impiegați inferiori.. e 

De ordinar, fie-care administrator subaltern este dator 

să facă dovisurile şi--planul de cultură din vreme, să le 

“înăinteze la.timp dirigintelui spre aprobare, să trimită re- 

gulat în fie-care săptămână listele de muncitori şi contu- 

rile la contabil, ca Sâmbăta s6ra sait Duminecă dimineța 

muncitorii să potă fi plătiţi. De asemenea trimite la fie- 

"care săptămână odată raportele despre. lucrările săvirșite 

“si despre cele.ce are să săvirşescă. La planuri şi proecte 

mai mari, cari reclamă cheltueli extraordinare, cere mai în- 

tăi aprobarea, 'dirigintelui sati inspectorului săii. Tot aşa 

recurge la ajutorul acelora, pentru tranșarea, unor neîn- 

ţelegeri și conflicte mai grave ivite între el şi argaţi. şi 

muncitori. Angajarea personalului de servicii şi a_mun- 

'citorilor- însă este de atribuţia lui &xclusivă (1). 

Am arătat mai sus necesitatea ca agricultorul să fie 

cruţător şi prevădător,. ca nici odată să nu-l surprindă e- 

venimentele şi lucrările nepregătit, şi el să nu. fie în stare 

AI II 

| (1) Despre regulamentele de servicii interior şi instrucţiunile de' dat fuuc- 

ţionarilor subalterni și impiegaţilor moşiei, vedi cartea intitulată I. Schimâk:. 

Dienstinstruction fiir Wirtschaftsbcamte, Wien, :1593. IL Auflage. 
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să le facă față la timp, eventual să le attenueze efectele lor. 
„In prima linie el trebue tot-d'auna să tindă la “sporirea, 

și înmulțirea valorilor şi veniturilor moșiei, însă aceste 
“sporuri de venituri să nu se întâmple.în dauna şi detri- 
mentul moșiei. prin o deteriorare a substanței. | 

Deteriorarea, substanței se pâte referi atât la teren și 
diversele lui producţiuni, instalaţiuni Și ameliorațiuni, cât 
și la clădiri, mașini, unelte și'vite, pe cari este dator tot- 
“dauna, să le ţină în bună: stare, ca în ori-ce timp să se 
potă servi şi folosi de ele. | Mi 

EI -să fie deci cruțător și chivernisitor în ceea ce pri- 
vesce conservarea, substanței și în menajarea tuturor o- 
biectelor ce fac zestrea moşiei, și ţinerea lor în bună stare, 
dar pe cât este posibil, să, le. complecteze şi înmulţescă 
căci numai prin aceia va spori venitele moşiei. El să fie 
tot-d'auna veghetor, să observe îndată și. vadă ceea ce se 
"petrece în jurul săi, și să prevadă ceea ce are să se în- 
„tâmple în viitor. El să: premergă tot-d'auna timpului și. 
lucrărilor, ce are de „executat, pentru a.l6 putea s&virşi 
pe tote la timp şi în bune condițiuni. | - 

El să fie deci prevă&dător, vara trebue să facă devisu- 
rile şi borderourile pentru consumaţiunea, și cheltuelile 
de iarnă, și iarna să facă planul de cultură cu devisurile de 
cheltueli și spese, de care va avea trebuință în campania: 
viitore de lucru. El trebue să facă. de” timpuri. planul - 
de cultură și de muncă atât pentru semănăturile: de pri- 
măvară, cât și pentru cele de tâmnă. Planul general. de "cultură : deși stabilit în principii și aprobat cu mult „înainte, totuşi nu se .pâte aplica în tote detaliile lui, ci este supus mai tot-d'auna la diferite modificări mai . mult sai mai puţin insemnate, — și trebue modificat; în parte. din - cause. elementare ori accidentale, unsori și: de forță majoră. Nu ori-ce lucru. ce. se face este bine fă- cui, și 'cel bine fâcut nu dă tot-d'auna resultatele dorite „oră presupuse. De aceea attențiunea continuă, și obser- „Vaţiunea de aprâpe este neapărat trebuinci6să pentru a- gricultor. Primăvara îndată ce sa luaţ și dus zăpada, el să caute să vadă cum stai semnăturile. de tâmnă. | Apoi după ce a terminat cu sem&năturile. de primăvaăr 

4
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trebue să facă. devisul de cheltueli şi planul de cultură 
pentru :sem&năturile de tâmnă, căci pe de o parte terenul: 
trebuesce arat. la timp de 2 — 3 ori, gunoit, grăpat, tă- 
vălugit, sdrobiţi bulgării 'de pe el etc. ca să potă primi 
săminţa, iar pe de altă parte el pote prevedea cu mare. 
probabilitate pe vremea, aceea, cum stai sem&năturile de 
tâmnă și.de primăvară și după starea, lor să deducă şi 
prevadă, cum va fi recolta, atât a celor de tâmnă cât şi 
de primăvară, să-și facă deci calculele, cât îi va trebui 

pentru consumaţie, pentru semănat și ce-i rămâne dispo- 
nibil pentru vindare. 
„Dar el nu merge tot-d auna, la, sigur. De. multe ori pri- 

măvara vede că semănăturile de tâmnă ai perit de ger 
sati clocit sub zăpadă ori că aă perit primăvara, saii că a 

“ fost mâncate de ş6reci. și insecte, cele de primăvară nu 
aă -reuşit din causa secetei ori s'ai întârziat şi le-ati co- 
pleşit buruienile. Deci trebue să repare şi îndrepte gre- 
şelile şi să atenueze pagubele pe cât este cu putinţă. Mai - 
cu' s6mă rapiţa este supusă la multe risicuri și se com- 
„promite des tâmna, iarna şi primăvara. Tâmna dacă n'a 
răsărit din causa. secetei, ori că a mâncat'o purecii, ori 
omidele, atunci dacă este timp o pâte întârce şi să semene 
alta în locu-i, dacă mai este timp peste 10 Septembre însă 
să nu semene 'de cât. rapiță măruntă, navetă. Dacă însă 

sa compromis după aceia, trebuesce întârsă și sem&nat 
grâi în 'locu-i, iar în locul.celei degerate și: compromise 
semenăm orz, ori! punem o plantă .prăşitore. Rapiţa dacă 
a degerat iarna, i-ati putredit rădăcinile, atunci deşi este 
încă, “verde trebuesce întârsă fără amânare, căci după ce 

s'a svintat pămîntul, i se usucă, rădăcina fiindu-i putredă; 
dacă însă: rădăcina "i este sănătâsă, dar i-a putredit ori 
degerat numai coletul, trebuesce încă lăsată căci “i dă lu- - 

geri de jos de la -pămint. Dacă tâmna este prea “îmbel- 

şugată pentru ca să nu putredescă și ca să clocescă sub 

zăpadă este necesar să o păşunăm cu oile. 

ȘI semănăturile de tâmnă, ies une-ori slăbuţe în pri- 

“măvară, mai cu semă când le-am semănat târdii, ori .că 

iarna a fost negră-—fără zăpadă. Ele se pot încă, indrepta 

și se îndrepteză | mai uşor de cât rapița. Un timp cald de.
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câte-va, dile după ce sau retras apele şi s'a svintat pă- 

miîntul le îndreptâză şi ajută forte mult, de aceia, chiar 

slăbuţe fiind, să nu ne prea grăbim cu întârcerea lor. Un . 

proverb bătrânesc, dice că la Si. Gheorghe să se potă as- 

cunde cidra în holdă fără să se vadă. Le putem ajutora 

“si noi însă prin grăpare cu o grapă ascuţită care sfărimă 

bulgării,- pune firele scâse de ger iarăşi în. pămînt și 

aduce ţărină nouă în jurul lor, rupe scârța și coja for- 

mată. Le face bine tuturor. semă&năturilor slăbuțe dacă le 

puteni stropi cu urină, gunoi m&runt pe d'asupra, cu găi- 

năţuri ori cu nitrat de Chili, căci acestea disolvându-se 

“de ploi, azotul lor le favorizeză forte mult în desvoltare 

şi face să înfrățâscă din 'noiă; de unde lanul se încheie 

şi pămîntul se acoperă în scurtă iareși vreme mult. mai 

bine de cât cele -remase negrăpate.. | 7 

Sem&năturile de primăvară în -special orzul, legumin6- 

sele trifoiul şi lucerna se pot semăna cât maă de, tim- 

puriii chiar și în Februarie dacă pămîntul este desghețat, 

căci lor.nu le strică dacă se răcesce vremea şi mai vine 

o. zăpadă peste ele — dar să profite cât mai mult'de ume- 

dslă, de mustul zăpedei. Ovăzul se ssmănă ceva mai târdiu, 

porumbul in întrega lună lui Aprilie și la începutul lui 
Maiti. Cânepa şi inul d'asemenea. Meiul și hrișca încheis 
semănăturile de primăvară și ele pot fi semănate și în 
locul sem&năturilor compromise și nereuşite. Dacă semă- 

năturile de primăvară nu ai reușit ori că ai fost cople-. 
şite de buruieni,: distruse de insecte,. ciuperci parasite. . 
atunci mai bine nu le lăsăm să se cocă şi producă bobe. 
ci le cosim verdi pentru a face nutreţ din ele, Prin aceea 

împedicăm buruienile de a: produce și împrăștia s&minţa. 
Porumbul şi plantele prăşitore r&sărite inegal le putem 
încă completa, cârpi, iar dacă porumbul a, fost mâncat 

de vermi mai târditi în vetrele r&mase g6le sădim sfecle, 
napi verde, ca să nu se întindă buruienile. Contra. grin- 
dinei trebue să asigurăm sem&năturile din vreme, tot aşa 
şi recoltele adunate le asigurăm de incendii înainte de a 
fi puse în stoguri și șire. - o a 

O di două detreer de probă ne va” da. cătimea, probabilă 
a productelor, după care ne putem orienta cu vindarea
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şi utilisarea productelor, ca să pândim momentul favorabil 
„pentru arvunirea ori vîndarea lor. Tot aşa este şi cu nu- 
-tretul. | a 
„Unde sunt multe vite nu este lucru uşor de a îngriji 

de. nutreţ suficient pentru ele vara şi iarna. Nutreţurile 
au să compenseze cerealele nereuşite și compromise. 
Dacă seceta împedică i6rba din crescerea ei şi este pers- 
pectiva de a produce puţin fin, atunci trebuesc semă&nate 
nutreţuri verqi din greii; tot așa și unde secetele bântue . 
des de se usucă. pajiștile, ca să avem nutreţ cu deosebire 
atunci când s'a gătat iarba de pășune. Agricultorul, să nu cal- 
culeze nici odată cu abundența, și prisosul de nutreţ ci mai. 
des cu lipsa. La pășune să nu se aștepte nici odată prea de 

__timpuriă pentru a scâte vitele la iarbă. Inainte de înce- 

„putul lunei' lui Aprilie arare ori găsesc mâncare vitele 
bovine în câmp şi numai oile și porcii îi putem scâte la, 
iarbă. Sc6terea lor la mugure -este tot-d'auna vătămătore 
pădurilor şi un abus., - . a 

Din contra fie-care bun econom trebue să tindă să aibă 
nutreţ verde semănat şi bun de c6să cât mai de timpurii 
şi la momentele decisive: la munca. intensivă și pe timpul 
-secetelor. îndelungate, când păşunile “naturale și accesorii 

„sunt cu totul pârlite şi uscate. Ca nutreţ verde de tim-" 
puriă -vine în considerare rapița m&runtă — naveta — apoi 

trifoiul incarnat, trifoiul roşu. şi lucerna, secara şi. orzul 

de tâmnă în amestec cu mazăre sai măzăriche de tomnă, . 

pe cari le putem. cosi înainte de ce pajiștile naturale în- 

verdesc Intre Pasci și St. George tot-d'auna este mânca- 

re destulă până după 10 Maiii, când iarăși se împuține- 

„ză: hrana, căci câmpul s'a strâmtat prin semă&năturile și 

ogârele făcute, şi pe pajiști a cam îmbătrânit ierburile tim- 

purii. Atunci însă ne vine în ajutor cosa a doua şi a treia 

-a lucernei şi trifoiului, vine măzerichea şi cositurile de ovăs 

și orz, apoi vine porumbul verde şi .măturile, care ține 

t6tă vara, spre tâmnă. vin sfeclele și foile de sfecle, napi, 

“brâşbele și foile de varză. Porumbul verde. de nutreţ se- 

îănat tot la două săptămâni de la 1 Aprilie şi până la, 

finea, lui lunie are să ne dea nutrețul necesar în ori-ce se- 

son al verei și tâmna; ceea ce .nu putem usca din el. şi 

8%
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consuma în stare verde, îl ingropăm în pămint și-l mu- 
răm pentru iarnă. 

Mai tot-d'auna ne putem produce nutrețul necesar pen- -. 
tru vite fără să fim siliți a-l cumpăra, Dacă unul saii altul 
ajunge în lipsă de nutreţ şi în strâmtorare cu vitele, do-. 
vedesce prin aceea numai lipsa de precauțiune și preve- 
dere din partea dirigintelui. Alte ori .în lipsă de nutreţ 
putem măcina şi utilisa cu vitele şi productele de cal. II 
şi zona, ori legumindsele şi porumbul pentru care nu este 

„cerere în pi6ță ori că nu sunt -preţuri. .ventuale lipse. 
mai mici şi deficite le acoperim încă din tomnă prin cum- 
ptrare de nutreţuri concentrate și întăritâre, cu cari pe 

lângă-paie și plante tubercul6se putem să ținem vitele 
totă iarna fără să le dăm fin. Insă să îngrijim tot-d'auna 
ca să avem cel puţin paie ca să nu cump&răm. Cea mai 
rea economie şi sistemă de „cultură, este. aceia, care lupta, 

an 'de an cu lipsa de paie, şi este silită să le cumpere. 
«Economia, fără paie este ca şi casa fără. 'pâne».. Paiele 
sunt indispensabile pentru hrana și așternutul vitelor ca 
și pentru producţiunea de gunoiii. Lipsesc paiele, lipsesce 
nutreţul şi lipsesce și gunoiul. 

Ca, dirigintele să îngrijescă de Gmeni. vite și .unelte şi 
mașini de muncă din vreme, aceea sa dis mai sus. El 
să pună să dirâgă şi repare poduri, trecători, drumuri, 
fântâni cu sghiaburi cu mult de a incepe munca, ca la 
timpul oportun tote -șă fie în ființă, Și în bună stare de 
a funcţiona. - 

Apoi este necesar ca pe: fie- -care an să facă odată un 
inventar şi evaluaţiune din noii a tuturor obiectelor. mo- 
şiei ca să scie cum stă. Deși răfuirea și încheierea. soco- 
telilor de obiceiii se face la, finele anului calendaric, totuși. | 
pentru . făcut inventarul este mai potrivit primăvara la, 
Sf.- George,-pe de o“parte atunci. s'a cam terminat semă&- 

năturile și muncile de primăvară—vitele se scot la păşune, 
atunci se, plătesce pășunatul, arendile, dar atunci sunt mai 
puţine producte în deposit și magazii, căci nutreţurile mu- 
rate și uscate ati fost deja consumate cea mai mate parte; ; 
vitele de. prăsilă au fătat deja cele mai multe și prăsila, 
supra: numerară sa vîndut, semenăturile de tâmnă şi de.
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primăvară sunt terminate, cele mai multe r&sărite, tainul. 

la Gmeni și s&minţa s'a dat, âşa că atunci sunt în genere 

mai. puţine obiecte de evaluat şi de calculat şi nu prea este 

multă muncă. Atunci se cunosc şi se pot aprecia bine şi 

vitele după starea în care aii eşit ele în primăvară şi după 

_val6rea lor. “Tot atunci se pote face devisul. de recolte 

probabile și de sem&năturile pentru tâmnă etc. Alte de- 

vise mai mici se pot face şi mai târdiii vara îndată. după 

secere despre recolta, efectuată, saii tâmna despre plantele 

prășitâra recoltate şi despre nutrețul strâns şi modul de 

întrebuințare și folosire al lor. 

La cumpărarea de materiale diverse tot-dauna este mai 

avantagios cumpărarea cu toptanul în mare — şi din vreme, 

la care de obicei se. face o economie de 10—20 %, la 

preţuri, dar şi spesele, de transport sunt mai mici şi une ori 

no disperisăm şi de serviciile, comisionarului, samsarului, 

ete: Lemnele, combustibilul și materiale diverse pentru 

- construeţiuni: și reparâtul mașinelor se cumpără iarna ori 

din tsmnă, atunci când 6arăle şi vitele nu sunt ocupate cu . 

munca câmpului -și alte transporturi. La cumpărarea de. 

seminţe mărunte, nutrețuri concentrate şi îngrășeminte chi- 

mice, cu a căror calitate agricultorul .este mai des misti- 

ficat din causa falsificărilor și abusurilor ce se face cu 

ele în comerciă, fitotechnia pag. 431, este necesar ca, maă 

intâjii. să le trimită la o şcâlă de agricultură ori stațiune 

agronomică 'şi de controlul semințelor, ca să le analiseze 

şi să le plătâscă numai după substanţa utilă din ele: la se- : 

minţe după puritate şi procentul! de germinațiune, la 

nutreţuri după principiile azotose — albuminoidele, la în- 

grășeminte .după procentele" de acid fosforic, potasă. şi 

azot din ele. Dacă nu are alt mijloc de constatare despre 

„puritatea, şi forţa germinativă a seminţelor, să caute. să.le. 

facă singur o analisă despre substanţa. utilă „din, ele și 

să le pună la germinat ca să “vadă câte. la sută germineză, . 

Și apoi după resultatele obținute să se orienteze .cu prețul 

şi cu cantitatea de săminţă ce are să cumpere şi semene. 

Deşi la, cumpă&rătore este bine ca să aibă prețul și o- 

ferta dela diferite case, totuși preţurile. cele mai ieftine 

nu” sunt tot-d'auna şi cele mai de folos — căci preţurile
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mici se usiteză la mariă ordinară, şi de multe ori pentru 
un ban doi la chilogramul de seminţe: mai ieftine ne ex- 
punem să perdem banii și pămîntul şi să rămânem şi fără 
de nutreţ. De -aceea, este mai de preferat de a cumpăra 
seminţele de la o casă mare de încredere, escludând de- 
tailiștii şi intermediatorii” cari de multe ori le scumpesc și 
le falsifică şi ei. . 

Vitele de muncă și de prăsilă le pâte cumpăra. agri- 
cultorul : dirâct oră prin. comisionari.. Pentru acesta este - 
bine ca .să visiteze 2—3 tirguri mari de vite,. ca să-și 
alegă dinsul. ce-i convine și să cunâscă și preţurile pentru 
viitor, “Vitele de reproducție - “este mai avantagios de a le 
cumpăra din grajdul producătorului direct și pe garanţie, 
ori de la exposiţiile de vite de rasă și de reproducție, 
de cât din tirg, unde de multe ori ni se oferă curcituri,. 
semi-sange drept vite de rasă pură. Şi în fine tot-d'auna 
din vreme și cu bani gata se cumpără mai ieftin de cât 
pe datorie, ori cu termin, şi. în. timpul din urmă. Cresc 
însă cu ceva, dobânda banilor: și spesele de întreţinere. 
"Şi cu munsitorii este mai bine să-i-avem tocmiţi şi ar- 
vuniți de mai 'nainte, ca să fim. mai siguri de ei..Tot- 
d'auna muncitorii tocmiţi din iarnă și cărora le-am dat 
și avansuri ne vin mai ieftin de cât cei tocmiţi cu qiua, 
dar nu sunt și muncitori mai buni.:. Unde se usiteză: adu- 
cerea -de muncitori ambulanți - din. străinătate, aceia se.. 
angajeză de un vătaf al lor ori vre-un comisionar care. 
dă garanție pentru ei și: este responsabil de tâte. faptele 
lor: Avantagele şi defectele lor, vedi pag. 321. | | 
„La resultatul final al. exploatațiunei agricole contribue 

în mare parte și vîndarea şi utilisarea productelor. Este 
_mai uşor de a produce de cât a desface cu preţ, adică. 
peste costul de producţiune: ca 'să rămână și. .un bene- 
ficiu. Producţiunea tot-d'auna .depinde de posibilitatea de 
a vinde cu preţ și a folosi, iar vindarea depinde de cău- 
tare și ofertă. Agricultura însă produce o mulțime de 
materii prime și producte,- pe care parte nu le pâte vinde. 
de loc, căci nu este căutare și mușterii pentru - ele, și 
parte că nu se pot conserva timp - îndelungat şi aici tran$-. porta pe distanţe mari fiind supuse alteraţiunei. „Cerealele .



'şi vitele cari se pot transporta și exporta, de multe ori 

nu se pot vinde căci nu este căutare pentru ele, ori că 

nu sunt preţuri convenabile, ca să ne rămână un beneficiu . 

re-care peste spesele lor de producţiune. De aceia agri- 

cultorul să-şi aibă tot-d'auna privirea îndreptată într”acolo, 

nu numai de a produce ci și de a putea vinde -şi des- 

face la. timpul oportun. şi cu prețuri pentru el convena-: 

bile. Se Ie 

Mai bine este pentru agricultor când moşia este în le- 

'gătură cu o fabrică ori când are un oraş mare în apropiere, . 

sai are contract pentru furnisarea de. anumite cantități de - 

producte pe qi, lună, și an; ori că pote contribui la ali- 

__mentarea orașului cu producte de prima necesitate lapte, 

_etce., căci atunci are un venit net sigur, și rămâne numai 

de stabilit cantitatea şi calitatea, ce pâte produce. În con- 

"tractul de furnitură însă agricultorul își ia numai obli- 

gaţiunea de a vinde întrega recoltă ce pote produce pe 

o anumită suprafaţă, dar mai rar dă garanţie că va putea 

produce atâta cantitate şi calitate,. cari nu depind numai 

de. el. La închirieri de furnituri mari pe un an sai o ju- 

mătate de an înainte, d. es. lapte în lăptării, nutreţ la 

„armată, el trebue! să-și reserve sieși facultatea de a urca 

și reduce cu 100/, .cătimea de furnisat după seson și 

anotimp. De ordinar fabricele agricole pot să ia în prețul 

convenit de mai "nainte ori şi ce cantitate produsă, dacă 

marfa correspunde cu probele depuse. -. | 

Pentru cele-lalte producte şi: materialuri în lipsă de 

fabrică în apropiere, rămâne la chibzuinţa agricultorului, 

cum să le folosâscă mai „bine, şi în ce chip să le des- 

facă, ca să nu-i se strice şi pârdă din” valore, prin vîn- 

dare; folosirea cu- vitele, 6menii, materiale diverse etc. 

“De aceia 'este necesar ca agricultorul să fie tot-Vauna în 

curent cu mișcarea pieţei naţionale din porturile şi sche- 

lele din apropiere și cele internaţionale, și prevadă ce 

are să se întâmple. Acesta o. pote sci fârte uşor dacă 

ține câteva reviste economice bune și jurnale politice, cari 

de obiceiti aduc dilnic cota burselor de cereale din .por- 

turile şi pieţele principale din țară, şi străinătate. 

-  Vindarea productelor se face direct de la arie, magazie,
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ori indirect prin trimiterea, și depositarea lor. la docuri, 
magazii, bănci, ori prin comisionari şi samsari, și preda- 
bile loco ori în gara şi schela din apropiere, cu chila şi 
“vagonul ori la o anumită gară, schelă, etc. In casul din 
„urmă, din preţul acordat vin scădute taxele de transport 
până la gară, sacii, transportul pe calea ferată, șlep în- 
cărcatul, descărcatul, taxele de magasie, asigurarea .de in- 

„ cendii, eventuale porderi prin scădere, dare la lopată, co- 
mision, etc. Cea mai defectuâsă între tâte- este .vîndarea, 
înainte și. luarea, de avansuri de la bănci și negustori 

„pe productele încă nedesvoltate în de ajuns şi necâpte, 
unde nu se pote cunâsce nici calitatea și reușita lor, 
dar nici prețurile reale. Așa ai obiceiul mulţi dintre 
arendași de a vinde înainte recoltele şi a lua avansuri pe 
rapiță la Marţie și Aprilie, unde rapiţa ahia a început: să 
înflorâscă, la Aprilie şi Mai pe grâi, căruia abia i-a 
dat spicul, iarna pe lână şi brinza de la-oi, când lâna, 
încă nici jumătate nu este desvoltată şi crescută, pe ie, ori 
pe mieii, laptele şi brinza ce are să dea oile la vara 
viitore, | Ia a 

La, aceste vîndări înainte și amanetări atât de frecuente 
- la arendaşii şi cu deosebire Ia țăranii noştri, agricultorul 
„tot-d'auna este .expus la mari perderi și  mistificaţiuni; şi 
ele îi răpesc o parte însemnată din beneficiul care Var 
putea să-l aibă. Mai curînd mistifică și induce în erre 
samsarul. și negustorul pe agricultor, de cât vice-versa 
agricultorul pe negustor, care se ocupă exclusiv cu una 
și aceiași mariă, sai cu un anumit soi de producte: 
Apoi există la vindarea productelor în diferite porturi și 

„la schele anume obiceiuri, numite usanfe' în tratarea. - şi 
vindarea. mărfei, pe care încă: este bine să le cunâscă şi 
agricultorul,: dar le cunâsce mai bine :samsarul şi negus- 
torul din localitate, şi pe basa cunoscinței de relaţii și 
pers6ne, el obține mai bune preţuri pe ele de cât le-ar ob- 
ține agricultorul. Deşi în atari casuri are'să dea, samsarului 
o anumită cuotă — parte, numită provisie sait coniision, care 

„se scade din preţ, totuși de multe ori 'este maj folosit - de a vinde -productele prin comisionări şi ssamsari de 
cât direct, din causă că aceia cunosc mai bine prețurile 

.
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și schimbările din pieţele internaţionale, și combină mai 
iute, realiseză și peniru ci şi pentru agricultor un bene- 
ficiă mai "mare. - 
„Deşi. cea mai mare „parte din producte ce sunt de vin- 

dare agricultorul o pste ținea la sine acasă în . magazie 
“şi ambare până. la vîndara lor, totuși nu este răi ca să 
depositeză o parte din producte la docuri ori în maga- 
ziile de la schele, ca să potă urmări şi el daprâpe con- 

„juneturile favorabile ale pieței și burselor de. cereale, 
hausse 'și baisse. Ca să jâce-el singur la bursă, arare-ori 
este consult și de folos pentru el, o,:;pot face comisionarii 
şi negustorii din port cari vor să câştige la diferinţa de 
preţuri între diferite pieţe. De alt-fel. prin speculaţiunile- 
la bursă se urcă şi scad fără de motiv prețul cerealelor 
şi produictelor, în detrimentul consumatorului ca şi al 
producătorului; de aceia t6te guvernele tind să le întrineze, 
iar nu să le: încurageze. 

Vindarea se face cu bani gata, per comptant, şi la termen, 
sai cu accept. Cea maj bună este vîndarea din mâna liberă . - 

şi cu bani gata," căci predăm maria: şi ne primim îndată 
paralele şi afacere ea s'a terminat. La vindare cu termen că- 
pătăm numai un accept în contul cerealelor, ce avem să 
trimitem 'saii deposităm în anumit termin, rămânând ca 
costul principal să-l” ridicăm la predarea mărfei: fie în nu- . 

-merar fie în c6curi tratte Până la. vîndarea productelor 
însă putem să deposităm productele și la docuri, magazii 
“publice, la bănci, şi luăm un avans în contul lor. numit 
warrante, pe cari le achităm la vindarea 'productelor. 

Când nu sunt preţuri pentru produote şi nu le putem. 
ţinea, timp mai îndelungat, rămâne să chibzuim ca să le uti- 
'lisăm cumva noi înşine, prin transformarea lor în fabricate 

și semi-fabricate, făină, ori dându-le la vite, ca să nutrim 
și îngrășăm vitele cu ele. Ast-fel este cu porumbul; dacă 

nu_este bine copt sait nu are “căutare Şi prețuri conve- 

nabile, porumbul până ce el este să se usuce ca să-l 

“putem bate şi vinde, putem îngrășa porcii cu el, ca să-i 

vindem pe ei înainte de a se fi-uscat bine porumbul. 

Pentru vindarea de . -producte animalice “lâna, lapte, 

brinzeturi unt, este bine să intrăm în legătură cu negustorii



654 

ori să le deposităm în anumite pundte şi “centre comer- 
ciale. Pentru vindarea de vite de prăsilă şi vite grase în 
bilciurile obicinuite, arare-ori găsim muşterii pentru ele, 
de cele mai multe ori. procedem mai bine de a arangia 
licitațiuni publice, la cari invităm pe toți prietenii de 

. afaceri şi mușterii, cari se “intereseză de ele. Când sunt 
bine apreciate vin mușterii, de le cumpără din grajd. Tot 
aşa şi cu cele-lalte producte ale agriculturei, lemne, ţuică, 

“ fructe, cartofi, in, cânepă, vin, etc. 

6) Scontrarea casei şi facerea bilanţului. 

Administratorul este dator în decursul anului să facă 
de repețite ori scontrarea, casei și a magaziilor de pro- 
ducte, ca să vadă cum.stă. Elo pste' face forte ușor dacă 
are o contabilitate regulată. 

Cu încheierea anului este însă dator să facă şi el o 
încheiere asupra gestiunei sale din-anul expirat, adică să 
facă și depună bilanțul. Şi acesta îl pote face ușor căci 
atunci recolta este terminată, semă&năturile de tomnă fâ- 
cute, muncitorii. trebuesc răfuiți, și sunt o mulțime -de 

- plăţi de făcut. : 
„Da fie-care moșie și gestiune deosebim venitul brut. Și 
venitul net. Pentru aprecierea gestiunei din anul expirat 
nu este decisiv nici venitul brut. singur, dar nici. venitul 

net singur. Se pâte fârte bine ca venitul. brut al.unui an 
sait moșii să fie mare, iar dacă cheltuielile încă sunt mari, . 
atunci beneficiul sai câștigul să fie mic saă chiar insufi- 
cient. Altă dată venitul net pote să fie mare, dar acesta, 
să provină din isvâre de câștig extra-ordinare, din ne- 

“ gligerea a o mulțime de lucrări și: reparaturi, cari tre- 
buiaii făcute dar nu s'aii făcut, din vindarea şi lichida-. 
rea, unor obiecte şi isvâre de venit, cari nici când nu 
trebuia vindute lichidate, ca făcând parte integrantă . din. 
substanţa” şi isvorele necontenite ale moșiei, Saii -că moşia 
a fost prea, tare exploatată și sa abuzat de ea, s'a vîndut 

“prea multe vite. nu s'a plătit şi achitat muncitorii, etc. 
Și se pâte lore bine să se ivescă casuri, unde atât ve-
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nitul brut cât și venitul net, să fie modeste și sub media, 
indatinată, şi 'cu tote: aceste şituaţiunea şi gestiunea, să 
fie: acceptabilă şi- satisfăcătâre. Acesta se întâmplă forte 
des pe moşiile dărăpănate, neglijate, istovite, când în anii _ 

"“d'intâiă trebuesc făcute o mulțime de amelioraţiuni și în- 
vestiri de tot soiul, cari numai cu timpul îşi vor' da, fol6- 
sele lor, dar de o cam dată aii reclamat 'o mulţime de 
cheltuieli; fără să dea beneficii corespundătăre;, ast-fel când 

"s'au cumpărat. vite tinere de mare valâre, s'ai făcut tot 
“felul de amelioraţiuni agricole, reparaturi la clădiri, s'au 
făcut plantaţiuni din noi, finațuri şi pășuni artificiale, dre- 
_„nagiuri și fixări de terenuri mobile, canalisări, ete. Aceste 
tote nu produc de o cam dată, dar cu timpul vor aduce 
râdele lor cu prisosință și vor spori considerabil venitele. 
moșiei. Am v&dut mai sus la pag... . . că țăranul pâte 

„fârte bine. să existe şi fâră de-un .beneficiii net pe moşia 
sa, dacă 'şiare hrana lui şi a vitelor sale cu îndestulare 

„şi. i se plătesce în de ajuns munca lui șia vitelor la sine 
* acasă și în moşidra,. lui, şi are ocupaţiune, unde în altă | 
“parte nu ar. găsi nică câștig nici ocupaţinne. 

Și iarăși. se pot ivi casuri ca cu tot venitul brut mare 
şi-a venitului net mare, situațiunea, materială a lui să fie 
insuficientă din causa cheltuelilor prea mari personale, 

ori ale familiei lui, sai a scumpetei banilor luaţi cu dobindă 
ori a „prețului exagerat cu care și-a cumpărat și închiriat 

. moșia, ori că a făcut prea mare lux cu clădirile şi zes- 
trea,. moşiei - ori administraţiunea ei a fost -greșită. De a- 
ceia.- agricultorul' trebue să cerceteze bine gestiunea sa în: 

“tâte amănuntele ci, şi să facă cuvenitele îndreptări. Be- 

neficiul- net sati câştigul şi l6fa lui proprie pote să fie şi 
mai. mică, dacă îi renteză în destul tâte capitalurile an- 

“gajate în exploatarea moșiei, și pâte face. şi ceva îmbu- 
nătățiri pe moşie pentru viitor în fie-care an:::.! : 

“La pag. 279,' am vădut că capitalele afectate în agri- 

cultură sunt diferite și rapârtă “diferite dobindi după gra- 

dul lor de stabilitate şi siguranță. Proprietarul și-are câş- . 

tiul sat arenda ori renta. pământului, -adică dobinda, -ba- . 

-nilor afectaţi în cumpărătârea moşiei, care sunt tot-d'auna 

siguri, nu se perde nică odată și . deci el. trebue să, se mul-
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țumâscă cu un' procent mai mic;  arendaşul are să tragă 
o dobindă mai mare după capitalul săă. Ax și, circulator 
ca mai mobil și mai uşor de perdut, cum și câștigul de 
„antreprenor pentru eventuale riscuri și perderi; adminis- 
tratorul diriginte și funcţionarii subalterni, specialiştii şi - 

" meseriaşii, şi-au lefile și: salariile lor, ca o indemnisaţie 
pentru cheltuelile avute cu formarea și instrucția lor pen- 
tru munca de specialitate, iar muncitorii au plata și simbria 
lor: pentru munca brută manuală. 'Tote aceste capitaluri 
diferite trebue să aducă diferite dobîndi, în raport cu sa- 
crificiile aduse și cu siguranța; plasărei lor, Numai la pro- 

-prietatea mică și la suprafeţe de tot mici, se adună tâte 
venitele şi: : beneficiază una. şi ' aceiași persână și familie de 
tâte folâsele: de renta pămîntului, de câştigul de antre- 
„prenor, de l6fa de administrator: și chivernisitor, și de 
plata de muncitor. 

La proprietatea .și pe moşia, mare ele insă trebuesc să fie 
diferite după .ce şi capitaluri sunt mai multe angajate la 
acelaşi scop. -Une-ori și aci ele se combină câte două şi 
trei la o laltă: renta. cu câştigul de 'antreprenor, când 
proprietarul își cauță moşia în persână, ori câștigul de 
antreprenor şi l6fa de administrator când arendașul .sin- 
gur caută moșia, ori că administratorul este coasociat și. 

pus la. parte, eventual și 3 la o laltă, când proprietarul 
singur își caută moșia, fără de a ținea administrator și. 
contabil, ci are numai logoteţi și isprăvnicei pe lângă sine. . 

. Dacă unul sai altul dintre ele nu i-a rentat în. de ajuns, 
va, sci el ce are să facă la anul pentru a aduce cuvenita 
îndreptare, pe cari să le.reducă și pe cari să le sporâscă 

şi cum să le combine. De ordinar după ameliorațiuni mari 
venitele moșiei sporesc. Alte-ori prin deschiderea de noui... 
debușeuri sporesc” venitele și se- reduc cheltuelile, d. ex. 

- prin deschiderea unei artere nouă de comunicațiune, prin 
înfiinţarea unei fabrici, înființarea unei bănci, associațiuni: 
de producţiune și desfacere, etc. Cu. pagubă pentru du- 
rată nu pote munci nime. 

*
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- PARTEA IV4 

EXPLOATAREA MOSIEI 

Exploatarea moşiei este diferită: 1) Căutarea în regie- . 

de însăşi proprietarul. ei. 2)-Căutarea prin administratori! 

- “plătiți. și alți Gmeni “de meserie. 3) Prin arendarea : pe 

termene: scurte. 4). Prin arendare în. trupuri întregi . pe. 

“termene mai lungi. 5) Prin desfacerea ei în: loturi mici 

şi arendarea în loturi mari la locuitori pe termene lungi. 

6) Prin_arendarea la societăți de speculaţiune. 

1, Căutarea în regie. - 

“Intre tâte formele de exploatare a unei moșii, căutarea, 

- în regie de 'către însuși proprietarul ei pe spesele şi 

risicul săi. propriă, este cea mai avantagi6să între tâte, 

-şi deopotrivă de folositâre pentru proprietar, ca și pentru 

“proprietate și locuitori. Pentru proprietar este cea. mai 

avantagi6să fiind-că el trage 16te folsele, renta sai chiria 

-pămiîntului, cu câștigul de antreprenor și. lsfa de admi- 

nistrator, Dacă el. dispune de capitalul necesar de exploa- 

- tare, şi moşia nu. este supragravată cu ipoteci şi datorii - 

de tot felul, căutarea în regie este ceâ mai nimerită. Când 

insă este gravată cu datorii şi ipoteci peste o anumită 

sumă, atunci este mai avantagios de a 0 da în arendă și 

a încasa o rentă sigură, de cât a se expune la venitele 

Dr. Maior. IV. —-Economia rurală. 
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'nesigure și neconstante ale căutării în regie. In-casul din 
urmă, arenda îi: aduce venit sigur ca să-i asigure plata, 
ratelor la credit și creditori, iar pentru “subsistenţa: sa își 
găsesce ocupaţiune și câştig în altă parte până după stin- : 
gerea și amortisarea unei părți din datorii, ca apoi să pol 

“lua el căutarea ei în regie.  . N _ 

Şi. pentru proprietate este mai bina ca, stăpinul ei să, 
caute de ea. și să o exploateze în regie, căci el îi pâte. 
cunsce mai bine calităţile și nevoile ei, și nu va abusa 
de cele d'intâiii şi nică va desconsidera și va. negligea pe 
cele din urmă El nu pote să o exploateze, în sens răi, 

. și să abuseze de ea, în favorul săi momentan pentru a 
obține un câștig mare-trecător în detrimentul producţiunei: 

„ ulteridre; din contra, el va tinde.să o desvâlte şi mărescă, 
„treptat afacerile, ca să aibă venite și beneficii tot mai mari 
- şi să transmită moșia urmaşilor săi cel puţin în starea în 
care a găsit-o și el, dacă nu mai bună. De ordinar “însă, 
fie-care proprietar caută să-și amelioreze moşia şi pămîn- 

turile de cultură, prin o. muncă sistematică și raţională, 
prin: îngrășare şi tot. felul de amelioraţiuni, ca, prin aceia 
să-i înmulţăscă afacerile şi isv6rele de venituri. Numâi 
proprietarului îi dă mâna să facă ameliorafiuni costisitore, . 
a cărora, efecte și folâse nu se resimt - îndată, ci numai 
treptat şi cu timpul, și folâsele lor le vor trage copiii și . 
nepoții săi: canalisări şi secări de bălți și mlaștini, întăriri 
de maluri şi ponsre, impăduriri de dune -şi” de: „terenuri 
sterile „etc. 

Proprietarul nici odată nu are interesul de a scote totul 
„din moșie şi a lăsa să se dărime şi ruineze zestrea ei, 
clădiri, amelioraţiuni, plantaţiuni ete. cum o face prea des 
arendașul. Rar de. tot se întâmplă casul, ca un proprietar 
să caute ca prin .tâte mijlâcele să stârcă și sleiască moșia, 
sa cât mai tare şi apoi să o -vindă ori inchirieze, căci nu 
va găsi pentru ea nici cumpărători și nici arendași, cari 

„să i-o iee. Chiar dacă moşia nu are instalațiile necesari 
pentru căutarea ei în regie, prin defalcarea a unui trup 
isolat, ori prin contractarea unei ipoteci o pâte înzestra 
cu cele de lipsă, ca să-i rămână și lui ceva din capitalul * 
necesar de exploatare, căci prin înzestrarea cu cele de
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lipsă, moșia câștigă. îndoit în valore și beneficii, și inte- : 

resul moşiei cu al proprietarului coincid pentru una două 

„ saii trei generaţiuni de Gmeni. Alt-fel prin cultura rapace 

din lipsa de mijlâce prea curind: moşia este depreciată 

şi” ruina ei atrage după sine şi ruina proprietarului. 

„Și pentru locuitori. și muncitorii de pe. moşie este mai 

„.. bin&-ca' proprietarul să, stea la “moşie: și să îngrijescă el 

singur de ea, căci de la proprietar aă și'ei o mulţime de 

folâse şi prin6se de tot felul pe cari de la arendași nu 

le. pot avea măi "nică odată. Prin şederea lui îndelungată, 

pe moșie şi: între ei, ajunge proprietarul să cunâscă pe . 

"fie-care locuitor în parte și nevoile lor, şi pote face mult 

pe terenul cultural şi economic pentru îmbunătăţirea stărei 

„morale și materiale a, lor; cu timpul se nasce o identi- 

- tate de -interese între dinşii. Mai-cu semă pe moșiile, cari 

- se află de multă vreme în stăpânirea și folosința neîntre- 

“ruptă a uneia și aceleiași familii de proprietari, de multe 

ori locuitorii. ajung de se identifica -pe sine cu_ proprie- 

“ tatea, şi interesele lor cu ale proprietarului, şi vorbesc de 

moşia n6stră, de proprietatea nâstră, proprietarul nostru. 

Exemple stnt cunoscute destule, despre starea, locuitorilor 

când proprietarii şadei. la moşie, faţă de starea în care. 

să găsesc aqi sub arendași, cu proprietarul absentist, care 

trăesce la oraş ori în străinătate. Nici în interesul pro- : 

prietarului nu -pâte. zăcea o scăpătare şi ruină a lor, căci” 

pe lângă nemulțumirile continue, prea des se .ivesce casul 

- unde trebue să-i ţină de'la sine. şi de pomână, şi apoi 

la nevoe nici dinșii nu-l- ajută. Raporturile adeverat pa- 

triarhale între proprietatea mare. şi mică se pot desvolta . 

numai când-proprietarul însuși îşi. “caută, de moșie. - 

- “9, Căutarea prin administratori. 

De răulte ori nu este cu putință ca proprietarul însuși 

să își caute în personă de moșie, fie-că moșia sa este prea 

"mare estinsă, cuprindând diferite trupuri isolate, saii că el 

- posedă diferite moşii, este nevolnic, ori că” vroesce 'să 

"intre în politica militantă, ori se află în serviciile publice,
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“având să. lips6scă mare parte din.an-.de la moșie. În 
casuri de acestea, dacă dispune de capitalul necesar pentru 
„exploatare, este nevoit să-și țină administratori, unul sai, 
mai. mulți, dintre 6menii de 'specialitate, plătiţi anime, şi: 
dinsul iși reservă pe. sema sa numai directiva sai apro- 
barea, unor cheltueli și învestițiuni mai. mari, ce întrec 
peste o anumită sumă. In.casul acesta însă perde o parte 
din beneficiul -săi, care trece ca I6fă, indemnisaţie și tan- 
“tieme în favorul administratorului. săă, iar lui tot îi mai 
rămâne încă arenda sai renta pămîntului şi beneficiul. 

. de antreprenor pentru risicul s&ă. In avantagiul moșiei 
însă vine că are tot 6meni dă. specialitate pentru fie-care 
servicii în. parte, pe când unei persâne este peste putință 
de a, satisface tuturor condiţiunilor, o 

Atunci administratorul ţine, locul proprietarului cu de- - 
„pline puteri și deplină răspundere morală. şi materială 
„cătră acela, şi cătră legile țărei, dar răspunderea este mai 
mult morală de cât materială, 'căci la-o pagubă eventuală 
mai mare, proprietarul -n'are. din ce să se despăgubâscă. - 
Amelioraţiunile se. pot face și sub administrator ca şi sub - 
proprietar, avend și administratorul tot interesul de a mări 
afacerile și daraverile moşiei, de. care nu este mai puţin. 
interesat să le facă să progreseze de cât însuşi proprie- 
tarul. De aceia și venitul brut al moşiei este tot-d'auna 
“mai mare de cât la 'darea moșiei în arendă, une-ori dacât 
chiar sub proprietar ca administrator şi cultivator în regie... 
„„Insă şi căutarea prin administratori este une-ori desa- 
vantagi6să cu deosebire prin 'aceia, că dirigintele moșiei 
n'are. tot-d'auna mână liberă de a face ceea ce crede el - 
de cuviință, și de multe ori este împedicat prin desele 
contrâle, corespondența numerdsă cu. proprietarul, ceea 
ce cade de sine când dirigintele este proprietarul însuși, 

„Apoi moşia sleită, deteriorată, și moșia persânelor. mi- 
nore, puse sub tutelă, interdict, sechestru judiciar etc. 
numai prin administratori se pot căuta, pe de. o' parte. 
fiind-că pentru un termen mai scurt nu se găsesc arendași 
buni, cari să le iee în arendă și să facă cultură sistema- - 
tică pe ele, iar pe de alta expirând in curînd timpul de 
interdicție a proprietarilor în drept, ei nu- ar putea. să ..



661 , 

"dispună de ele îndată după ridicarea sechestrului judiciar 
ete. Pentru moşia -sleită prin cultura rapace mai nici odată 

nu Sar găsi. mușterii cari să o închirieze. . a 
"Mai tot-d'auna, prin administraţie şi. cultura în regie se 

„scâte mai mare beneficii de cât prin darea ei în arendă. 

In privinţa acesta se citeză des ca exemplu instructiv un 
cas din Ungaria, de pe moşiele A. S.IșiR. Archiducelui 
Frideric. Trupul de moșie de la Bordaci în mărime de - 
841 jug. cadastrali, aparținător la domeniul. Ung. Alten- 
“burg ce.fusese arendat. până la anul 1887 şi aducea 3 
fl. 90 cr. la jugărul cadastral venit curat, sait 2, 200; de la 
luarea lui în cultura în regie după 1888, el aduce pe an. 
câte 14 fl. 26 cr. de juger sati 5,25%, deci administraţia 
a dat un spor față de arenda de 140%/,; De sigur un cas. 
care merită a fi studiat de aprâpe şi la noi. NE 
Mai cu semă la noi, unde moşiile se caută şi de aren- 
daşi în lipsa de 'capital proprii, cu deosebire prin în- 
voeli cu locuitorii, este de preferat și pâte unicul remedii, 

trecerea la cultura moșiilor prin administratori plătiţi și 

puşi la parte, de cât arendarea, mai departe, și atunci pro- 
prietarul şi moşia și locuitorii vor eși mai bine lu socotelă. - 

Din beneficiile mai mari ce sete actualmente arendaşul, 

după capitalul săă, peste dobinda legală a banilor și a - 

câștigului săi de antreprenor, s'ar putea face an de an 

unele înzestrări pe moşie, ca în timp de 5—10 ani mo-: 

şia să fie înzestrată aprope complect cu cele de lipsă unei 

culturi sistematice în regie,. pentru trecerea cu totul la 

cultura în bani, Atunci pămîntul moșiei nu se mai frus- 

“treză şi deterioreză ca înainte, și ea ajunsă pe mâna unui 

om de specialitate vrednic nu. şar mai risipi și perde. 

isvorele de venit ale ei, -pe când sub arendașii recrutaţi 

de obiceiii din alte meserii, se distruge des valorea a 5 

lei ca să scotă unul singur.. î - 0 

“ Proprietarul, contribuind şi angajând capitalul săi în, 

-- căutarea moşiei, nu s'ar înstrăina aşa de tot de ea, șiar 

găsi des ocasiunea. să petrecă, în, fie-care an-mai mult timp 

pe ea şi sar interesa mai de aprâpe de lipsurile şi ne- 

voile ei, și mulţi proprietari -ar lua căutarea moșiilor în 

persână. Absentismul și: înstreinarea lor de moşie nu ar
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fi aşa de complectă, cum este actualmente pentru o mare 
parte din familiile fruntașe ale ţării. Cu ea multe capitale 
ar. eși la ivelă, acolo, unde. adi. lipsesc cu totul, şi mo- 
șiile nu ar mai avea aspectul de ruine ce-l ati astă-di î în 
cea mai mare parte: 

Insă. dacă proprietarul: este impedicat do a-și cauta sin- 
“gur de moşie, ori că este nevolnic ori incapabil, atunci 
este lucru de căpetenie ca să-și găsescă un bun adminis- 
trator. Persona face. forte mult, şi de iea depinde totul. 
Pentru siguranța proprietăţii şi a proprietarului arendașul 
este deplin responsabil. cu averea sa, pe:când adminis- 

“tratorul de cele mai multe ori nu-pâte oferi de -cât ga- 
ranție morală. și mai rar garanţie. materială. La arendări 

banul și garanţia materială j6că rolul principal; la. cău- 
tarea prin administratori plătiţi, alegerea persânei este lu- 
cru de căpetenie. Cu cât proprietarul are :mai puțin timp. 
de-a se ocupa de.rmoșşie, cu atât trebue să- dea mânăli- 

beră.. și puteri discrețţionare mai mari administratorelui ssă. 
Proprietăţi mai mici însă sunt -mai nimerit de dat cu-a- 

"“rendă, din causă că nu ar renta ţinerea unui adminis- 
trator cu cunoscințe de specialitate și pe lângă el do alte 
'persâne însărcinate cu .inspecţia și controlul. Pe moșiile 
mijlocii. și mari însă se pote aplica administrația cu ad- 
ministratori cu deplin succes. 

3 Exploatarea moşiei prin arendași. 

La exploatarea moşiei, prin. darea în arendă, proprie- 
“tarul pămîntului se dimite și cedgză o parte din dreptu-. 
rile sale asupra proprietății, : pentru un timp anumit, în 
favorul unei alte persâne pentru o anumită sumă de bani 
și sub. anumite condițiuni ' specificate în contractul de a- 
rendare.- Proprietarul în casul: acesta, se emancipâză de 
grijile e moşiei sale, şi duce o viață liniștită, căci el are în 
rentă, un venit sigur: pe .care îl primesce regulat la anu-: 
mite epoce, și pe care'el pote conta tot-d'auna. Adesea, 
el. în urmă emancipării de griji de moșie, se înstreinâză cu. 
totul de ea, căci își pote strămuta domiciliul la, orașe, e-
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ventual peste .granită. în străinătate, unde confortul este 
“mai mare, distracţiile mai numersse, prin' care el măresce 
clasa, numerâsă şi pentru ţară ruinătâre a absentiștilor, căci 

“lui nu-i mai 'r&mâne altu de făcut de cât a-și încasa re- 
gulat rentele, și din proprietar-cultivator trece în condi- 
ţiunea de rentier şi a proprietarilor - de. mine -de cărbuni, 
cari încă tot scot fără de-a mai; restitui ceva pămintului, 

înapoi. Grija, şi. risicul culturei. moşiei sale o”lasă în sâr- 
"cina altor persâne streine, de multe ori cu totul nepregă- 

tite şi ele pentru o aşa chemare, cari însă din întâmplare 
dispun de ceva capital rulant mai” mare. Ei 
„EL însă cu degagearea :sa de griji și de capital de în- 

vestire este redus. numai la renta sai chiria pămintului 
“propriii disă, care tot-d'auna aduce beneficiul cel mai mic 
în agriculţură, abia. ceva peste dobinda legală ca să plă- 
tescă ratele la credit (p. 297)iar capitalul” de exploataţie 
"circulator și. fix -cari aduc dobindă relativ mult mai mare 

cad în beneficiul arendaşului. Al arendașului este mai de- 

parte și câştigul de antreprenor,. pentru eventuale riscuri 

“ cum. şi l€fa .de administrator al moşiei, ca indemnisaţie;a, 

_muncei. şi inteligenței sale. -Pe lingă desinteresarea pro- 

prie şi înstreinarea de moșia, sa a proprietarului mai vine 

și deteriorarea, substanţei și diminuarea bunurilor ei, căci - 

clădirile, amelioraţiunile și învestirile de tot soiul, ne mai. 

-având cine să îngrijescă de ele și să le repare, se dărîmă, 

se pustiesc şi dispar una după alta, și din lipsa de îngri-. 

jive .secă şi dispar-o mulţime de isvore și ramuri de venit 

ale moşiei, ce înainte erai în ființă. | Se 

Arendaşul care este provisoriii pe moșie, nu are interes 

nemijlocit; de a căuta în mod rațional de ea, și nici a face 

vre-o învestire şi: îmbunătăţire, care să trecă peste limita 

arendei sale, ca să servâscă şi fie și altora de folos.. A- 

poi . el mai este “împedicat de'a face ceva ecarețe șiame- | 

lioraţiuni une-ori de termenele” scurte de ' arendă, Şi prin 

“ nesiguranța de a o. căpăta încă pe un noii period. De 

aceea, încercarea guvernului nostru, de a face împă-. 

duriri noui în Bărăgan şi în alte părți prin'arendaşi, n a 

reușit de loc cu tâte condiţiunile. aspre ce le impusese. 

“Tot așa de. puţin; va reuşi şi obligațiunea nouă, impusă 

2
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| arendașilor Eforiei Spitalelor Civile de a vărsa în 10 rate 

egale în cursul "celor 5 ani ai contractului de .arendare,!- 

sumele: cuvenite pentru 'construcţiuneă de ecareturi. Ea 

este. şi nedrâptă' și irrațională, de a obliga pe cine-va care 

e pe un timp provisorii să-ți ridice pe moșie ecareturi 

cari “să .dureze 30—40—50 ani. Mult mai nimerit ar fi, 
ca în loc: de a cumpăra, Etoria, - moșii peste moșii şi a le 
detrage din -usul public, de a-și înzestra însă-și moșiile 
ce. le posedă cu ecaretele necesari, -și să impună “dobinda 
și amortisarea lor în - sarcina arendașilor “sii, pe -timpul 
cât le folosesc, fie-care cu 109%. Tot aşa și pentru ver-ce 

 amelioraţiuni: agricole” mai mari, ca să se potă face este 

- neapărată: trebuință ca proprietarul să avanseze capitalul 
de 'lipsă, iar dobindă banilor și amortisarea, d'impreună 
cu întreținerea, lor. să cadă în sarcina arendaşului, pentru - 
timpul cât beneticiază de ele..." | 

Insă, -proprietarii ' arare-ori vor să înţel&gă necesitatea, 
de a contribui și ei-din al lor pentru a face ceva. îmbu= - 

nătăţiri: pe moşie. Așa: ajunge: moșia de nici proprietarul: 
ei: și nici arendașul nu vor şi pot să facă nici cea mai 
mică. îmbunătăţire - permanentă pe. moșie, ci fie-câre vrea 
să scotă cât mai mult de pe ea. Insă, ori-ce sporire de 
arendă şi urcare -a venitelor fără de amelioraţiuni şi 'în- 
vestiri noui, nu' se-pâte obţine alt-fel, de cât în detrimentul 
moşiei prin deteriorarea substanţei, care la noi este pu- 
blică pentru tâtă lumea. Cu tote “clausele și vinculările 
meșteșugite, stipulate în contractul de. închiriere, _ aren- 
dașul tot-d'auna are mii de porți deschise, ca să abuseze 
de moșie şi pentru cultura, rapace, ncesceptând chiar cul- 

tura rapace. rafinată. Dacă proprietarul urcă: arenda, sis- 
tematic” la fie-care: period. de 5 ani și la ori-ce noii termin 
de arendare, prin aceia da el direct motiv arendaşului 
săii să exploateze mai tare moşia și să înăsprâscă, con: 

| diţiunile :de învoslă cu locuitorii, pentru a putea acoperi: 

cheltuielile mai mari. ca să-i rămână și lui un. beneficii 
net din care să trăi6scă și să nu rămână în pagubă. Va- 
l6rea pămîntului se urcă însă numai, încet și progresiv 
cu starea de cultură a regiunei, prin înmulțirea, braţelor 
„Şi capitalului de investire, prin deschiderea de . noui de- 

-



pușeuri, iar aceste nu se pot urca, aşa de considerabil” 

peste n6pte, ca să ratifice o sporire a arendei, când moșia 

scade în producţiune. Dar chiar lăsând moșia cu aceiași 

arendă mai mulţi ani, prin aceia tot nu este proprietarul 

sigur -că 'arendaşul săi nu va abusa “de moşie şi nu o 

va stârce mail tare. -:  -. | 

Forte: des poţi audi de la arendașii noşiri tinguindu-se, 

că ei nu mai pot urca arenda.la noua peri6dă, ne-mai 

"având unde a se întinde cu cultura, şi nici ce să mai ia 

“de pe țăran, vedi pag. 111 şi 120. De aceia inovațiunea 

introdusă, de. Eforia Spitalelor Civile de a da moşiile pe 

"15 ani, dar de a “urca arenda încă cu 100%/,: după fie-care 

5 ani, nouă nu ni se pare nimerită. Ea, va fi și mai fu- 

nestă pentru proprietăţi ce şi pentru. locuitori, de cât după 

vechea sistemă, căci după expirarea contractelor de arendă 

moşiile vor fi cu totul istovite, la ţărani nu se vor găsi 

vite de loc în satul. întreg. Obligaţiunea 'de a îngrășa în 

- fie-care an a 15-a parte din întinderea arabilă, este mai 

mult de cât: ilusorie, când sciut: este că arendașii nu ţin 

vite de loc, şi efectele gunoiului nici întrun cas nu 'du- 

râză mai mult de 3—4 ani. Arendaşul o va cultiva (2) tot 

cum scie el „și-l vor' povăţui interesele sale“. Până acum & 

“stat arendașşul 2—3 peri6de în moșie. şi în' urma lui nu 

s'a găsit un cui bătut , .nici un” arbust ori copac plantat 

de el, ce-va face el d'aci 'nainte cu arenda urcată cu 20%, 

adică aprâpe, cu 1/4?! Pe lingă acesta este forte probabilă . - 

o nouă scădere .progresivă a preţului cerealelor. pe 'pie- 

ţele internaţionale, deci pe lingă scăderea forței produc- 

- tive a solului, o altă scădere a preţurilor productelor și 

“ cu'arenda urcată ! ! n e 

De ordinar după expirarea a două trei periâde de arendă, 

tot ce a fost învestire și capital de: exploatare pe moşie 

s'a ruinat şi dispărut, şi cu tâte..venitele insemnate pro- 

"venite. din pămintul virgin -și sigure fără de munca pro- . 

_“prietarului ei, el este aprâpe ruinat, și de cele mai multe 

ori în neputinţă absolută de a o. mai. lua să o cultive 

singur în regie, căci nu mai are nici mijlocele necesare 

_să o înzestreze din noi, nici experiența lucrului şi cu-. 

noscinţa persânelor. Unde la început arendarea saii cul- 

-.
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tură în regie era facultativă și egal de posibile și una și. 
âlta, acum arendarea ei este o necesitate şi numai prin 

 sforțări enorme, ca să o potă ținea și cultiva el în regie. 
De :multe ori el se vede ruinat materialicesce, fără să scie 
cum și de când, pre când vecinul s&ă, care sa ocupat 

„cu căutarea ei prospereză și merge înainte și nu este 
așa dator şi moșia are. ecaretele și vitele necesare. 
__De multe ori şi cu arendașul, proprietarul este îri per- 
dere, căci în anii cei Bani acela îi: servesce câştiurile la 
termin, în anii cei răi însă trebue să-l aștepte, să-i scadă 
din arendă sub diferite pretexte; pe arendașul r&ă'şi ne- 
platnic il pote ușor deposeda, dar nu scie dacă va căpăta * 
altul mai bun în loc, ori.că arendaşul sai dă faliment și fuge, 
și. atunci el nu are nimic- ce să-i ia. pentru a sa despăgu- 
bire, așa că el din venitele mari ale moșiei nu beneficieză, 
dar devine părtaş de voe şi nevoe la perderi și în anii 
cei r&i. Deposedarea și schimbarea desă a arendașilor, 
nu este nici în interesul săi și menită să-i mai procure 
arendași buni, cări să-i dea. arenda de mai “nainte, şi de 

“ multe ori “îi rămâne moşia neînchiriată cu anii,:şi trebue 
el.să îngrijescă de ea atunci, când nu are de nici unele. Apoi 
el este în perdere, și prin deteriorarea moșiei și substanței, 
din caușă că de multe ori trebue.să o dea pe mâna unor 

- omeni- nepricepuţi în cele economice, cari. distrug valrea 
de 5 lei ca să'scâtă unul pentru ei înșiși. | 

Fol6se incomparabile mult mai-.mari, le are arendașul 
din moşie. Unde el nu dispune de “capitalul necesar 'de 
a cumpăra o moșie proprie sai numai. pentru cumpă- 
rarea şi înzestrarea unei moșii. mici, pâte să închirieze 
şi exploateze una de.2—10 ori mai mare, de cât ra- 
porta suma capitalului său, și fără de a o. învesti,. Apoi 

„el are: tâte drepturile. și: beneficiile, -cari le posedă pro- 
prietarul însuși, afară de acela al :instrăinării bunurilor, 
și el se pote substitui și asimila întru. tote aceluia, La. 
arendi: mai îndelungate, pote avea chiar ilusiunea de. 

„proprietar. -De aceia nu se prea potrivesc pentru aren-. 
dare, moşiile pe cari se află locuinţa și domiciliul stabil .. 
al proprietarului, unde prea”des. se ivesc ciocniri Și con- 
flicte personale și de interese între dinşii. Apoi arendașşul 

N
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este mai. puţin legat de interesele moşiei, și deci el pote 
scâte mai mult din ea de cât proprietarul însuși. Încă - 

bătrinul Thaer dicea acum o sută de ani, că îmbunătă- 

țirea moşiei face-bucuria. proprietarului ei, umplerea pungei 

însă pe cea a arendașului. Și moșia este pentru proprietar 

soția legitimă pe care;el trebue să o' menageze, pentru 

- arendaş ea este numai metresa, de care acesta caută să 

se. desfacă nu peste multă vreme. _-:2 0 

In privinţa, socială și economică, arendarea este mij- 

locul nimerit de a. deschide la tineri. intreprindători, 

cari dispun 'de ceva mijlâce, posibilitatea de a-și mări 

afacerile și a da o mai mare'estensiune activității şi in- 

teliginței lor,.ca cu timpul să ajungă la o frumosă, posiţie 

. “materială, independentă de stat şi guverne, și chiar la, 

avere mare. Capitaluri de tot. 'soiul cari zac inerte sati 

puţin productive, le pâte fructifica 'mai bine de cât prin 

plasarea lor în bonuri și hârtii de .valore, prin angajarea 

Jor în agricultură, ca capital fix şi circulator, care după 

cum am .vădut mai sus, renteză mai bine intre tote. Și 

„pentru cultura unei țări pote face fârte mult desvoltarea 

unei clase numerâse de arendași laborioși și luminaţi; 

acesta depinde însă de politica agrară şi economică a gu- 

"vernelor, şi de măsurile prevădătore luate de ele. Dovadă 

“sunt, Anglia și Germania; unde clasa arendaşilor este forte 

numerâsă şi cei mai buni cultivatori ai ţărei sunt eșiți 

-"dintre arendași și Gmenii din popor, pe când Austria, 

“Germania de sud, Ungaria şi Rusia, -aii desvoltat mai 

“mult căutarea moșiilor mari prin administratori plătiți, 

“pentru a căror formare statul sacrifică forte mult, şi at 

“creat o clasă fârte numerâsă și respectabilă. a 

- În Germania aprâpe toți arendaşii ati eșit dintre. func- 

ţionarii moșiilor “mari, cari mai târdiă ai devenit indepen- . 

“ denţi şi-a luat arendi în contul. lor, căci moșiile se dau: 
N. 

numai! la, agricultori instruiți cu cunoscințe de specialitate. 

In Anglia 'de și arendile sunt at zvill fără termen, şi at 

_“life.pe viaţa totuşi 2—3 generaţiuni de meni se petrec 

"pe aceiași moşie, şi deci ei ai tot interesul să o menageze: 

__ Şiiarăşi dacă-sistema arendăşescă este răi alesă şi greșit 

combinată, 6a pote să ducă țara cea mai bogată și mo- 

Di
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şiile cele mai frumâse 'și fertile :la ruină și devastare 
cumplită, cu poporul.ajuns în sapă de lemn — dovadă este 
nefericita Irlanda — apoi România nu mai puţin calcă pe 
aceleaşi urme, cum şi regiuni întregi din-Galiţia, Ungaria . 
etc. unde moşiile ai ajuns în masă,.pe mânile speculan- 
ilor” și, negustorilor. ovrei, cu proprietarii, cari trăiesc la, 
oraşe şi în- streinătate ca. absentiștă. . 

Arenda pste fi diferită pe termene scurte şi pe termene 
“lungi, arendă de parcele, de trupuri de moșie și de moșii 

și domenii întregi—arenda în proâvete — în parte și în 
dijmă, și: arendă, în bani. 
“Arenda pe termene scurte pe una, sati două sem&nături 

se usiteză mai cu semă de țărani și locuitorii mărginași 
de la orașe, cari iati cu. chirie. câte un locşor, două în: 
apropierea curței lor pentru pus de porumb, „cartofi, le= 
gume, etc. saii că iai pămint dela proprietar şi arendaş 

-pe care îl cultivă în parte ori în dijmă. Legea tocmelilor 
ES agricole, nu le permite dea încheia contractele - de cât pe 

un singur an. Acâstă este deci sistema cea mai usitată 
la noi, dar.ea e cea mai. defectudsă între tâte, fiindcă 
nici odată cel ce ia usufructul pămîntului nu se pote 
dimite să-l gunoiescă - și curețe de pir şi buruieni,-căci 
lui. nu i se plătesce munca. D'aci producţiunea pămîntului 
este minimă provenită din nestatornicie şi nesiguranţă, 

"căci: nici” ce-l ce îl arendeză și nici arendașul nu are un în- 
teres deosebit să-l curețe și îngrijescă, ci caută - să scoță 
din el pe cât va putea, fără de sacrificii. 
“Alte ori arendașii şi proprietarii schimbă locurile de 
hrană date argaţilor şi personalului lor de servicii din - 
lipsa “de gunoii, ca dânșii să le gunoâscă cu gunoiul 

_produs în “menagiul lor; dar pentru cărat le pun “la dis- 
- posiţie carele proprietăţii. Arendarea, acâsta este admisi: 
bilă numai în, casuri estreme pentru pămînturi. isolate în- 
depărtate, unde nu este posibilă cultura în regie, dar pote 
fi avantagi6să închirierea lor de către proprietarii vecini: 
Mai este “admisibilă în. jurul orașelor, fiind-că, tirgoveții 
mărginași le pot uşor. îngrășa cu gundiele de tot soiul 
de la oraş, și le întrebuințeză la cultura, de legume peniru |
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aprovisionarea orașului, și plătesc "de :obiceiii arendi de: 

3—4 ori așa de mari, ca pentru alte păminturi arabile. 

. Păminturi în complecse. mari trupuri întregi de moşie 

şi moșiile mari "și mici în genere se arendeză pe termene - 

„maj lungi de la 3—5—6' ani, sai de la.12.—15—18—24 

de ani. Nici odată nu este consult și nici legea nu per- 
mite de.a le arenda pe un termen mai lung de 30 de 

ani, dar nici pe termene prea scurte nu este bine. Vicţa 

medie. şi activitatea maximă independentă a unui om nu. 

trece peste 25—28 de: ani, și deci la o arendă de peste 

30 ds ani ar fi de a lega două-şi trei generațiuni de 

_6meni. Şi iarăși o arendare pe termene prea scurte 3—5 

"ani nu este așa de folos nici pentru moșie și nici pentru 

"cel ce o închirieză, căci pe moşia, mare îi trebuesce arenda. 

şului 2—3.anj de dile ca să -se--orienteze şi până să 

cunâscă ' moșia bine cu. tâte calităţile şi defectele «ei, şi 

apoi un -an doi înainte: de a-i espira termenul trebue să 

scâță treptat ce a băgat şi învestit în ea. Nemerind.câţi- 

va ani răi el este ruinat, pe când la arenda mai.lungă 

el este despăgubit în anii cei buni. De cele mai. multe 

ori este înlocuit cu un altul, care tot așa de puţin cunâsce 

moșia, şi agricultura ca şi el la început. Prin scurtimea 

“timpului de arendă este împedicat şi paralisat ori-ce aren- 

daş de a face ceva îmbunătăţiri pe moșie. Ce 

- Pe terenul social şi economic cu toţii deplângem adi 

“nenorocirea Principatelor sub domnia Fanarioţilor şi ruina 

lor.ca provenită unic din licitația domniilor ţărilor la 

Constantinopole pe câte 3—5 ani, celui care dedea maj 

mult, fără considerare dacă întruneă în sine aptitudinile 

de domn ori nu, şi-care: sistemă n'a permis nică unuia 

nică altuia, nici bun nici răi să se așeze şi "consolideze 

stările lăuntrice, și să facă ceva, ci toți ai stors şi impi- 

laţ, cât ai putut. O sistemă care notoric a dat resultate ătăât 

“ de funeste pentru o. ţară întregă, nu pote să dea resultate 

bune nică aplicată în mio. Căci ce era țara și domnia ei 

“sub Fanarioţi — un fel de Macrocosmos — nu este alt-ceva 

moşia un Microcosmâs, arendată la cel d'ântâi venit, care 

oferă mai mult pe-ea, indiferent dacă se pricepe la cău- 

„tarea ei sai ba. Apoi schimbarea: continuă de persâne şi 
=
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sisteme, : încă nu . pâte duce: la nici un resultat bun, nici 

pentru proprietate nici pentră-locuitori şi cultura moşiei 
și. ţărei, unde cel vrednic şi întreprindător este împedicat 
prin nesiguranță şi nestabilitate să facă :ceva durabil, iar 
cel neonest și esploatatorul prin espirarea iute a arendei 
'și acopere şi mascheză' greșelile și storcerile sale. 

Ea” fu potențată prin „speculațiune, şi favorul acordat 
elementului burghez, căruia, nu-i se cere nici cunoscințe 
„de agricultură nici 6meni' pricepuţi în trebile agriculturei 
nimic. Găsesci arendași, cari ai avut 2—3 prăvălii de 
manufactură la oraş, dar le-ati vândut și ai abandonat 
comerciul pentru a lua moșii în arendă, pentru a se îm- 
bogăţi mai curând la ţară. Graţie legilor: *numite a toc-“ 
_melilor agricole, elementul burghez deveni agricultor, şi 
cultura, mare a Ţării a .ajuns: în marea, sa majoritate în” 
absoluta stăpânire a arendașilor,. fără însă dea, forma din- 
tr'ânșii cultivatori în sensul strict.al cuvintului. | 

Termenele scurte de.3—5—7 ani erai considerate la 
inceput ca un preservativ şi mijloc de -precauţiune 'de a 
nu lăsa, pe arendași să se prea îmbogăţescă fără scirea pro- 
prietarului și fără de a beneficia și proprietarul din ceea ce 
scot dinșii, şi pentru a preveni tot-odată o devastare și isto- 
vire a moșiilor. In realitate însă ele nu avură; alt efect. 
de cât de a substitui „pe proprietari prin arendași în urma. 
concurenţei inegale, apoi. de a înlocui pe arendașul în 
cât-va iniţiat în afaceri.-și. cunoscător de moșie, care altul 

pâte avea vite proprii, unelte şi Gmeni-stabili și consuma 
o parte din producte pe. moșie, și menagiase pășuni pă- 
duri și finaţe în interesul ţinerei vitelor. “sale — cari tote 
erati în favorul săi și al moșiei, prin un altul, care atunci 
părăsise sau vroia să părăsâscă micul comerciti,. unde nu 
mai făcea trebă, pentru a trece în agricultura mare și 
oferise cu câte-va sute de lei mai mult peste fostul aren- 
daș. Fie-care termen de arendă aduse urcarea arendei, pe 
bază, concurenței artificiale, care atrase după sine scum- 
pirea pămîntului. Proprietarul putu urca arenda, şi graţie . 
speculaţiunei. nesănătose găsi tot-d'auna arendași cari să-i 
dea, cât cerea el, deși acest spor, era mai tot-d'auna în 
detrimentul - fondului, și provenea din. deteriorarea, sub-
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stanţei. Cu ce resultat îngrijesc arendaşii de moşie, am 
vădut mai sus, la. pag. 434 și: următâre. 'Şi pote că nici 
că era. posibilă. alta, sub aceleaşi împrejurări: O cultură 
“rațională cu rotaţiuni și învestiri de tot felul de: capitale; 
nici că este posibilă la atari termene scurte. | 
Dacă la agricultură, stabilitatea în tâte este lucru de: 

căpetenie şi siguranța, apoi moşia măâre. sait mică este mai 
bine să se arendeze pe termene lungi, cari variază între 
12—15 de ani. La acest termen lung, cel puţin'2/, din: 

timp arendașul se substitue întru tote și se consideră de 
proprietar, unde -trebue să învestescă, în ea capitaluri în- 
semnate, ca.să-i mărâscă venitele, să facă instalaţii, eca- 
rete, amelioraţiuni mai. mici, să-și: procure vite și unelte 

"de tot soiul, ca să 'o pâtă munci cum Se cade, şi tâte i.se plă- 
tesc şi vor renta în de ajuns și numai ':/; din termenul săi la 
urmă va retrage: succesiv capitalurile sale. și va căuta să 
scâtă şi 6l cât mai mult. Şi pentru el este și mai avan- 
tagios termenul lung, dar şi pentru moșie şi pentru lo- 
cuitori; însă în interesul e tuturor ca arenda să nu trecă peste 
24. ani căci exploatarea pămîntului pote fi prea mare şi rapor- 
turile economice să se schimbe. Mai potrivită este una între 

15—18 ani.. Pentru menajarea. substanţei de pe moşie, este 
mai nimeriţ de. a pune pe arendaş în posiția, de a deveni bun - 
cultivator, de -cât de a-l împedica, prin tot felul de măsuri 
restrictive, cari arare-ori îşi ajung scopul de a feri moşia 
de stârcere. Singura măsură raţională este de a-l: obliga 

să ţină vite proprii, ca paiele, finul şi cocenii produși să 

le - folosâscă cu vitele sale proprii pe moșie, și gunoiul. 

produs să-l care pe moșie şi îngrașe anual o anumiţă su- 

prafață ds teren. Să i se interzică însă vindarea și sco- 

terea din moşie a nutreţului şi paielor, în anii din urmă 

ete., iar în casul de-a, le vinde, să-i impună condițiunea, 

să cumpere îngrăşeminte chimice. în raport cu ele. ..-: 

Arenda pe termene îndelungate pe o viaţă de om, ori - 

pe-timpuri nehotărite cu embatic saii emphyteoză încă era 

usitată înainte vreme, unde proprietarii, puneaii coloni să 

“islăzuiască din păduri şi cei codri vaşti să facă locuri de cultură 

din ele, ori să planteze vii şi pomi.roditori şi pămintul câști- 

gat ast-fel culturei, rămânea de drept în usufructul coionului.
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"dar avea să dea o anumită pare din producte, — € ca- 
non ori. otaștină — sau bezman în. bani proprietarului 
moșiei, iar la transmiterea lui asupra unei alte. persone 
fie prin moștenire ori prin vindarea cu învoirea pro- 

prietarului săi, capătă o desdaunare odată. pentru tot-d'a- 
una numită laudemizrn. Lucru de căpetenie, era că -pro- 
prietarul' nu putea nici urca şi nici scădea canonul, câtă 
vreme colonul se ţinea de angajamentele. sale, şi la renun- 
ţare de bună voie nu-i dedea nici o despăgubire pentru 
edificiile sale. La deposedare forțată pentru auumite cause 
însă trebuia să-l despăgubâscă, pentru învestirile sale și 
munca depusă. În România erai cu embatic cu deosebire 
viile și obratiile cu pruni, pentru cari locuitori plătiait 

 bezman' în bani Şi otaștina. în natură dar și multe moșii 
s'au vindut pe la orăşeni cu drepturi -de embatie, plătiad 
însă o taxă mică în bani. -- - 

Legiuirile mai noui însă tind în tâte statele, de a le 
răscumpăra, ca agricultorul să devină absolut liber și stă- 
pân pe proprietatea sa și. rodul  muncei' sale.. Dacă însă 
munca cu embatic pe termene lungi de 30 — 60 ani nu 

-ar fi de preferat muncei cu învoială și cu urcarea pro- 
gresivă a învoelilor în fie-care an ori tot la cinci anj, ră- 
-mâne de cercetat. Nouă, ni sar părea mai bună pentru . 
proprietate şi locuitori de cât -cea din urmă. 

Căutarea moşiei prin darea ei în parte - şi cu dijma la 
„locuitori, am studiato mai sus. Ea este cea mai usitată . 
în Muntenia,- că proprietarul sati arendașul, subarendeză 
la, locuitori o parte din moşie pentru muncă şi în parte. 
Ca: mod de exploatare,. este cea mai avantagi6să: pentru 
“arendaş, fiind-că lui aprâpe nu-i trebuesce capital” de ex- 
pl6ataţie, căci după -ce a plătiţ un câştiii din arendă şi 
sămiînță, pune să are şi semene pentru.-el și-apoi începe . 

- să” încaseze. Pentru muncitor însă este forte împovărătâre 
ca și pentru proprietate, căci pămintul dat în dijmă ori . 
în parte la locuitori nici odată nu aduce atâţ folos şi nici 
„bucatele nu ies așa bune'ca la cel cultivat în regie, fiind 
tot-d'auna, cultivate şi sem&nate în urmă. La acesta nu. 
contribue atât munca defectudsă ci cu deosebire lipsa de 
unelte proprii şî vite la arendași şi proprietari, căci ei 

-
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obligă pe locuitori să-i facă lor la timpul oportun pogânele 
desăvirşite și rușfeturile, și numai după ce at terminat 
cu ele să: caute de cele cu dijma. ori deale lor'proprii. 
Efectiv numai 1/, — 1/, din arealul muncit este produc- 

_tiv, cel lalte acoperit cu buruieni ori vetre, de unde 
productele ies .tot-d'auna mai uşâre la bob și gozâse. De. 
“amendat și deo lucrare sistematică la ea abia pâte fi vorba, 
după ce terenurile li' se măsdră și împart în. fie-care an. 
Cultura ce se urmâză, este mai mult cultura rapace ra- 

finată, o Pa a a 

Despre cultură în parte pe timp mai îndelungat, mez- 

"zeria sai meteyage, forte uzitată la poporele romanice, cu 

avantagele şi defectele ei (pag. 337). Introducerea lui -în 

țară abia va fi posibilă, după ce pe lângă pămint proprie- 

tarul sai arendașul ar fi dator să dea săteanului jumă- 

tate din capitalul de învestire și exploataţie, chestiune a- 

prâpe imposibilă de îndeplinit. i - 

„ Arendarea de moșii și averi întregi la companii şi so- 

ciatăți de arendaşi, pentru a le sub-arenda- ele mai de- 

parte, deși sunt începute și pe cale de a se forma, mai 

multe, pag. 32, totuşi ele implică în sine mari pericole - 

sociale şi economice, căci ar păşi pe urmele vechilor so- 

cietăți de publicani ai Romei — cari ai repus agricultura, 

italică şi din colonii, cu cari nime în urmă nu mai putu 

lupta şi susține concurenţa. Mijlocul contra formărei lor 

ar fi de a impune și arendaşilor unele condițiuni şi res- 

tricțiuni în favorul moşiei și culturei -țărei, .ca să contribue 

şi ei la, promovarea culturei. țărei în raport cu suprafețele 

- ce ţin în arendă. o _ 

Arendarea de domenii mari şi. averi întregi la una şi 

acecaşi persână ori societate este tot-d'auna mai puţin 

avantagi6să, fiind-că cererea şi oferta este mai mică, de 

re-ce sunt puţini capitalişti mari și societăți cari să ia 

asuprăși atari complexe mari. Din contra, ar fi mai avan-. 

tapios desfacerea domenielor: în. trupuri mai mici și aren- 

darea. lor deosebită, pentru cari se găsesc tot-d'auna, mai 

„mulți muşterii și arenda ce se obţine pe ele este mai 

mare. În schimb are de a face cu mai mulți arendași, 

unde înainte era unul singur. -," 

Dr. Maior. IV. — Economia rurală. 
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Despre condiţiunile de arendare şi contractul de arendă: 

este greii de a da schițe. și formulare generale, cari să 
se potrivescă sub tote rapofturile şi: să ferâscă moşia de 
sleire 'şi să reprime abusurile arendaşului. Rămâne mai. 
mult la onestitatea și demnitatea, lui de om şi cultivator. 
De aceea: proprietarul la, arendare să caute nu numai la 
solvabilitatea şi arenda mare ce oferă concurentul, ci și 
Ja persână şi aptitudinea lui de cultivator şi să-l pună 
în. condiţiune de a putea urma o cultură raționaiă iar nu 
cultura rapace.. Să ia și unele măsuri. în favorul locui- . 
torilor ca, să le lase imaşul. în apropiere şi pe locul mai 
potrivit, apoi ca arendaşul să-i dijmuiască la timp etc. Pentru 
eventuale amslioraţiuni și înzestrări să contribue și el în 
raport cu scopul urmărit. Proprietarul să avanseze capitalul. 
de lipsă, iar arendașul să plătscă dobinda şi amortisația 
pentru anii lui de folosință. Obligaţiunea impusă arenda- 
șului de a, face ei ecarete. și îmbunătăţiri de durată, abia 
va da unde-va resultaţe practice. 

Pe unele locuri există obiceiul de a da moşia cu întreg 
inventarul în arenda cu. unelte, vite, producte şi semă- 
-nături cu tot, cu condiţiunea ca arendașul-la eşire din 
moșie să le predea în acelaş număr şi valdre, și să le 

- ţină tot-d'auna în bună stare pentru a nu abusa de for- . - 
ţele moşiei — așa -numitul înventar de fer. Condiţiunea, 

- acâsta nu prea își ajunge scopul ei, de 6re-ce depinde mult 
de -evaluaţiuni, și tot-d'auna arendașul ce ese caută să 
înstrăineze o parte din vitele mai bune, și va semăna 
mai puțină stmință și de calitate prâstă pentru succesorul 
săi, şi în anii din urmă caută să restrângă cât mai mult 

cheltuelile. Mai bine este ca, arendașul ce întră să-și aibă 
inventarul său complect, pe care la expirarea arendei i-l 

duce cu sine. 
___I.se pot pune unele restricțiuni în vederea, culturei, 
proporția înitro cereale și alte plante saii și rotaţiunile ce 
să adopteze, ca să nu abuzeze. de forța pămîntului — să: 
nu pună -grâii după grâii şi nici plantele. cari store pă 
mintul după olaltă, suprafaţa ce are să gunoiască câte. 

„vite să-și țină și sâ nu schimbe destinaţia, terenurilor 
ca să spargă, pășuni, finațe, păduri. Pădurile maj bine se
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exclud din arendare, dar:i se pote acorda lemnul de foc - 
şi de construcţie” pentru eventuale clădiri din noi. In colo 
pentru' anii din urmă, trebuesce interzis, de a vinde și: 
scote nutreţul şi paiele din moşie. Tot aşa să i se .inter- 
zică pășunatul în pădure exploatarea minelor, carierelor de 
pâtră, nisip, cărămidă pentru a face speculă cu ele, afară de 
cele de lipsăpentru instalaţiuni şi usul proprii pe: moşie. 

Clădirile şi instalaţiunile de tot felul, zăgazuri, stăvi- 
lare, etc., să le ţină tot-d'auna în bună stare, și. repara- 
tură mai mici cad în' sarcina „lui. Reparaturi mari și ame- 
lioraţiuni costisitore privesc însă tot-d'auna, pe proprietar, 

iar întreţinerea. şi amortisarea lor cade în sarcina aren- 
dașului. La amelioraţiuni mari și învestiri de durată, cu 

- dreptate nu pote fi obligat arendașul. Contra incendiului, 

este dator să asigure tote clădirile. Garduri, poduri, ' stă-. 

vilare, drumuri, este dator el să le ţină în bună. stare, 

care se folosesce dilnic de ele și este pus. în situația de 

a -observa îndată ori-ce stricăciune a lor, casă o repare. 

„Pentru repararea clădirilor este mai bine de a. specifica 

anume ce €/, are să calculeze și dovedâscă pe “fie-care an 

cu acte justificative. de a, fi întrebuințat la reparat după 

“durata, și folâsele lor (p. 136). - a - 
Unde lipsesc ori-ce ecarete și clădiri pe moşie fără de 

cari arendaşul nu pste fi și munci nici chiar o lună, este 

mai nimerit ca proprietarul însuși să-i avanseze capitalul 

necesar ca să le ridice în contul său; dacă însă le face 

arendâşul pe contul şi risicul săi cu prealabila învoire - 

a proprietarului şi. admise de el, este necesar şi just ca 

la ieşire să-i” dea proprietarul o: rebonificațiune după va- 

lorea, lor, dacă sunt de natură de a ținea încă o arendă 

ori şi mai mult. Unde nu sunt construcții solide ci nu- 

mai instalațiuni provisorii, „proprietarul cel:mult îi pote 

răscumpăra, materialul din ele, eventual arendașul este 

volnic să şi le ridice, jus tollendi.” - N 

Dar acestea se pot vedea şi prevedea de mai nainte 

şi este bine să se stipuleze şi prevadă anume în contractul 

de arendă, modul cum are să se urmeze cu ridicareă lor. | 

Obligaţiunea arendaşilor de a vărsa sumele necesare de 

clădiri şi învestiţiuni în cei '5 ani d'intâiă, dar-de a. le
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- face clădirile numai treptat peste 4—5 ani, în raport cu 
sumele întrate nu este potrivită, căci arendașul ă vărsat 
banii dar nu dispune de ecaretele de cari .are absolută 
trebuință chiar în “primele dile de la intrarea în posesie, 
și pentru beneficiul şi folosința, cărora el mai plătesce şi 
arendă. Pentru drenagiuri, irrigațiuni şi canalisațiuni mari, 

cari atrag după sine o amelioraţiune constantă şi dura- 
bilă a substanţei, și efectul cărora se resimte și după 20—30 
de ani, este necesar ca. proprietarul să acorde capitalul 
necesar calculat cu 5%, şi 2%/, amortisaţie, fiind-că acesta 

„se "acopere cu prisosință prin recoltele mai mari şi mai 

“sigure, în urma amelioraţiunei săvirşite în bune condițiuni. 
Amelioraţiuni mai mici, deschiderea unui șanț cu plugul 

etc., se pot face fără de ver-ce despăgubire, căci aren- 
dașul își scote cheltuielile avute deja în primii ani. Adausul 
de var și margă se rebonifică în de ajuns prin sine însuşi, 
prin recoltele mai mari obţinute în urma lor şi nu are 
lipsă de a fi despăgubit arendaşul de- ele. Din contră la 
arendi lungi trebuesc: interdise adaosul de var, marcă, 
mult nitrat de Chili şi amoniacuri, ca unele cari disolvă 
prea tare substanţele humice din pămint, şi favoris6ză. 
numai istovirea repede a pămintului. Arăturile adinci și 
desfundarea. cu plugul: cu abur cad în sarcina arenda- 
şului, care profită nemijlocit de ele. | ă 
Reduceri din arendă nu pâte pretinde cu drept cuvint 
arendașul, din causă de cataclisme și nenorociri, incendii, 
grindină, contra cărora se pote și este dator a se asigura, 
Pentru alte eventuale perderi, de secetă, insecte, bâle î 
vite, se desdaunăză în de ajuns la arendi mai indelun. 

gate în anii cei mănoși, prin care . 'şi nivelză profit şi 
perderi. “Precum proprietarul este dator să-i dea în po- 
sesie și folosință deplină tâte obiectele moșiei prevădute 
în contract, tot așa, este dator şi arendașul a-i servi plata 
regulată a 'câştiurilor la termen, şi pe lângă cauţiunea 
depusă, este rosponsabil cu intrâga sa avere mișcătore și 
nemișcătâre. 

Contractul se încheie tot-d'auna între cei vii. Decesul ' pro- 
prietarului nu resiliază contractul. La mortea arendaşului 
ca factorul principal al întreprinderii, însă rămânând vă&- 

_— 

4
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duvă şi copii minori ori mărişori, este bine ca dânșii să 

aibă facultatea de a decide dacă dânşii sunt în stare să 

mârgă cu arendă în aceleaşi condițiuni înainte, saii resilieze 

contractul ori să cedeze şi intre în asociație cu o altă 

terță personă. Dacă proprietarul .nu consimte la, cesiune; 

ori-că nu-i  găsesce._ capabili pe ei de a merge înainte, 

atunci pote resilia contractul, însă despăgubindu-i deplin 

pentru ameliorăţiunile şi învestirile făcute.. Tot aşa și la 

vindarea moşiei, căci “vîndarea primeză, arenda, unde noul 

proprietar vroesce să ia moşia să o cultive în regie. Insă. 

de cele mai multe ori arendașul continuă în aceleași con- 

dițiuni ca mai nainte până după espirarea termenului de 

arendă. Trebuesc. însă anume specificate casurile și modul 

de resiliare şi deposedare în contract. o 

“Mai mult bine ar face însă proprietarul ca la licitaţie 

şi darea moşiei în -areridă să caute, nu 'atât la urcarea 

arendei, cât mai mult la persona arendaşului săi, ca el 

să fie om de meserie, să fi fost încă ocupat în agricultură 

ca să fie în-stare să o cultive sistematic tot odată și să - 

menageze. . a | Sa 

Mai multe se pot vedea în valorâsele lucrări: . 

Dr G. Drechsler. Der landwvirthschafiliche . Pachtverirag. 

Gelrânte Preisschrift. Halle 1871. Si 

A. Blomeyer,' Pachtvecht und Pachtvertrige, Berlin 1813. 

7) Exploatarea în dăvălmăşie şi prin societăți. 
2 

Exploatarea în dăvălmăşie ca proprietate cumulativă este 

tot-d'auna inferidră celei private individuale, căci înves- 

tesce mai puţin capital în ea. De aceia, d'ăvălmășiile, și 

proprietășile collective cu sila, de culturi și folose comune — 

cu obștea — aiă- fost desfiinţate sati sunt pe cale de desfiin- 

țare în tote statele, ca ne mai fiind compatibile cu spiritul 

timpului modern, și numai o pedică din calea progresului. 

Dar. nu însă în privinţa tuturor terenurilor. şi foloselor. 

Sunt'o pedică arăturile, fineţile şi grădinele în indivisiune 

“si ca proprietate collectivă, căci unde pâte munci unul, 

este împedicat altul. Dar nu şi păşunile și pădurile, cari
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în complecse mai mari se pot mai bine amenagia; și folosi, 
de cât ca proprietate individuală în mic. 

De aceia, comuniunile. de casă la Românii din Banat și 
Sârbii din fosta graniță militară ai fost desființate de 
guvernul ungar, dar pășunile “și pădurile comunale ai 
fost: menținute ca atare. Pășunile ca proprietate collectivă 
a obștei ai asigurat peste munţi ținerea vitelor și pădurile 

“le-a -salvat 'de .islazuire. totală, în Transilvania, Bucovina 
și Ungaria, pe când în România unde ai rămas pur pro- 
prietaricesci, cele mai multe “ai fost defrișate, devastate 
cu totul, și în urmă aă dispărut de pe faţa pămîntului. 

Un alt noă soiă de proprietate collectivă s'a. ivit în 
societăţile moderne de diguri, de canalisaţiuni şi irrigațţiuni, 
cari prin -investiţiuni de capitale însemnate în lucrări 
idraulice şi de artă, ai regulat o mulţime de rîuri și cursuri 
de apă, şi ai secat și ameliorat mulțime de mlaștini şi” 
bălți, câştigând terenul ocupat de ele culturei şi folosinţei 
omului. Reuniunile şi tovărăşiile de vieri -ai făcut forte 
mult pe terenul. culturei raţionale a viei și la reconsti- 
tuirea viilor distruse. de filloeseră și prin înființarea, piv- 
nițelor comune. _-  - - 

Un orisont cu totul noi s'a deschis micilor cultivatori 
“țărani în tovărășiile agricole de consum și de producţiune, 
prin cump&rarea de unelte, mașini, seminţe și îngrășemite 
în comun, și vindarea productelor,lor cumulativ, prin in- 
termediul cărora ei pot lua concurenţa cu marii produ- 
„cători. Arealuri sterile şi de puţină fertilitate pentru a căror 
punere în valore se cer sacrificii mari ce: trec peste pu- . 
terile unui particular numai ca proprietate cumulativă, se 
mai pot utilisa și supune culturei: prunduri sterile, -ponsre, 
dâluri mobile, durie de nisip sburător, canalisări şi secări” 
de bălți și mlaştine. Prin transformarea proprietății private 
deteriorate, dâluri cari se surpă, pondre, rîpi, prunduri etc. . 

„ în proprielate colectivă, prin răscumpărarea lor de stat 
saii societăți, comune rurale și urbane -etc., ar putea. cea 
mai mare parte din ele a le împăduri ori transforma.în vii 
și grădini roditâre de pomi de soiuri alese și terenul lor 
mobil al consolida.: Prin aceia dâlul steril Și pleşuv de 
adi, care nu aduce nici un folos de cât pagube megieșilor,
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devine iarăși producător, dar și în vale, ne mai venind 

petriș şi nisip.de la deal, care să acopere luncile, prun- 

durile se înerbeză iarăși și după câţi-va ani se pot trans- 

forma şi ele în pășuni și fineţe măndse de luncă. Prin 

ele comunele şi-ar produce în scurtă vreme atât lemnul ne- 

cesar de foc şi construcții, cât și păşune și fin pentru vite... 

Peste munţi în multe comune țăranii ait cumpărat păduri 

de la proprietari, le-ati pus ei în. tăiere de au scos preţul 

lor din vîndarea, lemnului și le-a r&mas pămîntul ca pă- 

şune şi. parte ca pădure comunală pe vecie. - 

Formarea de tovărășii de arendași și antreprenori dintre 

săteni ar trebui încuragiată cât. mai des și din partea 

proprietarilor. De cât a arenda moșia unui cârciumar-grec, 

jidan ori bulgar, care nu' are nimic al săi în comună şi 

pe moșie și nici la agricultură nu se pricepe şi nu este 

ds cât: un intermediator între proprietate și locuitori, uz 

strângător de imposite, proprietarul ar face mai bine să.dea 

o parte ori un trup.din moşie, ce nu-l pâte căuta el în re- 

"aie, în arenda pe 10—15 ani la locuitori direct. Aceștia 

ne ral fiind cine săi împieteze și trăiască. din sudorea 

lor, în curînd -vor r&sufla și vor ajunge și ei în stare nu-nu- . 

mai să-și plătescă, ratele la termen, dar să-şi procure și 

facă dinșii ecaretele și vitele necesare pentru exploatarea 

pămîntului cu concursul proprietarului s6u fără de acela. 

Exemple sunt mai multe. e Se 

Căutarea moşiei Filipesci, din jud, Brăila, în timp .de 

20 şi: mai bine de ani exclusiv prin săteni fără interme- 

diatori,.a dat bune resultate, şi "proprietarul a fost mul- 

țumit de ei. Ea a fost însă abandonată în anii din urmă 

de “bună voie de către însă-și săteni, ei ne mai putend 

urma cu plata, regulată din causa, anilor răi ce sai suc-. 

cedat mai mulți de-a rindul. - i 

mult de jumătate din terenul arabil este dat în arendă 

în loturi mici la ţărani și anume: 14,53%. se caută în 

regie, 3,76%, este dat în arendă la arendași, în- trupuri 

mari iar 15,470/,, se află dat -la locuitori în arendă, pe 

termene de câte 6 ani,-cari însă ei înșiși ad ecaretele și 

vitele necesare pentru exploatarea rațională al lui şi în- 

Pe “moșiile Principelui Schwarzenberg în Boemia. mai 

:



680 __. 

'grijesc de el ca şi un proprietar, De aceea, ar ; merita casul. 

studiat mai de aprope şi încercat de către institutele de 

bine-facere de la. noi. 
Exploatarea coleativă de moșii de către sociotăţi capi- 

taliste societăţi in comandită şi pe acţii, este mai puţin 

usitată în agricultură; de cât la exploatarea de păduri, 
„la înfiinţarea a diferite fabrici și instalațiuni industriale»... 
Dar şi acolo am vădut că este mai bine ca agricultorii . 
şi proprietarii moșiilor, însuși să formeze societăţile de 
întreprinderi industriale, de cât capitaliștii streini, cari 
prea uşor sar putea întârce în contra lor, fabrica scădend 

- preţul materii prime, pentru a scâte dividende cât de mari 
în detrimentul producătorilor. şi al consumatorilor. 

 Suppliment.—Comptabilitatea. 

Fie-care agricultor mare sai mic, lucreze el cu capital 
propriii saii strein, ca să-și potă cunâsce situaţia materială . 

a lui în ori-ce moment, şi să pâtă distinge operaţiunile 
avantagi6se de cele păgubitore, el trebue să pârte o compta- 
bilitate' în regulă, Fără comptabilitate el merge pe dibuite 
în afacerile sule, nesciind nici odată, ceea ce e posedă și ceea, 
ce pote. el cheltui. 

Inainte vreme. comptabilitatea.. era aprope -neusitată în 
agricultură, și numai de domeniul comerciului şi indus- 
triei dar și raporturile erati altele. Până bine de curind . 
păstorii români se serviaii de. revașe și rebdje ținând în 
evidență pe un bă de lemn de lungimea unui metru ci- 
reci numer6se și turme de sute şi mii de capete de'vite 

„mari și mici. Aşedămintele - feudale între proprietate şi 
locuitorii clăcași erau consfinţite: prin usul.de sute de 

„ani, şi păstrate prin tradiţie şi memorie, și se prestat şi - 

luau după obiceiul vechii, «obiceiul pămintului», după cum 
s'a pomenit din moși și strămoşi, după cum se făcea și 
mal "'nainte. Acele datine şi obiceiuri eraii considerate ca, 
sfinte, şi nime nu cuteza de a se atinge de ele,. țin6nd . 
ast-fel locul registrelor de .astădi, de cărți funduare, ca- 
dastre, mape, etc. Astădi însă operaţiunile fiind mai. com- 
plicate, agricultura destul de mobilă și schimbăcisă, me-. 

.
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moria nu mai pote fi suficientă şi trebuesc notate, iar 

registrele sunt cu atât mai multe cu cât. afacerile sunt 

mai variate și complicate. . 
Distingem două feluri de comptabilități, simplă şi dublă, 

sai comptabilitate în partidă simplă şi în partidă dublă. 

„Comptabilitatea simplă, | 

Numirea de comptabilitate simplă provine nu numai de: 

acolo că este mai simplă și mai ușdră de ţinut, ci și din 

causă că la ea fie-care post ori partidă e trecută o sin- 

gură dată .în registru, trecere simplă. . | 

In comptabilitatea agricolă fie simplă, fie. dublă, -deo- 

sebim două feluri de registre, și anume registre cari se 

portă la curent, trecând în ele qi de di jurnale, şi registre 

saii tabele, ce se alcătuesc la anumite ocăsiuni şi pe. sesâne. 

“Intre cele d'întâiă avem: 1) Jurnalul. 2) Registrul de 

casă sau casa. 3) Registrul de producte, 4) Registrul de 

materiale. 5) Registrul inventarului vii. 6) Registrul in- 

ventarului mort; 7) Registrul de plata lucrătorilor. $) Re- 

gistrul de salarii și simbrii. 9) Registrul de culturi și re- 

colte. 10); Registrul de gunoii și “ingrăşeminte. 11) Re- 

gistrul industriilor anexe. 

Jurnalul - 

Lan, 20 Aprilie, 1900. 
1 
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“ Intre cele din urmă sunt: 
_... 1) Tabela de culturi. 2) Tabela de producte. 3) Tabela 
de nutreţ. 4) Bugetul. 5) inventarul 6) Incheierea. bilan- 
țului. - . 

Jurnalul este registrul în care se' trec pe lângă mersul 
timpului tâte lucrările curente ce se fac în acea di cum 
și evenimentele întâmplate — cumpărări, vîndări. 

Casa (jurnalul casa, registru de casă). „Acesta. este re- 
gistrul în care se trece manipularea banilor în două. părţi, 
una, pentru: venituri şi alta pentru cheltueli. Acestea pot 
fi pe o singură faţă, ori pe două fețe opuse. Pe faţa din 
stânga este debitul (încasări) și pe 'cea din drâpta cre- 
ditul (plăţi). Pentru mai mare înlesnire putem. să trecem 
operaţiunile. registrului de casă în două registre separate, 
unul pentru venituri „(incasări). şi “altul pentru cheltueli - 
(plăţi). 
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La plăţi este._ bine a se indica anume pers6na care a 
primit, şi prin cine și pentru ce lucrări anume. 

Totuşi spre siguranța mai mare a dirigintelui ori ca-. 

sierului este necesar să aibă două' registre — unul este 
notiţul care îl portă tot- d'auna nedeslipit la sine, ca să 

nu. dea ori încaseze un singur ban fără să. îinsemneze. 
De multe ori el are să dea; bani afară pe câmp, la Gmeni 
indigeni și streini, sume mici, cumpărători, amende, plăţi, 
băuturi, hrană etc., pe cari nu este consult! nică odată să 
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le lase în păstrarea memoriei, căci- fiind tare ocupat prea . 

dos 'și uită de ele; dacă sunt trecute în notițul săi, însă nu le 

uită. Afară de notiţ este registrul de casă sai jurnalul 

de casă, în care trece după notiț și după listele presentate de 

funcţionarii sub-alterni, isprăvnicei dimineța ori sera su- 

mele achitate ori primite peste qi. Plăţile la lucrători de 

obiceiii le face: Sâmbăta-sâra ori Dumineca dimineța când 

are. timp tot-odată să le trâcă şi în jurnal. o 

Registru de producte. In registrul de producte vin trecute 

tâte productele, fie cultivate pe moşie ori cumpărate din 

altă parte, după greutatea: şi prețul lor. Cerealele 'se cal-, 

culâză în hectolitri sai în chileă 7 hl., deși se vînd mai 

des și după greutate. Quintale—100 klgr., sati cu vagonul=— 

10.000 klgr. Insă capacitatea de o chilă ă 7 hi., ca şi 

chiar de un hectolitru este prea mare și nu se pote pune 

tot-d'auna în fracțiuni. De aceia este mai potrivită-o sub- 

divisiune a ei în : decalitru sai dublu-decalitru cu care - 

deobiceit se măsâră productele, tairul și făina date la 

muncitori şi impiegaţii moșiei, grăunţele și. uruiala, date 

la vite; une-ori şi semința ce sa semănat. se calculeză 

în duble. Pentru tote aceste scopuri și motive este mai 

nimerit de a introduce ca măsură unitară decalitru saii 

 dublu-decalitru; pe care apoi la adunat le transformăm în 

hectolitri. Semințele mărunte însă se cumpără şi calculeză 

în kilograme; deci se pot trece şi ele în kilograme. Plan- 

tele tuberculâse şi rădăcinâse în quintale. | 

“Pentru fie-căre specie de producte să avem un registru 

separat al cerealelor, porumbului, al seminţelor, al nutre- 

“ţului, al plantelor tubercul6se etc. Insă agricultura mai 

produce ca, accesoriit o! mulțime de materiale, pentru care 

nu este nici căutare şi nici că există debuşei pentru ele, 

' şi nici. avem -posibilitatea de a le păstra timp mai înde- 

lungat, ci trebuesc consumate pe loc și în scurt timp:. 

bostani, plâvă, tirnomstă, coceni, paie. de cereale de tomnă, 

păstăi şi lugeri de legumin6se, chiar și gunoiul etc. Pe aceste 

este greii de a le -evalua şi a le pune un. preț ore-care, 

când ele nu Sunt mărfuri negociabile. Cu tote acestea ele 

aă o-valâre reală, şi servesc la anumite scopuri și sa- 

tisfac anumite trebuințe. Pe acestea ar trebui deci sai
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să le trecem cu valori și ţifre fictive, cari nu există și pe 
cari nu le-am putea obţine în realitate, sai că să le trecem 
cu totul din vedere şi să le excludem din calculele n6stre, 
ceea ce evident ar fi greșit, de dre-ce ele fac parte 'din 
recoltă, servesc la nutriţiunea vitelor şi la, producțiunea de 
gunoi. Prin taxarea lor fictivă nu facem de cât să în- 
maulțim lucrările şi complicăm socotelile, care însă nu pâte fi 
scopul contabilităţii. Scopul ei trebue să fie de a lumina 
și a, pune Starea, adevărată în evidenţă. 

* Tot așa, este grei de evaluat tainul şi alte emolumente 
în natură, ce acordăm muncitorilor şi: argaţilor. Lucru 
principal” însă este pentru unele şi altele o taxare justă, 

ca ceea ce este trecut odată în registre, să se pâtă jus- 
- tifica şi susţinea înaintea, ori și cărei instanţe judecătoresci 

şi autorităţi, căci alt-cum nu numai ne încurcăm noi dar amă- | 
gim și ducem în erdre şi pe'alții. Insă o taxare exactă și 
„uniformă a lor pentru tote productele și sub tote -raporturiie 
noi nu putem da, ci rămâne de stabilit, pentru fie-care 
moşie și an în parte, 

In registre vin trecute tote obiectele cumpărate, ori 
vindute sai tocmite cu prețul lor real nu fictiv. Cele care 
se produc dar se şi consumă în. moşie, trebuesc trecute 
cu preţul: lor curent, dacă sunt negociabile, indiferent 

" dacă s'ati făcut vindatâre ori nu, căci nu -este admisibil 
ca pentru ovăsul vindut să pui un preţ, și pentru ovăsul 
și orzul dat în consumaţiune la; cai alt preţ, afară numai 
dacă nu am dat numai pe cel de calitate inferidră la vite. 
Productele cari se produc în masă dar nu se pot vinde 
de cât în mică cantitate se trec cu prețul lor curent din 
orașul de aprope după scăderea taxelor de transport, d. 
es., cartofi, sfecle, etc. - 

Paiele și finul sunt une-ori negociabile la orașe şi se 
pot vinde cu bune prețuri scăgând cheltuielile de transport 
ale lor, dar în alte localităţi nu se pot vinde de loc. Apoi 
depinde de abundența ori. lipsa de nutreţ. Une:6ri paiele 
din” aceiaşi şiră se vind pe jumătate cu bune prețuri la 
locuitori, iar la cele nevindute li se dă foc din şira de 
jumătato ori întregă, pentru a curăţi locul de ele, sai că 
se ard în vaporul din moră ete. Deci care este e preţul lor?
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“Paiele vindute se pun cu preţul lor, cele ce se. con-. 

sumă în :moşie cu vitele proprii, acelea se trec cu valorea 

-1or usuală, a căror preţ îl stabilim după valdrea și prețul 

finului, ca valori de fin, vedi Zootechnia pag. . . iar 

cele arse în cuptorul de pâne, în mașina de abur, la mâră 

ete., după preţul combustibilului, cărbunilor, lemnelor,.pe 

cari le substitue. Paiele date la vite se trec în sarcina 

vitelor, cele arse la vapor în sarcina treerişului ori morei, 

iar cele cari sai așternut sii prefăcut gunoiii în sarcina 

gunoiului, iar cele cărora li sa dat foc cu şira întregă 

ori la treer, numai după valorea cenușei lor, ori cu nici 

o valore.! | ” Ni 

Tot așa este și la produoţiunea și taxarea, gunoiului. 

Unii calculeză prețul gunoiului “după prețurile curente 

ale nutreţurilor consumate de vite, alţii îl ignorâză, cu 

desăvirşire, ca pentru ei fâră valore, neîngrăşând pămîntul. 

Cea din urmă evident că-este o greşelă, căci sub ori-ce 

raport gunoiul are o valore şi încă destul de mare. Pentru 

taxarea şi calcularea lui sar putea pune prețul de cum- 

părătore,. unde se usiteză a se vinde şi cumpăra, ori 

după preţul îngrășemintelor chimice; având în vedere 

substanţele utile din el, ori după nutreţul consumat de 

vite. Alţii scad din conturi atât paiele de' aşternut cât și 

gunoiul, punând paiele în contul gunoiului ce ai dat, şi 

gunoiul în contul paielor ce are să dea în vară viitore. 

In registrul de materiale, - vin trecute cu deosebire acelea 

cari, se cumpără din altă parte combustibil unsori, soră, 

cuie, ferărie diversă, articole de băcănie ete.,. după cum- 

părătorea, și împărţirea lor la muncitori, după greutate, 

cantitate şi valâre. -  .: | 

In registrul vitelor sail inventarului vii, vin trecute tote 

vitele după specie, rasă, şi folâse. La cai vom: deosebi 

caii de trăsură, de caii de muncă, și de caii sirepi. La 

"vitele bovine deosebim boii :de muncă de juncii. stingheri, 

vacile fătătâre, de- gonitori şi gonitâre şi vițeii sugători, 

la oi, oile .mânzări de sterpe, miei şi berbeci, apoi berbeci 

de rudă ds berbecii întorși şi de cei- puşi la îngrăşat; la 

porci, porcii de rudă, de scrâfe şi vierii de prăsilă. La 

fie-care din ele trebue să notăm proveniența lor, dacă sunt
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din producţiunea proprie ori de cumpărat, cum Și cres- 
cămintele și scăderile, şi cele cărora li s'a schimbat des- 
tinaţiunea d. es. boii slabi de picire s'aă pus la îngrăşat, - 
vacile sterpe s'aii trecut între boii de jug și pus la muncă etc, 

Ca, registre ajutătore la registrul vitelor, mai sunt re- 
gistrul genealogic, la; vaci registrul de muls6re, registrul 
stânei și cășeriei, registrul de clasificarea oilor după lână, 

“de-pe trup. De 6re-ce nu est6 posibil de a.sta în fie- 
care qi de măsurarea ori cântărirea laptelui de: la, fie-care 
vacă şi mulsâre, este de ajuns dacă în registrul de 'mul- 
sore trecem data, f&tărei vacei, apoi aranjăm câte 2-—4 
mulsori de probă în fie-care lună, și data înțărcărei lor 
pentru a obţine producțiunea medie și anuală de lapte a 
fie-cărei vaci în parte. Registrul de împărechere este bine. 
ca, să se ţină pe. fie-care moşie, ce se ocupă cu crescerea 
de vite de rasă, pentru.a stabili consanguitatea și ge- 
nealogia lor pentru reproducţiune. Registrul de clasificarea, 

“ lânei pe oi vine în „considerare numai la oile -merinâse, 
“pentru a vedea dacă lâna a perdut ori a câștigat în ca- 
litate. In. registrul stânei, cășăriel și laptărie), vine trecută 
cantitatea de lapte primită. în fie-care di de la fie-care - 
mulsre și productele scâse din el. Ii a 

Registrul znuentarului mort. In acesta; trecem la înce- 
putul anului tâte mașinile, uneltele, mobilierul moșiei şi 

cancelariei după valdrea, lor. Apoi se mai adaogă cele ve- . 
_nite peste an. prin cump&rătâre, reparare, şi scădem pe | 

cele scâse din. servici ca stricate, usate, perdute.  ... 
Registrul de gunoiă și îngrășeminte chimice. | 
Aci trecem cantitatea și felul gunoiului produs de vite 

cornute, cai, oi, porci, îngrăşemintele chimice cumpărate 
carăle, câte ati “fost duse pe câmp, şi pe fie-care lo6 şi 
teren în parte, cari table s'ai gunoit cu hătătura şi cu 
îngrășeminte 'verdi. La cari s'aii dat pe lângă gunoi. și 
îngrășeminte chimice sub ce formă și cât ai costat ele? 

- In registrul de culturi vine trecută munca după dilele -- 
întrebuințate efectiv, d. es. în câte arături s'a sem&nat şi 
dacă s'a dat gunoiă și îngrăşeminte chimice fie-căre plante 
ori ba, în care an vine după gunoii, de câte ori s'a „_Prășit etc., pentru a, putea, aprecia mai bine. costul Şi pro-
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ducțiunea fie-cărei plante. Pentru acâsta nu este de ajuns 
să se dică numai s'a semănat atâtea pogone cu grâu, şi | 
atâtea pogâne cu orz etc.. dar în ce condițiuni s'a semănat 
fie-care? | i | Ma 

In registrul de plăţi se trec numai dilele muncite efectiv 
_de. fie-care muncitor în parte şi personal. Iilele de plâie, - 
unde nu sa muncit diua întregă,.vin trecute ca fracțiuni 
de dile 1/,—4—3/, din qi. Tot odată se trece în dreptul 
fie-căreia preţul stabilit care varieză după seson. Şi în 
fine nu este de ajuns numai de a însemna lucrarea, ci a, 
şi specifica mâi de-aprope la ce a servit ea, d. es. la 
împrăştiat gunoiti pe tabla V, pentru semănat grâă. 

In registrul de salare şi. simbrii se trece atât sumele 
stipulate în numerar. la. fie-care slujbaş și impiegat al 
moșiei, cât și ceea ce i s'a tocmit în natură pâine, încăl- 

"țăminte, alimente, apoi ceea ce i sa dat efectiv, în altă 
col6nă, şi ceea ce are să primâscă. - 

Registrul industriilor anexe. Acesta, variază după felul 
industriilor. ce sunt pe moșie. . Sa 

Tabela de. culturi trebuesce făcută cu 2—3 luni inainte 

de a o pune în aplicare. De ordinar după terminarea se- 

mănăturilor de primăvară procedăm fără 'amânare la îa- 

cerea tabelei de culturi și a devisurilor de cheltueli pentru 

semănăturile de tâmnă. Acesta, este cea principală, căci 

are nevoe numai de a fi complectată cu o a doua listă 

pentru culturile de primăvară, din causă că cea ce n'am 

putut semăna tomna, rămâne să. facem -arături de tomnă 

_peritru semănăturile de primăvară. In acesta din urmă 

vin trecute și semănăturile de -tâmnă, nereușite, GOMPrO- - 

mise şi întârse. In ele să se cuprindă “nu numai esten- 

siunea dată fie-cărei culturi şi plante, ci' şi modul de în-. 

grijire și cultura, pămîntului în- câte arături s'a semănat 

şi dacă pămîntul a fost gunoit ori ba? o 

După planul de cultură .ne orientăm cu. casa, și vice- 

"versa, culturile şi cheltuelile le facem după capitalul de . 

_exploataţie disponibil. ””: e 

Tabela, de producte se stabilesce îndată după seceriş, 

“făcând cele. d'iîntâiă încercări de treeriş de probă, pentru 

a vedea ce resultate are să dea. Este necesar de a sta- 

4
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bili acesta de mai nainte prin treeriș de probă, deja la 
începutul lui Iulie, fiind-că de cătimea de producte re- 
coltate depinde cătimea ce avem disponibilă de vindare, 
cătimea, necesară de s&ămință şi cătimea necesară pentru 
consumaţiune cu omenii şi vitele, și pe basa ei avem să 
facem devisul de nutreţ pentru vite, eventual lipsurile să 
căutăm să le acoperim. de timpuriă prin cumpărătâre. 

Treerişul se pâte prelungi cât de mult, numai s&mința 
și ceva producte pentru vîndare să scotem mai întâit 
din paie, pentru a putea întâmpina cheltuelile dilnice, dar 
este bine să se stabilescă de.mai “nainte cătimea proba- 
bilă ce avem să scâtem. | | 

“In tabela de. producte avem să trecem cât a dat tree- 
rișul de-probă, apoi în altă colnă numărul Glăilor, po- 
&Onelor ori carălor din fie-care plantă, apoi în altă co- 
I6nă deosebită cătimea,. probabilă cât sperăm să sc6tem - 
şi-în alta cât a dat; efectiv fie-care. Până la 1 .Octombre 
avem terminate treerișul, culesul porumbului, scosul sfe- 
clelor, nutrețul recoltat și eventuale „lipsuri, cari se pot 
prevedea, cu siguranță, le acoperim atunci prin. cumpă&ră- 

„târe. 
Tabela de nutreţuri încă trebueşce făcută înainte de in- 

trarea în iarnă, nu numai ca să putem sci de ce canti-.. - 
tăți de materialuri diverse dispunem în raport cu vitele, .. 
dar ca eventuale lipsuri şi goluri se pot atunci mai uşor 
acoperi prin bucatele de calitatea II-a, pe cari le dăm la 

“vite, iar nu le vindem pe un preţ scădut, eventual prin 
cumpărătârea de nutreţuri întăritâre din altă parte. 

Tâmna tot-d'auna sunt .nutreţurile mai ieftine de câţ 
iarna şi primăvara, și apoi în lipsa mare de nutrețuri este 
maj avantagios de a vinde și desface unele din vite, de 

„cât a cumpăra nutreţ iarna întrâgă și peste valârea lor; 
alte ori, când avem mult nutreţ disponibil mai putem a 
mai cumpăra vite pentru îngrăşat, eventual a, tocmi vite 
la iernatic pe moșie, ca să ne rămână gunoiul, în loc de 

- a vinde finul și paiele. Rațiunea: de hrană, se calculsză 
pe di de cap de vită mare și mită în parte pe. întrâga.. 
durată, a ţinerii lor în grajd, şi după tote speciile în tota] 
la o Ialtă, la care raportăm nutrețurile disponibile.
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fâ fine. irebuesce făcut un devis de cheltuelile de cari 
vom avea trebuință peste an, atât de banii în numerar ce 
vom avea în casă cât și de sumele ce sperăm să putem 

- încă încasa. - 

In devisul de cheltueli are să figureze la -intrări suma. 
în numerar ce am primit din anul precedent, sumele v&r- 
sate din noii de proprietar, creanțele de încasat şi de: 
cari suntem siguri că le vom putea încasa de la dator- 
nicii vechi şi noui, sumele încurse din vindarea de ani- 
male şi producte animalice,:taxele de pășunat de la lo- 

“cuitori şi de iernatic de la ciobanii streini, sumele din 

vindarea de bucate și tot felul de producte ale solului și. 

din fabricate şi semi-fabricate. . 
„La cheltueli sunt de trecut arenda, fonciera, imposite, 

ratele la .credit şi.alţi creditori particulari tacsele de a- 

"sigurare, sumele necesare pentru cump&rătârea de semințe 

„de semănat, de nutrețuri şi alimente cum și diverse ma- 

terialuri necesare în decursul anului, achitarea de datorii 

în restanță către particulari, cheltueli de reparaţie la clă-' 

diri, amelioraţiuni agricole, reparaţiunea și procurarea de. 

- maşini şi -unelte. Cheltueli cu întreținerea, vitelor, sare, 

medicamente, veterinar, potcovit, lefă și. simbrii la perso- 

nălul administrativ şi stabil al moşiei, plăţile muncitorilor. 

Cheltueli generale de regie, şi cheltueli nepreve&dute. 

_ Inventariul.. 

"Inventariul, este! registrul în care trecem cu cea mai. 

mare minuţiositate atât activul .cât pasivu! moșiei. El ne 

arată situaţiunea întreprinderii. De obiceiă, inventarul se 

„face odată pe an, afară de casuri extraordinare. 

In fie-care moșie: şi gestiune regulată, .ca ea să func- 

ționeze bine este necesar să aibă o bază solidă adică, să 

se bazeze pe un inventar, de la care emană tâte cele-lalte. 

Facerea inventarului este absolut indispensabilă la cum- 

p&rarea moşiei, la arendare,: la predare -şi luare în pri- 

mire a administraţiunii unei moşii, căci el pune pe diri-. 

-_gintele şi proprietarul mosiei în starea de a-cun6sce bine 

moşia cu tâte cele ce se află în fiinţă şi ţin de ea. Apoi în 

Dr. Maior. IV. — Economia, rurală. Îi , qa.



690 

fie-care an odată este necesar să se facă o revisiune şi eva- : 
luare exactă asupra tuturor obiectelor și valorilor moșiei 
ca în fie-care moment dirigintele să scie în ce stare se 
găsesce moșia și zestrea 'ei. Facerea inventarului este ne- 

„ cesară pentru a nu se perde obiectele cari aparţin moşiei, . 
„a. constata, lipsurile şi golurile 'ivite și a. pune la cale re- 
-pararea şi. complectarea celor defectudse. a 

Asupra timpului oportun de a face inventarul agricul- 
torii practici nu sunt de acord: unii propun a-l face pri- 
-măvara, alții vara la 1 Iunie saă 1 Iulie, şi alţii tmna, 
la 1 Septembre. Pentru raporturile nâstre însă timpul cel 
mai favorabil este primăvara între Sf. George 24 Aprilie 
și 10 -Maiii. Vedi pag. 648 căci este mai apropiat de obi- 
ceiurile românului. Sa 

Facerea inventarului la 1 Iunie, 1 Iulie ori 1 Septem- 
bre, pentru raporturile n6stre, este mai puţin potrivită, 
fiind-că la 1 Iunie deși șura, magazii și ambare sunt de- 
şerte, dar începe munca  întensivă, câsa, făcutul finului, 
ogorul, seceratul și treerâtul rapiţei, în Iulie suntem în 
deplin seceriș ba în Ialomiţa la 1 lulie începe .deja tree- 
rișul, și deci făcând și: inventarul atunci, pe lângă lipsa 
materială, de timp ar fi multe producte de estimat încă 

- nerecoltate pe câmp ori “din stoguri și şiri, și. nu ne dă 
date precise. i E o | 

La, facerea inventarului moșia este trecută cu întrâga, 
zestre a ei, active 'şi pasive la o laltă. Moșia nu este de 
măsurat din noă, de cât părţile anexate din not ori scă- 
dute, dar trebue evaluată în părţile cărora, li s'a schimbat 
menirea, - 

Bine.-este 'să se iea în el o descriere' exacţă şi amă- 
"- nunțită a moșiei cu tâte trupurile şi părţile. ei după în-. 

tindere,” hotare, mărime şi calitatea pămîntului. Clădirile, 
inslalațiunile și amelioraţiunile se taxâză din not după 
valorea, lor reală în starea în care se găsesc ele; planta- 
țiunile tinere cari încă .nu produc după costul lor, cele 
bătrâne cu pomi roditori după producțiunea, lor şi recolta, 
fructelor şi lemnului extras din ele. Inventarul viii și mort 
după valdrea lui usuală; pretenţii și datorii după proba - bilitatea de plată a datornicilor. Se
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Inventarul moşiei X încheiat Ia . 
    

12 

          
- 

Active, Lei |B. 

Casa în numerar . aa 

Efecte de primit după borderoă . = 
Efecte publice după borderoii . — 1— 
Imobile. (specificarea lor) . — 1— 

Material şi maşini agricole speifi N 

carea lor) . . . .. . î — |— 

Animale (specificarea lor). . . . — 1 
Og6re (specificarea locurilor ogo- 

rite după întindere). ... . . — = 
Ingrăşem. chimice în magazie . — 1 
Exploataţiuni și semănături . . . — 1— 
Recolte ... .. .. ea. — 1— 

Diferiţi debitori: | 

N.I.Socolescu ........ 865| 20 
Gr. N. Spetea & Comp.. ..|___2.311]10) 

Cheltueli . generale făcute „pentru 

- “exerciţiul următor : 

Pasive. 

Efecte de plată: 

L.. pr. 12 Iunie 1900 N. N.& C. — |— 

Creditori : [e 

V.Naum | 125) — 

-E. Mendelbaum-Buzăi.. . . , .| 1:210)— 

P. Stratilescu Bucuresci .. . . „66[— 

" Recapitulaţiune: | 

Suma activului. . . 315.612] 80 

Suma pasivului .. - 2.266] — 

Averea actuală . « ee 313.346] 80 

Averea din anul trecut ... ... > _280.828|15 

Câştig o... DRE Da 65 

315.612/80| 

Le |B. | 
| 

5.610|30' 
8914120]. 
6.312] —| 

261.178| — 

| 
| 

| 

| 

10.500, — 

9ail — 

1.210 — 
150| — 

1.218| — 

1.815| — 

8.176/30   
6.218| — 
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Inscrierea în inventar se face.pe cât e cu putință de 
lămurit. La fie-care lucru vom trece' preţul lui curent. 

„Efectele atât cele comerciale cât şi cele publice le înscriem 
cu val6rea, lor efectivă. Recapitulaţiunile din inventar se 
mai numesc și Bilanţ. . Aa o 

Afară de inventar se mai pâte face și un bilanţ a parte, 
pentru arătarea, succesului sai nesuccesului intreprinderei 
din anul expirat. In el să se cuprindă pe deo parte tote 
cheltuielile avute în decursul anului, apoi productele află- 
târe în magazie, hambare, valdrea clădirilor și moșiei, 
invențarul viii și mort primite tite la începutul anului, 
iar pe de alta veniturile moșiei de peste an, productele, 
inventarul vii și mort, valdrea moşiei şi ecaretele de i- 
nele anului curent. Scădând sumele de pe o parte prin 
cele de pe cea-laltă parte, vom afla câștigul net-ori per- 
derea moșiei pe ânul expirat. o 

2) Comptabilitatea în partidă dublă. 

Ceia ce sa dis despre evaluaţiuni în agricultură la 
„comptabilitatea simplă, aceia are deplina valdre și pentru 
comptabilitatea în partidă dublă. Şi registrele principale 
sunt aceleași: inventarul, jurnalul, casa, tabelele de culturi, 
de producte, de materialuri și bilanţul. Comptabilitatea, în 
partidă dublă „este însă ceva mai amplificată, căci. are şi 
registre ajutătore, şi e menită să ne dea informaţiuni de- 
taliate asupra fie-cărui servicii şi ramură de producţiune 
în parte, cât costă și cât aduce cel. Ea se basâză, în definitiv. . 
pe aceia, că fie-care post și partidă este introdusă de 2 
ori, odată. ca debitor și altă dată ca creditor, : se află 
Gre-cum personificată. Și în adevăr fie-care muncitor, vită 
unsltă, teren și plantă, primesce. și dă, costă și aduce, şi 
nu este una singură care numai să primâscă fără să dea, 
ori să dea fără să primâscă ceva în schimb. Comptabili- 
tatea dublă comercială, trebuesce însă simplificată. pentru 
trebuințele speciale ale agricultorului, căci alt-fel dă lo 

„la prea mult lucru de prisos. - Dacă ne am deprins odată 
cu mecanismul ei, nu .ne presintă nici o dificultate mai 

p-



"mult, căci fie-care factor al producţiunei agricole se pre- 
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, 

sintă de 2.-ori, odată ca primitor şi altă dată ca dătător, 
sau debitor şi creditor. | 

Comptabilitateă în partidă dublă pe lingă registrele prin-" 
_cipale specificate mai sus, mai are și Carlea mare, registrul 

_ general sait maestru, care constă. din diferite conturi deo- 

sebite în ordine cronologică. Inţrega operaţiune se des- 

face deci în o serie de conturi după factorii principali ai 

producţiunii, având fie-care câte 2 pagini opuse, una pentru 

debit şi alta pentru credit. In cartea mare trecem după 

jurnal. - | | 

Insă.uu este bine ca comptabilul să deschidă îndată - 

de la început și mai cu s6mă novicele prea multe conturi, 

cari să cuprindă în sine fie-care operaţiune şi producțiune 

în parte, căci de multe ori este forte grei şi pentru agri- 

cultorul experimentat de a intra în tote evaluațiunile mi- 

gălâse şi detaliile producţiunii.. Aşa lucrările mari. prin- 

cipale se fac de ordinar în câte o di întregă eventual con- 

secutiv mai multe qile de-a rîndul. Dar sunt și lucrări mici 

unde persânele și vitele se schimbă des de câte 2—3-—4 ori 

pe di, din-causa puţinei ocupaţiuni, ori din causa, timpului 

nefavorabil şi altor piedici materiale etc., și atunci este 

_greii de a stabili în detaliu cât revine “din participarea 

“muncei 6menilor, vitelor, şi. uneltelor, pe fie-care lucrare 

“în parte, şi trebuesc trecute ca dile muncite întregi la 

“lucrarea principală. . | 

Conturile din cari putem afla direct cât a produs fie-care. 

ramură de producţiune se numesc conturi principale, d. es. 

contul agriculturei, al vitelor; acele conturi însă a .căror 

sume aparţin la mai multe ramure de producțiune, şi 

cari au de scop de a aduna pe partea debitului tote acele 

sume pentru. ale repartisa pe partea, creditului la contul 

„respectiv, se numesc conturi auziliare, d. es. contul:: gu- 

noiului - și îngrășărei “pămîntului, contul lăptăriei, contul 

de plăţi şi simbrii etc. si RE 

Contul principal de regulă nu se saldâză adică, totalul 

E debitelor nu e egal cu totalul: creditelor,- pe când contu- . 

„vile auxiliare tot-d 'auna se saldeză. In fine mai avem o -
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a treia categorie de conturi numite c contarră de încheiere cari 
“au de scop de a aduna resultatele tuturor celor-l alte 
„conturi. _. 

Trecerea în cartea mare se face din jurnal, jar jurnalul 
"este registrul pe care se bas6ză tâte cele-l'alte. 

| Numărul contărilor din cartea mare depinde. după felul 
„şi mărimea intreprinderilor. Vom deschide pentru fie-care 

„ramură, principală de producţiune un cont deosebit. De 
ordinar vom deschide :următârele . conturi principale după - 
ramurile principale de producțiune. 

1) Contul agriculturei. . 
2) Contul finaţelor. 

3) Contul pășunilor. 
4) Contul grădinei. 
5) Contul viei. 
6) Contul pădure. | = 
7) Contul bălți și eleşteie, cu pesce. 
8) Contul hergheliei. 

.. 9) Contul văcăriei. 
10) Contul oieriei. -. 
11) Contul porcilor. - 
12) Contul galiţelor. - - o 
13) Contul intreprinderilor industriale. 
14) Contul amelioraiiunilor agricole. . 
Contul agriculturei este 'contal cel mai “important din 

cartea mare, de Gre-ce aprâpe pe ori-ce: moşie agricul- 
tura, este ramura principală de producţiune. Pe parteă 
debitului vor fi trecute tte cheltuelile făcute pentru agri- 
cultură, iar pe cea a creditului tot ce a produs agri- 
cultura. Vom avea dar la, debit, cheltueli de acoperit din 
exerciţiul trecut, . munca cu. braţele, munca cu vitele, 
munca cu mașinele, săminţa, gunoiul, eventuale amelio- 
rațiuni: cu partea, cuvenită din cheltuelile generale de ex- . 
ploataţie, diriginte, comptabil, biuroă, asigurări etc. cari. 
se repartisâză pe tote-culturile şi fol6sele moșiei. La credit 
vom trece ce a produs diferitele terenuri, culturi, vite, 
arendi din terenuri şi taxe de “pășunat, munca: pentru te- 

o renurile date la locuitori etc. Următorul exemplu: ne arată . 
liniatura conturilor i in cartea, mare și modul de a, trece î în ele.. 

N A 

vu
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Tot ast- t-tel trecem din jurnal și în cele- alte + conturi la 
debit tote cheltuelile avute peste an și la credit tâte ve- 
nitele şi produsele ramurilor respective. Ori-ce cont prin- 
cipal pâte fi desfăcut! în mai multe conturi ajutătâre, după, 
cum vroim să avem o deslușire mai mare sau. mai su- 
mară a afacerilor. 

Așa la contul, agricultiarei se pâte deschide conturi aju- 
tătre pentru trupurile isolate alo moşiei ori pentru cul-. 
turile principale. în parte: cultura grâului, orzului, porum- | 
'bului, sfeclelor, etc. La contul văcăriei se pot deschide. 
conturi ajutătâre pentru. vacile de lapte,- văcăria de t=-. 
maslic, și deosebit pentru vitele puse la îngrăşat. In fie- . 
care din aceste- trecem la pasiv. numărul vitelor, după | 
specia, destinațiunea şi după valârea lor, nutreţurile con- - 
sumate de ele peste an, sare, medicamente, vitele perite, 

chiria grajdului și usarea instrumentelor, plata argaţilor: 
și păstorilor, iar la activ vitele vindute, . produsele ce ai - 
dat, viței, lapte, pieile de la cele cădute şi gunoiul produs, 
La, vitele de muncă de diferite specii, cai, boi, bivoli. 
trebuesc conturi pentru fie-care din ei, în cari la debit 
se trec t6te cheltuislile avute peste an pentru a lor în- 

_treţinere dimpreună cu amortismentul, chiria: grajdului, și 
simbria argatului, iar la credit -dilele 'de muncă sevirșite 
de ei, eventual câştigul realisat prin transporturi, muncă, 
şi gunoiul. 

La muncitori dacă li se dă hrana, în „natură, atunci 
trebuesce deschis un cont auxiliar al menagiului, î în care 
se trec la, pasiv sai debit, productele, carnea, leguma, și tâte. 
articolele de băcănie consumate peste an, dimpreună, cu 
plata bucătarului şi a servitorilor aplicaţi . în bucătărie, E 

* chiria bucătăriei şi usagiul mobilierului a vaselor şi uten-. 
siliilor, iar la activ serviciile prestate de ei, după dile de 
muncă servite, ori şi după -plata ei: Dacă însă li se dă de 
la curte numai tain, mălaiă, brinză, legume, sare, în na- 
tură, atunci aceste se pot trece în favorul . contului de 
producte și materialuri, iar când li se rebonifică 
atunci se trece în favorul casei. | 
„La conto. productelor sunt necesare ce 
la magazie, în cari se trec la debit pr 

e 

ă în bani, 

onturi ajutătâre 
oduotele răniase
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"prisos din anul .trecut, cele cumpărate din afară şi apoi 
cele obţinute din recolta, nouă la diferite treerişuri, după 
cum Sai primit ele la magazie; la credit vin trecute în 

„ordinea cum s'a distribuit: cele vindute, cele date la moră 
pentru consumaţiuns în menagiul casei şi al muncitorilor, 
şi cele date ca tain la argaţi şi la grajd pentru nutrețul . 
vitelor. Din conto.simbriilor, simbria argaţilor vine tre- 
cută în sarcina boilor de muncă, a; servitorelor de la bu- 

cătărie, în acea a menagiului. Contul cheltuielilor gene-". 
„rale de regie: administraţia, biuroiă, asigurări, represen- 

tațiuni, ofrande, 'binefaceri, etc., vin repartisate asupra 

diferitelor ramuri de producţiune în raport cu-venitul lor. 

Contul de reparaţiuni şi construcţiuni din- noi se repar- 

_tisâză la, finele anului asupra diferitelor ramuri de pro-. 

ducţiune la cari aii servit ele: magazii, şoprâne, grajduri, 

ambare. La contul de unelte'şi maşini vin trecute la debit . 

val6rea instrumentelor şi maşinelor primite. la începutul 

anului, apoi! materialele cumpărăte, plata personalului” 

ocupat cu repararea.lor, costul celor procurate din noi, 

“la credit val6rea, instrumentelor transmise pe un alt an; 

apoi ele se subdivid şi trec în contul diferitelor servicii 

la cari aii să servâscă. : pa 
_La conto plăţi şi simbrii vin trecute la -debit plăţile 

efectuate pentru. dilele muncite,: după cum ne arată jur: 

nalul cum şi .valdrea emolumentelor în natură ce s'aii dat, 

_iar pe pagina din drâpta la credit plăţile vin repartisate. 

şi încasate pe diferite servicii şi. conturi la cari sai în- 

trebuinţat: 'conto administraţiei, conto boilor de: muncă, - 

conto cailor, -văcăriei, oieriei, agriculturei, viei, grădinei, etc. 

Unii. aă obiceiul de a deschide conturi deosebite pentru 

'argaţii şi muncitorii permanenţi ai moşiei, cari sunt .plă- 

tiţi în bani și producte, şi altul deosebit pentru  munci- 

“torii liberi cu diua, ceea-ce nu este răi. Mai -bine. este 

însă de a deschide cont deosebit pentru fie-care muncitor 

învoit si care lucreză. cu. învoeli și a primit avansuri. 

La moșia, mai mică este de ajuns un singur cont general 

al -muncei. a 

"Mai sunt necesare încă două conturi ajutătore —acela 

al moșiei şi proprietăței. La contul : moşia se trece la
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credit; ori-ce diminuare, deteriorare şi înstreinare de te- 
renuri prin, vindare, desfacere în loturi, ruperi de ape, 

depuneri de nisip şi prund etc. la debit însă ori-ce cres- 
cere şi sporire în valdre și estensiune, achisiţiuni noui 
prin cumps&rătore, prin depuneri de prunduri. din partea 
“apelor, prin fixare de terenuri mobile, prin tot felul de 
amelioraţiuni agricole, canalisări, drenagiuri, irigaţiuni etc. 
sporite cu costul amelioraţiunilor. : o aa 
„Pe moşiile mari, cari nu se caută de însuși proprie- 

tarul lor ca diriginte și cele arendate, când proprietarul 
'şi reserva pe s6ma sa unele emolumente și fol6se în 
natură; atunci trebuesce deschis un cont deosebit al pro- 

prietarului sai al menagiului casei proprietarului Ori aren-' 
daşului, şi la debit se introduc tâte productele, materialele 
și dilele de muncă -obţinute de” pe moşie după valsrea 

"lor curentă, iar la credit sumele vărsate de dinsul în nume- 
rar, materiale și diferite unelte, mașini etc. furnisate pen- 
tru diferite amelioraţiuni și investiri noui pe moșie etc. 

_ Pentru încheierea socotelelor și: gestiunii de peste an' 
deschidem un, cont special al bilanţului şi în acesta in- 
troducem: saldo debit și saldo credit al fie-cărui cont în 
parte, iar nu numai productele recoltate și sumele înca- 
sate, fiind-că se pote forte bine ca numerile arătate în 
devis să fie mari, dar bilanţul cu'tâte acestea, să fie ne- 
favorabil, căci s'au deteriorat şi înstrăinat mulțime de. 
obiecte, cari trebuiaă păstrate și îngrijite, clădirile repa- 
rate, etc., ceea ce nu sa făcut din spirit. de economie. 
De aceia vitele, uneltele, clădirile, trebuesc evaluate din 
noii după valdrea lor reală, şi scădute din cele primite 
la începutul anului. Apoi vitele tinere și cele în  desvol-: 
tare: t6te aii crescut și sporit în vulâre şi preţ peste an. 
Tote aceste sporuri şi diminuări de valori trebuesc făcuţe 
'să' reapară în contul bilanţuiui. La debit trecem anul trecut 
a transmis celui actual,. și la credit anul curenţ transmite 
celui viitor. | e . - 

In fine mai este Și - saldo-conto! care resuma saldurile 
tuturor conturilor principale "şi secundare atât la debit 
cât și la credit, “cari trebuesc să fie egale, dacă nu sa .. strecurat unde-va în cartea mare vre o gresală din causă EI _ , 3 )
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că fie-care post şi partidă se trece de două ori. odată la 
debit şi altă dată la credit. Unde cele două posturi nu 
coincid prin compararea conturilor cu-cartea mare trebue 
să €să greșela la ivelă. , | o 

Afară de încheierea sumară a anului și facerea bilan- . 
țului, mai tot-d'auna este necesar de a se face extrase și 
liste din diferite jurnale, registre și conturi la s&ptmâna 

şi-lună, ori rapârte la anumite timpuri, despre lucrările 
săvirşite, plăţile: făcute și mișcarea casei pentru dirigintele 
“care se află pe altă moşie, ori pentru proprietarul care 

se află în străinătate, ete: pentru: a-i pune și pe dinșii în 

cunoscinţă de starea lucrurilor și de. lucrările săvirșite. 

In aceste estrase se introduc numai cifrele sumare. . 

In: cartea mare se introduc întâi conturile ajutătore și 

apoi: cele generale, căci este necesar să cunoscem şi sta- 

bilim mai întâi cât ne costă și produc vitele trăgătore” 

şi fie-care plantă și cultură în parte, înainte de a stabili 

venitul general al agricnlturei, al grădinei, viei, vitelor, etc. 

Fie-care cont își are numărul lui de: ordine și se trece 

în cartea mare: după registrele curente, mai mult numai 

cifrele 'sumare,” când nu avem contabil deosebit. La fine 

"vin contul bilanţului. și saldo conto. 
Vom explica, diferitele operaţiuni: de -contabilitate în 

partidă dublă printrun alt exemplu. e 

Jurnalul nostru între alte diferite lucrări curente să- 

' virşite ne dă pentru luna, Maii următârele indicaţiuni: 

La 1 Maii dat argatului Stan Petre 3 lei pentru cum- 

părat opinci, şi vîndut 10 ocale brânză de la .o0i cu 16 

lei; la 2 Maiii am dat muncitorului Vasile. Ionescu 20 lei, 

pentru făcut o râtă la car, şi lui Dumitru Săniuţă: 8 lei 

* ca, să-și cumpere porc, în 3 Maii, am plătit  fonciera 

„su 160 lei.şi am dat la moră 2 saci 'de grăi 4 saci de 

“porumb pentru menagiă; în .5 Maiii am vindut o păreche 

de junci. de câte 4 ani cu 350 lei; în 6 Maii am vindut 

S0 chile de porumb cu .50 lei chila, loco, și am încasat 

4.000 lei, în 7: Maiii am dat lui Ghiţă Stănescu 10 lei 

pentru bir, în 9 Maiă. am încasat restul chiriei Sf. George 

și Sf. Dumitru de la han.cu .230 lei, în 10 Maiii am vin- 

"dut măcelarului Tănase . 60 miei tineri cu 5 lei bucata, 

300 lei și.45 berbeci bătuți grași 20 lei buc.—900 lei, etc.



- Debit : 

  
  

  
berbeci bătuţi. . 

  

  

            
„900|. —] 

756| =]. 
———— = A   

CA 

y ” - E LEI] B. 
1] Maiă: | 1| 36| Vind. 10 oca brânqă. 16| — 
2 » 5| 32| Vindut o păr. junci |: 

| de 4 ani... 350| — 
3 » 6!.42| Vindut 80 chile po- „- „- 

| rumb 4.50... 4.000| — 
4». 9| 48| Incasat restul chiriei 

| dela han . E 230| —]. 
„5 » 10| 36| Vinqut 60 miei tineri. = 
| cu 5lei. ;.. =. 800| — 

6| > 10| 36| Idem lui Tănase! 45 

         



  

1) 

Credit 
    

  
  

  

                  
  

      

        

Ă _ LEI] Bl 

1| Maiă |. 1| —| Lui Stan Petre pen-. | 

Pl „tru opinci. 3 —i 
2] -» '2i —| Lui ' Vasile Ionescu 

| _| pentru o r6tă.. . 20, — 

3 » 2 —l Lui Dumitru Săniuţă 

” | “pentru porc ... 8 — 

4 ». 3: —|'Plătit foncieră . 160| — 

5 » 1] —| Lui Ghiţă Stănescul .- i a 

| | pentru bir... . 10| — 

“ Saldo debitor... | . 5.519| — 

| 

i 
' ) 

- | 

| 

5.796] —! 

] |
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Tote. aceste posturi şi partide diferite trebuesc trecute 
fie-care la, contul săi sub care este debitat ori creditat. 
„Așa în cartea mare la pag. 16.: 

- pag. 32. Conto acăria, 

Debit. „ Oredit = 

| Maii vindut o pereche junci 
„de 4 ani . eee 850 leă 

| | pag. 36. Oieria. 

Debit . .  :' Credit. | 
- 1 Mai vîndut 10 ocale brînză. 16 lei 

10 » » - măcelar. Tănase 
60 miei din primăvară ă 5 . 
lei bucata . . -300 lei 

| 10 Mai idem 45 berbeci bătuți | 
grași ă 20 lei. . . . . -.. 900 lei 

“Suma . .. 1.216 Iei 
| _pag. 42. „Conto product. | 
Debit „Credit 

3 „Maită dat la mâră pentru r me-. . 
nagiă 2 hl grâu, ă 9 lei... 18 1lei— 

3 Maiti dat la mâră pentru me- 

O
r
 

nagii 4 hl. por. ă 7,1... . 28 lei 40 
6 Mai vîndut 80 chile porumb | 
450 lei. . . . . . .. . 4000 lei-— 

Suma . . 4046 lei 40 

pag. 48. Conte «ăministrație 

Debit .- | i Credit | 
9 Mai încasat restul chiriei d Maiu plătit fon- 
“de la han pe termen. Sf. - _ciera. .. ..1601, Gheorghe Sf. Dumitru .. 230 1: | | 

Suma . 230 1. Suma . 1601 
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