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„AN AINTE-CUVENTARE.. -. ; 

” Creatorulii a voit ca omulii să nu pâtă nici a ezista 
nici a se perfecționa, fără să viăţiuescă în societate, 
adică în compania semenilor săi. Dar, spre a împini 

“acestă destinată a sea, omuli trebue. să se lupte con- 
tinui cu ducă categorii de lucruri: î - 
"'1);. Pornirile 's6le cele rele; şi - 
2). Inerţia materiei, . --. - _ o. E 
De acestii înduoităi obstacol, omul triumfă plin . 

sciinţă.. De multii, Bacon.!) «isi: omuli atătii pâ--- 
te pre câtă scie, Ra 

”* Cuventulii sciinţă insâmnă totimea adevărurilorii cu-> - noscute de 6meni. Ea.este fârte întinsă pentra că - 
conține cunoscinţa .naturei tutulorii lucrurilori, şi. se 
întinde pre atâti mat multii, pre câtii omenirea viă- 
țiuesce şi învâțiă, e | 

Din catisa acestei nemărginite cuantități şi varietăţi 
de cunoscinţe ce compunii” sciința,: este neposibili 
unul spirit de a posede întregii acestii thesaurii in- 
telectualii ali omenirei. . Acâsta a făcutii pe: 6meni a - 
“împărți acestii domenii întinsii în tref grupe, cari, sunt apropiate și. solidarii,. dar cu tOte astea distinse: 1). Sciințele exacte ce 5: ocupă-cu date perfecta- - mente definite şi se ținii in abstracțiune  (mathema-- " ticele);. - a a 
2). Sciințele naturale, cari descriti diversele feno- | 

') Celebru filosofă angla, mortii în 1626. .
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_mene ate lumel tysică (Istoria Natural, Fysica, ni- 
mia, Geograâfia, etc.) ; şi - - - 

3). Sciintele morale: și “politice. cari imbrățişedă cu-, 
noscinţa tutulorit Iegiloră naturale, după cari socie- 

__tăţile. omenesci nasti, viăţiuescii, se transformă s6i 
disparii (Morala, Bistotia, Dreptulă, ete.). Ele st chia- . 
mă morale,-pentru că se raportă la natura morală şi . 
intelectuale -a omului; politice; pentru. că Sunt relati- 
ve la diversele med.” de asociaţiune generală; imagi- - 
nate de 6mâni spre a-garanta-securitatea lori'şi ex :r- 
cițiulă justiţiei între dânşii, spre a asecura bucuria 
proprietăţilor - lorii şi tructeloră. travaliului lori, şi 
spre 'a dobândi. diverse. avantagee comune. Dupâ-ce 
stuliă pe omii, sciințele morale şi politice îlă cunsi: 
liă, îl dă reguli de conduită :- De aci; duo6. nimiri 
diverse: . . i 

a). Sciinţa este. cunoscința logitoră ernerale, cunos- | 
cință “dobândită prin observaţiunea unori fenomene 
(fapte statormce derivândă din natura Incrurilorii); s6u 

“umori raporturi desvâluițe. Ea 'observă şi. deserie fo-: 
nomenele veale. 
".b). Artea este “colecțiunea:- precepteloră practice a 

'căroră observaţiuiie ne conduce, a face cu succesă uuă: 
Imcru 6re-care. Di - 

Spre a, face și. mal: ioţelesă acâstă distineţiune”” în- 
tre. sciiuţă şi arte, Rossi!) a isi: „ Vorbindiă curati; 

- Sciința- mare scopit; căci pe dată ce ne ocupămni cu 

„întrebuinţarea - ce putemi face: cu dânsa, cu. parti-. 
ntulă ce „puteinii' trage. dintwensa, cădemă în arte.€ : 
Artea consiliă, prescriă - dirige,-pe câmdii -sciinţa o0b-. 
servă, expune, explică. Cândi obsezvă, şi descrie cur- 
sulă. 'steleloră. -uni”astronomu face sciință; dar cândă, 
din observaţiunile făcute velă deduce regull. aplicubile. 

"la navițaţiune, el. face arte. “Anatomia, fysiologia 

1) Celebru sapientă șI. € omă de Stată, mortă subt. coțitali de- 
magogilorii. ” , : , -
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sunt sciințe, căci ati de scopi. cunoscința corpului o- 
ienescii, joculii .organelorii s6le, cnsă medicina (ce se ” 
compune ae aceste sciințe) este uă arte, artea de a 
vindeca, pentru că constă întruii colecțiune de reguli 

- aplicabile vindecărel maladiiloră omenesci. - . 
Cu tâtă' diferinţa acâsta între: arte şi sevință, ele aii - 

între dânsele legăminte. strânse, pentru că preceptele 
artei derivă din observaţiuinile seiinţer. 'De aceia, şi 
mulți le confundă. a 

Economia politică este uva din sciinţele ce “intră 
în a treia. grupă.. Ea se raportă nai cu s6mă la tre- 
bumțele. fșsice ale omului, la" buna. sea stare, la inte- 
veseli S€le materiale... Stuciă Fi siologia societăței v-. 
menesci, relele ce bântue. corprlii sociali în. ordinea 
travaliului, causele lori, remndiele ce se potii aduce 
acestorii rele, trebuințele . p: rticularii şi comune ale 
Gmenilorii, şi mediile “general: de a le 'satisface. -Ea 
este dar vă sciință şi totii de ui dată: uă arte. În- 

„trânsa, artea este meri îi amestecată cn 'sciința, căci 

, 

cele mai bune 'tractate 'asupra materie coprindii unii 
numeri mare de observaţiuni adevăratii sciințifice, a- 
d.că cari aii de objectă numai a fate cunoscutii ceea 

„ce se întemplă şi teca'ce_este, și totii de uă dată 
de_avise, precepte și reguli de urmatii. Sa 

Nu ue plângemii de acesti.amesticii, pentru că de : - 
nu Sarii frage din adevărurile stiinţitica. reguli apli-. 
cabile 'conducerei afacerilori omeresci, aceste. adevă- 

-“ruri sciinţifice (după cumi .amii vădutii) arii rămânea 
sterpe: Singurul modă de a'le -utilisa este a deduce 
dintr'ânsele uă arte. Rare-ori, -omuli studia pentru - 
singura 'nlăcere de a cundsce; elit totă de una, voies--: 
ce, la travaliurile,- rerâutările s€le, staibă unit. elit de | 

„utilitate, și „acesti țelă, eli-ilă atinge numai prin arte. 

„Ami disi, dintru -ânteib, că 'pornirile rele ale o- -
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malai: îl împedică de-a viăţiui, şi u se perfectiona. 
In, adevări,. omulii ignorantii Jucredă în contra a- 

devăratelorii s6le interese,,. nesciindi a-și da sema 
„despre ceea ce-i este folositoriii sâă vătămătoriă. A- 
cordă totul. satisfacțiuneY pasiunilor s6le:. lenea, u- 
ra ; invidiă, „egoisniulit, ete. Ceea. ce este rău -ă se 
pare buni și vice-versa. | 
Ca: să învederede 'acesta,,: Chabeaubriand a Qisă: 

Dându libertate : “vulturului, crescuti de mici în do- 
mesticitate ,. elu-nu scie usa ici de aripele, nici 'de 
ghiarele s6le „Şi nu întârgiă, de bună voie a reveni - 
să câră a.-reintra în sclavii... , 
„Nu sa vădlută: de multe ori chiarii Smeni cari, nă- 
scâodi și: crescândă în sclaviă, findi liberăţi, . implo- 
xaii. ca uă raţiă: catenele lori ?. . 
Șieu, “toi “astea care este bunulii ce, în piivinţa 
valbrei, se: pote. compara cu libertatea ? 
Dar, “spre a demonstra că ignoranța împedică pe 

„osii dea exista şi de a se. perfecționa, .navemi. 
"nevoie 'u. merge cu recăutările aşa de departe; — ce- 
le ce :se. petreci la noi adeveresce' în moduli celii 

, “mai învederativ disele n6stre. 
“ In.urma' resbelului Crimeci, Europa ne-a scosi de 

'Subt tutela moscovită. Neîmpedicaţi... ca până aci, 
"noi Românii ami pututii face orl-ce, amii voit în” 
„Ș6ră la noi. - 

- Legislatorii nostri - sait năoitit pe intrecute' să tra- 
“ducă legile” ce fințegă la națiunile civilisate, lumi- 
"nate, legi ce, trebue s'o recun6scemii, sunt. fârte bune. 
_ In adevtrii, după spiritul . auouelorii instituţiuni, 
sârtea fie- cărei colectivități, fic-cătui cetăţenii depen- 

„dă de eli-ânsuși, pentru că este: liberă. 
- Dar o spunemii, . cu: durere, nimeni. n'a sciuti a 

usa de acâstă libertate, 'și, diu acesta, ne aflămii, subt 
“mal, multe raporturi , „mai rău, chiari şi de câti ne 
găseami mal în ainte. -
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-R&ulii, după noi, provine de .acolo că, în- România, 

reforma legilorii a precesii p'aceca a ideiiorii; dar 
prejudecățile, resultândă din ignoranță, aii remasii toti - 
aceleaşi. In adevării, nu ajunge ca răulă să fie com-: 
bătută numai de lege; elu trebue mai ântâiii „să fie 
învinsă: în inima: omului, căci 6menil isncranţi şi co- 
rumpți nu potii “forma de câtă uă societate asupritâ- 
rie şi tyranică, Nutnal cândiă fie-care membru ali 
socictăței dobândesce stăpânire asupra sea. nsuși, fe- 
ricirea societăţei. este asecurată. Căci; se scie, -ni-"" 
micii nu amorţesce violența pasiunilor ca justa eva=. 
luaţiune a Iucrurilorii, resultată ali sciinței. 

Dar mergemă: rii 'şi din ignoranța guvernândilori. - 
"Nici uă profesiune nu interesâdă pe societate mai: 

multă de câtii artea de a guverna, și nici-una nu 
este mai dificilă de câtii acesta. Câtă influință asu-: 
pra crescere! stii descrescerei: prosperităței publice 
şi private. asupra creditului, asupra securităței, asu- 

pi 

pra moralităței, asupra adăogirei ccpitalului pâte e- 
xercita. unit systeinii de imposite, unii regimă de gu- 
vernă, unii viții sci-nă virtute a -guvernândilori! 

_* Prin ce studii, prin câți ani de prâctică s'aii pre- 
parati. guyvernândii nostri 2 ia . 

„Ami disă, ali duoilea, că inerția materiei împedi- 
că pe omii de.a ezista-și a se perfecționa,. ddică de : 
a împlini. destinata sea.. | o 

Omulii este în parte activă şi în parte pasivă, E 
ste pasivii întru atâtii că cârcă uă mulțime -de tre. . 
buinţe, cerute de .natura sea fysică, intelectuală şi 

“morală; Este activi întru câtă provede,,: cu facultă- 
țile sele. spirituale și corporale; .a satisface trebuin= - 
țele “ce. cârcă- — Economia Politică. numesce avuţii 
totu “ce pâte satisface trebuinţele omului. -Ele sunt 
de ducă specii: naturale, ce vinii de sinele.a satis-- 
face trebuințele (acruli, apa, lumina, etc.); artificiale, 

- , 1 >
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pe cari omulă nu-şi le pote: procura de câtii. prin tra- 

„valiuli săi, exerciţiulii voluntarii şi methodicii ali 

. facultăţilorii s6le :fysico-morale, (acestea surt cele mai . - 

numerțse), - o. e 

_- * Tu tâte-satisfacţiunile omenesci (chiarii în cele ce, 

cerii travaliuli omului), iutervine opera năturei, pro-.. 

curândii materia (substanţele- minerale, vegetale și a- 

-nimale), şi totii: de uă dată puterile fysico şi. chimi- - 

ce. Rasă natura cere, să fie sforțată de travaliuli  ome- 

nescii , ce .uu face” altii: de câtit a modifica causele + 

deja existânăe, spre a-le adopta. inai bine la folosulii . 

nostru. Opera productiunei nu este altii, foră numai 

învingereă obstacolelorii “ce se opunii la satisfacţiu- 

nea unor trebuințe.--Spre a cşi victoriosă din atestă lup- 

tă , omulii trebue să stie, să, pos6dă sciința. [a ne . 

arâtă. cumii să învingemii aceste obstacole, antică cumi. 

să facemi ca puterea nâstră muschiulariă să se o- 

_stenâscă mai :paţinit  producendii mai. multi, cunmii, . 

cu:uă muncă mai: mică, să putemi dobândi mai mul- 

te avuţii, lucruri -ce aii- proprietatea de a satisface 

trebuințele: nâstre; ci e 

“La naţiuhile civilizate, puterea muschiulariă a 0- 

-_malui sorvesce forte puținii a produce; ca au mai 

-.. pune în geocii puterile naturei: inteligența luminată 

=> este totult în producţiune. . . Se 

= Astăgi,. populii se luptă, dar nu cu sabia, pușca S6u tu- 

“ulii, De Şi redutabilă, acestă luptă este pacifică : trium- 

“ui na este. alt aceluia ce dispune de-mi multe 

brațe, de unii teritorii mai mănoşă-și de mai muite ca- 

pitaluri, ci alit aceluia ale cărui „clase laboriâse,  ma-. 

sele, ati mai multă ordine, inteligenţă şi sciiață. - - 

_ Naţiunile ceri -astăgi nu muncesc, sunt privite: 

“ ca fiinţe 'neutile, nu merită să: ocupe uă porţiune... 

a globului. “Ele. dispară, subjugate, nu de sabiă, ci: 

„de activitatea și inteligința celorii-l-alte, -Este_uă le- 
i ființele superidre își--asimilă, mistuesci „ge naturală că 

«
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pe ființele .inferiâre. “Alți populi ai .păţitu-o.: Cândi 
dre. nol Românil xvomii învăța să profitămi de expe- * 
riența lori ? Unde este populațiunea. de rasă slavă 
ce locuia regiunea Posenului , Silesia ȘI partea o0c-. 
cidentală 'a Moraviei? Sai germanisată. Cumi? Toti . 
aşa cumii suntemi și noi: ameninţaţi! Iu adevără, a= 
vemă pământulii celă mai fertilă - din Europa, „mai. 
fertilă chiari de câtă pămentulă vergint. ali Amuri-; 
cei, scăldată: în lungă şi latii de numerâse cursuri, 
de apă, coprindendii în 'sânuli săi mari avuţii mine-. 
Tale ncetinse âucă de mâna -omului, şi la cari ţinte- . 

„sce neincetatii cupiditatea străinilorii, a Germanilorii , 
mai cun s6mă, , Dr 

A venită diua cândă numerâsele cete de Germani, 
cari mergă :să-și câstige cu sudore pânea în Ameri-. 
ca ai începută a inunda frumâsele şi fertilele câm- 
pii ale României. Fentru ce. să strebață oceanulii, : 
să mârgă într'unii altii conţincatii, cândă, la uă. ex- 
tremitate a continentului „lori, le suride : „pămânitulă - 
făniduințel- unde: curge” miere şi lupte? Acestă fa-, 
tală inundațiune. a străinilorii. care reduce în miserie 

_t6tă națiunea română, până -cândă treptatii va nimi- 
€i-0, — a începută deja. Strebateţi „tota calea „Mogo- : 
“şOie şi vedeți daca nu vă vine să cretleți, că nu vă mai 
aflat în România.. Vedeți Starea de peire a. Moldo- .. 
vei care “Și. perde din ce în'c respiraţiunea.. înecată . 
de valurile Judaismului.—Trista adevării! - 

Este timpulii dar ca Românii să-şi îndrepte seriosi 
atenţia către, resultatele ” pe cari le proclamă” sciința 
Econoniel: Politice. . Numai: prin respândirea în po-: 
pulă.. a: principiilorii mântuitâre ale. acestei sciințe, 
vomil- scăpa, — daca va mai fi timpulit ! — de starea. 
miserabilă în.care ne .aflămii; numai prin acesti me-, 
“di ae este permisă ; să. “sperămi că îatr'uă di nu, 

„. vomit mal-citi :despre. țera nâstră cuvinte. ca cele ur- 
. „mătdre, pe. cari le extragerii „din opulii întitulată:
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- „Exposition' universelle de. 1867“, operă care-a eşitii! 

” gilele acestea, PI II IO a a Ia 

:- ,„„Striitoruliă de la care. împrumutămii aceste descu- * 

ragetore întrebări: portă uă judecată severă asupra“. 

organisaţiunei actuale a Româniui, asupra tendințe-: - 

lorii și fjtorului să. 
i mooe Fâră a voi. să puii pasiune într'uă noțiţă ::ce. 

„ datoresce;: mai în-âinte "de tâte; a fi nepărtinitâriă, 

mărturisesc că Gmenit. de Statii, historicii, publici- - 

stii. vădii cu întristare starea actuală a provințiiloră: . 

danubiane. Și:eii nu potii face altii-foră numai a.re- 

cun6sce justețea acestei apreciări, —- cel puținii pen- -. 

tru historia ultimiloră ani... po 

“ Provinţiile danubiane. n'a nimici ali lori pro- 

priă, nică: limbă, nici religiune, nici arte, nici 'guve»- - 

nământii; Singura lorii industriă constă în exploata: 

țiunea pământului; minelorii și a pădurilorii.. Numai : 

ea-pâte.da acestei (ări dreptii- de cetate în Europa? 

_. România, este “în lipsă de: tâte, Ba -nu există 

prin. ea-Ensaşi.. Nu 'aiuncă râțtie, Priimesce lumina - 

din 'tâte- părţile, de la Nordii - ca -şi de la Sudi,- de. 
la 'vesăritii. şi de la apusii. Ea va fi grecă, russă, 

- trancesă, prussiană,, austriacă, germană, şi măcară ce.,... 

-.De-unde vine acâstă stare. de. copilăriă a -Româ- 

„__“niet:?_ Ea nu vine din negratitudinea diu sărăcia pă- : 

-- miântului, neclemenţa “climatului, căci visitândă pro- 

dusele” expuse. do comisiunea română, cine-va. este în -- 

mirare. vădândă avuţiile miaiarii, agricole, forestiarii, 

representate prin cchantilOne insemnate... - ni 

"2 * Terminânuu -acâstă notiţă: asupra Principatelorii : 

„Danubiane,. nu potii .fâce-altii foră numai a confirma : 

ceeace diceamii la începutii. ' România abia acumi - 

-_masce la viația politică şi.la viaţia socială. -FOră i. 

nițiătivă, fără“fondă naturali, fără aceea. ce Romanii! - 

numea îngenium şi ceea ce noi amii tradusi. camii 
cu. geniulii unei națiuni, fără cualităţile originale în 

2 
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fine 'ce faci pe. unii populii să fie elii-nsuși, Româ- 
nia nu-pâte spera a lua în: Europa loculii ce ocupă 
unele. țări; . aci.este certamente_ uă 'cestiune de.racă 

de diverse .ce compună populaţiunea română... 
" „Ea arii put ocupa unit rangi onorabilit.... Arii . 

put€ deveni unii mare centru de producțiune. Fi-va 
acesta mărirea, fi-va gloria? Nu, acâsta -va fi avuța.t 
Ei „ Victor. Cosse..  :... 

„. ce -reese . de ajunsă din examenuli clementelorii aşa 

Dar nu este numai atâta. Voiţt ui probă şi mai | 
patentă: pentru despreţulă ce insuflă nu. numat popu- 
ulii de josii, ci chiar. cel: avuţi, prin urmare cel mai 
înteligcuți. din națiunea români? Tică. ce .dice unii 
economistii străini, partisanii alu 'Judanilorii: „i 
„Daca -aii despoiatii și ruinată familii. opulente, En 

„cărorii 'nu le arii părea răi să se: descarce de dato-. 
rii, scăpând de -creditorir loră,:— trebue să. se acuse - 
“numai rapacitatea împrumutătorilorii ? "Neprevederea, 

- desordinea, şi prodigalitatea. împrumuraţilori nu sunt 
pentru: nimicii într'acesta ?., Există în România vre-uă 
lege care să oblige” pe -familiile :opulente Să'se.îm- 
prumute de la Judani ?,,.&. : 

D. Molinari, autorulii acestorii rânduri, citate, mer- 
„ge până.a declara că, daca sarii: face nebunia să se 
„alunge Judanii din. ţâră, Romnii S'ari stinge, arii fi 
„topiți după faţa pământului, căck, incapabili. dia Pro- . 
duce ce-va, Judanii -i nutrescii, - Aci,. este culmea; 
despreţului! . - PNR 

Dar asta. nu e totu.: Sa i 
„”„Chiarii: în îotrulă. țărei, -Gerinanii, 'ce ai să ne topescă, stingă, dai proclamiaţiuni, înserate: chiarii în organele nâstre de publicitate, prin cari împingă des-: prețul. ce aii pentru noi, până la extremitate, . -... : „Petrunsă dar de acesti -adevării, sociefatea. Ger- 
„mană pentru incuragiarea 'artelorii “şi meserieloriă,-
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„privind ca obligaţiunca sea morale, de: a ține în Ca- - 

„litatea sea de protectrice a intereselorii industriale, 

„comptii de progresi,-a decisit a arangia în capitala 

„(Bucuresci) uă. exposiţiune de arte și MOESCriĂ aie aci. 

Subt scrisii: Comitetului: socie'ăţei germane pen- 

“tru' încuragearea arteloră şi -meserieloru. 

„> “Aa dar, no: Românii, administrândi “şi adminis- 

„rață, prin chiar otganele. nâstre de publicitate, măr- 

 tarimă că nu 'santemii capabili de cea mai mică i- 

pițiativă,. “pentru -a face.văexposițiune de produsele 

artelorii şi "meserielorii, “pentru că toţi cei ce scimii 

puțini -ne . disputămii cari mai. 'de cari să devenimi , 

funcţionari publici, salariaţi de Stată, Me 

"Ore p'a venită -timpulă să ne. desteptămnii, să re- - 

nunţămii la _tâte . aceste turpitudini, să dătnit semne 

„de viaţă, că 'voimă a lucra prin noi-6nşine, f6ră a ne 

mai .constitua de: bună voiă. tributarii străinilorii? . . 

Dorinţa, de a contribua,. după slabele n6stre puteri, 

la acestă ;desteptare, ne a făcutii-a supune acestii opă 

__ judecăţei publice, preocupată, din nefericire, numai de 

“ Vuptele. de; partite, ceea; ce :ne face a neîngriji toti... 

- “Publicândii acesti . Manuală 'de: Economia Politică, 

ami» voiti ca clă'să servâscă- de conducătorii elevi- 

“Jovi „din“ sedlele comerciale și de dreptii, căci, 'de şi 

“prevădută îu -legea. instruciunel între materiile do stu- 

; dit” pentru Iycee, conomia politică, âncă nu sa pusi 

“în programul acestora,.: Dedatii de mat mulţi ani la. 

--- învățiământulii- orală şi publici, ami pututi stima a- 

-_ vantagele ce şi profesorele și scolarii retragi din po- 

sesiunea -unei cărți .care să le servâscă de normă, și, 

„în: același timpi, de legământii“reciproci. Ami voitii 

asemenea a-l pune și: la în-de-mâna muncitorilor de 

“- tâtă clasea, — funcţionari "publici, comercianți, mese- . 

riaşi, agricultori pâui şi simpli salaori, =— Gre-carino- 

"țiuni simple şi ușâre de înţelesi ale sciinţei ce arâtă
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Omenilori cari sunt adevăratele lori interese în s0- 
citate, DE 
__“Pentra âcâsta, ami utilisată scrierile 'celoră mal - 
celebri economisti Angli, Germani, Francesi, Belgieni 

„si Italianiă, "cari ai contribuati multă la progresele 
acestei. sciinţe. N'ami avutii nici avemi: nebuna pre- 
teiiţiune de.a emite-idei nuog ;; ne mărginimii numat - 
a expune starea actuală a stiințel, 'resumândii ceea - 
ce sa . disii d», scriitoriă ce ne ay :precesii. Le re- 
producemii cugetările, și de multe. ori chiarii cuvinte- 
le. Une-ori, ni sa întemplată ale împrumuta pâra- 
grafe întregi,  Scusa nâstă este. în dorinţa de a face 
ca acâstă carte să fie.utilă. coneetăţenilorii nostri, aşa - 
de r&ă acusaţi de străini că'se daii numat la frivoli- 
„tăți, la consumaţiuni neproductive iar nu la lucruri ce . 
ne ară putea scâte din.starea de decădere în care ne aflăm a 

“Ancă unii cuvântă, pentru apărarea n6stră 'văduiu- 
la-vădiit cu aceia ce ui ară împuta că, p'alocurea, ami 

„loviti, — ce scimii?—pe Petru şi pe Paul clase, par- - 
tite“ intregi. -. Aa RE 
”Nimicii mat nâfondatii de câtii acestă. împutare, daca . 

ni S'arii face, căci 'nu trebue: să perdemii din. vedere. 
că Economia: Politică este: una din. stiinţele basate 
pe observaţiune şi pe experiință. ' EI nu-i scapă nicl- .. 
una din faptele economice:. de la în 'ălţimea' legilor 
generale ale avuţial şi organisațiunei. sociale, ea se. 
cob6ră la lucrurile cele mai mici; lu mâsurele de de- - 
talii privitârie la muncă, prinsipalulă factori ală'a-. 
vuției. De şi nu organisă Statulii, acâsta întrândă 

în atribuțiunile Politicei 1), totuşi . Economia Politică. 
judecă actele guvernului ;- tâte m&surele ce atectă pro- 
--1) După Germani, olifica este sciința ce iavcțiă mediile 'cu- î- . viinei6se*de a aduce .în legile positive ale unuţ populi rcalisa= 

țiunea principiilori dreptului filosofică publică. - E 

.
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" ducţiunea, distribuţiunea şi consumaţiune avuţiei in- 

“tră neapăratii. în sfera, observațiunilorii s6le, și sant . 
- liberamente discutate de dânsa. 

"Nici că se pote ultminterlea, pentru că Economia Po- 

litică este, precumii amii vădită, din fomililia sciin- 

"= ţeloiii morale: și politice, ce sunt unite prin scopuliă 

“loră, căci 'tâte tindii a dirige activitatea omului, către 

bine, diferândă numai prin fapta. specială de care fie- 

care din ele.se ocupă. -:+-.- N 
_* Ecă motivele pentru cari, în acestii opi, reprubămi 
“multe fapte vătămătorie. - Suntemii cetățenii unei: țări 

„libere unde tâte adevărurile poti îi proclâmate în gura 

mare. . De aceea” n'amii.. menageati pe nimeni, ami 

arătatii răulă, fără a ne preocupa de omnipotența au- 

- toriloră .lul, sciindă că nu mai-aşa ne împlinimi da- - 

_toria de cetățenii şi. de profosore, Din în ălțimea, tri- 
bunei Camerei: Deputaţilor, ni s'a recunoscută acesti 
drepti :, Trebue ca profesorii-să aibă tâtă liberta- “ 

_ Surati.&.. e Ce iN 

- România; .miuma atători. Gmeni sapienţi, nu vares- 

pinge, sporămi,. modestuli tributii ali unul. fiii alu 

țea învățiământului, să nu, fiă nici-uă dată - cen- 

“ei ce pote să fin neexpeiimântati, dar care este” caldă 

„şi acțivii. amatorii ală prosperităței sele, și "care s'arii 

crede fârtă ferice daca, în câtii de mică .parte,. va con- 
“tribua la binefăcătGrea -revoluțiune. a ideilori și obi-, 

„ceclori nostre. + ii
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“n TRODUCȚIULE 
“Promnciată la inaugurarea cateârei de Econoniă : 

„Politică, în 'scâla de commercui din Bucuresci 
„în Noembrită 1566, 

pi Dia 

  

. 

tii i ':Objectulă. şi importanța sciinţei. - Dr 

  

:Oine. dice econoiiă. (ice bună cumpănire. intre chel- 

tueli. şi. venituri, bună. administrațiune a intereselorii. 

Economia “domestică este .seiinţa de a administra 

bine, ca ună bună părinte de familie, interesele . casei 

ste o mp 
__. Dacă acumi vomii pune, in Joculii intereseloră caset 

unui. individii, p'acelea ale unul populi intregii, avemi 

ideea . Tcouomici Politice. ..-!- . 

* Economia - Politică, sciință ce arctă cumii: aouţiile 

- se produci, se imparti şi se - consumă iu societate, 

este, dintre tote: sciinţele, aceea a căria cunoscință 

aro cea mal mare mpor tanţă pentru societatea « ome- 
nescă. i: ai i



Viaţa individului, ca şi a, societăţi este totii de uă 
dată morală şi materială. Prima parte respunde la 
trebuințele sufletului, cea de a doua, la trebuințele 
corpului, și ambele lucrâdă una asupra, alteia. 

Corpul, existența fisică a fiă-cărui individii, cercă 
trebuințe cari trebue neapărati să, fiă satisfăcute. 

Toţi avemii nevoie de nutrimentii, de vestminte, de 
" adepostii, spre a viăţui, deră natura adepostului, ale- 

gerea vestimentelorii, cualitatea nutrimentului influin- 
ț&dă asupra existenţei fisice, ca şi asupra existenței 
morale, asupra inimel toti așa de bine ca şi asupra 
inteligenţei, asupra .puterei, mlădierei corpului, in a- 
celașii. timpii ca şi asupra satisfacțiunilori. sufletului. - 

Noi toți consumămii, -adică usămi, intrebuințămi, 
distrugemii, prăpădimi locuinţe, mobile, stofe, ali- 

" mente, etc.; spre a le consuma, trebue să le avemi, 
"să le posedemii. "Mai tote lucrurile ce ne sunții ast- 
„felii: necesarii na se produci de . sinele; ele suniii, 
din contră, fructulii unei munci, unei osteneli, resul- 
tatuli unei opinteli a minţei sii unei oboseli a cor- 
pului,- şi adesea, și ale uneia și ale alteia reunite. —. 

Aceste lucruri: ce 'sunti :necesarii,;-utile sâii plăcu- 
te omului se numescii avufii. a 

- Spre a av6,:spre: a posede avuţiile, — adică lucru 
rile ce potiă. satisface trebuințele omului şi cari ceri 
uă muncă, — trebue să lucrâmnii sâă să fi lucratu;să 
producemii sti să fi produsi.  Naţiunile,. societăţile“ 
nu se formâdă şi nu subsistă de câtii cu acestă con-. 
dițiune. «e et ui 

i in faptă, atără numai de.vomi produce prin noi. 
înșine, nu putemii posede de câtă lucrurile. ce priimimă . 
de la alții şi acelea pre cari! not li le luămi, - Daca - 

ării fi uşorii de luatii, de furatii, de a ne apropria fruc- 
tulii muncet altora, orice muncă. s'arit distruge. Căci, 
nimeni” nu-și impune -uă durere, uă opintâlă, uă os- 

- tenlă de câtii cu speranță de a'obţine in schimbulii.
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ci uă resplată,: uă desdăunare, de câtii spre ase ,bu- 
“cura de produsii, a usa de operajsea după trebuiaţele 
s6le sâii voința sea. . .. ie , va i „. i u 

:%. Putemii consuma noi-inşine produsulii muncei. n6s- 
tre, sâi a-l da altuia in schimbi,ori -pentru uă; sa- 
tisfacțiune fisică, orl pentru uă satisfacțiune morale. 
“In primul rangii ali : satisfacțiuniloriă morale, tre- 
bue să punemi p'aceea a păriutelui de familiă. care - 
iăţuesce: de a:doua ră in copii :sâi. Acestă a doua 
“viață “este sorgintea tutulorii produselorii. ce există 
ca aprovisionări pentru fiitorii, a tutulorii acelora -ce 
suntii substrase: consumațiunci actuale. Fiiulii posede 
foră .a fi lucrati: elă-insuși, dar prin excepțiune, cândii 
acela s6ii aceia ce-lă ai preceşii. aii lucrati pentru 
amoruli ul... : ; DRE 

:* Cea:mal mare parte a lucrurilor. ce produce -fie- 
care suntii schimbate pre alte Jucruri, şi aceste schim- 
-buri se facii. după trebuinţele reciproce ce cercă pro- 

„ ducătorii,: după serviciile ce :et-și faci. mutualemente, 
după. valrea ce.ei: dai lucrurilorii,. produselorii.. , .. 

Trebuinţele omului celui mai .slabu suutii forte. va= 
„„„Tiate,.. cu tâte' astea:nicl elii, şi cu. atâtă mat „multi 

nici: acela-.ale -cărui pofte suntii mai mari, nu. pâte 
produce. de uă. dată tote acestelucruri. -: Facerea lori 
ari - cere uă -invățiătură. (saeoiuie) care: arii absorbi 
uă viață intrgă, daca același omii arii: datori să înt 
veţiă una după alta a face păine şi vestminte, a fab- 
rica, scaune și mese, a făuri: ferulă și arama, a clădi 

„la case. . De aceea fiă-care membru alii. societăţei: se . 
aplică a.face bine-un objectii. determinată, a-lit face 
pentru sineşi pentru elţii, cu condițiunea de a.priimi, 
în. schimbulit muncei s€le, servicelorii :sâle,: produsele 
de-uă'altă specie ce-i suntii necesarii. .-Brutarulii dă 
păine cismarului, croitorului, tâmplarului, lemnarului, 
zidarului, cu condițiunea de a obţine de :la acestia 
cisme,'-yestimente,. mobile;. uă casă. .Cismarulii,: Ja ren-
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dul sâă, dă 'cisme nu' numai brutarului, dar şi. tutu- 

_ Joriă 'celorii-l-alți producători, - câci elii,. pe. lângă tre- 

buinţa de pâine, mat are şi altele. Aşa, se stabilesce 

unii schimbii generalii, continuii de muncă, de service 

reciprâce,: schimbi ale căruia condițiuni -se” desbatii 

şi 'se incheiă, după trebuinţa ce cârcă fiă-care de ser- 

vicele celori-l-alți,şi după importanța: ce dă fie-care 

propriilorii sâle service... - în ve i e e 

-“ Acestii schimbă, cu tâte astea, nu. se face in lumea 

reală, intrunii modă directă. Nu putemii obţine păi- 

“ne pentru cisme, nici p'acestea pentru vestimente ; o- 

perațiunea,: simpl. în aparință, ari fi impresurată de 

dificultăți. ': Uă casă :ajunge să întâmpine trebuinţele 

mat multorii generaţiuni, de Gre-ce uă mâsă, unii scaunii 

pâte a se usa in dece anni, unii vestimentii: in ş6se 

luni, şi: pre t6tă diua; pre tâtă ora, mâncămi păine 

şi: carne ce-au sunt priimitâre de a se conserva. :- 

Şi apoi, schimbulă directii arii mal aduce Şi uă con-. 

fusiune: de -limbagii” şi de idei ce .n'arii,.permite de a 

se preţiui ' munca,. serviciile. Fie-care: ari av6 uă m&- 

- sură:a'sea ce mari fi ințel6să de -cei-l-alți.... - -:.. 

„Aceste dificultăţi neinvinse aii adus schimbul nedirectii 

de ocoli, şi.uă măsură comună a murcei, a service= 

lori. Pretutindeni, s'a adoptată uă unitate de: valore, 

precumii. s'a “consacrată uă unitate de lungime, de 

capacitate s6u de greutate, şi pretutindeni-i s'a dată 

numirea de monedă: Objectuli ce 'constituă moneda 

a variatii după. timpun și naţiuni; astădi, toți în -ge- 

nere 'se' servă, pentru monedă, de auri şi arginti. 

“Moneda -giâcă dar unii rolă" mare în: transacţiunile, 

dar”. averile omensci, ea este măsura tutulori valori- . 

„lori, tutulorii avuţiiloră,. ea servesce de intermediarii 

schimburilorii. : Ea insăși are vă-val6re, căci este:pro- 

dusulă : muncei -Gmenilorii; -ea face: parte din :avuţiile 

societăței. titi, 

“i'Avuţia::unel nâţiuni, “unei. sociotăţi . se: compune::de 
î
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totii ce are uă.valdre, adică de tote. lucrurile.ce se 

potii schimba pre altele.: Suma valorilori  tutulorii pro- 

duselorii ce există, intrun. momentii dati, .. constituă 

avuţia: generală, precumi suma -tutulorii valorilorii:ce 

posede unii individii formâdă avuţia sea, starea: sea 

personală, capitalulii său. . Toti ca şi individului: so- 

cietatea-și procură cu" atâtit inai multe bucurii ma- 
teriale, cu câtii avuția sea este mai considerabilă. -. , 

“ Capitululii unul individ, sumă valorilori ce eli po- 

sede, trebue să fiă  resultatulii unei munci anteri6- 

re, ori a sea, ori alori sti; muncă alii căruia pro= 

dusi a fostii subtrasă din consumațiune. Crufarea, 

păstrarea, adunarea, acumularea, economia produse- 

lori este darun bine pentru toți; şi cândă vomit cău- 

ta bine, păstrarea este uă necesitate, câci noi toți in 

genere avemii trebuință de uni .capitalii sprea munci 
spre a' produce. i 
- : Brutarulă,. cismarulii,  croitorulii, lemnarulă; zida- 

rul: nu muncesce fără instrumente (unelte), şi acestea 

unelte, ce suntiă resultatulii unet -munci anteridre, con- 

stituă unii capitală... Buna cualitate și varietatea in- 

strumentelorit :facii chiarii ca munca să fă mai ușoră, 
şi produsele mal bune; cualitatea și numărulă con- 

stituă ; mărim=a' capitalului.:: Unii  posedi grâii, alții 

pele sâă postavii, alții lemne şi petre s6ă vară.  -: 

-: Până şi simplulă salahârii -ce. incepe aduce şi elii 
însuşi unii capitală, care este representatii prin Ves- 

timentele sâle și sapa sea; elii-şi le procură prin ad- 

jutorulii economiiloră părintelui sâi. -- Nara 
Fiindi nevoiti să producă. spre a exista; omulă 

mal în ainte de tâte, este datorii a invăția să producă, 
să lucrede, acesta este objectulii invăţiământului. pro- 
fesională...: Dar omulă -nu pste, viăţui isolată .singu- 
ratică,. pentru că, precumii ami mai disi,:elii nu' es- 

te capabilii a-și satisface. tâte trebuințeue .sâle. :,;.:; 
.. Are nevoie: de capitală,. de munca nu numal:a ace-
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Jora ce-l. ait precesii, dari şi'a acelora în midlo- 

- eulii cărora elii viăţuesce, spre a căpăta produsele lorii 

variate în. schimbulti. a. lori: s6le.. Când scie.a pro- 

duce, nimici nu . pote să-i iiă mai folositori de câtii 

a cunâsce partitulii ce pâte trage din munca sea, .mo- 

dulii .cu' care se formedă capitalurile, corelaţiunea. ce 

există între toți aceia ce produciă; legile după cari 

se schimbă servicele, se. imparti capitalurile, se .con-. 

sumă avuţiile,: influința ce organisațiunea ' societăței 

exercită asupra bunei .stări materiale a tutulor cetă- 

ţiănilorii, intrwunii, cuvântii, de a cunâsce Economia 

Politică, ci“ 
pe 

- Să nu vă incelați. a crede că buna-stare materială 

este pusă de economia politică d'asupra bunei-stări 

morale :sâii. sufletesci, căci acestă sciință nu se ocupă 

numai . de..trebuiuţele : fisice, ale 'corpului.- Dar. nu 

trebue iar să perdeţi din vedere că. ori-cânâii -cor- 

pulii: este maladii, în lipsă de“ cele necesurii, sufietulii 

suferă, pentru că aceste: două părți » constitutive “ ale 

omului, .lucrâdă, . după - cumi: amă dis, ună asupra 

alteie. : Sciinţa-ce lăudămi este âncă: uă : descoperire 

„a binefacerilorii: crâațiunei şi a :inăriri cugeteloră lui 

Dumnedei. PN N Ca E tc i oa ati 

::: Neocupându-se : numai cu':satisfacțiunea trebuinţe- 

 Jorii fisice, economia politică vine. chiarii în adjuto= 

- ulii moralei şi sciințelorii legislaţiunei, ad.ninistraţi- 

„unei, politicei. şi istoriei. a tie 

i, Morala. caută” cari “sunt principiile. de conduită, 

pentru particulari, şi pentru :publică, cele mal: favora- 

bile In perfecționarea omului şi a societăţel. Ie 

“Hiei bine! morala marii pute să-şi procure . indica- : 

ţiuni secure, fără-a ţine s6mă- de verităţile ordinei . 

economice... :. Determinândii “cari suntii- trebuințele 0- 

mului, cumii Și că este. necesariii să se consacre uă 

parte a budgetului la. invețiământulă publici, la. asis- 

tenţa maladilor, nefericiţilorii, etc. Morala trebue să
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țină în s6mă resultatele 'ce Economia Politică a des-!, 
coperitii că dait aceste măsuri. Pe lângă acestea, e-: 
ducațiunea multora 'din noi a fostii neingrijită. Aces- 
tia nu poti:invăţia morala de câtii prin adjutorulă i- 
deilorit. economice. “ Câci daca Economia Politică nu | 
inveder€ță intr'unii modă complectii dreptulii de pro- 
prietate, celă' puțini nici-uă altă sciință nu-i demon- 
stră mai bine utilitatea, necesitatea şi respectul ce-i. 
se cuvine. Ea mai inveder€dă : câtă de multii cei să-: 
raci sunti interesaţi la : immulţirea, la crescerea ca-: 

. pitalurilorii, adică, la prosperitatea celor avuţi, cară 
nu suntii altii de câtă numai 'depositarii : banilorii. ce 

_intră în mâinile lucrătoriloră. ! „i si 
Sciinţele legislațiunei, . administraţiunel și 'politicei 

se ocupă a asecura fericirea' populilorit.: Aceste -.sci- 
ințe aii de objectii toti 'ce „privesce la organisaţiunea 
societăţei, din puntul de vedere ali  aperărei naţio-: 
nale, s6ii ali” protecţiunei 'pers6nelorii . și: lucrurilorii; 
cumi şi din :puntulii de vedere 'ală: bunei -direcțiunt, 
ce trebue.să, se d6: activităţei ' societăţei; "Ele marii: 
put€ distinge netedii interesele 'societăţei subt âceste 
diverse raporturi , de câtii : basânduse: pre luminele: 
date: de economia politică şi de morală.: ;.: - i: 
-* Istoria descrie: mersulii omenireei. Multe din eveni-" 
mentele- ce ea descrie n'ară' putea să fiă: ințelese f&-: 
ră adjutorulii economiei politice, "pentru “că; totii ca 
in lumea fisică, in: lumea morală nu este nici uă faptă 

„care să. n'aibă mai multe cause; evenimentele de aţi 
aii fostii” aduse de cele de ieri, şi vorii influința asu-: 
pra celorit de mâine: tâte ai fostii efecte și dovinii: 
cause. . « e. .. . Pad . E 

de lupte sângerose,. ca să scape de sclaviă, de uă 

LI 

Omenirea a trecuti prin aspre cercări, prin secole: 

mulțime” de nedreptăți 'strigătore; tote acestea din: 
causa ignoranței (nesciinţei), A ignora va să gică a 
retăci ca mintea in voiea circumstanțeloră și pasiuni-
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lori; nesciința “teoriei a:'condusii şi conduce la 'erori; 

mari in practică - CI PI Ii 0 

Prin sine-insăşi, mintea omenâscă -tinde la adeyări:: 

daca: ea: nu-lii descopere: de uă dată, ci. după. multe 

ocle şi 'trecândi: prin multe: ilnsiuni, totuși nu lip-: 
sesce de a.relua: calea cea drâptă, cândii nu-i-o' in-: 

chide: cet: ce: sunt datori s*o conducă, (guvernuli). Dar. 

mintea omenâscă este :redestepată chiarii de rătăcirele 

s6le; mersuli săii.nu;este nici răpede nici directii ; 

dar, cu paşi necerți şi sovăinqi, ea în aintâsă. continuii,- 

şi măsurămii cu suprisă, după câte-vu: secole, spaciulă, 

ce ca aistrăbătută; cândii n'a fostii ținută in loci s6ă: 

respinsă de violință. Ea. păşesce in ainte: fără ince-. 

tare perfecţionândii societatea, rumpândă, catenele :po- 

pulilori, . deschidândii ochit celoră ce-i guvernedă şi: 

făcândă să, țişnscă, din „sânul controverselorii: efe-: 
mere 'ce ai exercitat'o, eterne rade: de lumină..: 
-Graţiă progresului efectuat, noi Românii ne bu... 

curămii de libertate şi de egalitate, bunuri nepregiu- 

ite«": Dar;: din nefericire, nu: scim âncă usa de ele. -.. - 

: 'Trebue'-să inţelegemii uă dată că sârtea 'riâstră de-. 

pinde. de noi; toți luamii parte la guvernii. - Este:dar. 

de neaperată trebuință . pentru: toți să fim : convinși 

bine că libertatea și - proprietatea -suntii : nedespărți- - 
bile, și că. proprietatea nu este altii de. cât manifes- 

tațiunea libertăţei.: Este esențialii ca Românii, : locui-. 

tori ai unei. ţări libere,.să sciă că libertatea - este 
favorabilă tutulorii, subt raportuli :repartiţiunei. avu- . 

ţiilorii; că. proprietatea este: vehicululă celii mai: pu- 

tericiă „alii producţiunei; âncă -uă dată, este esențială |. 

ca ei să aibă celui puținii noţiuni sănâtâse despre e- 
_conomia politică. . DR CEC a o a 

Guvernulă nostru a ințelesii, în .fne, „nepreţiuitele 

avantage ce resultă din invățiământulii acestei sciințe. 
De. aceea, .a.prevăduti, prin legea organică a Instruc-. 

ma ia EL Piu aa
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- țiunei Publice, mai multe catedre, pe lângă unele din 
institutele inv&țiamântului secondariii superiore,” - 

Iusărcinatii provisoriă cu facerea acestui cursă in 
acestă 'scolă, -mi voii pune tote sforţele, Domniloră, 
ca să vă facii a înțelege adevărurile economice. Insă. 
nu vă potit ascunde câ amii Gre-cari temeri despre 
succesu, — temeri ce vi le voiii expune pe dată. -: 

* Definiţiuni şi formule. 

Fie-care sciință are Jimbagiulă săă, formulele sle” 
particularii: Nu că trebue să ne servimă-de cuvinte 
barbare spre a ne exprima ideile; ci pentru că cele 
mal multe cuvinte, avândă mar multe semnificațiuni, 
este necesariii a ne pătrunde de accepțiunea: fie-căruia 
din termenii ce sunti de unii usii frecuentii. | 

Peste acestea, fie care sciință mâl are şi principi- - 
ile s6le. abstracte, carii sunti mai presusii de inteli- . - 
gența unel cetăţi. nemature. DIR ati i 
"Din fericire, economia politică are fârte puţini “ter- 
menit. technici Imi place a. crede că, in urma. cxpli- 
caţiunilorii ce. vă voii da, aproposito de definiţiuni, 
vă veţi familiarisa ușori cu acești termeni. Da 

Câtii pentru principiile abstacte,: daca ei, cu tâte 
silinţele ce voiii depune, nu voii reuşi a vă face:să 
le inţelegeţă, Domnia v6stră veţi face, înşi-vă aplica- 
țiunea lori mai.târţiii, Nu trebue să perdemii din 
vedere că copilăria este epoca in:care se face sămă- 
natura, și că este uă nebuniă a cere 'uă maturitate 
precoce, i ti e 

“Şi apol trebue să v'o spuiii, Domnilorii; vol aveţi 
d6jă, unii fonâii: buni, măricelă: de cunoscinţe, de in- 
vățiăminte, asbpragsciinel despre „care: tracteţiii; dar. 

GR ZEOTECĂ 
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noțiunile vâstre sunţ confuse, fără ordine, unii ames- 
tecii de erori şi de adeveruri. Fii. vă voiit adjuta a 
alege ideile cele bune din cele eronate, şi a le pune 
in regulă, asecurându-vă câ mă voii crede forte fe-. 
rice, daca voii put6 reuși. . a E .. 
„Dup consideraţiunile ce vami presentati în capi- 

tolulii precedenti, economia : politică, sciința avuţi- 
ilor, trebue să-inveţie cumii ele se formedă, se im- 
parti şi se consumă in societate. | 

Totii ce procură omului uă satisfacțiune, tot ce-i 
servesce la uă trebuinţă. necesitate, la unii folosii, sâi 
şi plăcere, totii ce-lii pâte scuti de uă ostenâlă, in- 
trunii cuvânti, totii ce pote servi la una din trebu- 
inţele n6stre iea numirea de avufe.. Ş 

Proprietatea, insuşirea constitutivă a avuțiilorii este 
dar utilitatea, folosulii. Aşa dar, utilitatea este cua- 
litatea ce aii unele lucruri de a pute să satisfacă u- 
na din numer6sele nâstre trebuinţe. 

Valrea este raportulii ce există intre două lucruri 
" schimbate, raport ce repausă pre cuantităţile. res- 
pective ce trebue.să dea unulă din schimbători celul- 
l-altii, pentru ca schimbulă să aibă locii cu :condiți- 
uni egale. — Uă oca de cafea este, in România, și 
în qilele n6stre, pentru celă ce 0 posede, uă avuţie 

“ mat:mare de câtă uă oca de grâii, fiindii-că face, 
valădă mat multă, de unde cuvântulii de valdre. 

„-Se “înțelege că val6rea tutulorii celorii-l-alte produse 
“scade, chiarii în acel momentii, în raportii” cu lu- 
cuuli a cărul valdre sa suiti. o 

.. “Aşa, daca grâulă, se scumpesce, tâte cele-l-alte pro- 
duse perdă din val6rea. lorii, în raporti cu grâulă, - 

pentru că cei ce aii trebuință de grâii suntii nevoiţi 
„să dea uă cătățime mai inare de lucruri, spre a-i 
procura aceea-și cătățime de grâii, prin urmare ave- 
rea lorii scade. : Ac6sta face că variaţiunile reciproce 

chimbe întru . nimicii 

= Ş  
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avuția naţională, căci ceeace câstigă uni este per- 

dutii de alţii: Așa, în exemplulii datii, avuţia celorii 
ce aii grâii cresce, pre cândii avuția celorii ce suntii 
constrânşi a-şi procura grâii scade, se împuținâdă.. 

Valdrea este unii ce fârte relativ, pentru că lu- 

crurile ce întrebuințămii ai în ochii fie-căruia uă va- 
l6re ce depinde de uă miă de circumstanţe individu- 

ale. Ceea ce este nedispensabilii unuia pote să, fiă de 
prisosii pentru uni altulii; ceea ce pofta acestuia do- 

resce, este adesea respins de acestii-l-altă, după pa- 
siuni, gusturi, . capricii, ce „vari6dă până la nefinitii 
modulii nostru de afi, de a simți sc a fi mulțumiți. 
Așa dar, lucrurile n'a uă val6re absolută; ci ai uă 
valSre relativă, uă valâre de schimbă. . i 

Din tâte acestea, vedemii -că utilitatea nu este sin- 

gura condițiune a valdrei, și că acâsta din urmă mal 
depinde de facultatea. ce ai lucrurile. de a fi schm- 
bate, transmise de la noi la alții şi vice-versa. - 

Lumina şi căldura constitui. uă avuție, darii-ele nu 
aii uă valâre de schimbati; noi nu le putemii trans- 

mite altora. ce suntii lipsiţi de densele, în timpul în 
care noi ne bucurămi de.ele. RA 
„“Aeruli ce respirămii, ca şi apa ce bemii, satisfaci 

la cele mai imperi6se din tâte trebuinţele nâstre : fă- 

ră, ele, n'am pute viățui; dar pământnlii întregii este 

încongiuratii de uă nemărginită 'cuantitate de aerii, și 

conține asemenea uă cuarititate mare de:apă: aceste 

dout lucruri suntii pretutindeni şi toți de una în a- 
bondanţă. Şi cu-tâtă marea lori utilitate, ele n'aii 
uă valâre de schimbii, pentru că cuantitatea. lori în- 
trece. trebuințele nstre. Aa 
::Aurulă, prin adjutorulii căruia noi obținemii totii 

ce consumămă, aurulă, pre câtă timpu stă în sânuli 
pământului, n'are nici uă valore, pentru. că atunci nu 

__” este priimitoriă, de. transniisiune; elii nu pote face ob- 
„jectulă unui schimbi... Este. chiarii- probabilă că pă-
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mântulii conține. în sânulii sâi auri pr6: multă, peste 
trebuinţele n6stre, și, âncă subt acesti raporti, elii 
ari fi-foră nică-uă, val6re. "Dar spre a găsi aurul, 
apol: spre a-li scâte din pământii și mai la urmă spre 
a-l despărţi. de cele-l-alte materii, omulii trebue să 
osten€scă, să se servâscă de unelte, de machine, cari 
aii cerutii uă muncă anteridră, şi să se dâla uă mun: 
că actuală, ast felii că căutarea, extracțiunea şi cură- 
țirea 'Suntă determinate, mărginite prin compensaţiu: 
nile ce procură schimbuli aurului. 

Ceea ce determină intrebuințarea - aurului, „ceea, ce 
„ face. din elii uă avuțiă suntii: cualităţile întrinsece ale 
acestul :metalii, proprietăţile s6le “ naturale; dar ser- 
vicele, munca omului determină cualitatea acestel a- 
vuţii, valOrea sea preţiuibilă. .- . 
Îu aură ca şi în alte multe. lucrari, suntii dar două | 

specii de avuţii: unele:naturale, ne suntii date de na- 
tură ; altele, artificiale, : sunt: „produsulii muncel, ser- 

| vicelori omului. i 
„Avuţiile . naturâle, n'aă' în- genere, “valăre schimba- 

vilă: no) le. obținemi gratisă. Nimeni, în faptă, nu 
face uă opintire, uă 'silință nu dă un “Drodusti, ori- 
care arii îi, spre a dobândi aerulii atmosferică, lumina 
şi "căldura sărelui, -spre u lua apă: din mare, fluviuri 
s6u sorginți, spre.a faceiusii de legile greutățel, e- 
lasticităţei gazurilorii; dar mai toți “cumpărămiă ade- 
sea -pămentulii, și une-ori chiarii apa, asemenea și a- 
urulii care âncă este închisi în senuli: pământului. Cu 
tâte actea,;se:dă, spre obținerea uneia: din. aceste a- 
vuţii naturale, produssc: de ale muncei omului. 

Să luămii acumii, una câte una din aceste avuţii natu- 
le, ȘI: ne vomii încredința că, daca, în schimbulii lorii, 
priimimă ada produse d'ale muncei . nâstre, acesta 
o. facemii pentru: uă altă considerațiune. . ... * 

: Descoperirea unei ine de. aurii cere;: mai totii de 
una, uă : muncă. mare a spiritului și a corpului, iar, rare
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ori este! “fapta: hazardului, “întâmplărei..: Aurul se'gă- 
sesce la suprâfagia ! pământului, este, une-ori; desco=: 
periti de uni iomit ce; se 'preâmblă, cumii s'a. întâm-: 
plată. în California; şi acestă descoperire - pâte..s'aibă 
uă val6re: de: schimbi pre icâtii timpii nu seva: 'des-i 
coperi aurii mal multi de: câtă 'reclamă trebuințele 
nâstre, pentru că acela ce-șta perdutii-timpulii ca să 
descopere aurulă 'si acela ce a fostii! favorisatit: de: 
hazardi face unii adevărați servicii tutuloriă acelora 
ce dorescii auruli, ai: trebuință de elit ii 
"Apa unei: gârle -nare! nici uă valore de schimbi, 
daca locuitoril: vecini ay. el: se 'mărginescii a 0 consu- 
ma “pentru usurile lori :domestice; ea obțiue, din con-. 
tră,-uă :val6re adesea considerabilă, daca este! între-. 
buinţată ca. putere: mișcătâre. Şi acâsta”. vine de: a- 

-. colo că cuantitatea apei unci gâtle. intrece trebuințe-=; 
le tutuloră locuitorilorii vecini 'at săi de 6re-ce eaa- 
bia pote alimenta câte-va mori, pie, herestrae s6u i u- 

"sine pre uni percursii îorte lungii.“ pn 
- Pământulă în "fine, are uă valâre de schimbi în u-; 

nele:locuri. și 'nick-una întraltele, .pentru că foriduri-. 
le:nu se 'potii desloca. și trebuințele suntii: locale. . 

Bine vedeţi dar că și raritatea este” un: elementi 
ce determină valrea: * e i - 
"Pe câtii' timpi populațiunea: unul locă 1 nu este. aşa. 

de numerâsă: pentru ca să tragă..fol6se din:pământă, 
acâsta mare. :val6re;. nu dă service preţiuibile. Pre: 
câtă timpii--mâra de apă nu este inventată, puterea: 
mişcătorea gârlei nu face nici-unii serviciu; dâr cândă, 
usulii apei, ca: putere, este descoperitii, eel mai :pri-: 
cepuţi punii: mâna pe cascadă, şi fapta este legitima- 
tă de: dreptiă,. pentru 'ca cădătura gârlei: să pâtă da 
service continue |. dar: cândi .populațiunea uvui ținut 
se:immulțesce; devine ma! dâsă, cândi trebuinţele: sâle: 
întrecii: producţiunea pământurilori celorii: ma! feitile,: 
fapta, âncă uă dată, este consacrată de dreptii, cel ce
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le ţinii sunţă: proprietari; pentru. ca. pământulii + săp6-, 
tă da nisce service mai bune. .; Atunci şi :țiitorii unei 
puteri de'apă, „proprietarii. unui pămentă facii un ser-: 
vicii acelora cărora ei cedă, fie cursulă de'apă, sâi: 
fondul: de: pământă; ei-nu:le cedă f6ră; mumal în. 
schimbulii unei cătațimi de capitală s6i de muncă... 
“In tâte timpurile,  objectele rari aii. fostii scumpe, 

de Gre ce lucrurile ce se găsescit în abondanță sunti 
eftine. Aşa diamantulă, “de Şi nu reclamă “cheltueli: 
mari pentru muncă,'are uă val6re fârte mare, chiarii. 
cândii este :în stare brută, adică 'nelucrată.: | 

Lucrurile de unii usi dilialit, cândii suntii rani, ai. 
uă mai mare .val6re. Aşa grâul și porumbuli, cândă. 
recoltele nu suntii bune, aii uă val6re mai mare, se: 
scumpesc, de: și, în acel. ani, „Producțiunea loră nui 
cere,. nu costă muncă mai multă.: ....: | 

- Causa ce face ca; lucrurile: rari 'să. albi soat multă: 
val6re este anevoinţa de a le înlocui... ;.: i: i ri; 

Economia, politică se 'ocupă mai. speciale de us: 
crurile ce-aă uă:valdre: de schimbi; ea măs6ră: val6- 
vea prin utilitate, servicele ce: dai aceste lucruri, şi: 
trage acestă formulă din raționamentele: ce preced: 
serviciile se schimbă pre: service.. „i 

. Produsulii muncei .omului, este. aci materiali, aci. 
“nematerialii. Aşa pâinea, pânda, postavulă, alimen- 
tele, stofele,: mobilele, vasele. constituă produse Ma-: 
teriale ce se poti vede .sâi pipăi: ele -aii uni corpii,: 
uă formă,.unii volume. Munca. medicului, lecţiunea; 
profesorului, opera; cântătorului sii actorului, a ma-. 
gistratului şi. a. preotului sunti atâtea produse nema-: 
ieriale; nu se potii nici „apuca, nici -conserva; ele se. - 
consurnă în -măsura= producerei lori, şi cu tote astea; 
ait uă val6re de schimbi. ;Servicele medicului suntii. 
reclamate şi plătite de maladii; acelea ale: profesoru- 
lui, de părinţii, de: familiă; acelea ale cântătorulul și 
pt aa ui , Ă -
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autorului, de amatori; şi acelea ale magistratulut și 
preotului, de societatea întregă. 
“Aşa dar  experiința “acumulată, instrucţiunea, Gre- 

cari virtuţi, de şi nu potii:concura, într'un modii di- 
rectii la formarea „capitalurilorii, Suntii avuții, cu tâte 
astea... 

Aşa. uă populadă barbară stă săracă” în mediioculii 
une! țări forte favorisată de. cerii. Lângă dinsa, în- 
truă, situaţiune mai puţinii favorabilă, uă coloniă de 

„6meni ciwlisaţi. se stabilesce. Acestia punii în lucra- 
“re tâte facultăţile lorii, şi profitând de instrucțiunea 

şi- experiența lorii, nu. întârdiă de a prospera, a se 
bucura. de mal.multe avuţii de .câtii vecinii lori, bar- 
baril cu totă „diferința avaţiilorii naturale ale pâmen- 
tului. : 
 Probitatea, buna credinţă și alte virtuţi suntit unii 
câpitală pentru uă națiune, căci locuitorii din alte părți 
se adresâdă cu preferință. la dânsa spre a: și procura 
produsele 'ce ea pote da; de 6re ce reaua credință şi 
alte viciuri producă efectul contrariii.. 

Capitalul, ami qis'o, este. suma tutulori produ- 
selori ce există, adică, resultatulă : tutulorii -service= 
lori anteriGre cari ai fosti 'substrase consumațiunei. 
Din contra, avuţiile nemateriale suntii neapărat con- 
sumate îndată ce ele suntii produse. Cântătorulii pro- 
duce numa!'sunete; ele se succed; dar nu mal.re- 
mâne nimici din celii Wântâiă cândii cel dalii- duoi- 
lea ese din gătleguli lui.. 

- Puterea publică face service neîntrerumpte societă- 
ței, veghiândii asupra securităţei; aceia ce o compunii, 
judecători, agenţi de polițiă şi 6meni armați, priimescă 
în schimbulii servicelorii lori, produse de ori-ce spe- 
ciă, pre cari ei le poti consuma sâă cruția, economi- . 

--si, de 6re-ce numai .remâne nici.uă urmă din „Ceea ce. 
| aceste: service ai dată. -..:" ' 

'ValOrea de: schimbati -a tutulorii” avaţiloră” se mă-



a 94 = 

„Sură în 'mohedă, și iea atunci numirea de priezii.! Chiar 
schimbulă iea numirea „de: vîndere relativii la acela ce 
dă uni : produsii '6re-care;:și :de cumpărătâre la acela 
ce, obține produsulii. prin monedă. ;-... tii iii 
» Dăcătușulii este :venglătoră de .chei, de :brâsce, de 

“ Şurupuri, de cuie, -etc., adică de tâte objevtele ce pro- - 
duce. prin: munca: sea; cli. priimesce prețiuli lori în 
monedă. : Elă este, din: contră,: cumpărătorii de pâine, 
de carne, de vestimânte, de-mubile, etc., “adică, de 

„tote. locrurile ce-i ; trebue: şi:pre cari le plătesce: în 
“monedă. DCR IONIC a Da ti na, 

„Cu t6tă, varietatea -gusturilorii şi trebuinţelorii, pre- 
țiulii lucrurilorii nu se determină: nici. de cumii: arbi- 
traremente ; ci este desbătutii între! cuinpărătoriă și vân- 

“dători. Și fiind-că, mai în genere, se presiută mai 
mulţi viîndătort.de: lucruri. ce suntii : identice. și mai 
mulţi cumpărători de acela-și lucru, desbaterea,;; târ- 
guli se măresce; prețiuli  spândură de cătățimea. lu- 
crunloriă .ce este oferită de vindători şi de aceea ce este 
cerută de cumpărătoni; elă: se ridică. cândiă număruli 
cumpărătoriloră. cresce, şi scade. pre câtă. cătățimea 
produselorii. de:vindere. este mai: mare, Legea pre- 
țiului decurge : dar. din raportulii ce există între :ofe- 
rire și întrebare. sâi cerere ; şi -acâstă, formulă, se ex- 
primă prin cuvintele: : Prefiulă - sârvicelorii se stabi- 
lesce în rațiune :directă cu cererea stii întrebarea, și 

« n: 

. p 

în rațiune înversă cu oferirea. „: i: si ri 
„ Tote. servicele aii-uă tendință a fi: egalemente re- 
munerate,- resplătite bine... Cupitalurile ca. și munca 
se. retrage diu. producțiunea lucrurilorii. ce-suntii pu: 

. țină cerute,:spre a se revărsa, spre. acelea ce găsescă | 
uă scurgere, uă desfacere mat facilă ; dar; fie defectii . 

„de. prevedere, fie ignoranță, fie -sacrificiă de posiţiune, 
ele nu se. dislâcă totii de-una cu răpeditatea: necesa- 
riă, pentru ca servicele lori să fie remunerate în rațiune 
cu întrebarea,,cu cererea: generală 'ce „se face. despre



II a 
dânsele : -.Astfelii. că prețiuli: lucruriloră “depinde în- -.. . 
trunii modă permanentii de servicele ce ai concurată. , 
a le produce, dar se determină actualemenie în rațiu-” - 
“ne directă cu cererea: s6iă- întrebarea, și în rațiune in: |, 
versă cu oferirea. . ni - 

Printre lucrurile ce întrebuințămiă, unele satisfacă la 
trebuinţe de tâte momentele, se consumă răpede, al- - ... 
altele suntă dorite de pr€ puţini, lâ intervale rari, se ; 
consumă, cu încetulă. .. Acestea: suntii objecte 'de tran- .: 
sacțiuni (invoiri) escepționale,- iară cele d'ântâiii de 
terguri continue. Capriciulii, fantasia, poti influența 
forte „multi asupra lucruriloră de 'uă consumaţiune 
lentă; suntii. străine la! determinarea  preţiuriloră ce- 
loră-l-alte, eee e . Ie 

__ Dintr'uă sută de case ce se.găsescii “de vindere'în- 
trunii 'oraşii, “este cu neputinţă 'ca să fie-duoă cari 

- să conviriă:aceluia-șii cumpărători. Ele snnti de mă- . 
” rimo diferenţă; una este situată pre uă piacă publi- 

că, alta într'uă suburbiă mârtă,.uă -a treia întruă ve- “ 
cinătate necomodă sii neplăcută;. acâsta are. uă gră- 
dină, iar aceea n'are corte,: și aea-l-altă n'are grajd 
sii. pimniţă.. Apoi, scara este“ răpede și strâmtă, ca-. 
merile w'ai aerit de ajunsă și sunt pr6 mici 's€i pr6. . 
mari, Do, aceea cândi cumpărătorulii 'a încheeată unit. | 
tergă, se pote întempla, după uni moinenti; s6ă.să- 
i se oferescă uni beneficii - considerabilii - pentru 're- 
vândare, sâii să fie obligati. a face ună sacrificii ma- 
"Te spre a găsi ună noi cumpărători... . 

„„ Cumpărătorulii de grâne, de .vite, de cafea este mat 
siguri de a le pute să le vândă cu același prețiă s6- : 
ra, Afdră de sosirea bruscă a unei cătățimi mari de 
aceste lucruri, de schimbarea stăruitore a stărel ce-. 
rului. s6ii de uă epizootiă, preţiurile cafelei, grâneloră - 
şi viteloră” 'vari6dă fârte puţinii. în același loci. De 
aceea se şi dă numele : de. prețiu 'corentă . aceluia. ce 
se. determină printr'ună numără mare de transacţi-
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unt, aceluia pentru care. se 'gtisescii toti de! vă: dată 
Şi cumpărători ! şi vengători. . E 

„Fie-care orașii, fie-care tergii, fic- care di pote saibă 
a “unt preții. corentii: diferenti.. * 

Preţiulii grâului: şi porumbului la Bucuresci și Ga-. 
îi Mat vari6dă - dintr uă- septămână ! într'alta,; pentru -că 

numărulii arendașiloră-” şi țeraniloră ce alimentegă târ 
guli variadă, - „pentru că temerile sâi speranţele . lori 
se modifică: print”uă plâie .sâii uă brumă. _Preţiulii 
Bucurescilorii, la uă di dată, -pâte şă fie un altulit de 
câti acela din "Galaţi, nu numat” din circumstanțele 'ce 
precedi, dar âncă pentru; că, transportulii, grâului şi: 

. porumbului dintrună. locă într'altulă reclamă Service, 
şi are prin urmare. uă val6re. | 

Pentru. acestea prețiulă corentii. ali unuf lucru: es- 
te acela cu care putemi. şi. să-l vindemii. într'uă qi . 

-şi întrunii locii determinatii.: Mai este şi “prețiul. de 
- costi, .0 originali. Acesta este 'preţiulii 'ce-lă are.pro- 

dusulii eşindi' din” mâinele pro: lucătorului. ' Elemen- 
tele. lui. suntă cheltuetile de producţiune, în cari in- 

trăi 10, “salariulii sâii -plata” muncitorilorii şi întreprin- 
„ Qătorilorii; :20 dobânda. capitaluriloră; şi de venituli : 

- pâmântului ai a 

ii * Mistorioulă . în E 

"De la ipariţiunea” “sea pie globulă “pământesc, o 0- 
- imulă a munciti!;. â. produsă Și. a schimbati produsele . 

sele, pe. acelea. ale altoră 6ment. . Aşa dar faptele e-' 
. conomice suntă: toli” aşa de antice ca şi presinţa 0- 

mului. pe pământii. “Dar. a -trecutii multă, timp până 
_ ce'ele. să ie .obiectulii: anei sciinţe particolaril. “La 

„„Greți, găsimă totuși :pe. Aristotele ocupânidu- se:de'uă, 
asemenea, sciinţă, pe care "Voia so! numâscă asciinţa 

a . *
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avuției. Xenofone 'a scris. „Economicele,“ ce priveat, 
- numai economia domestică. .: . Da 

Apoi, atâtii la Greci câtii şi la Români, „Sclavia era 
unii obstacolii 'la examenulii legilorii naturale a pro- 
ducţiunei -avuţiei. CE EI a aa 
„In mediuli-evi, Italianii -tractară  cestiunea mone- =" 
delorii,, fiindă . că comerciulii şi băncile . îufloreaă. în 
numerâsele „republici ale peninsulei. -. .: DE 
La finele secolului XVI," Suly, și, în secolului XVII, 

* Colbert, ministri ai Franciei, se nevoiră” a încoragea, 
primulii, “agricultura, ali duoilea,. coinerciulii grâne- 
lorii; pentru care motivii: fu combătută “de: Boisguille- 
bert,. amici şi colaboratorii ală lui Vauban, ce a scrisii 
şi elă asupra, economiei politice, Mat la urmă, .veni- 
Tă Quesnay şi Turgot. Re a 

- In Anglia, Adam.Smith. publică, în 1776, ună trac- 
tată mare asupră,. economiei -politice, sub titlu -„Cer= 
cetări asupra nâturel şi câuseloră ayuţiei națiunilorii,“, . 

"Eli merită de a fi numită părintel economie! politi- . ” 
ce, care din .acea qi luă rangă între sciințele morale 
Și politice, o a 
“Transformată, economia: politică reveni. din Anglia 

în Francia. .Ea fu cultivată? de : Jean-Baptiste Say, 
(1803—1819). Say avea eimult și. a făcută discipull 
numeroși ce ai propagati sciinţa. . Scriitorii contim- 
purani. s6i posteriori lui Sây ce ai scris asupra e- 
sonomici politice, suntii pre numeroși spre a put fi. 
indicaţi aici. e i Da n 

Astăgi cândiă interesele econoivice ai luati mă des-.. | 
Yoltare mare şi ocupă în politică ca şi în societate | 
unii loci importanti, economia politică a devenită BN 
una din sciinţele ali cărei studiă trebue să facă par- 
te din înv&ţiământulă junimei. In alte-ţără, ea se în- - 
vEță chiară în scâlele primarii, . 

. . 
,
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* Despre planulă. cursului. 

“Vom expune dintru ântâiii cumii se dsbtndescii pro- 
- dusele, munca și servicele ce Gmenii chimbă înti e den- 
ŞI, „pentru satisfacerea.-trebuințeloră loră, şi cari con- 

stituă avuţia, avândii îngrijire de a arăta cari suntii con- 
“dițiunile naturali spre a dobândi; producțiunea cea! “mai 
“activă şi mal fecundă. - 

-* Alti. doilea, vomii expune. cumii acâstă: avţit p pro- „ 
dusă: se: împarte. .Dâr' în' acâstă' împărţire, se distingii 
duot: ordine: de fapte, cari sunti 'în adevără distinse: 
19 travsmisiunea, din 'mână: în mână, adică cumă' avu-, 
ţia circulă, se .schimbă,  găsesce” gun de: desfacere, 
târguri ;-şi 2v. iinpărţirea,- beneficiului, adică partea ce 

“vine. fie- căreia „categorii de Posesori, al instrumentelor , 
producţiunei. . , 

o Al. treilea, în “fue, spuneti: cum “cei ce țintă: a- 
„xuţia o întrebuințedă, ori pentru satisfacerea _trebuin-' - 

țelorii, lori; ol „Pentru. a. alimenta sorginţele, produc- . 
“țiunel. . 

, j - Din acâsta, resultă cele trai pir ale sciințel, Beo- 
| nomiet Politice:: a 

” Producţiunâa avuţiel; | ' 
- Distribuţiunea: avuţiel, ce sei subăivi de i în circula. 

Hiune- şi reparlițiune; şi , 
„„Gonsumaţiunea avuţiel. 

N
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„Generalităţi, 

— Zrebuinţele omului, .. - 
„Be — Produchiunea. | a 
5.. — Omulă, în adevăratulii înțelesu ali cuvânt | 

Iei, nu pote crea nimici, a 
Cum se. chiamă lucrurile. cărora producți= ; 
unea a dalii utilitate și valdre?.. 

;— Câte calegovii de produse sună? 
— Ce este îndustria?. -. : 
> Binefacerile' industriei... 

| 

N
o
e
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8. —' În câte ramuri se divide iudustria ?: 
: 9.:— Problemuli practicii ali industrei; 

„1:10, —. Cară : suntă instrumentele. generale ale în-: 
"a 2 dustriei ? 

1. — Dintre tote ființele animate, numai not sin= . 
guri avemi facultatea de'a îmmulți: mereă trebuințele 

„nâstre și de. a“ găsi mediile. să satisfacemii aceste 
_trebuinţe, .. . . 

+ Sufletuli,” cumă-lii a făcutii . Dumnegeii, cumii se 
mânifestă în tâtă durata uniune! sâle cu corpul, — 

din l6gănii pănă la -mormentii,. — sufletulă este uă 

sorginte: nesecabilă de dorinţe. - Dorința .nu este altă 

ce-va de câtă câutarea une! 'satisfacțiuni sâii respin- 
„gerea unei osteneli, unul chini, adică tendinţa către 

" buna-stare,.- .. . 

Acâstă tendință este esenţială. sufletului ;- toti ce 
pâte asupra ek "voință Gmenilorii este numai de-a o 

-dirige mat. multă. asipra unorii s'atisfacțiuni, de câtă 
asupra altora. i e 
- Sciinţei moralei și hygienei, sii mal. bine, rațiunei 

bine luminate, incombă datoria de a ne arăta unde 
ne arii. pută: conduce ;niște, dorinți Grbe. Căci u- 
mele ne arii. conduce 'de'sigurii. la peirea - n6stră, iar 

altele 'la perfecţionarea, progresivă a omeniret subt: 
tote raporturile, 

“Prebue. să mal observămii .că „trebuințile n6stre nu 
suntii nici-uă- dată cătățimă -fipse; ci Suntit esențiale- 

_mente variabile şi in genere progresive, fiindi toti de 

“una uă' elasticitate mare, chiarii în ceea ce privesce 
- numai nutrimentulă. '— Altele suntii trebuințele sel- 
- baticului și altele ale omului civilisată. -. + 

9, — Producţiunea este operațiunea 'de a da ma- 
 teriet, prin mutarea şi modificările: la: cari: o sbupu- 

nemă,; utilitatea, adică  cualitatea de a' satisface tre-
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buințele uâstre şi de a contribua la bucuriile, la pl 
cerile n6stre. . Ra 

3, — Omulii nu  ortadă pici uă .data, nimicii, | crâa- 
țiunea fiindi atributul. Dumnedâirei, care ne dă cu 

abundanță materia tutulorii produselorii. Dar omulii, . 

pâte da .unorii -materii, ce eraii.fră utilitate şi fără. 
val6re, aceste cualități mutându-le din: locii şi moii- 

fiându-le. Scurtii, omul -nu creadă substanța lucru- 
riloriă î Polositâre, ci face cualitatea lortt d 

4. — Lucrurile cărora. proauețiânea le a dată uti- 
litate și valâre se numescii - produse. Ele mat iai 
şi numirile de utilități, zalori, „aoufil. - 

5. — Suntit: duse specii de produse: ! 10 p -odusele 
“materiale, cari provinii din aplicaţiunea producțiunei 
la lucruri ; și 2” Produsele memateriale s6i scrricele, 
cari provinii din aplicaţinnea producțiunei la 6meni, 
spre a-i învăţia, a-i ameliora. '. Acestea: constituă te-., 
saurulii cclii- mai preţiosii şi mai minunati, că nu- 
mal elii arc privelegiuli de a inavuţi pe semenii nos-: 
tri; foră a ne sărăci: nol-inşine. Vomii conserva a- 
ceste denumiri. de produse. materiali * şi produse ne-. - 
materiali, de și însă acestă distineţiunea nu ni sc pare 
logică... " 2 

n adeverii, ce faceinii- OY, dândit: -unui Ieri act 
„tatea, adică cualitatea de a "satisface! trebuințele n6s- - 
tre, daca. nu. să punemit în mişcare facultățile minței - 
nâstre şi puterea nâstră “muschiulariă ? Transportulă 
animalilorii, vegetaliloră şi mineralilori,  exploataţiu- 

- nea loră, învățiurile, înxma şi culdrea ce“le dămii, 
suntii lucrări totii așa de nemateriale ca ŞI: sciința 

„ce profesorii comunică unorii' ființe. inteligente ca şi 
"modificaţiunile ce uni medicii face să nască, în orga- 
nele unui spiritii maladii. D. Dunoyer dice :! „Mun: 

+
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citorii, profesorii, medici, toţi ' produci utilitate, şi' 
singura diferinţă ce se pâte. ved6 în industria loră:. 
este că.una tinde a modifica lucrurile și alta Gmenii.«: -"- Dată : ÎN îi MI . Li N . Ă 

. 6. — În limbagiuiii economici, industria este” a- - 
plicaţiunea: facultăţiloră omului asupra objecteloră ce-i 
oferesce natura, pentru-a le da' facultatea de a. satis- 
face trebuințele, plăcerile ssle;- este munca omului, 
fără distincţiunea speciilori ; munca. considerată - în 
varietatea nefinită a aplicațiunilorii sâle. Dar cuvân- 

- tuiă, îndustriă are uni înţeles mat în altii mat lată 
de câtii cuvântuli muncă. ' Pe cândiă: prin cuvântulii 
„îmancă, nu înțelegem de câtă: exercițiulii. curati și 
simplu ali facultăților fisice și. intelectuale ale: 0- 
mului, prin numele de “ndustriă înțelegemii punerea . 
în operă totii a acestori puteri, toti a acestorii : fa- 
cultăți, cu t6te-combihaţiunile sociale ce le: măresce 
puterea, şi cu concursulii tutulori agenţilorii fisict” ce- 
favorisă- acțiunea lorii:  Întrună cuvântii, “industria 
este munca, dar munca: ridicată, de ne este nermisi 
a ne exprima așa, 'la.uă nizi în altă “putere ,: ațâtu 

- prin legătura și .combinaţiunea puteriloră individuale; 
câtă şi prin concursulă agenţiloră adjutători ce omulii 
a sciutii s'adune în giurulii s&i. Privită astfel, în. 

_dustria este viația. activă a“ omului ;. este, în Gre-care . 
privire, omuli? întregi. : e Da 
* În lmbaginli vulgarii, cuvântulii “industriă are . 
alte trei înțelesuri, dar. multii inut restrense, Une-ori”. 
semnifică. industria manufacturiariă ; şi se dice. ade- 

„Se-ori: 10 comierciulă și iudustria, când se opune 
atelierul prăvăliei; 20 agricultura şi industria, cândi 
se opune exploatațiunile rurale exploatațiuniloră ur. | 

- bane; și 3% industria și profesiunile liberale, cândii .. 
„Se opune. munca măterială - (lucrările agricultorului, 
manufacturiarului şi. comerciantului) muncei .ce pare 

+



 GESERĂLITAŢI. - | 53 

mat cutaltă, (lucrările invățiatnlut, „artistilorii, func- 
ționariorii publici, etc.)." A RI a 

7, — Pasagiuli urmitorii, extrasi dintrunuliă din 
cuvintele doctorului :Barrov, va invedera marile avan- 
tage ce datorim industriei, 

* Industrie! este datâre lumea, prin urmare, fie-care 
Statii, trecerea, pentru toti ce: este'-utilă şi plăcutii 
“ viăţet, rumperea margineloră'- în cari” le închidea uă 
barbariă gr6să şi. vespingătâre ; așa, industriei . spe- 
cia omenscă datoresce acestă - instrucțiune așa de - 
preţi6să, acâstă moralitate, aceste. perlecţionări ale 
sufletului: ce n6 înalță mai presusi de brută. - * 

„Sforțelorii” industriei trebue s'atribuămi. invențiu-- 
nea: și perfecțiunea: tutulorii acestori arţi ce civilisă - 
viaţă” omenâscă : şi "cari sporescă . în. lume. comodi- 

„tăţi, ornamente și frumuseți nenumărate. Pa: 
„L6te aceste opere pline: de grațiă, de majestate, 

“de plăceri şi de utilitate „pe cari le. contâmplamii-. 
cu delicii, sei de carii ne desfătamii cu mulțămire, 
industria le a conceput, industriale a crâatii.- 

„Industria a ridicati acele case comode; ea a. 
crăată acele „tablouri și statue de uă perfecțiune așa 

„de mare; - a” ridicati acele chosele” atâtii de u- 
tile, acel€ poduri, acele: apăduce; , ea -a acoperiti a- 
cele frumâse : grădini cu flori şi cu fructe, ca a re- 

“vestitii acele. seţuri plăcute cu grăi şi cu lil; ea- 

a construitii acele nave brasdăndi mările spre u 4 ne 
aduce produsele (ăriloră străine. .. - 

„Ba a subpusit tâte cr&aturele dominațiunei nâstre, 
spre a ne servi; ea ne-a adusi în stare: de a subju- 
ga pre: cele mai feroci, d'a prinde pe .cele mal. sel- 
batice, de a face speciile .mai blânde, mai tractabile 

” şi utile trebuințelorii nâstre..- Ea ne-a învăţiatii . să: 
țesemă cu: lâna 6ei, cu părulă caprei, cu produsuli 
travaliului vermelul- de- mătase, aceste, vestminte ” ce
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servescii u ne încăldi şi a ne.face frumoși și mulţă- 
miţi. Ea ne a adjutatii a scâte din sănulă pământului 

„diversele instrumente şi, unelte necesarii: Ea a adu- 
natii pe. 6meni în cetăţi,-i a- unită, în' societăți regu- 

„lare, și. a concepntii legile“salutarie Ja adepostulii că- 
rora ne bucuramii de securitate.și de pace, de, avu- 
țiă, şi de abondanţă, de bine-facerile unei. protecțiuni . 
Și, asistanțe, recipioce, de dulcețile ' conversațiunei,. şi 
de relațiuni avantagise, . , Sa 
„Prin meditațiunile s6le; industria a: descoperitii, 

tâte aceste sciințe -ce aii înavuţită şi, în ălţatu -spiri- 
tulii nostru, ce ai rafinatii și,aii “olejtti: moriile nÂs- 

«tre, aii satifăcută curiositatea nostră,:și ai fostii pen- 
tru noi uă sorginte, de-avantăgă,, - Este vre-unii lucru 

- pe care. să li admirtimii, s6i de care :să ne bucuriimii, 
” “care place spiritului-nostru si satisface trebuinţele 

„nâstre, pe care să iiu-la datorimii industriei? 
. „Cutare ț6ră' este înflorindă prin avuţia, mărirea, 
prosperitatea sea, t6te acestea - trebue -atribuate. in- . 

„- dustriei locnitorilovi săi. “ Când lenea. se introduce, 
"tote „lucrurile se corumpii: şi declină ;: atunci, Statulii 
cade în desordine, sărăciă și într'uă situațiune deplo-: 
rabilă.“, a - . 

+. 

8. -— Omenii producii,. adică dai” utilitate lucru- - 
„rilori, întruă mulţime de mordliri: Totuși aceste mo- 
duri poţii fi clasele în cinci grupe princiale: 
„19 Industria extractivă, care are de scopii a extra- 
ge mineralele, fără a le da uă formă, a exploata pă-. 
durile, a pescui și a vâna; - e 

2% Induştria agricolă, care exploată pământul cul- 
tivenda-lă 

3% Industria manufacturiariă, care are de scopă-a' 
“transforma. materiile primarii 1), făcându-le propri! a - 
satisface trebuințele Omeniloră:  :. ..., 
_1) Materie primariă s6ă brută este aceea ce ese din măinele
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” -49 Industria cărăușescă, 'care consistă. în. transpot= - 
tulă produselori dintr'ună locii intr'altuliă; . 

5 Industria comercială, care are de scopii a. pune 
la in-de-mâna. consumatorilorii - produsele naturel și 
industrii. - o ă CS 7 

Mai este unii alii șâselea gripă cu totulii distinsii 
de cele precedente, și care lucregă asupra Gmenilorii, 
făcându-le service, (profesorii, preotii, medicii, avo- 
cati, dregători, etc.). Acestă a șâsea ramură de in- 

- dustriă se chiamă industria nematerială. — Aducândii 
aminte. cele ce amii disii, subtii No. 4, despre marea : 
importanță. a produseloră. nemateriale, .stăruimii a 
spune că munca întelectualh este mâl productivă, mai 
trebuinci6să de câtă chiari munca manuală. Muncel 
intelectuale, studiiloră paţiente și. recăutăriloră inde- 
lungate datorim nenumăratele descoperiri, din “ carii - 

- cele mal multe ai adeogatit întruni modă ntcaleu- 
labil, mediile nâstie -de acţiune, :și ai schimbată! de 

“totii aspectulu și condiţiunile societăței. :. .- 

-9.:— Marele. problămii! practică alii. producțiunei 
avuţiei stă întracesta: că este bună ori-ce măsură, 
ori ce descoperire “face ca înunca să fie mai produe- 
tivă, căci, micșorândi val6rea produselorii, le face a 
fi mal facile. de proturati ; și le pune. la în-de-mâna 
unei porțiuni mal mari. a socielăţei. Din contra, este 
vea ori-ce. măsură, ori ca descoperire ce are uă ten-. 
“dinţă” contrariă. 

10. — Instrumentele generale, ale industriei suntii.: 
primului murcitoră,: foră a fi prelucrată, | Aşa 'suntă :grănele,.. 
cănepa, lâna, peile, lemnele, mineralile. Industria manufacturiariă - 
le ia din wmâinele priwilorii lucrători, spre a le preface 2 grânele, 
în făini şi turte,'— cănepa, în sfori și ţesături, — lâna în îm 

„ pletituri şi țesături, — peile, în hamuri, cisme, curelări!, — lem - 
„nele, în mobile, trăsuri, nave, şi mineralite, în obiecte de lăcă : 

„ tuşerie, ferărie, arămărie, argintăriă, etc, DI
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„trei: 10- Natura, -20 Munca si facultăţile omului ; şi 
"30 Capitaluli, ... .- E 

În capitolele următâre, voinii vorbi în particulari 
„ despre aceste trei instrumente. 

E 

  

CAPĂN. 
NATURA. . 

DS 

„_î n “de vedere economică? 
- 2. — Cumă vine ea în adjutoruli omului ? 

3, —" Care este sortea celorii ce lasă naturei prin- 

"1. — Cum pâte fi considerată natura din puntulă 

cipala îngrijire de 'a regula producțiunea. 
„= Subsistenței loră, 2 o 

4. — Buperiorilalea omului civilisati, - 

1;.— Natura pote fi considerătă ca - sorgintea tu- 
tuloră .lucrurilorii consumabile, ca' marele reservato- 

elementele. producțiunei rii de” unde “omulii” trage 
s6le. 

'2. — Natura vine „în duce. moduri : în adjutoruii 
omului. Pe de ui parte, ea dă.cu abondanţă mate- 

„Tia care consistă în substanțe . animale, “vegetale și. 
minerale, puntndu-le la suprafaciă sâii aprope de su- 

- prafacia: pământului; iar pe. de altă cooperâdă prin 
puterile” Jucrătâre ale sâle aşa şuntii căldura s6relui, 
care desvoltă și maturesce vegetalele și ploile ce le. 

„fecundâdă, cursurile: de apă ce puni în mişcare rote- - 
le hidraulice ; vânturile ce: impingi vasele pe mare .- 
„Sci cari facu să se invârtescă aripele . unei mori de. 
venti; marea. lacurile şi 'gârlele,, privite ca căi navi-. - 

E gabile, greutatea corpurilorit electricitatea, puterea de.
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contracțiune -s6ii de. expensiune a: metalelorii, :elastici- 
tatea gazelorii şi a aburului, puterea. yegetativă, - e-” 
nergia “muschiulaviă şi chiar inteligența vitelori, și, 
in genere, tte puterile naturale :de carii .omulu: a 
găsiti medicul. să se servâscă.. . ... . îi 

Aceşti agenți naturali. rare ori vină de sinele în 
adjutoruli  muncei. omului: dar mâi. totii-de-una 
facii :acâsta cândi suntit ; subpuși, ascrviţi. - Căcă 

* Dumnedeii n'a voitii ca aceste elemente, raterie sâi 
puteri, să se presinte omului combinate din ainte în 

„Vederea celui mai mare folosii ce arii putâ trage. din 
ele. Cată, după expresiunea ; Bibliei, ca omuli . să-şi 
mănânce pânea în sudorea - frunței :.scle. De 'aceea 
numărulă substanţelor întrebuințate de omii, și ace- 

„la ali agenţilorii. naturaii ce vin în âdjutoruli :mun-. 
cel s6le crescii pe atâti mai multă, pre câtii . cunos- 
cinţele s6le .se laţescii şi mediele șâle:de acțiune se 
măresci, II a Ra 

pa 

3. — În adevări, .nimică nu este mal -miserabile. -. 
„şi mat precariă de. câtu, existința populadelorii săl- 
batice,. cari lasă nature! principala îngrijire. de -a 
regula producțiunea subsistanţei -lorii. .. Și .acâsta-vi-: 

“ne de acolo că, în regiunile în cari omuli nu se 
Inptă cu natura, acesta domină toti: Pământurile ce- 
le mal fertile se acoperii, cu seculii, de păduri forte 
mândre negreşitii, altfelii, dar:-în cari-e cu nepu- 
tință de a pătrunde de -câtit cu săcurea, şi unde f6- 
rele sălbatice și reptilele. veninâse domnesci ca nisce 
suverani. . la văi, unde sa grămăditii pământulii veg- 
etală; gârlele. respândescii apele lori și bălți sâui 
lacuri pestilențiale acoperă pământul buni ce-ar 
pute să dea cele mal avute recolte.. Fluviele: vermu- 
esci de pesci; dar, aici, malurile gtunoşite, mâncate 
de. ape nu. permitii.a se apropia cine-va. de 'dânsele ; 

„may colo, animali nocenţi facă pericul6să apropierea,
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m | IC RR Torentele -se pr&vălescii depre în ălțimi cu huetii mare; 
pustiindu. totii. Avuţiele minerale sunti îumormânta- 
te, jac ascunse.în senulii pământului şi străvestite subt 
diverse combinăţiunt. i E 
„Așa, uă populadă barbară stă săracă şi miserabilă 

în medloculii unei.țâri pre favorisată de ceri, pentru 
că nu cunâsce legile naturale şi, din acâsta, întrebu- - 
inţedă numa! puterea: corporală, nesciind chiar pe a-. : 

: ai „ pi , , cesta s'0 aplice bine, 

4. — Limgă dânsa, întruă situaţiune mai puţini. 
fevorabilă, se stabilesce uă- coloniă de. Gmeni civili 
sați.-» Acestia, puindii în lucrare tâte facultăţile lori, 
profitând de instrucţiunea lorii, “de experienţa. lori, 
nu întârgiă de a prospera, şi de-a se bucura de mat 
multe avuții, de câtă vecinii lorii barba, cu tâtă. 
diferința “avuţiilori naturale ale pământului. Căci, 
În raportii cu 'producţiunea, omulii civilisatii are a- 

- vantagiulii asupra omului. sălbatici, fiindă-că cunâsce 
7 may bine legile naturale, şi nu. întrebuințâdă numai | 

" puterea corporale,.: Scurtii; omulii superiorii este mai - 
învățiatii și; din acesta, scie să retragă mat multe a- 
vantage din. obiectele date de natură. - 

, 

  

oa OAPU-IL 

„MUN.CA.: 
, a [N N pi | 

"Zi — Ce va să ică a. munti? - i 2. — Ce cere munca? i AR 9 — De ce muncescii 6meni? Da 
„4. — Cariă suntu urmările lene? e. 

:5. —: Cumi Sarii gelrece lucrurile ' daca nimeni 7 mană 000 să mitncescă? e e
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6. — Cunui a pășitii omenirea pe calea civilisa- 
[iuneg?.. .-, a e 

21 '—. În lcâmpiăi, Gmenit sapă, ară, sâmiină, şi re- | 
coltă, în păduri, vin6dă sâi dobâră arbori; pe mări 

„și pe fluviuri, ei pescuessi sâi conduci departe pro- 
dusele ; în sate şi orașe, făurescii, rabot€qă,. torcii și 
ţesii,. cosi s6ii împletescii. cerniă. și cocii; . zugrăvescii 
sâii calculegă. „Li mai facii alte multe lucruri: ce 
este cu neputinţă a se înnumera.tte.: - 

Eco ce va să (ică.a.manci, 

2. === Fie care din aceste lucrări cere uă opintire, 
ui silință'a coxpulul și a spiritului 1), uă perdere de 
putere şi de timpi. Fie-care din ele costă sudre și 

„cugetare, căci pe: cândii cine-va este ocupatii cu mun-.. 
„ca, ni se pote repausa, şi pre câti acâstă muncă ne 

ia din timpii, preatâti ne române mal puținii pentru 
petrecere: .. e RN E a 

Nu este straniii ca, cu tute aceste pedici şi sacri-. 
fice, Gmenil să mai muncâscă?. ea 

3. — Omenit se 'daii muncit, pentru 'că munca es- 
„te sorgintea tutulorii avuţiilorii. In adevării, fără mun- | 

1). Omulă este totă de uă dată ună corpă şi uă inteligență; 
„cândii munceşce, corpală se mișcă şi inteligența îlă dirige. De 
aci, duoă specii de munci: munca muschiulară şi munca tnte- 
leciuală * Dar, În realitate, ori-ce rauntă” presubpune -cooperațiu- 
nea corpului și a spiritului; căct, po de uă parte, munca cea 
mai materială, aceea a unui salahorii învertindii uă tocilă, n'ară 
pulă avea tocii, dacă creerii sti n'arii. comanda * muschilorii brae 
telorii scie, şi n'arii regula direcținnea și ințcla mişcării, iar, pe 
d'altă parte, >munca cea. mai intelectuală, - lecţiunea profesorului 

sei cugetarea scriitorului, -n'ară pute să se manifeste dacă gura. 
n'arii. exprirna cuvintele ::€u dacă. mâna n'ar- conduce pena. :: Cu 
tote astea, acestă distincţiune .îatre” munca . muschiulară şi munca 
intelectuală este întemeiată ; dar" însemnedă nu mal. predomnirea 
acţianei muschiulariă s6u a aeţiunel intelelectuală (veqi- şi No.. 4 

“dela cap De 
S
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că; materia stă foră' nică ui utilitate 'pentru no. - Să 
punemi unii omii pe marginea unei fântini s6ă în med- - 
loculă unei ogrăgi cu pomi; elă va muri neapărati . 

- de:sete s6i--de.fome, daca, prin silinţile industrii s€- f 

le, iu aduce apa la buze; s&ă nu smulge fructele din * 
pomul ce-le a produsă. . Dar în cele mai multe ca- 
suri, munca este trebuinci6să, nu numai spre a apro- 
pria: nateria ci și spre: a'o transporta din tr'unii locii 
într'altulă și a o subpune la acestă modificaţiune par- 

„ticulariă, fără care ea arii remân6 cu totulii nefolo- 
sitâre, și nu ari fi în stare de'a servi la trebuinţele 
şi la bucuriile știi plăcerile nâstre. : Petrele din “cari 
se- face varulii sâi- cari servesciă-la clădirea caselorii: 
şi la pavătulă - stradelori 'staii- îngropate în pământii, 
seu risipite pe prunturile cursurilorii de. apă, ŞI, prin 

„urmare, fără nică uă valdre, pe câtii timpii vărarii și 
„pebarii: nu-le aii extrasii din mină, s6ii nu le a adu- 
natii de pre prunțuri, și nu le aii adusi în stare să 
fiă utilisate. Din nenumăratele produse ale domene- 

“lor. animalii, vegetală și -minsralii carii formegă cea 
-Vânteiii materiă -a, nutrimentului şi investimentăret 
n6stre,: nici - unulii, la începută, nu pute Î utili; şi 
cele: mat multe dintr'ânsele eraii cu totulii vătămăt- 
re. Munca omului lea dotiti cu utilitatea; munca 
a subpusii cualităţile: lori nocente și le a adusii” în 
stare. de a satisface trebuinţele - nâstre, şi: de a con- 
tribua. Ja plăcerile nâstre, la bunul traii ali nostru: 

“Tâtă. avuţia din lume a fostii cumpărată, la înee- 
„ putiă, cu prețiuli muncei, căreia omulii datoresce totii 
lucruli ce are uă valâre,. [i 

- „Daca din orologiulii meii, (dice D. Canard,) scadă, . 
„Drin cugetarea; '1mea, tâte lucrările ce-i: ai fosti a- 

 „plicate una după alta, nu va. remân€ fără numai câţi- 
“vă grăonți de minerală aflaţi în interiorul pămân- 
„tului, de unde aii fostii” trași şi unde mai nicl-uă 
„Val6re. Asemenea daca descompuindi pâinea ce mă-
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„Dâncii, şi scadii, una după alta, tote muncile succe- 
„sive ce a priimitii, nu va remân6 fâră -'numal. CÂŢI-: 
nVa lujeri de erbe graminate, risipite în desertele ne-'. 
„culte și fără nici-uă val6re.“. RI 

menii muncescii dar fiindit îmboldiți de două lu-: 
cruri: 19 Necesitatea de a face. opintiri -spre a în- 
griji de subsistanța Jorii, unită- cu dorința de a-şi-a- . 
„meliora -posițiunea ; și 2% Principiul cresceril nmu- 
lui omenesci, 'care se îmmulțesce răpede, penă la mar- . 

„„ ginile subsistanţii sâle, or) câtii de întinse arii fi-ecle. 
Satisfacțiunea datorită utilităţei ce omulti retrage din - 
-muncă întrece obosâla, chinuirea corpului şi a spi- 
ritului. ce-i suntii impuse. Omenii muncescii, : pentru 
că durerea silințilorii loră este. multii -mat mică . de 
câți aceea ce urmâgă lenei. - - 

-4. Acela ce nu muncește astă pâte, fără înditoială, 
să se ducă la preâmblare sâii să st6 cu burta la s6- 
re ;, daca e săracii, clii nu va av6, de a doa-di,-ce să 
mal mânce.. Plăcerea de-a put6'să se sature mâine . 
este de sigurii mai mare de 'cătă aceca de a se. pre- -. 
âmbla astădi. - Opintâla, obosâla de ustădi este în ve- . 
derată mâi puțin: durersă de cât fâmea de mâine. - 
- Foră îndoială, omulii avutii pote să se preâmble mai 
desii de citi celii' săracii. Dar trebue să scimit că, 
spre a deveni avutii, elă sei părinții săi ati datoritii 
să muncescă - multă. - Cu: tâte. astea, daca a totii sta 
fără să muncâscă,.averea sea nua să întârdie de ase - 
perde. — Eacă causa ce a făcutii ca cele: mat multe - 

“dintre familiile avute de la noi să scapete, să se TU- 
ine, — Aşa dar avutulii .munceșce pentru .că silințele, 
ostenelile - ce-și dă, îi suntii nai puţinii: durerâse de 
câtii perderea avuției sele. a 

;.- Munca, - între alte avantate,. mai are și p'acela de 
a ne adjuta a trece timpulii, ce, fOră ea, ni sară pă- 

-T6 lungă; viaţa arii fi plină de: tediii, urîtii. Mulţi
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Angli din .cei'avuţi, pentru că nu muncescii,. pătimescii. 
de maladia; numită. spleen ce-i conduce la sinucidere. 

"Din contra, nu este mai, mare-:mulțămire sufletescă 
pentru omiă, ca acea ce 0: e6rcă la „vederea termina- 
telori, s6l+ apere! Dată 

5 — “De arii inceta! de.uă. dată tâtă munci, este 
„ușorii! de înţelesii că pe dată . fâmea şi miseria „vori 
„veni a asaili pe avută şi pe săracii.. De mâine, v'arii 
mai. fi pânc, carne, legumi” prospete, - c căci brutarulă, 
miicelarulii şi. grădinarulii. arii: sta cu mnâinele în sânii. 

“Fie. care arii astepta: în van dejunulii, prândulii și cina 
sea, căci. n'arii. av€ cine să le prepare. Încălţămin- 

-tea, vesimintele n6stre, uă dată usate, arii remânea 
trenţe şi n'aru î înlocuite de altele nuoă, căci încăl- 

_„ță nîntea şi vestmintele nu resarii dis pământii ca ciu= 
pereile. * Acesta” Sari întâmpla la t6tă lumea. Moși- 
ile, casele, banii avuţilorii nu le arii servi la nimică, 
căci, fără muncă, ogârele: nu producii fructe, nimeni 
nu vâte: plăti arendă,. şi, chiarii “de: sară face, acâstă 
plată n'arii servi la nimicii, pentru că acolo unde 6- 

„_ menii nu muncescii, nu sc: pote dobândi nimici pe 
bani, 1 DIE 
„Fără muncă, âienat arii. fi expuşi la 'cele mai mari 
privaţiuni; “ghinda. stejarilorii și fructele pădurețe, totii 
ce pămentuli produce de sine n'arii fi de ajunsi nici 
chiari pentru câte-va gile ale anului; fOmea arii ne- 
voi pe omeni să se mănânce înțre duşi, cumii facil 

« âncă unii din selbatici. 
Unit. celebru economistii, V. Destăţt de Tracy a dis: 

„ Lotii: binele 'societăţiloiii omenesci este în buna a- 
plicațiune. a muncei, toti răulii, în perderea. el“... 
"Ca să ne facem uă idee mai . dâptă despre aserți- 

“unea D. de Tracy, să presubpunerii uă ţâră care, ca a 
„mâstră, are 5 milione de locuitori; să presubpunemii că 

, murat” 3: miliâne din: acești locuitori suntii apți să
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municâscă; regularemente; şi necurmatii,. câștigândii. fie 

care din. ei, unulii peste altul, unii leit nuoii pe di; 

„daca, dintruă câusă sâii din alta unii milion nu mun-. 

ceăce, 6ei uă .perdere : socială -de uni milionii de lei 

o muot pe. di, de 7 miliâne pe: septămână, de 30. mili- 

"me:pe-lună, şi de 365-mili6ne. pe anii. . :.-.. IE 

- Când unii omii isolatii nu muncesce:pe cândi toți 

ceă-l-alţi muicescii, acestă neacțiune nu este totii așa 

de generală şi de temutii; dar acesti omii isolatii a 

să. fie obligatii a cerși pe la uşile” celorii-l-alţi, și bu 

este - grei: de -înțelesit că cerșetoria. este multii. mai 

„hinuitâre de. câtii ori co. felii de muncă., --: : 

ti 
i 

_. 6:: — “Buna-stare și fericirea Gmenilorii depinde prin: - 

cipalemente. de abilitatea lorii de a-și apropria produ- 

sele brute ale naturet și de 'a-le aplica la usuli lorii 

+ Omulii necivilisatii, a cărui. muncă se mărginesce 

- întru .a culege fructele pădurețe, -sâii a duna oule pa- 

:scrilorii și moluscele pe țermulii. mărei, este, înprivința 

;bunului-traiii, nai pre josii de uă mulţime de animali 

:de.uă. speciă inferidră. : Primuli "pasii. ce 'face omulii 

„pe calea progresului este :de a învăția să venese f6- 

rele sălbatice, spre a se nutri'cu carnea, lorii, şi -a-se - 

“investi cu:pelea lorii.. Dar munca mărginită la vend- - 

torie, este cu totuli. sterpă şi neproductivă: seminţiile 

“de vânători, ca animalii .cârnăţiari cu :carii -s&mână 

perfectamente ” în învățiurile . lorii şi în moduiii lori 

„de subsistanţă, 'suntii risipite pe suprafaţa țărei ce o- 

cupă; şi, de şi pre puţinii: numerâse, .daca supravine 

_vre-uă' lipsă extraordinariă de venatii, suntii reduse 

“aşa'de multi la extremitățile trebuinței, în câtă se. 
mănâncă unele pe altele: acesta ne esplică canibalis- 

"ulii, — Ali doiulea pasi ce face omulii spre progresii 

este în momentulii în care vânătorii şi pescarii incepii 

a: se ocupa. cu domisticirea animalilorii sălbatici şi cu 

crescerea turmelorii, adică starea păstorală. - Subsis-
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tanța. păstorilorii este mal “asigurată de câtă a vână- torilori; dar ci totuși .suntii lipsiţi d'acele bucurii. şi desfătări elegante ce daii viață! civilisate - principala . „sea val6re. Reunindu-se pe. ună singură. punti, subtă unit capii vitedii, acești Omeni, puși pe cat, cădură pe alți populi mat în aintați în. civilisațiune, . dar ocupați cu munca, ș-i-I :subjugară. „Acesta ne explică incusi- “unile; Tăţarilori subtii.-Gengis-Khan şi Tamerlan, in- vasiunea barbariloră, în::mediulii-evă! şi, aceea a Tu:- cilorii. în „timpurile : moderne. „ Concuistele lori fură facilitate de facilitatea locomoțiunei.— Chiari „astădi, seminţiile Arabe, multe: familii pe: iînălțimele Elveţiei, locuitorii din zaunții” Carpaţilorii se dai cu totulu la . crescerea, vitelorii, boi, cai şi oi mal cu s6mă. In A- “merica . sudului, :uă mie. de vite. mari - suntii . păzite „ună: singurii văcariă.: - In „Australia, se cresciă ol mul- te. „Este de observatii-.că toți aceia a cărorii avuţiă „constă numa! în vite, suntă amenintață de perderi mari - de adi până mâine, et. potă sărăci, căci, în. timpurile: "de secetă şi: de epizootiă, ;.vitele:: morii întruni modă |. spălmentătorii.: — Omulă face ali treilea “pasii și celă. . mal: decisivă în progresulii civilisațiunel, în marea arte de a' produce - lucrurile necesarii şi comoditățile viă- ţii, în momentulă în care seminţiile r&tăcinde de yâ- nători şi de păstori renunță la învăţiurile lori noma- de, şi se dai la agricultură și la meserii.: Numai a- tunci, omulii profită complectamente 'de facultățile s6- -le productive ; 'atunci, devine producătorii, și, printruă consecuință necesăriă, atunci trebuințele: sâle suntii, pentru prima 6ră, satisfăcute pe “deplină, şi dobândes- |. „ce'uă. putere: întinsă asupra obiectelorii necesaril bu- | „Htlui-traiii ali săi și ali existenței sâle, - 
îs
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CAPU IV. 

CAPITALULU. 

z. — Ce este: capitalul? 
"2, — Divisiunea capitaluritorii.- | _ 
3, —' Ce este de observatii * în pricințu capitalu- 

"- viloră memobilisate ? 
4. — Proporțiunea celorii duo sperii de capita- 

luri circulânde și fipse nu varitlă în di- 
" versele îndustrit? - 

5. — Cum. se formâlă capitahirilo? ă 
6. — Pentru ce omul. este împinsă a' cruța? 

- 7, — Cândă se pâte. face cruțarea mat cu. sue- 
ces? — 'Ce este pr ofituliă ? . 

8. — Cari suntă 'causele ce. împedică cruțarea? . 
9.'— Care este măsura facultăţei. unei. ţiri de a 

„cresce aviiția și populățiunea sea ? 
10. —" Care este rolulă capitahilui în producțiund 
31. — Cândă începe cruțarea ?. ! 

„12. — Cruţarea unei Fri nt vine în n adjuoruli al- 
teia? a 

1, — Capitală este uă sumă de valori dobândite 
“de mai în 'ainte, prin. retragerea lori din consuma- 

-.. țiunea . neproductivă și pe cari trecutulii le a lăsatii 
presentului. | | 

2 — După modulă nțrebuiițărer oră, coisarii - 
se dividii în după clase. : . Ă 

A. Capitalurile productive şi. neprodueive,. —  Ca- 
-pitalurile productive suntii acelea ce se exploată de 
industriă, într'un' modă productivi, acelca ce sunti 

“ aplicate la reproducţiune. -Din contra,-capitalurile ne- 
productive suntii acelea cari sunti- reservate pentru
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satisfacțiunea .nemediată a Gmenilorii, scurtă, cari. nu 
“suntă aplicate la producţiune. : Așa suntii machinele 
ce nu-lucrâgă, banii cari dormi. asteptândii diua în- 
trebuințărei lorii, produsele ce, nu poti fi termina: 
te din causa lipsei foudului, muncitorilorii, altor 0- 
biecte accesorii pentru terminarea lori (stămburile și 
alte țeseturi ce stai în magasin din lipsa de lintură, etc.) 
Dar acâstă distincţiune nu ni se pare ușâră de. sta- 
bilitii.  .Căci unii calii înhămată la droșca unui me-. 
dici pote. să, fie întrebuințaiii întrunii madă toti așa 
de productivii ca si cândii ârii fi înhămată la sacaoa 
sacagiului; în ambele casuri; câlulii servesce de ad- 
jutătorii producțiunei, căci: cruţă ostenelile celorui ce-lii 
întrebuințedă. e a 

B. Câpitalurile. fipse saii. nemobilisate şi cele. circu= 
lânde. — Capitalurie nemobilisate sunt acelea ce nu 
daii unii veniti, foră a eşi din mâinele stăpânulni 
lori. Așa suntii: clădirile. ce servesrii la :producţiu- 
ne; machinele sâi instrumentele.ce facilită sâi scur- 
tesă munca; amelioraţiunile făcute pământului 1); ta. 
lentele folositâre dobândite, realisate și fipsate în per- 
s6na lucrătorului. 

Chiarii' omulii” datoresce a'fi considerată ca uă por 
- țiune a capitalului naţionali. Omuli este produsulii a- | 

vanţelorii.. de avuţii făcute pentru existenţa sea, pen- 
tru educațiunea sea, ete., cu acela-şii titlu ca ună in-, 
strumentii 6re-care crăati prin acţiunea sea. Orl-ce 
individii ajunsi la tatea” de matutitate, de şi n'a fostii . 
formatii pentru uă arte s€ă profesiune particulariă, p5- 
te fi consideratii, . cu .uă exactitudine perfectă, ca-uă 
machină” care a costati, pentru construcțiunea : sea, .. 
două-deci de an! de îngrijiri fără pregetă și cheltu6- - 
la unul capitală - considerabilii. : Și daca uă sumă şi 7 

e. sr A MAI ES IE pa mt li 

-1) Lucrările făcute pentru: curăţire, desțelinarea; scurgere, în- 
Chisori, îngrășeri, ete, :.... . i ee 

ai 

e
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mai. considerabilă s'a cheltuiti spre a-lii face propriă 
la exerciţiulă unei industrii :scii profesiuni care cere 
uă agerime extraordinariă, valGrea acestai omii va cre- 
sce în proporţiune, și va av6 drepti la uă remune- 
rare mai mare pentru talentele sele. : Toti: precumii 
uă machină priimesce uă val6re mai mare cândă do- 
bândesce uă putere nouă, prin  cheltugla unui capi- 
tal noii sâii a une! munci noue, aplicata la construc- 
țiunea sea, talentele utile şi câstigate:de , cetățeni 
trebue 'considerate ca :formândii uă parte a capitalu- 
lui nâţionali. - aa e 

Selbaticii și locuitorii țărilorit necivilisate suntii din 
causa ignoranței, săraci și miserabilt, de şi sc află în- 
tr'uă ţ6ră favorisată, în care clima este proprice şi pă- 
mântulii de uă fecunditate neselabilă; de 6re ce'lo- 
cuitorii” ţărilorii civilisate, din causa educaţiunei; sunti . 
avuţă, -sc. bucură de: prosperităte și de fericire, de și 
se găsesce în circumstanţe comparativamente defavo- 
rabile. Sciinţa dă, acelora ce o posedii, superiorita- 
tea 'asupra vecinilorii lori 'mai- puţinii instruiți, și mă- 
resce, 'întmuă proporțiune enormă. facultățile lori pro= 
ductive. * Alaxima lul Bacon: A sci este:a pute: este 
totă uşa de adevărată în: înțelesulii fisicii, ca: şi în în- 

„țelesulă moralii. Învăţiământulă practicii ce 'resultă de 
aci este că aceia ce vori ca națiunea lori să progre-" . 
sede. pe calea civilisațiunei suntii datori să se nevo-. 
iască'a respândi instrucțiunea în mase. Nu sc pote 
calcula întruni modi exacti influinţa ce va exercita” 
instrucţiunea 'wenerală asupra sOrtei -fiitâre a unelna-! - 
țiuni; dar acestă influință nă pote să fie de câtii con-: 
siderabilă, şi bine-făcătore * a a 

a 

+ Până şi unele “virtuți se potii considera ca unii ca- 
„pitali. Aşa :daca întreprindătorii de. industriă: din cu-" 
tare ț6ră suntii mai probi de câtii aceia al alteiţeri,: 

- cumpărătorii din străinătate,! pentru cererile lori, în-: 
- dres6dă 'cu preferință la cei -'d'ântâiii. -- Dar chiaii_s'ar' 

. 

,
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ună şi aceea-și națiune, producătorii prob! suntii pre- 
ferați celori neprobi. de cet- ce aii a încheia transac- 
țiuni cu dânşi.. DI SI E 
- ar. capitalurile - circulânde. s&ii, mobilisate sunt 
tâte. instrumentele sâii produsele ce .nu aducă ună ve- - 
nitii fără numai tracândă, una. după alta, din mână în 

- mână, s6ă. schimbâudă stăpânuliă. Așa suutii: moae- 
da -s6ii banii și cele-l-alte instrumente de crediti; 
materiile primării ; lucrările făcute, ca acelea ale ho- 
ologarului, croitorului, tâmplarului, tapițerului, etc,; 
clientelele mediciloră, advocaţilori și magazinelor de 
comerciii, procedatele sciinţitice, etc. ae 

; 3. — In privinţa. capitaiurilorii.: nemobilisate, este 
de obșervată că. ele: se deteriorisedă prin usi, şi, din 
acesta, perdi pe fie-care anii din Val6rea lori, cu t6- 
te reparaţiunile ce se facă la dânsele cu uă parte nia- 
re din venitul ce. dai produsele. Pe lungă acestea, 
proprietarulii realisă capitalulu său fipsti numai cândii 
vinde tondulii,.: In: cel. din urmă,. capitalurile nemo- 
bilisate suntă multi mat expuse a sta neproductive, 
căci producţiunea :lurii se găsesce .une-ori îmopedicată 
din mai multe, cause: Jipsă de cerere, lipsa. de capi- 
talur!--circulânde, reparaţiuni, ete... 

„4 :— Proporţiunea.., celorii duoă specii. de capita- 
„. dară -circulânde şi fipse vari€dă . forte multii în diver-: 
„ sele. industrit.: Suntii, industrit „car). ceră-ună mare, 
- capitalii. fipsii:s6i nemobilisatii. pe câridi ai. trebvin-: 

ță de unu. capitală circulândă “forte micii (drumurile 
"de feri); sunti altele în carit capi'alulii: nemobilisată 
este mal nimicii,; de 6re ce capitalul circulândi este” 

"forte mare: (comercianții). În: tote industriile, trebe. 
să. se respecte acestă'proporţiune îutre capitalulii fipsă.. 

- şi capitaluli circulândii, căci se pote întâmpla ca. în: 
cașulii. contrarii, industria să cadă..: Și acesta se în-, -
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tâmplă totii de una speculațiunilorii făcute de Gmeni 
ionorenţi. Aşa, unii proprietarii 'clădesce la uă moşii 
ce-l dă unii veniti de 4000 lei unii palati cu care 
cheltuesce 40,000 ler, n'arii fi sporiti venitulă moşiei 
daca cu jumătate din aceşti bani făcea âmeliora= 
țiuni și ară £ cheltuiti cu casa numar” ceal-l-altă jumă- 
tate! Asemenea, ună a:endașii dă uă arendă de 60000; 
lei, fără a opri Dani de ajunsă ca să cumpere semin- 
țe, să plătescă brațele muucitore și să aibă cu ce res- 
punde primele câăstiari ale arendei anului fiitoră, în 
casii de a nu fi anulă iertili si deu nu fi prețiii 
la produse! Nu se expune la daune învederate! 

— Capitaiurile se formă prin cruțare. Cru- 
faca “este. menagearea, conservarea sâă păstrarea şi 
acumularea economiilorii succesive, nu cu scopulit de a 
tesaurisa ca avarii, ci în vederea trebvințelorii fitâre 
şi a alimentărei producţiunăi. 

0— Bă presubpunem. duoi Gment într'uă insulă de- 
“şârtă, unul pescarii și altul  vânătoriă.- Pesearulii, 
are . virtutea prevedere, pe care celii-l-altii n'o are.. 
Venătorul consumă, di cu di, vâvatulii ce a ucisi săi. 
pescele ce a dobânditii în schimbă dela pescarii une- 
ori mai multi, alte oră mal puţinii, după cumit-lu. 
a favorisatii sârtea, și lunile curgit pentru deusulii fă- 
ră a-şi ameliora sârtea și fără a- li pune la adepostii 
de hovârele. famei, daca ari căd6 maladii scă dac 
chanţa-i arii fi cu încăpățânare contrariă: așa Jucre.. 
dă mai tote populedele seibatice, şi acesta este causa 
pentru cari ele se svârcolescii întruă așa de mare mi- 
seriă. Pescarulii, din cotra, face fără pregetii duce 
părți din pescele stă, scii din. vânatuli ce priimesce 
in schimbulii  pescelul Său; mâncă una, di cu di, spre 

_a se nutri. Dar, chiarii lipsindu-se une-ori de amân- 
ca: de ajunsă, eli pâstreadă uă parte, mare sii mică,
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cumi pâte; o sară sâii o afumă; face, scurtă verbă, 
provisiuni cări, dintru ântâiă, în asigurai . subsistanţa 
sea , daca Sarii întâmpla să-i lipsescă pescele; şi — 
cari, la urmă, îl permite a întrebuința, dile intregia 
face undiţe, sâii și năvâde mal. bune. a-Și clădi uă 
colibă. Aceste provisiuni se acumulă subtă forme di- 
verse, instrumente, vestminte, mobile locuință. Acestii 
proprietarii se înalță peste puţinii la uă posițiune fâr- 
te superidră aceleia a .vânătorului; devine relativa- 
mente, mal. avutii, și datoresce cruțărei acesti avan- 
tagii. Nu numai că se bucură de ui comoditate mat 
mare, dat, âncă, avândii unelte mat multe şi mal bune, 
face de aci în ainte uă pescuire mat lucrativă de câti 
vânătorea vecinului săii. Așa dar cruțarea are deresul- 
tată ridicarea condiţiunei omului și împutericirea' do- 
minațiunei s6le-asupra naturei.. - - e 

Acestii exemplu este uă “imagine a faptelorii ce se 
petrecii fără întrerumpere şi subtă formele cele mul 
diverse în starea socială. . 

Nu putemii îndestulii -stărui spre a învedâra marea 
trebuință ce are omulii: de capitalii ee 

N'ajunge ca trebuinţel2 sâle nemediate să fie satis- 
făcute, ia uă gi dată, clii prevede precumd amă mai 
disii, trebuinţele s6le fiitâre. Chiarii selbatieulii. cu 
minte, amii ar&tatii că, daca ucide mai multii vânati, 
nu ]6pădă, nu aruncă prisosuli; experi:nța— ua învăţiatii 
că pâte-să fie mai puţinii fericitii altă dată, și, prin 
urmăre, păstrâsă ceia ce are mai multii, ca: uă reser- 
vă în contra unei chanțe rele 6re-care a fiitorului; 
s6ii schimbă acesta cu semenii sâi pentru vre-uniă altii 
produsit.. Ixperiinţa-i a demonstratii asemenea că, f6- - 
ră uni fondii de provisiuni, nu pote intra întruă în- 

„treprindere Gre-care, orl-câtii de productivă arii sta 
- ea să, tie la fine, dăca este de trebuință de unii timpii 
îndelungatii mail în ainte de a rembursa cheltuelile 
S6le. Nu putemit dar pune la îndoudlă că principi- 

; -
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ulă ce ne împinge a păstra, a aduna,: Cacestii prin- 
cipiu ce împinge p: omii a. sacrifica uă satisfacțiune 
nemediată, în vederea unei nai mari securități scii 
unci mai mari bucurii în fiitorii, să nu se fi desvol- 
tatii încă din primele etăţei ale lumei. Dintru ântâiă,. 
acțiunea seca a datoritii să fie sl-Dă;: dar acestă ac- 
țiune a obținutii uă putere şiuă importanță nouă, pre 
câtii. Sa vădlutii desvoltându se numerâsele avantage ce 
se trage dintr'ânsa. La ui epocă de progresii, ac6- 
stă patimă energică i întocuitii, luntrele. prin. năvi, 
praştiile și arcurile prin pusci, lăncile şi măciucile prin 
baionetă, furca de torsii prin morile de bumbacii, res- 
boiele de țesutii prin machinele mișcate de aburii. 

Vorbindii despre muncă, amii spusii că omuli ce 
nu muncesce se expune a cerși pe la ușile unuia şi 
altuia. - Unii omii ce arii: munti, dar marit avea vir= 
tutea cruțărei arii fi mereit nevoiti să reîncâpă ace- 
eași' operă, fără a face măcarii: unii pusă iu ainte, cu 
t6te astea, grațiă : mecanismului schimbului, despre 
care vomit vorbi mail la urmă, uă parte din fructele 

' 

muncci s6le arii pute fi cruțate dealții şi profita so-' 
“cietăței. Dar unit omi ce n'arii posede nici una. nici 
alta din: aceste duoă virtuţi este, din “puntul de ve- 
“dere economici, uă ființă nefolositâre şi chiară no- 
centă, pentru că existenţa sea arii servi numai a di- 
minua masa avuțiilorii sociale. Ensă omulii celii mai 
folositori lui-Ensuşi și . semenilorii săi, în condițiunile 
ordinari! ale - viăţei, este acela ce reunesce ambele 
virtuți, producendii. multi şi. consumândii mai puțină 
de câtii produce, aşa în câtit să mărescă propria sea 
putere și să adauge totii de uii. dată la totimea pu- 
tezilorii sociali. ie-care este dar datorii a'se nevoi 
de micii a contracta învățiuli activităţei și economiei. 

„i Ceea ce este de doritii pentru fiecare în parte es: 
„te neapăratii pentru societăţile considerate în totimea
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lori: totă societatea ce nu reunesce munca .cu:cru= 
țarea este peste putință să se desvolte, să prospere. 

7, — Confecţionarea. nuoelorii produse potii pre-. 
sinta tre) casuri: e a 
"19 Cheltuelile:de producțiune suntă ma inară de 
câtii val6rea produselorii obținute; 

20 Cheltuelile de .produeţiune, suntii egale valârei 
produselor; - 

3“ Cheltuelile de producţiune sunti inferidre vul6- 
vei produselorii dobândite. | E 

Asupra celorii duoă prime casuri, este de observatii 
că nimeni nu muncesce sâi nu stăruesce a munci în 
niste asemenea condițiuni. Cine-va nu perservă a se 
da la uă muncă, fără numai daca este reniunerată. 
Fără îndiiodlă, suntă unii Gmeni ce-și faci ilusiuni, 
alții carii nu: scii să-și preţiutscă posițiunea lori ; 
“dar: astea suntii: niste excepțiuni. Remâne dar ali 
treilea casă, în care valârea produsului întrece chel- 
tuelile de producţiune,. şi care este mai generale, căci, 

„mal toti de una, ne procurămii, cu uă cătime dată 
de muncă uă sumă mat'mare de avuţii sâi de pro-! 
duse de câti ară fi de lipsă spre a reincepe acestă 
muncă.  Acestii prisosă de produse a priimită. numi 
rea de profită: din acesti prisosii, se formâdă cupi- 
tatei. a 

-" Diserămii c'acestii - casii este . generale, pentru că 
nai toţi Gmenii cerii, celă puţinii, de Ja munca loră, 
ca să le dea ci ce să -vitiţuiâscă. pentru ia, după o- 
pera producţiunei, avutul lorii (capitalurile lori) să 
nu fie stirbită, ci, din contra, crescuti. „ 
“Pentru : că capitalulii este formată de acesti pri- 

- Sosă de produse: realisatii de cel ce se, daii lu o- 
perațiunile industriale, prisosii ce întrece cheltuelele 
de producţiune, urmâdă de aci, invederatii, că mediiile 
de a aduna acestii capitală voră fi mat considerabile,



CAPITA LULE 

  

acolo unde acesti prisosii va fi asemenea considera= 
bilă, sti, cu alte cuvinte, că aceste -medit voră fi mat 
considerabile, acolo unde.-taxa profitului va fi mal con= 
-sidsrabilă,. adică va întrece cu multă cheltuelile de 
„productiunc.  Ac6stă -proposițiune este aşa de invede- 
«rată, în câtii mat mare nevoie de a fi demonstrată, 
Omulă ce lucrâdă doug ile spre a produce uă bani- 
ță de grâii, posedă învederatii facultatea de a a- 
cumula, aduna de două oră mai iute de câtii omula 

“care, sâii din causa heagerimei, sei din lipsa instru- 
mentelorii perfecționate, ori fiindă-că este obligată ă 
cultiva unii terămii răii, este nevoită a munci patru 
dile, spre a ajunge să producă accea-şi cătițime de 
grâă. Toti așa, capitalistulă care dă cu dobândă ca- 
pitalulă săi ce-l. aduce 12 la %f,, are asemenea fa- 
cultatea de a acumula de două ori aşa de iute, de 
câtă capitalistuli. ce nu pâte găsi să exploatede ca- 
pitaluiă sâii ca să-i dea mai multi: de câtt 6 la 9 
Este învederati că dintre particulari ce trebue să 
viătuescă din protitele lorii. aceia ce câstigă îndouitii 
poti. acumula de două ori mal. -iute de câtă cei-l- 

"alți. În âdevără, nu mat profitele mari dai mediile de 
a aduna unii capitalii, căci daca Gmenii ari fi stătută 
să totii consume veniturile lori, nu sarit fi vădutii în 
lume ceea ce se chiamă unii capitălii. Dar experien- 
ţa demonstră ' că profitele : considerabile, procurândii 
medii mai -puterice. de păstrare, dai, în. același 
timpii, uă putere nouă principiului de economiă. 

S, — Facultatea ce posedă uă ţâră de a crasce a- vuția şi populaţiunea sea nu se apreciadă prin cătă- țimea absolută a capitalului săi, ci prin puterea de a 
întrebuința acestă capitală întruni modă avantagiosii 
Acâstă putere facilită mediile de a pune în lucrare uă 

“sumă mal mare de muncă și, prin urmare, de a cres- 
ce profitele, a cărorii crescere permite răpedea acu-
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inulare.: Zaza: megiă a “ profiteloră ă pare. a: fi celi--maț 
buni: barometru, cel mai siguri. criteriă al; prospe: 

„zităței. naționale. Uă. (6ră: în care profitele sunţă:sla= 
be se.află întPuă. situațiune 'rea. și .răii aşedată, ori 
câți. de prosperă -arii fi în: aparinţă; “putemii a-l" pro- 
dice, căderea seca, ,afără de nu se va, punc. iri lucrare. 
niste măsuri cari să uşureţe. răul ce. minâdă .resor> 
sintele. naționale; adăgindiă, facultatea productivă. a in= 
dustrie, și prin urmare, taxa profitelori,-. e Ta mnateaea 

29. 2, Gausele ce inpedică cruțare a Santi: pi 
10. Unii. guvernământii. r&u ce nu respectă s6ii: nu 

 garautâdă. dreptulii de proprietate, ..  :. 
„Daca; cu tâte'că taxa proftului este mare în țări: 

le orientale alo Europei, aceste țări. retrogradâdă! scă 
aci pr6 mici progrese în civilisațiune, acâsta provine 
din lipsa, de securitate,. din riscurile 'la cari este ex- 

„pusi capitalulu.;. Acâstă lipsă de securitate paralisă 
silințele. populilori aflați chiarii în condițiunile cele 
maj favorabile a ale. acumulațiunei: avuției. „Ve ţi No.. 6 
şi 7. de.la capi V)., 

20: Prodig galitatea unora “din particulari, ŞI “prodiga- 
litatea. și nebunia, unora. .guverne. Cheltuelile partico- 
larilorii, :celoră, avuţi, : dar mai cu s6mă cele pubiice, 
cândii esi- dia marginile raționabile, aduci sărăcia. Şi 
decăderea-unorii: națiuni. , ih i 

3% Tâpsa de învăţiătură, căci omul ighorantă este 
întocmai ca, selbaticulii,: „nu -srie ; să-şi dea sâma nici 
despre ceea ce-i trebue, nici despre megiile prin cai 
pote saţisface' paţinele trebuinţe ce simte, 

A? pă 2 

10. = De aci. urmedă, că “industria orl- căret. ţer, 
nu numâl. cresce în rațiune: dreptă cu crescerea  capi- 
talului, dar: încă,. : prin “adjutorulit acestei. cresceri, 'di: 
visiunea muncel ;Se desvltă, instrumente nouă şi mal" 
puterice, se inventâdă, „Și că aceea-și cătățime de.
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muncă .produce uă cătățime mai mare de': lucruri. 
Pe lingă acestea, capitaluli permite execuțiunea mun- 
cel și producţiunea .lucrurilorii ce mari fi pututii av6 

loci fără dânsulit: na este mai nici-uă ' industriă în 

care să nu. ne servimii de resultatele unel. industrii 

sâii unei descoperiri. anteridre, de şi importanța aces- 

torii instrumente vari6dă multă, după felul muncei. 
Cultivatorulii nu .pâte munci pământulii foră ara- 

trulă sâii sapa:sca. Nu pâte utilisa fructeie recoltei 

sele, fără a posede care şi căruțe, vite” de trasii, pă- 

tule. și grănare,. mlăcie pentru bătutii sâă treerată, 

ciure şi totii. materiaiulii. în fine ali unei exploataţi- 
uni rurale. Făurarulii nu făuresce fără nicovala, fâră 

ceocanuli și fără clestele stu. Îi mal trebue, pelin- 
gă aceste instrumente caracteristice, foi, cujuiță, căr- 

buni,. feri, fără a nai vorbi de atelierul său. care 

âncă este unit: capitalii.  Ună ţesătorii nu. pote țese 

tără uni resboiii. Ii nat „trebue fire, pe lingă alte 

accesorii ce sunti. fărte 'numerâse..  'Tutulorii le tre- 
buc uă: Gpe-care aprovisionare,: uă 'reservă mal mare 

S6ii mat mică, cate să le. permiţă a viățui până să p6- 

tă realisa preţiulii murncei lori. .. -. e a 
a . 

Este dar" adevăratii că, în privința producţiunci, ca- 
- pitalulă este până întratâtă companionuli, adjutăto: 

rulu obligatii ali muncei, în câti putemii (ice că; f5- 
ră capitalii, nu este muncă. Acesta este unii adevării 

chiară în privința stărei selbatice, în care omuli nu 

merge la -vânătâre fără uă măciucă, foră unii aci și 

săgeți. Cu atâti mal multă, acesta este mal adevt- 
ratii în privința stărei civilisate, în care munca este 
mal. complicată, şi nu dă nici uă dati resultate așa de 
nemedliate. o o J 

11.. — Cruţarea începe numal din ' momentul în 
care capitaluli acumulată este întrebuinţatii, consu- 
matii într'ună medi productivii; o
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“De .ce folosii, în adevării, este pentru societate a- eumulațiunea ce face ună avarii, pe câti timpâ banit, sti stai inchisi, nu circulă, nu, alimont6dă producți-: “unea? Ti suntii totii ca minele de: aurii și de arginti «Ce Jacii ascunse in sănulă pămcutului, ba âncă putenut dice că suntii chiarii ca petrele după pruntii. Dar da- ca acesti bani încetâdă de a sta închiși, ducă luevari se poti intimpla. 
S6ii ci potu căd€ în mâăinele: unui bărbații cu min- te, care îi întrebuinţedă la producțiune, care va arc de resultată unii beneficiii Gre-care; sâu vorii . intra pe mâna unui risipitorii care-! va cheltui pe lucruri deşârte 
In ambele Suposițiuni capitalulă se distruge, se cou- suină: "Dar, în primulă, capitalii este consumati în- trună modi productivă, (6ra se înavuţesce; de 6re ce în celă de ală duoilea este consumațiune nepro- * „ ductivă, şi ţ6ra sărăcesce. 
Din tote acestea, putemii deduce urmitoruliă învăţiă- mentii practicii, că, pentru societate, fapta avarului ce acumuldi mereu este mai folositâre de câtii aceea "a risipitorului ce asvârle banii, cu cuvântii și foră cu- 

7 

vânti. Adesea de tesaurulii avarului, la mortea sea, pro- fită heredii să altii cine-va şi, prin. urmare, societa- tea; de Gre-ce risipitorulii distruge mercii la valori, avuții. a Sa 

12; — Anii vâdută că, din mai multe împregiurări, unele țări mroducu imai multit și, prin urmare, cruţă, mai multi de câtă altele. Cândă capitalului, resultatii ali cruțărei, devine întiuă (6ră așa de mare, în câtă nu mai aduce fol6se mari proprietarilorii 1ui, acestia îl vârsă în ţările unde se simte lipsa. Căile ferate ce se facă în țările sărace ca, Ispauia și Turcia, da- torescii existenţa. lori capitalurilorii străine, venite din ţările avute în capitaluri. - : a 
Îi



CAPU V. 
* 

DREPTULU DE PROPTIETAT 

    
7. — Dreplulă ue proprietate. 
3. — Originea dreptului de proprielate. 
3. — Necesitatea admisiunei lui. 
4. — Cumă sa desvollată acesti dr eptă 
3. — Câte specii de proprictăți suutii ? 
6. — Cdăndă se. violălă dreptului de prepr ietate?— 

Di sar antugele riolărei lui. 
7.  Socielatea pole „impune dre-cari sacrifice aces- 

ui drepti? i . 
$. — Atacurile ce s'a adusti dreptuluă de prop ie- 

tate, —  Refulaţiunr. : 

1; — Prin dreptulă de proprietate, se înţelege ga- 
renția pentru totii individul de a se bucura în pace 
de tacultăţile sâle naturale, de produsele, de lucrurile 
ce a putută dobândi, prin industria sea, scii pre cari 
le a primiti prin hereditate,. i 

2.-— Originea dreptului de proprietate vine din apli- 
carea muncei nu numai la apropriațiunea produselorii 

„paturei, dar şi la faconarea lorii pentru usulii nostru. 
„Animalulă ce ami 'vânatii, pescele ce anii pescuiti, 
bastonulii ce amă fărutii, pământul ce ami ocupati, 
s6ă curățiundu-li de aburi şi de rădăcinele lorii; si 
scurgându-lii, desecându-lit de lacuri, băltaie, suitit te- 
sultatulă munti mele, şi prin urmare suntii întipărite 
cu sigiliuli personalitățer mele, suutii ale mele. In a- 

- devără, potă a-le consuma, a- -le nimici, sâi a-le stri- 
ca, precumiă potii a-le şi conserva. Acesti caracterii 
ce ele ai astăţi, îl vorii av şi mâine şi (ilele ur- 

“mătsre.  Orl-care ară fi forma ce a.revestitii munca
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inea, vânati, pesce, bastonit moșiă, locuinţă, metale 
prețidse: fructulii ei este totii de una ali mei; coste 
lucru mei propriă, este proprietatea mea, este avu- 
tulii meii, este starea mea, cumii se (ice la uof. 

M& servescă cu dânsele cu acelașii titlu cu care mă 
servescii de facultățile mele personale,. de puterea mea 
fisivă şi de inteligența mea, cară și ele potii â supe- 
ride sâi înferiâre puterei şi înteligenței vecinilorii 
mei, ork- prin uă liberalitate a naturei, Ori, ceea ce se 
întemplă mai desi, prin uă prevedere a părinţilorii 
mei ce au avuti grije de copilăria mea şi prin pro- 
pria mea prevedere ce le a menageatii cu înțelepciu- 
ne şi 15 a exercitată prin muncă şi cugetare. 

Conscimţa acestui drepti de posesiune mă deter- 
mină a difera folosința. Așa dar putemi dice că:. 
fundamentulii  proprietăţei este în sigiliulă personali- 
tăței omenesc întipăritii de muncă asupra materiei. 

In adev&ri, proprietatea nu: este alti fâră numat 
expresiunea libertăţei., Este cu neputinţă de a înțe- 
lege libertatea fără proprietate, căci libertatea, indi- 
viduală nu constă numai în garanţia de a nu fi îrichisii 
între patru păreți, ci âncă și în certitudinea de a usa 
după voiuţa mea de facultăţile mele, de a tragr: din 
ele atare. partiti ce convine ma! bine trebuinţelorii,. 
„gusturilori, -.cupriciuriloră mele chiarii, în asecurarea 
„cea mal deplină 'că a să potii. dispune de produsele 
„acultăţiloră mele, după voința mea. - , 

„8. — Necesitatea stabilirei acestui dreptii este AȘA 
de .chioră și de întețitâre, în' câți ca trebue să 

„existată cu formarea societăţei:  Tâte . societățile ai 
recunoscutii că produsele dobândite. prin. munca omu 
lui, opera mâinilorii sâle, trebue considerate exclusi- 
vamentele ca operea sea, averea sea, pectru că portă 
sigiliulă personalitățey s6le. Acestii principiii este re- 
cunoscuti chirii de selbatici: arculi şi săgețile vâ-
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- nătorului și venatulii ce elii a ucisit s6ă prinsă suntă * 
ale lui, şi semenii sâi: respectă dreptulii sii la pose- 
siunea exclusivă a acestori huni. Daca arii fi si- 
gură de acestă posesiunea exclusivă asupra vânatului 
“sei, daca alţii, prin violența.-li arii împedica de a usă 
de acesti drepiui,. vânătorulii n'arii. mat vâna: compa- 
nionii sâi arii face asemenea, daca, la rândula lori, 
nu suntiă asiguraţi despre acâsta. Ori-ce. muncă aril 
înceta, și, prin urmare, Gmenii arii peri, (vedi No. 5 - 
de la capi II). . o 

"4, — Fără îndouelă, dreptuli de proprietate, ca td- 
te drepturile cele-l-alte, s'a: perfecționată graduale 
mente.  Dreptuli de proprietate în privința pământu- - 
tului a începută a se.stabili din momentul în care 
Gmenii începură a abandona viața .păstorală pentru 
viața agricolă (vei No. 6 de la capă. II). Pimân- 
tul nu pâte fi cultivați, fertilitatea sea nu pâte pri- 
imi crescere, nu se pote face să producă acele. sece- 
rișuri ce daă cele mai mari aprovisionări de subsis- 
tanță, fâră uă muncă continuă și îngrijiri stăruitore. - 
De aci, vine originea proprietăței pămâutului. .. Este 
învederatii că nici-uă-dată nu s'ară fi supusă tine-va 
la -uă muncă așa de ostenitâre, ca curățitea pămân- 
“tului de arbori și răd&cinele lorii:.ca scurgerea lui de 
ape şi cultura lui, dica, după lunl şi ani de ostendiă 
în momentul în care secerişurile s6le suntii mature, 
străinii puteaii să-i smulgă recompensa industriei sele. 

Pentru aceste consideraţiuni, legile făcute de 6meni 
ai găsitii de cuviință a face să fie respectati drep- 
tulă la libertate şi dreptulii la proprietate. Acestă 
din urmă derivă din raporturile naturale ale unei fi- 
inţe libere cu semenii săi și cu natura pasivă, și, prin 
urmare, există neatârnatii de aceste legi omenesci. In 
disposiţiunile lorii particolarii, ele -ai pututii şi poti 
âncă “varia asupra diverselorii regiunci ale globului,
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după starea civilisațiunei. . Ele aii mersi chiară, prin - 
uă interpretaţiune abusivă a principiului, a intinde a= 
cestă posesiune 'de la natură asupra omului chiară şi 
a consacra sclavia, ridicândi, spre a vorbi aşa, unit 
drepti în contra altui dreptii, proprietatea în. contra 
libertăţei de unde proprietatea emnă. (Veţi capii VID). 
Cu -tâte astea, ca regulă generală, putemii afirma că, 
în societăți, pre- câtii cetățenii se în alță prin avuții, 

"prin instrucțiune, prin drepturi “civile şi politice, cu 
alte cuvinte, pre câtii persona omenâscă valâdă mar. 
multi, pre atâtii legile protegi mat multi libertatea 
şi proprietatea individuale: acâsta este: mersulă ome- 
nirci. “inta de atinsii este că usulii ce unii faci de 
libertatea şi proprietatea lori să nu aducă nici uă 
vătămare libertăţei și proprietăţei celori L-alţi. 

-5.. — Puteiii distinge trei specii de proprietate: 12 
Proprietatea pentru fie-care omii a facultăţilorii sele, 
a ideilorii sâle, a activităţei s€le personale, care nu 
este.altii de câtii libertatea maneci; 2” Proprietatea * 
mobiliariă, ce este posesiunea avuţiilorii materiale, 
putendă a se muta din loci și avendi mai adesea ca- 
raeterulii de a se put€ immulţi fârte prin muncă; și 
3% Proprietatea nemobiliuriă, ce este posesiunea unci 
părți a pământului, şi care, prin urmare, într'uă ț6ră 
determinată, este mărginită în privinţa cuantităței, 

„6. — Dreptului de proprietatea pământului nu pote '* 
fi loviti, foră ca pămâutulă să se depopulede, şi spe- 
cia omenâscă să retrogradede până la barbaria pri- 
meloră etăți. ' Acolo unde proprietatea nu este garan- 
tată, Omenii trebue neapăratii să se privâscă. mai 
multi ca neamici -de câtă .ca amici. Leneşi! şi ne- 
prevădătorii caută, fără pregeti, a pune mâna pe fruc- 
tele muncei bărbaților. sobri şi laborioși; şi prin a-. 
cesta, devină toti de uă dată un obstacolii industriei
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şi ideet de âcumulațiune Cecgdi Ao. 5 de la capii III) 
şi cobâră tote clasele societăţei ia acesti nivel de 
miseriă fSră speranţe. în care ct înșiși ati cădutii: Aşa 
dar securitatea proprietiței este toti aşa de neapii 
rată acumulațiuner Și producţiunel. 

Dar nu trebue să ne inchipuimă că garanţia pro- 
prictăței este violată numai câudii uni individu se 
vede lipsită de facultatea de a se bucura de fructele 
industriti scle; acâstă garanție ma! este violată, în- 
unii mod şi mai isbitoră și mai nexcusâbilă, cândă 
se împedică. cine-va de a se servi de facultățile scle 
nafarale într'ună Gre care modii care nu aduce vătă- 
m/.rca semenilor săi, şi pe care elit ilă consideră ca 
fijadu-i celă mat avantagiosi. Așa, sunt t6te monopalu- 

le, carl concedii unorii individ facultatea de a se da la 
Vacle ramuri de industriă, cu exclusinuea tutulori ce- 
ori-l-alți membri ar societăţei. Ma! esto violațiune 

3 acestui drepti şi cândii, printe uă lege, sc impune 
wmora a aplica munca sit capitalului “lori întruni 
1odii determinatii, Căci fie-care omi, ca ființă libe- 
i, este considerati, cu drepti cuvânt, ca celii ma! 
ună și mai nefailibil judecătorii despre ceea ce-l este . 
nai avantagiosii (edi No. 7 de la capi IV). 

' Pământulti celii mat fertilă, celă mai frumosi cli- - 
“matii ală “lume si cele mat frumâse facultăţi ale inte- 

ligerţei, nu poti împedica p'unit populi Wa sărăci și 
deveni- barbarii, laca are nefericirea să fie supusi u- 
nui guverni ce nu respectă ş ŞI nu protege dreptuli do 
proprietate (vedi Ao. 9 de ta capii 15). - 

  

   

    

   

    

  

Ș 

„7. — Dreptul de proprietate, ca și dreptulă la li- 
bertate, este, după. cumii amiă văduti, anteriori socie- 
tățilorii civile Acestea se constituă numal spre a a- 
secura existența. dreptului; dar daca existenţa lorii ce- 
ve ca dreptulii să fie circumserist, mărginită, trebue 

„neapăratii ca fie care să facă concesiunea unei părți



Ga: ECONOMIA POLITICA, ! € 
Si E 

din venitul dreptului săi, spre: a dobândi garanţiile 
necesarii chiarii pentru manţinerea principiului. 

Asti-felii impositele ce se ini de la cetăţeni suntă 
niste adevărate atingeri făcute proprietăței loră; dar 
elo suntii justificate. de necesitatea de a remunera ser- 
vicele publice esenţiale la mănținerea securităţer per- 
sânelori şi a lucruriloră. Totii așa înrolările nevo- 
duntarii în armată constituă violaţiunea cea mat re- 
voltantă a libertăței; şi cu tâte astea, în starea n6s- 
tră de civilisaţiune, armatele permanente suntă: nea- 
pătate la mănținerea naţiuniloră, la garanția proprie- 
tățilorii tutuloră membriloră lori: : 

Dar aceste restricțiunt ale dreptului sunti adm 'si- 
bile numai întru câtii ele-suntii comandate de existen- 
ţa societăţei, spre a garanta bucuria chiară a .liber- 
tăţei și proprietiţel. -'Tote cele-l-alte restricțiuni con- 
stituă privelege, 'aii de obiectă directii sâu nedirectii 
de a despuia pe uni! în proftuli altora: suntii rele, 
şi» prin urmare, trebue desființate. : +: 

"8: — Unii scriitori, între cari -J. J; Rousseau, aba- 
tele Mably și Doccaria, ai disă că instituțiunea pro- 
prictăţei este avantagidsă pentru cei ce suntă propric- 

"tari, dar. este fârte desavantagi6să pentru cei 'ce 
suntii săraci. După denșii, proprietatea a condamnată 
majoritatea speciei omenesc! la 'uă stare de miseriă, 
şi a îngrijită numai de în ălțarea unul micii numără 
de individi, pria josărarea numerului celui mare. Seri- 
itorii suscitați aă mulți partisani, cunoscuți subt de- 
numirea de socialişti și comunustă, udică carii ceri ca . 
tâte averile să fie 'comune, ale:tutulorii, ale societăţei, - 

La acâstă acusaţiune respundemi: Dreptulii de pro- 
prietate n'a crâatu sărăcia, ci, din 'contră, a contri- 
buată la crearea avuţiei.: In ainte de recunâscerea 

„ acestul -dreptii, nu era: nici uă națiune civilisată. Tâte 
eraii reduse în nivelulă de miseriă şi de degradațiu= -
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ne în care se afflă sălbaticii din Kamceatea și Noua- 
Qilandă. De acestă schimbare, aii profitat tâte clasele 
societăței, și este uă erâre curată de a presupune 
că numai cei avuţi s'au folositi dintr'ensa, cu dauna 
săracilorii. Dreptulii de proprietate nu conferă nici-u- 
nuia vre-unit avantagiă în detrimentulii altuia; ci im- 
parte justiţia cu neparțialitate, Eli nu gice: Lucrâdă, 
și cit te voii resplăti: ci ic: Lucredă, și căi voii 
veghia ca nimeni să nu polă a-ți smulge produsele 
sforțeloră tele. Difterenţa ce se :vede în. avuţiile“ mem- 
brilorii societăţei provină din natura lucrurilorii, din 
ordinea stabilită de Provedinţă. Nu se potii găsi nici 
nă-dată doul Gmeni toti așa de sănătoși, de robuşti, 
de mintoși, de sobri și de. industrioşi, și presupu- 
indii chiarii că acâstă egalitate de avuţiă stari stabili 
într'uă epocă re-care, ca marii dura uă, săptămână; 
unii individi arii fi mat dispuși u cheltui de câtă alții; 
unii arii fi mai laborioşi şi cu un spirită mat in- 
ventivii; alții arit avea familit mat numer6se, 
"Foră indouslă, intre instituţiunile sociale sunti u- 

nele .ce tindă a cresce negalitățile în privința avu- 
țiilorii. Dar nu trebue să numerămi între aceste in-, 
stituțiuni dreptul .de proprietate. NR Ia 
„- „Securitatea proprietăţei, dice Bantham, a trium- 
fati de. desgustulii naturală ali omului pentru. trava- 
lii; ea este care i-a dati imperiul pămentului, ce- 
ia datii uă locuinţă fipsă şi stabilă, ce. a săpati în 
inima sea amorului țerei s6le şi posteritaței sâle, Este 
uă aplecare naturală la totii omuli de a se bucura, des- 
făta pe dată, neintârgiati, de a se bucura fără tra- 
vaii, e | . 

«ăcâstă aplecare are nevoie ca să fii infrânată; câci - 
tendința sea manifestă este de a arma p'acaia ce nu 
posedă: nimică în contra celorii ce posedii ce-va. Legea 
ce .înfrân6să acâstă 'aplecare şi care asecură celui mal 
umilită individi bucuria. pacibilă a industriei s6le, e- -
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ste actulă celă * mai strălucitori ali: înțelepciune) le- 
gislative, celă mai frumosă triventii cu care omenirea 

„pote a se mândri. 

  

CAPU VI. 

SOLAYIA ANTICĂ ŞI MODERNĂ. — MERSUL 
- SEU DESORESCPNDU.. | 

I. — "Ce este seluzia ? ” 
2, == Condiţiunea sclacului. * 

“8, —= Cele-duoe sclavii: antică şi modernă. 
"4, — Diversele origină ale sclaziei. 
5, — Belavia antică. 
ţi. — Sclavia modernă. — Screagiulă. 

7 — Conclusiune, e 

1. — Selavid este starea în care. ună omii este 
consideratii şi tractati ca proprietatea particolariă a 
altulomă. Printa”ud inter pretațiune abusivă a principiului 
proprietăţei, legile, precumă ami ma! spus-o, aii întinsă. 
acesti drepti dle posesiune de la natură pănă şi a- 
supra omului chiarit, și ai consacrati sclavia ridicândă, 
ca să dicem aşa. unii drept în contra altui dreptu, 
proprietatea în "contra libertăţei de unde emană chiarii 
„proprie tatea. | 

= 9, — In acâstă stare, omulii sclavii incetâă de a 
îi uă persână. uă fiinţă avendii dreptuli de a se ma- 
„pifesta exterioramente prin acte voluntarii; elit este: 
numai ună lucru. pentru: usulă stăpânului, care dis- 
pune de chiari viaţia lui. Sclavulă nu este condam- 
ati numaj la miseriă și la suferințele fisice, dar și în 
abrutisarea intelectuală și morală; mare nuihe, fami-
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liă, proprietate, leăminta de afecțiune. Dar cau tint- 4. ... > . Le - .. - . puli, condiţiunea sclavului a deveniti mai puținii. ri- 
gurosă, căci, lovită de abusurile stăpânilorii, legisla. 
torulă a întervenitii între acestia și sclavii lori, 

3. — Sclavia a existatii atâtă în timpurile antice 
cătii şi în cele moderne, de unde duoe sclavii: antică 
şi modernă, 

> 4 — Selavia wa avutii pretutindiui aceeaşi origi- 
ue, Paterca cu care tra învestită părintele de fa-- 
mniliă, la originea societățilorii, făcea din copii şi ser- 
vitorii săi totă atâţia sclavi. Populii gucriari, deve- 
vindă agricoli şi şedentari, desvoltară sclavia impie- 
gândi la cultură pe priușit pe cari pân'aci îl omorati. 
In urma, trebuința de sclavi ocasionă gucre, răpiri, 
furturi de 6meni, și dede comereiului de sclavi ui 
organisațiune laroă. E 

3. — In anticuitate, Biblia ne arstă că sclavia exi- 
sta din timpurile patriarchilorii ; ea ne. mai spune că 
Ismaeliţii și: Fenicianit se daii de timpurii Ja co- 
merciuli selavilorii. Ilevodotii mmărturisesce că, între 
diversele cause originale ale resbeleiorii dintre Perși- 
torii cu Grecii, ait fostii și răpirea și vânderea feme- 
ilorii. : In Homerii, căsimu multe arătări îu privința 
sclavici, Din scrierila lui Avistotele, vedemii că, în 
anticuitate, legislatorii «şi filosofii nu erai. d'acordii 
asupra legalităței usului d'a face sclavi pe prinșii de 
gueră. “Dar toți considera ca .unii ce justii aservirea 

“omului căruia natura nu-i acordase facultatea dea se 
bucura de libertatea sea. Chiariă Ciceron este de a- 
câstă opiniune. Pretutindini, sclavii munceaii în pro- 
fitulă stăpânilorii lor, Gmenilorit liberi, cari nu le dă 
în schimbi de câtă cătățimea de alimente, vestininte 
şi locuința „strictamente necesariă existenţei lori. 

a:
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Penă-- și celt mat: săracii: cetățenii din "Sparta și A- 
„tea avea unulii sii: mat: mulţi Sclavi: pentru întreţi- 

nerea casei sâle. — La Romani, erai - nunerâse cau 
sele .pentru. care unii omi devenea :sclavii.- Mulțimea 
sclavilorii făcu uă concurenţă desastrâsă muucitori- 
lori... liberi... Oribilele' 'crudimi. ce :se,exercitaă asu- 
pra:-sclavilorii -provocară de mat-multe ori între dân- 
şii insurecțiuni, carii fură reprimate cu crudinie.: 
„Relele ce resultară din sclavia antică „Suntă mark 

şi numerâse.. iii: iti be 
: Resbuvându-şi,; sclavil. condinpseră morile: ceea. ce 

„le. fu, forte facilă,: de, Gre ce stăpânit: lori ls: încre- 
dința .crescerea copiilorii; munca lorii: deveni' funestă 
agricultorilori şi meseriașilorii liberi, cari se ruina» 
ră şi se: împuţinară. Cetățile Şi câmpiile se âmplură 
de sclavi... Dar ecea ce este şi 'mal reii, sclavia a de- 
sonoratii munca, ce: devenise. funcțiunea și caracterulii 

“ selavulu.  Lverărila necesitate de. industria manufac- 
turiariă şi d cea comercială fură considerate ca ne- 
demne. de-unu: omit liberii, ca. unit; ce“ blamabilii.. Iu- 
suși -Ciceron, - celii mal mare :spirită'alii- Republici 
Romane împărtășa acestă prejudecată. Mae 

- 6, —1n timpurile moderne, găsimă sclavia întrodu- 
cându- se de uă dată cu năvălirile barbarilorii :în pro- 

" xinciile romane, La Germanii, pe lângă sclavii ce cultiva 
pământul ce li se concedase, erati alţii privaţi de oră 
ce. posesiune şi întreținuți î în intericruli caseloră. Nu- 
meruli loră :crescu în resbelele ce Caroli „celii Mare 
şi Germanii avură cu'sclavonii su sclavii. Sc. crede 
că chiarii numele de sclavii vine de atunci de Ja vorba 
selavonii, 'sclavă.: Dar.. mal. pretutindini sclavia da 
transformată in servagii. * 

Acesta este uă:formă : mal dulce a: sclaviei, și s'a 
stabilită” în europa în urma: invasiunei barbarilor și 
a iinstituţiuniloră feudale. Servagiulti: constituă :unti
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dveptii-de proprietate  hereditariă: în. favârea: 6mâhi- 

„lor 'clașelorii dominante și privelegiate, 'asupra-indi; 

vidilorii ce formâqă uă clasă inferidră, privați astfelă 

- delibertatea personală, nu numai. pențiu ci —€nșiși,-dar 

și „pentru toți descendinții lori. In adevării, screulii 

nu 'mât este; ca sclavul, proprietatea directă a stă- 

pânului; elii. este numat .lipitii-de gliă, de moșie, şi 

nu.pte „fi, despărțitii de dinsa; reculege uă propor- 
țiune a muncei s6le, are uă familiă; existenţa seaes- 

te protcsă de legea civilă. 
„Da noi, cli sa stabilită subt Michaii Bravuli, şi 

a fostii. oboritii de la 1740 — 1747; iar în cele-l-alte 

State .ale Europei a fosti desființată muiti mal în 
urmă: în Francia, la 1789, în Austria la 1848; şi în Ru- 

sia, de ună-di. — Totuşi Italia avu, în- cursulii .me- 

diului evi sclavi proprii dişi. Veneţianil cumpăraii de 
aci sclavi chrestini spre a-l vinde mahometasilorii, şi 
Ispaniolii aduceaii totii aci de vendere sclavi maho- 
metani. Asemenea la noi, sclavia dură până subt 
domnia, lui. Stirbeiii, care execută. declaraţiunile ce 

populi românii făcuse la 1848. Țiganii monastiresci 
fuseseră . emancipați de subt : domnia lui A. Ghica şi 
M. Sturza. La Turci sclavia: există și astă(i.... 
.. Cu ocasiuneu, descoperirei Americei, sclavia 'repăru 
cu barbaria sea primitivă în acele ținuturi, în profi- 

tul populilorii chreştini. Comerciulii de sclavi, cu- 

noscutii -subt numirea de tracta negrilorii, cumpăraţi 

cu unii preţii. neinsemnătoriii din “Africa şi transpor- 

taţi în America unde se vindeaii forte scumpii, acestii 
comerciii lui desvoltări mari. Statele Amrricei dai 
chiară prime, uă sumă. de atâtii, pentru fie-care cslavă 

 importatii. Desfiinţată în revoluțiunea franceză, sclavia 

fu restabilită subt imperiă, în caloniile francese În 1S14, 

suveranii deciseră a impedica- seriosi tracta negrilorii, 

Anglia, Francia și Statele-Unite puseră nave cari! pă- 

zeaii calea negriarilorii. Dar tâte aceste mâsuii nu
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pulută “Opri acestti comerciit, Mai multe - State ale - Eniunci americane aboliră sclavia. lu. 1831, Anglia emancipă pe sclavii din domenulii regali ali coloni- ilor s6le;- iar în 1934 luă mâsuiă eficaci pentru abo- litiunea complectă a sclaviei. In 1538, sclavia fu abolită de finitivit din coloniile francese.' În fine, unit resbelit --. : ingă şi sângerosit intre. Statele de la noroiduliă şi su- iuli! Unirer Americane avu de resultată desfiinţarea sctavici, 1865. aa 

1. — Din tâte cele ce precedii putem conchide că, vre câtit se în alță prin avuţiă și instrucțiune, pre a- Tâtii omenirea Drotege mai complectamente libertatea vi proprietatea individuale, în diversele lori manifes- tațiuni - : | 
> “Istoria întrâgii atestă că fie-care pasii. ce socicta- tea a făcutit citre libertatea fostă! însemnatii prin- tul ameliorațiune materială. Ie Fori îndăoclă, suntii âncă multe neajunsuri. în so- esctățile moderne, dar suntem: pr6 departe de a ave să - învidiemii soartea- republicilor Atenei și Roinci, ude, pe cândiă patricin se îndopaă de despuiările în- snșilorii-proletarii viăţuiaă din eleimosină, și sclavii Hianceaii diua ca vitele şi petreceaii nOptea în adovăra- te graijde; iu avemii asemenea a regreta nimicit din - acele timpuri, în cari locuitorulii câmpiilorii cra sei: vulă glici şi” acela din orase selavuli: corporațiunilorii, Amii pututii: ved6 noi înşine că sOrtea' societăţi, în genere, S'a- amelioratii, se amelioredii neîncetatii, dar cu tOte astea suntemii pr€ de parte de a. ne: bucura de uă libertate intregă. — Asupra acestora -vonuli rez - Yeni în capitolele următâre, 

. 
: : mei
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CAPU VI. 

COOPERAȚIUNEA ȘI DIVISIUNEA MUNCEL. 

1. — Pentru ce omuli alergă lu cooperaţiune? - - 
2, — Ce esle divisiunea munci? -.: - 
_2,.— Cum a fostii făculă acestă ciărle? 
4. — Uă singură personă ari [i [ăcută acestă caric? 
5, — n ce este avanlagiosă dizisiuneca maneci? 
6. — Divisiunea munci ia prelutindini acceaşi des- 

volture, — Limilcle scle. o 
7, — Dieisiunea mancei între națiuni. 
8. — Aplicaţiunea dizistunei muncei la securitatea 

socielăţei. 

„1. — Singurit omul datoreseea proiluce spre a-si 
ține viaţia. Dar, ori-ce opintire arii face, chin 
darui fi om-câti de invăţiată şi de îndemănatieii, 
clii aru produre multi mai puţinii în starea de isu- 
lare, de câtii în starea socială. Pentru ce? Fiindă că 
marii ave Dbeneficiulii dazisiuncă muncei şi cooperațiu- 

- nei, care este corolariulii necesariu' alii celei Wânteiii: 
Reluimii exemplu cu totulii imaginariii, dar cara ex- 
plică originea lugică a divisiunei muntei și avanta- 
gele s6le. . | | o 
„Duo! '6meni .viățuia, fie-care isolati, întruă insulă 
pustiă, vânândă şi pescuindi. Unilă era nai aperă 
la venatii, celă-l-altii pescarii mat îndemânatică, si 
fie-care, pe rândii, mânca puţini şirâi, primulă în 
dilele de pescuiti, celii Mali doilea, în dilale de vi- 
nată. Ei se înţeleseră, în fine, şi deciseră a se octpu 
numai. cel din urmă, de pescuire, şi cel d'ântâiă, Ja 
vânătâve, şi a pune în devălmășiă (în commună) seu 
a schimba produsele lorii. Din acea di, el viăţuiră tu 
abondanţă mai mare. Acâsta se înțelege uşori, pentru 
că făcendii mereii felulii de muncă ce le plăcea, ei se
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perfecționată. Printe acâstă convenţnne, ei făcuseră 
duoă lucruri: 10 operaseră divisiunea muncei, spre a 
o face mai fructudsă; 20 cooperaseră prin asociațiu- * 
ne seii prin schimbii, ca să profite amânduoi de bene- 
ficiuli sporirei avațiiloră. SR 

In societate, icestea se: petrecii în tâte (ilele, fără 
să fie trebuință de ui, convenţiune specială între părți 

Cooperațiune va să Qică conlucrare, 
Privită din puntulii de vedere alti: modului acţiunei, 

“ cooperaţiunea' este directă, cândit mai multe persone 
muncescii. împreună la confecționarea acetii aprodusii, 
s6ii nedirectă, cândă mai.multe persâne 'se adjută în- 
tre dânsele, schimbândii între densele, lucrurile folo- 
sitore ce fie-care din ele a produsă despărțitii, ca în 
exemplulii datii mai sus. Acesta din urmă dă nascere 
mulțimei de profesiuni ce se clasedă în două grupe 
mari: 10 profesiunile liberali, şi 20: j.rofesiunile. ini: 
dustriale, ce se subdividii în agrieulură, îndustriă şi 
comerciti, - 

Privită din puntulii de vedere. ali resaltatulii, co9: 
perațiunea pote s'aibă de obiectii produse sâii ser- 
vice. Scimii că produsele suntii 'materiă făcută folo- 
sitâre prin muiică, sâi . resturnâhdii termenele, muncă 
încorporală în materiă ; : i că servicicle suntii miun- 
că aplicată la trebuința Gmeniloriă, ca lecțiunea pro- 
fesorului, consulațiunea medicului, îngrijirile unui set- 
vitoră, ete.. ” . 

3, - -Divisiunea maneci este regla prin care munca 
este împărțită între diverși! luc „rători, aşa în câtit fe- . 
care pers6nă se ocupă toti-d'auna cu aceeași mese-. 

-viă, s6ă mal bine gicândi cu uă. operaţiune. pe care 
0. reincepe, iră, „pregeti, pe dată ce a terminat-o. 

sI — Cata de mică este acâstă carte, mat. “multe 
sute de persâne ai munciti la dâusa.: Autorulă a scris-o,
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compositoruli a' transformati scriptura în mici ver- 
“gele de plumbi purtândii fie-care uă literă Ga aifa- 
betului, punându-le. unele linnă altele; uni lucrătorii 
duce acestă scriptură metalica de o pune subt uă pre- 
să (teascii), ună altuli spoiesce literile cu negrelă, 

» unii ali treilea care, după ce aii fostii udate, le acopere 
cu uă hărtiă ce priimesce impresiunta, pe cândi uni 
alii patrulea lucrătorii învertesce râta. presel. 

_*- După ce: se faci acestea, se ia: din presă, nărtia 
udă și se usucă; aceleași operaţiuni. se facii pentru 
fie-care din foile acestei cărți. i 
"-Foile uscate. suntii duse la legătoriii; la densulii, 
unit adjutoriii le înduoesce, altul le .unesce prin cu-' 
sătură, unii altreilea le înfăşură într'nă copertă pe ca- 
re o lipesce, unii alii patrulea le taie marginile. U- 
ceniculii legătoriului due 'cartea la editorii. ' De aco- 
lo, acâstă carte trece la librarii de la care aţi cimpă= - 
rat-o. SIR i e ÎN 
„Dar spre a o put6 serie, autorulii a datoritii sarbă 
profesori, a dobânci cunoscinţele necesarii instrucțiu - 
nci scle; elii sii editorulii aii datoritii să-și procure 
hârtia. .. i -- a 

Caracterele metalice ale imprimatorului, presa co 
a întrebuințatii, machinele ce ai serviti lo fabricaţi- 
unea hârtici, căruțele ce aii adus-o, posta prin care 
editorulii expediagă cărțile s6le, drumurile pe cari se 
facii aceste diverse, transporte, t6te acestea aiă cerutii 
munca unul mare numeri de persne, fără cari ac6- 
stă carte n'ară fi astăqi în mâinele vâstre. -: ” 

4. — Dacă uă singură pers6nă arii fi datorită să 
„scrie cartea, s'0. imprime și s'o lege, să fabricege hâr- 

tia, şi să crâde tâte machinele necesari! fabricaţiunei 
scle, cartea nu S'arii face, căzi nici-uă dată viația u- 
nul omit mari fi ășa de lungă spre a învăţia. tâte 
arțile neapăratii trebuinci6se pentru acesti finitii; Toti
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ce arii puts face unii omii este de a prescri acâstă 
carte 'pe pel de animali,. cumii se făcea acâsta în an-. 
ticuitate, pentru cel ce voiait să aibă cărți. Acâsta 
marit fi aşa de frumâsă ca cartea imprimată, arii costa 
așa. de scumpă, în câtii la pre puţine persone le ară 
da mâna s'o cumpere, şi, din acâsta, cunoscinţele ce 
“a coprinde s'ari respândi forte inicelii. 

'5. — Din cele ce precedii, putemii conchide că diri- 
siunea. muncei presiată avantage numerâse şi, forte 
mar: 

» 12 Iuerătorii dobendescă uă aptitudine, uă agerimo 
mai mare.. Căci, ficândii mereu acelaşi felii: de lu- 
cu, el facii acâsta mai bine şi în cătățime nai mare 
de câtii alţii, şi se obicinuescii a mănui bine uneltele, 

20 f,ucrătorii economisescă timpulii. [Este sciutii 
„că omuli cercă greutate, în momentulii în care . este 
nevoitii a trece, de la unii fală de muncă la alta. 
Chiarii voi, copii. cândii treceţi de la citire la scriere, mai 
staţi, căutați călimările, condiele, hărtia, ceea ce face 
a se"perde timpulă. Acesta n'are locii cândit unii omit 
se ocupă a face mereu unuli şi acelaşi lucru. . 
30 Lucrătorii perfecționesă uneltele, și' dobândescii 
aplecarea de a întrebuința machinele, descoperindii 
procede de a face ca munca să fie mai puțini oste- 
nitore, mai scurtă şi produsulă mai perfecţionatii. Căci 
acela ce exercită mereii aceeași. profesiune se află în 
posițiunea cea mai bună a, descoperi metâde. mai u- 
sore şi mai expediente spre a o practica: tâtă aten- 
țiunea Sea fiindi fipsată numai asupra acestui puntii, . 
în loci de a fi. împărțită asupra unorii obiecte variate.. 

-.. 49 Se.potii întrebuința, în producțiune, persone: de 
aptitudini "diverse, şi fie-care, după m&sura talente- 
Jori şi puterilură „sâle,.: Căci, multe multe părți ale 
fabricaţiunei unul produsii, — ţesăturile de exemplu, 
— ceri a se întrebuința lucrători de diverse grade de



îndemănare și de vig6re: Gmeni. maturi, femei, până şi 
- copil. Copiii. scarinănă şi dâpănă, — muncă ce cere uă 

atenţiune mediocră şi: pr€ puţine opintiri muscularii; 
Femeile urdescii. Omenii prepară urdâla, 'adică o: 
îmmie într'unii..clejii particolariii, exerciţii ce cere . 
putere multă, repară uneltele, priveghâdă, întreținii 
cuptorulii ce preface apa în abură, care dă mișcarea 
machine). o 
_50 Se potii econonisa uneltele 's6ii instrumentele, 

cari costă multii. Căci daca, într'uă fabricaţiune, unit 
-lucrători este încărcatii cu tâte operațiunile, elii are 
trebuință de tâte uneltele; din contra, el nuaretre- 
buință de câtii de unele dintr'ensele, daca muncesce 
cu alții la aceste diverse operațiuni. Așa, unii cis- 
marii, muncindi singurii, are nevoie de tote uneltele, 

"de 6re ce aceleași instrumentele îi pâte servi şi lui 
și calfei-s6le, lucrândi împreună, pentru că fie-care 
din ci m'aii, în acelaşi momentă, trebuința de acceși 
unită, . „i | 

60 Stimulcqă spiritulii industriale şi face să dispa- 
ră” apathiă . şi langârea ce caracterisă uă . societate 
necivilisată, căci producătorii se întrecii a îmmulți și 
perfecţion cătățimea, varietatea şi cualitatea pro- 
duselorii,.pe cari le daii în schimbii pe alte” produ- - 
se. Fără divisiunea muncei care eftinesce produsele, 
marii fi nici unii stimulant. pentru: sporirea produc- 
țiunei, chiarii schimbulii mari exista. Ea face posi- 
bilă imprimarea unci cărți pentru câți-va bani, prin 
adjutorulii unei machim costândii mai multe sute de 
mii de lei, graţiă marei invenţiuni ce constă a ferma, 
cu mici vergele de plumbi, uă scriptură metalică ce 
pâte fi imprimată de mal multe sute de ori, căci a- 
câsta permite a:nu pune aceste litere în coinptuli - 

„cumpărătorului cărţei. Imprimatorulii pote pe: dată 
întrebuința machinele şi literile sâle spre a imprima 
alte opere. Eftinesce prețiuliă . hărtici unei cărți, cu 
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totii preţiulu: celă: mare aki machineloru de fabrica= 
tuli'hărtiei, pentru că: proprietarulii machinei n'o in- 
trebuințelă numil a face cele: câte-va foi ale acestei | 
cărți, dar. se&;:servesce de: dânsa : întruni intervală de 
ani. mulți:ank,/spreia confecţioua' mai multe mil .de 
topuri: de hârtiă. îi i 
i Dar: divisiunea: muncei nu se: mărginesce a perfec- 
ționa numa! spiritul industrialilorii, ci și p'ali sa- 
piențilorii.:- Cu :câti :iă! societate. face progrese, stu- 
diuiii diverselori ramuri ale sciinţei .devine ocupaţiu- 
nea principală sai (exclusivă a Gmeniloră celori mat - 
ingebioşi:ii Fie-care:'sapientii;! făcendi :dintruă ramu- 
ră particulariăi a. sciinţe,: obiectuli principali sâă ex- 
clusivii alu: meditațiuniloră s6le,/ajunge la. ună gradă 
de perfecţiune “saii:: de: experiență la care nu previne 
nicl-uăi dată, scii. forte rară; acela ce se ocupă de t6- 
te 'sciințele. +: Altmintrelea, ei au uă cunosciință Su- 
perficială: despre uă.biulțime de lucruri, dar nu poti 
poseda nici-uă cunoscință solidă. 
-:De'aci” urmâsă că; lucrândii spre a ajunge la sco- 

puli :nostru, prin aplicarea -nâstră la studinlii sâi la 
practica vre-unei arte “sai a vre-unel sciințe în par- 
ticolariă, adoptămi neapărată mersul ce este mal a-. 
vantageosit pentru ori-ce arte sâii ori-ce sciință. Ca 
și ună machină construită bine, locuitorii unei țări ci- 
vilisate spendură, mutualemente, unii d'alții, şi suntii- 
incatenaţi prin raporturi reciprâce. : Ei concură l'ace- 
lașii scopi importantii, și fie-care, în sfera sea res- 
pectivă, contribuă a da cea mai mare sumă posibilă. 
de Iuerută necesari, de comodități și bucurii ale viă-" 
tef. Se Daiae Mai 
"79. Aduce libertatea muncei, sfărămândii obstacolele 
legale ce s'adaogă la obstacolele naturale. Obstaco-: 
lele leyale suntii popririle impuse de legile cele ne- 
înțelepte cetăţeniloră că să se d6 felului de ocupațiune 
pentru” cari ei se credi apți. Obstacolele naturale. 

s -
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vesultă, din contra, din natura lucrărilori, ca resiş= 
-tența ce cârcă omulii din partea naturci și despre 
care amii vorbită la No. 3 din capitoluiă III, neper- 
fecțiunile artei industriale şi mărginirea târguriloră. 

'6,'— Divisiunea muncei se stabilesce cu auevoie în 
țările necevilisate şi în acelea în cari! popnlațiunea este 
risipită, totuşi putemii” găsi şi în aceste ţări acțiunea 
sea şi resultatese s€le, Facultăţile fisice, aptitudinea și 
talentele diverse cu cari Gmenil. sunt dotați. îi faci 
proprii la munci diferente; şi apreciațiunea interesu- 
lui lori reciprocă îi conduce de timpuriit la stabilirea 
divisiunei muncel şi a unui sistemă de schimbi.. De 
timpurii, s'a observati că divisândii și combinândă 
silințele, in vederea 6re-cărui scopi, se pute mai ușori 
conduce la fine operaţiuni, ce altmintrelea nu sarit 
fi pututii intreprinde.: Acâstă cooperațiune este ne- 
cesariă până şi. în cea mai simplă dintre tote indu- 
striile. Omul este uă crâatură sociabilă, şi, din ac6- 
sta, obligatii a compiita pe adjutorulii semenilori săi. 
Obiectele necesari! subsistanței s6le, bunului-traiii 
ali stii și securitățer sâle, suntu variate ; spre a-şi-le 
procura, elii s'asoci6dă impins de instinctă, cu alţi 
Gmeni, şi găsesce, în acestă asociațiune, sorgintea prin- 
cipală a superiorităţei puterei scle. Mecunoscândii că 
pote av6 la disposiţiunea sea uă câtime mai mare 
de lucruri pe cari le privesce ca utile scii de doriti, 
adresându-se cu preferință la uă ramură 6re-care de: 
industriă, eli 'concentră t6tă atenţiunea sea asupra 
acestei mice ramuri, Cu câtit societatea înaintâdă, 
acestă divisiune se întinde de tâte părţile. Unii omii 
devine 'tabacii;. altulii. cismarii ; uni ali treilea, ţe- 
setorii, unii alii patrulea, dulgherii si tâmplari; unii 
alii cincilea, făurară; și așa mai încolo; unii individii 
ia sarcina apărărei socictăței, uni altulii, p'aceia a 
distribuțiunei justiţiei ; fie-care se nevoiece-de a cul-
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tiva, şi perfecționa, câți se: pâte mai multă, talentele 
“sei aptitudinea ce pote poseda pentru profesiunea ce 

- îmbrățişedă. — Profesiune se numesce obiceiului de a: 
ne da Ja unii feli de ocupaţiune. — Cu acesti modă, 
avuţia Şi, bunulii-traiit ale tutuloii clașelori societă- 
țilori priimescii uă erescere prodigidsii. 

Aşa dar desvoltarea divisiunci muncei! “depinde de 
facultatea de a schimba produsele ; și, prin' urmare, 
avantagele ce decurgă din divisiunea muncei depândă 
neapăratii de intinderea tergurilori, și suntii regulate 

-de dânsa. Dar produsele trebue transportate la ter- 
guri, de unde urmâdă că trebue neapărată a se îm- 
mulți şi ameliora căile de comunicațiune, pentru: ca 
-heltuelile de transportă să pâtă fi micşorate, reduse, 
ceea ce eftinesce produsele. Uă mulțime de "industrii 
mu potii fi excercitate despărțită, aforă din ocolulii 
“orașelorii. celorit mari. Şi, în tote casurile, divisiu- 
nea muneci se apro,iă cu.atâtu mai multi de per- 
fecțiune, cu câtii cererea, căutarea, produselerii pri- 
imesce uă mai mare desvotare. Este învederatii că 
daca cererile. n'ară fi suficente pentru desfacerea că- 
tăţimei 'produselorii, nu s'ară. ocupa neincetatii: lucră- 
torii la fabricarea lorii, şi prin urmare divistunea tra- 
valiului n'arii fi dusă așa de departe. Nu se construesci 
de acele fabrici mari ce ceră intrebuințarea a mil de 
Iucrători întruă țâră mică ce n'are relațiuni comer- 
ciale. A trebuiti cererile și concurența Turopei şi A- 
mericei, pentru a face să ajungă fabricele din Glascow, 
Manchester şi Birmingham, în starea de perfecţio- 
nare în care. ele se găsescii astădi. 

:  Divisiunea muncel, are, cu tâte acestea, limitele sâle: 
ea este restrânsă de trebuințele consumațiunei, de ca- 
pitalarile de cari dispunti producătorii şi chiară de na- 
tura lucrărilorii. 

De frica repetiţiuniloriă, triimitemă, pentru demon- 

—— 

'strațiunca celorii de susii, la capitolele acestei prime
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părți ce tractegă despre capituli și despre cele sâse 

specii. de industrii, şi lă partea a treia, consacrată - 
- numai consumaţiunel. 

7.— Divisiunea este impinsă şi mal departe. Diversele 
naţiuni nu' produci acelaşii lucruri, Şi precumii este 
în favOrea cismarulu! de a-şi cumpăra mobilele de la 
vecinulii săi tapiţiarii. îarii nu a le face elii-insuşi, 
şi, reciprocamente, pentru tapiţiară de a lua încălţă- 
minte de la vecinulu s&ă cismari, toti aşa. Itomâniă 
mu trebue să voiască a țese madipolonulii, nică An- 
glia a face vin, căci aceste ţeri arii lucru în contra 
intereselorii lorii. In adeveri, daca un Românii mun-: 

cesce 2 dile spre a-și procura uă baniţă de grâti sâii 
-uă vâdră de vinii, pe care le- pâte da în schimbi pe. 
patru coți, de madepolon, produstit a 2 dila de mun- 
ca unui Anglu, nu ară fi uă nebuniă ca Românul să 
se nevoiâscă a produce coții de madepolonii la a că- 
rora fabricaţiune ari întrebuiuta cinct ile? N'arit 
fi fostii asemenea şi pentru Angln?. | A 

- Divexsitatea industriilorii în diversele ţări nu pro- 
vine numai din diferința pământului şi climei, ci şi 
din trecutulii, din legile, din datinele unui populi. 
Așa, la noi, este uă pornire generală spre funcționarismii: 
totii Românulii ce scie niţică carte voiesce să devie dre- 
gătorii! — Vomi reveni asupra acestei consideraţiuni. 

7 

8. — 'fotă principiului divisiunei munce! datorescii 
originea lori diversele precanţiuni luate de socie- 
tate pentru securitatea sea, spre a garanta şi con- 
'serva neatinse drepturile și libertăţile “individilori. 
„Aci, este vorba de guvernii. În starea cea mal selba- 
tică a societăţe), fie-care omii se încrede în eliă - 6n- 
suși, spre a protege pers6na și proprietatea sea. Pen- 
tru acestii indouitii scopă, el este datorii să fie totă | 
de una armată, totii de una în pici6re, totii de una 

,
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- veghiătorii: “Ori câți de mică arit fi propritatea sea; 
ea trebue să fiă uşoră de transportantii, spre a nu 
remân nici uă dată departe de proprietarul: săi. 
Mediile de a se apăra stii de a dosi prin fugă ocu- 
pă mai cu asupră cugetările sele şi timpuli stă ; și, 
chiarii după tâte aceste sacrifice, aceste medii nu sunt 
complecte. Aceste neajunsuri aii făcută pe 6ment 
să aibă recursi Ja înființarea Guverneli. S&mburele 
orl-cărul Guvernii a trebuită să fie uă pers6nă 6re- 
care' ce a oferitii protecțiunea sea, în schimbulii sub- 
punerei acelora pe cari avea a-i 'protege. _Guvernu- 

-„lui și acelora “cu cari. eli este asociatii, sâii cârora 
” dâl6ga' puterile s€le, încombă, datoria de a apăra so- 
-cietatea în contra abusurilorii puterei şi fraude, — 
"15,000 soldați, cu' grăniceri şi dorabanți şi vre-uă 
2,500 funcționari, judecăto:i şi agenți administrativi, 
protegii persânele şi proprietățile celori 5.000,090 
locuitorii ce formâdă populaţiunea Statului Românii: 
Puţine profesiuni S'urii găsi cari să nu întrebuințede. 
unii numări mal: mare de persâne ca acela ce este. 
întrebuințaţii la acestă servicii, coli mai importanti 

" dintre tote. ae “ 

  

CAPU VIII. | 
ASOCIAȚIUNEA ȘI ORGANISAȚIUNEA. 

1. — Zu ce constă asociațiunea? - 
2. "Necesitatea  asociațiunei peniru întreprinde- 

vile cele mari - agricole, industriale şi co- 
merciale. — Avantagele spiritului de a- 
sociațitine. IE Se 

5. — Cele trei principale forme de societate recu- 
noscule de - lege. —- Avantagele - fie-căria 
din ele. | a
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4. — Societăţile cooperative. 
5. — Asociațiunile de asigurare. 
0. — Societăţile de prevedere. 
7,'— Societăţile de binefacere, .. 
8. — Spiritulii de asociațiune nvă Românilorii ne - 

ae lipsesce. — Causele. * 
9. — Asociațiună ce se referă la societatea civilă. 

3 10. — Organisațiunea naturală, și organisaţiunea 
artificială a socictăței, a 

1. — Asociațiunca constă întuă reuniune de silințe 
tindândii la același scopii, ori în comunalități de bu- 
nuri, de interese săii de consumnațiuni. Causele ce o 
determină se -găsescii în sentimentele:de afecțiune 
s6ii de bine voire, ori numa! în convetințele intere- 
sului personali - - 

2, — Uniunea face puterea, spune uuii dictonit po-_ 
pulariii. Lumea a avută recursii la ce înseţiă elit. In in- 
trepriuderile de utilitate pubiică, cumă şi în cele mai 

- agricole, comertiale şi industriale, este nevoie de capi- 
“taluri mari, fâră carl lucrările mari nu- sară face. Pr6 
puține suntii persânele ce aii la disposiţiunea lori a- 
-ceste capitaluri mari. Dar chiară aceste case mari,—ca 
Rotchild, Sina cete, — nn suntă tentate a ângagea ca- 
pitalurile lori: întruă singură întreprindere, care, din 
causa evenimentilorii politice și a multorii alte cir- 
cumstanţe. potă avorta, de și conduse bine. 

Întreprinderile cele mari ati chanţe de. reușită şi 
de nereușită. Mal este şi acâsta, beneficiele lori tre- 
bue asceptate după unii intervalii lungi. . 

„” Pentru aceste cuventii, capitalurile cele mari ce re- 
clamă aceste întreprinderi se reunesci - prin _aduna-, 
rea:a uă mulțime de capitaluri miel, prin alŢatoruli 

-societățilorii.. derivândi din ascciațiune, şi -a cărora 
combinațiune vari6(ă. i 

7 
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Inventatorii, învăţiaţii, bărbaţii capabili, intreprin- 
detorii, cu alte cuvinte, înfeliginta și munca găsesci,. 
în spiritulii de asociaţiune, ună adjutoră puterică 
spre a-şi procura capitalulii, adecă mediile necesarii . 
de a aplica descoperirile, sciinţa, ideile, industria lori. 

„ Spiritulă de asociațiune este profitabilii şi capita- 
listiloră ș: lucratoriloră, pentru câ provâcă impiega-- 

„rea capitalurilorii posedate de cei dântâii şi a fa- 
„ cultăţiloră industriale ce posedă cei d'ali doilea. 

Mal pâte fi profitabilă lucrătorilorii și dintrunii altă 
puntii de vedere, permițându-le de a reuni storțele 
dorii, şi“de a forma societăți de travaliă din cari e! 
potă trage, peste salariulă coreută ali dilelorii loră 
de travalii, uă parte din benefice. Dar. nu trebue să 
uite că travaliulă manuală şi chiari intelectuali nu 
pote face nimicii fără “capitală, căci acâsta este indis- 
pensabilii producțiuner. E . 

_: “8 — Codul civilă şi cel de comerciii recunsce. 
trei principale forme de societate: | - 

1. Prima formă de societate, este societatea civilă 
sâii în nume. colectivii, compusă de ună numării forte . 
mărginitii de membri, cari ai incredere unit.în alțil. 
Toţi suntii responsabili ş, împartii beneficiete sâă pru- 
iitele; partea acestul. beneficiii este determinată, in ac- 
tulii prin care se formâdă societatea. Fie-care din mem- 
bri ica pute la administrațiunea societâţer. Acâstă 
formă de societate este cea mai naturală, căci nu ra- 
pausă pe nici uă ficțiune şi toți membrii s&i sunt 
responsabili. De aceeu se şi vede ea âncă in legănulit 
societățiioră,- — la Roma subt Republică. | - 

Dar ea presintă neconveniente mari: responsabili. - 
tatea nemărginită a membrilor săi, şi. participațiunea 
lori, la, administraţiune facă nu numat ca acâctă ad- 
ministfățiune să fiă dificilă, dar ăncă ca societatea să - 
să mărginâscă numa! la uiiele operațiuni determinste. 

Il In spcietalea în comandită, responsabilitatea mem- 

Pa
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brilori n merge aşa de departe, căci membrii sunt 
iimpărţiți in comanilitaţi său imputericiți și comandi- 
tari sâu simpli inchirietori de capitaluri, acestia din 
urmă findii respousabili numai penă la cifra la care 
se urcă misa, lori, afără numai de nu vorii face vre- 
unit actii de gestiune, respundândi pentru totulii nu- 
„maj comanditaţii, cari singuri și administră. , 

Pentru-a determina părţile societarilorii ce potu 
forma acțiuni, din cari membri iai ună numbrii 6re- 
care. 

În societăţile comerciale, aoțiutnt s se numescii niste 
inscrisuri ce constată că capitalul socialii este divi- 
sati in mai multe fracțiuni egale, cari, adunate înh- 
peeuriă, dau totalulii acestui fondii. 
„Acţiunile potii representa sume mici, ce contribuă 

forte multi la formarea acestei societăţi, câci, neaveudit 
de riseatu âlii lucru” mare și putândii vealisa profite 
mari, lumea se prnpesce a Jua din aceste acţiuni! 

In loci de a aduce capitaluri. unii membri aduci 
talentele şi timpulă lorii, se incarcă cu administraţi- 
unea. 
".Beneficele suntii impărțite intre toți. 
Acâstă societate s'a observatii mai ântâiii în Italia, 

la 'cşirea din mediul-evă, pe cândi Biserica poprea 
imprumutările cu dobândă. 

- Singurul - neconvenientii ce "presintă societatea în . 
comandită este că admiuistrutorii săi nu poti fi luaţi, 
„după cum ami disii, de câti dintre comânditaţi, ceea 
ce nu permite totii de una a ave geranți capabili. 

III. In societatea anonimă, responsabilitatea se re- 
duce mat la nimic. fără de sumele pentru cari mem- 

„ bri! au subserisii, adică acțiunile ce ai luati. 
Acâsta este adevărata formă de societate .ce con- 

vine societăței moderne. 
 Moduli de ao administra sâmănă cu aceea ce este 

“in usi în țările cu regimă constituţionalii. Societarii, 

=
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reuniți in adunare generale, numesci pe toți funcţio=: 
narii: unii directorii (ce: âmple rolulii puterei execuz 
tive în societaţea politică) iş consiliuli de administraţi= 
une, care supraveghiedă și are une-ori dreptul de: 
Velo, adică de a impedicu luarea: une) măsuri, şi prin 
urmare este uă putere ponderătâre. - 

Im acâstă societate, este unit avantagii: directorulii 
nu este responșabilii intr'unii modă nemărginiti, şi 
pote fi destiiuații de societari orl cândii voiescii s'o facă. 
Alegerea lorii se.pote opri asupra mal multorii per-. 
s6ne, de căti in cele-l-alte doue societăţi. , 

Din ce in ce mai multi, societatea anonimă ia uă 
"“ întindere nemărginită, pentru că se adaptă la tâte ge- 

nurile de industriă, mari şi mici, şi-totii de uă dată 
are de consecuință "'democraiisareă proprietății, adică 
de a o respândi. intr'uni numârii de mâini dia ce in 
ce mai considerabilă, constituândi capitalurile cele 
mari -prin utilisarea capitalurilorii mici. Ea fovorisă 

„respăndirea proprietăţii, căci prin adjntorulu săi tâtă 
lumea pote lua parte la intreprinderile cele mari, 
ceea ce nu avea loci in ainte, pe cândit proprieta- 
tea era constituată in altă modă, adică era partea 
unui mică numării de -persâne, Acestă mișcare este 
fârte multi de doritii, căci este destinată a ameliora 

„condiţiunea claselorii labori6se, facilităndu-le mediile 
„de a lua parte la proprietate. Masele şi lucredă şi 
daii capitaluli, pn urmare participă la beneficiit cu 
titlu indioiti, — ca salarii şi ca remunerarea a ca 

- pitalului. 
Cu tâte -astea, sociotatea. anonimă presintă unii. de-. 

_savantagiii mare, decurgândii din aceea că responsabi-" 
„litatea, — marele resortii economicii,— lipsesce. Pen- 

tru. acestii cuvântii, se critică Statul, cândii .ce pune 
a deveni industriali, că produce întruni moâii forte ” 
defectuosăi şi care costă multi, pentru că „Cheltuesce
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banii altora, de Gre-ce uă industrii condusi de unii 
particolariii bate pe Stati. : *î Spre a remedia la acestii neconvenientă mare, lu= 
mea a alergatii la unii expedienti fârta recomanda- 
Dilii şi care constă a interesa pe directori sâă pe ad- 
ministratorii, dându-i; peste salariuli s6ii, uă atătelea 
parte diu beneficii, 

Suntemă datori a spune că sociâtâţile anonime ce 
au de scopă operațiuni comerciale nu reușeseii bine, 
sunti bătute de intreprinderile particolarie. Ac6sta vine 
de acolo că, in operaţiunile - comerciale, trebue să se 
ia resoluțiunile iute, trebue să se risce. Temându-se. 
fiindu până la Gre-care punti responsabili, Directo- 
vulă sii Administratorulă  societăței nu este dispusi 
a se pripi spre a cumpăra sâă a vinde, priucipalele 
operațiuni comerciale, In comerciă, beneficiuli re- - 
sultă din prisosulii profiteloră asupra perderilori. Hei 
„bine! daca pe de_uă parte, cândă este vorba: de a se 
face benafice se lasă ocasiunea, a scăpa de dre ce pe 
daltă parte, se cârcă; perderi, acestea intrecă pe cele | 
dântâii, A . : 

: Fiindă-că societăţile anonime aii fostii causa directă 
a multoră perderi man! făcute din partea acelora ce 
ai luată parte la dânsele,—ceea cesta intemplati mai cu 
sâmă in Francia, fondatorii exploatândă nesciinţa acţio- 
narilorii, — S'a găsiti de cuviință, să se ia din partea gu- 
vernulu: măsuri prin cari să se evite frauda. Pentru acâ- 
sta, partea codului de comercii ce tructedă despre socie- 
tăți a fost revisată, introducendu-se tote: garanțiele 
posibile. Acestă modificațiune nu s'a făcutii încă şi in 
codulii nostru de comerciij. ceea ce ară permite 'ce- 
lorit abili a se inavuţi din spinarea acționarilorii. .: - 

- - Suntă economiști te, ca în tâte materiele, respingi şi 
„aici intervențiunea * guvernului ca uă pedică pusă li- 

bertăţei. Noi nu putemi adopta acesti modii de a RI 
ved6, pentru că: e 

* 

7
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1) Societatea anonimă dă nascere la unii şirii de- 
fapte ce esit din dreptulii comuni, — În dreptulii co- 
mună, cii suntă obligatii, chiari d'aşi sta să-mi perdiă 
t6tă starea, a plăti datoriile, ce amii contractatii, dedre- 
ce în socictatea anonimă nu datorescii datoriile contrac- 
tate, de câtii până la concurența sumei” misclorii mele, 
2) Societăţile anonime formâgă pers6ne morale, şi 
tribunalele -n'arii put să le recunâscă ca astă-feli de 
p'arii fi autorisate. de guvernii. — Pers6na morală es- 

te uă ficţiune a. lege, uă fiinţă abstractă, care, ca şi. 
persânele .fisice, are unii patrimoniii, datorii de îm- 
plinită, drepturi: de exercitatii ;' | : - 
- 3) In societatea anonimă nu putemii. eși din nedi- 
visiune, ceea ce n'are locii în dreptulă comuni; 

„40 Statul este interesati ca unii din societari să 
nu sc înavuţescă: explâtândi nesciiriţa consocilorii lori. 

Cerândii intervenţiunea -Statului, santemii de parte 
de a-i lăsa latitudinea să facă ori-ce va voi; din con- - 
tră,. pretindemii că trebue să se determene uă dată şi 
bine formalităţile, condiţiunile de împlinită spre a se 
put6 constitua uă societate a cărei responsabilitate 

„este mărginită, MI 

E 

:: 4. — Toti în timpurile moderne, se mai observă uă 
mișcare: mișcarea societățiloră cooperative.  Princi- . 
piulii acestorii societăţi este că lucrătorii suntii în a- 
celași timpi și capitaliştii întreprinderilor : în mâ- 
nele acelora ce dai .capitalulii este şi munca. 

-: Sa -pretinsii că este hostilitate între travaliii şi ca- 
pitalii; din 'conţră, este unii acordii perfecti între:e- 

“le, căci unulii nu pâte fără altulii (ve; No..20 de la 
capii IV și No. 2 de la acesti capi). Dar este, tre- 
bue. s'0! spunemii, uă 6re-care hostilitat= între capita- 
listă și lucrătorii. Acâstă hostilitate ia forme diverse, 
după ţări: se vede, în Francia subt forma de revoluțiu- 
ne, în Anglia, subt accea de gree. - :.. E 

. - N ”
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Revoluţiunea este uă-mişcare . bruscă a 'unei părți 
din populaţiune, ţintindă a modifica instituțiunile şi 
legile unci, societăți “politice. :“-Greva, este suspensiu- 
nea muncei. Și revoluțiurea' şi greva ati, consecuinţe 

” vătămătâre pentru societate. “Toti dc uă' dată. ele 
“caus6qă” perderi enorme 'și' pentru capitalişti și pentru 
“acrători, căci munca încetâlă (veţi No. 5 de la capii III). 
„Acestă hostilitate, ce. tinde:a se desvolta de tândii 
industria “cea mare -tface progrezei nu pâte "dispâre 
de câtă cândii lucrăiorii vori fi în acelașii timpi şi 
proprietarii capitalur lorii necesarii industriei. lorii, a- 

„dică, cândii : vorii” fi interesaţi în' intreprinderi şi ca 
“proprietari; :* a 

In industria mică, capulă, patronuli lucredă cu lu- 
“crătorii şi proftele 'sâle nu 'prs suntă .mari, nu este 
dif:rență mare. între. aceste protite și salariuli lucră- - 

“torilorii. Din contră, în' industria 'cea''mare, aceste 
“profite -suntii: disproporționale ci salariile, — . între- 
“priudătorulii, -făcândiă tâte în inare, 'beneficicdă mai 

„Ca să 'remediese Iâ acestii'răii, lucrătorii avură re- 
"cursii la societățile cooperative. Prima socictate de 
acestă naturii se. înființă în Anglia; la 1844.. Câţi-w 
lucrători -se asocicţă, fie-care dintr'ânși,. pe fie-care 
'septămână, depunii la casa comună uă sumă forte mi- 
că, fiindu-că ci nu 'potii face economii 'mani, din cau-_ 

No. 7 de lacapi lv) i. ÎN 
- Atunci, observară că cumpărândii cu 'amănuntulii şi 

pe creditii, plăteaii lucrurile netesarii subsistanţei lorii 
multii mai scumpi de câtă “acei 
ridicata și cu bani în numărătâre, : Și acesta, prove- 
nea de acolo că negocetării cu mănunțișulii suntit ex= 
puşi la multe perderi, din causa stricăciunilorii şi ne- 

să că: salariile lori abia le “permite de. a viățui! (veţi 

- Plăţilorii, din parteă: /datorilorii celorii 'răi. Asociaţii. 
-profitară de experienţele “marelui economistii Owen 

BE -. 

câtii “aceia” cari cumpărat cu, 

/
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asupra consumațiunilorii făcute în mare, şi cari de- 
deseră resultate bune. .. . . pt 
„Cu produsulii cotisațiunei  lorii,. ei cumpărară obiec- 

te de. mâncare, pe cari le vândură nu numai mem- 
brilorii societății, dar şi altora. De aci profitură în- 

„diioitii, şi putură face economilmai mari. Societatea 
"merse prosperândii,  Astă-di, ea are mai! multe fa- 
„brică, moșii şi case, magazine de tâtă specia, şi vine 
„Cu sume mari, în adjutorulii lucrătorilerii, încărcați 
de datorii... o Aa 

„Pe aceste base, se formară multe societăţi. - 
In Germania, mișcarea, de şi mat. târdiă, a luati 

„ă întindere şi mai răpede, dar sub fârma de bănci 
populariă. o i 

- Principiulă acestorii : bănci popularie este solidari- 
tatea membrilori lori. a De 

„. Gândii unii lucrătorii cere creditii, nimeni nu-l: îm- 
prumută uşorii. Nu este totii aşa daca lucrătorulii 
este unuli” din actia ce, asociându-se, s'a „datii res- . 
ponsabili pentru alţii, și alții pentru dânsuli. Și a. 
cesti resultatii va fi mal asigurati daca lucrătorii şi 
au constituată unii capitală şi daca asociațiunea îm- | 
prumută ea - însăși pe membrii săi. Spre a fi membru 
ali uneia din aceste societăţi, lecrătorulii datoresce a 
vărsa intrândă .uă sumă : mică, apoi uă mică cotisa- 
țiune hebdomadariă. Prin acestă v&rsămenti şi ac6- 

- stă cotisaţiune, societatea are-unii fondă ali ei, pâte 
da cu împrumutare, și, în același, timpi, . pâte lua 
cu împrumutare. ... A pa 
„. Uă altă formă de societăţi ce a adusii service mari. 
„în Germania suntii societăţile pentri cumpărarea ma- 

ritatea . a 
Ami, mai .spusii că materiă primariă este . măateria 

brută aşa cumi ea ese din mâinile primului producă- 
torii, care o culege, o transpârtă si. o modifică în-. 

> teriilorii primarii, şi a căroră basă este totii solida-
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trună modi grosi. * Aşa 'este unii lemnii cioplitii din 
secure, din care apoi dulgheruli, timplarulii, strunga- 
rulii, face uă mobilă: Lâna oilorii şi -părult capre- 
lori, -tunse de crescătorii acestori vite, din cari apoi 
se faci ţesături. -Feruli și oţelul, metalele extrase . 
din mine şi curățate de substanţele cu cari suntii a. 
mestecate, din cari făwarii, căldărarii, argintarii facă - 
instrumente şi obiecte: de utilitate sc de ornamentii. 
Micii întreprindători .de industriă (cismari, croitori, 

x 

lăcătuși, tâmplari, . etc.) profită multii .de societăţile 
pentru compărarea materiilorii primarii. EX nu potii 
lupta cu întreprindătorii în mare, pentru că nu potit 
cumpăra, ca-acestia; materia primaria. cu ridicata și cu 

„bani, sunători, ci -suntii. obligaţi a s'adresa la inter- 
mediari, carii le vândi aceste materii primari! șcumpil 
şi de cuulitate rea. Societatea, ce-este și ea formată - 
prin versământulii și cotisațiunea- periodică plătite de 
memnbrii, cumpără materiile primarii de la product- 
torulă dWântâiii, adică din mâna ânttia, plătindu-le în 
monede sunătâre. Ea este dar în stare a procura s0- * 
cietariiorii materiile primarii de cualitate bună și eftine, 
“+ In: Francia, societăţile cooperative sii ordiraremen- . 
“te:de obiectii producţiunea (întreprindetori de piane, 
zidari, etc). — Mal este şi uă societate: ce s'a încăr- 
cată de a procura capitaluri, —' societate 'de creditii. 
„Pr6 târdiii clasele. lucrătâre- vorii putea face eco- 
nomii, căci, pentru. acâsta, trebue, — pe lingă po- 
sibilitate, — şi ele sunt salariate așa de EU, în câtă 
abia potii subsista, — ui virtute, cruţarea, care ami 
vădutii că constă întru a se priva 'de uă plărere ac- 
tuală ca să pună la păstrare, — ceea! ce sc: obține 
numai. prin învățiitură, e 

„ Societăţile de credită mcbiliariiă suntu : acelea ce 
cumpără pentru alţii, intrebuințându la acâsta &meni 
competinți, şi profitândii din operaţiuni. Ele aii luatii
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nascere în Francia, sub “impulsiunea dată de sefia 
„ sântă-simoniană, -:, terei 

Sânții- Simoniană suntă, niste, “socialişti, scari cei. 
Wânteiti să intrevedutii - şi aii descriși bine credituli,: 
mișcarea sea: economică, și: consecuințele.sâle. . | -- 

. Creditulii. mobiliariiă xeușesce fârte bine “cândii 
stă: fideli, destinaţiunei s6le.de. a cumpăra câtă se 

- pote mai.eftini și de a, divide între asociați beneficele 
“vîndârei. . Dar. aceste . „societăți nu .S'aii “mărginită în 
scopulii, pentţu... cară crai „instituate, . S'ait „dati şi .la 
agiotagiii, ceea ce. a făcută: ca. influcața, lori „umani- 
tariă să divină nulă... , 

„Prin; agiotagiti, se “înțelege. uă. operaţiune, contrară 
moralei, uă prinsâre în care jucătorii. conserva cuge= 
tarea. ca. la Hevoie, Să. încele. Elă, constă în manope- 
re țintindii a scădea săi a mări valdrea: „efecteiorii 
publice Ceegi No. $. de, la, „eapitolii XV). i 

    

"Gu: cât societatea. 4 în aintâdă pe "Calea civilisa: 
țiunei,, cu atâtii, se întâmpină perderile- ce uui indiviii 
pote să facă din întâmplare, — epizootiă,, grindină, se 
cetă,.. furtuni, încendii, = venindit cei- L-alţi. membri: 
ai societăţei. în adjutorulă celui loviti de nefericire, 
adică suportândi parte din loviturile ei. Aceste .so- 
cietăți. suntii cunoscute subtii numirea. de societăă. de 
asigurare.. După. cumă. ami. dis; ele ati: de scopii şi 
do .resultatii.. de.a uşura, facându-le să fiă suportate 
de toți „societarit, perderile. ocasionate de 6re-carii 
accidente. „Cândi. numărulii ; asociaţilori.. este. fârte 
mare, „ cotisaţiuuea. percepută , de la “fie-care este. AȘA 
de mică, în. câtii abia se simte, şi: cu t$te; astea ea. e- 
ste suficientă spre a substrage pe “asiguraţi . pe „cară 
cad șinistrele. de la ruină. sci de la impuținarea,. scă- 
'derea stârei ce le arii: causa; în același timpii. asi- 
gurarea.. procură. tutaloră, În privința eventuaiitâțilori ! 
cart suntă în csstiune, binefacerea securităţel. 

“ 
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„.Cu. privire :la România, notăimi cu durere,-că: tâte 
societăţile. de asigurare. suntii fondate de străini, cari, 
astfelii, - profită: singuri de.beneficele enorme. ce dai 
ele; ..: Dar acesta nu 'este singurulii: neconvenientă e- 
conomicii.'*: Asociaţii "străini exportedă în: țerild lori 
sumele “cele: mari de :bani ce'se-adună din .cotisaţiu- 
nea asecurațilorii, și prin urmare. inpuţinesă capita- 
lalii şi marcu s€mă capitalulii circulândă, fără care 
producțiunea stă:pe locii.:: Peste acestea; administra- 
iunea :.acestorii::societăţi, cândii este vorba de. des- 
dăunari. pentru perderile urmate; chican6dă pe. asi- 

“ “gurați, atâti de multă în 'câtii :acestia,. spăriaţi, --pri- 

4 

imescii a transige,: :se 'mulţămescii, cumi se dice, cu 
ce pe'apă'nu curge: i ii 

“+ Spre a - remedia. la tâte aceste: rele, trebue să se 
facă câtii mal curândii uă lege care, după ce:va sub- . 
pune 'aceste societăţi .la:.uă, dare către Statii” propor- 
ională: cu profitele. lorii cele enorme, să le :oblige a 
nu exporta numerariulii,. ci: a-lă da. cu imprumutii aici, 
Pentru . acesta, arii urma, cumii se. face aiurea, să 

, II y 

. se 'orânduescă” pâ lângă: fic-care societate, unii comi- 
sariii din. partea guvernului, care, salariati. de densa, 
să priveghiăde nu :numâi neexportarea banilorii dar şi 
efectuarea desdăunărilorii, perderilorit cercate d'asecu- 
răți; conformii cotvenţiunei,:. ..: +   

DR A e DO IE ai Pa i 

-6,.=— Asociaţiunile de prevedere .sâă de. cruțiare, 
de economiă, conţină: a) 'Tontinele, d) Societăţile. de 
adjulore. mutuale şi c) Casele de 'cruțlare. : 
+ +a) Prin tontină se .ințelege ori-ce operaţiune finan- 
-ciariă Dasată .pe: durata probabilă a viăței omenesci.: 
Ea. şi a luatii numirea de la inventatorul sâi,, Na- 
politanulii Lorenzo “Lonti. TZontinele constati mai vir- 
-tuosii în . aceea: că. mai:multe persâne punii în to- 
munii ună fondii destinatii a fi repărțitii la uă epocă 
dhterminată, între cei ce. vorii supraviățui, cu inte-



- 
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resele acurhulate şi: părţile celorii ce voră. muri. 'Aşa 
mai suuti: asecurările în cast de norte: contribuimii cu 
câte atâta. pe ani, pentru: “ca, la mârtea nstră,:so- 
cietatea. să dea unei pers6ne pe care o indicămii (fiuli, 
nepotulii,: socia; n6stră, de :exemplu), uă:sumă de bani 
determinată; asicurările :în cast: de supraviațuire: 
dece. s6ii : două-deci- asociați, contribuiescii: cu câte 
atâta pe anii, pentru ca de voriă fi în viaţiă:la.uă e- 
tate determinată, să priimâscă uă sumă fipsă. .: Intră 
âncă casele de. retragere pentru bătrăneţe pentru mun- 
citori: contribuiii cu câte atâta :pe anii, pentru.- ca, 
la epoca în. care: nu voiii: mai putea munci de bătră- 
nețe, să mi se. d6 cele necesaril. subsistanţei. Aceste 
din urmă societăți suntu instituate de Statii în Bel- 
-gia, Francia, etc. Cotisaţiunea este forte mică, Statul 
venindă în adjutorii, - e 

- Aci este 'loculii de a însemna că,la noi.: budgetulii 
cheltuelilorii, n'arit fi aşa de; încărcată din causa pen- 
siunilorii ce. se ridică la mai. multe: deci de milione, 

daca fie-care pensionarii arii .sta să ia reținerile capi- 
talisate cu dobânda lori, iarăşi capitalisată.  Ast-felii 
marii mai fi-nevoie ca ună ;funcționariă -publicit. să 

“mu pâtă profita de cea: ce-i sa reținutii, daca nu are 
cutare etate. şi n'a servită atăţia anl, condițiuni. ce 
împingii pe acesti funcţionari a alerga la fraude, în 

privința constatărei etăţei, şi a servicielorii făcute, 
şi-la servilismii, ca'să se mânţie în servicii. Pe lân- 
gă acestea, pensiunea fiindi :cu' atâti-.mai mare 
cu câtii pensionariulii a ocupată funcțiuni mai în alte, 
cari suntii şi mat: bine retribuate; funcţionarii alergii 

la. medii neoneste ca'să în aintede cândi suntă-a- 

prâpe de a se retrage. Așa dar legea actuală a pen- 
siuniloră, lasă ct nu este justă, dar provâcă servilis- 
mulii şi frauda, ceea ce pervertesce moralitatea publică. 

-- d) Societăţile de adjutâre mutuale vinii în adjuto- 
-rulit membriloră maladi si ali văduvelori ce-şi aii 

7 

. - . ă ” ” 

*
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perdutii bărbații s6ii alt orfelinilori ce şi aii perdutii 
părinţii, cumă şi în adjutorulii lucrătorilorii, ce nu gă:- 
sescii a. munci. + Cotisaţiunea membrilorii este fârte. 
mică, pentru că,:: după cumu amii: mat disă, lucrăto- 
riloră nu le ajungi salariulii. spre a viățui, și pe 
“lingă acestea ::numerulii membrilorii este mare. Ele 
au luati uă mare desvoltare în:Anglia, unde s'au şi 
născuti. Suntii divisate într'unii numără mare de logi, 
alii căror scaunii este în localităţi diverse. -Fie-care 
loge are unit administratorii aumitii de membri prin 
alegere. : Este și „uă administrațiune centrală ce e- 
mană din alegerea făcută în tâte logile. a 
-- Avantagele acestori. societăţi sunti multe. Afâră 
că, prin numirea. adininistrațiunei prin adjutorulii a- 
legerei,! lucrătorii se înveţiă cu, exercițiul viatei po- 
Jitice, ele permiti uşurarea lucrătorilorii ce se puni | 
în grevă, prin intervențiunea lucrătorilorii celori-l-alte 
-meserii, “Dar în “acestă casă, trebue ca greva să nu 
se pr€, prelungâscă, căci atunci lucrătorii : puși în 
ea consumă nu numai economiile lorii, ci şi ale ce- 
-lorii-l:alţi asociaţi, — ceea ce este unii desavanta- 
-giă subti raportulii: economică. (vedi no 7 capi IV). 
Pe lângă acestea, ele invâţii pe lucrători a compta. 

„pe el.—inşişi la casii de maladie sâi de lipsă de mun- 
că, iar nu pe eleimosina cele arii face societatea, 
care, pentru acâsta, -ari fi nevoită să-şi impună sa- 
„crifice. - - 

c) Casele de cruțiare, de păstrare sâi de econo- 
miă, suntii niste stabilimente de creditii, fondate spre 
-a inspira, facilita s6ii incuragea cruţiarea, economica. 
Ele priimescit cele mai umilite economii ale seracu- 
lui; le conservă: şi garantesce; le pune la adepostii 

- de tentațiunile momentului şi altorii chanțe causatâre 
-de perderi; le aruncă în circulaţiune şi, din sterpe 
ce erai pe fundulă une! lădi, le tace să producă in- 
terese ce cresciă din lună în lună şi diu an în ană
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miculi: comptii: “curentii. - Casa; în 'fine,: rembursă totii , 
sti :parte a depositului, după voia aceluia: ce-i:lă in- 

 credințedă, și: după simpla sea cerere. . Cumii: vedeți, 
avantagele 'acestoră-..case . suntii: mari. :Pe :lângă in- 
vățiulii: prea: moralii ală 'cruțărei,. invăţi. pe care ele- 
lu:aă întinsă și desvoltată,. ele aii .dout. resultate e- 
'conomice: importante : unul: s'atinge de: interesulii 
personali -ală. deposantului ; celu-l-altii, mai ascusnsit 
la vedere, este în .favârea generală a societățel.. ...: 
A0:Pr evederea care. înfronâgă -satisfacțiunile actuale 

spre a. funda: securitatea fiitorului, este nu numar uă 
cualitate morală; -ci şi uă necesitate chiarii. Munca ce 
este' fructuțsă numai cândă: omul este forte și sănt- 
tosii : devine neposibilă la: bătrâneţe, și -în stare, de - 
maladiă, în -.crise,. cândii . nu. se găsesce -de - lucru, în 
miile - de accidente. cari: turbură și frământă chiarii 
existențele - „cele: maf:! favorisate,:. -Omuli prevedă- 
torii, destulii. de fârte spre a se priva înitimpulii o- 
portunii, : preferă satisfacțiunilorii 'trecâtâre satisface 
țiunea, permanenti” de a usigura 'subsistanța sea pen- 
tru qilele negre sâit rele și pentru epoca fatală ae- 
tăţei. bătrâne. Și - apoi, elii “măresce și "puterea, re- 
productivă, ; redimându-se, pe uni capitalii ali: cărua 
veniti, 'ori-care arii fi, vedică beneficiulii qilial.. Mai 
liberi, eli oferesce mat puținii munca sea, și-l dis- 
cută condiţiurile mai. cu facilitate, :. AER 
20 Avantagiuli sociali este indouitii. Mai puținii 
nefericiți : cadă în greutatea societăţei, care, chiarit ea, 
se compune mai multii de seracă de câtă de'avuţi. A- 
“poi, aceste case utilisă uni capitalii care,: fără acţiu- 
nea lori, - ară - contiuuă -a sta absolutamente . nepro= 
ductiriă, “mortii, Cu “economiile cele mici, nu se p6- 
te“ face, “intreprinde.. nimicii. * Ele n'aduci: profite de 
câtă din momentulii: în ' care -cresci pănă la uă Gre- 
cara proporțiune, forte. variabilă după: îndividi, tim- 
puri: și “locuri. Câte septămâni;” luni și: chiară câți
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ani -voră pune. elii spre.a adjuuge acestă: grad pre-: 
cisii de împortanţă, prin sate mar cu s6mă,. cap per, 
mite 'Gre-cari a provisianări profitabile umilitului me- 
nagiu,, s6ă uă, mică. cumpărătâre de speculaiiune, câ- 
te-va. sute .de oca de grâii sâii secară ce se:vori re-, 
vinde cândă va fi timpuli favorabilă, Gr&-cari vite a: 
cresce și a inerășa -sâi imprumutură: mici, cu 'scaden- | 
ță scurtă, cară trebue să dea niste benefice. neinsem-. 
nătore;. la două rude, la doui amici,: la. doui: vecini, 
imprumutătoriii. și împrumutatii? Aceste economii, Slu-. 

„be,; forte. slabe; când suntii considerata la, individii, 
iau niste proporțiuni a cărora importanță enormă e- 
ste cifrată de compturile oficiale ale casei de cruția- 

- res. cu tote că nu-i se: incredinţâdă, tote aceste. reser- 
ve... Societatea: datovesce dar caselorii de, cruțiure fo- 

„lusinliă unui. capitalii ct nSiderabilu. : care, : fOră ele, 
ari ii intocmai ca pâtra pe care:: Horaţiu consiliă pe 
avari s'o 'substitue. tosaurului  lorit. ce jate ingropati 

- într'uă absurdă. sterilitate, . Pg 

1+— AMfOră de, stabilimentele. publice de adjutâre;. a 
dică de Dinefacere, toudate, şi cârmuite de administra= 
țiunile. locale și de guvernii, -inat există: multe z1tele, 
crâate și dirigcte de asociațiun! voluntarii de indivi- 

-(, cari .pună în. comunii,-:pentru dări de. adjutâre, 
resorginți date s€ă adunate, strânse de pe la unii al- 
ţii de membrii lorii, ale cărora service personale "mai 
multi. seii mat puținii, suntii ângagete. Asup:a acestorii 
stabilimente; de adjutâre (spitale, hospicii) vomit re- 
veni, cândă vomit vorbi despre populațiune,  .:. .: 
"Alte societăți filantropice, in numără mare ; se 

„mal formâdă pentru. în. aintarea sâă propagarea 'sci- 
„inţeloră, pentru progresulii -arțilorii industriei, pentru 
reforma învăţiurilori de netemperință,: etc., și ele punii 
în -comunii, peste silințele: personale. ale' membrilorii
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loră, resorginți . materiale mai -muli s6i ma! puțină: 
considerabile, E at | 

-8. — Spiritulă de asociațiune căruia, aiurea, ome- 
nirea datoresce atâtea lucuri bune, lipsesce cu totulii 
la Don. : 

Causele acestei lipse suntă numerâse şi variate. Din- 
tre ele, cea mai principală este lipsa de încredere. A- 
cesta lipsă acusă că neprobitatea în transacțiuni a a- 
junsă la uni gradii mare. Nuinai bunătatea unoră 
legi represive şi sincera. loră aplicaţiuue . ară putâ 
combate acesti rău. | DEE -- 

9. — După ce amii vădutii că, la populaţiunile în- 
aintate în civilisaţiune, asociaţiunea priimesce uă mul- 
țime de aplicaţiuni : variate și se presintă. subtil di- 
verse forme, suntemiă datori a arăta că, în tote soci- 
etățile civile, adică, cari ai recuuoscută unii guverni 
şi uni drepti comunii, găsimit niste asociațiuni ce 
Sai formată naturalemente, fiiindit necunoscutii pre- 
tutindini şi în tote timpurile adevărulă ce conţine a- 
cestă dictonă popularii emirea face puterea. *: : - 

10 Familia.  Determinată de instinctele nâstre cele 
mai „naturale și cele mal puterice, asociațiunea in- . 
timă a părintelui, a mumei şi a copiilorit este totii 
aşa de antică ca și omenirea; condițiunile sâle suntii 
modificabile în Gre-cari privinţe, după credinţele, mo- | 

"iile şi înstituţiunile fe-cărui. popoli ; dar ea a pre- 
sentată pretutindini -tipulă celi ma! puțini altera- 
bilii ală uniune! silințeloră şi comunalităței intere- - 
selori, - 
--20 Comuna: - Prin singura faptă a reședinței unui 
numeri mai mare stii mat mică de familii în ate- 
laşă loci, punerea în comuni a unei părți din medi- 
ile de a satisface trebuințele lorii devine nedispensa- 
bilă. 'Tâte înţelegi că lucrândă isolamente, n'ari pu- 

7
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t6 crâa si întreţine întruni modă cuviinciosi. Gre- 
cari objecte ce trebue să servâscă la toţi, — ca căile,. 
bisericele, podurile, ete,—că mari put6 constata ele - 
insele, cu autenticitatea necesariă,. nascerile, maritage- 
le, decesele, nici a îugriji cu eficacitate de protetțiu-: 

:nea, în contra ori cărei atingeri, a persâneloriă Şi pro- 
prictăţitorii; este dar neevitabilii ca ele să încarce cu 
aceste service diferente, magistrați 'sâii corporaţiuni, 
îuvestiți cu autoritatea .şi cu materialele medii nece- . 

„sarii de a le implini. Astea suntii cuusele originale 
ale instituțiunei muncipalităţilorii. 

3" Județulii. Alte interese colective, de aceca-și na- 
„tură ca și cele precedente. asociadă comunele aceluiaşti 
judeţii , aceleeaşi provirţii. Comunele fie-cărul. judeţii 
suntii, asociate. intre dânsele penţru crâarea și intre- 

„ținerea drumurilorii de mare : comunicațiune,;a Gre- : 
cărora. inchisori, . pentru adjutorulii:ce trebue să se 

„dea copiilorii găsiţi, morţilori şi săracilorii, pentru 
cheltueli:e materialului unoră service publice, ete. 

:--40 Statulă, Atribuțiunile. cu cari . guvernul fiă-că- 
ruia națiuni este investiti stabilescii âncă între ju-. 
deţe, comune și . familii, asociaţiuni de. forță şi de 
comunalități de interese,. pentru unii numării mare de 
obiecte importante... D'ântâiii, . pentru  aperarea per- 
sOneloră şi proprietăţilorii, orl în contra agresiuni- 
lorii populațiunilori - străine, ori în contra violențe- 
lorii şi fraudeloriă: ce le arii putea bântui din intru, a- 
poi, „pentru fondarea, intreținerea s6ă bucuria pro- 
prietățilorii naţionale, ca podurile, fiuviurile, gârlele, 
“drumurile cele mari, canalele, farele, etc, pe urmă, 
pentru Gre-cari service a cărora împlinire n'ari pu- 
16 oferi garanții suficente fără, concursulii sâii contro- - 
luli autorităţei publice, tranportulii scrisorilorii, fa- 
bricaţiunea monedelorii, amenagementul î:generalii ali 
apelorii şi pădurilorii, regularisarea greutăţilorit şi mă- 

„_svriloră; în fine, pentru alte service a cărora direc-
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țiune autoritatea, în unele State, și o atribuă, ca a- 
celea ale cultului și învâțiământului.. 

50 Asociațiunile religidse. Asociaţiunile fundate pe 
credințe religi6se suntă în numării mart la populați- 
unilă. chreştine de -ritulă orientali: sâă occidentali, e- 
le comportă 'ordinaremente comunalitatea de lucrări și 
de comunicațiuni, şi adesea p'aceia a bunurilorii & a- 
sociațilorii VB 

10. — Cele ce ami tdutia pând acumii ne ardea 
că, în vroducțiune este uă asoci6țiune, de faptă, a- 

“sociațiune mutuală, asociaţiune formată. între toţi po- 
“sesorii de capitalii cu toţi posesorii de muncă, s6ii ma- 
nuală - s&i “intelectuală. Nu voimi să dicemii că a- 

- câstă asociaţiune 'este pretutindini. şi totii de una în 
condițiunile cele maj bune în cari put să fiă; ci voimii 
să dicemii numai. că ea există, şi că fie- care individit 
viațuindi în societate: este puntulă centrali ali unei - 
sferi- de asociaţiune,: din care plecă uă miă de râpor- 
tur economice ce-lit l6gă. de cercurile de asociaţiuni 
ce-l -impres6ră şi cari formă societatea. intrâga,. 
care nu este altii -fâră uumai asociaţiunea universală 
= tutuloră Gmenilorii; producândiă şi schimbândii,:lu- 
crândii intr'unii modii siliti unii pentru alții. 

* În acâstă asociațiune. universală, âmenil “se gru- 
peda în familii, Comune, Județe sâi Provinţii, State 
's6ă “Confedeţiunt de State. 

'Tote: aceste asociațiuni, ce s'aă organisatii natiira- 
lemente- între Smeni, punti diversamente utile : pro- 

„dueţiunei, securități, bunei viăţi, des+oltărei lori: 
“In “timpurile -din- urmă, niste- individi numiţi 'socia- 

listă și ai imaginati că societatea era: compusă “dee. : 
Jemente fără nici uă legătură între dânsele, uă faptă. 
a hazardului. Incriminândia pretinsulă progresii aiii 
isolărei întereselorit şi îndividualismului, e ai voitii, 
să -substituă individualismului asociaţiunea; şi aii cău-
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tatii, fiie-care în parte,. moduri nou de asociațiune, 
Ceea ce el aii propusă inveder€dă falsele lori apre- Ciațiuni despre natura Gmenilorii Şi lucruriloră, uă i- nepțiă și stravaganță mare. 'Tote conduci, printr'ună drumii mai multă sii mai puţinii directa, la desființa- 
rea dreptului de proprietate, la 'comunisnuiă, Şi pre- 
subpuni posibilitatea de a suprima înteresulii per- 
sonală. Pentru acesta, n'a reuşitii nici una. din nu- merosele experiințe ce s'aii făcutii de socialiști. . Și, 
apoi, aceste cercări nici că puteaă da unii altii re- sultatii. a a e _Socialiştii ai căutatii medii Să mărâscă salariulii S6ă remunerațiunea muncei lucrătorilori. . EL ati cre- duti că daca lucrătorii, în locii de a priimi uvii Sa- lariii determinati 'din ainte și redipendentii de 'resul- tatele eventuale 'ale intreprindere, aveai uă parte în „aceste resultate, suprimându-se salariul prin asocia- țiune, situaţiunea' lori starii ameliora; ai disit că sa- lariulii devine. nesuficentii, pentru, că lasă pe lucră: - torii la discreţiunea, în voia. intreprindătorului s6i capitalistului,. câ este derisoriii a presupune lucrăto-: rului libertatea de a desbate prețiuli muncei s6le, pe, cândi fâmea îlă pune în necesitatea de a priimi ceea ce-i se oferesce, că asoţiațiunea în beneficele fie-cărel, intreprinderi-lu ari interesa la succesul lotă, arit sti- mula desvoltarea facultățilorii sâle utile, arii accelera 

perfecționarea procedatelorii muncel Şi arii face să, încetede acesti antagonismii all intreprindăcoriloră și lucrătorilorii cari determină gievele, suspensiunile; de muncă, 'colisiunile, ete. In Francia la 1848, re-. presentaţiunea națională a concuratii' la fondaţiunea; Societățilorii între lucrători și patroni si numai. în- tre lucrători, „consacrândi, pentru acesta, 3,000,00v, franci cutitlu de imprumutii. Aceste experiințe ai avută, puținii succesii, după cumi ami spus-o... - “* Servicele necesariă ori-cărel operațiuni productive" 
. 5
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suntii reunite prln ingrijirile intreprinqătorului de in- 
dustrie. Eli plătesce proprietarului de nemobile uă 
vendită s6ii' chiriă, celorii ce-i dă capitaluri mobile, 
unii interes (dobândă), și lucrătorilorii ce ocupă, unit 
salarii. <* Cândi autoritatea publică nu se amestecă 
în regularea transacţiunilorii, tâte aceste preţiuri suntii 

- liberalemente 'Gesbătute și consimţite și de uă parte 
şi de alta. Nu este adevărații că urgenţa trebuințe- 
lori lasă lucrătorului mat puţină libertate de câtu in- 
treprindetorului: trebuinţele ce acesta cârcă de ser- 
vicele lucrătorului nu suntă "mai puţinii urgente ca şi 
acelea ale continuităței. salariului; unu intreprindă- 
toriii 'ce este nevoitii să stea din lucru; ” din causa lu- 
crătorilori perde multă : preţiulii serviceloriă s6le per- 
sonale, interesul tutuloră capitalurilorii - îngageate în 
întreprinderea, sea, clientela (muşterii) şi gurile stle 
de desfacere... Accstă se vădi.cu ocasiunea greve- 
lori, cari, de se prelungesc, causă ruina intreprin- 
detorilorii. 
“Pentru ca intreprindătorulii să fie dispusi a abusa 

de „posițiunea lucrătorului spre a-li constrânge a pri- 
imi 'ună salariii nesuficentă, arii trebui să potă a-și 
apropria produsulii acestei reducțiuni a salariului ; dar 
asta nu se pâte face. Cu uă intrâeă libertate de 
concurenţă, este cu neputinţă ca uă reducțiune în chel-. 
duelile de producțiune să nu fie urmată de uă reduc- 
țiune în' prețiulii vânderei. Numai consumatorii pro- 
îtă de dânsa. . 

După cumii vomi ved6,. coborârea, durabilă a sa-. 
lariului nu pte ave de câtii două cause: oriuă immul- . 
ţire ncoportună a numerului lucrătorilor ce vin să 
oferescă munca lorii.. sâii uă: scădere în cuanti-. 
tatea cerută 'a'acestelasi munci. Asupra” acestori. 
două cause, ce ţinii de mișcarea generală a popula-. 
țiunei, veniturilorii şi consumațiuniloriă,- intrepringăto-.. 
zlă nare nictuă putere. Cândii munca este  oterită mai 

c.
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puținii de câtii se cere, întreprinuttorulii este nevoită 
de concurenţă de a ridica salariuli, şi cândi, din con- 
tra, acâstă muncă este oferită mat multii de câtii se 
cere, totii concurența îli nevuiesce a-i coboră taxa, 
căci daca ară manține-o, cheltuelile făcute pentru ob- 
ținerea produselorii .s6le arii şi mai mari de câtii a- 
celea ale concurenţilor 'sâi, n'ară pute să le vândă, 

„Şi ari merge iute la ruina sea (cedi: No. 1 de la 
capă IV) aa N 
"In adevării, intreprindătorii nu suntii interesaţi la co- 
borârea salariiloriă, pentru că ei. numai, atunci câstigă 
multii cândi salariile 'suntii pre susii, căci acâstă ri- 
dicare probdă că produsele cutărei meserii 'sunti 
forte: cerute, câutate, și intreprindătoruli profită de 
acestă . exțens:une a cererei în acelaşii timpi cu lu- 
crătorii S6 

"In „fine, este, aşa ' de,neposibili de i ridica. sala 
riile maj susii de taxa, determinată de raportuli în- 
tre oferirea şi cererea, muneci: lucrătoriloră, în. câtii 

„mară pul6- face acâstă ridicare, toți intreprindătorii 
chiari cândi sarit înţelege 'peutru acesta, Câcl ari- 
dica salariile este a diminua consumaţiunea: toți con- 
sumatorii reuniți ai impreuni! uă sumă de resorginţi 
determinate, şi a-l face să plătâscă produsele mat scumpi 
ecuival6dă invederată 3 reduce cătimea produselorii 
ce pste fi cumpărată cu aceste resorginți: acesta ară 
fi a reduce producţiunea, cătățimea de muncă 'ce 'pâte 
fi cerută lucrătoriloră; astii-felii că nu Sarii putări- 
dica arbitraremente salariulii unora, fără numai, su- 
primândii p'acela ali celorii-l-alț, privandu-i de par- 
tea lori de muncă. A 

Recunoscândii aceste adevăruri, să vedemă acumii 
daca situațiunea lucrătoriloră stari put€ ameliora. prin 
asociaţiunea loră generală la intreprinderi. * Noi ami 
spusă mai dinainte că nu. o 

Nu este adevăratii că întreprindătorii de industriă 

N
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facii. profite enorme, cu libertatea concurenței... Ea nu 
permite crescerea profitelorii peste taxa necesariă 3. 
plăței serviceloriă capitalurilorii Ongageate şi industriei 
personale a intreprindătorilorii. Daca studiă în giu- 
rulă «stii posițiunea 'arendașilori,. fabricanţiloriă, me- 
seriașiloră, comercianțilorii, cine va recunâsce cu fa: 
cilitate, că, pentru uni capii de industriă; ce reușesce 
şi face stare, sunt dece cari abia poti dobândi pro- 
fitele nedispensabile la continuaţiunea afacerilorii lori, 
şi celă puținii unulii ce se ruinâqii. și face falimentii. 
„In tâte casurile, nu trebue să perdemii din. vedere 
că serviciulii: intreprindătorilorii de industriă cere cu- 
noscinţe, talente,” cualităţi și aptitudini speciale; mai 
multii sii ma! puţinii nedispensabile succesului ges- 
tiunei, și cari nu suntii partea tutuloră 6meniloră, 
Cu regimulii actualii, ceci ce posedii aceste facultăți 
și cari le aplică la fondaţiunea şi conducerea unei 
intreprinderi, abia poti dobândi subt formă de be- 
nefice, uă remuneraţiune în raporti cu importanţa 

„ servicelorii lorii, în starea. oferirei şi cererei în pri- 
vința acestori service): fi-va totii aşa -cu asociaţiunea 

„ lucrătorilorii la intreprinderi? Invederată că nu. Daca 
aceste asociațiuni vorii fi facutative, bărbaţii ce reu- 
nescii cualitățile unui intreprindătorii bunii vorii sta 
“În societate atâtii câtii avantagele lori vori îi egale, 

„cu cană, ei le ară put6 obţine'aforă din asociațiune, 
„Şi câtii acâstă egalitate de avalitage le arii fi asecurată. 
Yindi! obligați, a atribua, 'asupra. produsului operei 

- comune, : servicelorii' agenţilorii implinindi - misiunea 
întreprindătorului, uă parte ptoporțională cu ceea; ce : 
val6dă aceste service, adică acea pe care ei o ob- 

” ini generalemente astă-di, lucrătorii nu ară av6 a 
împărți între dânșii, fâră nu mat uă sumă ecuivalen- 
“tă cu salariile lori actuale. In niste asemenea con- 
diţiuni, venitul lucrătorilorii arii fi mal variabilă, raai 
„necertii. . A : Da
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„In. altimil ani, Sa exagerati multi importanța a) 
vantagelorii sâii. economiilorii ce se potii obține din . 
viățuirea' în: comuni, din comunalitatea consumaţiuni=': 
lori... Este pr adevărații, că daca uni numării măr=. 
ginităi de 'indiviQi, două-deci sei tret-deci, reușescii a: 
se ințelege spre a reuni resorgințele lorii de îutri-! 
mentă, de locuință, de vestmintare, de mobile, de in= : 
căldită de iluminatii şi: de spălatii, etc., ex arii.put! 
realisa assupra acestori consumaţiuni economii mari; 
“dar pentru că acesti avantagiii este realisabilă. pen- . 
tru unii numără mărginitii de pers6ne, cu condiţiu-. 
nea unef discipline, mai multii sâii mai puţinii rigu-' 
rose; unei uniformități, de datine mat multi sei mal: 
Puțini stremtorătâre pentru, fie-care, și. a unei ges-: 
tiuni ordonate bine, nu.. trebue să conchidemiă că €-. 
conomia va fi cu atât mai mare cu câtă comunali- . 
tatea (obstea) va fi. mal numier6să, căci acestă con! 
clusiune este desminţită de fapte. E 

- Armatele permanente facii: cele mal mari comunali- , 
tăți de consumațiună; totă aşa este cu individii pri-.. 
imiţi în spitale şi. ospice. Her, bine! nutrimentulii Şi: 
intreţinerea unul: soldatii: sâă unui maladii costă mai 
pmltii de câtă ceea ce ele arii absorbi daca ek ară, 
sta în familiile lovi. .Dar, la acestă „cheltudlă, tre= 
bue să mai adaogimi salariulii pers6nelori ce admi-,, 
nistre(ă ;. și interesulă capitalurilorii celorii mari ân-. 

“ gageate în stabilimentele în cari şedă. - Tote acestea, 
facă ca comunalitatea consumațiunilorii să Tidice la a 
indoiti cheltuiala mediă a consumațiunilorii indivi- 
duale pentru totimea populaţiunei. o 

Aceste resultate, aşa de puţinii conforme cu ideile 
exagerate ce unil-și făcuseră despre avantagele co- 
munalitățiloră consumațţiunelorii, provinii din cause 
ce se poti indica. Pre câtă aceste comunalităţi.se 
“măresci, administraţiunca lori se complică, agenții 
intermediari se immulţescă, necesităţile de _Prive-
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ghiare şi. de controli. cerii cervice .personale,. din ce 
co mai numerâse şi a cărora .cheltudlă sadaogă nea- 
păratii la aceca a. consumațiunilorii curati dise. Pe: 
d'altă parte, capii şi impivgații acestori administra- 
ţiuni lucrâgă ca toți funcționarii, adică, cu pre puţi- 
ne, 'excepţiuni, misiunea lorii-i interesă numai. din 
puntulii de vedere ali avantagelorii personale ce ea le : 
conferă; astii-felii că nu se pote ascepta de la dânşii, 
câtii despre buna direcţiune şi economia servicelorii,. - 
de, câtii' ceea ce este strictamente necesarii spre a-. 
pune .la adăposti responsabilitatea lori... Deci, cândii . 
obiectulii gestiunei lorii interesă masa publicului, si ' 
fracțiuni considerabile “ale “populaţiunei, acestă res-- 
ponsabilitate nu 'este de natură: a determina silinţe 
mari de amelioraţiuni, pentru eă controlulă generală 
alii gestiune! nu pâte fi exercitată de câtă de dele- 
gați, ce și el n'aă uni interesi directii, scii impor-” 
tantii, a descoperi defectuosităţile 'şi'că acestii . inte-- 
resii este şi mai slăbitii prin 'cugetorea că prejudi-- 
țiulii defectuosităţilorii; s6ă abusurilorii, este forte pu- 
ținii simţitii de “fie-care interesatii, din causa marelui 
lori 'numării, şi pentru că complicarea chiarii a ad-: 
ministraţilorii opune“ obstacole ncînvinse exerciţiului : 

. i pa INI Pi unui controlii eficace, ::. - : 
Asociaţiunea -mai încetedă de a fi avantagedsă so-: 

cietăței, cândi aplicându-se la travaliuri  priimitâre.: 
de a fi lăsate concurenței, face sâă tinde a face con-:: 
curenţa neposibilă. Ac6sta se vorii învedera cândi. - 
vomă: vorbi de monopolurile de concentraţiune (tegY 
No. '6 capitolul IA).
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pai - CAPU. IX. a 

LIBERT ATEA MUNGEI SEU PRINGIPIUL ooăi: 

CURENŢEI ŞI REGULAMENTAȚIUNEI. | că 

z. — „Ce este libertatea muncet? ., 
3, — '0e este concurenţa? . PNR 
"8, — Efectele scle bune și vele. : .. .. 

4. — Neposibilitatea de a se suprima conicurența: 
„5. — Cari suntii pedicele concurenței? 
_6. — Monopolurile. Divisiunea lori. 
7, — Bfectele loră.. Î 
8..— Conclusiune, Da - 

— Prin cuviotele libertatea. muncei, se se înţelege, 
în. Tinibaiulu economicit, facultatea : pentru fie-care, 
cetățeni “de a exercita . profesiunea ce -voiesce; de a. 
exercita una sâi mai multe; de a regula preţiulti pLo-. 
duselori Şi servicelorii: sele cumiă o înţelege; -de:a 
schimba resultatele muncei s€le:sâă în întru stu din, 
afră cumii îl consiliă mai bine interesele s€le. Din, 
acestea, resultă că libertatea muncei conține conci-, 
vența şi libertatea: schimburilor sti libertatea comer-. 
ciului. —Vomii vorbi aici numai despre libertatea mun-: 
cei, propriă gisă, şi prin urmare, de concurență, — li 
bertatea ' schimburilorii remăindii a fi tractată „apro-, 
posito de circulațiune (partea, ID. Pia 

„2. — Concurența este competițiunea. Ei doul seu! 
mai mulți individi ca aspiră la acela-şii avantagii,, 
şi cară se nevoiesci pe întrecute de a-lii. dobândi. Ea. 
nasce pretutindini din aceea că specia omenâscă n'are 
la disposițitnea sea uni fondi de avuţii nesecâbile,, 
uă sorginte de bunii-traii, de avere Şi de one, din. 

„care, totii individului să potă lua până se va put€ să- 
tura; „fără a-lii seca" „(Slei) nică uă dată. Ea sa. năs-,
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cutii cu Gmenii, şi va dura, pre câtii timpii 6menii nu 
vorii găsi mediulii de a îmmulţi până la nefiniti tâte. 
objectele dorințelorii. lorii; fără muncă (cegă :No. 3 de: 
la capi. II). i 

3, — In tâte casutile și orl Cumii S'arii produce, 
concurența are efectele sâle utile, de cari suntii lipi- 
te, avândii în vedere neperfecţiunile naturei omenesci, 
Gre-cari neconveniente necvitabile. e 
„Graţiă concurenţei ce se stabilesce între cer ce â- 

spiră- la funcțiunile publice, ei se nevoiescii pe între- 
cute a l€ merita mai bine, făcândii. guvernului ce-i 
întrebuință service ma! bune. 'Totă așa este și îndi- 
versele ramuri ale industriei, graţiă concurenţei pro- 
ducătorilorii şi vândătorilorii, “fie-care din ei se ne- 
voesce a mulțămi mai bine publicului, dându:i produ-: 

„se de cualitate mai bune s6ii mai'eftine.: Daca din: 
contră, ari fi numai ui singură pers6nă, capabilă de: 
a împlini fie-care! din impiegele dependândă de gu=: 
verniă, sâii daca ară fi numal unii individii pentru fie-: 
câre din obiectele - cerite de consumaţiunea publică, 
acestii impiegatii s6ii producători unică-și arii da pre: 
puțină osten6lă, și ari face voile, şi n'arii cugeta să” 
ȘI împlin6scă bine datoria. Ne putemii' încredința des- 
pre acâsta, vădândi ceea ce se petrece - pretutindini! - 
unde există monopoluri.: Concurența - este dar con- 
dițiunea necesariă pentru ca industria, să fiă stimula-. 
tă şi publiculă serviti bine. O N , 
“Dar,-pe lângă aceste avântage, o repetămii, .concu- | 

rența .presintă. Gre-cari' necuviinţe, din cari unele suntă! 
neevitabilă, pentru că se ținii de natura omului, iar. 
altele, mai grave, decurg: din îmtâmplare, din cir= 
cumstanțele defavorabile în megloculii -cărora să gă- 
sescii unele țări. : £ ia 
“Daca, este vorba de funcțiunile publice, se întâmplă - 

ca concurenții, în loci de -a 'lupta între 'dânşi numai!



JABERTATEA, NUNCEI 195 

cu talentulii, cu. meritele şi cu servicele, făcute, luptă 
cu istețimea şi intriga, se nevoiescii a obține prin fa- 
vore sâii prin medi! și mai puținii mărturisibile, ceea 
ce arii datora să aparţină numai meritulut. Asemenea, 
şi pentru comerciii sâi industriă, - seducțiunea și ine 
triga, încelăciunea, frauda ocupă: pr6 adess6-ort fav6- 
rea datorită meritelorii reali, n 
„. Aceste necuviințe suntă şi may grave. întruă gocie- 
tate turburată,. strămtorată, care are impieguri, ocu- 
Paţiuni de dati :numai unei părți din aceiă cari re- 
clamă acâsta. Aci, pentru că fie-care nu mai are lo- 
culii săi la sâre, competițuinea între. îndividi, ori în 
cariera funcțiunilorii publice, ori în căile industriale, 
nu este ma! multi uă cestiune de precădere; pr6 a- 
„dest-ori este uă cestiune de viață şi de morte. Tre- 
bue ca cine-va să-și învingă rivalii -sâi să pâră, A- 
tuucă, concurență” devine aci aspră şi crudă, aci -ne- 
morală şi perfidă ; şi se'vede pretutindini unii numără 
mare de Gmeni pentru cari tâte meţiile suntii buue. 
In aceste situaţiunt critice, concurenţa, subt orl-ce 
formă sarii arăta, ori în ce direcţiuine sarii produce, 
oferesce ades€-ori. ochilor filantropului unii specta» 
coli sfășietoră. e AC 

„e —.Loviți de. aceste neenviinţe, de aceste abu- 
'suri și scandale, unit Gmeni aii -voitii să suprime con- 
„curența. a i 5 e 

- Spaciulit ne lipsesce spre a înşira aici. propunerile 
“numerâse şi forte complexe, — și despre cari amii vor- 
bită în trâcătii în secţiunea despre asociațiune, — făcute: “spre a adjunge la supresiunea concurenței: mai tâte 

„reclamă intervenţuinea neraţională a guvernului indo- „menulii muncej. Ceea ce.este unii râii na! mare; de 
„Câtii acela pentru care se caută, remede Cueşli şi. No. „6 de la capi V). e 
„i Dar pentru ce nu, cerii-el şi supresiunea .sâreluj ca-
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re, une-ori, în loci de a lumina și încăldi, arde pă- 
mântulii! Hei bine! “ceea ce sârele .cste pentru lumea 
fisică, concurenţa este pentru lumea industrială. - Cea 
mai bună apărare ce-i se pâte face stă în explicaţiu- 
nea acțiunei sâle în sfera industrială și în expunerea 
minunatelorii scle efecte. .: Ia n 
„„Considerând'o numai ca unii, stimulantii - necesariii 
ali activităței generale, concurența are efecte întinse, 
Pentru funcţionarii publici, concurența-I face mai punc- 
tuali, mai exacți în împlinirea datoriilorii loră. In a- 
devării, e! .poti'a:le împlini cu-mai multă seit mal 
puțină inteligență, darit' nu le este datii, în genere,a 

- adăogi nimici peste ceea ce le este prescrisii, nici 
prin urmare a imagina s6ii inova ce-va în vedere de 
a ameliora. De accea, t6te administrațiunile din lu- 
me sunti din natura lorii staționarie, mai nepriimi- 
târie de progresi. : Spre a schimba formele, metodele 
admise, trebue mai totii-de-una uă 'revoluțiune. -- 

Nu este totii: aşa în industriă, în care toti intre- 
prindătorii: lucrâdă pe comptulii s&ii personale și cu 

“uă independință ''întregă. Aci,. concurența apare nu 
numai -ca unii mobili de activitate, de puntualitate şi 
de ordine, ci şi ca principalele agentii alit progresu- 
lui. Toţi acesti industriali, domni pe acțiunile: lorii 
şi responsabili de operile loră, stimulați, precumi sunti, 
“de concurența rivalelorii, se întrecii care mai de care 
a simplifica munca, a ameliora metâdele, a. perfecțio- 
'na procedatele cunoscute și a, inventa procedate nouă. 
“De aceca şi progresulii este neîntrerumpti şi conti- . 
nuii. Concurența este causa primă, chiarii unică, amii 
put6 dice, a acestui niersii suitorii alii societăţilorii 
“omenesci, alii acestui progresii continuii aşa de vă- 
dutii în istoriă, și care n'arii fi fostii nici uă datăîn- 

“* -trerumptii, fără turburările  advenite în ordinea poli- 
tică,. . E ! 
“In lumea industrială, concurența este âncă princi-
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piulii generatorii alii ordinet. In industriă, nu este 
uă autoritate superiră, care să statuede că trebue 
să se urmede așa iarii nu altmintrelea.  Aci, concu- 
rența este conducătorulii supremii,, regulatoruli nefai- 
libile ali lumei industriale, în care fără dânsa arii 
domni confusiunea, desordinea, chaosuli.. Ea regult- 
dă valârea relativă a tutulorii servicelorii şi produse- 
lori ce se schimbă pe t6tă diua pe tîrguli lumei, ceea 
ce. este.uă întreprindere mai presusii de puterile 0- 
menesci (cedi pariea 11). o Si 
„Concurența mai face şi acâsta, împarte munca pro- 

ducătâre. după măsura. exactă a trebuințelorii, pro- 
blemii totii așa de gravă şi importanti ca şi celii da 
susii, și pe care înţelepciunea omenâscă n'ari fi ase- 
menca în stare de a-li resolva.. Munca este ca uă 
catenă nemărginită ale cărei verige tâte'se ţinii. De 
se .rumpe una din uceste verigi, aci pe dată tâtă ca- 
tena cade. Trebue dar uă privighiăre. mare ca. nici 
una din aceste mnnci să nu fie lăsată uitărei, ca să 
se facă tote cu exactitudine, la ora lorii și în măsura, 
trebuinţelori din tâte' dilele.' Cine în societate arii 
put€ purta acâstă grije 2 Nimeni; și trebue să ne pri-, 
pimii a o spune: că nimeni n'ari fi vre .uă dată în 
staie s'o facă (vei. No..1 și 4 capitolulă XVII... 

„Mediile ce cuncurenţa, acâstă putere misteri6să in- 
trebuințedă spre a intreprinde aceste lucrări mal pre: 
susă de puterea omenâscă, suntii forte simple. . Pri-" 
mulii este de a ține tâte interesele particularii ne-. 
incetatii destepte, acordândi favorile fortunci numai. 
celorii. privighiători, celorii mai indemânatici, celoriă - 
mai isteți.  Celii d'alii duoilea este de a dirige inte-- 
resulii particulariii ali fiă-căruia omii către satisface. 
ţiunea trebuințelorii celorii-l-alţi. * . . 
- Prin concurență, societatea însăși își pipăe pulsulii, . 
se studiă ea - însăși asupra tutulorii puntelorii. 

” . pie . 1 pot, aa A NED R IPRa E
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5, = Acţiunea: concurenţei - presubpune libertatea Omului, celii puţinii in relaţiunile industriale; "Dar cine nu: scie -la “câte pedici 'a fostă. în tote timpurile sub- pusă acâstă libertate? pedici născute cândă din lip. sa unei autorităţi tutelariă capabilă de a protege pre iutrepriudători cândii producă „S6 contractedă, cândă din abusuli acestei autorități chiară! i 
“ Dămiă uă scurtă insemnare a condițiunilorii Ia cari Sunti 'subpuse la 'noi unele din ramurele „activitățer omenesci. DR aa -"Vomii începe cu' profisiunile liberali. Unele nu poti fi abordate fâră gradurile de bacalaureii, licenţiată, doctorii, etc, Altele mai suntii :organisate! în corpo=. râțiuni, cu' marginirea ' numeralui și condiţiunilori de. admisiune, așa sunt farmaciştii şi 'portăreii. Altele suntă: mal puţinii . impedicate sub raportulii: număru=' lui, dar suntit subpuse numai la condițiuni de admisiu- ne,—avocaţii, medicii, veterinarii, învăţiătorii moșele,. Altele sunti convârtite în funcțiuni publice, profeso- Til, preoții. ingeniorii, architecții, ete. ae "In profesiunile industriale, găsimă, în multe oraşe, brutăria şi măcelăria constituate' în adevtrate 'corpo-. rațiuni; cârciumile, trăsurile publice, biurourile de bă-' gatii- domestici, -. intreprinderile theatrale suniii sub. puse invoirei autorităței publice, sub condițiunile ce-f. placea pune, a "Dar, pe lingă aceste pedici. directe, mai suntii uă mulțime nedirecte, : cari "exercită influinţa lori asu-: pra tutulor ramuriloră- muncel. aşa: suntii acelea; ce “ întâmpină. imprumulii capitalurilorii „ce suntii' părghia ' - industriei“ și comerciului, în legile asupra usurei, ce. fipsdă ună “maximum: pentru taxa dobendei, în ace-.: lea ce. oprescii. imprumutulii pe gagiii (amanetii), în acelea ce se opună la libera formaţiune 'a instituţiu-. Dilorii de creditii. - Aşa: sunti pedicele aduse de Co- dulii Comercialii și de legislaţiunea intrâgă la for-
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marea asociaţiunilori . industriale și comereiale,. păr- 
cuite în trei type ca, nu ma! respundii trebuinţei, des: 
voltărei industriale, aşa suntii numerâsele măsuri cu: 
prinse în ceea ce se .numesce regulameute de: admi- 
nistrațiune.: publică, “a 'cărora singura homeuclatură 
arii ocupa 'mal' multe pagine; măsuri ce'p'ai fosti 
inspirate de noțiuni sănâtâse de administrațiune, de 
prevedere și de justiţiă. a 

Istoria ne ar€tă că multă timpii munca a fostii des- 
preţiuits şi considerată ca unii lucru servili.: Pentru 
acâsta, guvernele, având temere de dânsa, ai cre- 
(lutii că facii bine a-o privegbhia, a-o dirige, a-0 regu- 
lamenta. Aceste regulamente 'n'aii avutii în vedere 
interesulii economici. adică .uă producțiune mar fe- 
cundă, uă circulațiune mai ':activă. uă distribuțiune 
mai considerabilă. De şi regulamentele: modene, consi- 
derate în totimea. lorii, diferă de' cele vechi totuși, în: 
multe casuri, 'suntii "de aceeaşi ordine şi produci 
pedici de aceeași natură, ceea ce faci pe guvernele 
înțelepte să le îndreptede cu încetulă. | E 
” Suntii în-erdre. guvernele ce credit că poti și da-: 
toresci, prin urmare, a da uă direcținne favorabilă 
lucrăriiorii industriei, a permite unele lucruri, a opri. 
altele, a regulamenta industria, într'unii cuvântit ; ele 
îşi imagină că, daca stimulantele lorii ari înceta, so-. 
cietatea arii. suferi: 'de lipsa unorii lucruri necesarii. 
Căci trebue lăsată intiresului privatit grijia de a face 
ce este oportunii.. Mania. unorii :guvernii de interveni, 
prin regulamente în domenulii muncei, pe lingă pe- 
dicele -.ce-aduce producțiunei, :. obosesce autoritatea şi 
pre cetățeni, foră, cea mat, mică necesitate, şi perver- 
tesce opiniunea 'publică, care începe a crede că in-, 
tervenţiunea 'autorităţei este neapărată în tâte lucru- 
rile, și că pretutindini unde nu se vede 'acâstă inter- 
vențiune este : uă lacună de âmplută în .legislațiune 
şi regulamente. | 

6%
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„Mai multe industrii suntii stremtorate.. pentru. că 
autoritatatea a credută că. face, bine, reservânduşi ad- 
iinistrațiunea . şi exploataţiunea! unorii stabilimente 
constituate în ateliere naţionale: așa suntii imprime: 
Tia: națională, fabricele de pulbere, stabilimente pen- 
tru reparaţiunea, armeloră şi altorti obiecte. privitârie ' 
la armată, . extracţiunea şi exploatarea 'sărei, deposi- . 
tul de -tutună de fumată şi de” prisatii, cărțile de 
gcocii a cărora desfacere. a fostii: constituată. în mono- 
poli pentru mărirea, „suine produsă, de imposite... 
"Acelora car S'arii mira vădându-ne că punemi -a- 

ceste' intreprinderi guvernamentali între. pedicele in- 
dustriei,. ne este de adjunsi a demonstra: cumiă unii 
stabilimentii: subrenţionatii, ' imprimeria Statului, de 
exemplu, produce: mat puţini de câtă cheltuelile ce 
face thesaurulă publici, pentru. densa, descuragâdă, totă 
de uă dată industria, privată, acaperândă unele. lu- 
crăni, Şi josorindii preţiurile. multorii produse dobân- 
dite. e 
“in: tâte Statele, asemenea; pedici există ; dar, An- 

glia, Belgia şi Statele-Unite “presintă mai puţine, 
pentru că suntii mai civilisate. Libertatea este uă 
me&surâ buna a progreselorii efectuate: | e 

„1 Spunemiă în trâc&ti că; la noi, libertatea muncel 
era mai, mare “sub: regimuli: regulamentariă. Ori-cine 
avea” patunci: dreptul de a pleda; după ce trecea ună : 
examenă., din cele mai! uşâre. Scimii căîn Adunările 
legislative, s'a'depusă propuneri pentru desfințarea, mo- 
nopolurilorii advocaţilorii: şi portăreiloră, SE 

„ D. “Dunoyer;' respundândii în:1845 scoliloră so- | 
cialiste, ce acusaii' libertatea munce! că aduce ri- - 
dicarea- progresivă a. claselorii. avute şi decăderea 
accelerată: a elaselorii labori6se, avea cuvântii să Qică:: 
"„Vorbiţi” de : concurență . nemărginită, universală | 
Unde există” uă asemenea concurență, vorbindii' cu 
bună; credință? In faptă, pentru nimicii nu este con- 

0 
.
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probămii acâstă ? -— Uitaţi- că nu este uă ț6ră civi-. 
disată în care masă .intregă a producătorilorii-să nu 
fieapărată de indouite şi intreite linii de dogune 
(vămi), în contra concurenței producătorilorii străini? 
Nu se scie câti, chiari în interiorul fie-căret' ţeri, 
concurenţa este departe de a fi intregă,. şi din câte 
cause ea este mai multii sâi mai puținii mărginită 

„ pretutindini ? La noi, de exemplu, unde este mai des- 
"voltată de, câtii în alte locuri, ca întâlnesee uă mul- 
“țime' de pedici: este, după cumi se scie, aforă' de'ser- 
vicele în adevără publice, unit numără Gre:care de pro- 
fesiuni ală cărora, exercițiu puterea. publică. şi-li a 
reservatii 'exclusivamente ; este unii numără. și mai 
mare ulii cărora monopolii a fostii atribuatii de le- 
gislaţiune ună uumării restrânsă de indivicli, acelea :ce- . 
Suntii' abandonate concurenței suntii subpuse, la for- 
malități, la restricţiuni, la strâmtorări nenumerate ce 
“oprescii ' depărtedă de dânsele: multă lume, şi, prin 
urmare, chiari în acestea, concurența este! de parte 
de'a fi nemărginiti; în. fine, nu este nici ună care 
să nu fiă subpusă l4 taxe fârte variate, necesari! în 
unele privinţe, dar așa de ingreunătârie în câtii mulţi nu 
sunt în' stare să:le plătâscă, şi, din acâsta, profe- 
„iunile cari suntii “subpuse' la ele le suntii-intergise: 
de unde urmedă că concurența, dejă, miirginită prin 
atâțea cause, mai este limitată, Şi de. imposite. “In 
privința unei așa stări de lucruri, nu este stranii să 
se audă vorbindu-se de: concurență nelimitată! uni- 
versală! şi. să se vâQă atribuându-se excesului liber- - 
tăţei și concuren;ei 'relele mai multii să mal puţinii 
„reali 'de 'cari suferă clasele. inferidre ale societăței 2: 

“corență: în iadevăzti universală. ” Este trebuință casă 

..16.'— Intre pedicele libertăţer muncer, ami disii că 
„„„Suută şi monopolurile. Prin 'acestii cuvântii, se inţe- 
"lege în limbagiulă familiare, facultatea dată unui siu-
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„guri omit..de a vinde; iar în limbagiulii economici 
“tâte' situaţiunile în cari. producţiunea și vendarea, fâră 
„a fi partea exclusivă a unuia singuri, n'admitii de 
„câtii.uă concurență. restrânsă, din cause naturale sâiă. 
artificiale, 
”- Inţelesii aşa,; monopoluliă există, mat multi s6ii mai 
“puținii, în maj: tâte ramurile activităţei sociale, căci 
„Mai, nici-una nu comportă, uă concurență * absoluta- 
mente nemărginită. i 
„„Sunti patru specii de monopoluri ; 10 personale, 
cari, aii legătura cu diversitarea' și neegalitatea facul-. 
tățilori” individuale; 20 fouciarie, cari resultă' din a- 
propriațiunea privată a unora din agenții naturali, câ- 
fondurile - de ' pământi, minele, cascadele, şi. din ga- . 
'ranția dată acestori proprietăţi de instituţiunile -so- 
„ciali; 80 legale, cari subsistă numa prin mediulii pe- 
dicelorii puse. concurenței de. legislațiune. s6ă autori- 
tatea guvernamentală ; și 40 de concentrațiune; cari se 
producă 'din .fapta “organisaţiunei 'unorii “ramuri de 

„muncă în întreprinderi mari, ţintindii a face nepo- 
sibilă concurenţa 'stabilimenteloră mici. , Efectele loră 
suntii diverse, după specia lori... 

7 "A. Remunerațiunile cele mari ce 'obțiuă arti- 
ştii dotați cu talente: extraordinarie: actori, pictori, 
“sculptori, ete, se observă mai în tâte ramurile mua- 
cei. Toti de una şi pretutindini, suntit „Temuneraţi . 

"nai .bine indiviii ce se găsescii la adeposti de.con- 
curența rivalilorii lori, graţiă unei „Superiorități de 
facultăți sii de abilitate, la cari: 'cei din urmă nu 
poti adjunge. ' Mai trebue să punemă în rândulii mo- - 
nopolurilori. personale. pacelea ce resultă din in- 
vențiuni sâii descoperirile noue, ori cândi procedate- 
le remânii secrete, sâi cândii proprietatea | lorii este 
garantată inventatorului (vegi capii X) 'Subt regi- 
ulii libertăţei „muncei, aceste neegalități suntă per- 

“
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tectamente. legitime, pentru că suntii exactamente pro=: 
porţionali 'valorei servicelorii făcute. - Daca "aceşti in-, 
dividi bine dotați, priimescii mal multi de câtă cel- 

- Lalfi, în 'repartițiunea produsului generale, acesta o. 
facii pentru că ai 'contribuitii mai multii la formarea . 
acestui produsii. Partea ecuivalentă valorel service: 
lori -lorii resultă din liberile apreciațiuni ale tutulori | 
interesaţiloră, cari nu suntii nevoiți a priimi. service 
dreptă uă val6re superi6râ "aceleia pe 'care cl'le o 
recunâsce, ii. Sa 
„ “Neegalitatea remunerațiuniloră ': numai atunci ari: 
pute inceta, cândii s'ari da neincetată unora uă par: 
te din “'ceea ce aii produsii alţii, adică, constituândă - 
în stare permanentă despuiărea “și furtuli: Ceea ce 
nu se pâte face. ' Amoruhi de sine, acestii mobile u- 
niversale și permanenti. alii tutulorii: “acțiunilor o- 
menesci,' este: mai fârte de câtii .ori-ce putere s'arii: 
cerca să-i substitue amorul de altul. Mai este ŞI unii 
altă cuventi ce se opune egalităţei părțilorii în dis-. 
tribuțiunea valorilorii: aceia 'dintre asociați cari arii 

“& putută da operei comune .concursulă unorii. facul-: 
tăți productive superidre, neavândiă a ascepta nici ună - 
avantagiii din acâstă superioritate, vorii. ținti a se”! 
scuti de silințele necesarii. desvoltăret şi mănţineret ' 
sele; tOte facultăţile vorii fini așa josându-se în nive=. 

- duli celorii maj inferire, și asti-felii asociațiunea va 
reuși numai a reduce , progresivamente importanţa tu- 
tuloră părţilor "fără  escepțiune - (vedi „No. 10 capii * 
VIII). e 
“Monopolurile. personale, nu ridică. val6rea s6i pre- 

țiuli produselorii 'la 'cari se aplică: 'ele suntiă avan=! 
tagedse posesoriloră; numai intru câtii el crescii, imul-:: țescii puterea , productivă a omului. * Fără; et, produ-"! 

"sele.s'ariă obţine cu dificultate mai mare; şi prin ur- 
“mare, arii fi mai scumpe. Se ințelege că daca; cel ce: 
măresc acestă putere productivă, prin “invenţiunile”“
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sii facultăţile, lori excepțioiali, n'ari . profita, pari. 
mai fi nici invenţiant noue, nic, facultăţi productive. 
superi6re. | 

B. În monopolurile fonciarie, înteţimea monopolului, 
„este în rațiune. directă cu cuantitatea, cerută de ser-: 
vicele s6ii de, produsele monopolisate. , Pa 
"Dintr'acâsta, în locurile unde populaţiunea risipit” 

ici şi. colo «dispune de unii intinşii teritorii - exploa= 
tabile,. unde,. prin urmare, 'cererea, 'servicilorii fonciarie , 

„este mărginită şi facultatea concurenţei fârte iritinsă, 
" posesiurica, pămânțului nu. dă, proprietarului mai nicl- 
ulii avantagii personale; Din contră, val6rea' pă-.. | 
mântului. este mare acolo unde ' populaţiunea este gră-, 
miădită.  Acâstă valdre cresce, în fie-care localitate, 
proporționalemente ca 'desimea populaţiunei şedătâre,' 
acolo.' Monopolul fonciariii provine. din mărginirea , 
concurenței în exploatarea servicelorii pământului, ser- * 
vice ce nu se. poti intinde peste marginile teritoriu- 
lui, de, 6re-ce cererea ce se face nu este: restrânsă 
d'aceleași caușe şi “depândă . mai principalemente de ci-, 
fra populațiunei. a 
Multe circumstanțe potii micșora iarii nu disttuge: 

ds toti, acestă efecti alii desvoltărel . continue apo- 
pulațiunei:. pe uni teritorii cu totulă ocupatii; per-, 
fecţionarea, meţiiloră de transportii, - ridicarea pedi= | 
celoră legislative „Opuse “transacţiunilorit internaţiona-.. 
le;. perfecționarea î în exploatarea fonciariă, etc., cumi., 
vomit ved€ vorbindi despre industria Pârăuşescă, şi. 
despre circulaţiune i în partea ]I. 

Avantagele „excepţionale resultândii din . mondpolu-" 
rile fonciarie se. imparti într, mai mulți s6ă mai pu- . 
țint. membri” al societăței, după “constituţiunea pro- 
priătăței fonciarie. Cândii.ac6stă' proprietate este fâr- 
te concentrată, ca în Anglia, avantagele lipite de dân- 
sa 'Suntii .reseivate: unul. numără restrânsă de familil. - 
Din „contră, „acolo, unde proprietatea, fonciariă, este fâr-,,
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te divisată şi facilamente transmisibilă, ca în -Romă- 
via. de la 1864, avantagele ce ea compârtă suntit im- 
părțite succesivamente între tOte clasele societăţei.. 
„Asupra monopoluli ce resultă din proprietatea mi-' 

nelorii, proprietate ce nu este principalemente fondată 
pe.muncă, vomii face ori-cari -observaţiuni, cari se. . 
vorii, găsi în ceea ce avemi a dice despre IMONOp0- 
lurile de cari mal avemi a vorbi. . : 
0). Donopolurile legale se potii divide în două ca-! 
tegorii: acelea 'ce se exploată pe: comptuli guverne. . 
lori, şi cele stabilite în profitului unorii individi sei 
clase de indivig 

a). In România, monopoluv ile azploatăte de guvern 
Suntă ma! puţine de câtă în multe. alte, State.  Une-! 
le, aii de obiectii de a procura „resorginţi tesaurului 
publici, acestea suntii. imposite percepute subt xicâstă,,. 
formă. Aşa. este „monopoluli extracțiunei. şi vândă-. 
reă sarel; așa mat era acela „ali tutunului de fumatii ; 
şi de, prisatăi. “Altele ai ună. iadouită. scopi, de, „ai; 
veni. îu adjutorulă th :saurului, şi toti de-uă dată a 
da publicului, în privința scrvicelorii ce face ohiec-,, 
tulii lori, garanţii :de securitate... Așa -suntă mono-" i 
polulă transportului scrisoriloră şi “transmisiunei lori 
prin telegrafii, cumi și fabricarea monedelori.. Alte-' 
le, în fine, sunt motivate” pe consideraţiuni de „ordi- , 
nă publică şi de iinteresii generale. Aşa suntii mMo- 
nopolulii învățiărnântului, monopolul, veligiosă Şi alu 
Jucrăriloră publice. e 

„Intre altele, avemii a observa, ia privința acestorii 
monopoluri . legale, că funcţionarii insărcinați cu ex-., 
ploatarea lorii,.. fiindii securi de-a loră remuncrare, | 
chiariă în casulii de a nu da profite, nu suntă stimu-,. 
laţi a produce, ameliorațiunile. „de carl ară fi priimi- . 
tărie, cu alte cuvinte, că” ingrijirea,; impulsiunea dată., 

„ de el este mai. puţini, făcundă de: câtii îindastria 
- libere: (vegli No.:10 de:la. capă VIII). ;. 

seta
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'5). Alonopolurile legale stabilite în profituliă, nori ! 
individă sei clase de îudividi consta” si în înter-- 
dicțiunea de. a exercita unele fuucţiuni fără autorisa- 
țiune. prealabile, ori în prohibiţiunea sâii restricțiunea 
concurenței străine asupra târgului naţionale... De a-“ 
cestea, amii mat vorbiti sub No. 5. file: mai „constati . 
âncă în concesiunea unorii exploatări deprindârdii pin. 
natura loră 'de domenuli naţionale și în cari produc-: 
țiunea - se - găsesce: mai restrânsă de câti întinderea 
trebuinţelorii. ce: arii „căta să satisfacă. In acâstă ca-: 
tegorie, intră şi concesiunea “mineloră. In. Anglia, 
minele suntii atribuate propristarului: suprafaciei. "In 
Franța, Belgia și, alte. State, ele suntii cousiderate''ca 
fâcândi parte din domenuli publici, şi ca ne putândă 
deveni proprietate particulariă, de câtii- în virtutea 
unci concesiuni a Statului. Monopolurile ce constituă ; 

„ concesiunile: do mine diferă de acelea ale proprietă- 
țilorii teritoriale prin accea că suntii,. în. genere, mai : 
inteţitore, - și “proprietatea: ce * conferă: are adesea uă 
val6re considerabilă mai în ainte de a sc fi făcută. 
pentru ele cea mai mică. muncă. Şi acâsta se inţe= ! . 
lege ușorii: minele de mâtalii și de combustibile Se 
găsesci într'uă mică parte. a teritoriului; și, fiinău-că 
aia intâmpina trebuințe : forte întinse, acelea “cari 
suntii abandonate și exploatabile cu facilitate obţini : 
une-orl valori. enorme pe dată : ce existența lori este: 
cunoscută. : De aceea Statulii cândii le concede este 

” datorii a pune condiţiunile cele mai avantagedse pen- 
tru-publicii. Ari trebui să n'acorde concesiuni aşa de 
intinse, în câtă'.să' se suprime-orl-ce: concurență! în- : 
truă radiă considerabilă, şi să 'împedice ca limitele : 
ce se. vor fi pusii pentru acestii motivii.fie-cărel con-: 
cesiuni să fie” suprimate prin: reuniunea s6i ' asocia-"! 
“iunea concesionariloră. : e: i aaa 

'D. 'Alonopolurile de concentrațiune presintă necon-.: 
venientele ce să vădii în gestiunea! marilorii nâstre :
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service administrative,  gestiunea.. ce este aşa de.0- 
ner6să şi aşa de puţinii eficace, dacă compărămii mă- 
rimea . mediilorii îutrebuințata cu resultatulii dobân- 
ditii. -Impinsă departe, concentraţiunea, intreprinde-. 
rilorii industriale anulâdă ort-ce concurență: progre- 
sele industriale se oprescă sâă se domolesci, căci le - 
lipsesce putericulii stimulantii ce singurii pote a le 
determina. . Ea tinde a acumula avuţii mari în mâr- 
nile unui numării „micii de familii, Şi a reduce pen- 
tru totii de una clasele numerâse ale populaţiunei la 
condițiunea de muncitori salariaţi, puindii pedici ne- 
lăturabile - ridicărei lori la uă condițiune mai bună. 
Autoritatea este datâre să -impedice marile intreprin- 
deri.de a abusa de puterea lori, spre a ruina mice- 
le stabilimente rivale, pri reducțiuni timporarie la 
preţiulii produseloră. . Căci aceste scăderi de preţiii sant piătite de consumatori mai târdii, cândii con- curența va fi fostii innecată, înnăbușită. 

„8 — Producţiunea “nu pâte înflori. de: „Câtit prin 
libertatea muncei, de unde econcmistii aă trasi pen- tru. guverne axiomuli: - Lăsaţi să se facă, lăsaţi.să să se trâcă. Așa dar conclusiunea economici politice este că muncă trebue să fie liberă, cu totul liber- . Tă;.. că legile :c6 permiti guvernelorii: stii: admini- 
strațiuniloră de a-o dirige, de a-o modera.: de a-o 
mărgini, de a o regulamenta în fine, lucredă în con- 
tra, naturei “lucrurilorii: rămâindit destulă de lucru 
guvernelorii . de a interveni spre. a judeca procesele civile şi criminale, mânține securitatea şi ridica pe= .- dicele Sa SR NE 

„„„.Dar care este. intervenţiunea 
Pa N 

cea bună? - ta 
.. „Nu întPună manualii ca atesta se pote precisa s0- “luţiunea acestui problemii complexii; dar putemiă spu: „ne că intervențiunea guvernului, îu „domenulii muncci, 

A e „a. N Dă 
„nocentă şi care este
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“este necesariă numai acolo unde nu se "pote lăsa îiu=. 
mai interesului privată grijea de a face ceea ce este 
“oportunii, şi unde, : necesitatea regulamentelor.  pre- 

' xentive este: raționaleinente simţita. IE 
In corpul, acestei opere, vomii arăta a ceste puţine N casu, E 

4 

  

î at capii X. 

MACHINE, , ISVENRIUSI ȘI PERE BOTIONARI. 

. z. E Ce este acad instrumentii? - 
 2.'— Ce suntă niachinele? “ - ' 
"8. — Bfectele economice ale: machincloriă : 
„4 — Objecţiuni ce s'a făcută machineloră. — Be. 

futaţiuune, *: 

1, = Uni instrumentiă stii ancltă este toti obiec- 
“tulii cu care se armâgă: mâna „Omului“ spre a a Î mal 

„“Duterică cândi produce. : : 
(N Iei - fa 

A a. e 

2 — “ Madtiimele suntii 4 tâte' aparatele « ce au as pu- 
tere mișcătOrii uă putere luată afâră dia omă' Și ca- 
ri-i adaogă puterea în producţiune, Ș i da 

3; —. Efectele economice: 'ale. nachineloră sunti 
“totii de uă dată de a! suplea la - munca 6menilorii Şi 
de a îmmulţi acesti travaliă, ori -utilisândăi - puterile . 

. naturei (ved Ao.2 capă 11). oră trăgendu uni partitit mai 
"bunii din '6meni şi 'diu- capitaluri, întrale cărora grupe 
mai importante intră şi ele. 
Mal târdii, Gmenii. ai “prinveniti 'la- întrebuioțarea 

aper ca motorii, utilisândii forța produs ă de cădere, — 
Morile de 'apă în timpulii lui Mithridat.:- 

si
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„Apo veni rândulii vântului. — Morile de vântă ve- 
piră în Europa din .Orientă pe timpulii Cruciadelorii. 
„Și In fine-sa găsitii de motorii aburul. ' Elii este 

mal putericii, şi procură avantage mai regulatie” de 
câtii animalil, apa şi vântulii. De: și costă, mal scumpi, 
„lă a înlocuitii pe “tâte cele-l- alte: motâre, pentru că: 
cine-va are acâstă putere. la disposițiunca sea cândii 
voiesce, câtă timpii voiesca," în cătățimea ce voiesce şi 
unde voiesce, de 6re ce vântulii și apa nu poti fi îu- 
trebuințate de câti pre câtă: permite stagiunele și lo- 
calitățile. unde se gisesci, Jocatităţi ce mai totu de 
una sunti puținii favorabile desfacerei produseloră. 

4 - Coasideraţiunile ce presentămii: asupra: avan= 
tagelorii machineloră se aplică descoperirilori ŞI în- 
vențiunilort mecanice, fisice, şi himice. de t6tă specia 
tutulori procedateloriă de ori-ce natură ară fi, tutu- 
lorii progreselorii. resultândii, din aplicarea unui ade- 
vării: economici până aci "necunoscuţi, și avendii de 
resultatii finalii ca producțiunea să fie făcută mai bine, 
mai. multi şi mu eftină Coegli No. 9. de la capii Ț, ) 
„ Avantagele machinelori suntă:. - | 
10 Ele facilită explotațiunea, multorii industrii, ca- 

ri: n "ară exista altminterlea. — Minele şi salinele pro- 
funde: n'ară pute î explâtate, daca, pentru extragerea . 
mineralelori, omului. n'ari fi 'adjutată de „puterea ma-. 
chinelori. 
„90 Pacilită transportati, perfecționândii căile de co- 
municaţiune terestre Şi maritime. Percursurile se facii 
mat iute, mai eftinii - şi cu riscit: mai puţini. 

30 Economisă munca omului. Pretutindini „inteligența 
a .înlocuitii puterea, sâii a dirigeat- -0, acondus- -0, fecun- 

. dat-o mai bine... , 
- Prin adjutorulii măchinelorii, “un lucrători torcătorii de 
-bumbacii face adi de 320 ori mat, multii firă de câți în 1789, 
pe când toreătârele mecanicenu craii inventate, In aințea'
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invențiunet moritoriă de apă şi de vântu, sclari! invâr- teai petrile 'de mâră.' După: spusa lui Omeriă, 42 fe- mei eraii continuii ocupate în casa Penelopei, cu mă- cinatulii grăului necesariii casei. Cea mai simplă m6- ră de apă pâte ' măcina grâu' astădi câtă 150 de 6- meni.' Iar în' morile mișcate de aburi, 20 de lucră- 
tori potii măcina grâu de ajunsi spre a alimenta 72,000 pers6ne. iN Pa | „ o . îi pi si : n N 

„_.* Cu munca economisată, se pâte obține. alte: produ- 
se, întrebuințândi la acâsta orele de. cari lucrătoruliă 
dispune. * Anglii dicii “că fimpuliă este monedă, — mo- 
nedă ce se pote căstiga. . Economiile 'ce din causa 
machinelorii, resultă pentru populaţiuni este lucru con- 
siderabilii.- Unii exemplu, luată dintr'uă miă, va în- 
vedera acâstă. Să presubpunemiă uă liniă de cale fc- rată ce este frecaentată de uă jumătate de .milionu de căletori,: fie-care căletorii,' âmblândii pe acâstă cale, iar “nu .pe drumurile! ordivarie,. economisă“ -două 
ore, şi, prin urmare, pentru toţi, este uă economiă de 
1,000,000 de ore, sâii 100,000 dile, representândi mun- 
ca anuală a 332'6meni, cari 'nu, crescii cu unii bani 
cheltuelile alimeutărei generale, și'ală.. cărora . timpii au uă-valdre multii mai superiâiă aceleia a simpli- lori. lucrători. Mar: puneţi ca cu câte-va decimi de 
ani în apoi, niste. asemenea 'căletorii era expuse la: 
pericole așa de. seridse, în câtii căletorii, mai în ainte: 
de a pleca, credea a face ui faptă mintosă făcându-și 
testamentul. In dilele n6stre, de şi rapiditatea este . 
prodigi6să, chanţele ai diminuată, 'Ia Anglia; abia se înnumera -uă victimă (mortii sâii plăgatii) la 5: sâii 600. de mit de călători,  î-ii a 
“ Credemii de, prisosii a mat stărui spre a învedera 
cumi, mnachinele avândii de efectii abondanța: şi efti-. 
nătatea, produselori, resultatulii lori finali este posi-, „bilitatea, pentru masele de populaţiune : din ce în 'ce 
na mari, de a-și procura: aceste fproduse; de a-di-



trucate, „vea 
-. minua așa suferinţele :loră, de: a 'cresce:'bunulă'loră 
- traii. materială, şi d'a: obține “mediile 'de 'a 'lua : parte 
la! comunalitatea bucuriilorii: intelectuale şi:: morale, 
13 “cari civilisațiunea ne: permite . S'ajungemii. Scum- 

petea produselorii este principalul obstacolii progre- 
*. seloră 'soiotăţei, căci . acâstă- scumpete esta resultatuli 

“ travaliurilorii aspre, grele şi penibile, carii. abruli. 
- sedă pe 'omi (2 și. J1]).: De a i 
*.. Machinele împlinescii' pentru :omi' muncile cele mat 
 ostenitOre şi ial. degradante, ca transportuli greută- 
țilori, desecarea : apei. ceocănitulii ferului. --Prin ac6- 
sta, ele dau muncitorilorii unii repuosii. pe care ei îl 

“potă ntilisa, perfecționândă inteligința lori.“ 
Pe la începutul. secululului XVII, prg: puţine pers6ne 

sciaii să scrie şi să citescă ; acumii este cu totulă din con- 
„tra, şi mal totă lumea pâte. să-şi procure satisfacţiunile 

- ce dai aceste cunoscințe, In aintea imprimeriei, autorii şi 
- copiștii: eraii:rară, săraci şi puţină considerați ; astădi, 
» antoril, editorii imprimatorii “suntă : numeroşi; ocupă 

în societate * posiţiuni onorabile şi potit deveni avuţi. 
Toţi datoresci: acâsta .bine-facerei presei. de imprimată. 
Astăgi, unii simplu salahoră ce cumpără, pentru; 24 
bani, unii jurnal în stradă, este totit aşa de bine in- 

- formatii ca omuli : cel :inal avută despre cele ce se 
-petrecă în lume. Și să mai constatămii că, favorisândti 
divisiunea muncei, progresele “mecanice şi altele. uşu- 
râdă munca” femeel, şi. readucii- pe acesta cu încetulă 
la îngrijirile familiei şi casci..: S'a observatii, în Sta- 

 tele-Unite “şi. Anglia, unde .aplicaăţiunile mecanice 
"ai luati mai. multă desvoltare,. că . femeile lucredă 
” pr6 puţinii la pămtntii, nu se văd cădândisubt greu-. 
«tatea unui maldării de fânii. s6ii de recooltă. Acestă 
spectacoli tristă lovesce, din contra, ochii. în mai mul- 

- te localităţi alte Europei. . ::.. Di 
“ Numat acolo unde produsele suntă multe, bune. şi 

: eftine, şi prin urmare --viăţiuerea facile, mințile se
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+. Botă:-da în numării mare şi la. cele-l-alte ramuri ale 
»: activităței omenesc) — industria, comerciulii, :arţile, 
„ căutările 'sciinţifice ;și filosofice,. a cărorii influinţă la 

- urmă, se: face:simțită asupra Gmenitorii; de lab6re. şi 
". asupra omenirei: întregi. :. - e 
„. In-fine, progresele industriale daii națiunilorii uă 
„dorință şi” mai! mare de a ved6 securitatea Și pacea 
„mănținându-ee, şi legândă din qi în qi mai multi po- 

f- pulațiunile, --prin schimburi. crescânde de “produse şi 
-: de idei, de simțimente, şi de stimă, influința loră a 
-idespopularisatii guera, conchista și dominaţiunea. Dar 
asupra acestui puntă, machinele- şi geniul de inven- 
-țiune exercită. uă. infiuinţa şi mai directă. Perfecţio- 

« nându-se; instrume-itele de destrucţiune :devinii mal pu- 
- tinit vedutabile.  Omenii-sâă ucisii întru dânşii. mai 
“puțină de cândii ai cercatii a se. omoră cu lovituri 
i. de tunuri: Bătăliile cu pușca suntii relativamânte mai 
„. puţinii. feroci de câtii -zicelea, cu cuţituli, spada sâi 
„„baioneta.  Acâsta piovine de 'acolo că perfecţionarea 
iarmelori: adaogă certitudinea, destrucţiunei, și este în |. - 

: natura omului celui . maj ..corageosă ce a îugi de a- 
+. câstă certitudine. .,.. i a 

, , 

„> -4 — Unii scriitori aă contribuatii a fortifica preju- 
-- decata ce condamna machinele ; dintre acestia, suntă 
-:Montesquicu și de Sismondi. i 
„*:. Montesquieu dice că economia ce resultă din între- 
„buinţarea -machinelorii. este. compensată. de: perderea 
«ce facii” Încrătorii cari pâw'aci: erai ocupați la fabri- - 
cațiunea produselori, şi că, în cele din urmă. socie- 

„tatea “sărăcesco cu;sumă: travaliului economisatiă de 
 machină , și perdutii, aceia 'dintre membrii sei pe. cari 
seal privgă ce - Ra 

Nu este adevăratii că societatea perde prin între- 
„buințarea unei; machine sâă printuă nouă invențiune 
ce procură uă economia cumpărătorului. Căci, acestă 

e
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economiă își schimbii. direcțiunea: Şi. fiind: că indu- striile suntii solidarie, ceea ce este economisatii. de! una: se. duce la-a lta ;. ele formâdă uă totime vastii, ale că-i reia “părți comunică prin canale secrete; şi prin.ur=: ;” mare “economiile ce se facă cu dânsa favorisă „travali=" ulă și salariile, .....: ni » Adevărulii este că lucrătorii ce mat în ainte crai în... trebuinţaţi în- acestă fabricaţiune: nu snntă . mat “multă. întrebuințaţi toţi. * Prisosulă va. fi întrebuințată a da: societăței alte produse, de unda resultă crescerea; a; vuției. - 
Acesti dislocare, strămutare a lucriătoriloră. a fostă: 

t 

şi este 'unulă din : obstacolele cele mari la adoptarea machineloră. In' Anglia, lucrătorii: stati: resvoltatii și: au sfărămatiă machinele. . Şi acesta se înțelege până: la Gre-care gradă, câ. ci suntii::nevoiți să ia, ună! altii, genă de ocupaţiune,. ceea ce displace naturel: o=: mului.: :. .. aa ' 

- Subt impresiunea criselorii industriale, de. Sismondi, a disi că o Ti în căte rănduri uă machină va ridica: | travaliuli unul numără :Gre-care de lucrători, ea nu este de doriti, căci tinde la supresiunea :lucrătoriloriă,; cari trebue să. P6ră, 'negăsindi 'ucasiunea de-a între- buiuţa brațele lori. o -- Erorea' sea este că a credutii că trebuinţele naţiu- niloră suntii 
adevărat: J, 

“uă cuantitate fipsă: :Dar acâsta .nu este. 
—B. a demonstrat=o: pentru. că popula-: țiunea se îmmulţesce;-—pentru că pe tâtă diua facemă usă de produse necunoscute celorii: ce. aii viățuită în. aintea n6stră ;—pentru că “machina, reducândă chel-. tuelile de producţiune, cobâră preţiului  produseloră, . provâcă.uă 

crescere . de 
sporire de consumaţiune,. care necesită că. producțiune, și intervențiunea totii atătoră „lucrători, daca iu și ama! multora de câtii maj în ainte;— pentru că, înfine,. produsele crăate; de unii producă=: | toră -îi procură mediile de: a cumpăra produsele crăate. - 

i
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de ună altuli, şi că, în urma acestel producțiuni, a- 
măndoui suntii căpuiți mai. bine. “Aşa dar, pe. câtă 
timpi, întruă ţ6ră, cuuntitatea de produse alimentarii 

„nu- scade, același numără de lucrători potii viățiui. 
-. Si daca, prin; introducţiunea -unei: machini, uă parte: 

-din lucrători devine liberă, ea va găsi de lucru într'uă - 

altă ramură. de:ale: industriei,. spre. a . crâa . produse 
niioe. “Totuşi, recunscemii: că lucrătorii nu se strămu-: 

tă cu facilitate, pentru că sunti nevoiți:a căuta alte. 

ocupațiuni, a învăţia uă altii meseriă, a se subpune la 

privațiunile unii timpi de nelucrare, de unde sfășia- 

ri şi: sufferinţe. (Vegi No. 4 de ia capă VIII). . : 

. Acâsta este uă faptă gravă care economia politică - 

o' recundsce. Din fericire, suntă mai multe circumstan- 

“ţe ce micșor&dă neconvenientele ce poti resulta .mo- 

mentânemente,; pentru clasa lucrătore, din întroduc-: 

țiunea machinelori expeditive.. 
12 Machinele subtil, în genere, scumpe, şi trebue 

capitaluri: mari. spre a; le pune în lucrare. Acâstă di- - 

“Acultate: întărdiă epoca adoptaţiunei lori. . 

: 20 Spizitulu de rutină,. temerea inovaţiunilorii, te-- | 
-merea de. a; perde: capitalurile, întârdiă -aplicaţiunea 

învențiunelori noue, facă transițiunea graduală şi facă 

une-ori să-i dispară neconvenientele. -: -. 

„. 30 Pre câtă arţile se perfecționedă, invenţiuuea na- 

-chinelorii dăvine şi mal dificilă, se faci amehorări-- 
nurmmal de detalii. - : 
Putemii-: conchide că relele . efectele ale unei ma-- 

chinui: sâi: invenţiuni suntă timporrie-și totă de uă: 
dată întrecute: de: avantagele sociale. ce procură. 

„>. Intre“::meghile' de. a: combate meconvenientele ma-:: 
chinelori,, economisti! recomandă 'vulgarisațiunea. pri-: 

melorii noţiuni .ale: economici., politice îu sc6le, prin -
.
 

adjutoruli cărora copiii. cară .voră fi întruă di lucrt-. 
tori „ari începe'a înţelege. adevărata „natură a lucru-: 

“ rilorii; şi:ară fi premuniți în; contra prejudecățilorii ca-,
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ri îi atâța a ură'machinele sti a cnmpta pe uiegit 
chimerice. -- .. i, 

pe i E Ia 
  

e. 
- 

2 CAPU XI e ei 

"2 INDUSTRIA EXTRAGTIVĂ, i 

„1. —'0e conține industria extractivă? i | „12: — Ce este de observatii în privința venătoriei ? 
28... — Ce este de observatii în privința pescuirei ? 

4. — Ce este de observată în privința exploatațiu- 
nei păduriloră? ie re i 

5. — Ce-este 'de observată 'în' privința exploataţiu- 
| nci minelor? - : _ i 

6. —— Considerațiuni asupra industriei eziraclive - 
“lu noi. - 

„1, — In industria extractivă “intră “exploataţiunea 
minclorii, a: păduriloră,- vânătoria şi 'pescuirea, - 

» 2. — In societăţile:primitive,, vândtoria cra. îndus- 
tria principală, căci ele: viăţuia numai din produsul 
vânătoriel.: - Dar cu câtă societăţile ati “în” aintatii pe 
calea. civilisaţiunci, cu atâtii industria vânătoriei a.per- 
dută din importarța sea, căci produsulii s&u este ne- 
certi. -Acâsta a îndemnatii pe Români să facă pro- 

* vexbulii: «În traista: vânătorului şi pescarului, locu- 
vesce sărăcia. a 

„..  Cu:tote astea suntii ţinuturi în cari vânătoria este 
“exercitată de -populi :în “aintaţi în civilisațiune,: căci 
“acesta este singurul partiti „ce ei poti retrage din 
întinsele teritoriuri ce ocupă: blănăriile Siberiei şi A- 
mericei Nordului suntii ' exploatate 'cele d'ântâii de 
Ruși și cele de ali :duoilea de Angli. : Produsulă a= 

:
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jcestorii + blănării se ridică,'ls ; mai. multe; miliâne; pe 
fie-care unii. | ap 

La noi, din indemnuiii puterilorii centrale, judeţe- 
ne'și comunale, st faci, în timpulii. iernei, vânători 

„ca, să distrugă lupi! şi urșii ce caus6dă mari perderi 
agriculturei, omorând vitele, domestice. Pe lingă 
acesta, ori-cine pote “a se arma cu uă puşcă şi a 
urmări v6natuli fGră distincţiune “pe tâte moşiile, fără 
a strica recoltele. Este adevărată că .administrațiu- 
nea a luată':6re-cari.in&suri. ca să 'nu se. distrugă vâ- 

<“natuli 'în timpul fătatului sâu încuibatului. şi cândit 
puii suntii mict..... Dar aceste, disposițiuni înțelepte nu 

-Suntă „observate: nici: de cumii:. Pentru ; acesta,. arii 
trebui, ca în țările civilisate,. s. se facă uă lege. Suntii 
-numerdse și puterice motivele: ce reclamă tă aseme- 
nea lege: 10 Produsulă vânătoriei este uă resorginte 

- alimentariă  preţi6să, a cărul reproducțiune trebue a- 
sigurată, poprindi destrucţiunea sea, mal cu sâmă la 
mărlire şi cândi puii suntii mici; 20 Din puntulă de 

„vedere .ală „securităţei publice, vânătoria pote deveni 
ocasiunea unorii accidente grave şi chiară a crimelor, 

, prin urmare «ari trebui să nu se permită exerciţiulii su 
- acelora a cărorii. moralitate nu este garantată de antece-: 
;„„dentele lori, și să se excludă minorii ce mai 16 any. 30 
„Din puntulu de vedere alu respectului proprietăţei şi 
- ală intereselor agricole, - arii trebui : ca exereiţiulii 

- dreptului de vânarii să fie subordonatii la. autorisa- 
- țiunea: proprietariului, mai cu s6mă în ovarele âncă 
„ acoperite -de fructele -lori; 40 Vânătoria fiindii uă plă-" 
cere sci ui industriă, este pr6 drepti-de.a subpune 

- exerciţiul sân, fie la ună impositii somptuariii,- fie la |. 
„uni dreptă de patentă..: Cu t6te. astea; din puntulit 

- de vedere ali. protecțiunei datorită agriculturei, 'pro- 
. prietarulii s6i arendaşulii să continue a av6 dreptul 
„de a,distruge pe: pământulă său, în totii - timpuliă și 
„fără permisă animalii r&u afăcători şi nocenți. i 

e
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“! Produsulă totalu-alii perimisulut;: ce. este fipsatii as- 
tădi:, la 25 -franci su lei' nuo),: se ridică în Francia 

-pe toti anulă.]a 2,072,778 'franci,; din cari. */," Se: dă „comunelori, -... .-, Teme 
- Statulit mal ia. uă sumă mare din: închirierea vână- 

-torie! îw.pădurile 'sâle,. - cp 
ca . 

î.8. — In țările: civilisate; pescuirea a conservatiiuă “importanță mat mare de câtu:v6nătoria; peatru că na- țiunile ținii multă a: desvolta „mărirea..loră.. Din. a- 
cesta, unele, prin legi și regulamente, ai încorageatii "şi încoragedă pescuirea, acordândii : recompense. :. In 

: Francia, primele ! ce se dat .pescariloră “maritiini -Suntii: așa de mari, în câtii ele întrec val6rea pro- -duselorii . date de pescarii. francesi; cu alte cuvinte, - Francia, pe lângă sumele cele „mari: ce dă pescarilorit Sti, cumpără fârte scumpi produsul pescuivel mari-- 
time, căci străinii ce arii: importa. produse . similiarii „„datorescii a plăti, la dogană, niste: taxe fârte mari. - Dar cu;t6te astea, -pescuirea' maritimă în Francia, ca „tote lucrurile artificiale, nu numat că „Da: dati înain- „te, dar chiară a căduti, Ari fi multă mai bine, pen- - tru Fraucia, să lase liberulă — schimbi pentru produ-  sele pascuirei (vei partea 11 Secțiunea Î).. : 
:i. Norvegia face ună comerciă: mare cu produsulii pes- cuirel.  'Totii aşa este și cu Olanda, — care descoperi » methâda de a conserva pescele, sărându-lii. Anglia o “întrecu, dar fuse şi ea întrecută de Statele-Unite, în 

„ceace privesce pescuirea cea mare. - Americanii în- 
„ trebuințedă 6meni mai puţini, şi prin .urmare,: reducii - cheltuelile. de producţiune, pentru:că 'aii reușitii a da - navelor lori 'uă formă mai apropriată căl&toriilorii ; --dar: adevărul este că:se expuni. multă mat. multă. „ ="Suntii - âncă unele: țări, ală * cărora nutrimentii “se compune. mal numai.de pesce;! așa. suntii Jocuitorit țăriloră de la nordii. Pe lângă acestea, națiunile ce
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postescii : (chrestinii de rituli orientul şi occidentalii) 
consumă pesce; multi. "Acâsta a făcută :pe unii, (în 
secolul ali 47-lea pe cândii' Olandesii, ce suntiă pro- 
testanţi excelau în pescuire,) să dică că: „protestanții 
“se înavuțescă exploatândii bigotismulii catholicilorii.* 

La noi, Danubiulii cu numerdsele sâle bălți şi cur- 
suri de apă ce-i suntii tributarii conține pesci fârte 
"mulți. . Atăti. Statulă, câtă şi particolarii ce, ca -dân- 
sulii, are” bălți. pe: moșiile lori, retragii: de la acestea 
ună venitii mare, căci populaţiunea română, ca una 
ca. postesce, ' consumă. pesce, icre carii nu suntă de 
câti oule pescilorii, raci, etc.,:în cătățime mare. Bine 
„ai fi, pentru considerantele .coprinse . subt numerulii 
-1. de;la paragrafulii precedentă, să se ia Gre-car! mă- 

"„Suri şi în .priviuţa pescuirei, ceea ce ară aduce Sta- 
„tului. unii, adaosii. de veniti, mai cus6mă că,. după ar- 
ticolulă .476 din: codulii . civilii, tâte riurile şi gârlele 
;năvigabile şi flotabile . aparţinii domenului : naţională. 
„"Acâsta o reclamămii cu atâtit mai multi, cu câtii, 

în. multe: lecalităţi, pentru. ca -pescuirea să d6 unii re- 
- Sultatii: ma! mare, .dobânditii. cu--mat puţină ostenslă, 
“se corumpii, se înveniu€qă apele cu varii nestinsă și cu 

” substanţe . vegetale (gogoși de pesce), r&u ce se pro- 
pagă în. totă întinderea cursurilorii de apă, cu curen- 
tulă, şi care face să peră toti pescele. conținută în- 
“trâsele. - . DD Ie aaa 

i. Au — În: țările ce păşescii pe calea civilisațiunel, și. 
- exploatațiunea - pădurilorii a .perdută din importanţa 

; sea.. Pretutindini: pădurile s'a retrasii în apoi, at dis- . 
părut din aintea: agriculturei. . Acâsta are loci a- 

-; cumii în unele regiuni ale. Americel, Rusiei, României 
şi Turciei.. Pentru a-și procura materiale pentru ar- 
chitectură şi combustibilă,, dar mai cu sâmă 'spre a 

„: întinde, mări orgârele necesarii agriculturei, s'a făcută
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şi se face uă gueră așa.:de neîmpăcată păduriloră, în - 
cât: ținuturi întregi ai remasii .chelbașe de arbori. -;" 
- Munţii . nostri;și d6lurile nâstre cari nu sunt: de. 
câtiă .pedestalele lori: presintă, p'alocurea, acesti tristi 
aspecti. i 
Lipsa pădurilorii are neconveniente grave, mal cus6- 
mă pentru tărâmurile înclinate, cari nu numai că suntit 
lovite de ;uă, sterpiciune absolută, dar comunică ac6- 
stă 'sterilitate și sețuriloru învecinate... Călătorii sunti 
loviți de marea cătățime de pogâneice, pe Topologă,: 
nu mal potii servi agriculturei, din causă că suntt îne- 
cate, acoperite de. petre -cari - s'au 'rostogolită - și se 
rostogolescă după. înălțimile . chelbașe, resultati alu 
exterminațiunei pădurilori. a i 
-S'a observată, în Francia, departamente a căroră 
ponulațiune perea'din ani în ani, din. lipsa :păsciu- 
uucloră.pe munți „şi în. ălţimi : (departamentele Alpi- 
lori). ui ta e 

Ve lângă acestea, tăierea păduriloră produce băltaie, 
„ce ocasionedă friguri. Acesta explică pentru ce ţi- 

nute întregi, altă dată prospere, suntă astădi deşerte, 
nelocuibile, Multe localități ale Asiei --Minore şi Sta- 
telori-Bisericei (Lacurile Pontine), ne presintă. acestă 
tristă aspectă. noi 

Ocasion€dă chiară inundaţiuni, .eșirea. gărlelorii ŞI: 
râuriloră din . matca lori. . provocate de 'apele ce se 
prevălesci,. coborându-se ; după. în ălțimi, multi. mai 
iute de câtă pe cândi aceste în şlțimi erai acope- 
rite cu păduri, căci atunci fie-care rădăcină împedica: 
răpedea scurgere in vale.a apeloră provenindiă din. 
„ploi. : ” DE Pa 

-: Ocasion€dă secete; este ună. adevără recunoscuti 
de naturalisti - că pădurile atragi “noril și prin ur- 
sare ploile, și că, întocmai ca niste bariere, neu- :. 

"tralisă uscăciunea vânturilorii. i: a 
„Pentru. întâmpinarea tutuloră: acestoră neconvenien-:
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te, națiunile  civilisate aii făcutii legT cari poprescii de- 
vastațiunea,'.pădurilorii, : poprindii. pe proprietari :: de 
a “doboră, într'ună siagurii anii, arburii după uă mare 
întindere de locii..  In.acâstă privință, credemit “că și 
la noi, celă puţinii pentru. multe locălităţi, a venită 
timpulă a adopta înţeleptele măsuri la cari ati avută 

„Şi ali recursi: naţiunile civilisate,! -. i. 
„Dar Francia nu s'a mulțămită numar. cu atâtă. Ea: 
a considerată ca uni interesiă! generâlă: replantațiu-: 
nea ținuteloră chelbaşe, și de aceea a întreprinsă lu-: 
crări mari :cu. che.tudla  contribuabililori, “poprindă. 
tăierea. pădurilorii: după în ălţimi. N RI 

: Intervenţiunea Statului pentru reanccperirea: cu pă: 
duri a locurilori chelbaşe noă:ne pare a' intra în ca= 

tegoria acestoră .puține lucrări în. cari acâstă inter- 
venţiune se: pâte permite şi justifica. Căci pe teră-: 
murile încuinate,. căștigurile. resultândii, din vendârea: 
pădurilor nu compensâdă relele ce tăierea ocasion6qă.. 
„Câtă arii căstiga Bărăganuli de ară fi plantată | 

+5. —. Exploatațiunea minelor s'a desvoltatii și -se 
desvoltă , merei, : adică a mersi în :simţă invers cu 
vănătoria, pescuirea 'și: exploatațiunea.; păduriloră, ..Şi 
acestă importanță. exploataţiunea mineloră a dobân- 

„dit-o numai din-ală 18-lea seculă. .. . 
_- Causa acestei desvoltărei este că ea cere mal multe: 
lucrări -de:câții pescuirea, vânătoria. Și. exploatațirnea: 
păduriloră.: Respândirea învățiăturilorii a permisă a 
a se întrebuința machine procedate, ete.. cari ai per- 
misi a. facilita,“ aceste lucrări “Şi: touă. de uă 'dată a 
da produse mal abundante. a 
„Nu se . poti, evalua,: aşa de enorme suntă, produ- 
sele exploataţiunei mineloră.. e: ei i 

26. — In privința industriei extractive,.a mninelorii, 
şi. cariereloră,: noi. Romănii suntemit forte: înapoiați.



, 
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- După” cumă arii mat spusii, Statul - și a reservâtă - 
monopolulă -exploataţiunei :: sărei, care 'a mersi totii - scumpindu-se, fără ase. lua în: considerațiune:.că a- 
vululă nu consumă mai multi sare de câtii săraculii. 

-„ba âncă că ţeranit consumă multă mat multă de câtă - - orășenii, fiindii că o dai vitelori s'o- lingă.  Prinur- 
” Mare, suirea : prețiului sărei cade.mai puţinii pe cei 
““avuți.-și. mai multă pe cei.săraci, şi totii de.uă dată . împedică pe' cultivatori de a nutri . bine „vitele loră, „ adică, nedirectii, lovesce agricultura:  . aa 
1: Pe lângă: acestea funcţionarii, -pentru. că, precunmii 

amii mal disă — o, ai plata: muncet loră asigurată în 
toti casuli, chiară cândă întreprinderea la, care se aplică servicele loră, nu dă folâse mari, nu, facit ni- 
mică pentru ameliorarea procedatelorii . extracțiunci. - 
Ac6sta explică starea primitivă a:machinelorii între- buințate la salinele. i6stre, unde menit şi animalit - 
facă totuli. Industria privată de multi ară -fi întro- 
dusii acolo machinele - şi procedatele perfecționate ce sai adoptată de multii în salinele și cărbunăriile Sta- 
telorii civilisate, ceea ce arii. fi immulţitii cătățimea : 
“produsului, împuținândă totii de uă dată şi .cheltuelile | de extracţiune. Adăogaţi că, din lipsa căilorii de co- : “ municațiune, sarea, ce. este unulă. din “acele. produse 
cari, subt ună volame mare, conține uă valore forte 
mică, costă multi pentru transportă: Dă ie Pe ici'pe colo,'se extragii : păcură, petre de mori 
şi pentru pavagii, şi se face varii. "Dar .şi acestea ca 
„val. de capuli 'lorii. ca ee : Câţi pentru exploatarea metalelorii proprii dise, de cari pântecele munțilorii nostri este plinii, nu sa făcută “absolutamente nimici pân'acumii: atâtiă pentru că noă - Românilorii ne lipsesce în genere Spirituli de intre- 
prinderi, resultatii ali multelorii asupriri, câtii şi pen- 
tru că, guvernul n'a datii vre-uă dată: cea mal mică 

- impulsiune spontaneităței individuale, prin -legi bune,
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prin încutageri. date. cu multă - chibzuire,. prin învă-" 
; țiăminte: utile “şi chiară prin, uă. iniţiativă prudent. | 
-“Aicl-este unulii din acele casuri pentru cari admi- 

2 temi intervențiunea gavernului. : i: ii .. ; :...Dar acâstă' intervenţiune :nu. voimă să fie fără mâr- 
- gini, căci nu voimii - ca: Statulă să calce peste liber- 

- tatea individuală.: Pentru aceea, ceremii ca Statulii să :. intervină numai în măsura, neputerel individului, în- 
„cetândă cândi “acţiunea: individuală devine - suficentă 

“şi face ca acestă intervenţiune să fie de prisos, căci, 
"după nof,. intervenţiunea - Statului 'se justifică numai 

- prin uă necesitate socială. ei 
A ri La ţa 
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îm. — "Câte: specii de culturii: suntă ? — Descrierea - 
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4. — Ce: observafiune a fecutiă Licbig? 
5.1" Cumă pulemii faceuă înduoită recoltă în cli- 
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„noi anatulă mostru 2. îi ui 
> nn 6..——. Despre cultura, mare şi mică... i n. 
„în Ze —: Causele: miseriei în. care se află Populațitinea 
ie rurală la RO i 
n 8.. —. Ce este maj, bine, pentru consumatori şi pen- 
+ ru producătorii, a: fi proprietară seu 'a- 

- ani o renaşte 
9. —. Sârtea' unuiiproprietariă snarc ce explătă: ân- 

  

în :SUȘĂ moșia: Sea. : . i i
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10, — Sârtea unui proprietarii ce arendetă moşia 
” sea. ATEI 

11. — Sistemele de amodiaţiune. — — Arenda şi De: 
“vălmășia seă la parte, . m 

  

.. Obsercuţiune, — Ne ami întinsă multă asupra  agricalturei, 
fiinâii că ea, pentru multii timpi, este singura sorginte de avaţiă 
pentin ţera pâstră. — Dea Dumnedeii ca pe fiitorii. scolile de a- 
gricultură. să se îmmulţescă, ca şi fermele-modelă, prio, adju- | 

„_tornlii cărora colturele cele bune se propagă, ca” şi instrumentele . 
pertecţionate, căci: pân "acumă, cele mai dată resultatele ce naţi: 
unea era -in drepte să asteptii în proporțiune cu saerificele ce-și 
impune peniru întreţinerea lori ! , 

L: — - Agriculture, datoresce omenirea 'starea de i 
vilisațiune la care a ajunsii în unele ţări. Căci. tote 'u- 
surile sociale aă -apucatii uă cale mai bună de la des- 
coperirea' sta. . Omenit. al pututii viățui pe unii loci. 
mai restrinsii, . ceea ce 'nu se putea face: mai în. 

ainte, pe -cândii vânătorii se exteriminaii recipocamen- 
te, de se întâlneau. Toti așa cra și:cu: economia 

păstorală : cândă uă altă seminţie venea: cu turmele 
s6le să păsciunede pe tăremurile unci populade,” ac6-. 

"sta cra obligată a: respinge pe cotrcpitori.: Bibliane 
spune ca Abraham s'a certati cu nepotuli: său Loth, :. 
din causa păstoriloră lori. In" economia rurală, tre- . 
buindii ună loci mai: restrânsă spre a viăţui, acâsta 
a permis ca Gmeni! să sapropriă unii de alții, Şi ” 
fiindă că recolta nu 'se face. pe dată după semănături, | 
cată ca câmpurile cultivate să nu fie devastate între 
aceste duoă epoce: interesulit reciprocă” ali: "popula 
delorii : date la agricultură le făcu să steă în pace: 
gucra. deveni unii lucru anormal.  Omenii admistră,. 
din acesta, daca nu proprietatea, , cumă 0 înțelezemă 

„„astădi, celi puţinii unii: felu de posesiune, basată pe 
„ocupațiune. Proprietatea pământului. aşa 'cumii există 
astădi, adică individuală, nu era cunoscută p "atunci, 

„TTX
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Păniântuli” era comuni, aparținea tntulorii' membri- lori seminţiei ; nu era, după cumii îmi. (isă, proprie- tate individuală, ci: colectivă. Acesta este causa lup- telorii -continue ce ai loci în Algeria. Arabii nerecu- noscândii. și nevoindii să admiţă “ apropriaţiunea indi- viduulă a pământului, ceea ce este trăsura caracteri- stică a Francesilorii și a celorii-l-alte naţiuni civili- Sate. .... a DE „Nu ne puteniă reține de a observa că socialistii şi „comunistii ce tindii la restabilirea comunalităței de Dunuri, vori să reafunde omenirea în barbaria prinu- - tivă, în care găsimă comunisruliă, adică lipsa pro- prietiiței individuale. | a | „= Reluândă, agricultura a pusi capătii barbariei pri- mitive,. şi a dată civilisaţiunei singurele base pe: cari vă putea să se asede și să 'se: consolidede.. „Căci, în locul resorgințeloră necerte, precarii și totii de una aesuficente, ea dete Gmenilorii resorginți regularii, do- bândite la epoce precisa, ne nai spendurândi de ha- zardulă întâiniriloră, ci chiarii de voința. celorii ce le crăa..' Omenii a cărora existență fu acumii asigurată, bucurându-se. de -uă abondanță pentaci necunescută, a- „Vură în fie repaose d: consacratii la munci felurite; ci adunară lumini şi cunoscinţe, și pe dată spirituli lorii se lumină. Ei putură a-și clădi locuinţe, a-și fabrica vestminte, a schimba între dânșii produsele di- ferentelorii industrii; despărţirea ocupaţianilorii înce- pu, şi pre câti descoperiri din ce în ce mai nume- r6se veniră' a-i pune în stare să-şi perfecționede ope-' rile și să deschidă-activităței lori căy nuoiie, pre atâtă avuțiă și sciința înlocuiră miseria şi ignoranţa ori-.- $ 

ginarii. Na „i a. Agricultura se'-distinge esențialemente de, cele-l-a]-:. te industrii prin-accea. că, în acestea din urmă, 0- muiii utilisă puterile fisice sii chimice. "spre a: da: uă altă formă materiilorii dejă existende, spre a le da 
4



INDUSTTIA AGBICOLA i 135 

utilitate, de 6re ce, în 'agricultiră, întrebuințedă uă 
putere superiâră, puterea vitală, vegelatiă . (ce este 
mysteri6să) spre a îmmulți obiectele, . = 

Este pre adevărată că, şi în industria extractivă, îm- 
“mulțimi obiectele, dar secâudă sorginteu, ceea ce iu 
"se întemplă cu agricultură, căci pământul, prin în- 
grășeri şi amendamente, nu desâcă, ci dă, din contra, 
mai multe produse. -. e DE 

Uni alu douilea: avantagiii ce mat are agricultura 
„este că n'avemii a ne teme de cuva ce este de te- 
mută în cele-l-alte industrii, de unii excesă de pro- 

“ducţiune, și consecuințele acestui excesii nu suntii toti 
“acelea ca pentru cele-l-alte industrii, unde atunci sa- 
lariile scadă, preţiulii produselori, scad, întreprindă- 
torii se ruină (eg No. 4 de le capi X VIII). 
In agricultură, din contra, salariulă “lucritoriioră 

sporesce întrunit modă 'absolutii, şi accsta este ade- 
iverată și “chiar cândă taxa salariurilorii nu cresce, 
"căci lucrătorii poti atunci să-şi procure .objectele ne- 
“cesarii -subsistanței lori cu prețiuri reduse, fiindă 
că ele sunte în abondanţă, . ::: ii: 

- Cultivatorulii “nu duce -tâte produsele la tergi;. ci 
pune de le consumă de lucrători pe locii, şi execută 
“ameliorațiuni ce'n'arii fi făcută la uă altăepocă. 

Adam Smith a observati că, în anii de abondanţă, 
"salariulă lucrătoriloră intrebuinţaţi la cultura pământu- 
lui cresce.. A 
„Acesti lucrători ceri atunci inai multe produse ma- 

nufacturate, fabricele, spre a intâmpina - aceste cereri, 
„datorescii a produce mai multi,.și prin urmare, în- treprindătorii - de 'industriă întrebuințâdă “mai mulți 
lucrători, ceea ce are de'resultatii ridicarea salaric- 
„lori. Așa tâte se încaten6ţii în viația economică 'a 
societățel. EI N 
„De aceea, și vedemii: că, în ani „de“ abondanță, se 

întreprindă lucrăn mal multe, şi tâtă lumea prosperă. 

(RI ,
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:,_Ună ală treilea avantagiii pentru agricultură. este „că nu vedemila dânsa acestă strâmtorare ce împe- dică cele-l-alte industrii, din causa, lipsei. materiiloriă „Primarii (cumii Sa. întâmplatii,, în. anii din urmă din „causa bumbacului), şi. prin urmare crise desastrâse ce "decimă populațiunile, prin miseriă. - Acesti aderării 
probedă că guvernele cari, întruni modii artificiali, îmmulțescii industriile, adăogă aceste crise. 

.. Ună ali patrulea avantagiii pentru agricultură e- 
ste.că muncitorii sunt mal sănctoși și mai robust. „Nevoiţi, a face multe observaţiuni,. de natura variate- 
dorii operațiuni ce reclamă cultura pământului, ei do- 
bendescii, din experiioţă, multe cunoșcinţe despre le- 

i 

s : 
Sile naturei, şi ai spiritulii desvoltatii, 

„_2. — Agricultura imbrățiședă: tote Icrările prin 
„cari omului constrânge pimântulii a produce după voiea 
trebuințelorii, sâle. “Aceste lucrări sunți numerâse şi diverse, ceea 'ce face neposibilă înnumerarea . lorii, 
Dar ele potu fi clasificate, după destituațiunea lorii, în 
pateru rămuri distinse. . Ă 

19, Luciări afectate, la preparațiunca pământului în „aintea semănăturilorii ; . . 
„2% Lucrări de semnături, de 
-ta diverselorii produse; a 
„3% Lucrări de; conservațiune și de prepararea pen- 
tru vândârta produselor recoltate; | 
„49 Lucrări necesarii pentru crescerea și îmmulţirea 
vitelorii, ete,, ca şi prepararea produselorii ce dai, ete. 

:_ Pie-care din acoste ramuri se subdividi. Ble suntă |. „remarcabile prin diversitatea; lori. Nu numai că fie- . 
„care speciă de pământă: vrea, uă lucrare particolariă, 
„dar âncă şi fie-care ano-timpu cere pe ale sele ce se “Succedii totii. diferente, și comandă agriculturiloră a- 
„Plicațiuni niloiie_'de inteligenţă şi de putere. . 
„Prin acesta industria agricolă mal diferă de cele- 

cultura și de recol- 
,
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l-alte industrii: dițisiunea muncei nu este posibilă în agricultură. Celii mai micii cultivatori are 'uă mul- țime de sarcini pr6 ncasemănate spre a put€ împlini. pre tâte cu nă egală dexteritate. Concentrațiunea în aceleaşi măini a n“ătoriă lucrări, diverse de aplicaţiune și de torme,: împedică progresulii artei rurale. ! 

3, — Suntii mai multe spocii de cultură: Cultură! extensivă, care se face pe unii terămii întinsă cu ună capital micii; şi Cultura întensivă, câre se face p'unii terămi restrânsii, dar cu capitaluri mari. 
„Ntre aceste doue specii de cultură extreme, sunt: altele: culrurile dianaiale, în cari pământulă produce unii anii, iar altul se repâusă ; culturile trianuiale; în cari pă- mentulă se repausă numai unii ană din trei; și cul- turele alterne, în cari pământulii este mercă cultivată, produce totii-de-una și nu se ss repâusă nici-uă dată, fOră a sărăci cu tâte astea. Ac6sta vine de acolo că nu se cere pământului același produsă; cereale de exemplu, ci aci cereale, aci legumindse, aci - rădecini, şi aci “erbe, a a Este de observatii că cultura extensivă se face totii de una în mare, de dre ce cultura intensivă se face totii de una în micii. Suht No. 9, vomă reveni asu-: pra culturei mari și culturei mici. Ra Cultura; extensivă este întrebuințată. în ţările ce ati: uă întindere pr6 mare în râportă cu populațiunea și lipsă de ' capitaluri, ca regiunile Australiei, Ameri- cei, Ispania, partea orientală a Austriei, Turcia, Rusia şi Rominia. Cei ce se ocupă cu cultura pământului întrebuințedă instrumentele primitive, seminţe d: uă cualitate prâstă, cultivă numai duoe sii celă multii trei“ specii de graminate și uă întindere de pământii multii mai mare de câtii le ară permite mediile. s'o. facă bine, 'T6le acestea, este învederatii, faci ca produsele să fie mat multă uă liberalitate a aniloră
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abondanți, şi, nici. de cumii a..muncel inteligente şi: 
stăruitâre. Cu tâte astea. chiarii în anii de abondan.- 
ță, produsele ce sa, recoltă după duoe pogâne nu e-. 
cuival6di produsele ce arii da unii pogonii cultivată. 
bine... Pe lângă acestea, cultura extensivă expune pe. 
cultivatori la. perderi. mari şi țâra, daca nu la famete, 
dar celă puținii la .caristiă, pentru că, fiindă mărgi-" 
giniță, după - cumii -ami disii la duoe trei specii de 
plante, se întâmplă de multe ori ca .anulii să nu fie. 
favorabilă la nicl-una: din ele.. Se mai perde pe toti 
anulii uă mare parte a suprafăcei pământului arabil, că-. 
ci. neingrășendu-se regularemente, se lasi periodicesce 
în repaosiă, subt, denumirea de perlâge sei prosiă. Aşa . 
dar. putemi ' conchide că cultura extensiv este, din 
tte punturile de vedere, condemnabilă. .. E 

„Cultura .intensivă “este întrebuințata în ţările: 
ce ai, ună teritorii mici şi uă, populațiune forte mare, - 
ca Anglia, Belgia, Prusia occidentală, unele regiuni. 
ale Fraicici; dar o găsimă mal cu sâmă prin oraşe 
s6ă în apropiere de ele; unde chiria pământului este. 
scumpă și capitală abondă. Putemu a ne face uă i 
dee despre , dânsa, observândi cultura grăâinariloriă 
(zapzataiizop5) de la noi, cari, dintr'ună câmpii de 
unulii sâi duoe pogâne celii mulți, scotii mii de lei. : 
Ei nu numai că nu lasă uă:palmă de pămentă fără 
a, produce. dar faci chiarit, câte duoe şi trei recolte, 
scoțândii: din pământi totii ce este materialemente po--- 
sibilii... Dar.pentru acâsta; trebue îngrăşeri, seminţe, 
instrumente, şi brațe multe, sâii mai bine Qicândă ună 
capitalii mare, prin. adjutorulii căruia tâte acestea se 
poti procura, ip e 
„Băligarulu: sei gunoiuli, ce pârtă în agricultură de- , 

numirea de îngrășeri,. înlocuesce, restituă pământului. 
părțile desecate, de cultură. i 

pa N a: i
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4. — Domnului Liebig, celebru chimistii germanii, 
a studiati chimia aplicată la agricultură: Eli a de-: 
monstrati - că, în țările cu uă populațiune mare, 0-, 
menirea, din causa câlii pe care a apucatii în privia-, 
ţa culturei pămâutului, a să ajungă la uă sărăciă com- 
plectă, la desecarea pământului, la famete, basându-. 
se, pe aceea că materiile fecale ale 6meniloriă se perdii, 
iar. nu sunt. restituate pământului, de unde provinii. 
Căci astfelii pimentulii perde sărurile conținute în-. 
tr'ensele. 

Acestă aserţiune a atrasi atenţiuneă tutuloriă spre 
a conserva produsulii scurgătoriloră ce se perdea și 
se perdă în. cursurile de apă înfectându-le, imitândii 
cele ce se petreci de vecuri uitate în FI landra, de. 
unde acâstă specii. de îngrasere a luatii numirea de 
îngrăşerea Mamandă, DI 

3. — In climatuliă nostru , ajungemii a face uă în-) 
duoită. recoltă, întorcândii pâmântulă pe dată după cea 
d'ântâiii, şi semânându-lii cu erbe sii rădecini. Fla- 
mandii, multi mai la nordi. de. câti noi, facii nu nu- 
mai ca pământul să producă pe fie-care ani, dar ; 
chiari de duoe ori în acelașii anii. Sunti erbe şiră-, 
decini ce nu ceră:unii timpi îndelungată spre a-şi 
da fructele lori, ecea ce dă unii suplimentii nutrimeu-, 
tului „Smeniloră şi viteloră. 

6. — Acumă, intrămă “tn mai multe amănunte a-.. 
supra culturei celei mari și celei mici, care nu tre- 
buc confundată cu proprietatea cea mare sii cea mică, 

„căci suutit țări în cart proprietăţile” teritoriali suntit 
mari, iar cultura mică. „Așa este “Irlanda. Pămân- - 
tuli acestei provinții a Marer-Bretanil este împărțitii 
între pre puțini proprietari, cari codricescii.. marile 
moșii în bucăți mici, închiriândi despărțite . “fic- cară ! 
din . aceste bucăți. Sunt iarăși țări cu proprietăţii,
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mari și cu' culturi. mari, ca Anglia, partea :orientală a Prusiei, Austria, Romănia, etc. In Francia, Belgia, Olanda și Prusia occidentală, este contrariulii, adică şi proprietatea și cultura Sunt mi, - “Cultura mare are avântagele și” neconvenientele sâle, totii aşa este şi cu cultura mică, : . “Trebue exploatațiuni mori spre a trage profită din invenţiunile noue privitOre .la machinele agricole,: ceca : ce nu se pâte face în cultura mică, afără  numat: în casii de asociațiune între cultivatori, ceea ce este ună Incru mat nepracticabilii, căci asociații ai trebuință de machine în același timpi. Ei ' Anglu Artur Yung, care a scris multii 'asupra u=. griculturei și a începută căletoriile sele agrivole în 1789, constată, în numerâsele s6le căletorii pe con=:! tinentă, că agricultura lui era cu: multi ma! inferi6- ră aceleia a patriei sele, Și acâsta inferioritate, elă o-atribuă culturei miei, demonstrândii: că ună ținută de 40,000 hectare, cultivatii îu micii, cere unii nu- meri mal înduoiti de ment, vite și instrumente a- gricole, de câtă aceeași suprafaţiă cultivată în mare ; și că aceste puteri s'ară fi pututi economisa şi în- trebuința la alte industrii, dândiă produşe niioie. “In adevării, mai multii de duoe “treimi ale popula- țiunei France - sa ocupă cu agricultura, și mai toţi Sunt în același timpii proprietari, pe cândi numaj uă treime din populațiunea Angliei, co se ridică la 31 milione, se: dă la cultura pământului : și cu tâte as- tea . producțiunea agricolă a Anglici întrece p'aceea : a.Franţei. .- - a ui . ; Dar trebue să Spunemii c'acâsta superioritate 'a a- griculturey Angliei, unde există cultura mare, este-uă  . excepțiune: 1), căci în tâte cele-l-alte țări ale Euro- . 
T——— SEE _ | ME a _) In aintarea agriculturei Angliei depândă de mat multe! cause diverse; mai ca sâmă de datinele proprii ţări, iar nu din aceea 

4
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pel unde există cultutura . cea mare, agricultura este mulvii mai inferi6ră aceleia unde există cultura mică. Acesta vine de acolo că, în cultura mică, cultivato- 
ruli, fie stăpâni fie chiriaşi, muncesce pentru densulă, 
iar nu: pentru altulii, ceea ce este unit stimulantit ma- re; de ore ce, în cuitura mare, mercenarii, stu clă- - cașii muncescii subt priveghiărea unul omi ali între- prind&torului și mai nict-unii interesi la. resultatult “producţiunei. - Cu tâte astea, nu se pote. contesta, că, în cultura mare, este trebuința de mai puţini 6meni, 

-xite şi instrumente. . - | n 
Dar pote urii să dică că se strecâră erori compu- 

-rândi țări așa de depărtate, pentru că situaţiunea lori 
„economică. este prâ diferentă, scu din causa guverut- -lori lori sâii din. alte multe circumstanțe. Ca să nu 
„remâe nici ui îndnoflă, să . vedemii ceea ce se pe- trecii în aceeași țâră. In, Prusia şi România, ținuturile cu cultura mare nu numai că produci mat puținii de 
câtă, ținuturile cu cultura mică, dar chiarii. număruli 

-vitelorii este mai inferiorii. Din tâte acestea, putemii 
conchide că, pentru :uă.naţiuue, 'este mal. folositorii 
cultura. mică, şi,. prin urmare, împărirea proprietăței fonciariă la uni numără de familii 'câtii S'arii  pută 
mai mare. (Vegi ce s'a disit despre monopolurile na- 
turale, subt No. 6, capulii IX), 

1. — Causele miseriet în care se află populaţiunea 
că proprittaten fonciariă este concentrată în măinele a cători-va : mii de tamilir. i - , i 

- Pe continentii, libertăţile politice adi fostă până ieri și sunt chiară astăqi târte infericre' acelora ale insuleloră . Britanice, şi "câmpia se despopoula de partea inteligentă 4 loeuitoriloriă săi, spre a se duce în capitale, a se apropria de monarci, carii respân- descii tâte grațiile... Aşa, locuitorii câmpiiluriă - remaseră îa îgnoe „ranță, din care ei n'aă eșită încă, NE SI "In Anglia, se întâmplă cu totulă din contra, partea cea inteti- „ geată, luminală a nuţianer locui la țeră, din care - causă pămta- “tală fa mai bine caltivată.. : Ei ae
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nostră rurală sunti multe şi diverse.. Nu ne putemă 
„reţine de a nu indica unele dintr'ânsele. : aa 

19%. Şi mai în ainte, dar mai cu sâmă de la împro- 
prietăriiea țeranilorii, s'a observatii, -se petrece şi la 
noi ceea ce se vede 'în țările unde există cultura mică 
şi unde pământulă este cultivată în mare parte dea- 

„“rendași: scu chiriași mici: sortea acestora nu cores- 
“punde nici de cumii cu posițiunea la care aspreleloră 
munci le ari. da drepti. Forte numeroși, ei îsi facă 
uă concurență neraţionabilă,. desastrâsă, oferindă uă 
chiriă s6ă arendă enormă proprietarilorii si arenda- 

“giloră ce aii luată d'a dreptulii:de.la proprietari a- 
„ceste moșii. Ad&ogândii. la acâsta că cheltuelile de 
“producţiune sunt iar forte mari, ne convingemii că, 
cu tâtă îmmulțirea produseloră ce acesti cultivatori do- 
“bândescă îu anil de abondanţa, deducândii arenda şi 
“cheltuelile producţiunei, le remâne prâ. puţini, prof- 
tele lorii se reducii mai la zero. : i 

De desubtulă “acestori: mici subt-arendași, se gă- 
'sescii simplii muncitori, alu cărora salariă este ne- 
iinsemnâtoriii şi carii. suferit de miseriă. Ra 

” Toţi depândă de proprietari sâi de substituţii loră 
(primii arendași) cari sugă mai r&u de câtă lipitori- 
“le vlaga bieţilorii ţărani. - | 

Eco una din causele pentru cari țeranii nostri! nu 
potii da în ainte, nu potii a-și ameliora sârtea. Subt 

“numirea de învoieli, proprietarii şi arendașii storcii şi - 
“măduva din ci. Durerile ce acesti nefericiți sufere 
suntii cu atâti mai împungătâre, cu câtii proprietarii 
şi arendașşii sunt (ca la noi) în mare parte străini, 

Şi administraţiunea -le vine în adjutoră, ca să-I asu-! 
“prâscă ! : 

Se va dice pote, România are-uni teritorii forte 
întinsă în proporţiune cupopulaţiunea sea. Din -acâsta 
proprietarii s6: arendașii sunt nevoiţi a lăsa mat josii, 
de câtii în alte părți arenda sct. chiria  pămân-
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tului, căci închirictoriy sei arendașii mict arit închiria s6u arenda locuri după alte MOȘII. Aşa arii fi daca feranil ară. fi nomadi, dar ei sunti “aședați la ună ocă, În comună. 'Trebuinţele lorii prin urware sunt locale. Din acesta, sunt nevoiţi a subscri ln con- dițiunile cele mai aspre. Apoi, unde. mat puneţi, că w'avemii, drumuri, ceea ce ține. pe omii legată de 10- culii uude se află, ca p'uă plantă? - Țiindii loci de Prefecti în județulă Vlașca; unda populaţiunca este forte rară, ami vădută condițiuni Ja cari subscriseseră țeranil, condițiuni ce pari fi fosti admisibile. Ei constituaseră uă: servitudine pe locurile ce le aii concesii legea rurale, în favârea pro- prietăţei ce lei mari. . E 
Se obligaseră a nu recolta produsele după pămân- tulu propriii ali lori, mat în ainte de a culege pro- dusele proprietăţei! 

-2* Impositele în profitului Statului, judeţului şi co- munei ce plătescii cultivatori! nostri suntii în dispro- porțiune cu venitulă lori. In comparațiune. cu ceea ce, pentru uă cătățime egală de venitii, dati cei avuţi, impositele plătite de cultivatori suutii enorme. — Ca remedii, recomandămi proporţionalitatea imposite- - orii. | | 
- 30. Lipsa de iuvățiătură. Nu cregii, prin comine- le rurale, să fie gece la suta de individ cari să scie a citi, scrie și calcula. Deshereditaţi astfel în pri- 
vința luminelorii, nu este învederatii că ţăranii nos- tri Sunt, cu drepti cuvântă, consideraţi de arendașii- Străini, ca ui materiă exploatabilă, ca uă turmă de ol :ce trebue mulse și tunse dest? | Nu se pâte calcula transformarea ce aru lua în scurtă timpi cele trei pătrimi ale populațiunel nâstre, „daca S'arii adăpa la fontâna sciinței. Spiritulii de ru- -tină ară dispărea, instrumentele, vitele şi chiar pro- 
cedatele agricole s'arii ameliora, ceea 'ce' arii permite -
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ca subsistanța 'țăranilorii să fie mai asigurată. Ari în- 
ceta de a petrece. dilele și nopţilela cărciumă contrac- 
tândii la, datorii şi iabrutisându-se, Simţindă necesi- 

„tatea unui traii” mat: buni, unorii ' vestminte mai cu. 
rate, unorii mobile mai bune,.ei mari întărdia -de 'a 
munci înduoitii. Daca arii cundsce unele din acele: me- 
serii ce: se împacă cu ocupaţiunile rurale, ci: ară pro- 
duce alte obiecte în gilele în cari nu muncescii la 
câmp, și cari astădi curgă' perdendu-se, o 
«4%, Lipsa nnmerariului, de: care sufere în genere t6- 
tă populațiunea țărel.. apasă mai-greii pe bieţii cul- 
tivatori... Obligaţi a respunde 'dările fiscale. judeţene 
şi comunale în monedă, ei, ca s'o dobândească, vândi 

"pe nimicii produsele loră, vitele lori, se imprumută 
cu dobângi excnsive. . DC 

Şi acâstu se înţelege cu atâtii mai ușoră, cu câtii, 
la. noi, taxa dobândel legale este mai scumpă de câtă 
în multe alte ţări, și cu câtii capitaturile mici, ori un- 
de, se. dai împrumuti cu dobândi mari. — Ca reme- 
dii, recommandămiă înființarea instituțiunilori de pre- 
vedere şi cruțiare.. SE i. 
„3% Nesporirea cruţiăriloră. şi a: capitalului,: (vei 

'capti 1), lipsa instituţiuniloră de 'creditii şi de pre- 
vedere (vedi capii VIII). Aita 
"6% Lipsa 'drumuriloră. Avantagele îmmulţirei și a- 
neliorărei --căilorii de comnnicațiune le ami ar&tata. 
în. altă “parte, spre a le mat înşira aici. Din lips- 
d umurilorii, producţiunea este întruă stare de sta-: 
Snațiune, fiinilii că locuitarilorii le Jipsesce' megiile de 
a vinde produsele lorii și:de a cumpăra. Produsele. 
pămentului se vândă pe nimici în ani! de abondan-: 
ță, și frte scumpii, în anii de lipsă. - Ia 
„19, Proprietarii, pre câtii se pâte, să-și exploate 

e! -ânșiși moșiile. .. În contactii cu țăranii, : proprieta- 
rii nu numai că. n'ară exploata pe ţărani, cumă faci” 
arendașii,. dar chiară n'ară întărdia de a: se ocupa de



, 
zi, 

„INDUSTRIA AGRICOLĂ - 145 
. ra 1 i E „ ” Ă i 

grijea de 2 le ămeliora „sârteă. Cadruli mu. ne per. 
mite a învedera t6te avantagele: privitârie la 'prospe- 

-„ritatea Statului şi la fericirea. privată: ce arii resul-. 

1409 - 

ta din -reinturnarea generală a, claselorii atute către” . 
„interesele agricole. e ori 

80. Lipsa gustului bunului— traiti, bucutiilorii, luxu=" . 
„lui chiarii. „Spre'a, face pe .omeni industrioşi, spre. 
a-i face să se „scuture:.de acâstă pirotâlă ce amor- 
țesce tâte facultăţile loră, cândi.. suntii într'uă posi- 
țiune. grosiariă și degradată, trebue să li. se înspire 
gustului bunului —— traiti. * Atunci, -artificialele :lorii 
trebuințe devină totii așa de- imperise ca și trebuinţe.-” 
d'uă absoluţă necesitate, și sporescii cu exactitudine 
în aceeași proporţiuhe cu mediile de a,le satisface.“ 

' 

(Ricardo), SE 
“e 

S. — Credemii, că „este muntii "mal bine, şi pentru 
producători şi: pentru: consmnatorii ; “ca 'cultivato- 
Xulii. să fie proprietarulit. moșiei de“câtii arendaşulii 
S6il. In acâstă hypothesă, elii nu se” va da în apoi din 
aintea cheltueliloră pentru .anielioraţiunile ce + sunt de 
făcutii, ameliorațiuni --p6 cari : chiriașulă: nu le face 
nic-uă dată. E 

Arthur Yung, pârtisanulii.proprietăţei celei mari, a 
recunoscuti acesti adevări:, .Dă ca proprietate uă .- stăncă  sterpă: cultivatorului și el o va face fertilă,, 
Despre acestă . adevără, suntiă p&trunşt 'toţi -aceia ce Î 
ai călătoriti în Pirine!, Bohemia, Tirolii, Şi pe pruv- 

- durile” Rhinului.. Care altii „lucru,gea . proprietatea, 

„„ait anii petică de pământu ală lori, uă proprietate a: 
-loru, pre atâti el îşi iubesci patria Și, prin urmare, 

pote realisa responsabilitatea, marele resortii ali. so- 
cietățilori? i să i 
„Pe lângă, acestea, nu trebue să perdemi din vede-=* 

re că pre .câti. mai mulți':din membrii unet naţiuni 

N pu. . Si Î. 

| -
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"o apără; în contra .aaresiunilori neamiciloră din în- . 
tru și din-afără. ct Ma 

: “Cu bunul Simţi practicii, ce:ne caractirisă, noi ami 
„ împroprietăriti-uă clasă întregă, cea mai numerosă 

- dintre tote, Dar. ca sufere âncă anulte neajunsuri, re-. 
„forma .făcăndu-se în pripă,. și, ca tâte. lucrurile pri-: 

pite, avândii multe detectuosităţi. : Totuşi, gloriă băr - 
baţioră ce aii răalisată-0. 

MI a a ELI a Ad 

* 9..—: Cei mai mari bărbaţi, de: Stati din Anglia, 
Belgia : Statele-Unite şi din. alte State civilisate şi bine 
'administrate îşi exploată; ci—6nşişi moşiile lori, adu- - 
cândi-a-minte qilele frumâse ale anticuităței,: pe cândii . 

„Cincinatus era luati de la aiatru spre a guverna re- 
publice. Dându-se. lucrăriloră “agricole, ei. găsesci, 
în Ocopaţiuni pline de farmecii, mediile de a spori a- 
verea lori. şi: de a fi folositori. pațriei. lorii. Revestitii, 

„prin votulă comitențilorii sei, cu puteri. întinse sta- . 
„„.. bilite de lege, unit:aseinenea bărbatii preșâde, în cua- 

-  titate. de” n:embru: comunală şi, de consiliarii judeţenu, 
la tragerea, execuţiunea. și întreținerea . drumuriloră + 
şi canalelorii; regulâdă certele 'câ se iăveauii între com- 

„Panii şi. particulari ; dă exemplulă sacrificelorii; şi îm- 
pată tote iutereseie. Eli. însuși dirige, În-moșia sea, 

- construcțiunile;desecările, plantațiunile şi amelioraţiu- 
nile importaute; eli scie să-şi procure felurile“ de vite 
„domestice cele:mai alese, arborii și plantele cele mai. 
productive; și simte, uă plăcere pespusă a împărtăși e» 

„cu vecinii. sel. resultatele şi avantagele ce a doben- 
dit. aa : Aia 

«, Lucrările. folositârie pe moşiă sunt ordonate cu 
„multă chibzuire, conduse cu inteligența, executate! - 
cu ințelă; uă ordine și nă economiă fără avărițiă, uă 

„justiţie: fără slăbiciune». președă totă de uă dată la 
cheltueli şi la venituri și -crescă resorginţile, fără a 

- micșora afecțiunea .agenţiloru intrebuințaţi. 
- : Di . ” ” A
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+ Acesti - propristari prevădători regulâdă, în genere, . statea casel lori astii-feli -în câtii if cheltuescii. de. 
câtă uă jumătate “din veniturile lori şi restul îlă 
întrebuințâdă în ameliorațiuni, în împrumutări. cu do- bândă. mică s6i şi fări dobândă. Yecinilorii lori, cum-. * părători de pământ. și Speculațiun) diverse. Daii | 3 
argațilorii și mubcitoriloră» necesariuli în abondanţă, . -- familiei lorii toti ce potii reuni bunnii—traii şi gu-. stulii cel buni fără luxi, şi vecinilor ' lori exem- „Plulii unei viăţi:active. şi fericite; respectati “de în vi- diă, și care pote fi imitată chiar de cect ce 'se.bu: „cură de averea cea mat mărginită. DN 

Acesti proprietari Jumiriaţi daii nimai orele de pri- 
sosi amelioraţiuniloră moşiilori. loră; căci uă “parte a dilei este consacrată studiului, și restulă educaţiu- “ nei copiilor * lorii;- cărți! instrumente, 'iiistitutozi 6x- * hi 
celenți, totii, este prodigatii spre. a face acâstă-edu- '; cațiune mai promptă Şi. mai perfectă, | - : Fii, dați, de miei, pe mâ:nele. unorit preceptori, buni, îngrijiţi de . domestici de liverse națiuni, ce-i înveţiă limbele străine, şi trămişt de bună oră în u- „niversităţi. bune, termină „studinte. în alte „la;uă etate în care aceste studii abia începi aiuica.: Șederea - prelungită ce facii în fie-care anu la (ră, în copiilă- “ria lorii, le dă gusturile. instrucțiunea şi vigurea ce „numai acâstă şedere 'pâte a desvolta-; [4 dobândescii; „chiar prin -plăcerile lori: în diversele: exerciținuri utile, uă agerime ce se dobândesce la orașii forte greu. Cândi junele e să între în lume, părinții îi explică ne- cesitatea ordinei şi economici; :pentiu.ca să nu cadă în prodigalitate. * Fi Î- dă mediile de a' dobândi -ve- : nituri mar“ mari” s6ă mai mici, pe-cari este datori a le intrebuința' la ușurarea nefericiţiloră şi la cheltus- lile de căletoriile ce doresce: a face, în timpulii că, . rora este.mai multi Supraveghiatii de câti dirigsti. Părinţii săi îl: acrda pentru: aceştă scopii,: şi elii 

p: “ 
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priimesce. cu recunoscință uă moşidră -şi turme ale că- 
'rora produse î? suntă abandonate; pre câti pune mai 
multă inteligentă în direcţiunea acestui domenii alii 

* s6ă, pre. atâtii clii işi sporesce resorgințele și mediile 
de a :satisface dorinţele s6le; binefacerea și gustulii 

„căletoriilorii îl facă economi, inteligentă şi activă; 
... voiesce a cunâsce. tâte, spre a - mări veniturile sâle: 

" bigefacerile şi plăcerile sâle. - . - . 
„La 21 ani, elă reunesce uă instrucțiune întinsă, uă 
inimă generdsă, unit. sufletii. semeță, amorulii ţărei 
s6le, puterea, caracterul şi -(6te cualităţile generâse 

„ce desv6lta, şederea la ţeră: Stăpânii de % alege, prin 
întinderea cunoscințelorii sâle, uă: carieră, elii adoptâ- 
(lă- una, percură lumea, studiă moriile, legile și geo- 
grafia naţiunilorii pe cari le visitedă; și reintră în 
era sea. în puterea etăței, cu experiința şi. cunoscin- 

„ele unui'omi de Stati. Se pripesce de'a reveni la 
" $6ră spre a se .bucuta de uni repaos onorabilii, şi” 
a' urma exemplulii părințiloră săi, siguri că va fi pri- 
“imitii bine de afecțiunea, publică. - -. Si 

„ *Mumele de , familiă reguldă cu aceeași pricepere 
educațiunea . fetelokii' loră, ce le -este' abandonată, şi 
suntă toti-. așa de fericite, pentru Succesul ce do-. 
Dâuidescii.. Domnulii casei, scie “a-şi feri familia de 
societăţile rele, ce arii put€ turbura harmonia unui 
interiori așia de respectabilă, priimindi sivgun visi- 

„tele supărătârie, întergicândă necunoscuţiloră intrarea 
interiorului s&ii, ca, p'âcoca a.unui sanctuariii ugusfi, 
-admiţândi într'ensulu numai uimici intimi, să 'per- 
sGnele recomandate de dânşii; precauțiuni.. necesarii 

“fericirei - familiiloră, şi "pa cari oraşulii nu le pâte 
permite, 
Plăcerile nu suntă alungate dintr'uă 'asemenea lo- 

-cuință : multele » ocapaţiuni „ce iai uă mare parte a 
„dilei, le facă mai „vii; şi cămpia oferesce mediile 
“de a le varia. i n: de . , . 

* e. 

Da ” : ” 
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DIR Na LII . n. Iufluinţa unei case așh de bine ordonate'se întin.- 
» de în tâtă vecinătatea; muncitorii, Jedaţi a ved6 cele . 

mal bune exemple, obligaţi de a le urma, spre ae-. 
mănea în legătură cu" exploatațiunea, exerciatți, din 
jencţea, lorii, la tâte. amănuntele: celei mat perfecte cul- 
ture îaii cu chiriă câte-va.pogâne, se disting printruă 
purtare bună şi uă experiinţă luminată, şi contzibuă aşa a 

„ Spori averea proprietariului cr&ângi pe adorii: Totlă, în 
„vecinătate, are- aspectul -bunzi-—stări şi fericirei ; co- „pill cultivatoriloră priimescăi, în scoli, uă instrucțiune 

îngrijită și» sunt admiși în diversele ramuri ale ex- 
ploatațiunei, unde educațiunea „lorii se termină fără 

„ici uA cheltuslă și cu pr6-puţină ostendlă.. ! 
- Acestă proprietarii recomandabilii, protectorulă şi 
binefăcătorulu ținutului intregă, este chiămatii de dân- - 
sulu spre a-l apăra interesele in camerile legislative. 
Chiămată de multi alua parte în „comisiunile de agri- - 
cultură şi în consiliulii comunalii Și județână, elă con-. 

-tribuă a perfecționa legile țărej :scle, şi a întinde în toti. 
„Statulii, amelioraţiunile dobândite în comuna sea. Ani 

Existența acestui proprietarii. toti: atâtii de ono- 
rabilă câti şi de fericită, este, fără contradicere, cea 
mai utilă copiilorii săi, principalul Și “patrici s6le... . 

» Dar tâte acestea nu poti av loci daca admini: - 
strațiunea este viţi6să, supărăci6să, căci atunci pro- 
prietarii, vătămați în nedipendinţa lori. de celă miat 
înferiorii agenti administrativi, fusu 'de la moșiile lori, 
preferi a reşede în oraşe. +. E 

10. — Proprietaruli ce-și arendegă moșiile, fără a. 
cunsce nici chiarii întinderea și configurațiunea lori, 
reșede în: orașii..  Arendaşii, interesați a se înavuţi 
câtă mat curândi, sărăcesci pământul, cultivândi 
numai grâne și rapiţă cari desecă pământulii; ei ex- 
ploată . întruni modi. neumanit: pe şimplii lotuitori . 
ce aita face cu proprietatea, suindă din anii în anii . 

. - i . N . N 
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învojelile, săi, prin immulţirea num&rului dilelorii de muncă, s6ii prin crescerea părței din produsuli bruti ce - datorescii . tocmitoril.. Proprietarulii nu întărdiă a lăsa .deplinii “stăpânii. pe : arendașii, s6ii peutru uni mică, cadoii. ce acesta face, sii pentru că, ceea ce se întâmplă mai adese-ori, a devenitu creditoriuli pro- ".prietarului, pe: 'Care-lă a imprumutat, fiindiă că, în ". Oraşiă, ocasiufiile 'de:a cheltui “sunt multă mai nu- “merse, de câti la (6râ. Starea -cusei: proprietariului întrece pe fie-care anii .resorginţele sâle, datoriile şi . încurcăturele crescii. Atunci, -elii- vinde pădurea, care "nu acopere tâte datoriile. Mai supravine -uă mala- diă scă "măritişulă unei fete, care cresce. dibcitulă.:. “Ti remâne ună „Singură medii, vendârea moşiei: elă * „compară prețiuli să și produsele venitulii ceși dă, se lasă a fi sedusii de atragerea şi uecesitatea unul adaosii de veniti, vinde hereditatea - părinţilorii sti, "plă- tesce datoriile, dă restul preţiului moşiei cu. do= 

mai în ainte.. Dar, la. întâia. trebuință, începe a "lua: din fondă pe, care-lii cheltuesee totii ca veni- tulii.: — Autorulii vorbesce. din „experiiuţă; căci a - comisii nu. asemenea pecatii.— În fine. exproprietarul lasa copiiloră .sâi uă „avere mobiliariă. şi mică, învă- ” țiuri de..risipă şi de luxă, ȘI nici uni gusti nici uni amorii pentru : viaţia -de la ţâră ce în alţă pre omii + 

mai presusi d avere., Uă asemenga familiă, străină 

“bendă şi are, printracâsta mai totii” venitului. .de. p , 

și neamică culturei pământului, foră înv&ţiuli Ocupa- . țiunilorii folositârie, nu pâte spera uă existență ouo- rabilă de câtii prin posturi; băn6se ce nu oferesci nici . “vă châuță de uni fiitori: asigurată și du uă fericire reale. - Cu câti niste asemenea familii sunt numerâse Și “puterice, pre atâtii guvernele 'sunt. înclinate! a. îm- -mulţi posturile, greuțăţile publice și impositele, cu a- „tâtă câmpiile suntă strivite, cu -atâtii șederea acolo „devine nesuferită, cu atâtă ele se despopulâdă de ip- 
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- teligență, cu atâtii oraşele se măresc, cu atâtă Sta= 
tulii merge spre cădere, cu: atâti revoluțiunile* sant 
mal apropriate. ... o a E 

D. Leon Fancher, ce u făcutii studii profunde asu- 
pra Anglici, ma! artă uni altă neconvenieniii prove- 
nindii din arendarea „moşiilorii. - Copiămi textuale- - 

i . A - „mente. oa | 4 a 
„Absenteismulă, acestă flagel ali societățiloră a- 

„ristocratice, lovesce principalemente populațiunile cari 
Suntu subt tutlla lo, 
„ Intrerampemii aci citațiunea, spre a spune că,;prin 
absenteismi, se. înțelege una din” causele „căria -i.se . 
atribuiă situațiunea miserabilă a: populaţiunei irlan- 
desă, și care constă în absența “celoră mat mulți pro- - 
prietari. mari fonciari âi-.ţărei. Pe de uă parte, aren- - 

„daşii exploată întruni -modi. uşuori pământulă, iar 
pe de alta, proptietarii .cheltuescă în alte părți veni- 
turile lorii, ceea ce causâdă daune locurilor de unde 
provină aceste valori, şi profiti localitățilorii unde se: 
cheltueşcu. Ele lipsescă primele locuri în fav6rea'ce- . 

- lori de alii duoilea de unii medii de. muncă, de be- 
neficiii, de crescerea avuţiilori, in. proporţiune 'cu su- 
mele exportate. — Reluimă: o. 

“ aȚeranii aspiră a deveni proprietâri. Ocupaţi a fe- - 
cunda uni pămentii p'ai' cărui stăpâni nu-i. vede niet 

uă dată, et ajunsi a considera p'acestia ca pe niste, 
străini, a cărorii absenţă [e'slăbesce singularemente .. - 
drepturile. În aceste fapte, este ua lecţiune. mare. 
Munca, este: originea proprietăţei; numai. cultivând 
pământulă, omul-şi-lu apropri6dă. Cându stăp&nuli 
încetâdă de a cultiya pământulă său, legătura ce-lu, 
lipesce do pământă, în contra voinţei legel şi a. usu- .- 
lui, începe a se deștinde; desface; acâstă “legătură 
pote ajunge a se deșface de toti, .daca proprietarulii 
incetâdă de a reşerle, şi'se duce a risipi afără ro- € p p duse „a cătoră folosință o ţine numai :pentru dânsul “ 

J 4
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” Orice: aristocraţiă ogiosă este în ajunulă unui 89 :), Daca -voiesce să resiste Şi voiesce să viățuâscă,. tre- Due ca ea, inte cmal cu acestii gigante pe care mytholo- „Bia ni-lit artă. născutii Qin pământii, să se recălâscă “ adesea în pământul ce 0 nutresce.€ 

ll. — Prin. amodiaţiune, se înțelege acțiunea pro- ! prietarulni unei moşii. mari” sâii mici de a cede unei. alte: pers6ne “usulă, folosința acestei moșii. . 2. În.prineipiii, spunemii că, închirierea averei nâstre.. . ori-ce formă ară avâ-ea, este totii așa de justă ca şi . -. închirierea muncei- n6stre, de unde -averea sâi pro-= prictateă derivă. „Acesti drepti de închiriere derivă „din dreptuliă de pronrietate, ' asupra căruia credemii . „de prisosii a mii reveni (todi- No. 2 capi V). « . Stntii duce sysfeme de amodiaţiune, adică, duoc ino- duri de a inchiria pământulă, exploataţiunile rurale: - 1) arendarea, şi 2) colonatuliă Darțiariă, e Să le examinămiă, unul câte unuli, căci exame- ". nulă avantagelori, şi neconvehientelorii - fie-căruia din ele nu este. fără interesă din puntul de vedere eco- noii, De ! „Dar mai în ainte de tâte trebue să spunemii ca cu oca- siunca participaţitunei, (ceri secț. II par. 11), vomii,ar&- ta daca preţiulă închirierer. Pământului este plătit „penira usulă pâmântului consideratii în elă-însuşi, sâu „ Dumai pentru folosința lucrărilor anteriGre ali cărori „objectă a fostă pâmântulii în cestiune și a capitalurilorii - Le aii fostii. nemobilisate într'Ensulă, sâii mai bine daca acestă prețiă nu pâte să fie împărțitii în -duoe părţi; - „din cari una să se cuvină pământului nudă, pentru - servicele ce, pâte face ca instiumentii dotatii de 6re- 
Ti 

. „+1 DResoluţiunea cea “mare a Francie, advenită în 1789, şi în | caro starea politică 'şi socială a naţiunei fraucese a laatii altă fa- ciă; Ghiară priu măsuri sângerse. . i a 
] 
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„care putere, şi :ceai-l-altă diverseiori ameliorațiuni ce 

.. 

. Tiutu s6ă primulii arendaşii (ceea ese întâmplă la nor 

q - 

“acesti pămenti a priimiti şi capitaluriloră ce Sai 
băgati întrânsulii. Dar în practică acâstă distincţiune * 
este fără obiectii, căci chiriașului” ce plătesce unuale- 
mente preţiulă chiriei unui. pământii, scă. proprieta- 
riujui ce. primesce acestă preţiă, de Închiriere, inupor-. 
tă forte puţinii de a sci care este causa originarie a 
acestui preții și cumii șe divide elă. IN . 

I. Prin arendă, sc înțelege oxi-te închiriere a pă 
* mâutului, prin mediul : unui prețiii convenită, stipu- =. 

lati întru sumă de: bani determiuată” și în genere 
plătită în toţi” anii. - Amii qisi în genere, “pentru că, 
uneori, acesti prețiii este acuitati în muncă (dile de 

“lucru, cu mâinele sii cu boi). :.. e a 
în arendă, cultivatorulă” numai. singură pune capi-” 

taulă și munca, și totă numai elii Singurii se, bucu- | 
ră de tote beneâcele. Dar. de multe ori, proprieta- 

„„„Cu moșiile Statului şi cu cele particolarit luate în arendă: 

„ convenientulă celt: ma! mare âli arendărei. Marieste. - 
ce-va totă așa de râu, arencașii „nu facii nici-uă ame-  - 

. 

«de speculanți) poti lua pentru dânșit aceste benefice ale . .. “A . . ud “ arendaşului (la noi, ţeranii). crescândi prețiulii arendei, 
la fie-care reinitoire a. contractului. Acâsta este n6-, 

lioraţiune, căci . aceste „ameliorațiuni .costă, şi ci 'se 
temu, cu drepti cuvântă, că, la: expirațiunea terme- 
nului. ună altală; oferiudă unui preţii mai avantage- ; 
osii, a să fie preferati, şi prin “urmare ci mai să 

„profite de tâte fructele amelioraţiunilorii lori. Acâsta' 
explică pentru. ce. în privinţa plantațiuniloră şi clă- 
dirilorii, moșiile” Statului sunt interidre moșiiloră par- 
ticularilură. e Me 

- Aceste  neconveniente poti & combătute, făcândă 
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arendările pe ună termenii mai lungă, celii.. puţină, | 
de nouă ani, ceea ce proprietarii. nu. suntă ispitiți de 
a adopta; căci acâsta arii fi unii felu de înstrăinare, E aa x, .. . 

+ 7 - Pa | a 
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Xu putemi trece subt  țăcere că, în unele țăn), este . uni felu de arendare. hereditariă, în care arendaşulă datoreste a “plăti proprietarului uă dată pentru: totă- de-uut uă 'sumă fipsată; şi, 'de' câte ori proprietatea trece în altă mână, uă altă sumă determinață, Aren- . daştilă pote” să-și vendă : dreptali. sâă titlul, dar a- tunci trebue să plătâscă suma determinată. Putânduă să vândă dreptul, său, se înțelege că arendașulă p6- - „„ te să-lii și hypothecege, PI In acestă casii, arendașuli se bucură de beneficele proprietăței:-pâte ameliora HioșiGra sea. fără temerea de a fi. expulsatii dintr'ânsa. Pe lângă acestea, mo- ”» Şidra, -formâdă unt toti,. ea nu pote fi împărțită de câtă cu consimţimentuli ambelorii - părți * acâsta îm- pedica morcelarea pământului. . ..-: i, Dar se înțelege că condițiunea proprietarului este „Mal totii aceeaşi 'ca a unui creditor hipothecariii s&ă . a unui nudă — proprietarii, ca în emfștheosă, 'emm- . „= baticăă s6ii besmant. -.- Ea | Ma In Anglia, mâi este și anii altă system de -a- „rendare, fără termenii, în care orendașuli pâte lăsa - Moșia ori cândă voiesce, Acolo, proprietarii sunt fâr- „te avuţi,. dorescii bunulă — traiă ală arendașilori, de „cari ail nevoie ca alegători, ctc., Și, prin urmare, nu - se nevoiescii a profita de tâte benekcele arendașiloru. „Peste acestea, arendașiy se bucură Gre-cumii de pre- | -țiulii arengei, pentru, că uă: mare parte a.acestui pre- ţii este întrebuințată de proprietari în amelioraţiunt generale, . e ă i î * IL, Colonatulă parţiariză este sistemulii de închiri-. : erea pămentului, prin adjutorulă 'căruia se stabilesce + “uni felu de asociațiune între proprietarulii fondului Şi cultivatori, . Aa Ra RE „La noi, propiietariulă. sâă arendașuli nu contribuă | întra nimicit la: cumpărarea semințelorii, viteloriă ŞI, „instrumenteloră necesarii exploatațiunei, de: 6re ce, în 
x ..
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"alte ţări, proprietariulii contribuă pe jumătate la tâte - 
acestea. Dini acestă causă, credemii: că țeranii nostri 
poti fi clasaţi mai 'bine. întze arendaşi, de câtii între 
„colonii parţiariă. + a 

Proprietariulit. împarte .cu cullivaterulii în natură 
produsele, recoltate. Impărțela se face ordinaremente pe 

„din duoe; dar suntă locuri unde proprietariuii ia mai 
"mulți. La noi, subt reoulamentă era un systemi mixtiă:. 
cultivatorii” țerani (clăcași) erai aci areridaşi prin riu-: 

„mărali. dilelorii de muncă ce dai, în .locii de bani, 
pentru chiria pământului, și aci: coloni prin decima 
co dait diu produse., Pe la: moșiile unde învoielile o- 
bligă pe ţerani:a da, peutru prisdse,. şi (ile de mun- 
că şi decimă din produse. acelaşii'systemii mixtu există. 
„ Economistii. condamnă acestii 'systemii, pentru 'ur- 

„mătorele neconveniente: :10. Supiărările ce resultă 'din 
suprayeghiărea proprietarului; 20 Nevoia: ce are de: 
grânare. și alte magazine. spre a păstra partea sea din - 
produse, și perdârea de'timpii spre a le vinde; şi 30: 
Trebue (în unele locuri) să: d6 .capitalulă, şi se în-: 
templă ca colonului să nu caute bine de vite, de un- 
de resultă uă perdere adevărată, ceea: co face ca.pro-: 

"prietariulă să nu pre fi€. dispusă de-a încredința unii . . 
” capitală.mare colonului. Adam Smith a, mai arătată, 

că colonatuli parțiarii împedică progresele: artei: şi: 
avuţiei agricole, căci atribuândii proprictariului drepti . 
preițiulii chiriei uă proporţiune fipsă, din' produsului - 
bruti ali exploataţiun:i, exclude din cultură, vegata- 
lii ce reclamă cheltueli mari de- produdţiune, Ca să 
fimi bine înțeleşi; să dămi unii exemplu. Să presu- 
punemii unii loci în care duce pogone, cultivate cu 

- grâu, certi. cheltueli de producțiune-de 45 lei nuoi, spre 
a da unii produsii de 125 ler. Daca acumii aceeaşi - 

- supratagiă, cultivată cu cânepă, cere cheltueli de 120 
led dândii în produse 250 lei, de sigurii. arendaşuli ari 

- prefera .cănepa, căci elă :plătesce chiia pământului în 

1. 

. pr, a
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bani s6ă în muncă, și uă cultură ce-i dă'ună profit, curată de 130 lei ară face pentr: dânsulă multii mai multă de. câtii uă cultură care, pe uă suprafagiă egală, abia-i ară da 80 lei, ca grâul. Ensă unii colonii parțiariă este nevoitii a calcula altiminterlea. Cele. 2 pogâne de grâu, pentru 45, lel,: dai 125 ICi,. și jumătatea re- coltei este, a sea, adică- pentru 224), cheltuiţi, (căci jumătate din 45 lei sunt aj proprietariuli) el ia 62 1, lei, adică are unii beneficii da 40 lei; din contra, cele 2 pogâne de cânepă. costânâii: 120 lei spre -a produce. 250 lei, "îi lasă, având în: vedere avanțele scle de 60 - Iei (căci jumătate din 120 lei îi dă proprietarulii), nu- măi 65:lei.'. Apoi, banii suntii. rari şi prin urmare Scumpi. e ae 
„Din. acâsta,. colonul este mai bucurosă a face uă - avanță de, 22 1/, lei, şi să beneticede:40 lei, de câtă uă avanță de 62 lei şi să -beneficiede numai de 65.lef. Iar “daca -vomi presubpuva că „proprietariulii, ca la _n0Ă, nu ia nici uă „pârte la: cheltuelile de producţiu-. "De, ne Vomii convinge că: colonuli, de la grâu, bene- ficisdă. de 15 lei, de Gre:ce“de. la.cânepă, numat de 5 lef, i în : Totuși, colonatulii parţiariă âre uni avantagii. a- -. Supra arendărei, căci, în. primulii „casă, cultivatoruluă. este asociatii. cu proprietariulă, şi acâsta suportă pe . jumătate desastrele. provenindiă din” netemperiile at-: „ mosferei, ca grindina; innndaţiunea, incendiul, de 6- re-ce, în ali duoilea, casă, tâte acestea cadă pe aren- dașii. - Atunci, colonulit îşi perde munca și' avanţele: s6le, de 6re ce arendașuli . perde şi aceste avanţe și arenda, o. a a. -. Nu putemă mai bine incheea vele ce amit isi -des-. Dre Systemele de amodiațiune, de câtă spuindiă că in- Huenţa acestori: systeme asupra: mersului şi stărei a- ” griculturet 'este forte. mare. Pământul este bine cul- tivatii numat'de braţele stimulate bine ca să-i smul-. 

” - a. 
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* „gă totă ce pâte da, și acelea sunt modurile favora- . bile la progresuli producțiunei cari, -prin stipulațiuni . bine înţelese, crăadă cultivaţorilori urii interesii 'con- tinuii spre a nu neîneriji nimicii ca să fecundede din. ce în ce presentulă şi fiitorulă. . |, E Din nefericire, nu este asta spiritulu, celorii mat multe învoieli dintre. proprietarii pământului. sâu ve. kilii torii, arendașii, și aceia ce-l. cultivă. . Găsimiă în ele vestige numerâs6 ale timpurilori în cart ela- . sele rurale eraii 'reduse în „servitudine, şi agricultura ! cu greu scapă de greutatea usurilorii şi datineloră ce contribuă sa-i comprima desvoltările, . o “ 

  

- MPENDICE LA CAPITELE XI ŞI XII 
Je: . ” . or .. . . ” ” Asupra produsclorii industriei exiraciive şi agricole: 

„- Industria extractivă, și cea rusălă ati de scopii 'de a îmmulţi produsele brute,. materiile primarii... Indus- tria manufacturiariă modifică, transformă aceste -ma-= „teril. a a „.. Cândă cine-va compară valârea materiilorii primarii cu objectele manufacturiate, vede, pentru timpurile tre=: cute și pentru țările puţinii în: aintate în sciință pro-. ducţiunei, că valrea  lucrurilorii manufacturiate este multi mai scumpă. ' Dar pre-câtit societăţile progre- Scdă,. pre atât valrea lucrutilorit brute ciesce, Cau- sa crescerei val6rei. lucrurilorii brute este .că ele nu. se immulţescii (mai cu sâmă în țările. cari aă uă po-: “ palaţiune -pr€ 'numerâsă. în comparaţiune cu teritoriulii lorii), în raportii cu îmmulțirea trebuinţelorii Gmeni- _1oră, cari ţină, astădi a le. satisface mai bine, şi cari, "prin urmare, contribuă la mărirea val6rel. obiectelorii | brute. Pa ERE | aa Ia 
„Din contra, obiectele manufacturiate se îmmulţescii 

,
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din di în (i, graţiă. progreselorit ce face industriaș. "- 
ele. suntii mat variate, mai numerdse,. oferite îri că- 
tățime mare consumnâțiunei. . Eco ceea ce face că pre 
câtă: civilisațiunea în aintâqă, pre atâtii obiectele ma- 

„nufacturiate, considerate în unitatea lorii, scadii în va-, 
lGrea lori. i. RR 
„De 30.de ani, pr-ţiulii cătnei, cerealelorii, laptelui, 
untulu! și brindei în orașe, s'a urcată mereii, multii mai 
susii de. câtii* chiar preţiulă grâului şi ali porumbu- 
lui. Causa.acestei diferințe este ci primele obiecte 

„nu poti fi aduse de depărte, ceea, ce se face în pri. . 
vinţa cercaleloră. . pc 

Din cele ce precedii, putemii retrage uă lecţiune de 
uă mare importanță practică. | “ o 

Pentru acela ce are: bani de dată cu împrumutări 
pe unii termenii mal lungi, este mai folositoriii a 
stipula plata în lucruri a cărora valore cresce (grăi. 
porumbi, vite; gile de muncă, etc.);, este, multi mai 
tolositoriii a cumpăra moşii, ce produci aceste obiec- .. 

„te a căror val6re. merge crescendii. Valârea pămân-. ' ' 
"tului cresce forte. multi „(vegi No. S capi IV par-: 
tea 11 E A i 
uJi-B.: Say. dice: „Partea industriei agricole ce se 

aplică- la cultura pământului este neapăratii mărgini-, * 
tă. de întinderea teritoriului. : Nici particolarii nici na-. 
tiunile nu poti: face teritoriulii lori mai întinsii 5 dar. - 
ilii. potii . face: mal fertili, a meliorâudu-lii; ânsă, 
şi acâstă fertilitate “are -uă margine, care- nu se: 
pote trece. - Dar ci poti mări capitalurile. lori, prin 
urinare întinde mai nefinitamente industria lorii ina- 
nufacturiariă și. comercială şi, prin acesta, a îmmulți , 
produsele, ce sunt iar avuţii.t .-. a 

„ Industria manufaciuariă mare dar. în ceea, ce pri- 
vesce producțiunea, alte margini reale, de câtii în- * 
tinderea capitalurilorii şi a trebuințeloră. - Se 

. 

——. curea



| „CAPU XI. 
INDUSTRIA MANUPAOTURIARIĂ, 

1 —, Generalități. 
5 „— Industria mică. a. au i 

8. — Industria mare. NE e 
+, — Pentru ce industria mare Inte pe cea mică? 
î. — Industria cea mare nu se bâte stabili pre. 

" dutindenă . A Tu 
-- 6, — Neconuenientele industriei mari.. Sa 

7. — Obstacolele ce a întempinată - și întempină 
- încă industria manufactuaria. si 

8. — Despre corporațiunile privelegiăte. 
"9. — Rolulă. diverselorii coojeratori. E 

. 10. — Cumii.se dă uă sai mare întindere unei în- 
dreprinderi industriale... 

11. — Instrucţiunea profes.onală. .. 

+1... — Zudustria manufacturia:iă se dezvoltă forte - tărdii, cu arțile cari sunt complimentuli și cortegiulă - 
său. de aceea se nasce în urma primelorii progrese: ale .civilisaţiunei, și pe cândă populaţitinea, 'dejă ny- -. mer6să, începe a trece trebuinţele culturei pâmân- 
tului. De i : Aaa 
+. Despărțirea lucrăriloră manufacturiarie de Jucrări- 
ile agricole ar&ti primii paşi al civilisațiunei, pentru 
că, în copilăria societăţilorii, primele lucrări nu sunt 
despărțite . de cele -de ali duvileu, ci forniâlă numai accesoriulii acestora, ele se execută în sânuli. exploa- 

-taţiunilorii rurale, de chiarii mâinele acelora ce cul- ” | tivă pământulă, şi în intervalele, de repaosi ce le lasă "munca câmpului. Ă N Ea 
„+ * La noi, torsulă și ţesutulii cănepi, inulur şi lănci, 
„facerea buțilorii și careloră și a altori obiecte de dulgheriă, etc., se execută âncă lu ţâră, în casele ță- 

x 
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“ranilor, şi continuă-a forma ună felii de apeudice 
ali culturei. Acâsta nu 'se mai vede în țările civili- -î 
sate, undc operaţiunile manufacturiarie tindă din ce in 
ce mal multi, mai cu sâmă d6 la invențiunea machi-. 
neloră, şi abandona: cămpiile spre a sc concentra în 
orașe, în ceea ce şe numesce atelierele industriate. 

Pe dată ce Omenii cari se.daii la manufacturi se 
“concoatră în orașe,-tci iai uă altă fagiă. Putendu, de 
aci în ainte, a se vede in tie diiele, ei intră în co- 
municațiune: de idei, şi fie-care profită de luminele 
comune. Intre aceste arte, astă-felii apropiate şi con- 
centrate, se stabilesce cu timpulă clasificațiuni. Mun-, ” 
ca se divide. Fie-care aleg» uă specialitate de care 
se alipesce. : + ” - 

Ami disi că industria manufacturiariă se desvoltă 
mai mu.:ii în ţările car! conțină, pe'uiiii spaţii dată, 
“uă popuiațiune numerâsă. În faptă, pre câtii fimpu “ 
populațiunile sunt risipite pe spațiuri mari, pre, câti 
stau în voie pe teritoriuli ce ocupă; și uii pământă 
de ajunsă de cultivată, pre: 'atâtă ele ai uă tendin- 
fă naturală a se da mai bucuros la agricultură. Pro- . 

“bă despre acâsta, avemi populațiunea câmpiilor n6s- 
re. Locuitorii despre Dunăre, pentru că ai pământă 
îndestulu, se dai numai :la cultura - pămentului, pe 
«cândi locuitorii din partea muntelui, unde pimân-, 
tulit cultivabilă este. mat stiâmti, pe lângă cultură, 
se daii şi la alte 'meserii, fiindii că cultura pământu- 
lui. nu este de ajunsi spre a ocupa toti timpulă. lori, 

* Unele guverne aii voitii a intervârti acâstă, ordine 
naturală a lucrărilor. Lovite de strălucirea ce in- 
„dustria  manufacturiariă “respândesce asupra tutuloriă 
“ţărilori, unde se exercită, aceste guverne aii cercatii 
"S'apuce în ainteă timpului, imprimândă în Statele: 

lorii. industriei manufacturiare unit sborii factice. In 
capitalulă VII, ami disă-va despre. mediile întrebuin- 
[SR Pa a E . , | 
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țate de guverne spre a ajunge la acestii: resultatii 1); 
„ ",cândă vomi tracta despre libertatea comereiului, vomit 

intra „în mai multe detaliuni. Trebie să mai spu- 
nemit că tote acește tentative n'aă reușitii? 

Desvoltarea artetoră manufacturiarie sporesce stră- 
- luvirea,, inărirea și puterea civilisaţiunei unui Stati. 
Toti de uă dată amice cu artele liberale şi cu sciin- 
ţele positive, ali cărora concursti îlii reclamă pe fio- 
care momentii, arţile manufacturiarie contribuă; mai 
“multii de câtii ori-care.altă putere, a le atrage şi a 
le fipsa pre lingă densele. Prin comunicaţiunile nein- - 
trerumpte. ce stabilesce: între .Gmeni, ele favorisă pro- 
gresuli luminelorii în tâte- felurile, şi.contribuă prin 
acâsta forte multii chiari la” perfecţionarea: industriei 
agricole: căria, se paria f.străine. Lori” și comer-: 

 ciuluj ce le, adjută, datorescii cea mal mare parte alu- 
crărilorii de utilitate publică, chosele, canale, căi fe- 

-Yate, nave, "porturi, monumente, mari: de architectură - 
ce se execută într'uă țâră. 

Pe lângă acestea, concentraţiunea.. în oraşe a vnul a . 
întinsă syst:mii manufacturiarii în sânul oraşelori, 
este celii mal bunii garantii ali păcei, securităței, li- 

. bertăţei satelorii. Manufacturele alimentă și dau via- 
ţia muncel agricole, căci absrbe produsele s6le. Pe: 
lingă acestea, populațiunile aglomerate în oraşe, sunt,.. 
în privința celori de prin sate, sentinele veghiătârie 
cele lumin6dă, corpuri în aintate ce e apără. Acestea 

- me arctă că populațiunile de la ţâră datorescii regu- 
laritatea muncei lori şi pacca 'existenței' lori .popu- 

- Iaţiunilorii manufactuarie. populaţiuniloră urbane. cart 
le aii- deschisă în atâţea direcțiuni calea. civilisațiu- 
nci și a progresului, . N 

. 

2. — Industria . mică 's6ă familială este „aceea în 
:care întreprindătorulii muncesce elii-Ensuşi cu copiii 

- 1) Vedi şi:No. 5 dela capilulă XI. e. 

4
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“săi; s6u cu: duot trei companioni, numiţi ăuiniui şi 
sazec, după gradulă 1orii de sciinţă. Acesti Ier ătorii exe- - 

-cută munca ce le'a fostii comandată de patronă. . Nu 
se pote calcula mulțimea micelorit, ateliare” dintr unii 
“oraşi industriosă : 

Iota“ună oraşii puținii industriosă, “dice J.—B. Say, 
““în totii catulii fio-căref case se execută: lucrări ma-= 
“nufacturiarie.. —Capiii acestori mici ateliare, iaii nu- 
imivea de meseriaşi. . . 
"De si mică, âcâstă industriă produce mită, din 

"causa mulţimei. ateliarelorii, -. 
:- Chiarii în ilele nstre. sunt âucă “unele industrit . 

mici, cari suntii principale, . daca  considerămii 'mări- 
mea produselorii. Așa, sunt în: unele provintii ale 

- Belgiei - fabricațiunea. armelorii- şi a cuțităriei; în u- | 
“nele din cautânele Eiveţiei, fabricaţiuncar otolâgelorii. 

5 =  Tudustri ia mare” este a aceca ce se face i în mare, 
utilisăudi machinele, divisiunea muncei uă mulțime 

“de lucrători, capitaluri mari. 

Industria cea mare nu s'a desvoltatii de câtă după 
“ce, în producțiune, s'a pututii imprumuta de la natură 

“ puterea mişcătore, ca căderea apei, puterea vântulă, a-. 
butulă, să mal bine dicendă după invențiunea machine- 

- dorii, căci fie-cărui capă de industria, nu-i a datiă mâna 
a-şi procura una din aceste machine, 
De aceea, astăci câpuli unei: industrii mari „Si 
datrepringătoruli de industrie, ori fabricantulii nu mat: 
muncesce elii-însuși, ci se mărginesce a Supraveghia, 

. îutrebuințândii, ca aecesoriii, pe: lucrători. 
„De: abilitatea şi de activitatea „sea, depândă sucăe= 

_"sulii întreprinderi sâle. - 
Uni altii caracterii ali industrie mant este că pro- 

' ducătoruli, în loci de a lucra, ca mal în ainte,'nu- 
"mat pe comandă, lucregdă pentru cereri fiitore, avendă. 

totii de' una marfă gata. «
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4. — Industria mare produce mal multi şi mai ef-' 
tină. „Eu bate pe cea mică, pentru că are, asupra 
acestia, mai multe. avantage, din cari arătăm pe cele 
mai principale. | IE ! 
„1% In Industria cea mâre, se pâte înipingo divisiu: . 
nea. muncei mai, departe, .de câti în industria cea 
mică, căci în cea Vântâii se întrebuințedă mai.muţi |. 

„lucrători, de. câti în cea de a duoă.. “ i 
2%. In industria mare, cine-va profită de diminu- 

țiunca .cheltuelilorii generale, | 
Cheliueli generale se chiamă acelea ce trebue să 

„se facă, nu importă numărulii ' produselorii.. Din con-* 
-tră, - cheltuelile proporționale - sunt. acelea ce crescii 
cu numeruli .produseloră. Unii exemplu de cheltueli 
generale este întreţinerea fabricantului, chiria loca- 
lurilorii, etc. Așa uă fabricaţiune pote să căstige înai - 
multii de câtă uă altă fabricațiune, de și ambele se 
aplică la acelașii produsi. Din duoi. cărăuşi cu câte 
patru ca! ce frecuentâdă orașe tiiverse, din tluoe linii 
de căi ferate, una pâte să tacă mat multe transpor- 

«tari de câtă cai-l-altă,. să beneficiede mai multi, de 
şi întreţinerea stăpânului, impiegaţilorii, vitelorii, ma- 
chinelorii, trăsurelori costă . mai tâtii atâta. 10,000 
lei de cheltueli la ună venitii de 100,000 Iei este multi; 

-de 6re ce 35,000 lei la ună venitii de 700,000 lei e- 
ste mai nimici: Alta este. unuli: din dece. şi alta c- 

“ste la 10! o. a 
„3%. Același capital în industria mare dă unit pro- 

dusii mat mare de câtii în industria mică. Cuvân- 
„.tulă acestei diferinţe este fârte simplu: spre a pro- 
+ duca mal multi, nu e nevoie, în industria cea mare, 

a întrebuința în proporțiune capitalul ceruti de in- 
dustria-cea mică. a SE 
„40, Se pote face economii asupra clădirilori acce- 

- sori de cari aii nevoie diferentele industrii. Intruă 
manufactură mare, fabricautulii pote să aibă ună ga- 

. 

1 
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zometru. (prin adjutorulii căruia “se face gazuiii de lu- 
«. minatii), ună atelitriu de reparaţiunea instrumente- 

lori, machineloră. In primul casă, întreprindeto= 
ruli are, gazii mai cftini și chiarii remășițile disti-. 
laţiunei; şi, în ală duoilea casă, uă reparaţiune mai 
eftină și mal promptă... DR 

| Cu acestă -ocasiune, observăm că una: din -prin- 
i “ cipalele supărări” ce cârcă la noi pr6 puțini proprie- 

„» 7 tară-şi arendași cari ati adusii machine pentru treera- 
„tulă grâului și pentru măcinatii, este lipsa de ma- 

„.estri ferari car! să repare bucăţile acestori machine 
î» ca se strici, Proprietarii -acestorii machine sunt ne- - 

„> VOiţI, la cea mai mică stricăciune, să: discontiune lu- | 
cru,. Și sii trămiță, cu cheltueli niari, bucăţile stricate 

-.. "şi chiarii inachina întregă, prin oraşele: de reședința 
” Prefecţilori, unde se găsescii făurarii mal abili, şi 

une ori, din lisa ăcestorii făurari, chiarii în capitală. - 

5. — Cu tâte avantagele ce presintă, industria cea 
mare nu se-pâte stabili pretutindeni. chiari în țările 

„în cari capitalurile abundă și- artele mechanice''ait fă- 
cutii progresii, In localitatea unde 'se pune uă ma- 

„nufattură mare trebue: . | a o 
“109, Căi de .comunicațiune forte perfecționate, căci 

„. mulțimea produselorii cere transpârte: ori pentru ma- 
„teriile primarii, ori pentru produse. 

90, Materii în cuantitate mare. . E 
„Negrijindii - aceste -duve condițiuni, unii întreprin- 

„Qători ai stabiliti usine mari ce n'ai putută lupta 
“în contra. altoră - stabilimente de acecași natură, dar 
“multi mai favorisate din partea situaţiunei, și prin | 

„ urmare, întreprindătorii ce-aii făcutii acâsta sati. rui- 
mat . ' 

„7299, Lucrătoră în numără suficentii, 
„„4* In capulă întreprindere, unii dirictori buni de 
industriă, -. * , 

1 . : EI : . va 1. În 4 . ,
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-  Puneţi în uiceleașt condițiuni” duot directori, celii 
„bună pote procura benefice, pe cândii celii răi face . 

„ tote afacerile. totii dandaretele,. perde. 

“6. — Industria cea mare, ca tote'lucrurile Gme-. 
nesci, daca presintă avantage mari, arc şi neconve-. . 
ninte grave. vomii vorbi numai despre celii mat prin= 

„cipale diu aceste neconveniente,. -. a 
Indestria mare aduce gruparea” industrielorii. si- 

milaril pe uni punti dati, de unde provine aglome- 
"raţiunea, grămădirea lucrutorilorii asupra ore.— că- : 

ora puntură, acolo unde sunt situate stabilimente: Așa 
sunt îilaturele de bumbacii. în unele orașe, filatureie 
de lână, în altele,: filaturele de mătase, într'altele, ete. 

Acâstă grupare a industrieloră similiarii se face 
pruitru duce cuvinte. . Pe de uă parte, întreprindăto- 
riiorii de industriă le vine multi mai bine a aşeda 
stohilimentele lori: acolo unde mai: sunt „niste aso- 

„m: nea , stabihmente, căci . găsescii lucrători “invăţiaţă, 
„cu meseria şi materiile primarii cu mai multă facili-. 
taţe, și lucrătorii, 'din partea lori, sciii unde să se 
dirigă spre a găsi de lueru.- Iar pe: de altă parte, „ 
fiindă că industria mare produce .multii, nu-l irapor- 

„tă, ca industriei mici“ de a se afla la în-de-mâua - 
consumatorilorii, . II a 

Din acestă mare aglomeraţiune a luciătorilori: re- 
sultă demoralisațiunea maselori, căci causele acestei 
demoralisaținni, suntă neevitabile. membrii aceleiaşi 

: familii fiindi risipiţi, pentru muncă (a vede cupă VII. 
„No. 5 alineatulă 5). Bărbatulu muncesce întră par- 
te, femeca într'alta și. copii -intralta. Legământuili 

- familiei este desrodatii. - Ei i 
„_Graţiă cerului, no! Românii, pentru cuvâatula că, "din puţinătatea populaţiunei în proporţiune cu întin-" 

„derea, teritoriului, din puţinătatea capitalurilorii și din 
„înapoiărea în care se află arțile mechanice, sentemii 

. 

, SR E 
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departe de: efectele desastrâse ale demoralisațiunei 
” provenind din aglomerațiunea lucrătorilorii. 
„In țările în cară industria mare sa desroltatiă, de- 
“moralisațiunea maselorii, provenindii din-aglomeraţiu- 
nea lucrătorilorii a începutii a fi combătută prin res- 
„pândirea 'luminelori: moralisaţiunea prin instruațiue 
ne. Mulţi întreprindetori aii stabilită, cu cheltuelile 
lori, scoli în fabricele: lorii.-. - aaa 

„ Câtii pentru copiii, a întervenitii legea, netolerândiă 
subpunerea lori la munci „mai grele şi mat îndelun- 

"gate de câti puterile acestorii şlabe ființe. căci, după 
cumi ami disii, într'uă altă operă 1), a cere de la 

1) Manuală “de hygimă publică și privată, + | 
copii uă munca mai. presusii de puterile loră. este toti 
așa de absurdii ca a cere fructe de la planteleice a-. 

.bia a înflorită. Prin 'ostaneli multe şi grele, ci nu mai 
crescii, ci vegetâdă şi perii, ca uă. tulpină şovoindă; 
Și uscată. --.s" Si - A 
„IL. Existența acestori mase mari de lucrători este 

“adese-ori precarii,: și; din acâsta, ele devină amenin- 
țătore pentru pacea publică. Căci. adese-ori manu- 
facturile încetâdă de'a lucra și lasă în disperare ma- 
sele “ ce .nutreaii, pentru că producţiunea are inter- 
mitenţele sie, momentele sâle de activitate și de lan-. 

"g6re. Dintre tâte produsele: manufacturiarie, acelea - 
ce respundiă la gusturi schimbabile, la fantasil varia- 
bile; sunt mai subpuse la fuctuaţiunile cererei 
de câtii produsele. agricole, ce respundii : mar - mul- 
tă. la trebuințe statorice.. Aforă de acâsta, se în.. 
templă une-ori, în industria manufacturiate, uă stag- 
naţiune generală a producţiunei, şi „din ac6sta toţi lu- 
crătorii sufere, pe cândii în casulu: de mai susii sufe- 

„Te numai uă pate dintrânșii,-In âne, alte cause stră-- 
ine vinii de vă -dată de turbură producţiunea Și mun- 
ca. “Aceste cause sunții 'crisele comerciale și tuibu- . 

. 
x . . Ă . 
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rările politice: Vomi vorbi despre dânsele. mal în 
urmă. a | Da pf 

In asemenea triste circumstanţe, noi credemii că 
“societatea dattresce a veni în adjutorulii suferindilori,. a 
uu spre a le face elcimosină, ci spre ale da de lucru, 
întreprindendi, pe câtii durâdă stagnaţiunea produc- - 
țiune;, lucrări pentru utilitatea publică. 

„Te — Div: causă că munca. n'a fostii liberă, indus- 
tria manufacturiariă a avutii obstacole mari de în- 
vinsii, foră a mai vorbi de dificultăţile naturăle. Sus- 
disele obstacole proveneaii din neperfecţiunea legilorii 
politice și -civile. - In anticuitate, desprețuită şi avi- 
lită, abandonată iai. de totii braţelorii servile, indus-. 
tria manufacturiariă era în genere călcată în picidre 
de guverne şi de cetăţeni. * In mediul-evi, de și a- 
părată, în Gre-care măsură, graţiă fortiticărilori cetă- 
țilorii unde se refugiă, de exacțiunile, brigandagele şi 
despotismulii sâneorilorii, ea 'avea să sufere jugulii mat, 
totu așa de ră al corporațiunilorii de'meserii, ale cărorii. 

e 

cereri severe şi asupritâre erai mâi aceleași mai în. 
„tâte Statele furopei. 

y 

“82 — Pretutindini, negocetorii “și meseriași cra. 
despărțiți în: corporațiuni, a căroră .istoriă se confun-, 
dă cu aceea a industriei. Ei înființari aceste asocia" 
țiuni cu scopul de a sc susține mutualemente în con-: 
tra exacțiunilorii şi violinţelorii seniorilori: și cleru- 
lui și în contra. rapinelorit individilorii de ori-ce clă- 
să. Mai târdiii, corporațiunile se .subpuseră guvernu-! 
lui, nu numai pentru“ca membrii: lori să fie autori- 
saţi şi proteși în exercițiul industriei iorii; ci și spre 
a exclude din exploatarea aceleeaşi industrii pe 'ori 
cine nu era agregatii la comunalitatea, subpunerea lorii. 
Clasa . industrială şi comertială fu resplătită prin mo- . 
nopoluri. : Guvernele aseaii dreptulă de-a ordona, rau-. 

e. 

, .



; 
2% 

168 i BOONOMIA POLITICA, RER a E 
y 

torisa și regula munca; în schimbulii acestui dreptă. - muncitorii se bucura de monopoluri, cari, adepos- | „ tindu-i, proscriai și năbuşeaii, în profitul lori, ori "Ce, concurență. ta Da a „Istoria juridică a Frangei este plină: de detaljuri „curi6se asupra numerâseloră procese ale corporaţiu- niloră, ori. în “contra industriiloră isolate, or între dânsele 'spre a determina. nedeterminabilele limite al6 profesiunilora loră. vespective, fOră a mai vorbi de cer- tele lorii cele turi6se asupra . cestiunilorii de preșe- dinţă. - a « 
Cadrulii, nu ne iartă a face cunoscutii: — organisa- » țiunea interi6ră a corporațiunilori, — divisiunea lori în zucnisi, kazze și “maestri, — asprele condițiuni ale zueniniei, favorile pentru - fiii maestrilorii, —: cererile: capo-d'opereloriă 1). : Ă 
Mai în urmă, industria manufacturiariă a avutii să se lupte în contra regulamontaţiunei (a vede No. 5 de . ia capi. XII. a 
Astădi, putemii. afirma că, pretutindini, tendinţa că- ! tre libertatea industriei manufactuarie este fârte mare. 

4. 

-.9,.— În anici-uă altă industeiă; ca în cen : manu- facturiariă, -nu este mai mare necesitate de coopera- "țiune. Să examinămă acunni cari sunt dițerșii coope- ratori şi ce rolă are fie-care din ei... . „ Cooperatorii, în industria manufacturiariă, sunt: 10 întreprindătorulă set patronul, 20 impiegatulă şi 30 lucrătorulă.' - Mi i , i I. Intrepringătoru' de induştriă este acela ce con-: „tepe. întreprinderea sei: exploatațiunea, reunesce e- 

1) Spre a fi cinc-va admisi într'uă corporațiune, datorea după ani îndelungâți de Zueniuie, să producă ună capii-d'operă, ce era N „ examinată de maestri. Acestia exigeaii multă. mai multă de la + străini, de câtii de la maestri, membrii corporațiunei și fii loră. "+ Cu ocasiunea admisiunei, se cheltaeaă suma mari. | . Pai 
: . .
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lementele sciinţifice. "morale 'şi materiale ce ea nece- 
sită, şi dirige cr&aţiunea și vândarea produselorii. n, “»În' cursulii :operaţiunilori producțiunei,: dice J —B Say, sunt obstacole. de, învinsă ce ceri uă energiă 6-:, . re-care; suntii incuitudini de 'suportati, ce ceri fer- .- “Metaţe; sunt neforiciri de reparatii, pentru cari tre-... bue spirituli de prevedere ;,.-Cu alte cuvinte, trebue - geniulă afaceriloră, geniul „artei şi unii numără 6re- : care de cualitiiți morale, ! i 

„Prin geniulă afaceriloră, ct înţelegi, dice D. Du-: nojer, mai multe facultați forte distinse, ca: capacita- : tea: — de a judeca de cererea (căutarea) sâii dea cu-, n6sce trebuințele societăţei, — de'a judeca de starea oferirei s€i d'a preţiui mediile de a satisface aceste. trebuințe, — de a administra întreprinderile conce= - pute cu înţelepciune,. —-şi, în fine, de a verifica prin compute regulatii şi ținute cu îatelingenţa. prevede: rile speculațiunei. e 
„Subt numirea de geniulii artei, sc coprinde. opera- țiunile ce sunt. necesazii. pentru execuțiune,. ca 'cu- noscința „Particolariă, a meseriei, noțiunile - theorice, " talentul "aplicațiuniloră, abilitatea în ceea ce privesce.» mânpa-d'operă. a i “ntre. cualitățile miorale,: ei distingii înv&țiurile în- . . treprindătoriiorii privitâre atâti la binele Horii în par... - te, câtă şi la binele societăţei. „. * E 

Intrepringătorulai si pâtronulii, trebue dar să fie. " inteligentii, — să scie a dirige întreprinderea cu. jude- - cată, cu precisiune şi cu energiă, Şi să aibă capita- . “urile ce necesită, industria, seu să-și le procure prin - -adjutorulii creditului sâii ali asociațiunei, 
Din tâte acestea, putemii conchide că întreprindăto- 

ipală ali producţiunei ; elii - 
rulii este -agentulă priuci 

"ÎI consacră t6tă activitatea sea; îi 'sacrifică repaosulii 
„săi, aventurâdă într'ensa totii avutulă săi, precumă . şi capitalurile altora; pote să compromiță,  într'ânsa
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veputațiunea şi on6rea sea. ' Tâte'acestea nui dă 6re . dreptulii de a retrage, — pe lingă unii salariii ridicată 
pentru munca: sea. și chiria: capitalurilorii - sele sei . străine ce: 6ngag6dă în întreprindere, — benefice :mai,- multi : sâii mai puținii importante! 'ce crescii averea , 
sea? , CA vedă No. 10 de la capii VIII). 

„Ul. Dnpiegată este acela” ce, adjută pe întreprindă= - 
 torit în operaţiunile. direcțiunei sâiă ținerei comptabi- Htăţei. „căci uni omi Sicgurii nu pote face toti. Pe: lingă 6re:care sciință. se cere, de la împiegatii, mul- * -tă inteligență și stătuință: Salariulă sâi este în PTO-! 
porțiune cu aceste cualităţi.. SE “UI. Lucrătorulă este acela, care, subt, direcțiunâa unui întreprindătorii ce-i. dă materiile primarii şi 
principalele : medii de muncă. muncesce, ' spre a pro- duce. In schimbulii acestel. unei, lucrătorii, priimescii, pe, (li pe septămănă, la fie-care 15-dile; pe lună, sâii - pe bucata, uă retribuțiune ce se numesce 'salarizi. 
"Este de observatii că unii lucrători sunt sei niste simple. manopera, — ca: cei ce carză cărămidi, var, „ete. la “clădiri, — sâi a uă abilitate: Gre-care pro- | venindii si dintruni talentii: naturală sâii din ta-. lente dobândite;—-ca laveaze de orologari, giuvaergii,. etc. De aceea, economistul bagă în număruli lucră- torilori mulţi agenţi ce sunt distinşi cu numele: do- 

mestici, servitori, comisi, împiegaţi, artisti, ctc., ale cărora funcțiuni economice in productiune sunt ace- .. leași şi. ale cărora atribuţiuni presintă absolutamente acelașă «câracteri. De 
_D. Iosef Garnier imparte în cinet. categorii masa . . Mcrătoriloră e 
Antâii, muncitorii agricoli, -argați şi muncitori! cu: 

-dua;: 

genere, ce: sunt, salariaţi; 
„Ali treilea, lucrătorii ocupați 'c 

"Ali duoileu,' lucrătorii artelori şi meseriilorii în 

u industriile Orga- -
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nisate în, întreprinderi mari, mine, făurarii, “filaturi, . 
fabrici, ete.; - Ma SI e 

Ali patrulea, lucrătorii industriei căriuşescr şi co-. - 
merciale: marinari, cărăuși pe apă şi-pe uscată, ma-, 
gazinerii, hamalii, etc... -- . PI aa 

„Ală cincilea, împiegaţii de toti felulă în tâte in-: 
dustriile : comişi, țiitori de registre, priveghiători, ser- 
viitori s6i grămătici, etc. împiegați, în fine, cu uni 
“tiu: Ore-care. . o Ea a 
-* „Tâte aceste distincţiuni, adaogă D. Garnier, sunt 
necesarii cândă se consideră cestiunile ce nascii din 
examenulii condiţiunei diverselorii cluse muncitâre,. me: 

“diilorii de amelioraţiune de cari acestă condițiune es- 
te priimitdrie, locului ce “ele ocupă în producțiune, şi: | 
părțel ce le vine în distribuţiune : tote scestinni ce se 

„află subt diverșe. forme în tâte 'ramurele Economiei . 
Politice.“ . Aceste cestiuni suntii țractate în mai mul- * 
te capitale ale acestul opiu. -. E 
" Terminămii, observendă că. : de: vre-uă, 30 de ani, şi | 
guvernele şi paițicolarii. avuţi, din tările unde indus- - 
tria-manufacturiariă a luati desvoltără mari, se ocu- i 
pă de ameliorațiunea s6rtei lucrătorilor, mai cu sâmă 
a celora ai orașelorii și manufacturelorii. Aceşte prâ-. 
ingrijiri 'se justifică prin aceea ci, aceste două sunt 
ciasele cele mai numerâșe și cele mal sărace, şi,” prin 

„urmare, ună pericolii mare: pentru societate. . Parte 
din aceste. medii le ami. ar&tatii Vorbind de ame- 
liorarea sârtei &ranilorii nostri și. desre instituțiu- 
nile de prevedere; mat tărdiă vomii vede și altele, : 

„10 .— “Se:dă -uă întiudere mai mare'unei întreprin- 
„deri industriale, adăogândii construcțiunile ce servescii - 
„la exploatațiunea sea, cumpărândii. uă cnantitate mai 

"= mare de materii priinarii, salariândă ună numără mai | 
mare. de lucrători şi: imipiegați : cari, potii fi împărțiți , | Pa pi 

. 
4
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| , 
“în ducă grupe, din cari unii potii munci diua Şi alții 

11. — Pe lângă citire, scriere, calculă și Gre.cari cunoscințe despre natura lucrurilor, instrucţiune: ce “trebue fie-cărui membru ală. societăţel, întreprindăto- “Til- de industriă; ai necesitate a studia totii: ce este "favorabilă profesiunilori lori. Cunoscinţa procedate- „lori particolarii şi .methâdelori celorii mai avantagi6- ! Se spre a.aplica_ munca la “fie-care din ramurele cele “mari” ale industriei constituă objectulă particulariă şi “speciali ali înstrucțiunei profesionale. o. „= Nu. este grei de înțelesii, în :starea de civilisațiune "'la.care ami ajunsi , și în mediulă lucrăriloră aşa “de variate ce: reclamă acâsta “stare de civilisaţiune,. marea împortanță a instrucțiuney profesionale, destinată -a' do tâte''cunoscinţele aplicabile viațer“sociâle, Și, în parte, cunoscințele favorabile unoră. profesiuni, ca a= :gricultura, artele sâii. meseriile și comerciulă.. + € “In țările civilisate, există multe 'scoly profesionale; “la noi, sunt. forte» puține: scolile de agricultură, de „ comerciii,, de ferăriă 'e la Iaşi, de conducători de pun- “ți și chosele.: Dar tâte aceste scol speciale, între- ţinute de Stati, daii, uă instrucțiune specială într'uă "carieră rigurosamente “determinată, a „Programele fă-. > “cute de guvernii, și nu suntă libere a modifica aceste progranie. “Ele nu respundii îi trebuințele cele nai >” “ordinarii ale societăţei, niet la: diversele. exigențe ale - . Yiăţel comune, nu respundă bine la trebuințele ce: se desteptă în sânuli societăţei, De aci provine că, în. “tâmna trecuta, la concursulii agricolă -ținutii pe câm- “pia de' la Pantelimon, vechile. aratre, de și forte ne- :perfecte, aii: arati - mai profundamente, may. regula- - "remente, și: uă. suprafaciă- mat întinsă, de câti ara- ! terele perfecţionale ale . scâlei. de agricultură; de aci 
7 
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mal vine că sclele de comercii din capitală şi din 
Galaţi nu 'sunt frecuentate. , a 
-Nu cunâscemit alte medii mai bune, mal practice, 

mal, eficace, pentru ca industria manufacturiariă să 
fie apanagiuli Româniloră iar nu alii străinilorii, ca 
pân'acumii, de câti îmmulţirea se6lelorii profesionale, —: 
dotarea lori cu “profesori buni şi. cu materialul ne- 
cesariii, şi, ca incoronare a acestui mare și utilă edifi- 
cii projectati, uă. bună lege de admisibilitate în fune- 
țiunile publice, aplicată cu severitate.: Cândii cutare 

„Şi- cutare ari “cunâsce din ainte multele și variatele 
„ „cunoscinţe “ce se cerii de la cel. ce brigă nobila am- 

biţiune de a fi dregători, agenți al autorităţei publi- 
ce, cândă ară fi convinși că, fâră aceste condițiuni, uu 
sunt admiși în cadrele funcţionarilorii publici, că n'ară. 

„mal abandona. profesiunea “părințiloră loră, ci starii 

„ t6 favorisa desvoltarea acestoră -profesiuni. |, în 
- Daca Ministrtii și Camerile, în locii de a continua 

„să se, ocupe de certuri, provocate de lucruri efemere, 
arii cugeta maturi la binele, la fiitoralii națiunei, ei 
nu'sari da în apo! din aintea ori-cărul sacrificii spre 
a salva,” stimula industria naţională, prin . cresce- 

„rea numărului sc6lelori profesionate şi împedicarea 
funcţionarismulii, care: merege îmmulțindu-se, plagă 

nevoi din contra'a-și ornă mintea cu totii ce arii pu- 

«ce min6gă societatea n6stră şi care, de siguri, nu va 
întărgia de a o conduce la unii. cataclismi. .; 
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"CAPU XIV. 
3 a 

„si. INDUSTRIA OARAUŞESCA, | 

_-țiune?— Rolul loră.: 
2. = De ce este compusă ,uă cale de comunicaţi= 

"44. — Cumut poti fi considerate căile de comunica=
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une, considerată ca machină: de. transpor- tati ? DR 293. —: Divisiunea căilorii de comunicație : căile 
naturale și artificiale. — Desvoltarea lori. : 4;:— Clasificaţiunea căilorii de comunicaţiune în „0 privință eflindtăței. i 5. — Avantagele căilor ferate din puniulii de ve- i derg îtechanicaă și din panlulă. de vedere morală, i ae 

6: — Avantagele câiiloră de comunicațiune din pun= „+ tulă.de vedere ali progresului industriei. - „7. — Bine este cu guvernului şi județele să între-.. „cină la stabilirea căilorii de comunicaţiune?  8;'— Căile de comunicaţiune sa răpescii munca - 6- - „> ueniloră, 'mu scadă prețulă vitelonii de + 
irasă, etc. De _ 

4 
4 

„|. — Distanţa “este ună obstacol ce se opune la satisfacerea nemnediată a.mai tutulori trebuinţelorii sâă dorinţeloră nâstre ; căile de comunicațiune -potii fi cou-.. siderate ca machini de trausportii, destinate a învin- ge sâi a: diminua din ce “în ce actstă resistență, Aşa - dar rolulii lori în economina societățiloră este ne- mărginită ; facilitatea ce Gmenii ai de: a comunica în- - tre dânşii este vrimulă -fandamentă ali societăței, a disii J.- B. Say.. De desvoltarea căilorii de comu-: vicațiune, depinde: progresulii industriei unei ţări. Căci, . ele măresci ' rudia în care se potă efectua schimbu-.. rile sâle, diminuânadă pretiulă de câstă ală mal tu- tulorii 'produselură sâle. . -. . ” 
7 

. 2. — Considerată ca uă: machină “de traasportii, = * „uă cale de comunicaţiune se compune de cale (meţi- uli “prin care. se face. transportulii), de vehicul. (instrumentulii prin care se face transportulii), şi de' .- inotoriiă. (tragătorii prin adjutorulii cărora se face trans-
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portul). Aceste trei părți esenţiali nu 'potiă. 6 des-. 
părţite în ori ce studii asupra căilor de communi= “-, 
cațiune. -. . : DI a ' 

3. — “Pentru economistii, câile de: communicaţiune 
sunt - aşedate. în - ducă clase distinse: 1) căile nath- 
“rale, acelea de cari 6menii ai -pututi profita fără tra- 

salii, şi cari, prin urmare, aut fostii intrebuinţâte mat 
ântâiii ; şi 2) căile artificiale, acelea ce aii fostii sta- 
bilite succesivamente de mâna omului, și cu cheltualt 
şi iravuliuri considerabile. _ a 

De și primil paşi ai omului S'ai .făcutii; fără in- - 
diodlă, pe uscati, totuși câile.pe uscată sunt arts- 
ficiăle. Uni pămentă vergini nu este în genere buni 
pentru drumă, de câtă pe uă întindere Gre-care, căci 
arborii, surpăturile, lacurile și ghârlele opuni obsta- 
cole loco-mișcărei, obstacole ce nu poti fi învinse de 

- câtii prin travalinri speciale. -Şi mai mulţi, daca vo- 
imi a transporta : greutăți. mari pe unu - drumii; tre- 

_- bue telegefcu ducă r6te, sănii, căruțe şi care, ce ceri. 
uă perfecțiun= 6re cari în arțile diverse ce concură la . 
construcțiunea lori; în fine, trebue, pentru motori, 
vite de trasii, ce se crescii s6ă, se cumpără-de la cei 
ce. le crescii. Tote acestea ne învederedă.că primele 

„transporturi, ce merită acâstă numire, s'aii făcută pe 
apă : caiculii şi luntrea ai precesi caruli. Drumuri- 

„„le-cari âmblă singure, cumii chiamă Pascali marea,. 
„lacurile şi cursurile de apă, aii precesii drumurile pe 
“uscati” Prin urmare maeâ; lacurile, fluviurile şi gher- . 

„-lele sunt . căi de comunicaţiune naturale pentru trans- 
portul Smeniloră și 'măriloră, şi sunt multă. mat 

„ facile de- câtă dromurile pe uscati. In transportu- 
rile pe apă, lasă că. calea este dată de Dumnedeii, . 
dar chiarii motorului, de ne lusămiă a fi împinşi sei 

- -de cursul apei, să de -vântii, este asemenca dată de | 
Dumuedeii, și, în fine, chiari cândă cere trebuința să - 

e.



“-_ cufandâți în barbariă, e i, 
“Vorbind în speciă despre; uscată, vedemi că,. în 

RE 

„„“*ț€la lorii. - Adaugeţi, pe lângă, acestea, că, mat în a-:: 
"călătorii, mal în ainte de a pleca,: se. confesai şi-şi . 

..: - : E Sa: 
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: facem unii. sforţii, :-acestii. sforții este mat ici pe: * apă de câtă:pe uscati. Acesta ne explică pentru ce, - în aaticuitate, transporturile se făcea numai pe apă, Drecumi şi pentru ce nu eraii cetăți înfioritâre de câti acelea ce puteai dispune de aceste căi de communi- daţiune, “adică cari erati situate pe marginea mărej,! _de:6re ce populii închiși în' megiloculă uscatului stau 

Starea barbară, nu suntii căi de communicațiune. La” începutii,. transporturile. se făceaă pe spinarea Omeni- - lori. Chiarii astădi, găsimu acesti medii de trans- portii în multe localităţi ale Americei, Africei, Asiei şi Europei chiari. Apoi, 'după anielidrarea . potece- „Oră, s'a întrebuințatii, pentru travsporturi, spinarea, vitelori. Atunci, progresulă a fostă. mare: omulă cel Ş "mal robusti ducea abia 30 oca, de. 6re ce calulii, a- _ sinulă și .catârulă ducii. fie: care uă povară de 200 o- - ca, inergândii la pasii. Mai târdii, drumurile: făcân- du-se de căruţă, aceleași vite ait pututii trage, cu te: JEga cu. duoă! râte sâii cu Sania, uă_greutate celă pu- țină de 5 .ori mai mare. Pe' chosele, și cândă carulu “este. ferecatii. acestă “povară se mal îndăossce. „Iar . pe drumurile :de feri, trasulii este de dece ori mai. facile de câtă pe choseaoa cea mal bună. Une mai, puneţi şi iuțăla! Dar reducţiunea preţiului transpor- turiloră! In câte-va dile, se facii călătorii ce cereni,. sunt câţi-va ani, săptămâni şi luni întregi. Nu sunt, 30 de ani, de cândi lipseanii nostri, spre a se duce. 

+. 

$ 

, 

«la Lipsca, făceau trei luni, . Zimpulăă este monedă, ". dică Angli, căel; în adevăr, omulă. ce întrebuințăgiă - bine timpul câstigă bari. Este necalculată economia | „pu căstigă bani, a econon - „adusă populațiuniloră de drumurile de feri, prin iu- 

inte, câlgtoriile lungi, erai aşa de pericolâse, în câti , 

7 
, . 

a! ” +
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făcea testamentulii. In dilele nâstre, cu t6tă iuțâla: 
„ “cea mare. cu cari se faci transporturile, chanţele rele 

sai micșorată multii.. În Anglia. ţâra după continent 
în care vag6uele âmblă cu mai multă răpediciune, 
abia. sc în numeră u: victimă - (morti: stu rănită) la --- 2 mili6ne 'şi mai bine de călători. *. n 
_"Aburulă, întrebuinţatii pentru conducerea batelelorit 
pe apă, âncă'a scurtată „distanţele ai a immulțită + 
kelațiunile între diversele ţeri, depărtândii pericolele. 
Astădi, fie furtună sâi câță, vaselele îşi caută de ca- 
de și, în câte-va qile, percurgi distanţe forte. mari.. 

e . . | . . i .. . , ” ” . Ă - 

4, — Nicl-uă cale de comunicaţiune nu'-cere. mal 
puţine cheltueli de transport, de câtii canalele. .Di- 

„+ ferinţa între uni canală şi uni cursii de apă este a- 
-Câsta: canaleie sunt: navigabile şi în susi.şi în josă, Biudi că apa se găsesce mat la acelaşii nivelă, de 6re * 
ce fluviurile şi ghârlele,.cândii este vorba de a mMer-. 
ge în contra corentului, ceri uă putere mare 'ca să 
învingă corentulii. Pentru acesta, se găşesce “totii-de- 
una, în ţările civilisate, unt canală . lingă unii cursă „+de apă. D'aci urmâsă că materiile cart subt uni vol- | 
lume mare aii uă val6re mică (petre, cărbuni de pâtră, - 
:lemne,- plumbi feră, etc.) “nu trebue transportate pe 
drumu:ile ordinari. s6i pe cole de feri, cândi pu- . 
“temii dispune de canale. - ca 

„5. — Din puntuli de vedere mechanicii, căile ferate 
-oferescii duoe avantage mari 10 frecătura pe supra- . fagia unită, hnsă a.unel şine de ferii așegdată întruă | -. -posițiune mai horizontală, este substituătă „frecăturei. pe suprafagia: 'glodorâsă, mai multi sci mai puținii: neegală, şi mai toti de una înclintă întruni modă. simțitorii a unul drumii; 20 serviciulă trasului se pote 

- îndeplini şi în faptă se'și îndeplinesce astă-(i prin adjuitorulă” unei forţe; aceea a aburnlu,: ce este mai... . 
x ” . . 

a 

. e
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„economică de cât accea a vitelori, şi care se pâte ; 3 p ridica la uni gradă de energiă ce uu S'aru-put€ a-. 
„tinge, chiară de s'ară întrebuiuța elefanți (iar nu nu- „mal boi și cal), acolo unde acește vite mari și tâpene ară pute viațiui. .. ME: 

6. — Influinţa desvoltărey căilori: de comunicațiune 
„asupră progresului industriei este fârte mare: 

„...1) Favorisă- pe. producători reducângă cheltuelile „de transportă (vedl alineatuli 4-lea). 
2) Favorisă pe consumatorii, căci oferirea cresce, și, prin urmare este scădământiă,: diminuţiune ă cheltue- lilorii: de iabricaţiune, Și, prin urmare, scădere a pre- 

țiuriloriă ; * 
3) Grămegile de produse * minerali, vegetali Şi ani- P mali ce nu eraă exploatate, se exploată din momen- tulii în care căile-de comunicațiune ; permite Scurge-. rea lorit. In acâstă privinţă, putemii dice că căile de i 

9 
| “comunicațiune produce avuția din ori-ce, 0 facă. să 6- să, ca să dicemit aşa, din pămentă, : 

4) Adaogă valârea broduselorii,. ridicândă preciulă > ză 
. lori la nivelulii ce este în centrele de populațiune, unde atingă puntulă cel mal ridicată. De aci, și pămentuli priimesce uă- valre “mal mare, Și. acâsta provine .că “cheltuelile de transportă cadă mai totă- de-una în grentatea productorului. [n adevără, pre- țiulii unei materii întruă localitate este același, fără să se ţină sâmă de locul de provenință.  Preţiulii unei -.chile de grâii. este în Bucnresci de $ galben. * Cultivatoruli ce aduce: grâu din apropiere plătesce.. „uă cliriă mică, de 6re ce acela ce-lă :aduce de de- „” paste plătesce uă chiriă mare şi cu tote astea dă ki- “la toti pentru același prețiă. * | Ă 

5)., Nivel6dă preţiurile, căci, daca întruă localitate 
un lucru este cerută mal multă și costă mal scumpi, 
cele-l-alte localităţi,: pe dată ce, află. acâsta, trămită 

„. a, , 
. - DP 

N 

+
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acolo produsele! lori sivăilarii de unde resultă oferi - 
rea în cătățime mai mare, ȘI nivelul prețiurilorii se 
stabilesce. .- . 
-6).. Ameliorarea căilorii de comunicaţiune favorisă 

crescerea populaţiurei în centrele de populațiune. Mai 
în ainte, lumâa fupea.din oraşe, fiindi că viaţia era 
mai scumpă de câtă.la sate. Dar astădi diferința pre- . 
țiurilori * între “țările “de “producțiune şi. centrele de 

“ consumațiune este mai nulă, căcă tinde a se cobo- 
ră prin nivelarea . preţiurilorii. Fără “drumurile de 

„feri, fără batelele cu aburi, aceste centre mari de 
populațiune m'arii put6 subsista, căci marii pute tra-. 
ge de departe materiile necesarii 'subsistanţei lori: . 

7). Din puntulii de vedere morală, căile de comu-! 
nicaţiuue aducii stabilirea unei, comunalități de inte-. 
rese intre tote părţile 'unci' țări: vaste; |, favorisândii 
relațiunile cetăţenilorii, excită : spiritul de emula- . 
țiune ȘI: de . concurență; şi dau. societăţi uă viaţia şi: 
uă vigudre nouă: stergi, facii să “dispară disentimen- 
tele dintre State și rase, potolescii hoștilitățile, * har- - 
monisă - interesele, Putem d dar dice că desvoltarea! 
căiloră. de. com: nicațiune este, în economia interiGră 
a societăţilorii-şi în aceea a lumei, agentulii- eficace. .. 
alii unei “înduoite revoluțiuni * către: care neresistibi- 
lulii genii ce. Provedenţa a pusi în omenire o duce de.. 

“la inceputulii că. Acestă înduoită muvementii estee- 
fectulii unci cause unice, puterea ce dobindesce pe 
t6tă diua simtimentulă fraternităţei între Gmeni.. Chiarii 
resbelului. desvoltarea câilorii de: cominicațiune pre- - 
sintă facilităţi. Guerele nu mal durâdă astădi cu anii. 

9. — Pretutindeni, guvernuliă ' şi administraţiunile - 
"judeţene ai făcutii cheltueli “mari. pentru îmmulțirea 
şi ameliorarea căilorii de comunicațiune, .- 

Sunt. unii economisti, intre cari intră şi D. Dunojer, 
ce respingii intervenţiunea guvernământulu, şi În a 

4 '
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câstă materiă întruni 'modii absolutii, dicândă că, dacă . drumulii este atâti 

. 

şi necesariă, iniţiativa * particola-.  riloră îl va stabili, desdăunându-se priu luare de taxe; daca acestă inițiativă nu voiesce “a stabili-uniă druniii, ce dovadă mai mare cacestii drumă nu este nici u- | tilii nici necesariii ! 
a Câţi despre noi, 
ne punemii întruni 

nu adoptăm acâstă opiniune. Căci . 
puntii de vedere mai în altă. de câtă. celiă economici, care mărginindă-se la consta- tarea “debitului și creditului, este strâmtă în vedere - cu progresuliă |. civilisaţiunei. Dar chiari din pup-.. tulă de vedere: economici, noi credemii că -interven- - iunea Statului - pote a.se legitima. ' "- - Când voră'a stabili unii dremii,. întrepringătorit. n'aii monopolulii lui, adică, transportuli exclusivi, ca la căile ferate; ci profită “numai de taxele ce per- : * cepă din locii. în' locui, cari cu câtu suntii mai ridi-. cate; cu atâtă drumulii este maj puţină frecuentati. -*. Pe lângă acestea, intreprindătorii nu beneficiadă nici! de :cumii' de valârea 

profitele ce retragii 
ce căstigii moşiile învecinate, de 
consumatorii şi producătorii. Pen- „tru acâsta, Statului şi administraţiunile județene da- . torescă a înterveni Ja facerea şi ameliorarea drumu-. riloră, căci daca, crâândă drumulă, face : nă Gre-care avanță 1), acesta avanţă va fă acoperită .cu crescerea avuției generale de 

'Tectă, prin imposite. | 
- 2 .Nu trebue iar 'să 

care profită într'unii modă nodi- : 
1 

perdemii din vedere că între-. Pringătorii. de drumuri Şi punți sunt . forte avidi, şi. percepă taxe mari p 
ȘI, prin acesta, împ 

entru lucrări ce n'aii costatii multi, | edica comunicâţiunile, circulațiu- "nea avuţiei. "Acește neconveniente aii făcută pe gu- 
„_ 1) Acanța este uă valârea ce se împrumută. sii se consumă, cu, Cugetulii de a fi recuperată restituată. Instrăivarea . roduseloriă 

„£ p , 
p indusiriei sele desdăunea 

a făcută; . 

. - , , . 

ă pe ună iutreprindctorii de avanțele ce 
4 

,



aa INDUSTRIA CĂRĂUȘESCĂ | “181 , 

+ vernulii ncstru :să, presinte Cameriloră unii ii projectii - 
de lege: pentru destiințarea acestorii taxe, desdăunân- - 
du-se proprietarii ce le făcuseră cu consimtimentulii 

- administrațiunei. Acestă projecti de lege a fostii a- 
doptatii de puterea lepislativă. | 

Aşa dar Statului trebue. să intervină în facerea dru- * 
murilorii. Cu t6te astea în ţările unde sunt multe 
capitaluri sâi unde capitalistii, străini să intrec a 
cere-concesiuni, Statulii nu trebue se întervină, ci să 
lase iniţiativei particolarie stabilirea drumurilorii, mai 
cu s6mă a drumurilorii de -ferii, în cară companiile 
au monopolulă trapsporturilorii.. | 

Ss. — Unii aii credutiă că perfecționarea căilor de 
communicaţiune răpesce travaliulă . cărăușiloră,: face 
să scadă prețiulu cailorit și boilorii (vitele. de trasă), 

„derapână .druthurile, ete. "Căci, în adevării, căile de 
“communicațiune perfecţionate ai “același efecti ca 
machiaele, "micşoi6gă mâna-ile- -operă, ușurâdă trava- 
liuli. De aceea, aceeaşi împutare s'a făcutii foră te- 
meiii și machineloriă, după cumiă aimu vedutii dej, | 

  

„. CAPU XV. 

INDUSTRIA COME ROIALĂ a 

1. — Generalităţi ” E , 
2. == Originea şi natura comeneiailui. 
3. — Nedrepte împutări ce sai. făcută comerciu- " 

Na lui. — Avantagele sele. 
„ 4. — Nedrepte împutări ce s'a făcută şi se faci “ 
,- delalianțilorii, 

— Comerciului de speculaținne. 
6. — Particularitatea ce are comerciuliă grânoriloră. 

9* 
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„7. Comerciuliă „bancherilorii, zarafilori. -  - -, "6. — Agiotagiulă, | a - - . 

“I. — Cuventuli: conierciiă derivă de la duoe cuvin- te latine commutatio "erciuiu, ce însâmnă schimbul mărfilori. Luati în accepțiunea sea cea mai generală, cuvântulii, comerciii exprimă totimea relațiunilorit „ce ; „“6menil. întreţină între. dânșii, pentru totii ce se ra- portă la - satisfacțiunea.. trebuințelori loră. întruni “înțelesă mai: restrârsii, comerciulii este acea ramură . a activităței omenesci, ce are. de obiecti principale sransportulii și distribuţiunea produseloră. 
Numimi  comerciză înteriori” acela ce are de obiecții vândsrea în Romănia a mărfiloră de origine romănă ș. Și; comerciti exteriori acela ce arc de obiectă sti de a vinde în Romănia produse: străine, s6i de a tran- „Sporta în țări străine, spre a. le desface; produsele ro- “măne. Prima din aceste ducă ultime operațiunei se ' „chiamă amportatiune, şi cea de a duoa, exportaținne. “ Relațiunile „comerciale între .locuitorii diverseloră țeri şi diferentelor judeţe, şi chiară între a ceia ai. “aceluiaşii județii se întreține de uă clasă distinctă de individ, numiţi coniercianți 56ii negocelori. .. Acâstă, clasă se subdivide în. zegocetori cu: ridicata Şi 2te90- citori cu amănuntuliă . să. detalianți. Industria primi- lori constă a transporta produsele din locurile unde Sunt eftine în Incurile unde sun, scumpe. Vorbindă “În genere, comercianții cu ridicata cumpără din pri- ma mâra, adică-chiari de la producători. Industria negocelorilori cu finentintuli constă întru a ține în . reservă asortimeate de măr (ceșite), de cari se sim- . „te trebuința în locurile. unde reşedi, și a le Jetaila, desface în cătățini mici clienţilorii lori (musteriiloră) s6ă publicului. CI Si 

. 1 

:.12, — Cu oca-iuuea cestiunilori atingătâre de divi- ;
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 Siunea muncei, amii spusii cacâstă divisiune este de 
uă aplicațiune universală, permitânăii locuitoriloră u- 
norii plaiuri -şi chiar la uațiuni întregi a se con- 
sacra cu preferință, la $re-cari-ramuri de industriă, 
din causa diversităţei pământului, climatului, puterel 
productrice ce posede diversele regiuul. (vei No. 7 
de la capi VII). Căci se scie că mi! de produse, 
de cea mai mare utilitate, nu există să nu poti fi 
culese fără numai în. unele ținuturi, iu unele țări 
(vegi Do. 5 de la capii XIV). De exemplu, supe- 
rioritatea lânei angle şi facultatea ce ai Angli de a 
„av6 la disposiţiunea lori cărbunii. de păniântu, lucră- 
tori “abili, machini perfecţionate, capitaluri mari, scurtă, 
tote instrumentele şi tâte mediile industriei manufac- 
turiarie, îi pune în positiune a produce postavuri și 

“alte stofe -multă ma! bune şi mai eftene de câtii“ noi 
Românii; pe cândii pământulii şi clima României, fi- 

- indii particularemente - favorabilă culturei cerealeloră 
şi viel, Romănia p6te produce -vini Și” cereale cu unii 
prețiă multi! mai ceftini: de câtii Sarii put face a- - 
câsta în Angliu. Este dar evideniiii că, mărginindu- 
ne a produce vinii și cereale și a schimba acestea 
pe stofele angle, noi ne procurămii uă cuantitate mat 
mare de aceste țesături, de cât daca amă.cerca să - 
produceinii la noi aceste "ţesături; şi, la rândul lori, 

" Anglil. schimbândă stofele Jorii cu Romănia, potii SÂ-șI 
procure vină și cereale în cătățimi multiiinai conside- 
rabile şi mai eftinii, ceea ce w'ară fi pututii dacavoindii 

„a contraria înțeleptele disposiţiuniy ale naturei și in- 
spirațiunile maniteste ale simțului comuni, arii disloca 
uă porțiune a capitalului și a industriei ce ef aplica la 
producțiunea stofeloră, în care posede uă - superiori= 
tate așa de mare, spre a le aplica laproducţiunea 

vinului. Ceea ce ami 'disii despre duo țări se 'pâte 
pre bine aplica la duoă judeţe ale aceleeași ţări. 

Pe ac6stă dicisiune teritorială a muiacey este _fon= 
- a. , . - ! . 

7 

_
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datii comerciulii, a cărui funcţiune constă, pre cumii 
ami mai disii-o, întru a transporta produsele din lo- . curile de unde p1ovinii, şi unde ele, din causa abon- 
danței, aii uă valGre forte. mică, în locurile unde a- ceste produsese lipsescii și sunt căutate, cerute. Priutracâsta, el dă obiectelori  astăfelii transporta- _-* te. uă utilitate, și, prin urmare uă valdre mai mare; „şi face ca uă localitate să se bucure de produsele „ tutuloră celorii-l-alte localităţi. . 

„4. — Mulţi ai” imputati şi impută comerciului că nu produce. nimici: - Negocetoruliă. (ică,- ci, nu lu- credă cu' cultivatoruli ce semână uă baniţă de grâu spre a culege cinci-spre-dece, nici ca fabricantulă ce | torce și 'tese lâna spre a obține stofe; negocetorulii nu face altii fără numai a cumpăra efiinii spre a vin- de scumpu. a] a Acestea sunt niste idei eronate, căci comerciantul produce fără înduslă «toti câti cultivatorulii și fabri- cântul, căci precumi 'cultivatorulii încredinţedă pă- - mentului uă baniţă de grâi şi o convârtosce în mai > multe băniţi, precumii fabricantul ângagâdă lânu în machinele sâle şi o. transformă în stofe, totii aşa și comerciantulii încarcă &râulă , și lemnele într'uă navă, în schimbulii cărora aduce departe, după câte-va lunt. da - feri, ţesături, cafea,“ zaharii, etc. 'Trebue si conside- | rămi mărfile trămise ca materii, primarii consumate pentru formarea unuj produsii nuoii, ce constă în măr- | „+ file'ce provină din, reînturnări. | ” Pâră comercianti, fabricanții, arii face pr mică lu- -Cruri, căci ară datori să se ocupe şi 'cu afacerile co- ...: merciului. Din cele ce amii disii aproposito de divi- Siunea muncei, scimii că fabricaţiunea nu s'a desvol- fată nicăiri unde” fabricantulii a .datoriti să facă în acelașii timpii afacerile „negocetorului și să 'impartă, . ? : -
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pentru acesta, capitalului săi și atențiunea sea asupra 
a duoe feiuri de iucrări frte diferente. Ă 

Din t6te acestea putemii conchide să comtrcian= 
„tulă ia parte la producţiune totii ca întreprindătorii 

de industria exzractiva (vedi capitolul XI). Pune ma- 
terialele la în-de-mâna producătorilori, şi produsele 

„* „fagonate ale acestora la în-de-mâna consumatorilor, 
adică a acelora ce vor a face usii de dânsele. Așa 
dar comerciantulti, ședendă la comptorială -săt, este 
toti așa de utili ca ultivatorulă sâii manufacturia- 
rul, wadjută maj puținii de câtă acestia, la pro- 

„” ducţiune; face ca activitatea lori să fie mai utilă în- 
tindendu-o asupra unul cerci mai largii, şi numele său 
nu ar6tă altă de câtă că modulii săi de a munci şi de 

» a produce diferă de acela alii 'manufacturiariului Și 
cultivatoruliă. « e . 

Precumii comerciulii interiorii contribui Ja cresce- 
rea avuțiiloră diverseloră judeţe ale unei țări, totu 
aşa şi comerciulii exteriorii contribuă la creseerea a- 
vuțiilorii diverselorii ţări. Fără comerciulit exteriori, 

„noi: ami fi lipsiţi de multe, pr6 multe lucruri utile 
şi preţi6se. Făcândii Omenilorii cunoscute produsele 
numerdse pe cari altminterica că le ară ignora, co- 
merciuli exteriorii le dă gusturi şi pofte uuoiie, şi, în 
același timpi, le procură mediile Şi atâță într'ânşii 
dorința de ale satisface. Permite fic-cărui 'populu. i- 
solati de a profita de invenţiunile și descoperirile tu- 
tulorii celori-l-alţi populi; provocândii concurența în-' 
tre producătorii - indigeni ci producâtorii străini, elă 
stimulă industria lorii și spiritulu lori 'de invenţiuue, 

: Și Devoiesce rutina a cede loculii: emulaţiunei. “Toti 
prin adjutorulă comerciului, divisiunea muncei ajunge 
la” ultimele sâle limite: musa produselorii necesari! şi 
utile ia uă desvoltare nemărginită, şi avuţia se res- 

" pândesce : generalemente.- , i 
Consideratii diotună puntă de vedere: mat în altă, 

+
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influența comerciului este puterică şi salutariă. Prin adjutorulii s&u, se respândesce 
nei, și tesqurele sCiinței pâtru 

binefacerile civilisaţiu- 
ndi până la punturile cele msi depărtateale uneversului locuibil. Făcândi pe locuitorii fie-cărei ţări de pindenți - unii de alţii, comerțiuli formegdă unii putericiă, priucipiii de uniu- 

„Si ale obligaţiunilori reciprâce 
Nu este nici-uă -naţiune care 

„DE, Şi icoă societatea universală a națiunilorii pria «nodurile solidarii și puterice ale intereselorii mutuale 
(vedi. partea II). 
să fi avutii să să ai- vă fiosofi Şi artisti -eminenţi, fără să fi fostă sâi să fie celebră pria opulenţa, prin 

les şi Fidias, Petrarca şi Ra 
„seculii în "car: comerciuli înf 

"lia. Influința comerciului fică 
n6scă din -sânulă măriei; ea făc 
posii și mlăcosii alu Olandei şi 

„zită a literiloră, a sciințiloriă ş 
din Anglia ceea ce este, domin 
rulă. şi meriteie. filosofiloră și 

conierciuli său. . Peri- 

, 

fac] ai nemortalisati 
orea în Grecia și Ita- 
pe Veneţia să sbuc- 

u din pământulii nisi- 
Belgiei. locuinţa favo-: 

L A arțilorii; ea făcu 
ătOrea lumnei: numă- 
poeţiloră, sapienţiloriă angli acrescutii în rațiune directă cu avuţia publică. . 

4. Mulţi aă ctiticată şi critică intervenţiunea detalianțiloră între negocetorii cu ridicata și consu- mători, imputându-le că, prin a cesta, detalianţii scum- pescii lucrurile,: nevoiudu-se a realisa profite mari. 
Aceste objecțiuni. suntii nedrepte. . | „» Subdivisiunea persânelorii ce se dati la comerciii Îi. negocetori cu ridicata şi negocetori cu amănuntul este torte avantagi6să pentru i toți. Ari fi cu greu, _. „daca nu neposibilă; unul negocetorii cu ridicata de a. „detalia mărfile ce a adusi din țEri depărtate; dar presubpuindă chiarii că clii ară face acâstă cercare, este învederatii că ari trebui să stabilâscă magazine „ȘI agenți în diferentele părți ale țărei, dintracâsta, pe lângă .necesi'atea de a da fie-c 

1 

ărel ramuri de indus-"_
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tri acestă atenţiune ce -este neapărată spre a garanta 
uă gestiune întiusă şi dirigâtă cu economia necesariă, 
aril datori a stabili pentru mările sâle prețiuri mai ridi- 

cate. Prin acesta, șe învederedă nefondamentulii objecțiu- 
lorii ce se facii adese-ori în contra intorvenţiunei de- 
talianțilorii între comercianții cu ridicata set produc- 
tori. și între consumatori. Importă ca mărfile să fie 
vândute cu amănuntuli. La ce arii servi. a trasporta * 
în Bucuresci din Anglia mii de: bucăţi de madapolon 
e6u de pândă de America, din Constantinopole, mii 
de oca de olive, daca aceste cuantități mai nu sară 
«divide și nu Sari vinde în porțiunile ce: convină 
trebuințelorii locuitorilorii Bucurescilori ? Și demon- 
strămit bine că acestă industriă pecesariă se cxer- : 
cită mal bine şi mat-eftinii, prin iuternediulă unei 
clase distincte, de “câtă de aceca a comercianțiloră cu . s. N e ridicata. Su 

Intervențiunea detalianţilori şi comercianțiloră cu - 
ridicata cresce avantagele ce resultă din comercii, im-. 
primândi uă mișcare continuă aratrului şi resboielorii 
de ţesuti. Ea permite fie-căruia a se consacra, exclu- 
sivamente, profesiunei ce a alesă; agenți și magazine 
se află pe t6tă suprafața țărei pentru cumpărarea şi . . 
vândcrea produselorii, 'agricultorii şi fabricanți scii, 
din ainte, unde ară put găsi în totă -timpuli uni 
tergii pentru mărfle ce aii de vândutii, -şi pentru a-și 
procura, cu prețurile corente ale dilei, ceca ce dorescii. 
să cumpere. Prin existența acestoră duot clase de 
comercianți, producătorii sunt puşi în posițiunea de 
a consacra totu timpuli și activitatea: lori, industri= 
ilorii lorii respective, și puterea producțiunei se gă- 
sesce adăogită intr'uă proporţiune fârte mare. Cu a- 
câstă ocasiune, aducemi aminte .că îmmulțirea și ame- , 
liorarea ciilorii de communicațiune întruă țEră con- 
tribuă întruni modă puterică a facilita operațiunile 

Li 

..
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S'a înai pretinsii că, prin oraşe, numărulă detalian- , 
țilorii este forte mare, și că, spre a subsista, ci ceră 
profite mari. : Dar 'nu este grei a ne încredința că 
nici acâstă objecțiune în contra interveuţiunet deta- 
lianţilorii nu este fondată. Grijia propriilorii lori in= 
terese împedică ca unii numără pr6 mare de individ 
să se da la romertiulii de detaliii, precumi împedică . 

„ca unii numării pr6 mare să se dea la alte lucrări. 
> An acelaşi timpi, concurența” ce detalianții îşi faciă 
între dânşii; în particulariii, şi concurența publicului, 

- le ridică megiile de a realisa beneâce extraordinari. 
E pre adevărații că ci pari adese-ari a realisa be- 
nefce ce: întrec taxa ordinariă ; dar acâstă opiniune 
vine. din confusiunea ce se face între salarii 1) și - 
profile”), , 

5; — Conmerciuli de speculaţiune constă a cumpă- 
ra produse “cândi prețurile “lor sunt scădute, și de + 
ale vinde cândi aceste preţiuri se ridică, Spre aa- . 
proba “stă a condamna acestă speciă, de comerciă, tre- 
bue mai ântâiii să ne dămii bine s6ma despre natura , 
lucrurilor. o ” | 

Ore-cari circumstanţe. neprevădute şi neguvernabile 
- facă adese-ori să cadă prețiulă produselori mai josii 

de câtii .cheltuelile loră de producţiune.  Acâsta are. 
"duoă neconveniente: 1% pentru producătorii, ce nu es- 
te indemnisatii de cheltuelile sâle; 20 pentru consu-' 
matorii, ce nu.pâte pune temeiă că se va bucura 
multi timpi de uă producțiune ce ocasionâdă -per- 

„„" derl acelora ce iaii parte la densa. 
"+ Câhdă cheltuelile. de producțiune întrecă val6rea 

produsului, producătorii, după cumi amii mai spusii-o, 
se lasă de acea producțiune ingrată; produsul devi- 

- - ; 7 - 
Ca a e e e ee , 

. :) Salariulă esțe remuneraţiunea muncci. , . 
„2) Profitul este chiria capitalului (bani, clădiri, Toeșii, unel- 

“te, ete), . . , Ea
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ne, din acâsta. mai rari; şi consumatorulii,. după câţii=. va timpi, nu întârdiă de a plăti acele produse mal - scumpi de câtii cândi ele arii fi continuatii â da pro= ducătorilorii benefice regularii. 
Hei bine! comerciuli de speculaţiune: este : proprii 

a depărta, sei cel puţină a diminua aceste duoe ne- - conveniente, căci cumpărările s6le, cândi prețiulii pro- - 
duselorii scadui, tindă a preveni scăderea acestori | 
prețiuri.  Diminuă perderile cp facă producătorii, îm- 
pedică totala lori: descurageare, Și încetarea unui felii: 
de producțiune ce trebue să reia puteri, pentru că a- 
ceste cumpărări se faci într'ună timpii în care se pre- - vede mal târdii uă scumpete. Și cândă vine scum- 
petea, speculatorii ce ai să vândă toti ce.aii cum- 
păratu, pună de vândâre concurând între dânșii, tâte 
prodi:sele ce cumpăraseră şi ținuseră în reservă. ga- „ rantiudă pe consumatori. de uă Crescere excesivă a prețiuriloră. - . a 

Nedându-și sâma de binefăcătorulă rolă alti specu- 
 latorilori, unele State, în diverse epoce, aii popritii, 
prin pedepse grele, comerciulii, de speculaţiune: Aşa 
în timpulii marei revoluțiuni francese din 1789, spe- 

“culatorii, subt denumirea de acipărătoră ai fostii, 6re 
cumă, puși afâră din lege: . N 

Dar lectorii înţelegii că nu putemii ved6 totii aşa, 
"de bine manoperile ce arii av6 de obiecti dea opera. 

uă scădere să uă scumpete aparentă, factice. A- 
ceste manopere sunt pedepsibile. Dar trebie să spu-. 
nemii. că de areste manopere: culpabile 'avemi ca a- 
tâtii raal puţinii a ne teme, cu câţi ț6ra este mal comerciantă și mai popul6să, pentru căatunel trebue, 
pentru fie-care felii de marfă, spre a influa asupra: 

-prețiurilorii, a Gpera 'asupra -unorii mase aşa de mâri, „în câtă valodea lorii excede facultăţile nu numai ale 
unej, case de comercii, ci şi ale mal multora ce sari 
învoi la una ca asta. - IE 

* pe
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6. — Mulţi. grânari si negocetori de grâne, mat. 
„Cu s6mă în' schelele n6stre, șe înavuţesci fârte răpe-. 

de, realisândii benefice “mari și întruni timpii mal 
scurti, de câții. toţi cer-l-alți comercianți. Cândi vomii 
tracta despre profite (4 vede partea II secțiunea II), 
vomă învedera că acestă înavuţire răpede, grănarii o - 
datorescii specialităței comerciului lori. care, toti de 
una, conţine ce-va chanțos, subpusă hasardului: De 
adi până mâine, preţută grâneloră poti scăd6, şi gră- - 
naril, din acestă, să se ruine. | 

1. — Ceea ce ami (isi despre folâsele ce -comer- 
cianţii: aduci societăţei, se potă: aplica. și mal bine 
“Dancherilorii. Acestia priimescii de la Gmen avuţi 
prisosulă capitaluriloră lorii, pentru cari plătescii uă 

„dobândă. anuală, findi dispuşi a-i restitua la epoca 
fipsată de împrumutători; la rândul loră, ei dai cu 
împrumutii aceste capitaluri Gmenilorii onesti Și ca- 
pabili de a-i specula. Daca acestia încâlă pe bah-, 
cheri, perderea-i privesce pe ci, iar na pe împrumu- 
tători. Așa dar, Bancherii, pt de uă parte, facii a- 
celora ce aii unii capitali serviciulă de a.lă. pune bi- 
ne, întrunit modă profitabilii şi securii; iar.pe de alta, ; 

„_- Procupră meseriașiloru, fabricanţiloră și industriali-" 
lori cari aii trebuinţă de unii capitală spre a .între- 
prinde uă afacere, acesti capitală, cu condiținnea de 
a-i plăti dobândă şi de a-i. rembursa la epoca con- 
venită. Aceste service merită uă recompensă, Și, cândă. 
bancherul cere, numai uă “recompensă egală cu oste- 
n6la și cu. risculi ce-crață împrumutătozului și îm- 
prumutatului, nu pretinde pre multă: dar acestia nu 

-căstigă nimiciă „avândii recurs la intermediulă său; 
numai cândă el le cere mai puținii, el găsescii în-. 
tracâsta unui avantagii, şi atunci recompensa ban- 
cherului nu este dobândită cu detrimentulii altuia. 
Bancherii iai plata serviceloră ce-faciă, cerând uă |



. ISDUSTRIA COMERCIALĂ 1. 19] 
. « e 

, 
| 2 

- dobândă mat“ mare de câtii- aceea cu care se impru- 
mută elii-însuşi. De exemplu, daca, la noi;el iaă bânt! 
cu dobândă de 8 sâi 8 !/, la sută pe arii, şi împru-. 
mută cu 10, 11 şi 12 la sută, pentru același timpi, 
ci profită de diferință. i DE 
„Dar bancherulii nu pote considera tâtă acâstă di- . 
ferinţă ca formândi beneficiulă său, căci n'arii întăr- 
dia de a se ruina; făcându-se responsabilii pentru res- 
tituțiunea capitalurilori ce dă cu împrumutare, i-se în- 
“tâmplă adesea a perde uă parte dintrânsele. 'Trebue 
"dar să compensede acâstă perdere prin uă porțiune 
„a.beneficiului sti. Experiinţa îlă învcţiă care este 

” artea a beneficiului săi ce datoresce a întrebuința 
pentru compensarta acestei perderi. 
„Daca constată, de exemplu, că din 1000.de înpru- 

„mutaţi, se găsesci dece ce nu-i mal restitui sumele 
împrumutate, bancherulă este datoră să deducă din 

- beneficiulu săi uă porțiune ecuivalentă cu perderițe, 
şi prin urmare abia-i remâne 1 !/, scă. cel multi 
> %/, la sută, după cumi beneficiul era do 2 1/, si 
de 4 la sută.. a | 

Beneticiulii săi “reală ya fi cu atâtit mai tare cu 
câtu va depărta clauţele de perderi.- Asti-feli 'va fi 
„vecompensati de abilitatea şi: de prudența cu cari 
„Ya fi acordaţii încrederea sea împrumutaţilorii. In a- 
câsta,: constă în adevării talentului principală ală ban 

' cherului. | 
„În partea ducă, secțiunea 1, vomă voibi mai pe 
largi despre garanţiile c: cere bancherulă, spre a da 
cu împremutare.  Inscrisele ce servesci la acâsta se 
pumescu instrumente de creditii. "Toti. atunci, vom : e 
“arăta diversele operaţiuni conţinute subt genericul 

1 

nunce de operațiuni de bancă. | 
„8. — Intre speculațiunile comerciale, intră ȘI agio-" 

tagiuli, care este condemnabilă din tâte punturile de 
„privire. Prin agiotagiii se înţelege tâte -manoperile, 

4



N 

19 PE ECONOMIA POLITICA. 
. 

catindă a ridica sâii a scăd€ prețiulii intrumenteloră | de credit “sii ali mărfiloră, cari faci obiectulă spe- - culaţiunel.:: -Pre câti spetulațiunea comercială este utila şi tavoribilă societăței, pre atâtă agiotagiulii îx este de nocentii ; elii mai este şi contrariă moraler,. Nică uă dată. agiotagiulă' nu este mal activi de “câtă în timpurile de calamitate şi de turburări politice. . Este uă prins6re în care jucătorii conservă ultima cugeta- rea de a incela, de a face cu pricea la trebuință. - Agiotorulii bas6dă profitul seci numai pe perderea ce cârcă alţii. Cândă operaţiunea sea este termi- „Dată, nu Sa făcută celă mai "mici serviciă, nu s'a „ Produsi 'nici-uă valâre; ceea ec se produce este uă simplă dislocuro a avuţiei. şi în acelaşi timpii uă a- tingere adusă moralei publice. — Cândii, în partea, II, secțiunea 1, vomiă vrbi despre systemuliă lui Law, vomii învedera mal pe largi relele efecte ale agio- tagiului | e ' a „In contra agiotagiului.: care a luati: desvoltări for te mari în Francia și Anglia: unde împrumuturile pu- blice, prin emisiunea bileteloră de rendită, mandate, etc., cunoscute subt denuinirea de efecte publice, ai crescută - numărulii obiectelorii cărora ugiotorii dati preferință în 'speculaţiunile loră, economistii ai re- - comandatii, ca remede: 10 uă loge  represivă: care să "definâscă bine: și să nu lase nepedepsită nici-uni felă de scrocărie ; şi 20 împuţinarea cheltuelilorit publice, încetarea deficitelorii anuale. imp: umuturilorii ce în- 'străin€dă fitorulii şi absorbescii cruțiările presentului. Insemnămii în trâcătii că -Codulii nostru Penale pre- vede Gre-cari osâude pentru cei ce tindi a scumpi e- - „fectele publice și produsele necesarii subsistanței pO-., pulațiunei. „i - . e. 

. .
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"CAPU XVI. n a n 

p " INDUS RIA REMATERIALĂ: 

1. — Generalităţi. O a 
2. — Care este 'sârtea omiulaă ce wa învețiată mi 

mică 2. “ d m 
3. — Care este sârtea 'omului ce scie ce- va? — 

+ Importanța sciinței. : Da 
4. — Cui este datorită acestă diferință sul vapor. 

tulii inteligenței ?-" i 
5. — Ce funețiuue implinescăă „sapiențiă. în produc n 

| iunea avuției ? 
6. — Care este volulă sapiențiloria din puntdi de 
NP vedere moruli? *. a 

7. — Care este rolulii preotului în societate? - 
8. — Care este roluli funcționariloră în societate? -i 
9. — Care este rolulii 'medicilorii,: avocaţilorii, în- -": 

geniorilorii,: architecțilorii, ca. producători? “| 
10. — Care este rolulă actoriloră, : cântătoriloriă de -" : 

operă. bufonilorti, ca producători ?- DAE a e 
11. — Cumii se chiamă profesiunile ce înnumera-" - 

we răni pemaici! — Observațiane asupra loră. : 
» 12. — Nedrepte imputări ce sati făcut de unii e: . 

„+ COROMISTĂ industriei nemateriale. - --. .- --- 
13 — Când: aceste împulări ară fi. drepte? * 

1..— Tiduistria nemateriaiă, ami dist, este aceea 
care se exercită asupra omului. are pe omii de subiectii, a 
învăţiându-lii su ameliorându-lii, concurândi la per-' 
fecţionarea sca fisică, intelectuală Şi morală (veşti No Do. 
5 de la capi 1). -. 
Ami mai: dist, ș şi acâsta că munca ce se exercită. 

asupra: omului sâii ii facultăţiloră s6le este utilă şi produc- | 
tivă, mai multii ichiarii de câtii munca ce se exercită 
asupra, hiciariloriă. | o Aa 

aaa 9 ai E 
- - .



-, 
2 

- 

194 .-: „ BCONUMIA'POLAITICA, "3 4 
x 

"2. — Omulă că nu seie carte, adică nu scie a citi, Scrie şi calcula, este ca uni orbi, datoresce a crede. toti ce-i se Spune,: pentru că nu se pote încredinţ- - prin citire, și calcul despre adevări. -Este condamaă natii a munci -totă din grei; ca vitele, căci Învâțiă cu greii .uă. meseria și, după ce a înveţiatii-o, nu se -. "pote perfecționa într'ânsa. | E pă 

3. — Cu totulă din contra, este sârtea omului ce - scie carte. : De este cultivatori, clu află din citirea Jjurnalelorii unde — :i pâte vinde mai bine recolta; din cărți, afii unde Și cuniii se cresce vitele cele mai bune, unde şi cumi se dobândesce: secerișiurile. cele nai - avute şi mai. bune, unde şi. cumii - pământul este „ mal bine îngrășctii, udată şi cultivată.” De este me- , Seriașii, eli găsesce în cărți descrierea procedatelorii prin cari aiurea, cu. muncă maj puţină, se dobândesce produse mai multe şi mat. abondante. Îşi dă, s6mă” despre. profitele Sci. perderile ce-i aduce exerciţiului: profesiunej șcle. De, este comerciantii, citesce scrie-! . rile ce vin! din “țări depărtate, și calculă, după da- tele ce: găsesce într'ânsele, cari din producțiunile ță- reipotă fi trămise în străinătate Spre a obține în schimbi. mărfi' avantageose.. . -- Scurtii, cu Sciința citirei, serierei şi calculului, tâte cele-l-alte devinii facile: cie sunt calea tutulorii avu. -. țiiloră. | E Importanţa sciinței, D. Levassour dice: Ceea ce . Perfecţiou€dă uneltele, —> perfecționare ce“ permite o- mului a micșora în producțiune acțiunea sea mus- Chiulariă și a,Cresce acţiunea intelectuală, -- este sciința, Și, prin acestii ' cuvântă, înțelegemii sciinţa o- „menâscă la tote, gradele sâle, de la sciința aplicată şi cu totulii _elementariă. a cismarului ce a imagi- natii, de. multe secule. negreșitii, de a se servi de uă. Curea numită Frei spre a mânține pe. genuchiuli săi * . 
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cisma ce face, și a. conserva libera: disposiţiune a am-. 
beleră - brațe ale scie, până la sciinţia superidriă a- 
mathematicului care, Bpsândi legile calculului infini- 

' tesimalii, a:adjutatii înti”unii modit putericii astronomia, 
„A, cărti cunoscința exactă” adjută la rândul, stii na-: 
-vigaţiunea. Mari sci mici, tâte invențiunile industria- 
le” sunt de domenulii. săi şi sunt. legaie de sciinţia cu- 
rată ce, directamente s6i nedirectamente, le a dati 
„Bascere şi: care le explică....T6te acestea ne facii a 
“înțelege câtă 6 de vastii. domenulii sciinției, şi câtii 
este de mare “rolul . inteligenței în producțiune: 0- 
mulă pară pute face nici-unii act îoră întervențiu- - 
nea. sea... , Ec 

„Astfelii ajungemii a acestii felii de cercii logică: „ 
pentru ca omul să 'pâtă face, în ' muncu sea, “nai 
multi usii de inteligența seu, trebue ca acestă inte: 
ligență, sorginteu sciin:ci. să fie saă desvoltată prin 
„urmare e trebue “ca instr uctiurea. să se pr Opage.* i: 

.. 

4. — Nesciinţa ne condamnă În cea, mat umilă: con-- 
 dițiune, de 6re ce sciința ne pote redica la demni- 

tăţile cele mai "mark... Acesta transformaţiune s0 0: 
peră de. institutori, profesori, scriitori: Se pote 6re 
pega că aceste persGne nu. dati: naţiunii service totii 
aşa de semnalate ca cullivatorulă, meseriaşulii,: că-: 

“ răuşulă şi "“comerciantulti? Precumii făurarulă, rau- 
„Sformă uă- şină de feri în unelte : utile, totii: „așa şi 
institatorii, profe sorii,-autorii transformă copiii și 6: 
menii ncutili și ignoranți în bărbați. utili. : Nu 'este 
învederati că popululă fără iustitutoni, care nu scie 
nici citi, nici scrie, nici calcula, a să fie toti de una 
mai puţină abilă la muncă, mal ignorantă în tâte, ş 
prin urmare mâl săracii de câtu popululii ce are in 

sti tutori și scis citi, scri şi calcula! , 
- Cu acâstă otasinne, aducemă: d minte unii ah a- 

vantagiii ce mal ai produsele numite nemateriale: a- 
> Pa) 

y . . =.
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-Supra produseloră, materiale Primele constituă' tesau- rulă celii mat preţiosii şi mat” minunată, căci numai. cli are privelegiulă de a înavuţi pe Semenii nostri, fără -a ne săr“ci: noi în' şine (ueglă No. 5 de la câpi ]). Și mai „departe: Muncei intelectuale, studiilori pa- țiente și recăutărilorii îndelungate datorimii nenume- ratele descoperiri din cari cele mai multe aii adeo-: » Sati întrunit modă . necaiculabilă, mediile nostre 'de' acțiune, și ai schimbati de. totii espectulii şi condi-. Țiunile societăţei (vegi. Alo. 8 de la același capii). i . ? : ” - ÎN ” N 5. —. Acestea 'ne mal nevoiesci a spune că este importantă “funcțiunea ce împlinesci sapienţii în pro- |, ducțiunea avuției. — Prin numirea de: sapienți, în- țelegemii. pre toţi bărbaţii ce culegii Şi conservă -cu- noscinţele despre natura lucrăriloră: — Verităţile ce el spunii suut basa tutuloru, arțilorii. “Daca sciințele „ ară înceta dea fi cultivate, 6că ceea ce.s'arii întâmpla: Sarii conserva câţii-va timpi în ateliere, tradiţiunea - cunoscințeloriă pe cari suntii fondate proceuatele ce se execută într'nsele, dar aceste .procedate starii de- natura cu încetuli în mâinile ignoranței : s'ară întro- duce :practice rele; nu s'ară sci pentru ce 'ele sunt rele, pari fi nici-uni mefliii spre a afla pe cele bune; în - fine, perfecționarea lori. s'arii. astepta numai de- la hazard. iai - -„Suntemi datori a observa, dice J.- B. Say, că.cu- noscinţele sapientului, așa de nccesirii la desvoltarea industriei, circulă destulii de facil de la uă naţiune la cele-l-alte. Chiarii Sapienţei |. sunt" interesaţi a, 16 „ Yespândi ; ele servesc la inavuţirea loră, şi stabilescii reputaţiunea lorii ce le este mai scumpă de câti a- ” Verea, starea lori. Prin urmare, uă naţiune la care. „Sciinţele ară” fi puţină cultitate, arii put6 duce cu tâte astea industriă sea destulă de departe, proftândă de luminele venite de aiurea... 
.
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„Academiile, bibleothecele, scâlile publice, muscele, 
fandațe--de guverne luminate, contribuă la producţiu- 
țiunea avuţiilorii descoperindii adevăruri nucă.“ 

Ele propagă procedatele ce'sunt cunoscute, Şi punii . 
astfeli întrepriulătorii de industria pe calea aplicațiuni- - 
lorii ce se potii face cunoscințele omului la trebuin-" 
țele scle., . -. | e 

„Şi însemnați bine că sacrificele ce se facii' spre a 
impinge departe marginele cunoscinţeloră, si numai 
spre a conserva deposituli lorii, nu trebue să fe con- 
damnate, chiari cândi se raportâdă la acdlea ce n'a 

"„uă utilitate nemediată. Tote.cunoscințele se țină le- 
gate. Este esenţialii ca uă sciință 'curatii. speculativă |. 
să fie în aintată, pentru ca să fie asemenea_uă atare | 
alta ce a dati loci la cele mai fericite aplicațiuni. 

„Şi apol 'este. neposibili de-a preved6 câtii de multă 
“unii fenomenii ce pare curiosii numar” a să devină u- 
tilă.  Cânsii Holandesulii Otto de Gucrike trase pri- 
mele scântei elcetrice, putea cine-va prevede 'că ele . 
au.să pună pe Franklin pe calea dea dirige fulgerul - 
trăsnetulii, şi d'a preserva edificele nâstre?“ Daca J.- 

-B. = Say arii mai fi trăiti, ce n'ară fi dist despre uti- 
Jisarea fluidului electrici pentru“ răpedea corespondin- 
ță, în telegrafia electrică! Astădi. sunt chiarii machi- 
ne ce se. m'şcă prin adjutoruli electricităței, precum 
altele se mişcă prin adjutorulii 'aburului. “Suburbile “ 
multoră oraşe ale Belgiei aii orolge ce' sunt puse în 
mișcare de electricitate. 'Tâte aceste întreprinderi bu, 
părea a excede cu multii puterea omului! Descoperi- . 
rea 'egilori luminei n'aii avută de rezultată artea 
daguereotypiei și a fotografiei? Nu datorimă între-" 
buințărea aburului. ca putere mișcătârie, 'pentru ma- 
chinele da fubricatii și de transporiu descoperirilor 

„făcute de fisici? Himistii nu descoperi pe tâtă diua 
corpuri nioue, colori, şi nu desvoltă procedatele obţi=. 
nerei acestora ? - . 

7 : . 
- 1 

+ 1 -
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„6. — Morala, ami Inai 'spusii-0, 'este Sciinţa ce ne învâțiă să punemu în, harmoniă conduita. nâstră cu ceea ce ne dictâdă consciința, credința. De aci, de- rivă bunătatea lepiloră,: instituţiuniloră - sociale. * De aci vine infrățirea cetățenilorii între dânșii, respectul „legilor, nevătămarea nimănui. Sapienţii demonstrândă . că virtutea este recompensată i:u numai pe cui-l-altă lu me, dar.și în acesta, că hebântuirea -drepturilorii ce- “ lorii-l-alți din partea n6stră, pacea, ordinea, harmonia' “între cetăţeni este favorabilă. tutulorii, fără eXcep- țiune,  contribuă la 'morajisarea tutulor Și. acelora e, prin. scoli sâit. în casa. părintâscă wait: avută. parte si se familiarise” cu - noțiunile moralei.  Sa- pienţii atingii acestă scopi printruni induoită . rae-. di: prin cărți şi Prin conferințe. Acestea sunt a- dunări în cari oratorulii tratâdă cestiunile cele maj. în alte, după “gradul de înțelegere alti majorităţel 
auditorului. | INI iii 

stimentulii, demnităţei omenesc, pacela ali datoriei, şi îndemnândă pre cei avuți a veni în adjutorulă săra- "cilorii, novoiașilori. * - | 

„8. — Prin gecuritate, se înțelege asecurarea positi- . "vă, fipsă, nestrăn.utată, că fie-care ladividi pote" dis- -- pune de facultățile sâle fisice : sâa intelectuale şi de fructele muncei Sci. industriaj sâle; că' va put6. dis- pune .de cruțările s6le, da capitalulă s&ă, şi de pro- prietatea sea ca şi de veniturile” ce. ele poti produce, «la ad&postii» de furi, la adeposti de supărările pnte- riloră publice, la adeposti de preluările neprevădute - făcute în numele acestoraşi puteri, la. adenostă de in- vasiunile străiniloră sei. de catastrofele revoluțiuni- lori,& (Josephe Garnier.) - " 
7 

i Fă Di 
ă - . Pi i * 7. —— Intrebuinţândă 'alte medii, preotulii contribuă multi la moralisaţiunea maselorii,, inspirându-le sim. *
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„Omului .waru pute face nimică utilit şi durabilă, da- 
ca. arii av6 a respinge pe fie-ce inomentii, agresiunea 
individilorit, zaai forţi de câti dânsul, ce sari ispi- " 
ti de'a răpi fructele -muncel, libertăţei “şi chiari 
viaței sâle. Securitatea în contra “acestui pericoli îi 
este dar toti: aşa de necesariă ca acruli ce respiră, 
ca apa ce bea, ca pâinea cu care se nutresce,. silin= . 
ţele s6le isalate nu sunt, saficente pentru acâsta, Și, 
spre a-reuși mai bing, se asoci6dă cu semenii săi în- 
tuă națizne; toţi,în comanii, consimtă a divide mun- 

- ca între denşii, astfeli, că celi mar'wicii numără ve-! 
ghiadiă la. securitatea tutulorii, întrebuințândă megi- 
ile cele inal apropriate la acesti scopi, pe cândă nu- 
mărulii cel mare ali, membrilorii naţiunei consacră 

""uă perte a muncei s6le a pentru—vedă la tâte tre- 
buințele lorii, ca şi când ară munci ci-înşişi la a-. 
cesta: Onienii ce iai sarcina de a procura stcuri- > . .v . . ) „tatea cetățenilori sunt funcționarii, cari, prin reuzi- . 
unea lori, de la capul supremi până la coli mai » 

„nici, constituă. guvernul.” o 
Guvernulii este uă necesitate co se impune (cedi 

No. 9 de la capii. VIII). Eli procură securitatea 
mai bine și mal. eftini de câtii amii put s'o facemă 
noi cetăţenii (a ved6 No. 8 de. la capi VII). Relele ce 
„causâiă lipsa securităței 12 amii expusă, -vorbindă des. . 
pre capitalii şi despre proprietate (edi No. 9 de la 
capi IV şi No. 2, 3 şi 6 de la capii V). 

- Cândi funeionarii. Domni, Ministri, Prefecţi, Sub- -" 
prefecţi, Primari, comisari de politică. soldaţii şi do-. 
robanții, —'membrii camerilorii legislative, consiliu- 
rilori județene şi comunale, judecătorii. Curţii de Ca- 
saţiune, curțiiorii şi tribunaleloră. până la cet de pla- 

„Să împlinescă cumii se cade: datoriile posițiunei lori, 
ei “sunt "muncitorii cel mai productivi a! Statului. 

- 4 . 

9; — Munca medicului este productivă. pentru că, 

e
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Subt raportuli sănătăţei, este favorabilă producţiunei, făcendi pe 'semenii să să fic. maţ capabili de. a pro-= duce, ceea ce nu s'ară pute fără adjutorult artei sâle. Ce nu datorimii advocatului căruia ÎL încredințămii . - averea, ondrea și chiară viaţia nostră! | pf A Ingeniorit şi architecţii nu sunt mai puținii pro- ”. ductivi "adjutâudu-ne, primii a ne: descurca moșiile, -: "ale: cărora limite sai confundatii, a sci intinderea, - cualitatea loră, a stabili machinale; și cei d'ală dugi- lea,  adjutându-ne a ne construi locuinţele întruni modii solidă şi favorabili Sânttăței. A 
„10. — Actorii, cântătorii, dănțuitorii de operă, bu- fonii, ete. âncă sunt folositori, pentru că unii contri- buă la desteptarea gustului frumosului în noi, -alţii la „Petrecerea nâstră. Aceste Susturi ne aţită a munci > mai multi spre. a avă cu, ce plăti Prețiuli cerut spre 1 a fi admişi la aceste spectacole. - 

> 41. — Profesiunile . da „cari - vorbirămiă -în acesti - capitolă 'suntă cunoscute subt numirea de profesiuni liberaie. Ele se distingii de cele-l-alte profesiuni, me-. seriile şi comerciulă, prin aceea că aparțină mai par- . ticolaremente spiritului, pentru că. în lucrurile ce ele ceri, facultăţile intelectuale iai mai multă - parte 'de câtă încultăţile -fisice (veţi No. 2 și nota de la ca- pitolu 110). - ” | ar _In anticuitate, Gmenii liberi considerati ca uni lu- cru nedemni: munca manuală, prin “urmare. meseriile şi. comerciulă. In mediulii-cvă, feudalitatea continuă a considera, aceste duoă mari ramuri ale “industriei ca „uni ce degrădătoriă," servili. Da acâstă prejudecată . “n'ami scăpatii “nici noi Românii, de și la nor feoda- litatea î'a existatii.* Acâsta este causa de sunt prâ: Puțini meseriași și comercianți. Români. Nol fugeam, Până ieri, chiari de agricultură, de și în 'anticuitate 

X
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şi în mediuli-evii, acestă/ industriă era privită ca dem- ... „„nă de ocupaţiunea Gmeniloră liberi, nobili. Toti a-  : 
> cestel prejudecăţi, -datorimi mania generală de a ocu- pa funcțiuni publice, r&u ce-lă ami indicatii, vorbind 
despre divisiunea muncer. e - 

„12. — Unii economisti, între cari intră Și păriute- 
le Economiei Politice, Adam Smith, credă că servi-: 
cele: făcute de industria nematerială, or câtă de uti-! 

„le să fie, nu crescii Întru nimici avuția națianală, și 
că. prin urmare, produsele consumate de clasa cetă- țeniloră ce se dai la profesiunile liberale sunt con- sumate într'ună modii -neproductivă, 
"Acâstă credință este eronată, din causă că este ba- 

sată p'uă observaţiune 'necomplăctă a naturel lucru- rilorii, și este :fârte facilă â demonstra falşitatea et. 
Să începemi cu casulii cel mul lovitoriii ce Smith 
a citată, - cu acela ală servitorului cu simbriă. Eli 
dice că, munca servitorului este neproductivă, pentru 

„că nu se nemobilisă într'uni produsi succeptibilii de 
„a fi vândută, de 6re ce munca, lucrătorului este pro- ductivă, pentru: că se nemobilisă astfelii. Dar între bâmii cari suut resultatele muncel. lucrătorului, fabri- 

* canti? Nu se compunii - ele de lucruri plăcute. şi co- » mode, necesarii usului şi bunului-traiu ale socictăței? 
Fabricantulă nu produce materia, ci.numal utihtațea. 
Nu este învederatii că servitoruli cu simbriă aparţine 
aceleiași 'clase, şi este egalemente producători delu- . 

“eruri utile ? Daca cultivatoruli ce produce grâul, vi- . 
tele şi alte provisiunt. este ună muncitorii productivi, 
de ce atunci bucătarulii și domesticuli ce prepară 
aceste articole și le apropri€dă la usulii nostru, să fie clasați între ne-producători? De ce accla ca aduce - „lemnele din pădure în orașii este unii muncitorii mai pro- 
ductiyii de câtă acela ce le cară din curte și din pimniţă  . la sobă şi întreţine foculi? E lucru curată că nu - 

.
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este 'nici-uă uiferință în natura” servicelonii lori, că 
ambele sunt productive scă ne-productive.: Scopulă 

„ Ori-cărel uctivităţi omenesci este același, este de a 

. 
A. 

adeoga suma ' lucrurilorii se servescii la trebuințele, 
la bunulii-- traii şi la bucuriile viăţei. Serviciile do- - 
inesticilori nu , sunt mai puţinii dotate de valâre 'di 
câtii ale Iucrătoriloră.: Producătorii ară put mun- 

„ci totii atâta fără adjutorulă: ce tragi de la -servitori, | 
de Ja 'muncitorii  chiămati falsamente ne-producă- 
ton. Unii negocetoriii s6ă unii bancherii ce, pe fie- 
care ani, prin adjutorulă industriei s6le, beneticicdă 

„de 10,000 sc 20,000 lei, cheltuindii 1900 pentru do- 
mesticii sti, ară căstiga Gre totă atâta, voindu să e- 
conomisâsci acesta miă de.lei, congediândă servitorii? 
Devenindii clu-însuși. grămăticuli, fecioruli de mâ- 
gazini, “vizitiu, bucătari, feciori, spălătorâsă „. do- 

- mesticulii săi, nu-și va perde -timpuli cu aceste o- 
cupațiuni ? În acestii casii,- în locii de a căstiga pe 
ani 10,000. sâii 20,000 lei, el nu. va căstiga nici | 
chiară 500... - 

Acelaşii raţionamentă se aplică la-tâte casurile ci-. 
tate.: Să -luămă acumi de exempli pe medici. . Se.- 
dice: că mediculii este ieproductivi, pentru că nu 
produce unii ]ceru schimbabili. Dar daca el pro- 
duce nedirectamente acelaşi. resultatii unde mai este - 

„diferinţa?- Smith nu n6gă că lucrătorulă ce repară 
uă ueltă, uă machină face uă muncă productivă. Aşa, 
„eumi, aşâgă în clasa lucrătorilor nepreducători p'unii 

*- medici ce a" contribuiti a salva viaţia; a ameliora 
organele înventatorului nachinei, a întreprindătoru- : 

„luă de industriă, a hicrătoriloră? ?- i 
Pentru magistrați: administratori, soldaţi, mavemii 

altii a dice de câtii că- daca munca lucrătorului ce 
se mărginesce a face: la garduri; ca să ferâsci recol- 
tele de stricăciunile vitelorit este productivă, cunii 
este posibil a nega -că individii silințeloră : cărora 

+ 
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- datorimi secuitateă, aşa de necesariă mănţinerel so- 
cietățeă nu facii uă muncă productivă? Daca copiii 
ce păzescii uă singură cănipeste de paseri sunt mun- 
citori :productivi, atunci de sigurii dregătorii 'și . do- 
robanţii, ce protegiă tâte og6rele -țărei, şi cărora tâte 
clasele societăței datoresci pacica bucuriă a dreptu- : 
rilorii lorii nu trebue. pr6 cu dreptuli să fie clasaţi 

„îutre cel ce sunt eminuamente productivi? 
Vorbindii mai susi despre actori, cântători, : dăn- 

țuitori . de operă, bufon ete., ami demonstratii că 
cliari ei sunt producători.” * 

Trebue «spusu că „iu Economia Politită, Utilitatea . 
nu se apreci6dă ca în Morală; prin utilitate, în pri- - 
ma sciinţiă,. se înțeze tota ce are uă valdre schim- 
babilă.  Moralistulii pâte să dică că uni acii de peptă, ,. 
uni inelii, unii cântecă, ună danţii, uă comediă sunt 
pris6se; dar economisștulă este datori ui: ține sâmă : 
de ele, fiindă că dorința de a ni le p:ocura ne face : 

„a munci mai multi și a perfecționa produsele muncai. 

.13.'— Imputările lui Adam Smith şi ale partisa= 
" nilorii săi încetâdă de a fi nedrepte din Qiua,în care 
unele din clasele societăţei - mar destepte, ari îm-... 
mulți funcțiunile publice peste. ceea ce cere stricta- . : 
mente necesităţile, impuindui servicele loră. Căci € 

“ste absurdi a presubpane că atâtea persone ce arii 
viațiui din veniturile publice, sâi mai bine (icendă 

„din spinarea, contribuabililoră să potă să Ge uă în-. 
"curagâre' pentru producţiune. Salariul serviceloriă 
-funcţionariioră “nu sunt liberamente desbătute între 
dânșii și administraţi, precumii se urmâdă pentru tâte 
cele-l-alte produse, şi sunt impuse celorii de “ali doui- | 
lea de antoritate. Acesti numeroşi funcționari nu nu-. 

“mai că împedică formarea capitalului, dar. stirbesci. . 
chiâri capitalulă existenti, Ceea. ce aduce retrogra- 
darea producțiunei (a zede:Xe. 5-10 de la capi 1V).. 

a . 

. 

*
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In hypothesa nâstră, funcţionarii cei numeroși con- 
sumă foră a produce, duce țsra la ruină şi peire, totă - 
precuini Sari întâmpla :unui omi ce ari ține ună 
numării de: demestici ce: întrece trebuințele și averea 

"sea. Toti aşa se ruină unii fabricanti, unii mese- 
riașii, unii comercianti, unt arendaşii' daca iatrebuin- 

„ țEdă în rămura locii de industriă lucrători mal mul- 
ți de câtii 'trebuința cere, sâă de câtă capitalulii lori 
le permite a plăti. -A întreţine duoi lucrători cându 

„unulu este suficentă este uă cheltudlă totă aşa deim- . 
prudentă şi .de nefolositârie, ca-a av€ duoi lachei, 
sprea face treba unuia, este toti așa ca şi cumii 
ami asvârli banii în mare.. 

Causele sărăciei trebue căutate în cătățimea dera- 
ționabilă a lucrariloră ce „consumămiă si în teaua 

“întrebuințare a muincel, : *: 
Ce de solticitatori - se tărăscit prin cafeuri, licniţi; 

morţi de fame, de 6re ce daca, în loculii condeiului, 
arii fi-luatii brâsea, dalta, fârfeca balanţele, astădi ei . 

„arii av6 stare, și cumerciulii. şi industria nâstră 'n'arii 
„fi devenitii apanagiulii străinilori |... o . . . a ..y e . D. Courcele — Sencuil dice:, “Este uă mare neferi- 

cire pentru uă societate ca lipsa de instrucțiune prac- 
tică să fie causa unei grămădiri în unele: profesiuni; 
de re ce lipsescii Gmeni întwaltele. Resultatele 'a- 
cestei stăride lucruri sunt fârte rele. a 
-„Erorea în alegerea stărsi nu se mai repară :* cândă . 

este constatatii, îndividuli a contractati obicee,-şi a 
* formatii 'opiniuni, ce-lii face ma multi sâi may pu- 
- țină nepropriii. la uă nuoiă întrebuințare a facultăţi- 
lori .s6le. In tote casurile, elii a perdutii timpulă 

„celă mai prețiosii, ardârea, activitatea, răbdarea, pri- 
mei juneţi, aptitudinea a icenici. Nivelulii economici - 

„În aceste materii se stabilesce cu grei, cu încetul 
şi după, suferințe. mari...Importă dar fârto ca instruc-. - 

'" ţiunea ce pâte să fie utilă în alegerea unei profesiuni, , 

' Pi de
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ca instrucţiunea economici să fe „propagată, respân- 
it. & 
Unele' ramuri ale industriei" nemateriale mal înce- 

tedă de a fi productive, şi din contra devinii văt&- 
- Inătârie și destructive şi în următ6rele casuri: 

* Cândii uă, armată arii întrece' măsura trebuințelorii; 
şi, în locii de a apăra independința naționale şi de 
a asecura pacea interidră, arii deveni instrumentul 
ambiţiunei, orgoliului s6ii vanităței a cători-va per- 
sonage; arii servi a mânține în întru uă dominaţiu- 
ne .asupritâriă şi despuiătâriă si a duce af6ră guera 
şi  devastațiunile  sâle, — Ea nară. maă fi uă forţă 
productivă, ci ună flageli ; 

Cândiă magistraţii, în locii de a împlini în consci- 
inţă misiunea lorii, s'arii face adjutătorii unei puteri 
tiranice şi 'delapidatrice; 

* Cândii administraţiunea civilă, în loci de a se ne: 
voi să caute prin medii eficaci dar simple şi necostă- 
târe de interesele colective, arii diriee regulamen» 
tândi activitatea generală, ară lua de În unii să dea 
altora, arii complica, spre a lăți pretutindeni 'acţiu- 
nea, sea, din“ ce în ce servicele publice, spoindă, îră 
măsură "personalulii administrativii. 

“ Când ministrii unul cultă religiosă în locă as a 
întrebuința” ca armă numa! 'puterea' cuvântalui lori 
“spre” a se face institutorii moralei ȘI, consolatorii 
adhercuțilorii lori, ară întrebuința sila; arii fi lipsiţi 
de luminele necesari spre a lucra asupra facultățilorii 
afective ale adherenţilorii lori, spre a-l perfecționa ; 
Sarii nevoi să dobendâscă uă subpunere, uă ascultare 
pasivă, — voluntariă sâi impusă, — spre a-și asigura 
puterea “lori și a: servi interesele loră timperale. 

Amii putâ:dice :totă astfelii despre. lucrările însti- 
tutorului, profesorului, literatorului, artistului, daca 
ele: tindi a deprava moralulii membrilorii „societăţel. 

. 10* 
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aa m PAPU XVI 
„ PREEMINENȚĂ DIVERSELORU. INDUSEIL. - 

In imoriile şi în legile celorii mat mulţi populi, mal . Sunt urme numerâse de prejudecăţi. cari însâmnă pre- - eminenţa diverseloră ramuri ale muncei sâă producă- torilorii și posesorilorii : diverselor "naturi de avuţii, Numai 'din curată ignoranță a naturey lucrurilorii, di- versele clase de producători s6i de proprietari, se crediă de ordine superiGră -sâii inferigră.. i „» Aşa, proprietariloră de nemobile, prin legile elec- torale, ]i se acordă, mai pretutindeni unde: există re- gimulă representativă, preeminenţa asupra proprietă- rilorii “de mobile,. Aşa Coduli civilă incongiură cu mai multe garanții proprietatea fonciariă de câti pro- prietatea mobiliariă. Aşa, după cumiă ami maj spu- Sii-0, profesiunile dise liberali Sunt mai considerate de câtă profesiunile mechanice.: —* i „T6te aceste prejudecăţi aii începutii a se sterge. a dispărs,' cu câtă cunoscința despre natura: lucruriloră. se respândesce: Căci tâte industriile, avândă de scopii a produce utilităţi, valori, “sunt egale. „La ce ari servi, „(ice D. Garnier, â disputa care din felurile muncei „tontribuă mai multă la în aintarea avuției naţio- „ale? Nu este totii ca cumă ne ami disputa de a „Sci. care, din piciorală drepti sâi stângii, este mai „utilă în acţiunea âmbletului ?e a 

(0 CAPĂ XV e 
ECUILIBIULU INTRE PRODUCȚIUNE ȘI CONSU: ara MAȚIUNE.. — SUPRAPRODUCȚIUNE, a 
"1. = Cum Se stabilesce. ecuilibrulii între produc- iune şi consumaţiune? e
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— "Ce este cererea 'stti: “căutarea? a 
— Ce este oferirea? o 
— Uni exemplu cu unii produsă determinat. : 

"pentru stabilirea ecuilibrului. * i 
— Retăcila idee a unorii “persâne în privință 

supraproducțiunei — Refutaţiune. 
6..— De unde provine acestă retăcită idee că su- 

pra-abondanța este uni flagel? - 
„7 — La ce trebue si ia a-minte pr oducătorii, Pen= 

tru ca produsele lorii să nu stea în maga- 
zimi? 

i 
so 

o 
Se

 

1. — Subt No. 4 de la! capii IX; amnii' demonstratii 
că este așa de grei de a calcula, de â prevede din 
ainte trebuinţele- “societăți, în câtă nici-uă putere pe 
lumea acesta: nu se'află întru posiţiune mai bună, 
spre 'a determina cuantitatea: acestori trebuințe, -ese- - 
ţialemenete variabili şi progresive, de câtii concureiţa; 
adică spiritulii “producătorilori,: desteptatii, imbolditii 
de propriile lori interese. Acesta a' țăcutii pe eco- 
nomisti a' formula: în moduli următorui stabilirea e- 
cuilibrului între producţiune -şi 'consumaţiune : - Acesti 
ecuilibru se stabilesce prin legea: oferirei și a cerereă 
( cdutăre)). Ia 

: aa ag i. i 

  

2, — “Cererea su , cătutaliea oste' dorinţa şi “puterea 
de a Tu “unele produse, spre a le consuma.. -Numat 
aşa cererea este efectivă, căci Simpla dorință fără pu: 
torea -de:a plăti este nesuficentă. ' , : 

In adevării, subt No. 1 de la capulă” I, ami gisi : 
» Dorința nu este altii ce-va, de-câtii. căutarea unei 
Satistacțiuni scii respingerea unei osteneli, unut chină, 
adică, tendința către buna-stare.“ 
„La, oră ce, dorința n6stră apucă în ainte, imâgina- 

țiunea o conduce și nimici! nu 'o:opresce. ' Ea este 
mărginită : numai de mediile nostre de satistacțiune
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In faptă, ceea ce determină, cererea este întețirea tre- Buințelorii şi megiile de a o satisface, adică, cererea, este în, rațiune. directă cu trebuințele și în rațiane inversă cu posibilitatea de..a ne procura objectele de cari avemii pă 

Bu ea de produse pe cari producătorii le ai în ființă. şi dorescii a le vinde, În faptă, ei poti av6 multe. produse pe cari nu le punii în. comerciii, și, cari, prin urmare, nu. sporescă întru nimicii oferirea, Sa 

3 'Oferirea' este. cuantitat 

i „4. —.Să presubpunenmniă” că cererea unui obiectii determinati (Încălțămintea grâsă și subțire) se ridi- că „în Romănia: la. patru - milione. Daca. acumi ce- rerea cresc, este învederată că, la uni - momentii datii, nu se va găsi. încălțăminte pentru. acestii pri- sosii. Doui cumpărători îşi vorii disputa. uă „pere- chiă de încălțăminte, şi resultatulă va fi dintntâiă Suirea prețiului, și acela ce va. av6 mai multe medii va învinge. . Dar în ală duoilea _anii,. prețiulii se va coborâ, .căci. producătorii vori . oferi „încălțăminte de ajunsii spre a satisface cererile, adică” pe consumâ- tori. 
ia Să presubpunemii acumă contrariulă, că, în Româ- nia, este încălțăminte mar multă de câtii face trebuinţă. Preţiulă va scăd6, până cese va restabili ecuilibrulu. -s, Cândii uă .industriă prosperi, din causa „benefice- : "- lori ce faci intreprindătoriy, pentru .disproporţiunea ce există, între, oferira și . cerere, alți: întreprindători nuoi se apucă pe dată de aceeași, industriă. Din a- cesta, . produsele se, îniziulțescii,: și preţiulă scade.. 

  

„. 5..Multe pers6ne, între câri chiati economisti (DB; de. Sismondi, ete.), învinovăţescii machinele că îminul- țescii produsele: peste trebuințele. societăței,. și din



N 

ECUILIBRULU PRODUCȚIUNEI. 209 

acesta resulută grămădiri "de mărfi (encoinbremâuts) 
cari aduci stagnațiunea productitinei, ce:'se traduce 
în suferințe! nu „numai pentru întreprindătoni de in- 
dustriă, dar'şi ” pentru .bieţii lucrători, cari,-"ne mât 
fiind întrebuințaţi- până la desfacerea mirfiloră, ni 
mai “ai, 'spre a întâmpina” 'cheltuelile, necesitate de! 
Subsistanța - lorit salariulă 'ce priimeaii. : Acâstă de- 
plorabilă' stare: în: care” afacerile sunt turburate şi sus- 
pense este - cunoscută subt'-denunirea de crise sndu- 
strige ra 

Vorbindii desire machine; amii ar&tatii c'acestă îm- 
putare ru :este tundată (edi No. 4 'de-la capul: 4); 
tractândii : despre: indusria : agricolă, amit arătatit că” 
abondanța produselorii este uni biti6 pentru societa- 
te Cuedi No. 1 dela capi XII. . -..: Aaa 

In: thesă generală, aceste împutări Sunt nedrepte, 
pentru :că, avândii în vedere progresivitatea trebuin= 
țelorii societiiței, libertatea: concurenței şi divisiunea 
muncei, putemi conchide că nici uă dată nu potă e- 
xista supraproducțiune, căci producătorii schimbă. me: 
reu produsele între dânșii: numai lumea este mal bine 
căpuită (cei No. 5 de la acesti capital şi partea II). a E a DT a Aaaa aie 
“Dar ru putemă nega că nu este posibilă ca: să: fie 
supraproducţiune în 'vre-ună:: din:.ramurele: industriei: 
a nume și. întruni "moment datii, și: din acesta: să: 
sufere „atâtii întreprindătorii' câtii și lucrătorii &nga- 
geaţi în :acea:ramură.. ..: DR mi 

Acestă supraproducţiune : particolariă provine din: 
mai multe cause. Se pâte ca consumatorii să nu. fi 
îmmulțitii în aceeași proporţiane produsele lori, spre 
a pute, în schimbuliiloră, să-și procure produsele in: 
'dustrici, lovită de plethoră. . Se pâte iarii ca guver- 
nulă, prin prime și alte medii. factice: (vogă: partea II) 

„să fi încurageată acâstă industriă; ale cărei produse: 

, 

„0
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nu respundii -la adevărată trebuințele sei, îutrecii cu multă. aceste trebuinţe. -, a 
„. Industriile. sunt solidarii, vină unele în. adjutorulii celori-l-alte.. Aşa abondanți produselorii agricuiturel, şi industriei extractive nutresce industriile cărăuşescă,. manufacturiariă. şi. comercială, și acestea. procură a- tunci şi: mai bine tâte obiectele de cari aii trebuin-, ţă. minorii, vănătorii, pescarii, cultivatori și creseă-! „torii de vite.:, Cu, câtii unii: lucru abundă, cu atâti are uă val6re mai mică; cu câtii are uă valdre mai mică, cu atâtii este la .în-de:măna tutulorii. Din. con- tra, cu câţi lucrurile sunt..mai Puţine. mal rare, cu atâtii- dobândirea lori exclude mai mulți Omeni. :, --Abondanţa lucruriloră “proprii de a respurde la ne-. cesitățile viăței animale; permite. omenirei de a spi- ritualisa din ce în ce bucuriile s6le,. de. a se 'ridica în regiunea Adevăratului şi Frumosului : -Primo vivere, deinde philosophare, aiă (isi străbunii nostri. . | . „. Departe. de a, fi. uni flagelii, abondanța este uă bi-: nefacere, val6dă mai. multă de: „câtii lipsa (disette). - 

pe . -. 
INI : 

6. —: Frederic. Bastiat a isi: 1. i „In, fagia acestui problemii că abondanța e mai bună de: câkii: lipsa, de unde vine, că mal toți âmenii, după ce.se pronunță pentru abondanțiă, prin  moduli, lori de, a lucra, de a munci,-de a Schimba, se con-. stituă în theoriă apărătorii lipsei,. până întratâta că formedă opiniunea publică Si facii să „resară legi de. totii felulă, restrictive şi. compresive? Ma “Acesta ne remâne de explicati: „a :. „În fondă, lucru la care aspitămii toţi, este.ca fie-care. dia silințele n6stre să realise pentru no! cea mal mare. sumă. posibilă : de bună-stare.. Daca n'amă fi, socia-;.. bili, daca ami -viățul isolamente, -n'ami. cunâsce, spre. a atinge acâstă: ţintă. de câtă uă singură . regulă :; 
.
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A munci. mal multă și mai bine, regulă ce: implica 
abondanța progresivă. |. ici 
“„Dar din causa Schimbului şi a despărţirel ocupa- 

țiunilorii, care; este urmarea schimbului, nu. nemedia-, 
temente noă, ci altora consacramii- munca n6stră, si-, 
linţele n6stre,: produsele nâstre, servicele nâstre; A 
tunci, fără a perde din vedere regula:..A produce mai, 
multă, avemii uă- altă regulă, mai". actualemente pre- 
sentă minţei -n6stre:..A. produce valdre., mai: multă. 
Căci de aci depândă cuantitatea de service: ce avemil, 
să primimi în schimbulă a lori nâstre,..: ; 

„Deci, a crăa mal multe produse, sâii a crâa may; 
multă vâldre, nu. este: toti aceeași. ..Este. luminosii şi 
ca diua că daca, prin silă s6ă prin vicleniă,. reuşimii: 
a rarifica multi serviciulii speciali sâi produsul. ce, 
face obiectulii „profesiune! nâstre,; ne inavuţimii fără; 
a adăoga nici a perfecționa munca n6stră. Daca, de, . 
exemplu, unii cismarii arii putâ, ; printruniă. actii al, 
voinței sele, face să se svaporede tâte cismele,. ghe- 
trele, toţi pantofii și papucii din lume, :afără de cel, 
din prăvălia şea, scii a face să fie loviti de paralisiă, 
we ori-care. scie. să maniede. sula și calapodulii, arii. 
deveui unii. Cresus; sârtea' sea s'arii ameliora, nu cu; 
sOrtea generală a omenirei, dar. în rațiune inversă cu, 
destinaţiunea universală, a 

„Eco totii secretulii — şi totii odiosulii — a theo- 
rici lipsei, așa cumii se manifestă în restricțiuni, mo- 
nopoluri şi privelege. Ea nu face altii, fără numai a 
traduce şi a acoperi 'cu ună vălii,; printr'ună comen- 
tarii sciinţifică, acesti simtimentii egoistii pe cari 
toţi îlă -purtămi în fundulii inimei: concurenții mă 

Supără.€ „ii ti O ia 
"-Nu mai continuămiă, pentru 'cuvântulă că avemi..a, 

reveni -asupra acestora. tractândii: despre libertatea“ 
schimbului (zei partea 17 titlulă. 17). i 

+ 

  

îti. Li .- pe Di PE
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"7..— Pentru'ca să 'nu 'sufere din acea ca produ-. sele să stea, îndesându-se, în magazinele lorii, din lipsa: de cumpărători, producătorii: datorescii să ia: în con- sideraţiune"” cerințele țărei; meiliului unde se găsescii,: 
puterea consuihațiunei; *:. ii si pm 
"-D. N: Suţu, în Notiţele Statistice asupra: Moldavier, dice pr€ cu- drepti Cuvânță; e ii ca „La ce 'ară-. servi 'D. Assaki uă “presă: mechanică,: „Cândi 'din duoă foi ce:nu se publică de câti de ducă: ori pe 'septămână. una'i subvenționată de guvernii. şi: împărţită, impiegaţiloră și alța: nu are nică '200 de a:- bonaţi 2% e a AIE ae si 
"Noi udăogimii la ce: arii servi: unui producătorii :a; face calorifere “întiuă! ţeră unde, din causa 'căldurer: climatului, nu se simte' necesitatea de a încăldi. locu-. ințele “în timpul tâmnet şi iruei? La 'ce arii servi al-: tut producătorii a fabrica, în “aceeași țâră, sănii, de 6re ce nici-uă dată nu există pârtiă ? i 

” Dar întreprindătorii de industriă- nu ai aceeași pu-" tere asupra, industriei agricole, pentru -că: produsele” ei sunt mâi expuse eventualitățilori, diri causa necle-: nienţei stagiuniloră, de 6re.ce în industria: manufac= turiariă, dispuindii de capitaluri, ei sciii totă de una ceea: ce potă “produce... ar Îi i ăi 

at i i ej 

+ 
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+ RESUMATULU PRODUCȚIUNEL. î. +. a ICI FII . PER ai li i 
“După ce ami percursă cerculă producţiunei, dato=:. ” rimii a-i resuma condițiunile, şi a-i însemna int. cu. "Precisiune natura, 7 
“Pentru acestii sfârşită, 'traducemii unii fragumientă - “din cursul de economia: politică -ală Domnului Le.-: vaseur, profesore la Lyceuli Napoleon. - 

  

ea
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„Natura şi. Omuliă - sunt cele: duoe poluri ale pro- ducţiunei, prima, fiinăă Gre-cumi polulii negativii, cea de a duoa,..poluli positivii; prima, reservoriii neseca= bilă de forțe fisice și de materiă, celui de ali duoi- lea, fiinţă activă şi inteligentă, care, .pe „de. uă „parte, lucrâdă asupra. sea-însăși „spre a conserva Şi cresce puterea sea . productivă,. și, pe-d'altă.. parte, lucrâdă asupra naturei ale cărei forțe şi materia, le: pune în * 
operă. .: ei pa - „Omul: produce. prin munca sea, şi. capitalurile "sele, atacândii mai toti de una natura. cu una sii cu ceai-l-altă din aceste duoe arme, ori cu. ambele de-uă dată... Dar capitalurile sunt munca. omendsci fipsată, nemobilisată, încarnată, în materiă și conservată prin cruțiare, .astfelii că. se .pâte defini „așa . producțiunea maternă, aceea ce. di. produse (materiale)..£ ..,, ii „Omuli, prin travaliulii săi, adică, printruă opin- fire a muschilorii să şi a inteligenței ste, şi prin capitalulă sei, adică, prin travaliuleă cruțiată, coimauni- cândii utilitate Materiei, prin adjuioruli Forţelor Fisice, adică, utilisândiă Natura.. 

„Și producțiunea gisă nemaferială, adică, acea ce constă în service :4 
»Omulă făcându-se directamente utili omului, pu- ind în serviciul altuia Munca şi Capitalulă stu. 
„Ceea ce este toti una cu a dice, confundândii ce- le duoă definiţiuut într'uă formulă mai generală: 

- „Producţiunea este travaliă cr&ândă utilitate. 
„Orl-ce travaliii nu este dar uă producțiune, căci a produce nu este a ne da uă mișcare stârpă; ci este a certa, nu materia sii puterea (ceea ce este nepo. sibilii), dar atilifatea. Numai resultatulii decide ces- tiunea. Muncindă, omul consumă produse, dintru ân6iii subsistanța și întreținerea sea personală, ali duoi- lea, materiile sâle primarii, şi usarea uneltelori scle, tote cheltuelile scle de producțivne în genere ; destru- 

-.
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ge prin: urmare. utilități, și n'a produsi în- realitate de câtii daca, făcendiă ori-ce' computii, suma atililăți- 
lori ce a creati esie---superidră  sumeţ de utilități ce 
a Qistrusă, i sie NR a 

„Ce a produs-elii îna cestă hypothesă ? Precisamen- te excedentulii utilităței cr&ate asupra utilităței 'con- 
sumate. Utilitatea crâată se chiamă produsulii bruta; 

” excedentulii: se chiamă produsi curatii, neted. 
„Numai prin produsulii netedii, individii şi societă- 

țile se înavuţescii. Cu 'tâte, astea, şi consideraţiunea „Produsului bruti este departe de'a îi nediferentă spre 
a judeca “despre - economia - generală a unei” naţiuni; 
putemi în ainta': deja':că : de câte: oiţ: diferința este 
negrativă, adică -orl cândii. utilitatea crăată 'este mai mică de câtii- utilitatea consumată, -este sărăciă a- 
tâtă pentru. individă, câti şi pentru societațe.“ . 

vai 

+ 

    

 



„PARTEA A DUOA. 
„DISTRIBUȚIUNEA  AVUȚIEI. 

„NOȚIUNI PRELIMINARII ... 
1, — Ce este distribuțiunea avuției ?. 

2, — Cumii se subdicide-ed ? 
. . 

"le — Distribuţiunea avuţiei esta acea parte a Economiei poli- tice care studiă trecerea avuției din mână în mână, și împărţi- rea beneficelorii între eci ce ai contribuată la producțiunea ex. Căci în starea socială, este pre rarii, este mai neposibilă ca 6- menil să cr&ede avuţia, fără a as recursii la semenii ioră. A- semenea, este fârte rară ca să îotrebnințede ci-Enşişr produsulă industriei loră. - Ia N Cta 
- E . , pu . R îi 2. — Distribuţiunea avuţiei,—conţinendă duce ordine de fapte ce sunt în realitate distinse, trecerea din mână în mână şi îm- părțirea beneficiului, — se subdivide dar în duce: circulaţiuneri şi reparațiunea s6ii parlicipațiunea, cari vorii forma obiectulii ce- lorii duce următărie secțiuni, In ambele casuri, avaţiile circulă... 

  

| BBCMONRA Le 
„CIBCULAȚIUNEA AVUTIEI. 

CAPU | i | 
GENERATĂ, 

"7. — e este ciroudlațiunea? i: 2. —.. Ce este schimbul? RI a | 8. — Cum se efectuâă schimbul la populii bar- * = n + bară şi civilisați? ii ste 

. 

Si
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„ — Ce conține uâ vângdâre? 4 
5. — Servicele se schimbă pe servire, 
6. .— Marele rolă ali schimbului, | 
7. -— Coudițiunile la cari -este subpusă practica 

schimbului. Ni 
8. —. Co. fenomene economice conţine circulațiunea? 

„1. — Oirculațiunea este trâcererea avuţiilorii din 
mână în mână, este mişcarea generală a valorilorii. 
Or ce. marfă, dice J.—B. Say, este în circulatiune, 

cândii: este dispusă a trece într'altă mână adică cândă 
este oferită 'în vend6re. j' lar D. Fr. 'Scarbeck com- 
plectâdă ideea dicândă:.. .. a 
- „Valorea pote. să circule. răpede, continuă, de dre 
ce lucrurile ce o conţinii staii pe lucii, neimobile. Aşa . 
este circulațiunea valorei nemobilelorii, a cărorii -pro- 
prictate sii folosinţă pote trece din mână în mâuă, 
de şi ele nu sunt proprii a se mişca din locit... Dar 
chiarii- lucrurile :mobiliarii . poti: circula stândit. lo- - 
culii, aşa unt: comerciantii ce cumpără :de la uni cul- 
tivatorii valârea grânelorii aflate în grănurulii aces- 
tuia, pote să revândă aceste grâne fără a le muta 
din locă. i 

In pasagiulii “următori, extrasă toti din scrierile 
„ultimului economisti, activitâtea circulațiunei este 
presentată şi mat bine-în-importanța sea reală. . Au- 
torul sprijine - aserțiunea sea pe unii exemplu.: Ne 
pare râii ca luatii de exemplu circulaţiunea unei bu- 
căți de monedă, flindi că -nu suntemit încă familia- 
risați cu noţiunea cei (vedi capi IV): ari fi făcutii . 
mai bine să se fi servitii.cu ori-care altă valdre, flindii 
că icelașii raționamentii se aplică la tâtă val6rea, de 
ori ce natură arii fi ea. -: i . . 

„Să. presubpunemii . că uă "bucată d'unii irancă a 
fosti dată, în 'dimineţa: primei. qile de locuitorulii ca- 
pitalei unei lăptărese, în schimbulit laptelui ce ea a-
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duce la târg; acesta” '0 intrebuințedă pe dată a 
- cumpăra unii cotii de pândă; că negocetorulii de pân- 

"" gă face cu ucecaşi bucată de monedă provisiunea sea 
'de carne la măcelăriă ; că măcelarulii o cheltuesce într”uă 
cărciumă ; că cărciumarulit o întrebuințâdă în cumpă- 
rătâră de sticle; că sticlarulii o dă pe păine, bruta- 
rulii pe lemne, ș şi că negocetorulii de lemne, o ţine 

"pentru uă cheltuelă fităric, Şi 0 lasă foră întrebuin- 
țare t6tă diua urimătârie. 

„Diferinţa, servicelorii făcute de acestă” liucată. de 
monedă in cursulii celorii. duoă dile este fârte sim- 
ţibilă. și pote ti exprimată ptin cifre, căci ea este ca . 
7 la 1. In prima (li, bucata de monedă de unii francă 
a făcutii funcțiunea de 7.fronci, pentru, ca serviti a 

„ face septe cumpărători consecutive, de Gre-ce în "giua 
a duoa, ca a.representatii: numai uă unitate în măi-: 
nele negocetorului de lemnt.. Pe câtă timpi acesta" 
continuă de a o deţine,:.ea nu mat şinplinesce func- 
unea sea de instrumentăi de schimbii; şi efectulii, 

„pentru societate, este; ca şi cândii mari fi existată. 
Valorea sea, în prima 'di, este, în service făcute, cu 
aceea: de 7 franci, și este facile a se convinga adu- 
nândă tâte produsele ce aii fosti cumpărate prin me-. 
diuli. săi; căci evaluândă val6rea Japtelui, pendei, 
cărnei, vinil, sticlelorii, pâinel şi lemnelorii cumpă- 
rate consecutivamente cu aceeași bucată de unii francii, 
ori. cine Sari convinge uşorii carii. trebui Să se chel- 
tuescă 7 franci. spre a put cumpăra tote aceste lu- 
cruri simultanemente.,.. | 

— Sechimbulă este uă trampă doo, Constă în 
acesta, că eii dai unii produsii alii mei în schim- 

bulă unui : produsă ali t&ă, îmi procură cu ceea ce 
ami: ceea, te- mi lipsesce, 

3, —Trampa, ce este forma cea mai simplă â “schim 
„ , « 10. ” . . .
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bulul 'se efeetudgă:: la. populit: bârbâri, și. chiar Eu-: ropeenit: trebue să: recurgă la dânsa, cândă comer- ciaglă” cu acesti populi. Dar.iu țările civilisate, schim- bulu se .efectuâdă. prin adjutorulă monedei (banilorii), - piinizâengere it | 
-"Ac6stă diferință în : modul -de a schimba la populii barbari şi: civilisaţi provine de acolo. că primi practică la: uni gradi mal inferioră - de câtii cel dali doilea: divisiunea muncei. '.: -. CI 

> +:In adevării, în starcă, selbatică; omulă muncesce nu- inal pentru sinc-6nsuşi, Mărginindu-se a consuma pro- priile sele produse..Schimbulă nu există, şi, prin urma.- re; nică circulaţiunea, de și unele produse—pescele și vâ- "natuli, date ca exemple la începutulii No. 6 da la capi 1V şi No: 1 dela capi VII, ambele din prima parte,—potiă . „« săfetransportate dintraniă loci întraitul de” acela ce - ste totii-de uă dată și producătorul ?i consumatorulii dori. Schimbulă şi:prin urmare circulațiunea începă cândi. Gmenii . începii : a schimba . între dânșii priso- “sulă lorii (redă finituli: numerilori citate mai susi); dar pre câtă ei se mărginescii la acestii simplu schimbi ali prisosului, circulaţiunea - este âncă mărginită în . limite stremte. Ea divine realomente activă şi ratinsă, mâre, numai cândă :divisiunea inuncei,: devenindii “le- gea:comună a industriei, aduce pe Gmeni a schimba " între dânșii, nu rumat prisosulii lorii, adică exceden- 
tulii: proâncțiunei lori respective, dar mai t6tă: tota-, litatea valorilori ce produci pe mat t6tă totalitatea. celori ce consumă. - Numai atunel alergii la uni .in- ” ermediariă ali schimburilori, numat atunci ai re- - - cursă la vfadere 
. .. . ' Ă 

„ „Cumpărare “şi vendâre. Sunt: cismarii și amii trebu- 

„4. — Ori-ce- vândâre constă în dive operaţiuni, | 

3 

ință de pâine și de carne. Peândi cisme şi cumpără 
bani, apot. vândă parte să toți acesti bani, şi. cum- NE 

+ A 

N ,
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păriă pâine şi carne.. „În ultimă analisă, venderea. nun 
“este de câtă.ună schimbi, uă trampă. . II) 

„De uă parte, ei -cismarulă i, de -alta, măcelaruliii!: : 
şi păinarulii, facemi următ6rele operațiuni: St 
i. ; . PR i Ra DL, | „+ Cismarulă. | | 

Dă dintiu ântâii cisme:pe bani; 
Apo), bani pe pâine şi pe cerne; 

» Ce ecuivaledă cu acâsta:: - 
„ Cisme pe carne şi pe pâine. 

Brutarulă. . 

Dă dintru ântâiii pâine pe buni; ...: 
Apoi, bani pe cisme... .:.. . .,; 
Ceea ce se reduce la pâine pe cisme., 

| Măcelarulă, a 

„n. „Dă dintru ânțâiu carne pe:bani;: - -: 
“ “Apoi, bani pe cisme; . IN 

Ceea ce face ca şi când ari da carne pe cisme.- 
„ Banil dispari îu cele din urmă,: după, ce aă func-:- 
ționatii ca medii de schimbi, cainstrumentii ali cir-: 

"culațiunei. . EI- permită , cismarului a-și. procura pe: 
„_cisme carne .şi. pâine, chiar daca brutarulii Şi. mâă-” 

celarulii m'aii trebuință de cisme, vândându-le altoră; 
îndividi, carl-i dai bani pe dânsele, și. vice-versa. . -.. 

„Dintru ântâiii; cismarulu zinde monedă şi cumpără, | 
carne şi pâine. — Măcelarulii vinde carne și cumpără. 

- monedă, apoi vinde monedă şi cumpără: cisme. — Bru-:; 
tarul zinde pâine şi cumpără monedă, âpoi zinder : 
moneda și cumpără cisme. , * i, 

"5. — Schimbulii -gedcă ună rolii mare, din causa: 
tooperaţiunei şi 'asociațiuuei. Din clă, derivă uă- 'se=: 

"riă „mare de raporturi” economice între 6meni. “Căci! 
“mu trebue.să ne. închipuimi că schimbuli: are loci 

e ro E x 
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" numal când dăruit; unii produsi pe ună altii produsă. 

(fe chiarii bani). s6ă posesiunea unui produsii pe fo-. 
losinţa timporariă a altui produsii, (inchireri de MOȘII, 
de case, de, vite, unelte, bani, etc.). e 
» Totii schimbului datorimi diversele transacţiun! ce: 

- încheemi între not. Ce facemă-noi cândiă luămă ună - 
salaorii, ună . domestici. daca nu a da în schimbulă . 
muncei s6le uni produsii 6re-care? Ce facemii câudii . 
încredințămii unii procesii unul avocată. unii menăbru . 

„malada ali familie nâstre 'căutarei unul medicii, dăca 
nu, a da în -schimbuli 'servicelori lori, unii produsii2 
Ce facii-eii care- ca, -advocatii, amii dată pe fiiulii mei 
la unii profesore să-l înveţie, cu condițiune ca să mă 
înțăcisedii în cutare procesi ali. profesorelui, daca: 
nu a da în schimbaulii unoră service: alte service? 

Diversitatea. tututojii transacțiunilorii a fostii adu- 
să de Bastiat la usiitate, In faptă, Gmenii totă de. 
una schimbă sâii produse în' contra produselori, să | 
produse îş contra servicelorii, sâă service în contra 
servicelorii. Dar ce este “uni produsă?- Ami spus-o: 
este resultatulii unui travaliă, şi produsulă chiarii va-" - 
I6dă după cuantitatea de travaliii utilă ce s'a închisă, 
nemobilisati într'ensulă, La acâsta, ne aitămă cândiă * 
'voimi a ni-lă procura. n realitate. noi cumpărămă 
dai uni 'Gre-care serviciă a cărui sorginte: este în tra- 
valiulă unuia sâii ali mai .multorii Gmeni. 'Așa, face cel . - 
ce dă boulii pe cali; aşa face celi ce închiriedă mo- - 
şia, casa, etc.; aşa face patronul ce cumpără servi-.. 
ciulă lucrătorului ; aşa face stăpânulă ce cuinpără ser- 
viciulă domesticului; aşa face toti omuli care, în ori-. . 
ce circumstanţă s'ară afla, îşi procură „cu titlu-onerosi, 
serviciulă. altuia. De aceca, putemi aduna tote aces- ' 

„te formule. în una și aceeași formulă, şi a dice cu ne- 
merire că, în societățile: omenesci,. servicele se schim- 

bă p& service, pf 
4 

Da i . 

* 
-
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"6. — Din principiul .că servicele -se sshimbă pe , 
-service, resultă demonstrațiunea, proposițiunel lut Des- 
tutt-Y racy că socielalea nu 'este în realitate de cată 

"uă seriă de schimburi. In aceste schimburi, adbo-. ” 
gimii noi, spre a comple:ta proposițiunea, se dai va- 
lori complectainente conivalente cu cele ce. se pri- 
imesciă. 

Congilliac a susținutii că, în ori-ce schimăiă se crâa- 
dă. uă valore nuouă.: . | ! 

Acâsta este pre adevărată, daca .avemil în vedere 
„vaiârea pe cari economisti o numeaii în usii, i jar nu 
“vatârea în schimbă (eegi No. 1 de la capii XVIII 
partea 11). Căci, în totă schimbulii, noi dămi uă va- 
l6re mai mică pentru noi (unii ce care are ma! pu- 
țină utilitate), „de câtii aceea'a obiectului ce ne pro-. 
curămii -(a' cărui utilitate, pentru noi, este mai mare.) 

Până vomii aprofunda mat bine. noțiunea valdrei, 
spunemil. că valorea este ună vaportii între unt lucru 
şi trebuintele unui individă, cari poti & mai înteți- 
târie 'relalivamente la acestii lucru. Dar să învede- - 
rămii acâsta printr'uui exemplu. 

Să presubpunemi că unii miopii posede ochelaut de 
: presbytă și că presbytulii posede ochelari” de miopi. 

- FOră schimbi, ochelarii, de şi 'ait uă val6re Gro-care,' 
nu sunt de. nici uă utilitate. nică pentru unulii nică 
„pentru altuli, suntii lucruri de prisosii. Daca advine 
ca ei să potă schimba ochelarii între dânşii, este în ; 
adevără crânţiune de valori, căci fie- care se pote ser- 
vw cu dânșii. . | 

In fic-care țâră, se ali regiuni cari sunt, speciale 
la producțiunea unul obiectii Specialii. Daca menit 
mari .av6 recursi la schimbi, arii fi multe . localităţi 

-în. cari lemnele. cerealele, vinurile, etc, arii abonda, 
pe cândii uceste localităţi sunt în lipsă de multe alte ' 
lucruri. Prin schimbi, fie-care din localităţi pâte s-şi 
procure, prin suprabondanţa lucruriloriă: sâle, ce erai 

.



Ă , ECOSOMIA POLITICA, . ME 
-. 

o
 

22 

| ne-valori, produsele celorit-l-alte localităţi. “Schimbulă 
- „dă dar val6re acestori : lucruri ..de prisosii,- căci fie 

„ care din diversele localităţi se inavuţesce -reciproca- 
-mente, - Ma i „i - 

"- Avemi recursii la schimbi oij în câte rânduri cer- 
cămii trebuința -de a ne procura alte. objecte ce-ne 
“lipsesci, dândă în schimbi ceea ce ț6ra nâstră .pro- duce.  - IC a 
"D. Charles Coqueliu dice: . » 
_»Cu progresuli “timpului și. civilisațiunei, schimbu- 

rile ai devenită de: unui ' usi mat “generale :intre ,6- 
men. - Ele: ai: adusii: în urma Iri -divisiunea muncei; 

„care este totii de'uă dată. consâcuința şi complimen- 
tul loră, și care se aplică. asemenea mar multă: sâii 
mal puțini la'tte ramurele industriei. Aceste duoă : 
fenomene,  strânsii - legate unulii de altulii,. constituă 
adi. basele - fondamentale ali ordinei. industriale, : aşa 
cumii, există! Lăsând la 'uâ- parte avantagele. ce re- 
sultă- din acâsta în privinţa productivitățel şi bunului- 
traii, vomii face să. râ6să Gre-cari consecuințe ce sunt 
legate mai particularmentu de: acestă. parte a subiec- al Su e 

.  „Schimbulă și” divisiunea. munsei crâadă între 6meni . 
„raporturi mă! necesarii, legăminte mat numerâse şi 
„mat! forte “de câtă: acelea ce exista între dânșii” în 
sânulii comunalităței primitive... Căci, în virtutea: di- 
'visinnei muucel. şi -a leger schimbului; omului este în-. 
„tuă dependință continuă şi fârte strânsă cu toţi cei »„cezlă împres6ră. Muncesce pentru semenil săi. Și se- 

-" menil. săi muncescii pentru densulii;,şi apoi, după ce | 
- .. se termină opera producțiunei şi. dintr'uă parte şi din- - 

-. tvaltn, el “schimbă între dânșii -ale: et -fructe.. Ţ6- 
« “tă diferința - între acâstă legătură nuouă și legătu- 

za primitivă este că prima! este ma! sapientă, . mal 
complexă şi: multă inai favorabilă la îndeplinirea pro- 

. 
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ducţiunel. Pe lingă. acestea, legățura nuouă este mai. > . 
priimitâre. de extensiune. E RE 

". „In societăţile primitive, producțiunea în comuniă şi 
împărţirea . fructelorii era, necesariamente închise în- 

"trunii cerci fârte strânsă. * Prin natura sea, ce este 
necompatibilă cu extensiunea, unii atare  systemii nu 
„putea să se întindă peste limitele unei seminții. De 
aceea tote raporturile sociale întreţinute de omiă cu 
semenii sti se opreaii şi. se sfârşeaii aci. 'Totii ce se 
găsea aforă de aceste limite îi erai străine, daca nu 

„hostile. “Ce .este.uă societate astfelii limitată şi cir- 
cumscrisă? Dar din,momentulii în care wmuvementuli = 

"sociali se învârtesce pe divisiunea travaliului și pe . 
schimbii, legăturele sociale ce, se. nască din elii sunt 
succeptibile de a. se întinde la nefinitii... Așa; societatea 

""omenâscă se întinde:-ea nu. se: mai opresce, chiariă la 
limitele convenționale al6 Stat:lorii; străbate munţii 
şi mările,: și tinde -din ce în ce a forma gu încetulii 

“pe pămâatii uă societate immensă. variată în formele 
“s6le, dar.totii una şi care: coprinde în pântecele său 
nâmuli omenescă întregit n, E 

Jar D:- Emile de . Laveleye, profesore de fconomiă «. 
Politică la Facultatea de drepti din Liezii, înprelec. . 
țiunile sâle pa cari le:amii ascultati, adaogă: o. 
„De cândă schimburile se Îmmaulțesci  devenindiă . 
ma! facile, fie-care naţiune se aplică, la producțiunea | 
unui produse pentru cari ea este mai aptă şi, din a- 
câsta, universului a' deveniti unii atelieri vasti,. ... « 
-_mPe cândi acesti schimbii . generale nu -exista, pe 
cândi relațiunile. de la populii la'populii nu erai aşa 
de -frecuente, guerele se reînuiaii. între națiuni. Şi . 
guera produce suferințe, crâadă. miseril. 
“ln “aceste casuri de turburări civile; suferințele 

provinii dintrună înduoitii obstacoli, ce impedică *. 
circulaţiunea: - Unulă fisică și altulă morală. Pri- 
mulă -vine din desordinele materiale, ce împedică une- - . 

. Po . .. pa 
su,
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-ori produsele de a-şi căuta de cale în pace către des- 
tinaţiunile, loră respective;  celă de ali duoilea vine. 

„de la neincrederea în care productorii se găsescii unii - 
„vediii —la vediii cu alţii și cu discreditulii ce lovesce 
pe toți.. Iu tote aceste -casuri, daca. societatea nu 
pere, 'dar nici bine nu-i este, cercă suferinţe crude. 

“Producţiunea ' se 'domolesce, din' lipsa alimenteloră ; 
consumaţiunea se restrânge ;  cruţiările “acumulate ' 

“din ainte se consumă: pe lingă relele actuale de cark 
societatea este bântuită, ca vede perdându-se în câte- 
va (ile fructele acumulate a ma multorii ani de tra- 
valiuri. ' 
",„Deaceca; acumii thanţele de gueră : ai dimiu- 
nată, și totii voriă dimiuna; cândă vori fi populii, 
iar nu' suveranii, .ce voriă declara guera.* 

Tâte cele ce diserămii despre rolulii celi impor- 
tantă ali schimbului. nu sunt de câți uă scurtă re- 
petiţiune a acelora ce amii disii dejă, în prima par-. 
te, aproposito de capitalii (No. 6 cupă IV), de drep- 

„tul de proprietate (No. 6 capă 5), de cooperaţiune și 
divisiunea muncei (o. 1—7 capă VII), de asociaţiune 
(40. 1 și 10 capi VIII), de libertatea muncea! (o. 3—8 | 
capii 1X), asupra industriei carăuşesci (No. 1; 3, 5, 
6 și 8 capi: XIV) și asupra iadustriei comerciale (No. 
1—3 capii; X7), | _ | - 

71, — : Practica schimbalui este subpusă la” patru * 
“condiţiuni esenţiale: 1): Apropriaţiuinea lucruriloră,— 
9) Transmistbilitatea,—3) Diversitatea —Și 4) Liber. 
tatea şi securitatea iransacțiuniloră. — * 
“Să ne oprimii puţinii asupra fie-căria dintr însele. 
1). Daca cândi se face schimbului este tati de una. 

unii bună acordatu'de uă parte în „compensaţiunea | 
altul bunii de uă. val6re ecuivalentă, trebue ca. cele 
duoe valori să, fie. prealabilamente posedate . de cele 
due părţi. ce facă între dânsele unii contractă de
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schimbit. Aşa! dar existența dreptului de propr ictate 
formâgdă prima "condiţiune. nedispensabilă a întroduc=. 
țiunei și existenţe), schimbului; căci daca tâte valo- 
rile arii fi comune -tutulori Smenilori, daca ari ave 
toți acelaşi drepti “de a se bucura de dânsele, și daca 
nimeni n'așii pute să, excludă din posesiunea și folo- 
sinţa lori pe ori- cine ară fi, schimbulă nu ară exi- 
sta, fiindă c'atunci toți ari ave același dreptă la va- 
lorile proprii. de a' satisface trebuinţele ndstre. 

2). Se dai în schimbi numai lucrurile: ce ai -pro-, 
prictatea de a fi transmisibile, adica de a.trece prin 
dreptului de proprietate de la. unii omii la, altulă. 
Sunt 1rulte valori. forte proți6se pentru omiă. dar cari 
nu potii, deveni objectulă schimbului, pentru că nu 
sunt transmisibile. Aşa sunt talentele, facultățile, în- 

„telectua!e, abilitatea de a face uă trâbă, căci este. cu 
“neputinfa omului de a se desista de aceste bunuri 
în fav6rea. altuia. Aşa, sunt lumina și căldura'.s6: 
relui, peutru:că nu sunt. priimitâri ie de a forma uă 
proprietate exclusivă. . 

3). Daca toţi individii ce compunii vă societate arii 
fi egalemente căpuiţi de lucruri proprii a satisface 
trebuinţele lorii,: daca toţi arii posede aceleași valori, 
nimeni wari dori să pos6gă' ceea. ce aparține altuia. 
Trebue dai, ca să fie diversitate în lucrurile schim 
dabile, ca 6menii să pos6dă valori diverse, spre, a se! 
pute stabili schimbulii. 

4). Acolo unde dreptulit de proprietate nu este res-, 
pectatii, celii rai forte îlii violă la celui mai slabi, 
chiarii în senuli seminţie). cu atâtii mai vărtosii cândii 
averea ese din limitele acestei seminții. In - aceste 
condițiuni, -se înțelege că. schimbuli nu se pote în- 
tinde pre departe. : Nesecuritatea generală a cireula- 
Bunei şi iansporturilorii impedică schimbujă. 

-—. D. Josăphe Garnier, vorbind despri feno-. :
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“primă aşa: 
 -„Circulațiunea luată în înţelesulii. săii ceiti mai ge- 
nerali arii -coprinde tâte fenomenele economice rela- 
țive Ia transmisiunea avuţiiloră din atelierulii dome- 

menele economice conţinute în acea parte a econo- 
miei politice ce tractedă, despre circuluțiune, se ex- 

stică, agricoli să manufaciuriariii.: unde este pro- 
dusă până -l2, locul, și în momentulit în care. este 

“utilisată seu consumată, ori pentru uă niiouă pro- 
ducțiune, sii pentru. satisfacțiunea trebuinteloră 6- 

” menilorii< Din: acestă punct de vedere, mal tâtă 
„ “industria comercială și mal cu sâmă marea ran:u- 
"ră a transporturilorii scă industria cărăușescă - ară 
intra în circulaţiune ; dar, fiindă că transportul şi . 
cele-l-alte manutenţiuni comerciale sunt fagone niloite -: 
date produselorii, este mai logică de a băga studiul 
fenomenelorii cărora aceste manutențiuni daii Jocii în. 
prima parte, conţinândii totalitatea producțiuner.. . . : 
Intruni înţelesă- mat -restrânsii, dar totii geueraliă, 

circulațiunea conţine aioneda, instrumentă "de circu- - 
lațiune, de- dislocare,' de: mobilisaţiune a valoriloră 
produse ; — totalitatea mediilorii creditului ce faci-: 
lită şi “multiplică ' circulaţiunea și; prin: urmare, pro- 
„ducţiunea, repartițiunea și consumațiunea avuției, a-' 
dică activitatea socială în tregă; — şi schimbulii, 0- 

- perațiune comună: tutulorii indistriitorii Şi care le l€gă 
“între densele...,, - | | a 

OBSERVATIUNE, + 
Sa , 4 - 7 . - Pa 

“Din cele ce amă văqută pâw'acumiă, scimii bine-ce este pro- 
-- dneţiunea avuţiei avemii uă idee generală despre circulațiune şi : 

„Gre-cari noţiuni despre conzumațiune. Spre aa aprutunda cu- - 
noscința fenomeneloră; economice ce intră în circulaţiune, (partea . . 
Economici Politice la. care amii ajunsă), într'ună modă mal în- 

- tinsii, avemă a vorbi, despre monedă, despre credită, instrumen- * ! 
fele_ și înstitutiunile scle, înfine, despre complectarea „theoreme= 
loră fundamentale dle schimbnlui, învederândii erdrilă ce se o- 

Dă B . - /
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pună la deplina libertate a schimburilor, Dar fiindă că nupu- 
temii înțelege bine natura şi rolul monedei și,ală semnelorii re- 
presentative ce o înlocuescii, fără a avt uă cunoscinţă: profun- 
dă despre talâre, noţiunea cea 'mai fondamentulii a economiei 
politice, dar totii 'de uă dată”. și cea mai algtractă, romă tracta | | 
mai ânteii despre calăre, şi. despre preții, Imeruri ce aii uă le- 
gătură mare între dânsele. 

De aci, duce title, din cari unul va tracta despre “totii ce se 
atinge de ralire, prețiu monedă, 'creditii, instrumentele și insti- 
tuțiunile lui, şi despro:crisele comerciale; iarii altulă despre. li 
bertatea schimburilorii, armele subdivisate în mai multe eapitile. 

N 
. 
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1: — Amintiri. pa 
3. —.“e este galărea ? a 
3. — Opiniunile economistilorii spre” a , inpele Je î- 

deea -valorei,  — Care este cea mai bnină? - 
1, —.Căte -și-cari sunt 'causele ce faci ca ler u- 
a “rile saibă valăre? | 
5. — Societatea. tinde a vede scăgendiă valorea pro: 

> duseloră. 
6. —' Proprietățile valorei. — , Conseouințe, 

7. — Aesura alări. | 

' 

t 
1. — Aduceimit-a- minte : . 
Omulă csrei trebuințe, cari trebue satisfăcute, căci 

altminterlea ară viăţui miserabilamente, ari peri chiarit: 
aceste - trebuinţe nu sunt fipse, “ci esențialmente uari-. 
abile - şi în genere progresive. (Vegi o. 1 capă I 
parlea Z-a). 

Utilitatea este cualitâtea ce ai Merurile, de a fi pro- 

, 
..
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“pri 'spre-a satisface: trebuințele omului. ( Vezi: o. ;4 
„capă JI, partea L-a)... a Da 
"„„ Unele lucruri potit' a se adopta d'a dreptulii, 'fâră 
nick-uă silință din partea. omului, la trebuinţele s6le. 
Așa sunt lumina și' căldura sorelui, aerulă, necesariii . 
respiraţiunei, etc. Acestea se numesc! utilităţi gra- 
tuite sc naturale. Ele nu. sunt priimitârie de apro- 

“priațiune privată sâi exclusivă, toţi avându-le la dis- 
„Posiţiunea lori. Economia Politică nu se ocupă în 
specie de deusele, 'mărginindu-se, în privința” lori, a, 

„constata că. ele nu sunt respândite în aceeași măsură 
pe tote punturile globului (cursuri. de apă, ape ther- 

“male, mine, animali selbatici, plante, căldură, cuali- 
tatea pămentului cultivatii, suflarea venturiloră, etc.) .. 
că uă asemenea faptă influințedă meapăratii , asupra 
modului activităţei. asupra. facilităţei desvoltărei. și a- 
supra; destinatei diverseloră populațiuni. Căci aict 

„este- vorba de unii fenomeni ce nui este dati Gmeni- 
" lorii a-i schimba esenţa). -.. o 
„Alte. lucruri nu: poti satisface trebuinţele ngstre, de 
câtii în urrăa unei ' opintiri,: unei silinţe,. unei 'casne : | 
din partea nstră. “Noi nu le crâămă substanţa, ci 

„numai utilitatea, mutându-le din loci. sâi modificân- .. 
du-le,:cu alte cuvinte producândi uă mişcare (Vegi. 
No,-3 şi 5 capii 1, No: 2 și nota de la capi III şi 
„o. 12 de la capă XVI, partea I-a). Acestea se nu- 

) Sant economisti: cari nu consideră aceste acuții naturale ca !.: . avuţii, pentru că nu dai locii schimbaluj, Di . „Cu J.=B. Say, suntemii de opiniunea contrariă, pentru că, cândă „ 
este la adică, s'arii pat preţiui unele. din: binefacerile climate- 
loră. De exemplu, se pâte stima, într'uă ţâră caldă, ceea ce nu 

"58 cheltuesce ne făcândii focii, de care nu este nevoie; într'uă - 
țeră străbătută de cursuri de apă, utilisate spre a pano.în miş- 
care mori, hecăstraie să alte usine, scă spre a transporta pro- 
duse, ceca ce nu se cheltuesce spre a da puterea : motrice acos- torii machine. | m SI 

1 

e
.
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mesei utilități valabile, artificiale. “Ele devint. _pro- 
“prietatea exclusivă a acelora ce aii făcutiiiacâstă, muncă. 

Acestea din urmă se subdividii în utilităţi nemegli- 
ate s6ă dirocte, și în utilităţi mediate sei nedirecte. 

Utilitatea nemegiată sâii directă este acea ce este? 
basată pe posibilitatea unei  aplicaţiuni. nemetiată a . 
lucrurilorii Ja. satisfacțiunea trebuițelorii n6stre: unii 
codru de pâine în mâna celut ce-i seste fome, - 

Utilitatea niediată sâi” nedirectă. este. aceea ce re- 
şâde în lucruri cari, pentru noi, sunt numat' unii me- : 

iii de a ne procura în schimbi alte lucruri ce potit 
satisface alte trebuinţe ale -n6stre 'cs- n'arit fi putatii 
fi satisfăcute de. lucrurile ce posedamii  ântâ:ă: unu, 
coda de pâine ce-mi! prisosesce Îl dai, „în schimbi 
pe unii pahari d» vină. i: - 

Economisti cei vechi numeaii uti, itatăa - nemediată 
“valdre în usă, şi utilitatea mediată, valore în schimbă, * 
dar economistii cei noi, vădândi multele coniusiuni ce 
resultait din acestă apropriere, a numeloriă a ducă lu- 
seruri aşa de diverse, ai aruncati aceste ducă denu-” 
“miri, dândii numele de utilități valGrei în usă și p'a- | 
„celi de volori, valSrei “în schimbă. ' În âdevării, una 
este ca unii lucru să posedă. faculatea de a satisface 
trebuințele n6stre, şi alta. este proprietatea: ce are unii » 
Incru de a put€ să fie schimbati pe unii altii lucru. 

- Din tâte “acestea, putemi : conchide că unii lucru 
Mare val6re, daca pe lingă utilitate, nu posede! şi 
cualitatea de a fi schimbati” pe uni alti lucra, 
ce este resultatulă: muncri  Subt No..7: dela capi. 

„IL, ami ar&tatii cele patru condiţiurii esențiale schim= 
babilităţei unui lucru: Așa dar valârea existi numai - 
prin muncă și prin “schimbă, : i 

Pentru ca unii obiectii să aibă valdrea, nu'este de , 
“trebuință, cumii credea Rossi, ca să fie. în circulaţiu- 
ne; adică oferiti! în : schimbi, este - de: ajunsii să se 
recunâscă 'Cari' av6 uă -valdre dre- care daca ari fi. 

Aa Me 
+ : . 

,
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pusii în „Vendtre ;.. așa - monumentele nostre publice, - "obiectele museelorii. nâstre şi vestmintele ce purtămi, „3 de. şi nu sunt oferite în schimbi, aii val6re. . „+ Sunt lucruri ..cari, spre-a respunde 'la . trebuinţele * „ în vederea cărora căutamiă a le posede, trebue s'atbă : » materialitatea şi durata (produse. materiale); sunt „ altele cari trebue să fi absorbitii pentru confecţionarea 2 dorii muncă multă, dar n'ati materialitate; altele âncă ce | „+ Sunt priimitârie de consumațiune nemegiată. Le schim- «.. bămiă unele pe altele, pentru că trebuințele, gusturile : HOStre sunt diverse, și pentru. că, daca ne. trebue. spre „&;Clădi uă casă, materiale, cari să durede multi, ne „n trebue:spre a, ne nutri păine şi cârne ce pu duredă, ; », “ȘI, Spre a ne recrăa spectacole, concerte, petreceri. ce -. nu faci de câtii a ne îmmișca unii momentii Şi nu ", ;.dasă urme de câtă în șuvenirile n6stre, : 

ar 

"2 —: Valorea este raportulii ce st stabilesce prin „Schimbă între duce stii mai multe produse sâă service „„(oegdă și No-.5. de la capă 11); cste.unii raport de „cuanlitale între. produsele schimbate. Aşa dar, din . matura Sea, val6rea este nedeterminată, esențialemente - relativă, totii ca raportulă numerică intre duce ter- “ mene: variabile între dânsele. a ” 

"238. =— Iatre economiști, sunt trei opiniuni spre: a în- : ; țelege ideea val6rei. N . 
Ii Adam Smith'și Ricardo, Susțini că travaliuli dă val6rea; TD a IL. Bastiat spune că valdrea este determinată de - Schimb; e, 

Hl. Alții gici că valrea este măsura. utilităţei, in Să examinămii pe fie-care din, aceste trei systeme. „+ L Prima opiniune nu este fondată,  Vinulă recla= . „Dă, pentru producțiunea, sea, aceeași muncă, și putemii . i dice. că, în țerile, frigur6se, acâstă, producţiune. recla- . 
. 

- , 
- * -
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mă uă' muncă. mat mare de'câtii în cele căldurâse.: - | 
Cu tâte astea, vinuli: din ţărite căldurâseise vinde .. 
mal scumpi de câtii celi din țările rigurâsă, Giâulu * n. 
se vinde cu același prețiii, de şi-în unele localități . | 
elă reclamă. muncă mat! multă de: câtiă în altele mai .. 
favorisate de ceri. - -* INI IE Ie 
„Il Cea d'a duoa opiniune încă nu este bună. Schim: 
"bulă nu este necesariii: spre a prețui val6rea. ' Uni, 
omiă destinații a' viăţui isolati va alege'mai bine uă | 
ladă plină de instrumente de lemnăriă și agricultură; 
de câti -una îndesată cu aurii, de și'nu pâte face. 
schimbulii. Mar'în - ainte. de a 'schimba calulii mei - 
pe boul: teii, trebue să constatii în :minteaimea u- 
tilitatea ce:a să resulte 'pentru mine din acestă: 0- 
perațiune, . _- ! A Ia 
„* II. Remâne dar treia opiniune pe care o și admitemii | 
şi noi, adică că valfrea este' măsura utiiităţei, Şi aci 
este vorba.de: utilitătea : mediată sii nedirectă, care 
nu este gratuită, care este piimitârie de â fi apro: 
priată şi de a da nascere- schimbului: (vegi No. '2).. 
Așa dar, val6rea este măsura utilităţei, să: mai bine > 
dicendă a cătățimei de 'travaliii: ce-mi va cruţia os- 

tendla,-: casna de a produce: objectulii. ce' voiii să-mi 
procuri. “Pentru acesta, vedem machine cari ati co- 
statii 10,000 lei perdândii, de și nuoiie, jumătate 'din 
val6rea lori, daca se întâmplă, din causa progresu- 
lui, ca să ni le putemi procura, puţinii după acâsta: - 
cu 5000 lej.:: Pa : e 

* Putemi dar ' considera . valârea : ca resultatulă ra= 
portului trebuinţelorii” nâstre cu lucrurile: ce consti» 
tuă avuţiile, - - si . i. | DN , . 

2 , N . | 

4. — Cele trei. cause generale ce facii 'ca'licrarilg 
şi aibă valOre sunt:.10 utilitatea (precumii ami mai. 
disii-0) ; 2% raritatea Și 3% cheltuclile de -producțiung. 

Î.. Totă ce n'are utilitate n'are. valore.: Credemi : 
? . . 

x
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La 
DV 4 - ” . ÎN . p 4 . . e. d - i! "Ade prisos a mai reveni asupra celori pe ami. totii 

A 7 dis în privința utilităței gratuite, artificiale, mediate 

* 

a. și nemediate. o 4 e... 
„„ Il. Raritatea face ca chiari utilităţile gratuite să 
valede, multi., Așa ună paharii de apă pentru uni 
omii ce . mâre “de: sete întruni deșertii “seu pe uă 
navă unde s'a,sferșitii provisiunea de apă de. beutii, 
uni pesmete pentru .ccă. ce per „de fame,- uă, cătăţime. 

„de acrii pențru cel, ce se află închiși întruni clopotii 
| de afundatop ( 
sunt lipsiţi da aezi. -Valârea diamantului vine din 

 xaritatea șca. Totii de aci provine, valârea cca mare 
ce ai capo-'6perile de architectură, sculptură, picturăi 

„a muritii, nu le mai potă îmmulţi.. Grâulă şi cele-l- 
alte cereale î» timpi de secetă valcdă multi, cu a- 

U şi cari, dintuă circumstanţă Gre-care, 

tâti „mai muitii 'că sunt de uni usă neapărati, dilială, 
şi nu'potii fi înlocuite. Unii .ogorii de“uni pogonii; 
s6i uă mâră. situate. în marginea unui orzșii inare 
facă mat “multă de câtii -uiste lueruri identice, 

„Situate mai departe“ de, centrele de populaţiune ?). 
Dar pentru ca raritatea să pâtă îuiriuri asupra val6-" | 
rei trebue . ca obiectulă să lie căutatii,. cerutit “ (vedi | 
„No. 2 capii XVIII, pariea I).- 

II, Cheltuelile de produeţiune sunt cheltuelile ce 
a trebuitu a se face pentru obținerei, unui. obiectii ; 

„ete.. Ele palâdă cu, atâtă mar. multi, cu câtii autori, 

- plata: materiilorii primarii, , Gmeniloră şi instrumen-. 
=telorii întrebuințăte (oegi şi No. 7 de li capă IV, 
partea 1). De şi apa este neapărată la existenței n6-. 
stre, ca n'are nici uă val6re să are'una forte mică, 

„ Yemunerarea ostenelei ce-şi dă unii spre a o aduce: 
de la ghărlă, puțuri fontâni-în casele nâstre. De şi ne- 
putândă. cumi ami mai disii, viățui foră acră, nu 
RP i ..: . . 1) Tote acestea se numescă monopoluri naturale, spre: dis- | 
tincţiune de monopolurile artificiale, legale, crăate Ge lege (cedi 
Vo. 7 capii IĂ de la partea 1). - ' 

„. - .



'spr” a-l avea. Așa în unele mine, uă sumă mare „ş&resce cheltuelile generale de exploataţiune, pentru :. 
j 

ă 
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dimti-yfafeti în schimbulii săă,' pentru că-l avemii - “în abâdanță, totuşi vinu casuri în cari, cheituimi 

mtroducerea” aerului prin adjutoruli aparatelori da 
ventilațiune ; totii aşa uă casă situată la -aerti curaţă .. 

ce nu S'arit afla în aceste condițiuni. 
. “ 1 

5. — Nu putemă termina fără a arâta,că _rarita- tea, ceusată uneori şi de mărimea cheituelilori de “producţiune, este nocentă celei mai mată părți” din * Gmeni, fiindii că-l lasă în lipsă.  Producătorulu co: Tesce ca ea să “existe, pe cândă consumatorulii do- : resce să o vedă-că dispare (cei o. G. capă XPIII, partea I). - Și nu trebue să uitămă că „consumatorii : . represintă interesuli ventrală ; acesta: combate rari- . tatea, căutândiă a îmmalți produsele. Din atesta, va-. 

și luminâsă se plătesce mai scumpi de câtii uă ata. 

s 3. 

. 
” 

l6rea unităţei tinde a scăde, spre a se apropia, din: co în ce mai multi. de gratuitate, care arii face pro-..... dusele aceeșibile tutuloră. 
Observămu că-pe cândă val6rea unităţei .produse- . loră tinde a scăd6 din di în di, valorea masei tinde din contra a deveni fOrte mare; ” fiinulii - ca josorarea - -! val6rei unităţei este compensată, mai multi . chiară de câtă compensată prin sporirea cuantităţei. Pace-: * rea a dece părechi de ciorapi astădi cu resboiulii. de 

împletită ia numai. unii pătrari din - timpulii ce tre- . buia și trebue "prin împletitulii. cu mâiuile. ..Din a- cesta, val6rea ciorapiloră a scădutu, câtii privesce u- nitatea, dar ea a, creşcutii întru câtii priveste musa ceorapilori, pentru că eftinătatea „a permisă a pur- a ceorapl multora ce până aci. din causa scumpetei, au puteai face acâsta, și producțiunea acestui arti- ol S'a înduoiti: Totu așa este și cu producțiunea | ărţilorii, compărându-o cu a manuscriselorii (vegi 
. - „ . RE a . 

| . , , 
..
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4 de la: capi VII partea 7 şi aperi N de la 
ele XI şi XII). 

Progresului sciinței industriale! tinde, “precum a. “mu 
avutii 'ocasiunea *de a “ved€: din "cele ce amit disii deja. . 

„a reduce : din: ce în' ce cheltuelile de producțiune, și, 
ca urmare, val6rea ' mărfilorii asupra: 'căiora el, .„pâte 

- exercita influința sei. | 

6. — Proprietăţile“ valârel” sunt acestea : | | 
“40, Tâtă valârea, ori-care ară. fi obiectulii la care 

se aplică» este esâiţialemente! nemeterială (cegi No. 3, 
5.capă I,- No. 2 şi'nota de la capi III, Ao. 12 
capii YI, t0te de ia partea 1, și Ao. 3 de Ta acesti - 
capi). 
198, Tote valorile egale sunt egalemente prețidse, A- 

câsta se va' demonstra mul” bine, cândii vomit tracta 
despre: moneda. . ., , 

30: Pentrui ca uă valore să fie reală trebue să. fie 
uă 'valore recunoscută, cerută (vei No. 2 câpiă VIII 
partea: I-a. Daca puă casă, punii cală nici-uni do- , 
ritoră nu oferesce unii banii peste uă sumă 6re-care, 
ce probă ' mal mare că acele obiecte nu valdă mai 

multă? Poti:să fii cunoscătorii-în limba malesă, în 
lalele, dar daca nimeni bu voîesce să ia 'lecţiuni' de 

“la mine, cunoscințele mele nu: valedă nimici „(cozi 
Do. 1, 3. și 4 de-la acesti capii). 

40; Valorea este esenţialemente relativă şi variabi- 
1, cum : s'a explicatii mai susii' (eedi Ao. 2 'de la: 
„acesti: capii): Acesta se. “explica, pentru că val6rea' 
este, în cele. din urmă, raportul cc există între unit 

„lueru şi “trebuințele nostre (vedi No. 3 d» la acesti 
„capii), raporti 'ce . rari6gă, fiingă' că valrea 'are de: 
'sorginte utilitatea, iar utilitatea ; derivă din! trebuin- 
țele. n6stre şi de mediile de,a le satisface, ; cari, va- 
riâdă merit (vadi ANo.'5 de la acestii capii). Una “miă!- 
de lei de astăgdi valâdă mal multi -sâii mal puțină de 

7 - 7 
. 

7
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vâtă-uă njiă de :lei din anul trecuti; una miă lei 
Ja. Bucuresci facă -mai puțină de câtă: una mia.lei în-. 

« tun orăşelii s6i într'unii sati. , 
* Dir acâstă variabilitate și relativitate, după locuri 

_- gi-timpuri, a :val6rel, iputemi trage:mai, multe con- 
-" secuințe,  - +: ” « N . 

x 

'a). Beste neposibili a evalua cu ezactitudine, într'uă - 

țeră, avuțiile unei „altei ţâri sâi ale. unei altei epoci; 

b). Pe dată ce .val6rea unui produsi scade, vald- 

ÎN Eea tutulorii celorii:-l-alte produse se ridică vediii la 

vediii cu dânsul. Așa daca uă vedră de vinii făcea 
câtii uă baniță de m âii, și astădi face mai puţini, 

valorea” vinului a. scăgutii și. acea a grâului, şi a tu- 

“A vulgră obiăsteloră în sc'himbulă cărora oferii vinulii 

sa ridicată, XJosorarea val6rei vinului aduce - ridica- 

Area valdrey, grâului, etc. : i 
2 

7 

c). Nu se pâte întâmpla uă scădere si uă ridica- - 

u;generală de valori. Şi în faptă, valorile în lucruri“ 
Te: £ . Ana - 
fiipvdii numai expresiunea  cătățimel altoră. lucruri 

"ce şiervestii a le obține, -etite cu neputința ca ele să 

se aa aoge în unele fără a climiuna În cele-l-alte. Nu 
ie nic de.valori,- care să nu presubpună uă scă- - 

7. Pietumiă spre a măsura “uă lungime, trebue toti 

uă Junginic spre a măsura! vă. greutate, trebue totii 

uă greutate, Spre a măsura uă mișcare, trebue toti 

uă “mișcare, A totii” aşa măsura val6rei trebue să fie 

dere, şi) nu t scădere ce .nu presubpune uă ridicare. -. 

toti uă valârii= Dar, pentru că .valârea este estiţia- : 
lemente variabilă, este învederatii că nu putemii -ave > 

ună : prototypă nerariabilă ali i valorei *), şi că nu - 

   
       

..i 
— 

d : 

i a a 1 . , 
) Unii economisti, observândiă necompltctamente natura întimă 

a valsrel, aă căutată £ 
etă ali valârei, pre cur ai Francesii aii cietrală pentru măsurile 
4 , Ş 

  

să găs6scă unii prototypii si etalon exa-.. 

"de lungime, capacitate, g.- “reutate, ete. Unii din ei aii credută ao: 
a „i B-aliă, aitândă'că iară G ă: găsi în grâă, alţii în teav  gliă, uitând” că, chiară valârea acestoriă 

, .
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Lă E . . “ - | . 7 IN ! pitemă. zări mărimea valârei absolută â lugrurilorii; In faptă, cândiă -dicemit 'că acâstă părechiă de cai face: "4,000 lei, ce facemi. altii daca nu a încredința că ! val6rea- acestei: păicchi. de: cai este egală, aceleia” a n- net sume de 4,000 let? "Dar .chiarii “valfrea acestori "4,000 lei n'are ce-va obsolutii, nu există prin ea: &n- . Săși, făcându. abstracţiune de Ozk" ce-comparațiune” cu lucrurile ce amii put6 dobândi în schimbi pe densa. 
i 

  

R 

  

pa "CAPU Hit 
pt "DESPRE PREȚIU. . / 

2, — Ce este prețiulăi? — Preţiulăi corni. + tai „2. —-Prețiulă de costi. — Cheiticlile de produc- . a fie, CEI a pm 2513. — Cunoscinţa preţiului |oste de uă Maro por= i „_—danță pentru econbmistă? . -s. 
"4 — Pretul 'corculă se determină de legea o&- . : ,  vircă și a cereret. —. Băcepţiuni, Re A. — 'Cuusele ce “înrinrescii asupra cereiei,. i. - 06, — 'Efectele e/tinătățe) lucrurilorit. — Aplicadiune, 7 — Preţiurile mazirutein (cu part), pi. 8..:— Ore-cari considevatiuni asupra păinăriei şi. măcelăici la poi..: fr 
n o. 3 Tiui Da . 1, — Pretiulă-esie cuantilatea de monedă, (nume- varii 's6ii bani). ce dobindimii pe ună produsi schin- » bându-lă (veci No. 4 de la capă 11); sâi mat bine dicândi valârea acestli produsi ştinatci în argintii și. + - ” E - / Ă . 

lucruri este subpusă la v riaţiuni mai numer 650 _chiarii de câtă .. ” „anrulă şi argintulii din czii se facii moneta. Apoi, a venită. Mac, » Calloch, care a demonstratii că chiari de Sazii pute găsi nă misu- ră: exactă a. valorii pent tâte ferile şi: 4&te timpurile, ea mară servi întru nimică sciinț economiei .polifice, -. 

 



rară şi dificile de extrasii, ai mai multe cualități, ce le vomă în-, dica cândă vomă vorbi despru*monedă,. cualități ce aii făcută: 
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în aură, metale prețidse 1). Mai scurtă, prețiulă este ex- * presiunea valoreă unei itărfă în monedă). 
Prețiulti corentă s&i prețiulii tergului este prețiului 

cu care putem vinde şi cumpăra obicinuibi ună pro- 
dusi. - , Ia a 

Trebue să spunemi că se stabilescii: preţiuri co- 
«rente numai pentru unităţile ce se as6mănă multi, 
grâu, porumbi, lemne, vite de tăiatii: şi de trasă, dar. “ 
nu de luxă, iar na şi penteu lucrarile ce nu se as6- 
mână (case, tiisuri, cai de lixi, etc.) o 

„_ Preţiurile corente diferi nu numai în diversele .lo-.- 
calități, dar chiară în aceeași localitate, în diverse g- 
poce, fiindi că prețiulă nu este altă, după cumă amii 

"disă, de câtă expresiunea valrei. în bani, și. val6rea 
este esenţialemente variabilă. | 

Obs rvămi asemenea, că pre cât civilisațiunea în 
aintâdă, şi pre atâtii se immulțescii "objectele asupra: 
"cărora se stabilsscii preţiuri. corente, pre atâtii este 
mai puună fluctuaţiune în preţiurile corente.  Cause- 
le regularisărei preţurilorii. sunt: acostea: 1) Ameliora- 
rea căilori de comunicațiune; 2) Respândirea bune-, -. 
lori procedata.de fabricaţiune .ce micşorâdă cheltueli-, |, le de producţiune ; și 3) Pipsarea prețiului. chiarii de 
vândători, după cheltuelile, de producțiune.  Comer-. 
cianțală ce-și înțelege bine interesul” ni incarci, la 
prețiuri, nu se, tocmesce ca să-lase mat josii, cerârdă. , 
ON, - SS . .. ” Pi ') Aurală și-argiatalii sunt numite metale prețidse, pentru că,! 

"mai pe tâte națiunile a face din cle moneda. 

“ca produse posedândă valâre, propriile . loră oscilaţiuni. ce îna- 

-.. 9) Aşa dar prețiulă este altii îneru, iar nu palirea. Elă presub- pune valdrea, care este vă cualitate generală a lucruriloră!. +, schimbabile. Acestă “confusiuue s'a făcută de multe ori, şi acaur - sată în scrierile econoimistitoriă -obscurități şi încurcături ce aă . adnsă vătămare sciinței. Căci pe lângă osciliațiunile valorer ce-; loră-l-alte produse, nu trebuu să uitâmiă că aurulă şi argintul aă, 

mulțescii canscle variațiunei valoriloră primeloră produse, '!.
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dintru'ntâiii de dupe s şi trei or mat multi “de câtă 
preţiulă reali, căci vinde: mal: multă ȘI perde: timpi. 
mai puţinii la acesta. - - 
„Uoncurenţa tinde a aducă: tote produsele la limita: 

prețiubă de costă. o E 

2.,—J-B. Say numesce preia reali sei origi- Pi 
„ nariă 'preţiului- ce are produsulii eșindă :din -mâinele- 

producătorului ; acesti preţii a fostii nuntii de A- 
- dam Smith prețiii naturală, şi de fisiocrați 1) prețiiă: 
necesariii. . Pentru “evitarea "orl- cărei confusiuni, a- 

„“cestii preţiii ară trebui numiti prețiă: de costi. 
Prin. cheltueli de -productiume se înţelege totalitatea 

cheltuelile de diverse -soiuri ce a necesitatii - confec- 
“Hiunea unui produsă. | 

Adam Smith, Ricardo, Rossi susținii că cheltuelile | SI 
de pr oducţiune! determină preţurile. . ! 

Să. presubpunemi că -cheltuelile de producţiune ali 
unei a-nume' mărfi (postavi) este de 6 lei. Daca: | 

„pată vinde-acâstă marfă mai multi ce-va de 6lei sc 
„-6:le, eii potii continua fabricațiuinea sea; daca-mi se: 

oferesce mar” puţină de 6 lei, că scadă sâi Înce-. 
tedii producțiunea, - și atunci, diminuândii și oferirea, 
marfa luată de exemplu se va urca. 

Daca din. contra, alte pers6ne vede că câstigii multi 
-  dintrunii produsi, aceste persâne se -apucă, de telulii 

de "producţiune ce mă înavuţesce, şi d'aci; oferirea se. 
măresce, și fiindi că în târgii „cuantitatea” „mă: florii. 
este mai mare de câtii cererea, prețiuli lorii scade, 

„* 'Trebue 'să mai adăogimit că întwuă fabricaţiune de 
objecte a cărorii . producţiune . este mal nelimitată VII 

1): Fisioeraţii suut Tu scglă de economisti din Francia, ce sus- “ 
țineaă că din tâte-ramurele industriei, numai agricultura produce. * 

-2) Amii qisă întruă producțiune mai nelimitată, pentru că nu . 
este nici uă productiune în realitate nelimitată; pentru că “mate- 
riile primarii ce. servescii - pentru confecţionarea Imeruriloră ma- 

4



N PREIEI 339. 
4, pi Ă a 
„* «prețiurile se reguledă după, cheltuelile de producțiune “ ce costă mai puţinii; ' iar, întruă producțiune limita- tă, prețiulă este regulatii, din “contra, după cheltuelile de producțiune ce costă mai multă. Să probămă a. „.cestea: prin exemple, DR „n L. m fabricațiunea postavului, preţiuli se reguledă „după cuantitatea de postavii ale cărei cheltueli de pro- - ducțiune sunt may mici. Căci daca consumatorulit s'ar „decidă a.da preţiulu ce sarii regula după cheltuelile ; de producțiune cele mai mari, ei care produci mai - eftini aşi oferi acelaşii produsii și în cuantitate:su- . ficentă, pe uni :prețiă mai. mică, ceca. ce este în a- » Yantagiulii consumatorilor. .. . DN S , IL: Intruă producţiune. limitată “(produsele agricul- „turei), preţiulii se va ridica după” cheltuelile de pro- -. ducțiune cele mai ridicate, căct aici nu se pâte satis- face t6tă cererea cu produsele: obținute cu cheltueli „ai mici, ca pentru produsele manufacturiate. Dife- rința între -cheltuelile. de producțiune va constitua unii - beneficii în favorea producttorilorii, ce ai procedatele S6ii pământurile cele mai bune D “ | " De aci,-uă mare diferință în profitele producători= .. “loră. o. 

--  Adam'Smith şi Ricardo ai cisi ună adevării, spu- " indă că, preţiulii este determinati 'de chelțuelile de 
nufacturiate nu sunt produse întrani modă nelimitatii (cegi a- pendicele dela capitole XI şi AI, partea primă). ' - 9. Aducemă-a-minte că producţiunca agricolă este - basată pe proprictatea fonciariă ce este limitată, şi, că, peste 6re.cari mârgi- „ni, nu este concurență posibilă cu produsele agr cole, Viile, mi- nele sunt concentrate pe Gre-eari punturi forte circumscrise; pro= '- duețiunea -Joră este totă limitată. Ca munci mari, se pât: face ca uă suprataţiă dată de pămentă să producă uă dată şi jumă- „ tate, de duce ori mai multe, subitante alimenteră, dar mai multi „nu. "Și cn tâte astea ehiarăi pentru: uă dată şi jumătate și de * „duce ori mal multe produse, cheltuele de producțiune trebue să + „ CrEscă. Tote acestea sunt monopoluri naturale, -în : cari intră „gi monopolurile .persânale, produsele geniului, ....i RR 

. 
« z . ? .
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“: producțiune. 
- cheltuelile. de producțiune, m ai este și alti. Ce- va ce 
determină preţiulii. :* 

“Si învederămii ceca ce în aintarămii prin: “exemple. 
La unii bâlciit de satii, câți-va erani ai aduși 

 cuantităţi mari “de. fructe mature și de: carne. pr6- 

Dar. trebue să spunemă că, pe lingă 

-“spătă; şi cari iu ui să întârdiăde, a” se strica, daca 
"aril sta - să le reăducă a casă Dintre cei ce aii ve- 

nitii la târgi, pr6 puţini voră . săle cumpere, și să 
"=: presubpunemii că este numai unii. cumpărătorii: acesta 

“ya obține: tâte fructele și carnea s6u uă, cuantitate . 
mare dintr'ânsele pentru uni prețiii forte mici, vân- 

* dătorii pripindu-se a vinde, preferândui a retrage din 
- produsulii, lorit: mă. uș6ră remuueraţiune, de câtă 4 le 
“perde. 

„Ami pute: presubune acumil caşulă înversil (uri- 
.. de“ încape” şi concurența) puţini vândători de fructe și 

"de carne: şi aceste obiecte oferite în cuantitate mică, 
. de 6re ce “cumpărătorii suntii mulți și ati .nevoie de 
cuantităţi mari de fructe şi carne. Fi se vorii între- 

a
 

ce' a cumpăra, dar. cu preţii nare, căci toți și le dis- 
pută. 

- „Aşa dar prefiulu nu se: regulâgă na mai de chel- 
tuclile de producțiune, ci şi de consimtimentuli vândă - 

„** torului „şi cumpărătorului, sGii ceea ce este totii uaa 

— de legea oferirei și cererei. aa a 

3 — Cunoscinţa preţiului este alărea. nominale 
a 1 produselor; ea importă economistilorii întru atâti 

- produseloră, valârea lori intrânse că, ceea ce interesă 
"societatea. 

Aci ave. loculii cistiunea de a sci care din. doue. 
„ţări este mal avută, aceea unde lucrurile sunt scum- 
pe, adică, ait uni preţiii mare, su aceea unde lu- 
crurile abondă şi suut. în același timpi eftine.? 

+ : Pa 

că preţiulii dă aproximativamente cunoscința valorei:



, 
pai 
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. 

"Să presubpunemii 'uă ţeră-! fertilă, unde, cu puţină. 
“osten€lă, omulii își satisface mai tâte “trebuințelele 
sele-şi unde auruli şi argintulă lipsescii. Să pre- 
subpunemii uă altă țâră .sterpă, dar forte avută în - | 
aură și în argintii. -Auruli și argintul fiindă abon-. | 
dante, în: ultima ţ&ră, aii să fie eftine, prin urmareaă . 
a fi. date în cuantitate.mare în schimbă pe alte: pro: 

„duse (vedi No. 4 de la capă -XVIII,. prima parte). 
Prin urmare, în ultima țâră, lucrurile vori fi forte 
scumpe, de şi. ț6ru va fi în lipsă de lucrurile necesa- 
rii viăţiei, Ne Aa Bi 
„Aşa dar din puntulii de. vedere econumicii, adică, .” 

„„"din puntulă 'de: vedere socialii, 'este mai avută prima 
țeră,. unde lucrurile, necesari! 'trebuinţei. -Gmeniloră , 
sunt .abondante, de şi oferite cu: preţiuri -fârte mit; 

Dar să, învederimi și mai bine ac&sta. Ă 
- 2. Nu cumii-va, unii orașii care, privată 'de apă, 0 a- 

duce.de. -departe, o cumpără cu cheltueli mari, este. 
„ avutii numai din acesta că acâstă -trebuință dă locă 

la cheltueli? Nu. Noă ni se pare ca. acesti oraşii:e- 
ste mai. săracă de câtii unii altulii ce are apă în:a- 
bondanţă, fără” a cheltui: ună 'singură banii spre a-şi 
0 procura; i .. i ) 
"-“Toti aşa, din. causa, unei recolte'rele,: grâuli: şi po- | 
rumbulii se scumpesci, se vândă că prețiuri mai mari. 

- Daca arii fica uă țâră:să fie cu atâtii mat avută. cu 
câtu lucrurile. sâle sunt: mai scumpe, arii urma. ca uă 

$6ră să “fie mal avută, cându face uă recoltă rea, de 
câtii cândi face una bună, de şi cuantitatea, de grâtt 
este mai mică 1, Sai E N 

i 

  

1) Puţinii dapă descoperirea Americi, niste soldaţi Ispanioii.. 
dederă peste colibe de selbatici. . Aci'tâte uneltele eraii de aurii. 
Soldaţii se încărcară ca niste ,catâri ca obiecte de aură, şi, ca 
să ia cu dânșii mai multii aurii, lepădară chiari merindele, 
Plecândiă mai departe: (regiunea erâ:deștrtă), ei nu avură, cândă - 

"le fuse fome, ce mânca. In cele din urmă, er. (ură nevoiţi, .alabi, i! - 
. ' 
- 

,
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;. In timpulă unei recolte rele, .ţera perde uă cuanti- 
„tate de grâă şi de, porumbiă. : Câti despre . banii ce - 
cere scumpetea grâului şi-a porumbului, și cari intră 
in buzunarele arendașilori, acesti” bani sunt at altoră. 

„locuitori ai țărei,. şi prin urmare țera nu este, pen- 
tru acesta, mal avută, căci acâsta este totii una caşi . 
cândă amii lua bani! dintr'unii buzunari spre a-i pu- .. 
ne în celit=l-alti, : IE a a 
SA IN LI Ia A E e dă e . 
„4. — Preţiulă corentă se determină de legea oferi- 

„rei şi a cererei, adică, prin concurenţa, ne de uă par- 
te, a cumpărătoriloră, iar,.pe de alta, a vendătoriloră. 
Elă' este esențialemente: mobili şi: variabilă, ca val6- 

„Xea, pentru că elii nu este altă de câtii traducțiunea 
„acestel valori în val6rea banilocii,—aurulul. și argin- 
“tului, pie | ” : Na 

* „Oausele variațiunilorii. preţiului sunt totii causele ! 
„ Nariațiunilorii valori, - resumate :. 10 în ' cheltuelile 'de - 

producțiune, şi 20 în circumstanţele respective ale o-. 
ferirei şi cerere, 

- La. regula. că preţiulii corentii este determinati de 
legea oferirot și a cererel, sunt Gre=cari excepțiuni, a-! 
dică cause ce o.modifică. - aa 
+ Datina să obiceiulă (Stuart Mill). Aşa este.cu 0-: 

-morarele, “unorii Gmeni, avocați, medici. La Londra, 
“se. dă pentru. visita unul medici uă livră sterlingi 
(25 lei. nuoui); şi unii medici :ce ară fi dispusit a 
priimi mal puțină, arii fi desconsideratii, ca batjoco-. 
rind artea: :.... a ia 

Toti așa este: cu profesiunea de avocatii... . 
„Şi mai multă, chiară. prețiulii mărfilorii diferă, pen- - 
tru aceleași oubjecte, nu numat în orașe -vecine,. dar - 
chiară în magazinele comercianțiloră situate în diver- . 

i d ! DI E . p. p pr . 

” “palidi, abia âmblăndă, să se desparță,: cu jindii, de acele gră-" 
medi de aură, ca să găscacă cu co'să so pâtă natri. „4 

7 

! , 
4 .. PR . , Z - .
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sele. suburbii ale aceluiași. orașii. Aşa uni curcanit' 
este mai scumpit la Bucurosci de câtă. la Ploiesci. . + 
Dar chiarii în -Bucuresci, .uni' lucru de aceaşi cuali- 
tate este: mai. scumpă într'unii mugazină din calea Mo: 

„gos6ie), de câtii.în. strada Caroli |. n... 
»- Toti aşa este și-cu salariuli muncitorilorii în :di- 

versele localități, ee Joca! , | 

„5.:— Subt No. 1, 2 și 3 de la capă XVIII, par-" 
teâ ], ami vorbitii despre legea oferire! şi a cererel. 
Cu acestă ocasiunc;. amii (list că ceea ce determină 
cererea este întețirea  trebuințelorii şi “mediile de a o 
satisface. - Așa, chinina (remedii în contra frigurilori) . 

. se suie în timpi. de'ftiguri, la. ună preţiă forte mare. 
Totii aşa se ridică prețiulii"lucrurilorii, în țăriie, colo- 

- “niele în cari muncitorii s'aii înavuţitii, și facă totu. de 
”uă data consumațiuni “mari, . Se 

"" Acestă lege înriuresce' şi mal multi asupra objec- 
telorii de uă consumaţiune diliali, de prima necesita-. 
te, de. Grg'ce este contrariul: pentru objectele ue res- 
pundi numai'la uă trebuință factice. Așa prețiulă. 

„ grâului, porumbului; cărnei, ori. câtă. de mare ari fi, 
“noi suntemii nevoiţi a cumpăra aceste obiecte, căci * 

„nu putemii subsistă “fără, densele; Și aceia: ce: n'a 
mediile de' a-și le procura suferi și mori. Toti aşa 
este şi. cu lucrurile :alit 'căroră usi: ni-l impune mo- 
riile, DI a: a 

Așa dar înteţirea cererei face să se ridice preţiuri- 
"le, şi le face a se ridica cu atât mai multii, cu câtă 

„„ aceste objecte sunt; neapărate existenței. .* Din acestă 
 înteţire-a cererei, resultă uă fluctuațiune permanentă 
în preţiurile grânelorii, cărnei și celorii-l-alte obiecte = 

Di 

de prima necesițate. ...::. in, 
a , PE LR Ea ÎN ! | 

„= 6.:— Observaţiune. — Pre câtă preţiulii : unui o= 
_biectă “scade, din causa-abondanţei (vei No. 4 dela 

w e



244 - ECONOMIA POLITICA ” 
. . | . . . , 

capii AVIII, partea “ÎI, pre atâtu sunt: consumatori 
mai mulţi, -consumațiunea cresce; şi din contra, pre. 

maţiunea se micșorâdă. o. | Ea 
- Adam Smith-a observati: acestii fenomeni și-l a 
făcută, representândulă întrani modu grafic, a fi în-: 

câtă prețiulii lucrurilorii se ridică, pre atâtii consu: - 

N 

țelesii, priceputii de toţi, prin ajutorul unei piramide. - 

“ ȚI25 + Să 'presupunemii că pira 
„|i_  ”mida represintă averea ve- 

tăţeniloră şi că scara din 
“+ medii represintă preţiulă 
„produselorii. Vedeţi “ca pe 

„"cândă produsele nu costă 
nimici, tâte stările cetă- 

. ţeniloră , . represcutate de 
„ basa, piramidei, poti a-şi 
„le procura. Dacs. preţiulă 

Iucruzilorii se ridică Ja 25 
+ lei stările unul numără 
„mici de cetățeni potă a-și 

     
- că prețiurile 4ucrurilori, cu atâtă' mat puţine stări ale 

" nunţă la dânsele. 

cetățenilorii: potii a le cumpăra, şi, din acesta, cândii - 
prețiuli lucrmilorii ajungi la una sută Iei, (vârfuli 
piramidei) numai starea, unui cetăţânii pote să le cum- 
pere. Daca prețiulit luerutilori trece de una sută lei, 
nimeni nu le mai 'pâte atinge, adică tâtă lumea re- 

“ "Pesăturile de bumbacii” și obiectele.de feră suntaci 
spre a proba adevărutiă celorii în aintate. Pre câtă." 
“timpi bumbuculii şi ferulă .aii fostii scumpe, pr6 pu- 

- ţin: Români cumpărată pândă de Americă şi de ma- 

. dipolon; căruțele eraii neferecate, puţini cultivatori a- 
vea sape, lopeţi și târaăcâpe de fer. 'Țerancele țe= 

le procura, cu câtii se ridi- -
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-seaii în casă cânepa și “nulă. De cândii . bumbaculii 
- sai. eftinitii, ţeranele. dintru ântâii ai inceput a-lă 
băga în țesăturile lori, până cândi, astădi, ai ajunsi 
să cumpere Pângă din tergi, pentru usulii. case lori. 
Asemenea s'a întâmplatii și “cu „feruli, a. cărui consu- 
maţiune s'a lăţitu. 

Spunemii în trâcătii că s'a aplicatii acâstă deducţiună 
"la aşederea snpositeloriă, nedirecte, constatându-se că, - 
“spre a cresce produsuli lori, nu trebue mărite, ci, din 
contra, diminuate. Experiinţa a demonstrati adevăruli, 
acestei reguli. Primele cercări s'aii făcutii în Anglia. | 

Mai în dinte se plătea, pentru 'portulii unei scrisori 
75 bani nuovi; taxa portului fuse redusă mai în ur- 
mă la 5 bani, după: 'stăruințele lui Rowlad-Hill. Ina-, 
nulă Vântâiu; acestă reformă dede. unii” deficitii, | a 

- care - paturalemente se asteptati toți ; dar în anii ur- 
mători venitulii din portulă - scrisorilori. crescu forte 
multi. 'Elă. merge totii crescândii. - . 

Alte cercări, cu zaharul, ete., ai datii acelaş re- 
sultati. ” ! 

Suntemii siguri: că “daca, la noi, taxa telegrăme- 
lori. simple (de 20 cuvinte) pentru interiori Sarii 
„coboră la 1 lei nuoi div ! lei 68 ban) câtă este as-: | 
td, telegrafulii arii da unii veniti multi mai -mare. 

Căci pretutindini, reducțiunea 'impositelori a con- 
tribuati a mări produsulti loră, permițândii onui nu- 
mări mai: mare de 'individi de a participa la servi- 
"cele pentru cari „guvernele ai aşedati, aceste impo- 
site. . 

Ti — Amii vădutai că, în genere valârea, ca şi pre- 
- ţiulă, ce nu este altă de câtă expresiunea "valârcă LR 

„ne mărfi în-monedă, sunt; determinate de cheltuelile 
„de producțiune și de. legea oferirei și a cererel, adi- 
că. se face în virtutea Îibertăţer. Insă în societăţile 
„primitive seci Xa organisate, atâtii, valorea câtă și 

i. N _ .. - i - 4 : ,
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pieţiulii. sunt fipsate de: autoritate (de guvernământ), “In viaţia patriarchală, întreprindătorulă! de indus- triă dă' cooperatorilorii săI-s6i subordonaţilorii să! partea .ce crede că este a-li se cuvine, fără ca aces-., „tia să p6tă. crâcni: la a-totă-puterea capului.. Astfelă „se pOrtă,. în societăţile primitive, capulă familiei că-, tre fiil-şi cel-l-alţi consângeni al săi mai depărtaţi, către. sclavi (sclavia) către Servi (servagiulu).. Patro- „nuli profită: de totu fructul muncei lorii, și-l nutres- 
ce, şi învestesce sâu le lasă, pentru acestea, uă păr- ticică -din profite, după 'cumii găsesce cu cale, fără ca acâstă remuneraţiune a muncel lorii să fie în pro= porțiune cu utilităţile crâate de fie-care dintr'enșii. "Din cele ce ami spusii aproposito, de sclaviă şi ser- vagii și de' libertatea muncei, acestă autoritate abso- 
lută a părintelui 'de familia și a stăpânului de sclavi. “a deveniti cu timpulă mai restrânsă şi mai blândă (vedi capetele VI şi IX de la prima parle). - 

Unele guvernăminte-și: ai - arogată acesti drepti „„ exorbitantă de a fipsa prețiurile după, capriţiile omu- "dul, nu de ale lăsa să fie fipsate de natură, cumă qi- ce Genovesi; autoritatea publică i fipsatii preţiuri de „ mazihum (eu mark), cari ridica :vendătorului și cun- ărătorului libertatea de u desbate pretențiunile și in- teresele lori, i Ia Ordinele autorităței prin cari este opriti de a vin-. - de produse cu unii.prețiă măi inare de: câtii celii îp- „Sati printr'ânsele și de â.face. convențiuni (tocmeli) . „peste aceste condițiuni se numesciă legi de mazimauan. Ele își propunii ună scopi pe curi nu-lă atingii nici- uă dată, căci și vâneătorii Şi cumpărătorii caută să scape de stremtorarea tarifei impasă. o o 
„. Este neposibilii de a fipsa, chiari pentru uni timpi forte: scurti, prețiulii lucruriloră, :care' este: din natura „Sea variabilă, ca tâte condițiunile târgului, ca tâte “circumstanţele ce infiuințedă asupra oferirei și a ce-
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rerel. "Trei casuri:se potii întâmpla: 1) maximulii es- : 
te mai susii de câtii .preţiulit realii,2) maximuli este 
-mat-egalii cu prețiulă reală, şi 3) maximuliă este mat 
josii de câtii preţiulii reali. In primulii cast, legea 

"Du face altă de câtii a vâră neamicția, turburarea între 
producători şi consumatori. Toti aşa este şi în. alii 
duoilea casii, fiindii că preţiurile nu potii avea sta- 
bilitate, sunt variabile. _ Și în ali. treilea casti, maxi- 
mulii produce neajunsuri. In tus-trele casurile, drep- 

- tulii de proprietate, este loviti (regi No. 6 de la capi: 
_V partea I).: , - a 
"Spre a demonstra absurditatea acestui systemi, J.-. 

- B.. Say a 'gisu: „Autoritatea” decretă că de câte-orl 
„vel cumpăra :ce-va; vel da producătorului s6u comer- 

" „ciantului,'s6u comerciantul îți va da în schimbii a- 
„tare sumă peste prețiulă naturală.“ -. sI 

Datorimi a ne pripi să. spunem că totii acestă 
falşă concepțiune despre. natura val6rei și prețiul: a: 
condusi pe guverne a altera banii, verândi în bucă-, 
țile de monedă făcute din arginti şi din aurii mai 
multă aramă sii alte metale obicinuite, adică făcândii 
ca valorea loră' nominală, să fie superidră -val6rei, lorii 
îatrinsecă; cum și de a fipsa taxa intereselor (dobân(e!). 
" „Atâtă cumpărătorulă, câtii și, vendătorulă caută na- 
turalemente tâte mediile a se feri de a face ceea or- 
donă legea, şi disposițiunile „ei în acestă privinţă, de- 
parte de atinge scopulă lori, asmutii pe. cetățeni la 
nesubpunere.. Ele vâtâmă cousumaţiunea, căcl-nu se 
găsescii produse de cumpăratii, ori pentru că riu se 
mai fabricâdă, or pentru că se ascundii cele ce exi- 

„ Stă. Pe d'altă parte, cei' cu dare de mână se apro- 
” visionădă mai multă de câtii arii face-o obicinuitii, şi 

cei ce nu ai medii nu se poti .aprovisiona. De aci,: 
crescerea lipsei (disette), panicel şi ciiser.« (Jos&phe, 
Garnier). , i 
„Experiinţile făcute în Francia, în :1304 și.în 1793, . 

o. . 4 1, e
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 cândii se decretară legi de maximum, probâdă că mazi- 
mulă excită înfricoşarea publică, mai cu sâmă cândi 
este vorba de“objecte de prima: necesitate, de sub- 
stanţele alimentarii şi de. cereale. Si 

PRI Ia , i îi _ 

8. — De şi principiile sciințel, ca tâte adevtrurile, - 
sunt absolute, totuși, după circumstanţe, ele. priimesciă 
Gre-cari înfrăngeri.. In adevării, cu ce se ocupă E- 
conomia' politică, dacă nu cu interesulii tutulori mem- 
brilori societăței? -E bine! dacă acumii, în starea - 
lucrurilor actuale; aplicaţtunea -neoportună a cută-" 
rul principiti arii aduce vătămare acestui interesii ge- 
nerală, ar. fi în dauna majorităţei și în profitulii unui 
micii pumări de individi, cari S'ară înavuţi despoindii 
pe cei mulți; trebui-va 6re ca acestă aplicaţiune să 
se facă cu, umi-ce preţii? Nu trebue, din contra, să 
fie îngrădită. cu 6re-cari restricțiuni, mai cu semă 

- cândii este vorba; despre articulele de prima necesi- 
tate,. precumit este pănea, carnea etc? MR 
“Anglia, Belgia, Francia, ţeri a cărorit populaţiune 

este în culmea civilisaţiunei, — întru câtă privesce 
substanțele alimentarii.——ai pusi Gre-cară restricțiuni, - 
au fipsatii prețuli. lori maximă. Păinarii Şi mă- 
celarii poti să vândă cu ună preţii mal josi, iar nu. 
mai susii de câtă celii fipsatii. Acâstă fibsațiune. se 
face pe fic:care! lună, pentru. că, întruni așa micii 

” intervali, variațiunea preţurilorii nu pâte fluctua nuultit. 
Acestă - evaluaţiune a cărnei și a' pănei, sub regula-: 
mentuli organici, se făcea şi la noi, şi era cunio- 
scută sub numirea Ge cișniti. : Pentru ce nu amiă re- 
veni !a dânsa, în fagia numerâselorii și' neîntrerupte- 
lorii plăngeri din partea locuitorilorii din tâte cen- - 

--trele de populaţiune, că brutarii şi măcelarii, îl des- . 
pâie ? 

„- Din acâstă, săracii sufere mar multii de câtii. avuţi. 
La obicţiunele făcute. de. partisanil înfocaţi al liber- 

. , 
aa
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tățeit că. deplina libertate trebue' să predomină în tâte 
transacțiunile sociale , . stândă în mâna. cetățenilor 
ca, prin concurenţă, să remediede la relele ce's'arii | 
ivi, — -respundemii că păinăria şi măcelăria, ca tote 
meseriile, ceri uă suenixie, capitaluri, şi că nimeni, ori 
câtii de mari ari fi profitele nu pote deveni de astă- 

di până mălne măcelarii s6ii.păinarii, fără a se expune 
la perderi învederate, resultândii din neexperiința scă - 
din nesciința de a cumpera, de a vinde şi de a pri- 
veghia servitorii, cari, ld not mai cu s6mă, sunt,prin 
educațiunea lori, pre departe de a se mulțămi numai 
"cu salariile ce priimiescii. „Capitalurile încă nu se dis- 
"l6că facilimente, după cumii vomii ved6: în partea III. 

. Pi 
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RR MONEDA. E 

a .— "Ce este nionedă? ) 
2. — Rolul monedei. — Istoricii... 

* 3. — Cualităţile cari facă a da preferință auru- 
i lui şi argintului pentru fabricanțiunea Mo 
ned, n... 

4 — .. Btalânele monetarii. — Detaiuri asupra fa- 
bricanțiunei monedei, 

4 

5. —" Etalonulii unicii. şi dublu etalonulii, — Bi 
"lionuli. -: 

6..— "Cave s ystemii, acela ali etalonaului uiicuă săi 
i ală etalonului dublu, este preferabil? 

„7. — Optândii pentru systemuli etalonului simplu, . 
pă care din cele dude metale prefidse trebue, 

n Sadoptămii 9 i 
8, — Nmmerariulă. — La intârcale lungi, volărea 

, metaleloriă - prețiâse scade și prin urmare 
„a monegiloră, — „Historică. 

k-
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'9. —' Importanța practică în scăderei 'zalorei mo- 
, -negdilori ”, E 110. — Uă naţiune ce se desvoliă adăogă cuantitatea 

„sea de, monedă pentru uă Gre-care Perid- 
"dă și irecendă acesta epocă, caulă a v re-.- 
„duce, n. 

:14. — Conclusiune, . 

1. — Moneda este ună. înstrumentă care, în schim- 
- buri, servesce de măsură, și prin. elii-Enşuşi, este unii - ecuivalentă. E DR - , 

. ) a. E: 

„12. — Amintimă că schimbulă în societăţile: primi- tive este uă. trampă: se dă marfă pe marfă.. Dar, 
în societățile civilisate, din causa divisiunei travali- ului, se întâmplă adesea ca cutare producâtori să nu aibă trebuință în ori-ce momenti de produsele :cută- „ zui altul producători. Atuncea, cumpărătorii ati ' re- cursii. la ună altii objecti ce este priimiti pretutin- deri, la monedă, .pe cară o dobândescă în schimbulă - “praduselorii lorii şi -p6. cară o dati “spre a dobândi. 0b-+ jectele de cari ai .trebuință (cegli No.; 3 şi 4 de la. 

Aşia, dar “rolulii monedei este multilplii. Ea ser- „“vesce: .10-de ecuivalentă valorei; — 2% de unitate de 
mesură valorei;, — 3% de intermediariii schimburiloră; - şi 4” de agentii sâi de iustrumenti ali cireula- 
țiunei. | n IE . * Primulă puntii va: fi desvoltată Ssubt. No..3, prâ. ne- amii “repeta de ami dice ce-va. — Relativă la pun- 

“tulă ală duoilea,* moneda facilită ințelegerea noțiu- 
nei valorei care, după cumă ami dis, este fârte di. - ficilă de priceputi. Ami uă casă, -uă părechie de 
câl și uă vie: cum sciii. câtă amii, de Gre ce nu poti 

- adiționa' unități disparate, ce nu sunt de aceeaşi spe- cie? — Pentru punturile trei și patru prin adjutoruliă 
* . | . 

-. Li i - 7
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monedei, lucrurile trecă dintruă mână într'alta, 'cir- 
“culă (cei No. 1 capă ÎI). . , 

- Puteimi dice că moneda este una din machinele 
sâii înstrumeatele inventate de omii, cari daii mai 
multe servicii, şi nu se potii calcula desartâsele con- 
secuinţe ce arii eausa disparițiunea sea. 
„Trebuinţa de a av6 ună -intermediariii ali schim- . . 

".Durilorii şi.uă comună mesură a valoriloră, este fOr- 
"te mare, Deo aceea vedemii moneda cexistândi dih' 

cea mai depărtată anticuitate, la populii cei: mai pu- 
„ținii în aintaţi în civilisaţiune. Dar atuncea, ea, este 
făcută din alte materii, iar nu din aurii şi arginti 

La populii vânători, ea ce representată de pelea de 
castoră, în Siberia, de pelea de  samuri; la: populii 

- păstori, unitatea numerică a valrel a fostii aci boul 
aci 6iea de unde, la Romani, numele depecunia dati " 

“+ monedei; la Germani, tributele constai. într'uă certă 
cuantitate de vite.: In Africa, se 'servescii de con- 

„_cuilit în locă de monedă; în China, de ceală, de bum- - 
bacii albastru, de 'sare și. de „aurii în pulbere. . Mat: 
tărdiă, veniră monedile de metale, brondi sâii aramă 
(aes), feri, aurii şi argintii. . ! ! 
„.. Căci pretutindeni a trebuităi ca. objectulii ce coh-! 

„ stitua moneda să albă uă certă cualitate care s'o facă 
acceptabilă de. t6tă lumea. - 
--Nu trebue să ultămii că ori ce val6re este primi- | 
târie. de a fi dată în schimbii spre a ne procura. uă - 
altă val6re, ceea ce a făcutii pe Turgot să dică: „ca 
ori-ce marfă, monedă este marfă, - , E 

3. — Motivele pentru cart metalele. preţise ser- 
" „wescii a confecționa moneda sunt numerdsele avan-. 

“tage ce ele presiată. 
"Să le examinămă, pe scurti.. : . 

" . 
„=. +-1) Sunt dorite şi. căutate de tâtă lumea, din: causa. 

” giuvaericalelori, sculelorii ce. se faci dintr ânsele,, 

N



x 

” 
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Căci .scimii că valorea “trebue să aibă uă certă utili- tate, dorită și căutată de lume. : ....-, 2) Argintulă şi mat cu s6mă' aurul ati uă valâre „mare. -.“Totii așia :este' și cu diamantul Şi noi scimi că: objectulii pe care ne .decidemii a; schimba produ- sele nâstre, trrbue să fie :6ctivaleatii în valre. cu a- ceste produse. . bi... i N i +3) Ele sunt: facileminte transportabile; adică ai „Mă val6re mare sub. unu. volume “mici, ceea „ce este * „„uă proprietate care le - face să fie admise pretutin- deni pa representantă ală valoriloră.:, :. i „3 4) Ele:sunti,pe! câtă se pote :.nedestructibile, -căci  bânii, giuvaericalele și sculele, făcute” din metale pre- ” ţi6se, se: cunservă. bine, adică se usă anevoie, și nu se distrugă '-prin'. foci, căci. se potit găsi topite în, Cenușe, a 
„+.5). El6 sunt omogene şi se poti divide, fără a per- „de nici de cumii din val6rea lori. Nu este totii așia "cu diamantul, de şi: mai Prețiosii, căci uă pâtră. de . diamantit. divisată nu numai face cât vala. 

“ 6).Ele. se poti „convârti : facilemente din monedă: în, mării şi, reciprocamente, din. mărfi în monedă, că- ci, din suprabondanţa sii « raritate, valorea monedei pote, după epoci,"a se ridica sâă-a scădă. Sa 
1) Ele sunt stabile, adică valârea, lori nu se shcim- 

bă facilemnente. : Este adevăratii că aurulă şi ârgin- "7 tuli maiă-.uă  val6re nemutabilă: pentru cuvintele a-: 
retate:voibindă de valori :. nict-uă val6re nă este sta- bilă. Dar aurulă şi argintuli sunt multi! ma! stabi-, le de câtii cele mai multe: produse, adică valorea lori scade s€ă se ridică anevoie, forte înceti, ceea, ce n'a- -, re.locă: pentru.;-cele-l-alte produse a căroră -valdre . „” cresce sii scade, se. schimbă de adi până măne. -, „Acesti avantagiii ali: metaleloră preţi6se vine de „acolo că producțiunea lori anuală este pr6 puțină în 

raportii cu - cuantitatea ce există, ce trebue în lume:, 1 . - 
.
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Acestă producţiune” nu.modifică oferirea, căci se perdii 
merei în valurile măriloră şi Auviilorii, - şi “totii de 
uă dată cererea cresce, din causa progresului ce face 

_ producţiunea. - 
In altă parte, ami arătată că nu “este totii aşia cu 

_grăuliu, căci pe fie-care ani se consumă mal tâtă pro- 
„ ducțiuna anului precedenti. De aci, nu este uă 'cuan- 

titate de grăi toti d'auna existânde în lume ca a- 
ceea a aurului şi argintului. Dacă acumă se întâm- 
plă ună ană de lipsă, valorea grăului se ridică pe 

„dată; contrariul - se întemplă dacă anuli este abon- 
„dantă.. Ca tâte cele-alte produse, şi mai mulii chiar 

"de câtii dânsele, grâuli nare stabilitate. 
.“In. Rusia, s'a făcutii cercarea a :bate monedă, din 

“platină ; ; dar guvernul a renunciati, pentru că. pla- 
“tinulă se extrage cu anevoinţă şi, după procedatele 
întrebuințate . pentru '“extracţiune, cere chieltueli de 

“ producțiune mai mari sai! mai mici, cari variedă, şi 
„prin urmare face, 4 varia val6rea platinului. - Acâsta 
nare loci cu aurulii şi argintulii.  Spunenii, în tr6- 
câtă, că aurulă este superiori argintului, posedândii 

"mal multe avantaze pe cari celi din “urmă nu Ie are. 
'8) Metalele preți6se sunt Succeptibile de a priimi 

“uă impresiune (întypărire) care „artă Val6rea bucăţi- 
„lori de monedă 1). 

9) Ele dau uni sunetii metalici argintiii, care le 
"este propriii si care dă pe fagiă falşitatea,. unei bu- 
-căți. Pe daltă parte, aurulii este pre grei. „In fal- 

x 

;- 1) Sunt ţ&ră în cari Omenii, în loculă monedei, se servecii de 
„xaetalele prețidse în -drugi sti în pulbere (China), Dar acesta 
" causcdă uă îrcureătară mare, pentru că, la totii moinentuliă,: tre= 
“bue să se facă căntăriri și cercări. In societăţile n6stre, unde 
schimburile sunt așa de multiple, acesta, nu S'arit put face, fâr- 
a le împediea. Pentru acestii cuvântă, s'a respinsii opiniuaile u- 
„morii economişti cari . cereaă ca, în locuiii monedei, să se serv€- 
scă societatea cu „aură, $ şi argintă în drugi stă vergele, i. ':--:: 

12%
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„ Sificațiunea monedelorii — i se pâte imita culGrea, iar 
nu greutatea. a 

4. — Ftalonuliă este typulit monedei, măsura 'co- 
„Mună a val6rei. Ftalonuli are dar, din găsirea cu cale 
„a Statului, unit felă de valore fixă. Căci, după cumii 
Scimii, nu. este datii 'nimenui a da unei 'mării uă va- 

_6re fipsă, substrasă. variațiunilorii - valorilorii; varia- 
„Țiuni ce sunt neîncetate şi sunt resultatulii! oferirei 

„Și Cererel. | Pa 
,, Suirea şi coborârea monedei, (bucata de uni leii 
nuci sci.de uni francii) nu infuințăgă nimici asu- 
pra plăţei anei datorii, căci dac datoresci 1,000 lei, 

„ei poti, de și valorea bucăței: de ună leu a dimiu- 
„matii, a acuita (răfui) dândă 1,000 de bucăţi de''câte 
„uni lei. Scurtii, efalonuli monetariti stinge datoriile 
«contractate pe piciorul valârei sâle. aa 

1... Economistii 'n'ai eprofundatii de ajunsii cestiunea 
„etalOnelori monetarii. E 
„i. Aducândii-a-minte disa lui Turgot că „moneda 
„este uă marfă,“ trebue sadeogămi ud mar[ă de uă 
cualitate pre spcecială, sui generis, căci nu putemii 

„Plăti uă datoriă în mărfi, ci în bani, Acâsta este cau- 
„Sa ridicărei veldrei monedei în timpurile de crise, în 
cari tOtă lumea alârgă după dânsa. | 

„Ooicinuitii, monedile portii Egura suveranului şi uă 
inscripțiune ce-i. indică valorea, basată pe titlu şi greu- 

„tate Titlu este, cuantitatea de imetalii fini, curati din care 
este făcută moneda, fiindii că cuantitatea de metalii 
prostii ce intri într'ânsa nu se.ţine în sâmă. Căci 

“Sa admisă, după consiliul chimistiloră, că uni certii 
aliagii (amestecătură) este necesariii spre a da „Du-" 

- cățilorii de monedă de aurii și de argintii mat, multă 
“durată, si. . | E : 

In țările cwilisate,: Statuli este însărcinatii cu. fa- 
bricațiunea “monedei... Dar. tâte Statele -nu procedii 

, 
.
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în același modii: unele-i fipsedă valorea după cuan-: 
titatea de metalii, altele îi impună uă valdre supe-: 
ri0ră. -Alai în ainte, tâte guvernele daii monedei uă; 
valOre mai mare de câti aceea a metalului preţios 
ce intra'în constituțiunea:sea.. Beneficiulii ce resulta: 
din acâsta se chiăma dreptulii de sencoragiii.. Dar ati: 
datoritii să renunţe la dusul din cauza desordinelori,: ce 
aii causatii acestă măsură. Guvernele s'au convinsi că: 
venitulii ce resulta pentru dânsele din: beneficiul fal- - 
sificațiunei monedei era inferiori” relelorit ce: causa 
societăţei; şi totă de uă dată că încoragea: fabri- 
cațiunea monedei false !) .. . au E 
 „Forte- adesea, guvernele aii abusatii, spre a: opera: 

reducțiuni. criminale şi. a masca. bancrutele lori, cau- : 
sândi. bancrută: în t6tă lumea, cândii le a plăcută să : 
declare. că unii banii de trei franci face: șcse,.. adică, 
de .exemplu, a plăti :.15,000 francă. celorii ce-lu îm-: 
prumutaseră: cu 30,000;. fie-care datori a:Catoritii, ! 
la rânduli săi. să facă bancrută, destâcândii pe cre-: 
ditori săi în: buni, cari perduseră jumătate din: val6- 
rea lorii...,: (Blanqui).. - ie „i ri 
"Marcuisulii de. Cestiune, în opera sea, Rusia în 1839:, 

arâtă cumii ţarulii Nicolae, printuni: ucasii, a: scă- : 
dutii de: uă dată” val6rea -monedilorii ; :şi' că subpușii 
ce aveai starea lori în numerariă, dintruă di până: 
într'alta, perduseră, din causa acestei măsuri: jumătate 
din acestă stare. Ii - 

Ori când şi ori unde guvernele aii alteratii mo-: 
nedile; dimiunândii 'val6rea întrinsecă a 'bucăţilorii,- 
prețiuli lucrăriloră 'sai ridicati, adică valdrea nu- 
merariului. a scăgdutii. IE 

Ori-cine înţelege că guvernul suindii val6rea: mo-: 
nedei cu multii peste val6rea' metalului din cari ea 

1) Moneda falsă să mineinâsă la 'noi se numesce culpă; iar ac- 
. țiunea de a o fabrică colpuzantil;, și cei ce se dă la uă asemenea 
„meseriă condamnabilă calpuiani, tâte “cuvinte 'turce. . i: 

4
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este constituată încuragâdă fabricațiunea de monede : 
false, căci beneficiulii ce resultă din acesti faptii ne-: 
licităi este pr6 mare, sprea nu ispiti pre mulţi. .. ;. 
„Apo, guvernele ai avutii recursii- la unii drepti de. 
brasagiti, ce constă întru a da bucăţilorii de monedă., 
uă valre, numar. cu atâtii superidră metalului câtă, 
să acopere cheltuelile. de fabricaţiune. ase unele. 
State, — Anglia, —aă renurciatii la acesti. drepti. Aşa. 
astă-di daca dă: cine-va. ună cuantitate de atâtea oca-, 
le de aurii s6i de argintulii otelului de monedă, pri-.. 
imesce de. la dânșulă în schimbi, uă aceeaşi cuanti- 
tate de bucăți de monedă. Francia în uni dreptă. 
Ore-care; pentru cheltuielile de fabricaţiune, cheltueli 
ce sunt.aşa de ;mici, în câtă nu sunt în stare a o-. 
feri uă primă industriei particolariă. adică a o ispiti 
să falsifice moneda... Pe d'altă parte. acesta încora- 
g€dă pe proprietarii de mutale preţi6se a le presen-. 
ta la otelulă monediloriă, spre a fi: convârtite în bu-- 
căți. de monedă.; . PE 

Aşa dar. Statele, emită, asvârlii. în circulațiune mo- . 
nedă. Guvernale datorestii a exercita nă. priveghiare- 
riguri6să asupra fabricaţiunei monedei. ală cărei fal- 
sificatorii este pedepsiti aspru. - Aa .. 
“Cu operaţiunile. fabricuțiunei, sunt însărcinate dăn- 

« Cândă circulă timpii îndelungati, aceste discut me-: 
talice se usă, se tocescii prin frecare, de uude resul-: 
tă:uă Gre-care perdere,—pre . mică aste auicvărati,— 
ceea. ce: se chiamă frecătură, tocitură (frais). . 
“Bucăţile de aurii perdă uă miime din valârea: loră. 

pe anii, bucățile de arginti perdii şi mat multă. Cu, 
câti bucăţile de argintii sunt. ma! mici, cu atâtă ele 

. , 

perdi mai multi, uă optime. | - 
„„Cine datoresce a suferi acestă perdere? 
„inii ai prezinsă că Statulii trebue să o sufere, 

mănţinendă moneda într'uă stare bună de întreținere,..
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căci Statulii este representantulii Naţiunei. Alţii dicii 
că particolarii trebue să. cerce perderea, căci în' ser- 
viciuli lorii moneda se usă. Iu Anglia, sa adoptată 
ali duoilea systemii, combinatii puţini cu celă d'ăn- 
ttiă. In Romăuia, legislatorulă . n'a prevăduti âncă 
acesti casii,, Dar, 'ce cste dreptii, nici n'avemii . mo= 
nedă națională. Dc: i E i 
-;.Credemii că pretutindeni trebue că Statul să fie 
însârcinatii a” manţine moneda într'uă stare perfectă 
de întleţinere, căci 'Statulu ia: cheltuelile baterei din 
nuoi” a 'bucăţilorii de monedă de la toţi cetățenii, și 
aceste bucăţi se usă în serviciuli tutulorii. Dimineţa 
ele sunt în măinele lui Ion,.după. prâudii în ale - lui 
Petre, şi sera într'ale lui -George! Nau:este dreptii ca 
George, ultimuli partătoră, să supârte - perderea ba- 
terei din nuci! . - PN ca 

i. 

9. |. La noi; ca în Fraucia și Belgia, s'a adoptată 
systemulii etalonului dublu. i. , Ni 

- Franculii (leul nuoii) este uă bucată de movedă 
cântărindu 5 grame, ' din. car 4 ȘI Ya. de argintii și 
"a de aliagiii (aramă, etc.), cu alte cuviute din :10 
părți, 9 sunt de arginti. Dar spre a face plăți 
de sume mari, sa vădutii că:bucăţile. de monedă; de 
argintii nu sunt suticente,: din causa 'mulțimei și greu- 
tăței lori, de aceea trebui și monedă de aurii. .Se 
stabili uă proporţiune între aurii şi argintii. Aşa 'le- 
gea francesii decide 'că uă cuantitate de: aurii vală 
de 15 şi 1/, ori aceeași -cuantitate de argintii. Noi 
adoptarămi ma!" aceeaşi proporțiure. : . SL Ei: 

II. În. Anglia, este unii singurii etalon 'monetariii; 
Şi “acesti :etalonii este- bucata de aură (livra slerling); 

i pi 

') Cumii vomă vede mai Ja vale, creițarii nu sunt monedă, ci 
„mu înai niste fise. destinate de a facilita plata lucruriloră mă- 
nunte,.de uă val6re mică. : îi e . N a
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ce ecuivaledă :cu :25 franci şi :17 centime. -Dar sunt şi bucăţi, de monedă de argintii, ânsă ca bilionii, Toti 
aşa este şi în Ollanda, .... . oră 
- Trebue aci să explicămii ce.este Bilionulu, a --: Bilionulă este uă „aparință de monedă, pentru: că valârea sea' reală de metali . constituândii nu. res- punde val6rei nominale. De aceea .nici se 'pote plăti vre-uă datorii numai cu bilion. Bilionulă este nu- mai unii semni, uă. fisă, de Gre ce moneda nu este numai, semvulă, „ci și gagiuli -Camanetii) val6rel ce represintă, adică, că substanța ce o constituă are, :pe lângă întyparirea-şi rolul sâu de monedă, uă utili- tate reală și uă valore .propriă, cu alte cuvinte va- „Grea. sea întrinsecă corespunde valorei s6le nominale 
S6U numerariii. .! | | ua 

Schelingulii, bucată de argintii, întră de 20 ori în livra sterliug, cu tâte că în calitate 20 de schelingi nu Sunt. ecuivalenți unei livre sterlingi. Pentru a- 
cestii cuvânti, în Anglia, -nu 'se pote plăti uă da- doriă . de cîtă numa! în-livre sterling, -de 6re ca în 
Francia, Belgia, şi “Romănia, putem ad libitum plăti datoriile cu bucăți de moneda sâii -de aură scii de arginti. „i De E e a În Fraucia şi Rominia, bilionulă este de aramă și de aliagiii mici de alte metale; în Belgia, bilionulă 
este de nikel şi de aramă (cupru). a Di - Multii mai. cu minte de câtii ali nostru, legislato- „rulă belgian a obligatii pe. Stati să d6-pe bilion ce- tățenilorii bucăți de monedă de aură și de 'argintă. In dată ce unii cetățenii :adună bucăţi de bilion--ce 
represintă; uă valdre de la 5 frauci în susii, elă:se . presentă. la, casele publice. Acestea, sunt obligate a-i da în schimbi aură să arginti. Din acâsta, bucă- țile de bilionii potii fi considerate acolo ca uni micii bileuii. de bancă. m o Prin acâsta, se evită ună pericoli (excesul de e-. 

pi
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misiunea bilionului),- căci Statulii, făcândi profite mari ” din emisiunea bilionului, ari. pute fi târătii:a emite. uă cuantitate mare de bilion. Iu acestă casă, fiinaii că ară fi pr€ multi bilionă, adică peste. trebuințele societăței de mărunțiși, bilionuli. sarii desprețui, ari perde: cu atâti mal :iute valgrea. sea, cu câtii me- talulă ce-lă constituă.n'are val6rea nominală. . 
Acâsta sa întâmplatii la noi cu emisiunea bilio- nului: pretutindeni creţarii noi sunt primiţi pe picio- 

rulii creițarilorii vechi, de Și valOrea nominală a unii bani. nuoi este mal mare de câtii uă para. Bucata de 10 bani, ce. ară trebui:să vale 11.2/; parale, este priimită totii pe 10 parale.: Totii așa este 'cu bucățile fracționarii. Sia: 
dati ordine să -se. urmede în contra... Dar nimeni nu. 
se subpune lorii, și cu drepti cuvâatii; căci, precumii 
ami mai disă,: nu este -datii nici unei autorități a lipsa val6rea, ce din. natura sea, este , esențialemente variabilă '),.mai cu sâmă cândi acâsta se face cumii sa făcutii la noi, unde s'a, întrodusii deuă dată în cir- 
culațiune niste. fise - într'uă chantitate ce intrece tre: 
buinţele diliale ale societăţei de monedă fracționa-: riă, de menunțișă. De: siguri că va!rea lorii nomi- nulă a să. scadă din ce în ce j&na se va: rasabili: ecuilibrula între ;oferire și cerere, - lucru -.de. cara nu. s'a ocupatii legislatorult nostru: Legile naturale nu potii fi nici uă dată înfrânte nepedepsiti. ... .. 

Legislatorulă nostru mărită uă imputare şi . mai: 
gravă, căci declarâudi adoptă „systemulii -. frances,: belgiană, elveţianii şi italiani, ce este basatii pe me-. tru, a deviati, în aplicaţiune, de 'la acesti Systemiă. Aşa leul. nuci pe care legislatorulii - a . declarati că voiesce să fie ceuivalenti cu francul, nu conţine 900 părţi de .argintă şi.100 de aliagiă ,: ci. numaţ i SIR „ A a 
„0 Scimă deja că ridicarea valdrei nominale a “monedei peste valorea sea reale aduce rcsultate desastrâse. ..: -: ta
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835 părţi de argintii şi 165 de aliagiii, și, 'pria -ur-, 
mare, este multi mai inferiorii francului, în.: privința: 
valârei (vegă ari. 5 alui legei nonetarii). i. ii... 
“Norocire că . circumstanțele -'politice. şi. financiarii 

nu: ne a:permisii a bate monedă de argintii şi de. aurii, 
căci acâsta arii:fi adusii uă mare corfusiune, ge 6re: 
ce acumii răulă, voindii, se pâte îndrepta la timpi. ; 

Pi: Di E ia ea aa 

6, — Cestiunea este fârte. dificilă : de resolvatii: in: 
privinţa” adopțiunei unuia, din 'cele duoă Systeme, —: 
etalonului dublu şi etalonului unici. ;: e, 
In-genere,. economistii (6menii de tieoriă) :s'aii pro=: 

nunțată pentru etalonulii unică, pe cândii 6meni). de, 
Statii și: finauciarii (Omenii de practică). s'a. pronun: 
țati pentru 'etalonulii dublu. Ca să 

Lupta este mare. între dânşii; asupra materiei s'aii: 
scrisii, în acesti 30 de.ani din urmă,. mii de volume; 
Apoi chiarii între economisti, partisani ar.systemului: 
etalonului unici, este cârtă mare: unii voriă 'aurulă. 
(Lâon Faucher: etc.),' alţii, argintulii (Michel Cheva-, 
lier, ete), e MR Ei 

Cuvintele puse in ainte. de partisarii ambelori sș-. 
steme sunt, şi dintr'uă parte şi dintr'alta, aşa de nu- 
mer6se, în câtii nu se poti resuma într'ună opi ele-; 
mentariii ca acesta. .Totuși vomi. cerea, numat pea-. 
tra motivulii că,-din examinarea. lori, va:resulta mul-r 
te învețiăminte. practice . și cunoscinţe historice pen- 
tru conaţionalii nostri, — ceea ce ne-a îndemnati a 
întreprinde acâstă operă. . îi cc ui 
„+. Raţiuni pentru etalonulu: simplu. -. -  -. 

: Economistii invocă! argumentele următârie::. i i 
Etalonuli simplu nu este priimitoriiă .de a se mo-,. 

difica, de a varia, ca etalonulii dublu, căci valorea 
„aurului şi a argintului vari6gă.: Declarândă prin lege 
că uni kilogrami de aură ecuivalădă cu 15 şi. ki- 
lograme de arginti, . se pote întâmpla cu, în urmă, 

r
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să aurul ori argintulă să fie oferite în cuantitate 
mal mare, Și atunci raportul decretată de lege. va-. Ti6dă în practică.: Experiința demonstră deplină ac6- sta, căci mal:în ainte trebuia 10, 11. 12,:13; 14 și 10 kilograme de arginti. pentru unii kilogram de. aură. . ! Dă e 

Comerciulii intervine. Daca metalulii aură are în realitate uă val6re mai mare de câtă aceea stabilită de lege, în comparaţiune cu metalul arginti, co- 
merciulu oferesce 15 1/,, 45 *l Și chiarii 16 kilogra- me de arginti, ia totă aurulă, spre a-l duce în ţ6- ra unde este mal cerutii. Se întâmplă contrariulii da- 
ca este argintulă ce vaiălă mai multă, atunci se în- 
locuesce argiutuli prin aură 1), _ 

. Ambele lucruri aii advenitii în Fraucia, care a per- dutii aci toti aurul său și aci totă argintul săi. | 
“Priu-urmare, țările. ce ati ună etalonii monetariii dublu, nu potii conserva între aurii şi arginti pro- porţiuvea voită de lege. ME 
Cu etalonulii unică, despreţuirea , adică scăderea valGrei monedei, se pote întâmpla numai atunci cândă producțiunea metalului din care este fiicutii- va de- veni mai. abondată. .Dar:chiarii atunci, este numar uă singură chanță de despreţuire. a 

IL. Raţiuni pentru etalonulă dublu. - “Bed argumentele invocate de &menii de Stati și 
de finance; : ” | i Nu trebue comparate etalânele monetarii cu cele- l-alte etal6ne (măsuri: și greutăți), fiindii-că ctal6nele monctarii; nu conservă valGrea lorii - întrunii mod permanenti. Cu systemuli dublu, -uă țâră este mai sigură de a av6 circulațiunea. monetariă mat bine fur- 

') Acesta ne explică pentru ce la noi dispăruseră cu' totuliă imperialii ruşi. “Toti acesta ve cxplică retragerea bruscă ce va urma neîntârdiatii execuţiunel legei monctarii ;- a: bucăţiloră de monedă lovite, cumii este 8vanţală; galbenulii, icosarulii, lira, ete,
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nită, că se pâte:asvârli în circulaţiune bucăţi de 
aurii, daca cele de argintă sunt exportate: afacerile: 
comerciale nu: sunt împedicate de lipsa numerariului:. 

- Punendu-ne în puntul de vedere specială alti băn-: 
cilorii; cu systemulă dublului ctalonii, ele potii mai 
facilemente rembursa pe ţiitorii biletelor lori, -ofe=: 
rindă pentru acâsta bucăți de metalulii despreţuiti. 
” Ce' systemi trebue adoptată ?.. e 
-: Pentru că, considerândi bine tâte circumstanțele, 
avantagele și unuia și celui-l-altii systemii. se cumpă- 
nescă 6re-cumii, noi ne plecăniii către: systemuli e-: 
talonului simplu, fiindă-că argumentele economistilorii: 
sunt cu multi mai seriâse. Ea A DE 

7; — După ce amii optată pentru systemuliă etalo- 
nului unicii, trebue să. scimii. caro din-ambele me-: 
tale preţiGse trebue s'adoptămii: .fi-va, aurulă? fi-va 
au giutuli ? m e: 

Chiarii economistii nu sunt de acordă 'în' acâstă. 
privinţă. E Sia 
-- După D. Michel Chevalier,: ce este partisanii ali: 
argintului, acesti metală arii av6 mai puţine: chanţe” 
de desprețuire de câtă aurulii,: de. Gre ue aurulii, în 
certe momente găsindu-se în abondanţă :mare și. exi- 
gândi cheltuel! de extracţiune forte mici, ară f des. 

' 

preţuiti. - DIE i. e 
D. L6on Faucher susţine c'acestă pericolii este mai 

mare pentru argintii, ce se găsesce în mai mare cuan- 
titate de câti auruli și exige travaliuri mari pentru 
extracțiune, travaliuri -ce sunt: priimitârie de :perfec- 
ționare; că, din acâsta, va -veni uă di care, priu: ma- 
rea abondânță a' oferirei, argintulii va fi despreţuitii:” 

Messulii lucrurilorii a. datii dreptate aci D. Chava- 
ler și aci D. Faucher. Da 

Fână la 1851, auruli era mai căutată de câtii ar- 
gintulii,. adică, pentru.1000 franci: în aură, se'da 1005
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„franci în arginti; apoi clii a:perdută din 'val6rea sea, "trebuindi a se da 1005 franci în aurii pe 1000 francă în argintă.. [u cele din urmă, nivelul s'a restabilită. „Prin urmare, faptele nu sai petrecuti. până la fine 'cumii -presubpunea D. Chevalier. .  ... | 
“Auruli este singurulit metalii buni „de. convertită în monedă, pentru epoca actuală, în care operațiunile ' - comerciale ai devenit forte numerâse: subt unii vo- 

lume micii, eli represintă uă valâre mare. . Argintulă 
-oferesce: neconvenientulii contrarii. Din causa acestui defecti ali: argintului, vedemii că, în tâte țerile în cară elii servesce principalemente de monedă, se dă 
preferința bileteloră ge bancă, pentru că ast-feli lu- mea scapă de. necomoditatea ce produce greutatea "metalulului, cândiă se facii afaceri în mare. 

2.8. — La: lungi intervale, valârea metalelorii, preţid- -se «ste subpusă la variaţiuni, perdii din val6rea lori. -Dar aceste variaţiuri sunt multă mai mici de câtii acelea ce cârcă grâulii, după cumii amii spusu-o dejă. Așa, s'a observatii în Anglia că în secoluliă A V-lea, Mectolitru de grâi vala 5 franci, de Gre-ce. astă, spre a. obține unii hectoliteu de grâti, trebue să dămnii de patru ori atâta, 30 de franci. , 
1 Care din aceste ducă obiecte (bani stu grâi) sa ridicati, de uă parte Şi a scădutii, de alta? | 

Grâulu s'a ridicati dice opiniunea vuigului, pentru că, pentru aceeaşi cuantitate, trebue astădi ue 6 or mal mulți bani- de câtii în secolulii XV-lea. 
Statisticii susţini: contrariulii, adică banii ai scă- dutii şi val6rea grâului a fostii fipsă e 

“Spre a ne da bine .s&ma despre acesta, ne vomii servi cu cele ce se petrecii în lumea fisică, Stelele fipse conservă între dânsele aceleași distanțe, stelele mobi- „le se mută din loci. i _ i 
Ună hectolibru de grâi ecuivala altă dată cu. 10
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-dile-de muncă, 2 părechi de pantofi, 1/, de. 6ie.. Hei 
: bine! astădi, în ţările popul6se, putemă dobândi totii 

- aceste mării. pentru unii hectolitru de grâi. - 
"Nu este toti așa şi cu banii: astădi cu 5 franci 
nu vei mal dobândi ceea! ce-se bţinea în secolulă 

: XV-lea, ci ver obţine nunial i i 1/e şi “ln Gin "ceea. 
-de: dobândeai în ainte.. : i 

- “Putemii 'dar conchide că banii au: perduti dm va- 
“l6rea loră,; pe“ cândi grâul o mânţine fipsă 1). 

Causa pentru sare valGrea grâului. n'a cercatii des- 
prețuiri este că, cu tâte' pezfecționările ce a făcută a- 

* gricultura, munca spre a produce unii. hectolitru de 
grâi nu.a diminuată multi. „i 

Cumii se prouuce desprețuirea monedei ? | 
Cuvintele. numerariii. bani, bani sunători, Dani în 

numerotare sunt numirile ce se daii bucăţilorii de mo- 
nede. metalice. . In fie-care -ţ6ră, după cumi este mai 
“multi sei mai puținii civilisată, trebue uă, certă cuan- 
titate de. numerariii, ue servesee de vehiculă : comer- 
ciului. Genovesi spune că vumerariuli este zntura ce 
unge osia carului. comerciului;:. Daca, acumi,. dintr'uă 
circumstanță Gre-care,—-descoperirea unorii mine avute, 
simplificarea procedateioră metalargice,; etc. „metalele 
preți6se se îmmulţescii, cuantitatea” de monedi se îm- 
mulţesce asemenca, oferirea este mai mare de câtu 
cererea, valOrea monedei este avilită, şi prin ormare 
preţiulu mănrfilorii se ridică, cresce. "Din contra, daca 
metalele preți6se -devinii rare, moneda este în cuan- 
titate mai mică, şi: prin urmare + „prețiurile scadă. ; 

Să. presupunem că, de adi penă mâine, cuantitatea 
de numerariii s'a înduoitii. Fiindi că cuantitatea măr- 

. filoră- nu sa mmulțiti totii așa de iute, aceste mării 
vre. 

1 

1) Aci este Tora” de uă stare orală, iar nu peatiu cpoce de 
lipsă (disette), căci atunci valdrea grâului, ca Jucru neaperatii nb 
sistanţei nostre, cresce răpede.. 

!
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netarii, ci 
. Totii-de-una, avilisementulă .numer 

„265. 
„se 'vorii Schimba de duoă 'ort mal multe . unităţi mo-. 

0 0 

ariului. se 'tradu=! ce prin ridicarea grnerală a. preţiurilorii Di 
Cu acâstă ocasiune, credemii 'de 'datorită a face pe | scurtii, historiculii acestei despreţiuiră a metaleloriă pre-, se e 

* Incepândi din : auticuitate şi mer 
mdiulă evii, . preţiurile sai totă :ric 
sa deprădarilori ” făcute. de. iinperiuri 
lexandru şi în cele din urmă de ali 

gândii “parte din. 
lictă, :din-cau= 
le-lui Cyrus, .A- 
Romaniloră.. In. 

mediulit ev.» numerariuli a devenită mal:rarii, căci,; 
din causa ignoranței, extracțiunea  metalelori prețiose 
a devenită mai rară de. câtă: în timpurile; imperiulur ' 

„Romanilotii, şi prin urmare prețiurile aii scălutu. Apoi, veni descoperirea. Americei, ce făcu ca Ispania şi Por- „. 
ale preţise, cark. E au fostii asverlite de:: dânsele în circulațiune. :Pro-: 

dusul : aurulă și argintului. fu torte, considerabiiii,- 
"mal cu: scmă. cânriii .sciinţia proveni a :: perfecționa: 
procedatele metalurgice. Acesti adaosii de numerariă: 
avu :de resultată „că, în cei: 60:primi ani, ce'urmară;: după descoperirea . A mericei, : se „pare. -.că ma avutii: 

..
 

togalia' s'aibă în cuantitate, mare mat 

nici-uă influință : asupra: preţiurilori „. căci; prin .per-, 
fecţionarea producțiunei diverseloră mărfi, cerereâ me» : 

) 

pr . , Pa NI NN o (NR 
') Daca acâsta este adevărată pentru mon 

timpii este și semnă. și gagiii ali valdei, ce 
bilioni, care nu este de câtă ună semni, ali 

talelori -prețidse fuîu proporţiurie cu oferirea.: Dar 
după “acesta, urmă, la începutului secolului: XVI-lea, 
„uă mare ridicare de preţiuri :. val6rea grâului se ri-, - 

+ 

edă, care în 'acelașă” 
trebue să de. pentru . 
valdrei ? Immulţireat loră peste trebuinţele cererei n'a să fie pe dată urmată. de. des-. preţinire? — Pe ce studii statistice prelungite s'a biisatii legisla-“ torulă nostru când a deerctată emisianca a 

lione bilionă de nă dată? -- Dai Li 
atâtea' deci de mi-i 

i pă 1 

4
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- dică. de trei ot “mal, susă: de câtii era mai! în, ainte,. 
probă că numerariulit se immulțise mal multi de câtă. 

tâte cele-l-alte. produse. ;iî și: i: îi EĂ 
- Multe. familii suferită : de acâstă, despreţiuire a nu- 
merariului, 'mai 'cu s6mă proprietarii de. moșii şi de 
case, cari, pentru uă sumă 6re-care închiria moșiile lori, 

„de Gre ce întreprindătorii de industria agricolă, ma-. 
nufacturiariă și co:nercială se: înavuţeai, Yândendi cu 
unii preţiu mare produsele lord. 
-Observămii că, în “capul XIL. subt „No. 10 vorbindă 

- “despre trista sârte a proprietariloră fonciari ce nu-și 
explâtă-ei . înșiși. fondurile: lori, amii- aretată că:se” 
ruină, nani: pututi aprofunda de ajunsi causele a- 
cestei ruini, fiindi-că lectorulii n'avea, până la acea parte 

„a serierel, mal nici-uă noţiune despre: valâre, monedă! 
ŞI preții. Her. bine !. acumit- cândă a. dobândit a- 
câstă cunoseință, lectorulă pâte ved6 că numerariuli 
la noi fiindă rari şi veniturile. proprietâţelor fonciarii 
mici :în propbrțiune .cu : proftele. arendașilorii meste-. 
rilorii şi „comertianțilori,. “proprietarii, în privința con-. 

„sumațiunilori,. sunt înferiori întru -câtă: se atinga me- 
Sua ce facilitii procuraţiuneu -obiectelorii. de consu- 

matii... Adeogaţi” învăţiurile: de: “lux ce proprietarii 
nostri contractâgă | de mici, lipsa loru de: activitate, 
căci. uă mai mare parte. „ÎȘI petrecii viația în- desfă- 
tări, fOrâ a se da la'nici uni travaliii productivi. 
„ea pentru ce că s'ait ruinatii,. se ruină Şi. se vorii ruina, 
Chiarii dintr'uă sorginte,; daca. “pe: fie-care: momentii, * 
şi continui, lnâmii- apă” mai multă de ;câti produce . 

„Sorgintea, nu este învederatii că a'să ajungemii, cu- 
rândiă s6ii mat târgiă, la secara ei complectă ? 

Pe la- finele: secolului XVI, ecuilibrulii între meta- 
"ele preţios» şi .cele-l-alte produse se restabili. - Dar 
de la 1650—1750, valârea numerariului se: ridică şi: 
prin urmare val6rea mărfilorit scădii. Causa . acestei: 
rumperi 4 ecuilibralui- fuse că minele. Americel Du: 

. « 1 i
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mai. produceaii : ceeace: produseseră mat în ainte. Dar 
„Produsulii mineloră Mexicului nu întârgdiă : d'a com=: 
pensa perderile ce: începuseră a da Şi cari cresceaă 
mereu ale: minclorii din Potosi,'ete. .La finele: se= - colului trecută” și începutul acestuia; metalele pre= * 
ți6se cercară uă mare desprețuire. “Astă-Qi, se crede că ele vali numai uă treime din ceea ce valaii. 

- Producţiunea totală a metaleloră prâţiose a: ajunsi 
în dilele. nostre la: suma de 700 milidne..- Cu tote. 
astea, fenomenulii răpedet despreţuiri ce s'a. produsă- 
în ală XVI-lea sccolă ma avută loci. n ni... 
"Sunt mulți economisti cari! susțin că, valârea me- 

taleloră prețidse a scăduti de. la începululii secolului 
XVIII secoli cn: uă gecime; dai: sunt şi alții cari tă- 
găduescii acâsta, dicendă că daca prețiurils lucruriloră 

„au crescuti causa este că” tâtă lumea” consumă mai 
multii. Dar not ne:unimă. cu prima Opiniunc, pentru: *: 
cuvintele mai sus.expuse. .: i". -. aia 

9. — Fiindi uni adevări recunoscuti că într'ună 
Spaciu de: timpii puțină. camit lungi: (50 ani), aurul .. 
Şi argintolă perdii din vâl6rea lori, este mal: avan= 
tageosă pentru mine care.daii bani cu dobândă pe: 

- ună “termeni lungă de-a stipula plata în lucruri “a 
căroră valdre în genere nu :varitdă (grâu sei dile |. 

„de muncă), de câti în metale prețios: -: -;; 
De acestii înveţiământii poti profita aceia ce punit 

banii lorii în rendite 1). Dar este şi mai avantageosii 
i 

ÎI SI II IE 3 +1) Cuvântuli reudită are duoe semuifieaţiuni: 10 însemncqă' că- 
tățimea au venită ce ună proprietariu foriciariii, uă societate scă 
Statulii se obligă a-mi da pe fie-care-ană, în schimbulă unei su- : 
me cu care-i -împrumutii, foră.a fi că liberi să-mi „mai iati în, 

„apoi capitalulă scă capetele; 2* însemnă, în limbagiulă economici, 
venitul -ce se: cuvine, pământului și despre care amii vorbită în 

 trecătii subt No, 11 capii XII partea 1. şi sabt No. 5 capii II, şi 
"vomiă mai vorbi în eccțiuuca II. :: 

m . . 
7
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de a.cumpăra piimântii, ce. produce grâulii şi cele-l- 
- “alte produse a: cărorii -valâre nu numa: că n'a seă-. 

7 

dută,: ci: actescuti :chiarii. Val6rea pământului creste. - 
„ mereu; și" produsele: sâle: are uă. valâre ce stă mai 
totii aceeași.» (Vedi apendicele de la capetele XI și 
XII, şi capăi VI de la partea. Îi 

10; <— D.. Michelă Chevalier dice: . .-.....: . 
 „La-debutulii său în -civilisaţiune uă naţiune este 

-s&racă din. partea:. metalelorii: prețiose, . Dar trebue 
„să spunemi că, la. origine, uă, naţiue simte mai: pu- 
„țină trebuinţa de „a le ave :sprea le moneta, căci mo- 
nedă. este” instrumentulii schimburitorii; -și,. intr?uă so-, 
cietate născândă,: schimburile sunt -puţină desvoltate, 

„Ele se înmulțesci maj târdiă,. căci. în silințele ce so- . 

cietatea face spre a „se înavnti, este nevoită-a-orpaniss, ' 
în sânulă. scd: divisiunea travaliului; adică a: practica 

"şi mai multă sehimbulă, Și, in tentativele sâle” pentru 
” acestă efecti,- ea este fârte contrariată de lipsa mo- 

nedej, POR RI E 
Lipsa de:moneda- ce se observă în societățile ce 

se: formâgă s6ă cart luptă în contra miseriei,. le con-, 
duce a! căuta .niscari-va' medii de: a'« înlocui; așa 
Sai vădută coloniile. Americei Nordului a se da la 
expedicaluli  hârtiel-monede, și a, reveni la densulă, 

"de mai multe ori, cu tâte ca fie-care tentativă a cun- 
dusi la uă tnrburare profundă... i . 
"i. „Cândă” societatea! se -perfecționt(ă şi. se. desvâltă, 
„spre a proiluce regularemente, ea are mare. nevoie de 
monedă ; căci cumă Ginenil ară manifesta feumosulu: 

-“: 

atributit ali ' sociabilităţei în altă- felii, de câtă: prin -- 
* schimbulă neîncetatii . tepetatii ală produselorit şi ală - 
- servicelorii, și. cumă : schimbului. arii fi facile fără iu- 
„Stituțiunea unei monede bune?  -: ... E 

;. :mDar. daca este -adevăratu “că uă societate ce se. 
desvâlă adaogă cuantitatea. monedei sâle într'uă pe- 

N -
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”- riodă Gre-care, .nu este mai puţină adevărată că vine ană momentii- unde necesitatea dea cresce masa mo: nedei nu'se înal :face simțită.:-și în caro din contra mecanismulă ;iridustrialiă,: pertecționându-se, permite a efectua uă acecași ;cuantitate -de transacțiuni cu uă cuantitate mai mică de monedă.; Găsimi. probe des- pre acâsta “lingă noi şi chiarii la "DO, Anglia, de - . duce ori cu mai puţină monedă de câtă DO, închee mai multe transacțiuni, și se fălesce pe dreptate a fi mai avută. - spania are mai multă monedă de câtă . “Statele-Unite, “cu tâte astea. Statele:Unite - sunt mia „"arute de. câtii spania. : “Acestui: avantagii ce posede. - Anglia, de; care se. bucură şi “Statele-Unite, de a e- fectua: uă aceeași cuantitate de transacțiuni cu uă cuan-“ . titate mai mică de monedă. este datorită. desvoltărei instituțiunilorii de crediti, desvoltare ce este mat ma: „re în Anglia de câtă în Francia, multi mal conside- - rabilă în Statele-Unite de câtă: în Ispania....& 

11. — Moneda este uă :inarfă. ce are  privelegiulă "„ de-a servi de intermediariu la tote transacţiuniie, dar! "„averile. Acostii. priveiegii .. este acordati de guvernii: - «lar este :subpusti convenințelorii “publicului, și, 'cu a- „„cestă condițiune,. moneda este preferată celoră-l-alte produse:. —-: Metalele prețidse sunt produsele cele mai - proprii de a servi. de monedă :. nealterabile... omogene, 
” ducitie, dure, divisibile, facilemente „transportabile, ele 
"sunt aceleași pretutindini şi pretutindeni sunt re- | - căutate de consumaţiune. — Fagonarea monetariă are | „descopi. a da bucăţilorii de monedă greutăţi şi title uniforme. și . determinate, 'ea:are drepti la uă reme- -* neraţiune,. care, pentru :motive puterice, trebue să fie... - mat mică de câtit prețiulă corentii ală fagoneloră 'in- : dustriale, — Fabricaţiunea monedei se face subt, su-- . praveghiărea şi 'coutrolulă- guvernuiui. — Valdrea au- ; 

rului și a argintului este subpusă, ca tâte valorile, a. 
! , , +
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“varia: Uuulii .vari6dă nedipehdinţe de celi l-altii.. Va. » 
'riațiuțiunile relative ale val6rei acestori -duo&; metale 
preți6se uducii, 'neconveniente mari la usulii lori -si- 
multaneii, ca:mâterii. monetarii.: Prin înmulțirea. loră, 
val6reu lorii se despreţiuesce” din di în qi: Pentru vă. , 
-sută:de'oca de grâă, . pretutindini :ustă-di se dă -de 
“trei ori aurii și argrntă:mai imultă,. de câtii acumii 
70 de ant. -: -: Di rii i 

„-i * Cupruliă, nikelulă. şi alte metâle nenobile sunt în- * 
“trebuinţate: accesoziamente: ca monedă fracţionariă. ; 
+” Retăcita: idee că gnvernele poti fipsa arbitraremeu- -, 
“te 'val6rea monedei, le-a făcuti :â lua niste măsuri v&- 
"tămătârie'societăţilorii. . Despre unele din -aceste.mă- - 

” suri (ca ' regulamentaţiunea, 'fipsarea prețiului maxi- 
„mum -!)'alterațiunea menediloră) ami: vorbită -dejă; 
"In capitalele următârie vomă 'vorbi și despre: doctrina 
“Systemului mercantili, “că face să constea .avuţia u- 
“nel țări în cea mat imare 'cătăţime posibilă de nu- 

- merariii. . Su 1. In timpii de. gubră, de desordine jiolitice, de ordine “arbitrariii date de puterile publice, -numerariulii se as- 
“*cunde s6ii emigră, dispare ca ruoa din aintea radie- 
7 lorii atdente ale “s6relui,. căci. numerariuli n'are pa- 

„ triă, el se duce cu preferința în țările unde'este cău- 
“ tatii, "cerută şi unde securitatea este mai.mare.. A- 
“"ceste măsuri . arbitrarie : asmutii pe cetăţeni a, deveni 

nesubpuși: legilorii, căci,: aii recursit la 'acte econo- 
“inicâse, .spre'a evita 'Qaunele. - Cei ce -aii: nevoie de 

- * inumerariii“'subserii la condițiuni multii mat îmnpovără- 
-“torie, de'câtă de' stari lăsa întregă libertate. transac- 

" “țiunilorii.: Dar” pentru că.acâsta să pâtă. fi mersulii 
» naturali ali lucrurilurii, ;uă ţ6ră ară datori să aibă nu. 

37. 1) Cândă se 
„»:lă este toti ca cumă, s'ară ridica arbitraremente . valârea mone- 

[ASI sia isa 

- - - . 7 

. 

fîpsedă- ună maximii mai josă de câtii, val6rea rea- 

4
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i XR 1 “ a. . . j us nierariii de ajunsii. Altmintrelea, cei ce posedii. nume- 
rariulă, prin ridicarea. procenteloră, , topescii, „Stingii 
pe imprumutaţi. .-..- E RE 

. . 
1. 

. 
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- CREDITULĂ. . 

1. — Diversele, definiţiuni ale creditului. — Care c- 
+ ste cea mai bună? 

7 8. — Divisiunea creditului. 
„1. 8, — Ce însemnă: cuvintele creditulă -se restrenget— 

.. 

4 , „Cândii se întâmplă. acista ?. -. 
4. — Importanţa creditubhu. Da 

„5. — Eaageraţiunea. avantageloră creditului. —. Re- 
futațiune. . „e iii 

, 

4 . 

“inicredeve. - IN a e 
. Creditului-i Sa dati diverse definițiuni. 

a). S'a dis că creditulă este uă anticipatiune a: i- pa! | „“torului. „Dar acesta.este uă simplă “metaforă, : pentru 
--că nu se pote consuma ceea co nu există. . 
„-b). Crodituli; este transformaţiunea capitalurilor 

- fipse.și nemobilisate,-în capitaluri fipse şi mobilisate 
“ (vedli- No.:2 de la Câpi IV prima, parte). Dar nici 
acestă definițiune nu. este “bună, pentru că ..nu .se 

„pOte transforma unii. capitalii nemobilisatii. (ce a luată 
uă certă formă clădiri, moșii, etc.) în capitali, cir- 

" culândi, în numerarii. „Totă ce se :pâte face. este a 

11. — Cuvântulii, credită, vine. d6 la latinulă credere, 
; | pn , 

se procura unit capital, cireulândii ce există deja a-" 
„iurea.. Aşă dar'nu este tranștormațiune. -.. 

€). Creditulii constă întru a . remite undă. persone 
„an solvabilitatea: căreia - avemă încredere mdrfă: să. 
"numerarii. „Ac6stă ultimă defiinițiune o admitemă și 

ni s a Mi 

7 
,
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noi, pentru'că, în sadevăr,..creditulii are de obicctă de'ă încredința, - de a:pune lucrurile nâstre în mâi- ncle' altei persnc, spre a le: consuma în locuilă nostru. 

2. — Greditulii se divide:- 1) în creditii reali" şi 2)- în creditii personală... : a 
"1. In creditulă reali, basa creditului sunt lucrurile, averea, starea aceluia ce:-lise'face crediti, care se ” împrumută -(hypotheta, gagiuli). o a 

"ÎI: In creditului personalii „: basă este încrederea ce”, „ avemi în solvabilitatea persânel. : a 
„.. Observămii că pre câtii '-uă naţiune are legi bune | şi ele se execută sinceramente, cu atâtă “credituli ia, la dânsa, desvoltări mar.» a ” 

s. - E Ia ! o 1 2 :8. — Cuvintele credifulii se restrânge insâmnă împru-" mutătorii încetedă. de a mai av6 încredere în împru- mutați. Atunci, primii deţini capitalurile lori. Ac6- sta se întâmplă în- ţerile: Şi în epocile. în” cari împru= “mutații sunt desvestiţi de moralitate, căci capitalistit vai aplecare. de a'lăsa din mână. capitalurile lori. - 
x , , ENE 

1 4.— Creditulă este “de uă importanță mare înie- > conomia socială. Elăsfavorisă activitatea muncci, pro= ” - - ducţiunea avuţiei în duoă moduri: 12 scutindii de în- *trebuințarea numerariului; 20 tâcândii să trâca capi-: , „“* talulă” din” mâinele odiose (leneşe , trândave) si pu- = > “țină capabile de a 'usa lesne de dânsele, în mâlnele "* unel- pers6ne -active Şi capabile, . 
„Să învederămă acestea... si - i - 1. Sculesce de întrebuințarea nnerariului, — Ună . „+ “brutară "are nevoie de fâină,. pe care datoresce a-sta' 2.0 procura. cu bani: în numărătâre, daca n'are credită; cumpărătorii de“ pâine, 'cârciumari şi birtași, sunt ne- > voiţi 'a face asemenea. Daca creditulii intervine, bru- “ tarul pâte a-și procura" făina fără a debursa ună bană, - 

. 
„: 

vs *
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EI - . . : - - =t = . | 
, , . . . Se i . , căci .imorarulă sâii negocetorulă : de făiuă „Se 'mulţă-, - mesce cu promisiunea .sea., Asemenea şi brutaruli „se mulțămesce -cu . promisiunea cârcimarilorii, şi .birtași- lori, cari, la rândulă lori, desfacii adesea pâinea pe creditii. Când acestia din urmă “plătesc brutaru- lui, și. acesta plătesce morarulul... şi acesta grânaru-- Jui  sâi arendaşului, cultivatorului. “Creditulă,, în :ace-, “stu. exemplu, a scutitii de ducă or de. întrebuința rea 

= « numerariului. Nu este nai nici „uă industriă, -chiară : casele, societăţile cele nai avute, ati recursii la credită. - Il. Face să irică capitalulti din mâinele oglidse seă nerapabile în mdiuele aceluia ce scie să „facă ună usă.mai bună cu deusută. Să presubpunemii uriă in- dividii - ce a: economisati ună capitală de 50,000 ler Nu0Ă, dar care nu se pricepe a-i specula, - nu se .pri- cepe «dit mare timpi a se da- la afaceri: (unii împie= gatii sie exemplu). Lungă dânsuli este ună proprie-, „tarii. de moșiă sei unii manufacturiariii . căruia, nu-i sunt si:ficente capitalurile “de:cari. dispune. Acumi să presupunemiă 'că, prin una din operaţiunile. credi- “tului, proprietarul fonciariă .. sâă manufacturiariulă se înţelege cn celii ce are capitalulă „de .50;000; ler. Daca proprietarulă fonciarii -sâă manufacturiariii. fa- ce benefice, . elă 'plătesce dintru: ântâiii dobânda; (in- - teresele),.. şi. apol. capitalulă- primitivi. In” cele. din. urmă, remâne în târă duoă. capitalurf, capitalulii pri- mitivi . şi'-amelioriaţiunile e proprietarulii fonciariă 's6u manufacturiariuli a făcutii. ÎI NEI Credituli are dar avantage considerabile ;" dar ada Se-ori.. aceste .avantage au fostii exagerate, . , 

5. — Sa gisi 
Da - . y, 

și Sa susținut că creditulă creagă capitalului. .. Acesta este: uni «paradoxă. Economisti!. ce li susţină * dicii că : promesa “Înpramutatului, ce. pote circula 'ca 'efectă. de. comerciă' .1), : este "uni 
1) Prin efecte da ciomerţiu ce înțelege promesele, „Înserisele 

/ 

= .. 

.
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“capitalii nuoii: țâra are şi' cele 50000 lei ale. celui ce 
le a cconomisatii şi pe cari lea dati în schimbul 
promesei * proprietarului fonciariii :s6ă manifacturia- 
viului, și promesa;-' Toti aşa este şi cu reuditele 
asupra Statului, cu efectele. publice 2). . - m 
': Aci este uă erâre: efectele 'de comerciii și cele 

„publice nu' Sunt :capitaluri râale, sunt niste simple 
Semne represcutative ale valorilori, île numerariului: 

(vegi No. 4,de la capi :1V).-, tă 
"Să presubpunemii unii, comerciantii ce are 100,000 

lei. II bagă pe toți în 'marfă, de care mai ia pe cre-, 
diti pentru 50,000 lei: După calculul celori ce sus- 
țină thesa de mat sus, comerciantuli nostru arii tre- 

- Doi să se găsescă stipănii pe 150,000 lei; “sarii fi: 

înavuţitii, ” ceea: ce nu este” adevăratii, căci elă via. 

v6, 150,000 lei. numai după ce iva' plăti 'promesele . « 
ce a subsrisii.” Daca elă nu s'a înavuțitii;- cu atât -. 
mai” puţinii s'a înavuţitii țâra.: i 

1 Ac6lașă lueru' este şi cu creditorii datoriei publice, 

căci creditorii aii a priiini banit.ce ai datii Statului, 

* bani pe cari acesta,-ca să-și plătesc. datoria, îi ia 

de la toți contribuabilii. e 
i D. Michel Chevalier dice: a au 

- „Tâte aceste instrumente de creditii sunt 'substi- . 
„tatele monedei, şi nu: se pote; fără. neconvenienteie 

»* cele mal, grave,--a se face cerearea de a li se asemăna 

complectamente. - Acâsta, arii fi uă erre de aceeaşi! 
putere cu aceea de a confunda unii portretii cu ori- 

„ginaluli, umbra cu substanța. * o 

- „In tote întrebuințările'ce se- potii face, subt tote 

formele ce pâte revesti, creditulă, nu mul pentru cu- 

. 

- 

, . , 

date de împrumntaţi împrumautatoriloră și prin cari se constata 

„datoriile, tracte. stă polițe, bilete la ordine, bilete la domiciliulii, 

:.2) Prin efecte publice, sc înţelegă înscrisurile ce coustată da- 

toria Statului şi a altorii stabilimente recunoscute de lege ca pri- : 

vitore, la utilitatea publică. - * i E | 
.



7 

. 

5 | CREDITULE "75. 
Pau 

vântul că este exprimată în franci stii în livre ster- 
“ling, presubpune absolutamente . că individulii credi: | 

tată s6ii creditorii are facultatea. de a cere darea u- 
nei, sume. efective de monedă, , adica, aurii sâi argintii 
în natură, căci banii sunători nu sunt altii ce-va. 
Toti. de una în -cele din:urmă,. aurulit.. s6ă argintulii 
servescil: de, gagiii posibile transacțiunel... 

„De aci. se vede că este uă întreprindere” chinierică,, 
de” .a- visa, să :scapămă. de . metatele . preți6se, ca in-. 

stramentii, ali. schimbărilorii, adică, ca :monedă..: Au- 
rulii sâi agintulu stai toti de. una ca uă, pâtră 
de :cercare,. do care instrumentele, de creditii, ori cari 
ară fi, trebue să pâtă :a fi apropiate, ca lumea Salbă -! 
garanția căele nu suat uă incelăciune. Şi ele ari fi mmin-.. 
cin6se. daca, la “ună momenti fipsată, dar variabilă 
după natura titlului. ară fi schimbabile, pe uă. 

„cuantitate. de aurii „S6i "de argintii; | “căci n aril “ţine 
ceea ce: ait promisii:.*... SE | 

e 

  : “ 

Da E n "CAPU. Vi 
-Ă 

INSTRUMENTELE CREDITUL OL 

lu Ce “sunt instrumentele. și i nstitajvaie dei cr e- 
” MD 

— Biletulă dă bancă. tai 
Ş — Biletul lu ordine.— ; Scadenţa,- - indosure săi 

" girare, — îndosatoră sei girantă. + i 
| 4. —-Tracta sât.polița.— Scompta. — - Comisituie. ; — 
„ru Cumsulăă schimbului, i: 
5. — Cechulă,. ea 
6.— Obligaţiuni industriale, Sa 

7, «— Titlele de rendită.— -Ochire asupra, datoriiloră zi i 
Pa “publice, ;; +. 
“s. — Hr tia-monedăşi monedă de hârtiă, obser zațiuiut.
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„9. — Înscrisurile de hypothecă. -.. i: 10. — Warantele, -.. e 
11. — Biletă'cu dobândă. tii i 12, — Abusulă de credit: : Efecte de complăcere, ARI II EN Siriei 
“1. — Diversele medii 'ce se 'obicinuescă spre a fa ce s'ajungă, credituli: Ia acer: ce ali: nevoie de dân=- sulă, „Se numescă instrumentele  cheditului, - Ele constă 

  

în “obligaţiuni, constatate prin' înscrisuri: și: cari țină loci. de “monedă, întruni spaciii de timpu mal multi *6U mat puţină ni, ii. o "Lâr instituțiunile de credit sunt; stabilimentele din . cari emană - uuele din. acesfe obligaţiuni diverse, și: către cari mal obicinuită ele se' îndreptedă spre a-fi „controlate Și soldate, balanțându-se în mare parte W- nele prin altele, : tie 
„Atâţii instrumentele: de 'crediti.- câtii și instituţiu- . . nile. de credită sunt forte variate: -. : e „Iatre instituţiunile de creditii -sunt băncile ' și 'ca- sele de bancă, de cari vomii vorbi mal la urmă. . Iar dintre instrumentele de creditii, semnalămii: 1. Biletele de bancă; | Pa 

2. Biletele la odine; i iti e 7 3. Tractele; Ceckulă; AR 
4. Obligaţiunile industriale ; --: , 6. Obligaţiunile diverseloră State pi 
7. Hârtia-monedă; | 
S: -Inașcrisurile de, hypothecă; . : 
9. Warantulă, şi a 

10.: Biletele cu dobândă, cu .renăită, N : „.. Avemă a vorbi în parte asupra fie-căruia dintr'ân- sele. „.- DI Ra 

2 —A, Biletul de Bancă este obligațiunea emisă 

ip 

A 

„de Gre-cari stabilimente 'de creditii (bănci), şi tare. - E N N e pe 5) , Noi ani . . „- | 

+ 
.
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este toti de-unu cu scadența împlinită, adică: rem- “bursabil u la vedere s6ă înfăciștre. : 
" Băucei în face credită publiculă , adică toți aceia ce-i deţ 
înscrisă 

inii biletele, fără -a-I' cere suma de numerariă îmee e 
Biletele de bancă ai mai. multe: avantage: .: .. „19 Ele. facii oficiuli: (cazmsa) numerariului; -ele per- miti dar, în: cireulațiune, scutirea, cruţiarea une! cer- te: cuan tități de numerariil.. Acâstă cuantitate de mo: nedă cruţiată de biletele de bancă, devine disponibi- lă; şi represintă -uni capitalii efectivii, ce este la: dis- posițiunea industriei, e e a 20 Ele aii proprietatea: de.a se -transporta. mai fa- cilemente de câtă aurulă și argintulă, și permite pla- ta de sume mari; pe lingă acestea, ele. evită usura, _. frecătura' bucăţilorit -de- monedă. .. 
Dar pe d'altă parte, biletele de bancă ati” Gre-cart „Deconve 

1 EI 
niente: o SR a 
e se poti îmmulți și restrânge destulii de brus- camente, în. puținii timpii. . Cândă băncile. se” bucură „de unit: 

bilete ; 
credită mare, ele sunt tentate a emite multe 
contrariulit ars loci cândă creditul loră di- -miuuă, căci din acâstă -crescere sâă diminuţiune brus- că -resultă, prin contra-lovitură, uă ridicare: sâi uă scădere 

Experiența a probatu-o. o e 
- Spre a evita - acesti neconvenienti , în unele țări, 

„legea li 

de preţiuri. ... -: 
Y 

mită cuantitatea biletelorii de bancă, „_2* Biletele de bancă reducii pr multi cuantitatea de num erarii necesariă în ț6ră. Trebue să- se ia din „acestă minimum. de numerarii.spie a se plăti târgurile făcute: cu naţiunile străine, cari ordinaremente nu daă produse le lori: de.câtă numai în schimbulii, metale- lori preţi6se. aa 
- In Francia, unde, după cumii ami Spusu-0, instru: 

„.mentele de credit nu. funcţionedă așa de bine. ca 'în 
a 19%
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Anglia, capitalulii metalicii este de 5,U00,000,000 îr., 
pe cândii în Anglia -acestii capitalu este numai de, 
1,500,000,000.- în. Acesta este causa. că, în ultima ț6- 
ră, de „vre-uă 6 ani există uă crisă constantă. 

"Pentru acesta, “mulți Gmeni de Stati şi econoristi 
„sunt în: contra, tăierci, : moreelărei: bileteloriă de ban- : 

că, adică recomandă a nu: se permite emisiunea bile- 
 teloriă de. bancă ce arii fi mai mică de 10 franci, pen- 

tru ca ele: astă- felii să nu pâta face de i toti oficiul 
monefei. i . o 

3. — B. Biletul la oidine este uă promesă sub- 
scrisă de debitori creditorului de a-i plăti uă sumă 
certă la uă epocă certă. - : 

Ca biletulii. de bancă, și. i biletalii la ordine face 0- 
ficiulii: numerariului. m 
„Eli tiece din: mână în mână, pe calea. ihdosărei 

(girulut). :Fie-care. îndosatoră (girantui) i ia asupră-şi re- 
sponsabilitatea efectuărei plăţei. -. Aşa, pre. câtii Dile- 
tulii la ordini este mai multă îndosatii” (girati), pre 
atâtii oferesce mai multii garanțiă.. + 

“Daca, la scandenţă (expirațiunea tamenului); debi: 
torulă nu. pote plăti ultimului. purtătoră, acesta tace 

- protesti, conformă legei corierciale, şi are recursii la 
cedentii, ultimulii indosatorii (girantii). - Și acesta are, 
3 rânduli săi vecursi, la cedentulii de mai în ainte, 
şi: totii. așa mal “incolo.. 

* Cu biletele Ia ordine se efe ctudţă ună ș șirii de plă- 
“ți ca:cu biletele de bancă. .Dar'sunt diforențe mari 
între biletuli. de bancă și Diletulii la -ordine. . ;. 

» Biletuli: de- bancă este totâ: de una, cu scadenţa îm- 
plinită, —. biletulă' -la_ordine-'este cu termenii ;..: a 

Biletulă” -do. bancă operă uă : liberațiune” complectă 
adică celă ce a dati bilete de bancă pentru plata da- 
toriile sle stinge pentru totii de una acestă datoriă,— 
bilotulă: la oidine nu operă: uă. liberațiune : complec- 

E :
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tă, fără numai cândii: debitorulii : subseripterii ală:bi-: 
letului .rembursă Suma coprinsă. într'ânsulii. In pti- 
„mul casii,- datoria; este stinsă; în celă d'alii duoilea, 
plata se pâte face din. nuoii, din causa, îndosărei, -.--.i 

4, .— C. Tracta.s6ă Poliţa nu este altă de câti unt. biletii la ordine, dar ea difera de acâsta, “pentru că: 
ordinaremente. lumea :se :servesce cu dânsa între 10-.- 
calități diferente , Bucuresci şi 'Pitesci, Bucuresci și. Paris sâă Viena, ete. ci Di „ Tracta semănă cu ună ordini dată din, partea n6-. *. stră către cine-va,.ca să plătiscă'uă certă sumă. pen- 
tru. noi cutărei persone, ei 

- Termenulă cel mar" 'usitatii “este acela de 3. luni, 
dar sunt .termcue şi mai lungi -şi tal scurte, chiarii : 
la. vedere sâă înfăcişre,. ai E „= Tractele circulă, prin adjutorulii” 
ca biletele la ordine. - -. . Ec e ea : Tracta 'presentă aceleași avantage ca biletul -la ordine, dar. totii“ca dânsulii; difera : de biletul - de; bancă. * Dar ca are, mal cu sâmi inarele  avantagiiă: . de a scuti trămiterea numsrariulu! (metale preți6se)” dintr'uă 'piaciă întwalta, dintr'unii. oraș: într'altulu,: dintr'uă ț6ră îutr'alta: Ptintw'ânsa, ajungem a face uă compensaţiune de -dătoril. : -.-: Pa a „Acela ce'o ia pâte cere ca tracta să fie acceptată (pri: 
mită) de debitorii, adică de celii ce datoresce a înnumera! suma. În acest casii, ea obţine uă valâre, Ciue-va e- 

îndosărei (șirului), 
. 

„ste sigurii că are. din airitea sea .uă datoriă reali, ”- De aceea se şi “găsesce maj facilemente a vinde (scom-: pla) tractele acceptate de: câtii pe cele :neacceptate: * - -Scompta „este uă operațiune comercială, i: prin -care proprieturulii unei tracte,.:sâii unul bilotă la ordinii. 
îşi. procură bani sunători de Ia ună capitalistii ce are fonduri “dispenibile,.în -schimbuli tracter sâle să Di: letullu' sii la ordine, după ce-lii a îndosatii.. Capi- -
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talistii ceai fonduri disposibile mai totii de- una sunt - bancherii: (vegi No. 7. capi AY, prima pare): ..... „Pentru că n'are să reintre în' fondirile s6le. de câtă : la -scadența, tractei'-scii a biletului -la ordine, banche- rulii nu pote perde. dobânda lori. . Pentru acsta, eliă.. preia. rembusâmentuli ej.. Acâstă preluate-se chiamă faza Scomplei. Taxa scomptei vari&dă. după ţări și după diversele circumstânțe ce :influințâgă asupra. va- l6rei numerariului.: Peste acestea, bancherulă ia a. semenea uă certă plată pentru serviciulii ce: face, ceea “ce se chiamă comisiunea. . -. . i: ri 
- Cândii sunt :multe persâne dispuss a scompta, a- ceste pers6ne. își facii atunci concurență, și. oferescă,. prin urmare, condițiuni avantagidse “celorii ce ati e- fecte de comerciii de scomptatii; atunci 'taza Scomp- tei scade. Se tntemplă contrariul: cândii. capitalurile Sunt rare şi uumăruli: scomptatorilorii -pr micii: a- tunci 'taza 'scomptei se suie, se ridică. d 

„+ Cândă, întwuă ț6ră,. se crâagă, se emită tracte 'în. cuantitate pre mare,.este învederatii ca ele ai să- şi facă concurență, pe piaciă, şi să pârdă din val6rea lori. In atari. condițiuni, uă tractă de 1000 lej nu se va vinde de câtă pe mai puținii ' de câtii acestă sumă, —-atunci se gice că cursulă schimbului este defavorabil.  Cândii, din contra, tractele de trămisă -sunt căutate; ele se- vândă mat Scumpi de câtă va- l6rea lorii nominală, — atinci se dice că cursul schiin- „ bulă este făvoradili, .: o: Se * Numă&rulii tractelorii, fie: pentru interiori, tie pen- tru exteriori, este mărginită de cheltuelile transpor- “tului numerariului, - Aşt,. în primuliă cas, daca trac- “ta de:1000 “lei .m'ară da de. câtii 990 lei, de 6re-ce pentru trămiterea. banilorii nu. s'ari „cheltui. de! câti, 5 s6i 6 lei, acela ce priimesce tractă în plată este,: maj iriţeresată a cere numerarii în natură, şi 'refusă: de a face tergulă altminterlea., Dar acesta este ade-!
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vErati numai : cândă cele i duoe piășie. s6ă cele duoe: 
țări ai bani de- ajunsă pentru circulațiune, și cândiă 
“sarviciulă postalii este așa: de bine: organisatii, în câtii 
transporturile se facii - regularemente, fâră întărdiere 
şi foră riscii. Însă țera a cărei circulațiune metalică 
nu- este suficentă, sâit ali cărui servicii postali nu 
“este bine organisată, plătesce mai multă de câtu chel- 
„tuelile necesitate de transportulii 'sumei de numera- 

. 

rii, Acesta explică mulțimea tracteloră ce se sub- 
scriă în Anglia, America, Francia, Despreţuirea. mo- 
nedci de hărtie ce cireulă.este uă causă' mai „multă 
a desprețiuirei- schimbului (Austria). . Pa 
Schimbul este la pari cândi posesorul unei trăc- 

te pote priimi într'uă ț6ră străină suma numerariu- 
lui înscrisă în tractă.:. - - e Se 
- Schimbul este may josii (de pari), cândii, vănden- 
du-se tracta, se priimesce mai puținii de câtii val6- 
rea sea nominală. . a „i 

In casulii în care se priimesce mai multi de câtă 
suma înscrisă în tractă, se dice că schimbulă -este sus. 

Balanţia schimburilorii internaţionale determină pa- 
"viulă Schimbului. ” 

„May este ună schimbă ce se numesce schimbul nică 
“şi care constă întru a .da bucăţi de monedii ale unei 
“ț&ri pe altele ale alter. ţâri, sâi'a - da bucuţi de mo- 

„ nedă mici pe bucăţi de monedă mari şi pe.bilete de 
bancă. Acesţii-schimbă ester conoscutii, la noi, subt 
numirea de zaraflsk, . cuvântii: turcii. .. Cei ce. se daii 

„la acâstă operaţiune comercială, preiaii uă sumă mică, 
"ca remunerațiune 'a serviciului ce faci. “Pre câtă ei 
„Sunt mai numeroşi, pre atâti acâstă remurieraţiune” 
diminuă, din causa. concurenței ce-și faci. | 

5. — D. Ceckuli este uni _înstrumeatiă de eredită 
„ce.n'a pntutii: să se desvâlte de câti în Anglia, și 
"mal cu asupra în Scoţia. a :
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:- Cei ce. facii afaceri, incredințegdă unui bancheri banii, titlele, creanţele loră, şi totii acelă bancheră operâdă : recuperările (împlinirile, priimirile) și plățile . pentru clienții lori; în- virtutea actului ce sc. chiamă în Fran- “cia mandat debancă. a * :. Mandatulii 'de bancă este uă Împutericire, unii ve- -kiletii  ce-le. dămii cuiva: ca, în numele nostru,:să o- » "Perese: recuperările și plăţile ce ne privesci. | A „4: Cândit avemit a „plăti, dămă “creditorului” nostru 
ună ceckii, mandatii de plată, care. este pe dată plătită : de bancherii aceluia. căruia-i sa'remisă cechkulii; acesta diferă de biletulă de bancă ' prin aceea * că suma «de bani înscrişă -într'Ensulii este totii. de una depusă, se adă în fiinţă, N ae Dar ceckuli are. ună avantagiă şi ma! mare. pe dată -ce întrebuinţarea .. lui se generalisă :- dispensă de în- trebuințarea numerariului. a 

Să presubpunemit . mat mulţi - indiviți ce ai uni * bancherii comuni, și că Ionare să în 1000 lei de la 
- George.“ Acesta-i dă uni cecki: Bancherul, daca în „ acelaşii * timpii este și _ală lui Ion;- se mârginesce a. înscri cele 1000 lei la activulă .lui-lon, stergându-o de la activul. lui George. 'Tote 'se mârgin:scii * dar întruni, .revireinentii : de. compturi, . în trampa mârf- lori, fără. să întervină nict banii, nici chiar biletele "de bancă Dc. Ra Ă =": Dar. mat totii de una, depositele celorii ce fac 'a- 

i faceri se -facii la -diferenți bancheri, iar nu numai la 
„unulă :singurii. Acesti bancheri. ce ai: compturi .de -Yegulatii între dânșii, * din causa ceckurilori clienți- 
"lorii' lori, trămită: pe representanţii . caselori loră 

-1) Acâstă facilitate a fostii întrevădută de.Prudhon, cândă voise „a stabili banea sea de achimhă. Printr'Enaa, elă voia s'ajunga la amelioraţiunea condiţiunei 'claselorii nevoiaşe. Dar se 'încolase, “Căci a spera să sa ameliorege societatea prin credită este uă chimeră, precumiă amă demonstratu-o 'mal susă.
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(comişii lorii) întruni locali destinati pentru reuiiiune. 
Aci ci schimbi între. dânşii” cechkurile “ce aii priimiti 
dela patronii loră “după cum' cert: trebuința :. faci 
compensaţiuni. . Suntit enorme sumele ce treci astă- 
felu de la „unii la alţii,“ atâtii: în Londra câtă şi în 
New-York, o „i 

„_- Sa făcutii cercare ase . întroduce - ceckuri și în 
Francia, dar. fără reușită, căci guvernulă. - după obi- 
„ceiul francesi-a voiti pr€ multă să -:regulamentede 
usuli lori, atsii: felii că-lă a: paralisată. CL IER 

" Ceckulii este preferabil -biletului de bancă, căci nu 
este priimitori de despreţuire ca acesta, din” urmă.. 

6. — E. Tote instrumentele de creditii despre cari 
„Yorbirămă până acumă, nu poti procura, “de câtii 
pentru termenâ. prea scurte, capitalurile circulânde de 
cari poti. avea nevoie producătorii. Prin. urinare ele 

-nu poti. servi a procura câpităluri circulânde împru- 
„mutătorilorii,  cândii acestia voiescii să le nemobilise. 
Pentru acâsta, a trebiuitii ca' lumea să aiba recursă 
la alte forme: așia suntă obligaţiunile indutiriale, 

Si explicămi acestă mecanismii. =. e 
„Uă societate industrială, dejă-stabilită, voiesce să 

întindă sfera acţiunei sale, dar nare, capitalurile ne- 
“Cesaril. Pentru că nu le pote rembursa curândii, ea 
'scâte afără obligatiuni, adică. înscrisuri .de : datorii. - 
La acesti medii; ai recursă mal cu s6mă compa- 
niile căilor ferate. ca. PE 

„... Obicinuitii. aceste - title suntii  rembursate numai 
- după unii termenii destulii: „de lungii; . dar. împrumu- 
tători! ai speranța de a lua până la fine-uă sumă | 
“superidră celei ce el ai-versatii pe, lingă uă dobândă 
mică ce anualemente. le 'plătesce societatea." Es 

"- Obligaţiunile industriale aii mal. multe, avantage : | 
"+10: Uă garanţie solidă, căci sunt unii” felă de titlu 

de .creditii hypothecariii asupra materialului industriei;
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:*— 29 pentru :că fie-care, din ele nu se rădicii la-aă: 
sumă mare, tote pungile mici gpotii lua parte la dâa- 
sele ; 'se. utilisă cele ma! mici economii, carl altă dată 
staii ogi6se, neutile;—30 se dă la rembursare uă sumă 
superi6ră aceleia, dată 'de. fie-care imprumutătorii. la 
luarea obligațiunei. Prin acâsta, aceste title luptă în 
contra . despreţuirea. meţalelor .preţiâse, despreţuire 

- despre care am. vorbiti în capă LX, căci.cu câtă trece. | 
timpă mai multă, cu. atâtă: împrumutătorii “Xa: uă 
sumă mai mâre. Aceste obligaţiuni. aii luatii uă: mare 
“desvoltare.: : -: 

Dar din-nefericire, s'a făcutii, şi se facii încelă-' 
„torii-cu dânsele, căci multe socistăți emitii ma! multe 
obligaţiuni de câtit.acțiunt,- ceea ce face cagagiulă să 
fie mat micii de câtă suma luată cu împrumutare. 

„. Acâştă circumstanță a atrasi, precumii amii spusii-o lă 
No: 3 Cap.VIII, partea ] a, atențiunea guvernelor care 
ai. modificati Codulă de Comercii, spre a întempina 

„acesti rei, ceea cela nof. după cumi ami mal spusii, 

- 

“murii şi chiarii se revoltă,” Statele preferi â se-im- 
- Prumuta. ei a e : 

nu s'a făcutii âncă, : 

EA —F, Statele co: faci păcatul: de'a nu-Și cum= 
peni chieltuelele după venituri, suntii -nevoite sâi a 
mări impositele, s6ă a contracta la datorii. Dar peri- 
tru că, cu mărirea impositeloră,. cetăţenii suferă, mur. 

; 

“In partea: III; von vorbi: mai particularemente'a- 
„ supra împrumuturilorii: publice; aicea nu facemii altii . 
“de -câtii a considera 'ca. instrumente. de creditii titlele 
"ce ele. dată, aforă. în schimbulă banilori ce iâă: cu 
împrumutare, title: cari suntă' multiforme ; și -a-nume 
titlele de-rendită. e i mia 

» Aceste title ai un ce pârticulariii: -ele nu suntiă: nici 
"uă dată rembursabile. .Statulă se obligă: numar a - 

- plăti anualemente uă sumă certă, calculată după: ca-
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pitalul 'ce priimesce- şi. după creditulii ce. are, Coea - 
ce face: ca Statulii să găsescă a se împrumuta, de. şi: 

„nu rembursesă, este că purtătorii titlelori potă să 
le desfacă, să păs6scă cumpărători, - cari continuă aj: 
priimi de la Statii anualemente suma prevădută în-, 
trensele care se chiamă rendită (vento)... .. . 
„ Trebue să spunenii- că unele State 'se silesci “a 
plăti datoriile! lori. Dar uu :0- poti face pentru: 'mal 
multe cuvinte. Bed unele: :. 

-Ce este Statulii? Uă.aglomeraţiune de iudividi, su- 
puşi la aceleași legi, la aceeași direcţiun comună 
sei, mal bine dicând;, la acelașii guvern. Ce este 
guvernulă ? Câţi-va, din aceşti individ! cărora socie- 

„tatea le încredințâdă gestiunea. afaceriloră comune. 
Tote acestea saii explicati, cu ocâsiunea .examinărei - 
divisiur-i. muncel. şi a asociațiunei (uedi No. 8 dela 
Capii VII, şi No. 9: de la Capii VIII, partea 1. 
Vorbindii despre sociațiune şi despre concurență, ami . 
arătată . 'că persânele însărcinate cu gestiunea aface-. 
rilorii comune, ca unele ce, mergă bine sâă ră direc-. 
țiunea acestorii afaceri, de totiiși iaii remunerarea servi- 
ciilorii lori, m'aii ună'interesi directii a curma r&ulă | 
mal cu s6mă de vomii ţine comptii;. de prejudecata: 
respândită că :dauna, cădândii pe “într€gă populaţiune. 
a Statului, este fârte puţinii simțită de fiie-cate. Nu mai 
vorbimii de casulă cândii acestorii dregători le lipsesce. 
moralitatea, Şi caută.a se înstări în dauna generală. 
(Vegi No. 3 de la Capii IX: şi No. 10 de la Capii 
VID. ..-: Atta : ia 

Guvernele. nu' sunt tentâte de a plăti tote datoriile 
lorii ; pentru că n'ai priimită tâtă suma înscrisă în 
fie-care titlu, ci uă sumă inferidră.! | a 

... Pentru 'acâsta, ele ai recursii la ceca ce se nume-: 
sce. plata prin amoriisare, și care:consţă a cumptra,: 
după cursulii dilei, uă cuantitate 'de title de rendită' - 
şi apol a le distruge. IJin:acâsta resultă duo atan-.
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tage:' 1“ Se reduce își se stinge cu. timpulii : datoria; ; 2* Se manţine cursulii renditei. e 
: Dar “trebue. so spunemii că amortisarea, megiă.: bunii de'a. stinge “datoriile publice, nu-și atinge mal: “nici uă dată scopulii, pentru că msi inainte d'a se stin- ge datoriile vechi,. guvernele contractedă datorii nucă. : 
i8: — G.; Hârtia-monedă este .uă .promesă. s6i. uni: titlu -câreia unii -actă ali guvernământului îi con-: + teră -cualitatea :de monedă Me „* Dintre tâte guvernele “Europei, acela. ali Austriei: - “a întrebuinţati: tgte: „combinaţiuni!e "cunoscute; şi â "desecatii. tâte varietățile hărtier-monede (asemnaţi). - . “Scopulii hărtiei- monede „este de a pune: la dispo-:-: sițiunea' guvernămentalui inoneda “metalică, şi a sub- stitua acestei monede! unii semi fără valore, hărtiă. - Toti cam -așa,! ami" vedutii, este și cu Dbilionulii, - . “ D. Courcelle:Senenil dice: o: i TI --:»Guverâele ce crâaţă hartiă-monedă ai obicinuită: evol: mari și întețitrie: -Intruă asemenea. situaţiu-. ne, cuinii: n'arii fi ele tentate de:a abusa de. dânsa? Chiarii uă emisiune ce. dimiună dg jumiitate valârca . hărtiei: monedă. în circulațiune totuși procura  guver-.: nului uă valdre egală -cu jumătatea. aceleia ce exista: deja, și aşa mal departe. „Să presubpunemii,: de ex-. emplu, că unii miliardi de franci să fie necesariiă: satisfacțiunei. trebuințelorii serviciului - monetariă în. " Francia (vei capatalulii "următoră, circulațiunea mo-: nâtariă): uă emisiune de uni: miliardă “va procura dar. uă asemena sumă guvernului, și' nu-lă va costa 

„9 Moneda de hărtiă, din contra, „basce din contracte, ' Pro-" _ mes elle ce constituă moneda do hărtia “sunt schimbabile pe bani,. după : cererca „purtătoralur, de-6re ce purtătorulă . pare . drepti . “Ia nici-unăi. schimbii. pe. bani pentu hârtia monedă Pe lungă a. ceatea, moneda do” bărtiă este liberamente” priimită : sâă refusată în' plăți, de 6re ce „hărtia-movedă: are cursă silită şi nu pote â legalemente refusată, : - , .



- 
A 

INSTRUMENTELE CREDITULUI |. 287. 

de. cătii ' cheltuelile impresiuriei;. ce: sunt , fârte mici. 
„Chiarii particolarii. nu. voră: „simţi .vre-uă daună,. 'E- 
„misiunca “unui.ală dudilea. miliard, ocasionândi:uă 
scădere de: jumătate a val6rei hărtiei-nonede, va pro- 

” duce numai 500 .mili6ne guvernului, şi purtătorii hăr= 
tiei-monede. din prima emisiune vorii perde neapărat | 
acâstă suniă... Emisiunea unui ală treilea. miliard va 
produce guvernului numai 333 milion, totii în dauna 
purtătorilorii:. vechei- hărtii- monede. . Emisiunile ur-. 
măt6re arii causa mereu despreţiuirea vechei hărtii- 

„ . . - . N bai . 

monede.  Resorginţile - hărtiei-monede, de şi. desas- 
trâse pentru purtători, âdică pentru tâtă: lumea, pro- E | 
cură cu î6te.astra guvernămintelori aflate în încur- 
cătură şi puțină scrupulose uni “medii comodă de 

"a-și apropria numsrariulii fără cheltueli de percepţiune; 
„dar, pentru că aceste resorginți dimiună Ja fic-care emi- 
siunie, sci, cu alte cuvinte, pentru că trebue să seforteze 

„emisiunile spre a obține aceleași resorginţi ca la în- 
cepută, se atinge-" iute “ultima imită a despreţiuirei.* 
„Mediile temporarii ce ună guvernământii pâte să 

obţie din hartia-monedă “sunt: scumpii cumpărate de . 
desordinele de-totii. felulii ce usulii acestui expedientii: 
întroduce în societate, -La:debutii nimeni nu numa! 
că nu sufere, dar este chiarii mai folositi: substitu-" 

"ţiunea semnului fiduciariii !) numârariului „este -uniă, 
progresii reali care face: ca societatea .să fie mai în 
largulii 'sâii, mat în 'voiea sea; înlocoindii. moneda me: 
talică, hărtia pune în activitate -valârea ce ca repre- 
senta,: şi pare-se cacâstă val6re.. vine întregă și toti 
de uă dată în. crescerea avuţiei sociale. In. presub- 
punerea - de „mai: susii, emisiunea primului miliardi 

"va fi causatii în societate întrebuințarea acestei sume 
de' guvernii, ceea ce va fi-adeugatii-pre. atâti gurile . 

„ci : - - d 

1) Fiduciarii sunt lucrurile ce se bastqă pe. fide; po încredere: 
je . - . . . “a pe credit. pie N , d e
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de desfacere (debonch6s);: deschise tutulorii industrii- lori. In același timpii, chiară moneda metalică, va cercă uă uş6ră-'desprețiuire, astii. fel Că facilită- ex- cuțiunile . tutuloiii. contractelorii. de credită, şi tâte îngâgementele. cornerciale: adăugați la acesta uă .ri- "dicare a preţiurilorii tutulori lucruriloră, și prin ur- mare. benefice în parte aparente! şi. în: parte reale în tâte ramurele producţiunei,. ȘI. aveţi tote semnele u- „mei Prospetităţi. „mari, şi: prin urmare „nă sporire: de "“cheltueli. la particulari. -u.-,,, a : "- „ba înc&putulii despreţuirei hârtici-monede, mişca-: Tea continuă. încă icâtii-va timpi; fie-care. se nevo- iesce a'“convârti hârtia sea în mării; speculațiunea se "„Stabilesce- pe scăderea hâitiel, şi imprimă afaceriloră „Comerciale .uă. activitate mart; averi răpedi se ridică pe. câte-va ruine. Dar pe dată scena se schimbă: os-. cilațiunele sniret şi. coborârei hârtici-monede produse de speculațiune, progresele despreţiărei, pe di ce 're- „Ce mal. răpedi, dai “alarma ; . nimâni nu mal voiesce | a -priimi  ângagâmente cu. tormeni. : Numai este cre- dit, nu mat sunt afaceri prelungite; din aintea co- . . merciantului ;- horisonulă se restrânge - și, se apropiă „„€a-în: momentului furtune; “fitorulă şi Speranţa dis- pară, . 
„Cu “tote. astea” ruina. tutulori- particulariloră a că-: “.“roră avere. este fondâtă. pe-contracte cu termenti lungii, incepe a deveni. simţibilă, - Despreţuintii 1ho- " Deda, gevernulă a: desprețuiți sumele evaluate în'mo- nedă; : Chiar din: numerariă,. clă nu 'a profitatii toc: „mat de: totii ce- ai perdutii particolarii; iar de la des- - prețuirea sumeloră evaluate în monedă, nu-i vine ab- solutamente:nimică : averea creditorilotă a-trecută în „mâna debitoriloră ; acâsta, este. ca uă abolițiune .a-dă- totiiloră în republicele. anticuităţei, 'aboliţiune totii- de una urmată de. destrucțiunea creditului, de. rarita- „ tea -capitaluriloră și “de a-totă-putința usuriariloră.
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„Aşa sunt efectele ordinaril ale dârtiet-moniede în' 
- societățile cele mai în aintate.... . Pretutindeni,  acs- 
leași tenomene Sail reprodusii. „Se. observă în histo- 
ria hârtici-monede âncă-ce-va nevariabilă: seria de 
decrete violente şi despuiătârie „la. cari sunt totă-de- 
una constrense guvernele ce-vorii să susțiă: ciarti 
în contra naturel lucrurilor :val6rea unei hârtit-mo- 

-nede despreţuită, . E 
„În Anglia, unde hârtia-monedă a fostii iatrebuin- 

„țată cu moderaţiune, acestă desprețuire. sa rideată “până le 165 la 100; în Russia până la 400 1a.109; 
în Austria până la 1200 1a.100... In Francia, acâstă 
desprețiuire pe timpulă lui Law şi ali asemnațilorii, 
a fostă şi mal mare: uă păreche de cisme se ridică, în timpuli, asemnaţiloră, la mii de fran!“ -.. -: 
„“Tote aceste desprețiuiri ai fostii oficialemente re- 
cunoscute, ce i 

Cândi declară cursului forţiată ali bileteloră: de bancă, guvernămintele nu facă altii de câti a da a- 
cestorii bilete cualitatea de hârtiă-monedă. „Atunci, 
nu profită de calamităţile publice Statuli, — expre- 
siunea colectivitiițer cetăţeniloră , — ci numai câţi-va 

„Particulari, asociaţii ce ai fondatii institutul de cre- dită numită bancă: acestă număr mică de particu- 
“lari, se înavuţesci atunci cu dauna generală. 

Resumându-ue, putemi dice! ca chiarit, ca expedi- 
entă, hârtiu-monedă este uă resorginte deplorabilă. 
Fără a mai vorbi de. facilitatea emisiunet excesive 1),. 
hârtia-monedă presintă mai multe feluri de neconve- niente populilorii ce se: servesc de dânsa, Auto- 
rul susii-citatii le. resumă așa: „Impiegarea hârtiet- monede este tytii-de-una urmată de uă mișcare 'sui- PI OI : 

. ) Cândă sunt excesive, emisiunile de hârtie-monedă atentă Ia . neviolabilitatea contracieloră şi alteră credința comerciată , legea morală, care, pe lângă caraeterală' săi obligatoriă şi sântă, eate "şi:unulă din principalii agenți af producţiuner. a 
Ia 13
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„torie în afaceri, şi stări, 'adică de uă uȘOră turbu- rare socială.  Finele hârtici-monede ProvOcă uă tur- urare în sensul contrarii .:uă declasare nuoiiă a a- verilorii private, în profitul debitorilorii și în. dauna creditorilor.“ . „. E .. Reluămă:. Reulă și pericolulii hârtier-monede resultă - din dificultatea de a regula emisiunile, din lipsa de ga- 
ranții în contra unui guvernii mereii solicitati a se. 

„da „la  fabricațiuni. excesive. -. Ia | „Observaţiune. — Ne amii. întinsii „asupra hârtiei- monede, pentru că unii din Gmerii nostri de Statii 
-aii cutezatii a stărui să se întroducă și la noi -acâstă 
„hărtiă-monedă. . . . : 

9. — H. Zitlele de gagiii. să cedulele fonciarii scii înscrisele de hapothecă, sunt nisce title, inventate în Prusia, prin adjutorulii cârora, proprietarii. de inoșii găsescii cu facilitate a lua cu împrumută capitaluri circulânde, cu uă dobândă mică Şi de carii se potii „plăti, întruni termenă mat lungă. prin intermediul amortisementului. Dia e 
Mai târdiii aceste. instrumente ce credit au fostii introduse în Belgia şi în Francia Acumi arii fi, mai multă” de .câtu totii. d'a-una, timpul să se introducă și la noi, unde taxa cea mare a intereselorii (10,12 și: 14 la 100), ruină în scurti timpit pe proprietari. 
Regularitatea cu care proprietarii, ca şi Statulii, „împlinescii ângagiamentele iori, permite -titlelorii ide a;se transmite din „mână în mână, de. a av6 cursii | în piaciă. “In loci. de liberațiunea debitorului, se. ob- ține uă facilă substituţiune de creditori. BE „+ Proprietarii suvt asociați spre -a forma ui societate fonciariă s6ii hypothecariă... ” - “Acela dintr'ânșii care 'vrea. să' se împrumute, începe 

“cu' stimarea scii prețuirea” proprietăţei : sâle, stimare. ficută „cu îndeplinirea . formelorii legale. . Atunci, so-
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„cietatea îi dă. înscrise de gagiii până la a diioa trei-» me a nemobilului stimati, obligându-se -a respunde': câte 4 !/,: la. 0, “dobândă. aceluia ce, priimindă 'în-: serisele de gagiii, voiesce a da bani. Acesta are drepti: . gagiii nemobilulii și capitalali pentru care a subscrisii! societatea. - Imprumutatulă se obliga a plăti anuale-: mente atâtii cele 4 '/, la %,,. ba âncă ce-va mai multă : din. causa cheltuelilori societăţei, câtă şi 6 la 9 pentru amortisementi.. După 30 aui, datoria este stin-: să, adică, împrumutatuli nu mat are să se ocupe di: plata finală a datoriei, daca urmâdă  regularemente : respunderea, dobindei și amortismentului. Alminteriea, -i se vinde nemobilulă, fără multe formalităţi.  -... 

-10.. —.H. Wărantele sunt title ae creditii de ori-. gine anglă, prin adjutorulă căror propristurii de măr= fi-potii obține: uă sumă. inai 'ecuivalentă” cu: valârea. i 
mărfilorii. pe a ca ag i 
„În cele -mai. multe: Oraşe  mari'-de comertii, -sunt : întreposite: sii magazine mari ce se chiamă doluri. i Societăţile ce .posedii aceste dokuri. deliberă celoră ce: aii depusii mări în magazinele lori unii titlu indi- „ cândii greutatea, cuantitatea, val6rea, originea, acestori mării, title ce se numesc tcarante. : Proprietarulă mărfilorii poti  cede .aceste title, căci purtătorulii lori se pote presenta în. dokii și face să-i se pre- dea maria, - 

Observaţiune. —- Dokurile. cruțiă, în: Londra, nul- torii comercianți cheltuelile : de-a av6: magazine, co-: mmiși, ete,, căci le este suficentă a. închiria un mică: cabinetii unde ţină numai monsteele. E Ia m citi m pe 
„11..— 1. Vegendi .neconvenientele alipite - de“in=::  strumentele: de creditii, — ca biletale de bancă, :titlele: de rendită şi hărtia monedă,—economistii şi firancia- ril,—și au bătută capului spre a găsi unu instrumentii
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de credit care să fie toti d'a-una priimită ca bani, să circule facilemente, să fie plătibili la vedere şi, pe: lângă acestea, să fie producătorii de dobendă.. A-. cestea ar substitua unii systemii mixtă fandată pe tre. : buinţele. reale-.şi libere ale societăţei, fără, nici uă în- trebuințare 'de putere coercitivă Emisiunea unoră atari, bilete, plătibile la vedere şi purtătorului şi ser- vindi: uă: dobândă, . oferesce.. publicului facultatea de a alege între:.moneda „metalică şi moneda de hăr-. - tie, pe aceea: de care clă are trebuință, așia. în câtă: să ie oferirea: în proporţiune cu cererea. 
. Dobânda, la not arii put fi,la0/,. de 7 lei nuoiii, pe : ani, adică de 2 bânt pe di.: i 

"In Belgia, s'a făcutii cercarea de a se emite nisce atari bilete cu' dobândă, de a generalisa întrebuirţa- rea acestul titlu. Dar, din. nefericire, aceste bilete n'ai fostii recunoscute de guverni ca acelea ale bân- cei: prin urmare, nu Sunt priimite de Stati şi. nu potă. servi la plata tutuloră datoriiloră. Ele ară pută ob- ține acestă cualitate, cândit ară fi emise subt respon- - sabilitatea Statului. . ie Di ie 

  

APENDICE LA CAPITOLELE V Și VL 
Circulaţiunea. monetariă. 

Scimi că fie-care ţâră are nevoie.de uă certă cuan- 
titate, de unități monetarii. Duoe cause influințegă. 
asupra acestei cuantițăţi; =. ” ” 

1*. Cuantitatea schimburiloră ce se oper€dă; 
> 20. Rapiditatea, iuţâla circulațiunei, căci pre câtii 
uă unițate monetariă. trece mai ;:iute dintr'uă mănă 
într'alta, pre atâti operedă mat multe schimburi (vegi No. 1 capă D. Ă De 

- : Amă vădutii c'acâste unitați monetarii sunt de aurii: 
7
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S6i de argintii, metale preţiâse. Ele se pâtui face din 
aramă, nikelii, etc. metale ordinari (bilioni) şi din 
hărtiă, “thârtia,—monedă). Scirnti că daca sunt făcute din metale 'orlinarii sâii din hărtiă, unităţile mone- 
tari! sunt numa! uni seen alti valorei, de Gre ce 
cândii ele sunt: făcute. din metale preți6se sunt toti 
de uă dată şi semne şi gagiă ali valoriloră. - 

„Cândă unităţile: monetarii sunt de” metaie ordinari 
sâii de hărtiă, trebue să' se împedice ca emisiunea 
lori să nu întrâcă trebuințele: socictăţei, ca oferirea 
să nu fie mat mare de câtii cererea, altmiatrelea cle 
sunt despreţiute. Putemă ajunge la acâsta, declarândă 

„bilionulă și hărtia monedă rembursabilă. în bani. (bu- 
căţi de monedă, făcute din aură sâă din arginti). Ne- . 
convenientele hărtier- — monede sunt: -1% ea este ex- 
pusă la întindere, lăţire şi contracțiune s6ă restrân- 
gere bruscă; 2* Ea nu pote servi, de câti în întru; 

"nu pote servi a efecutua Schimburi cu străinătatea. 
Toce acestea aii fostă desvoltate subt No. 2 Şi S ale 
-precedentului capitoli, : ! 

Despre acâstă, desprețiuiie a hărtiel— monede, his- 
toria Franciei ne dă duoe exemple : aystemulii lui Law 
și asemnații; ambele. cercări fură făcute în ală XVIII- 
lea seculu :şi avură''resultate triste. “In Ambele, des- 
prețuirea hărtiei monedei veni pe dată: 'ce emisiunea 
întreci trebuinţa ce avea “societatea, ca “supliinentiă 
monedei metalice, de hărtie—monedă (cegi No. 6 capu 
VII). Căci nu'este suticentii ca ună titiu de credită 
să fie garantată bine, ci trebue âncă ca emisiunea lui 
să nu îutrâcă trebuințele socetăţel. ă 

12. —- Sre a lua cu imprumutare de la bănci, tre- bue să-li sa presente' efecte de coinzreiii pentru scom. 
“ptutu; alumiutrelea „ (descoperită). 'cle 'uu impramută.. 
"Mulţi 'din cet 'ce ai trebuiuță de numerariu rouă pe 
amicii lori de a-i ingădui să tragă asupra lori (trac- -
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te şi bilele la ordine), fără să fie nimică datori. Cândi vine scadența,“ împrumutatulii  trămite amicului: suma "coprinsă în tractă .sâi în „biletulă la ordine ce plă- tesce-cu dânsa şi retrage efectulu de comerciii: Aceste title: sunt recunoscute subt "denumirea de efecte de complăcere, S6i mai bine dicândii de circulațiune fic- . tivă, e 
„Ele sunt forte pericol6se pentru băncile: de scom- ptă, căci acestea ai din aintea lori unii debitorii ce nu "datoresce.nimicii (acceptatorulă), pe cândii adesea tră- gătoruli n'are ună bană.. ... a | : In Anglia , scrocarii , prin adjutorulii acestei cir- culațiuni fictive, exploată. băncile de scompti îatr'unii, „ modii infamii, trăgendii, cândă vine Scadența. unei trac- te, asupra altei persâne, afilată a loră, care scomptâ- (lă tracta la uă altă bancă, și astii-felă cu ceea ce în de Ja uă bancă plătesce alteia ŞI: viceversa. 

DN . 

  

| CAPĂ VII... - 
N DESPRE INSTITUȚIUNILE DE CREDITU. |. 
1... — Ce sunt băncile? —"Cari sunt principalele : funcțiuni ale Vănciloriţ ? | 2. —> Divisiunea băncilor. 
3. — Necesitatea băncilorii de. misiune. —.Defini- “tinea lorăi ÎN a 4; —. Cumii sunt garanlate băncile de emisiune? 5. — Ce s'ară întâmpla daca tăte biletele unei bau . ce Sari presinta în aceaşi ţi spre a fi rem- - bursate? — Ce ne înveți experiința spre „iQ asecura situațiunca ? | . 6. — Historiculă băncilor, — Cursul silite, — - Cursuli legali. — Systemulii luă La și 

asemnații,. - i
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7. —' Stabilirea bânciloră trebue stu nu lăsată la 
libera inițiativă a indivigiloră? -.. - 

8. — Unii singură , stabiiimentii pote cresce iaza 
scomptei? Pa i 

"9. — Systemulă intermediarii. — Neconveniente: 
„ns de. dle, 

„1. — Băncile sunt; instituţiuni. de creditii. Prin in- 
termediariulu lori, mediile de credită ce înumerarămii 
trecii din mână în mâuă, și facilită, operaţiunile co- 
merciale.  ., | aa 3 
 „Luată în înţe'esulă stu generalii, dice D. Gautier, 
vorba bancă exprimă 'astădi între nol' comerciulă ce 
coustă a emite. monedă metalică sâu de hârtiă, a efectua 
pe sema altuia recete (priimiri) şi plăți, a cumpăra şi a ro- 
vinde, 'ori monede de: aurii și de „arginti, orl. tracte 
şi bilete la ordine,. efecte publice, -acțiuni de între- 
prinderi industriale, întruni cuvânti, tote obligaţiu- 
nile a căroră criaţiune este datorită creditului. Sta- 
telorii, asociaţiunilori şi particolariloriă: e 
“* mA face bancă este a exercita acesti felii de co- 

» merciii, uă cusă de bancă este uă casă ce se ocupă 
exclusivamente s6ă principalemente cu: asemenea a- 
faceri & . îi. :. ae e 
"Putemii dice că principalele funcțiuni ale băncilorii 

Sunt: - aa pa : 
1). Scomptedă efectele de comerciii; | 

2). Faci avanţe ori p” garanţiă, ori descoperita, (cumii 
se dice), adică fâră giranţie; . -- | 

3). Facă reviremente de partite:- aici ele facă '0fi- 
ciuli de casieru ali chenţiloră lori; | E 

4). Priimesci în depositi,-orl cu titlu gratuită, ori 
Plătindă wre-care interesa; : 
-*5). Infine, emită bilete de-bancă. - - 
E e e, EN 2, — Nu este nici uă bancă care să întreprindă tâte 
, , e ” 

a
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operațianile „Îmbrăţisate do acesti comerciii vastă. Divisiunea .muncel 's'a întrodusii şi aci. + Unele aă facultatea de a emite monedă, iar altele, nu. Unele scomptâdă, altele priimescă în depositii, altele operâgă numai asupra: valoriloră publice, ete. Băncile iau diverse numiri, după exclusiva s6ă prin- cipala loră orupaţiune. | | Dar “principala divisiune a băncilorii este aceea ce le clasâdă în duo categorii. 1). Bănci pasticularii, şi 2); Bănci: publice, .!. - aa i Bănci. particolarii sunt -acelea în cari comerciulii de 'ba.ică -este exercitată: de case particolarii, avândă capitalari mediocre şi ună credită. mărginită. "Bănci publice sunt acelea: în carl comerciulă da bancă se 'exercită de companil puterice, avândă capi- taluri considerabile, bucurându-se de uni creditii mare Și recunoscute de guvern ca stabilimente de uti.ita- te publică, cărora eli le acârdă acele privelegie. : 

3. —' Bancherii ce. faci, credit cliențilori loră, a- dică cari: dai bant pe efecte de comereiă ai, la rân- dulu loru, nevoie de credită. Fi ai recursu la bân- cile de emwisiune.:: Astfel se numescii băncile cari, priimindă cf>ctele de comerciă îudosate (girate) de de- bitoril loră (bancherii particolaui),. daii în: schimbă. bilete de bancă plătibile la vedere, " 

"14 —' Bineile de emisiune sunt fârte bine garanta- te. avându trei respunlător: pe subsciptorulă efecta- lori de com rcii:pe iudosatoră și în fine pe bancho- rula particolară, în schimbul cărora ele daă - bilete emise de deusle ce: Sunt.rembursabile Ja vedere, . "Pe două parte, ele aa activulă oră, constituâtii do Portofoliul  loră, - compusă “din. efecte. de comerciă priuuite, şi pe daltă parte pasivulă lori, ce se com- pune da biletele ce ai emisii, Uă altă garauţie s loră
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mal este casa lori, ce conține numerariă multi, des- 
tinată a face faciă la rembursamentulă bileteloru :e-. 
mise de dânsele. NE Aa , | -. = , . , : 

>. — Daca tâte biletele unei bance - sari presenta : 
în aceeaşi di spre .a fi rembursate,. banca ari înceta pe: 
dată plățile sele, câci. capitalulă nu: ecuivaledă cu su-; 
ma la cure se ridică . biletele emise de dânsa, efec-+ 

„tele de comerciii compuindă portofuliulă, constituândi, 
„în mare -parte acestii capitalul. ' Dar 'acâstă Suspen=. “siune nu este unii falimenti, căci încetedă în. diua în, 
care efectele compuindi portofoliulă sein. voră deveni : 
rembursabile. , E Pa: 

__ Experienţa a aretatii: că situațiunea este sigură pen- 
tra uâ bancă, — adică ea nu pâte fi redusă la extre-. 
mitatea de a-și suspende plățile, — dacă: banii . aflaţi: - 
În casa sea se ridica la uă treime a bileteloră puse; 
în circulațiune. .. . ... E a Nr”: 

6, — Frima bancă pare a fi fostă stabilită la Ve- 
niţia în 1170; dar acestă bancă. n'a fosti .de-emi-i 
siune, ci numa! de depositu şi de viremente. P'ătunci,! 

„ republica Veneţiei avea trebuință de bani; ea luă cu: 
împrumută. Creditorii constituară uă Societate, 're- : 
presentăndi creanţa fie-căruia printrun titlu. : In a- 
celașă timpi, asociațiunea priimi numerariă în depo- 
sita. Plătindi pentru deposauți la. aceia din credi-. 
torii Jorii indicaţi de dânşii, banca făcea reviremente, 

Ea scutea pe proprietarii capitaluriloră de paza loră;; 
şi de a efectua prin ei Ensiși. așegările banilorii cu. 
dobândă (placements),. - SI RE 

A duoa bancă fu aceea de Sant-Giorgio, la Geno-: va, în 1417. Și acesta era uă bancă de depositu Şi! 
de viremente, pe uă scară mai mică de câtii aceea 

a Veneţiei. Na 
A treia fu banca din “Amsterdara, în 1609. |
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„-Tâte biletele sâu certificalele emise de dânsa eraă . acoperite de metale preţiâse, aurii și argintă. : Ea fu aşa de biue priimită de publici, în câtă bi- : letele sâle' avură vă primă asupra monedei, adică ele eraii ma căutate de câtă numerariuli.  Ac6stă preferință provenea de acolo că guvernele p'atunci încelaă, emițând bucăţi nuoue de monedă a căroriă - val6re: nominală era aceeaşi cu a vechilori bucăţi de monedă, pe cândii cuantitatea de metali: fină nu mai: era aceeași. Se înțelege că oferindă metali fină în natură,: banca vădu biletele: sele căutate, pentru că.: ele nu presentaii chanţele de perdere ce oferea nu-. merariulă. E | ID “Dar banca bu se mulț*mi numai cu prima ce a- , vea biletele sâle asupra numerariului, Spre a da hăr- tiei s€le unii cursii și mai mare, „ea decise ca trac.: tele, trecândă peste 600 florini să fie: plătite în hăr-.. tiă, și că va deduce 5 la %, asupra ori “cărei plăți: îi va fi făcută în natură. 
Ac6stă bancă făcu service mari comerciului în ge- nere, căci mai tâte efectele, de comercii din nordul ” Europei _eraii stipulate plătibile la Amsterdam, de bancă... Ea adjută în particolarii la desvoltarea co- . merciului Olandei. * -: . , 
Mai tării, ea se declară responsabilă de rembur- sările depositeloră făcute ei, ȘI, prin urmare, a bile-- -teloră s6le, Pa Da In 1621, fură fundată bancile din Hamburg, în 1619, din. Nuremberg, în..1621, din Roterdam, şi în 1635 „din. Stockholm. , a . a Dar trebue să spunemii că tărdiă şi în Anglia, da-. torimii' a merge spre a căuta prima bancă ce apar- ține seriei bâncilorii moderne, conforme modelului celoră ce funcţionedă astăgi, — banca de. emisiune. După evenimentulii lui Guilelm III, ună. actii ală' partamentului” din 27 Iuliii 1694 acordă ună prive-
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legii pentru. stabilirea” unei -binci. Capitalulii ei e- 
„ra de 1,200,000, livre sterling. Dar banca datori. a 
„da. cu -împrumutare totii capitalulă sâii, cu titlu de. 
împrumută Statului, pentru care  eli,. plătea bincei 
uă.dobândă de Sa y,; a Mă 

Foră a renunţa de a implini funcțiunile ce-şi atri- 
-  «buaseră băncile vechi,— priimirea depositelorii, scomp- 

tarea efectelorii de coinercii ,. .circulațiunea materii- 
„lorii metâlice, —.barea Londrei mări în, totii modulii 

cercul prâ, strâmtii în care: băncile anteriâre aveai 
„obiceii a se mişca, emitendă bilete de circulaţiune, 
«la purtători și la. vedere. Dar, peste puţinii, ca nu 
putu, rembursa aceste bilete , pentru că numerariuliă 

„s&ă, după cumă. ami: spusu-o,. era în mâlnele guver- 
nului:;: Din „acesta, valurea :nominală a -biletelorii s6le 
“scădu ; ceea, ce o nevoi a suspende plățile .s€le. Par- 
lamentulă veni „in adjutorulii. acestei; prime crise a 
„băncei, :: declarândii că biletele: ci 'voră av6 cursii si- 

“lită (forțiatii), sii 
Aici datorimii Gre-cari explicațiuni asupra termeni- 

lori cursă, silită (forțiată) şi cursi legali. | 
„Prin cuvintele cursă siliti se înțelege. obligațiunea 
impusă cetățenilorii de puterea publică ca să priimâ- 

“scă în plată biletele de circulațiune emise de guverniă 
:s6i. de uă. bancă priviligietă pentru val6rea lorit no- 
minală, dispensândă totii de. uă dată .pe guvernii sâă 
pe banca ce 2 emisi;aceste bilete de.a le rembursa - 
la representațiune, înfăgiştre, ; ..-.. ..... 

Cursultă legali implică numai. prima, .condiţiune, a- 
-dică obligaţiunea, impusă cetățenilorii de. a priimi bi- 
-letele emise de guverni.sâit. de bancă pe acelaşi pi- 
-ciorii ca. moneda efectivă, în. plată pentru ceea ce li 
se;datoresce. : Dar banca este totii-de-uba ţinută de 

: „a..le rembursa, la .biuroulă. săi, cândii, -i se:presintă. 
--. Cu tâtă deșpreţiuirea bileteloriă sele; vesultândit din 

decretarea cursului siiitii, banca Londrei continuă a -: 

a
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face trebi bune, facilitândă totii de 'uă dată operaţiu- i „nile comerciale, . căci, pe 'de uă parte, 'eâ profita de dobânda plătită de uverni pentru bani! cu cart “ea -lii imprumutase, iar, pe de alta, de accea ce-i plătea particulari ce se serveau, vrândi nevrâudă, de biletele see, . 
i: * Ac6stă prosperitate contribuă la dispariţiunta des- prețiuirei bileteloră emise... * : De Mai în-urmă, parlamentul făci legă protecţioniste, “adică acordă, unu monopolă “băncei, popriudă, . Gre= cumă, emisiunea bileteloră de bancă de către alte bănci private. Acestea fură, atunci, nevoite a se adresa la » "banca Londrei scă mai bine dicândiă a Angliei, spre a priimi biletele loră,. şi banca publică consimți, cu . condițiunea . ca. aceste: bănci private să renibursede biletele -sâle, „coca ce ele şi fâcură. Aşa, ea întinse considerabilemente cerculi afaceriloră sâle, : - . -: Către finele. secolului XVIII se ivită, din causa res- belului, dificultăţi nuoă, Banca receru dreptul de a “suspende plăţile sâle, ceea ce -y se acordă de parla- mentii, Acâstă: suspensiune dură -de la 1797 până la 1815. In acesti spaciă de tinpă, biletele sâle se bu- Curară de cursulă silită. E N Atunci, se presintă uni fenometă forte curiosi. . “Ne mal avândă țâmă de rembursamentii, ea emise “bilete în cătăţimie pr6 mare. Din acâsta ânsă, bile- tele -s6le scădură, se aviliră. Despreţiuirea fu de 30 ls %. Spre a descoperi causa acesteţ despreţiuiră, “Se. făcu 'uă incuisițiune de unii comitetii ali Camere) Comunelorii,. Acestui comitetă declară că nu este des- Prețiuire, : declarațiune ce este facilă de înţelesti p a- “vândă în vedere că atunci -. cestiunile economice e- „Tai pr6' puţină cunoscute și studiate; dar, în cele -din urmă, elă recomandă, spre a face. ca biletele bân- CEI să revie . la valdrea lori: nominală ,- restrângerea Cuantităţci lor. Nu cerea şi rembursarea lori. * 

Li
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- Sunt; economisti: ce cugetă c'acâsta, sarii -pnit face "şi astădi, adică că Statului arii put emite bilete ne rembursabile, cv conâiţiunca ca, în emisiune, să nu se „. "trecă cuantitatea cerută de trebuințele țărei, Despre |. - „acâstă operaţiune, amă mai vorbiti tractândi despre -hârtia-monedă, cândi amă disii că bunul simți : o "“respinge,. pentru cuvântul că Statele sunt ispitite a „abusa.  . . RR ” 
„După 1815; banca Angliei reluă - plățile: sâle, Ea mai fu nevoită a le suspende; dar, de la 1820, acestit * * neconvenientă nu s'a mai presintati, MR "In Francia, nefericitele cercări făcute cu System lui Law şi tu asehinații, desgustară lumea de ori-ce "tentativă. o Ia ia 

Trebue să vorbimă pe'scurtii de amânduoă. 
I. Law era unii scoţianii ce adunase uă avere mare, “dându-se la unele dia operaţiunile ce îmbrăţişedă co- "merciulii de bancă. Pe. la 1716, veni în Francia şi „fu presentatii regentului: ” Di 

"P'atunci Francia se afla într'uă: mare, crisă .finan- ciară generală. resultatii: ali guvernământulul celui “râu ali lui Ludovici XIV. Oferirea lui Law de..a restabili creditulii publici” și de readuce Francia în- truă state prosperă fuse admisă, fără ces mai mică dificultate. a Ia PI In 1716, începu .banca sea cu capitalului de 6 mi. . li6ne, divisată în 1200 acţiuni, de câte 5000 livre fie-care.  Atribuţiunile esenţiale ale 'acestei bănci fu- 
seră mai aceleași cu ale băncei Londrei: scomptarea efectelorii de comercii , priimirea în depositii a fon- durilorii de. casă ale comercianțilori, efectuarea plă- țilori lori prin viremente de partite, şi, în 6ne, emi- “iunea de bilete la purtătorii și la vedere. 

..-" Incependă a scompta cu 5 la “la, de. 6re-ce taxa „Sscomptei era pân'aci de 7 la %,, tâte efectele de co. . merci se presentară -la banca lui. Law spre: a fi 
14% |



1902... îșseo- EOOXOMTA roremiea., 
„Sconiptate, | Acesta fuse causa, că, în puțină. timpă, „circulațiunea. monedei de hârtiă sc ridică la 60 mili6ne, „adică de 10 ori tat multi de câtii capitalulii: efectivi "ali Dăncel, Acâstă enormă, sporire a emisiuner; mat „fa provocată şi de măsura ce luă guvernului. ca bile- tele” nu numai să fie priimite: în casele publice - în plata. impositeloriă, dar și schimbate de agenții fiscu- - lui. după voinţa purtătorilorii, pe numerariă. | ă „+ Dar Law nu stătu aci, ci ceru şi obținu de la're- “genti 't&râmuri întinse în America , -unde p'atunci Francia avea posesiuni mari. Cu acestă. ocasiune, “elă emise alte 2 mit de acţiuni, din cari uă parte fu "dată Statului, care se obligă a plăti pe,totă anulă 3 milione dobândă. Eli cumpără privelegiulii Indiiloră urientale, . . ia - „.» Pentru ca cine-va să fi pututii ave uă acţiune. în acestă nuoă companiă, trebuia să pos6dă patru acţi- ;uni din cele emise de mai în ainte. . Acestea se nu- "men ume, iar cele emise în urmă filia. 

i. 

„+ Cumpără monopolulă tutunuluț. apoi . oferi a plăti „tOtă, datoria Statului Care, pentru acea epocă, se ri- | dica la uă sumă extremameute “considersbilă, i mi- "ardă şi 600 miliâne, mulțămindu-se drepti dobândă „numai cu 3-la . Acâsta aduse uă economiă . forte mare Statului, care plăti numai 40 milione dobânda, - „pe cândii: pân'aci plătea 80 miline. SI „„. Spre a-și procuru acesti capitală, eii. emise 'ac- -țiuni nuoue, de .500 livre fie-care, şi cari se ridicară „Până In 5000 livre, adică seîndeciră 
Putea să comptede pe unii venită de 80 miliGne, „Provenind de "la privelegele ce-i se acordase pe lungă „cari trebue s'adăogimi p'acela ali retopirel şi fabri-- cațiuinei moriedei, arenda fermelorii 5. Acestii venită 

* 5) Veniturile Statului (imposite directe și nedirecte) se daii, p'a- = tunci, în arendă, de unde cuvântalu ferme.  Aceia Ca le luai se ; Rumeiză fermiar!-generah. pi ” e Mu . 

.
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ÎI permițea a: da âcționarilorii săi.uă dobânda de 5 lay. : i i 
Acumi nu mal tra vorbă de bancă, ci deuă vastă totime de speculațiuni financiarii, -căria i a remasă numirea de system, dati, de p'atunci. Era uă- con- centrațiune formidabilă, era ceea' ce' socialistii vi- stă. a i 
TOtă lumea dori să dobândescă: acțiuni. Spre a favorisa acestă niişcare, Law avu recursii la măsuri 

ce compromiseră întreprinderea sea. Ceru'ca să nu „fe plătită forii numai în bilete de bancă, Tâtă lu- mea se silea a se desface de aurii, şi de arginti, spre' „“a-Şi procura bilete, emisiunea 'acestorii bilete spori 
atâtă-de multă, în câti ele ajunseră a fi de: duoe | - Ori mal multe de câtii chiari suma .ce există astădi: în Francia, cu t6tă mulţimea operațiunilorii ce' se e- 
fectucdă adi și cari p'atuuci n'aveaii locu. ae „De și oferirea biletelorii iu mare, valârea nomina-! lă a acțiunilorii crescu, căci pe atunci nimeni nu-şi 
da s6ma, despre fluctuațiunea valorilorii; toți cugetată: că se în avuțeaii în realitate. ..: . : .: ” "Spre a căpăta sprijinulii curței și nobleţei, p'atunci: tare și puterică, Law fu obligatii de “a asverli în: drepta şi în stânga acțiuni curtisaniloră. N > Pr6 marele săi succesii aduse căderea Sea. Acţiu-: nea de 500 livre ajunse a valora 18,00U' franci. A- 
tunci, fuse unii moimentii fievroşii ce dete nascere a- 
giotagiului. - Cei mai, mulți cumpăraii spre a revinde.: Vendările se făceaii numai pentru câstigi, căci nu-- 
m&rulă cumpărătorilorii întrecea pe ali vândătoriloriă.: Uni cocoșatii câstigă milione, pentru că, în strada de din aintea stabilimentului unde se făcea tocmeli- 
le, împrumuta spatele săi, pentru ca să se facă vi=' ” dele la acţiuiile “ce; treceaii cu uă mare; răpiditate! “din mână în mână. - A te "Cu tte astea,' veni ună momentă în care câți-va'
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individi începură a cugeta. Acesti 6meni cu minte. se retraseră. din afaceri, vândândii acţiunile lorii' cu „beneficii. mare, | , a „*, Din momentulii în care se făcu incepere de a re- alisa , adică de a schimba ațțiunile băncei pe nume- Tarii, începu a se stabili ecuilibrulii întro oferire şi 
cerere, între vândâtori şi cumpărători, ceea ce aduse scăderea acțiunilorii. Dintr'acesta, urmară frica Și dis- . creditul, | A i Pe dată ce, valârea: cea exagerată a acţiunilori 

„SCădu, acționarii cerură să se ia măsuri. . Atunci, se dederă, în locul acțiunilorii, bilete de hancă, pe cari: tâtă lumea se pripi ca să le ia. Dar “Și emisiunea lori fu enormă., exagerată, - ceea ce aduse răpedea 
lori despreţinire, * - | 

Toţi. cerură + mbursarea în uonedă metalică, a că- - Xe sumă nu se ridica nici la a-suta parte a bilete- lori de bancă emise. 
„Se decise licui darea, sogietăței. — Statulii consimţi a continua plata dobândei de 40 mili6ne. Acţiunile, 

de la 18,000 livre, cădură la 40 livre. — Biletele fu-, ră retrase, și, în loci de 5 la sută, ele abia deteră 2 la sută. . PE e 
"Fondată în 1716, banca lui Law Sferși căderea sea la începutuli anului 1720, cu totimea systemului, du- pă ce fuse ocasiunea unui desastru mare, 

II. Cândi sbueni revoluțiunea francesi, din 1189, 
Statulii cădea subt povara datoriilorii sâle. Ca să în- tâmpine trebuinţele publice, Constituanta ordonă vân- (crea  marilorii moşii posedate .de cleră și pe cari ună decreţii le reunise cu domenulă publică. Din cau- sa rarităţei capitalurilorii şi temerea unei contra-re- voluținni, ce putea restitua clerului bunurile s€le, nu- “mărul doritoriloră de a. cumpăra aceste bunuri : era -fârte, micii. Până la efectuarea vândăret, . se decretă, 

“din causa urgenței trebuințelori, neîntârdiata emisiu-
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ne a unei hârtii, representândă valGrea acestori bu- nuri, pe cari comunele, însărcinate cu vândârea, erai 
datâre a le priimi în plată la tâte vândările ce ele 
ari efectua. De aci, acâstă hârtiă priimi dintenntâiă * numirea de Hârtiă-municipală, apoi p'aceea de asem- 
nață, ce le-a rămasă. - - 

Prima emisiune fu de 400 mili6ne ea fu decretată în 
1790. Nevoia sili pe legislatorii -a: decreta mat. în 
urmă ca asemnații să circule cu titlu de monedă, . 
dându-le cursii silitii.. Cu câtii nevoia Statului crescu, 
cu atâtii emisiunea spori! succesivemente. - In 1193, Suma la care se ridica asemnaţii emiși era de 5 mi- 
liarde. Cu câtii se înmulțeaii, cu atâtii ei: perdeaii 
din valGrea lorii nominală. . Totuși, emisianile deve- 
niră aşa de răpedi, în câtii, ia 1795, ele se ridica 
la 20 miliarde. o. 
„Voința unită cu puterea guvernului. celui mai ar- . 
bitrarii ai datoritii să-și plece capul, neputândii.. 
nimicii în contra nature . lucrurilorii: valorea, asem- 
naţilorii scădu, de și Convenţiunea se cercă de a le 
“susține cursulii - prin medii violente și despotice, ca 
proscripțiunea numerariului, fipsarea unui maximumit 
pentru prețiulii. produselori, obligaţiunea: impusă, subt 
pedepse severe, tutuloră particolarilori - de a primi, 
asemnații cu uă taxă “determinată, cte.: - Chiar gu- 
vernulă fuse nevoită, în 1795, a priimi în plată a- - 
“semnaţii pentru uă sutime din val6rea lori!... 

Cu tâte aceste nefericite cercări, subt, consulat, 
fu fondată, după stâruința primului consuli, banea 
Francii, în 1800, .cu capitalulă de 30 milisne de 
iranci. Ea avu promisiunea: de a emite bilete, . în. 
concurenţă cu alte institute de crediti. Dar mai târ- 

"gli se concese numai ei monopolulii 'emisiunei bi. . 
letelorii de bancă. :. . : : Să 
„In 1835, se stabili banca Belgiei ce avu 'perini- 

siunca da a emite bilete. Ca şi cea liegesă, fondată 
,
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în același anii, banca Belgiei făcu erori nemobilisândă 
mai toti capitalulii „să, în loci de'a se mârgini la 
scompta efectelorii -de comerciii cu termenii scurti. 
Guvernulii fu nevoiti a interveni, spre a decreta cur- 
sulu siliti, şi a acorda garanția sea pentru uă sumă 
de 54 miliGne, de și circulaţiunea hârtiei nu fusese 
mare. , a p 

" „Acestă situațiune supărăcidsă determină pe guverni 
a stabi.i uă bancă. pe base fârte diferente. Ia 1850, 
Se votă.uă lege alii cârei “vesultată fu banca naţio- 
nală (din Belgia), | 

țiunile, s6le constaii întru a scompta efectele de co- 
merciă ; și ea drtoresce a ave toti de una în nume- 
rari uă treime a sumei la care se ridică biletele e- 
mise. Spre a nu se depărta 'de aceste obligaţiuni, 

„banca este -priveghiată de aprâpe de comisarii guver- 
“nului, i | 

Uă țeră în care, băncile faci service mari şi „sunt 
luate. de exemple este Scoţia. 

“Ea fu poprită de a nemobilisa capitalulă- săi. Func. 

. 

Mai: de.uă dată cu constituarea băneci din Londra, 
se stabiliră., în Scoţia, mat. multe “bănci, co Pros- 
perară din causa unel clause speciale. Ele se obliga 
a plăti, pentru deposite, uă dobândă uşdră (3 la %). 
ceea ce nu avea loc în Anglia. Elo făcură oficiul 
caseloră de cruţiare ; şi acesti bani erai puşi în cir- 
culaţiune prin scomptă, Prin adjutorulă lori; nume- 
rariulă. circula în Scoţia continualemente. Aceta fu. 

„Câusa că numeruiii băncilorii din Scoţia crescu şi 
„trecu peste sută, | aa 

; Totu așa este şi în Statele-Unite. Din 89, num 
„Tulii la care, se ridicati la. 1814, băncile ajunseră, în 
1856, .la cifra de 1300. Acolo legislaţiunea diferă . 
în he-care Stată, ceea ce face dificilă putinţa de a da. 

„nă idee precisă despre procedatele lorii. Totuşi pu- 
temă spune că, în genere, băncile sunt în Statele-
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Unite instituțiuni libere, ce- priimescii deposite, plz- 
tindii uă. dobândă ușdră pentru capitalurile ce li 80, 
incredinţeda; și totii de uă dată scomptâqă. a 
-. Din-eausa criseloră, ele ai fostii nevoite a Sus-. 
pende plăţile lori. Trebue să. spunemii ca acâstă Sus-:" 
pensiune n'a provenitii din marea emisiune a bilete- 
lorii, ci din neprevederea lori, căci aii ncmobiliatii - 
„capitalurile lorii,. cumii amii vedută c'aii făcutii şi cele 
din Belgia. . a ae 

In: Elveţia, există libertatea absolută a bâncilori! 
În unele cant6ne (Santul-Gall) nici nu trebue. auto. 
risațiunea guvernului spre a stabili” uă bancă, A- 
câstă ț6ră mică. are peste 30 bănci. ce emită bilete. 
Dar aceste bilete emise sunt înirecute de suma nu-, 

„merariulul ce băncile conservă în casele lori. 
7 

„7. — Trebue să spunemi că, — în privinţa cestiu- 
nci do a se sci daca stabilirea bincilorii trebue lă- Ă 
sată sii nu la libera inițiativă: a individiloră, fără în- . 
tervențiunea Statului, —este contestajiane numai în ceea. 
ce seatinge de emisiunea biletelorii. Acâstă desbatere du- 
r6dă de multă; și astădia luati uă importanţă şi may: 
mare, din causa criselori repefate.  Cestiunea acâsta 
âncă n'a priimitii uă _soluțiune detnitivă. Pontru a- 
cesta, vomii arăta argumentele pentru şi cont:a, şi la 
urmă vomi: da şi opiniune an6stră. - | E 
„A. Argumentele adversariloriă 'liberiăţei băncilorii. 

i. Aici nu se află in geoci cestiunsa libertăţei, căci 
tâte naţiunile tindă, asupra unorii lucruri, la unitate, 
iar - nu a diversitate, la libertate: aşa sunt ereută- 
țile și măsurele, ce nu erait aceleaşi în diversele părți . 
ale aceleiaci țări; — moneda, ete. . De aci este avan- tagii a av uniformitate în moneda de hârtiă, bile- 

“tele de bancă. . a, 
.. Diversitatea acestoră bilete împedică circulațiunea . 
inspivândi, după stabilimente ce le ai emisii, mal multă
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s6i mai puţină încredere. Din acesta, resulta uă nc- 
certitudine asupra val6rei lori nominale: ele consti- 
taă unii răi intermediarii alii schimburilor: De a-: 
ci, trebue unitatea în moneda de hărtiă, şi prin ur-: 
nare unii singuri stabilimentii 'care să pOtă emite 

„bilete de bancă. E , 
“Dar datorimi a spune că partisanii libertăţei băncei 
combatii acesti argumentii dicândii :: Răi asemenaţi 
biletele de bancă cu moneda, căci trebue: să le com- 

„parață cu cele-l-alte efecte. de comerciti, promese trac- 
le, bilete la ordine. E A 

După noi, acestea din urmă sunt în erdre, pentru 
că unii examenii de apr6pe ne-arâtă: 10 Că biletele 
de bancă lucrâdă mai multi ca moneda de câti ca 
efectele de comerciiă, căci acestea operă numai unii . 
schimbi, pe. cândi biletele de bancă operă uă scriă - 
de schimburi. O... a ' 

29. Că efectele de comercii implică responsabili=. 
tatea a tutulor acelora ce le aii îndosatii, pe cândă 

„nu &ste 'totii aşa și cu biletele de bancă: ceea ce e- 
„Ste causa ca daca societatea ce le a emisii face fa- 
limentii, purtătorii perdă totalemente (Şi s'a obser- 
vatii c'acâstă perdere “cade: în cele din urmă pe cla-. 
sele sărace).. o a - 

39. Că efectele de comerciii se schimbă pe biletele 
de bancă, adică primele circulă în rațiune 'inversă de 
cele de alu duoilea: daca arii fi acelaș felii, iden- 
tice, nu s'arii face acestii schimbii, mai cu semă că, 
pentru acâsta se plătesce uă scomptă mare. 

Din tâte acestea putemii conchide că biletele de . 
bancă, de şi m'aii mai nici-uă valâre întrânsecă, în- 
tervinii în circulațiune identicamente ca moneda. 

ÎI. Libertatea este celi mai mare stimulantii cândă 
este vorba de îmmulţirea produselorii, dar 'cândă e- 
Ste vorba de intermediariulă. schimburilor, scopulii. 
nu este de a av6 acesti intermediarii în cuantitate



SR DESPRE INSTITUTELE DE CREDITE 309 

mare şi eftină, ci d'ali av6 în proporțiune cu trebu-, 
ințele şi de .uă soliditate mare. Pre marea . oferire. . 
aici ocasion€dă neconveniente. desastrâse. SR 

Să vedemi acumii daca se pâte obține fipsarea. va-' - 
IGrei prin systemulii de emisiune subt supraveghiărea. 
Statului s6u prin systemuli libertăţei emisiune), , 

„* Este necontestabili că primul Șystemiă presintă 
mal multă garanțiă, căci cu ali duoilea: systemi nu, 
este fipsitate, ci ridicare în prețiuri, din causa marei - 
cuantități de bilete emise, emisiunea cerută de tran- „sacţiuni, Daca băncile restrângr.emisiunea. prețiu- 

„zile revinii la vechiul lor scaunii.. o 
"De se întâmplă ca purtătorii, subt impresiunea în- 

diioelilori în privinţa suliuităţei biletelorii să câră atunci, rembursarea biletelorii, una să mai multe bănci nu. 
Ya pute face faciă la acâsta, ea: s6ă ele vorii fi ne- voite “a suspende plăţile lori să momentanemente, 
s6ii definitivamente, făcândă  falimenti, Temerea se „„* Yva comunica, şi toți vorii cere pretutindini rembur-, 
Sarea : suspensiunea rembursărilprii va fi generala, şi. vori urma din acestea desastre 'mari,! . 

Experiința a probatii că, în asemenea circumstnțe, acesta s'a întămplatii neapăratii. Ia , 
„Acesti pericolii nu este de temuti cu systemulii u- nel bănci unice, ce oferesce garanții așa de mari, în “câtă panica nu pâte nasce, căci stabilimentuli este 

“ supraveghiati şi :garantatii” de Statii, care, la nevoie, vine în adjutoruli săi. 
Deci, ceca ce face puțerea stabilimenteloră de cre- ditii este încrederea. . . . , | 
Istoria dovedesce că în țările cu banca unică pen- tru emisiune, rembursârea n'a fostii nicl-uă dată ce-" 

rută din causa neîncrederei. Căci pretutiudeni, ce îm-. „pedica marea .emisiune a biletelorii, mărginiudi ci- fra la care ele trebue să se ridice. . - | 
„III. Băncile particolari! nu se uită, de aprope la 

f
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“taxa schimbul în operaţiunile. lori, adică, fie taxa. “ schimbului favorabilă sâă nefavorabilă ț&rei, ele îm-: prumuta cumii le convine. Ii m 
Cânâii taxa schimbului este mal josii de pari, nu- 

merariuli se exportă, scădere în preţiuri, stremtorări . 
în schimburi și în cele din uemă crise. - 
„Spre a Împedica exportațiunea numerariului, altă -dată “guvernele aveau  recursii' la prohibiţiuni subt 
sancţiunea - pedepselor grele, dar astădi acestă ex- 
portațiune se împedică prin ridicarea scomtal. - - 

. Ridicarea scompter. are duoe corsecuinţe : 1).. se 
presintă, mai puțină efecte de comercit pentru! scom-: „ptati; 2), din causa proâtului, toti “proprietarii de 
numerariii din ţ6ră li speculă, și chiară banchert 
străini. vină: de iai parte la operațiuni. : Este necon- - testabiții că ridicerea scomptei împedică scurgerea 
numerariului. SE IN e 
Din tâte acestea, putemi dice că banca ce singu-: 

ră emite bilete, fiindi că tâte se faci prin întremi-: 
terea sea, va fi însciințată la timpă spre a ridica - scompta, de 6re ce acesta nu pâte av6 loci cu celă- 

„l-altă systemii. Redemăndu-se pe acestii adevări;"ad- 
versarii Jibertăței băncilori conchidă că trebue unitate. „În Italia,-Belgia şi Francia, s'a admisă unitatea de 
bancă. In Anglia, în America şi Elveţia, țări unde 
predomină diversitatea emisiunilorii băncilori, se ob- 
servă, uă tendință către unitate. : i 

B. Argumentele partisaniloră libertăţei, - | 
[. Nu este dreptă a acorda unul Singurii stabili- 

„mentă ună monopolii, monopoluli eimnisiunel, căci este 
inicii a interdice rembursamentele la vedere | 
„II. Pericolulii bănciloră unice este că ele ai nu maj 
uă singură casă, ună' singuri depositii de numerariti:- „Du Sunt în ț6ră diverse grămeat de bucăți de mone-: „dă. Cândă, din cererea trebuințelori, trebue să se: 
exportede numeratiulii, toți s'adresâdă la bancă, care
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” „datoresce. a rembursa Şi iar a rembursa, din care cau- 
să disâcă: De aci, lipsă de fipsătate în val6re. “Acesti 
pericolă n'are locii cu systemulii mai „multorii ..bănct 
de emisiune, în cari sunt mai multii grămedi de. nu- 

„merariiă : aici. scompta nu vari6Qă, ca în primulă casă. 
" IIL: Este pericolosii a face să depândă taxa scomp- 

tei de mâinele numa! a câtorii-va Gmeni: li se con- 
feră ună drepti mat absolutii de câtă, despoțiloră. per-: 
mițându-le, ca prin decisiunea lori, să aducă perderi 
enorme. | A E a 

„AV. Fiindu că lipsesce resortulii concurenței, aceste „_pers6no' poti, până la 6re-care puntă, a fipsa taxa 
dobândei cumă vorii voi cumiă le va. plăcea. -Intere- 
sulă loră este de a ridica acestă taxă. Există daruă: 
neamiciție între “societate, de uă parte, și -acționarii 
băncei privelegiate, de alta, .. e 

După ce amii examinaţii argumentele și ale unora. „şi ale altora, trebue săne pronunțămi pentru care din : aceste duot systeme optăină. leclarămi că admitemii , systemuli unităţei de emisiune, adică uă singură ban- că autorisată de a emite bilete, subt controlulii Sta- tului, cu târe “astea, ne opunemă systemului adoptatii în Francia și în Anglia, unde banca de Francia şi banca de Anglia ai exclusivamente monopolulii emi- siunei, şi adoptămii systemulii din Belgia, unde ori ce persână (individuală s€u colectiră) pâte emite bi- 
lete plătibile la vedere. In acestă systemi, nimeni 
nu ese din dreptulii comuni, căci dea, pe de uă par- te, este numai uă singură instituțiune ce are dreptulii „de a emite bilete de bancă, tâte persânele ai drep- tulă de a emite bilete plătibile la vedere. i 

Totii ce ceremii este ca băncile particolarii ce vorii . avea dreptulă de a emita bilete plătibile Ja vedere să . „Ra fie societăți anonime (regi No.3 de la capii VIII „priima parle), ci subpuse dreptului comunii, adică sub- 

,
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“puse la tâte perderile, 'cumii se urmâgă 'cu băncile din “Scoţia... Sa N 
“ Scimii că pre puţine persâne sunt tentate a face usii de dreptulă concesii, peutru cuvântul că cei ce “aa nevoie de 'biletile de bancă preferă -pe cele emise „de banca recunoscută, biletelor emise de societăţile private seci de particolari, ca plătibile la vedere. A- vantagele ce determină acâstă preferiuță pentru bilo- "tele emise de unii singurii stabilimentii de creditii sunt „. Yeale; ele se poti resuma: a „1 Biletele circulă cu uă mai mare încredere în t6- „tă tera, de Gre-ce bilete emise de societățile private „> “Şi de particolari sunt priimite fârte dificilamente scă nici de cumi în cele-l-alte părți ale aceleiaşi țări: -n'aii cursii pretutindeni, 
Pre câtă stabilimentele ce emiti bilete se vorii în- " niulți, pre atâtt. aceste neconveniente 'se adaogă. ! . 2" Soliditatea este mai mare cu unica emisiune. . „» _8* Emisiunea este unu faptii ce lucrâdă nu numai “în rațiune nedirectă asupra celori ce priimesci, ci asupra situațiunei economice a tutulorii, căci cândă "este “exces preţiurile se ridică ,- cândă este contrac- țiune prețiurile scadă. Acâsta, cu emisiunea multi- plă, ne arâtă că va spâdura de particulari a modifi- ca plăţile, ceea ce nu pâte av6 locii, avândii uni sin- 

gură stabilimenti regulatoriă ali creditului. 
4” Circulaţiunea este mai mare cu emisiunea uni- că de câtii cu emisiunea multiplă. Acesta pare stra- 

ni, căci, spre a coborâ taxa scomptei, trebue uă o- . ferire mai mare de capitaluri. Cu tâte 'astea expe- - „Tiința demonstră contrariulii, Așa: în Elveţia unde există uă mulţime de stabilimente .avândă dreptulii de emisiune, circulațiunea fiduciariă este. mai nulă. 
„In Belgia, pe cândii erai patru stabilimente ce- emi- 

țeaii, circulațiunea fiduciariă era mai mică de câtă a- 
stădi. Din contra, în Francia, ț6ra unde monopolulii 

4
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celii mai absolută există, suma biletelorii emis= este 
enormă. Aşa dar. multiplicitatea emisiunilori nu lu-, 
credă asupra taxei scomptel, spre a o face să scadă, 

50 În timpurile grele, cu uni stabilimenti unică, 
cererile "de rembursări sunt mai mici, de 6re ce a- 
ceste rembursări sunt numerâse cu „stabilimentele 
multiple, | a . | 
"69 Cu stabilimentulii unică, se pâte, în crisele cele 
mari, av€ recursii la cuxsulii silită, căci Statulii pote 
garanta emisiunea, ceea ce nu pâte face cu multipli-" 
citatea băncilori, | a 

Scimii deja că cursuliă silită este uă măsură extre- 
mă, pr€ eficace când nu se abusă de dânsa, adică 
cându nu este decretată fără a fi provocată de moti- 
ve puterice. e 

De cursulii silitu, industrialii şi comercianții sunt 
"forte mulțămiţi, de şi ei sunt dintre toți cei mai lo- 
viți de acâstă măsură. Causa acestei mulțămiri este . 
că ei găsescii mal. cu facilitate ascompta efectele 
lorii de comerciii, ceea ce se înţelege, de 6re-ce a- 
tunci, banca dă în schimbi numa! bilete, - 

S. — Amit văduti că partisanii libertăței băncilorii 
acusă pe nepartisanii acestei libertăți că dai unul sta- 
bilimenti unică puterea de a mări taxa scomyptei, 
putere exorbitantiă, ce, de arit fi adevărată, ne ari 
face să renunțămii la acestii systemi. - * 

- Să vedemii aşa este? - | 
” Ceea co determină taxa scomptei este balanța ce- 
rerei capitalurilorii de uă-parte, și a oferirel capitalu- 
rilorii de alta. Deci, pentru ca taxa scomptei să p6- 
tă depinde d'uni singuri stabilimentă, trebue cra: 
cesti stabilimentii să fie singungii: domnii-stăpâni- 
torii. ' Dar nu este așa, căci concurența există. Daca 
uniculi stubilimenti arii voi să ridice taxa scomptel, 

- 14 2
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Bimeni nu s'ară mai adresa la dânsulă, fio-care -li arii lăsa să urle... o [ îi | E Incuisițiunile făcute în.Anglia ai probatii: că Ju- crurile se petreceaă realemente astii-feli. e 

"9, — Intre cele duvă systeme intermediarit, este sy- Stemulă mixtă, practicată în Statele-Unite ale Ameri- cet, și preconisati: în ultimii ant de D.. Michel Che- valier. ai ! Acestă system constă a permite. ori-cărui stabili- mentă de a emite bilete, cu condițiunea de a depune în rendită în thesaurulă Statului în vumerariă suma la care se ridică biletele emise. Atunci, Statul pu- ne uă inscripțiune pe fiv-care biletă, spre a face cu- "Oscută că-i garantedă plata. Emisinnea nu pote în- trece cifra depositulul, 
"Ca: acestii systomii, purtătorii biletelozi nu sunt CXLEȘI la nici-uă perdere, căci are tre garanţii: 1) efectele Scomptate, 2) depositulii în casa Statului, şi 3) banii aflaţi în casa bâncilorit (Vencaissa), Dar acestă System presintă unii alti neconveni- enti multi mai gravii, mat cu sâmă de ari fi intro- dusi la noi, unde cheltuelile publice anualemente în- trecă cu multi veniturile, Elă permite de a trans- forma mai tâtă datoria publică, adică de a o moneta. Dispuindă de atâta Sumedeniă de numerariă, guver- nuli pote abusa, intrândii în alte cheltueli. Apoi un- de puneţi şi acâsta Că. nu este nict-uă proporţiune economică . între datoria Statului şi trebuințele țărel de monedă fidăciariă pentru circulațiune, Acestă ra- poită trebue păzită, căer alminterlea, ami Yădutu-o, biletele sunt Subpuse desprețiuirel. “Acâsta arii fi repetițiunea desastrâsei experiinţe făcuta de Îiaw, ceea ce s'a Teprodusii şi în America,
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CRISELE COMERCIALE. 
1. — Ce este uă crisă comercială? -. 
2, — Care este causa acestui fenomenii? 
3. — Cândii se produci —ele? | 
4. — Cele duce împortanțe ale cestiuney criseloră 

- 1. — Uă crisă comercială este uă încurcături subită a afacerilorii, care le turbură mersul ŞI în 6re care mesură le suspende cursul. Ele lovescii creditulii şi tâ- 
răsci după dânsele desprețiuirile valorilorii comerciale şi valorilorii publice. Ca consecuințe, ele aducii totii de 
una după dânsele unii numără mare de: deconfituri: încetări de plăţi, falimente, suspendaiez sâii domoti- 
rea muncel în aplicare, coborârea salaielori, novân= 
dârea mărfilori, suferinţa - tutuloră claselori .societă- 
țel etc.” : i ae 

2, — Acâstă maladiă a creditului este ună feno= 
menit cu totulii modernii, care s'a ivită în timpurile. 
moderne, căci 'mai în ainte lumea se servea forte pu- 
ținii cu creditulit, Causa criselori comerciale este dar 
desvoltarea . creditului. “ Pentru - acâsta,. țările în ain- 
tate pe calea civilisațiunet, în cari creditulii s'a des- voltatii şi lățitu aşa de multi în câtii ana tote ope- 
rațiunile comerciale se râdtmă pe creditii, ca Francia :. şi Anglia, sunt afectate de crise, de Gre ce țerile cari usă forte puţini de creditii, ca' Rusia, România și Turcia, scapă de: aceste maladii sâu sunt mal puțini: atinse. „Daca tote s6ii cea mal mare parte.a traasacțiune- lorii S'ari face cu bani în numărătâre, seu dândă- produse pe produse, crisele n:'arii av€ loci; căci a: 
tunci numa! violențele fisice s6ii lipsa absoltă a Secu 
rităţei ară putâ împedica mersulă- lucruriloiă,
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3. — Criscle se produci în urma anilorii excesiva- mente prosperi. - : , 
Ecă cum, i SERIE | 

Scimi că tâte ţările ce progresâdă faci anuale- mente economii ce ;sc ridică la uă sumă târte. consi- 
derabilă. : In Anglia,. acestă economiă se ridică la 2 
miliarâe 700 mili6ne; în Francia, ca se ridică la 1 
miliardă; îu- Belgia, la 200 mili6ne ,: şi' așa mai: în- 
colo (regi No. 7 capi IV, prima parte). | 
„Deci, cândi acâstă 'economie este “pusă la disposi- 
ţiunea rațiunei, lumea trebue să caute a o întrebuin- ţa, a opera întreprinderi. . Atunci se presintă uă cuan- 
titale de projecte: nuoiă.. Dar mai totă-de-una cuan- 
titatea de-projecte nuoit ce. facii apelă la cruțiarea, „națională întrecii, în timpulă presentii, suma acestei 
cruțiări. - Atusci, lumea are recurs la crediti: pen- tru diferință: se subscriăi acţiuni, a cărora sumă. se „Teguledă a fi vărsat, treptatii. | a 

Acţionarii credă că întreprinderile ati să d6. bene. 
fice, şi că n'aii să verse numai excedentul, spre a 

“trage restuli acțiunilorii. E 
Comercianții: şi industriali nu remânii mat în;apoi, și ci se împrumută, voindă a produce mai .muluui, pentru că în acesti ant de abondanță preţinrile sa ridică. Și unit și alții nu cumpără numai cu banii 

lorii, ci şi cu bani străini, pe cari -și-l procură priu 
adjutorulă creditului, €ngagându-se a plăti cu ter: 
men... Ra i 
;. Dificultatea începe cândiă este vorba a se face văr “sămintele, a se. rembursa datoriile contractate, şi mai “cu s6mă pe dată.ce trebue a se. face plăți în străi 

„_nătate, căci scimii dejă c'aceste ultime plăţi se faci 
numai în. numerariii. .. E a 
„Acesti numeratiii este luatii de la bancheri, cari, - 

vădândii numerariulii căutatii, ridică scompta;.cu al- te cuvinte, creditulii,se restrânge.- | Ma
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> Atuuci se; produce uă fugii-în-apoi (recul): dintru ântâii unii timpi de stare în loci, apoi uă scădere ce merge treptati. PE e a: . 
i Cel'ce au să plătâscă sunt obligaţi a vinde.. Din acestii momentii, oferirea fiindă mare, scăderea con- tinuă de: a 'se produce, totii -aşa de -răpede precumi- a fosti ridicarea. Acâsta are de urmare falitele. Ele aruncă alarma în 'piagiă.. Creditul 'se restrânge de totii. Efectele. nu mat sunt priimite.:- Se. cere: de la bănci rembursări, şi 'd'aci în ainte desastrele 'se țină. lanță. ” a Ra 

4. — Cestiunea criseloră are duoă importanțe: 10 din puntul de. vedere curatii economitii, 20 din pun- tulă de vedere practicii. ; : i E A. Din:puntuli de vedere, economici; avent pu- ţinii de adăogatii la cele ce amii disii dejă, tractândii despre divisiunea muncei, despre machine, despre a- sociațiune. şi despre industriile agricolă, manufactu- . riariă şi comercială. Crisele sunt pentru societățile moderne - cercări crude.: “Este durerosii pentru dân- sele de a ved€ perdendu-se uă dată atâtea avantage ce poseda. Da. şi trecă iute, ele nu lasă. mai puţini urmele rele ale trecerei lori. .. Multe stări particularii se afundă, şi tâte cele-l-alte“ sunt -mai multii sii mai puțini atinse. Uă parte a societăței vede nimicindu= sc în câte-va dile fructele mai multorii ani de cru= țiari. Adese-oni, chiarit demoralisațiunea coprinde pe * muncitori. Aceste rele ati siliti. pe economisti a stu- dia causele acestori accidente funeste, pentru a de- turna, pre câtii se pâte, efectele lori, 
B. Din puntul de vedere practici, crisele at mare importanță pentru toţi, căci ne dă mețliile de a cu- "n6sce dinainte sosirea acestori crise, şi de a pro- fita, beneficia, în locii de a perde din causa lorii. Crisele comerciale se poti preved6. Uni! ECOn0-._
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misti le-ait pregisii Mitru, câtă privesce. epoca şi mer- 
sulă loră.: --- 
In loci dea cumpăra pe croditii Și: cu terineni, 

“comercianții “ „cu minte arii datori .să vândă pe bani 
“Şi să încasede t6te resorginţile lori, putândii mal în 
“urmă a cumpăra eftină, . căci crisele despreţiuescăi 
totă, .precumii amii: vădutii. 

Pe lângă acestea, arii. mal resulta că arii profita 
de actsta şi “generalitatea țărel, căci, prevădută, cri- 
sa va fi mai mică şi:nu va. „av6 'consecuinţe așa de 
desastrâse. 
„Putemii resuma astă-feli circumstanțele ce aducii 

crisele, .Bunt trel principale: | 
„10 Întrebuinţarea de malte iustrumette de credit 

și de pr6 puțină numerariă; . 
2* 'Transncţiuni multe făcute cu termenii; 

"30 Desregularea' comerciului exteriori ce necesită 
exportaţiunea numerariului. 

- Jar mediile recomandate de economisti spre a pre- 
veni crisele sunt: 
“12 A le preved;, consultând cele, trei circumstan- 

ţe de mal susă; . 
: 20 A ridica scompta,, căci acâsta face multă bine 
atunci: 1) readuce bani în țâră, 2) împedică lăţirea 
“afaceriloră, prin impuţinarea bencficelorii ce cumpă- 
rătorii aă i de sperat - | 

 



+ TIDLULĂE 1, 
„Despre gurele-de- desfacere ale producțiunel, Balanța 
comerciului, Protecţiune, Colonii şi Libertatea schim- 

i buriloră (comerciului). 

2 CAPU IX... 
GURILE DE DESFACERE. 

— Gurile-de-desfacere. ! 
— Amintirea principiului pe care se vegemă theo- 

ria gurelori-de-desfacere. ăi 
— Corolariulă acestei theoril. 

'— Consecințe. | a 
— Ohjecţiunile ce se faciă- âcestel îhcoril.— Re- | 

futaţiune. n 

B
R
 

Pu
se
 

, 

1. — Prin gurk-de-desfacere 1), se înţelege pentru 
produstori: megiile de a: efectua schimbuli 'produse- 

„loră ce aii crâatii pe .acelea-de cartel ai trebuin- 
> -ţă; cu alte cuvinte de a găsi consumatori, este posi- 

bilitatea de a vinde uă cuantitate mat mare sâit mat | 
mică -de produse. i 

" Datorimi lui-J—B Say lămurirea acestei părţi a 
sciinţei, precumă datorimi lui Adam -Smith demon- 
straţiunea minunatelori efecte ale divisiunei nuncet, 
“Acâsta-explică pentru ce amii preferanti a ne măr- 
gini să copiemi gisele-lui Say asupra materie. 

„2. — Subt. No. 5-de la capii V, titlulă 1. ami de- 
monstrati că produsele se schimbă, se vândă pe .pro- 

_ duse, banil intervenindii numai spre a facilita aceste 

1) In limbagiulă economică, carintele 1trgu şi gură-de-desface- 
re (marachă ot. dibouche) sunt mat sinouime. 

N 

,
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- schimburi (cegi și Ap. 4 de la. âcolașii capu şi titlu). - mâcesti bani intră în mâna acelora ce vorii să cumpere prin, vândârea- unul altă produsi; Omulii ce voiesce a cumpăra datoresce a. Începe prin a vinde, şi nu pâte -vinde de -Câtii ceea ce a produsi sâii ceea ce alţii aii produsi pentru dânsulii. Daca pro- prictarulii fonciariii nu, vinde cu propriile. scle mâi- - ni “porţiunea de recoltă ce-i vine pe titluli de pro- prietariii, arendașulii Şăti, o vinde pentru densulii. Daca: capitalistulă ce a făcutii avanțe unei manufacture spre „a lua dobânda acestorii avanțe,-: nu: vinde elit însuşi uă parte. din produsele fabricei,, manufacturiariulă le 
vinde pentru dânsul... In toti modulii, cu produse cumpărămii ceca ce. ai produsi alții. Chiară ună pensionarii ală Statului, ce. nu mat produce nimică, nu 'cumpără- unii lucru fără numai pentru că are. drep- tulii de a profita de uă parte din lucrurile produse. 

1-8. 3— „Ce trebue să conchidemi de aci? Daca cu produse cumpirămii produse, urmedi, că fie-care pro- dusi: va găsi cu atâtă mai mulți cumpărători, cu câtii tote cele-l-alte produse :se. vorii; immulți, mat multă. Causa -pentru care acumi se cumpără, în Francia, de duoe oil mai multe produse de câtii:subt domnia nf. serabilă alui Carolii VI nu este fiindii că astădi sunt bani mai mulți, ci pentru că Francesil producii as- 
țădi. de duoe: ori mai multă. | TOte aceste lucruri se 
cumpără unele cu altele. Se vinde în Francia grâii 
mai multă, pentru ca se fabricedă postavi, şi multe 
alte lucruri în cuantitate mai marg. Chiarii produse. - necunoscute, strămoşilorii, nostri. sunf. cumpărate cu alte produse, despre cari, ei n'aveai: nici-uă idee, A- cela ce “produce orologe. (ce nu se cunosceaii subt Carolă VI) cumpără cu aceste oroldge pecioci (ce nici- ele: nu. eraii 'cunoscute patunei) a ci 

Daca aceste fapte. sunt proba “principiului aședatii,
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alte fapte sunt ca contra „Cercare, ceea ce face ca de- monstraţiunea să fie: complectă. i ai | „Uă recoltă rea aduce: vătămare tutulori vândări- lorii, Certamente,. unii timpi nefavorabili ce a djs- trusi grânele şi vinurile dintr'uni anti n'a pututii, în acelaşi: momentiă, distruge şi numerariulii. Cu tâte ăsteă vendârea - țăsăturilorii sufere de acâsta, din a-: : celii momentă chiarii. Produsele zidarelui, lemnaru- lui, -tâmplarulu, acoperitorului de case, etc., sunt maj puțină cerute. Totă aşa este și cu - recoltele făcute de arte şi de comercii., î), Ş 

; 4 — „Prima consecință ce .putemii .. trage din a- cestii; adevăr impoitanti, este că, în. 0ri ce Stati, pre câtii producătorii sunt numeroși și nrodusele mul- tiplicate,.pre atâtă gurele de desfateri Sunt facile, va- riate și vaste. In ţările În cari se: produce multi. se „crăadă substanța cu care cumpărămi; val6rea voii să dicii.:: Căci banii fate numai. unt: oficii, trecătorii in acestă înduoitii schimbi. : =: a Vedeţi, domnilorii, că toți sunt interesaţi la pro- speritatea tutuloi,; şi că prosperitatea .unuy felă de in- dustriă este . favorabilă: prosperităţel tutuloriă. celorii- l-alte. ..In faptă, Ori-care. arii fi industria ce cultivă, talentuli ce desvâltă, cinc-va găsesce multii mai bine să le intrebuințede, Şi Să tragă dintr'ânsele uni profită » multi mai buni, cu câtii se află împresurată' de 6- meni ce căstigă el-ânşiși. Unii. bărbată cp talente, pe care-l vedeți vegetândii tristi . întruă țâră ce de- „Clină, arii găsi uă miă de-împiege ale facultăţilor 
ce: E SE m ;.1) Acesta fiindă unii adevără ;neeontestatii, oil-cine' vede câtă este culpabilă acelă. guvernii care, prin imposite necugitate bine, -scumpesce obiectele de prima necesitate, ca carnea şi ca păinou. Din aceste măsuri, tâtă luraea' “sufere, dar săracit mat: malti "de câtii avaţii, pentru că, precumii amii 'maj disă, ei sunt mar nu- meroşi pretutindeni (cedi și: Vo, 3 de la capă MI, -titlulă 1).
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“s6le întruă ţeră productivă, uide capacitatea sca art 
pute fi împiegată şi plătită, : . ea 

“ „Oraşele. sunt interesate la prosperitatea cămpi:loră 
(satelori) şi reciprocamente. Și unele şialtele aii să 

- campere cu' atâtii mai multă cr câti producă mat 
multi, - E i 

"“ *„Populii sunt interesaţi la: prosperitatea altori po: 
puli, sunt securi de a; prefită de opulența celoriă-l-alţI ; 
căci nu este nimici de căstigată cu unii populii ce 
pare cu ce .plăti. - De aceea-naţiunile mintâse favo- 
risă din t6te puterile lorii progresele vecineloră loră, 

„Uni populii ce prosperă trebue dar să 'fi6 privită 
mai multă ca amici utilă, de câtii ca ună concurentă 
percolosii. : Nu e bine ca naţiunile forte să slăbâscă, 
pe cele mici. S'a vădută comercianti din Londra: şi 
Marsilia temându-se de liberarea Greciloru şi de con- 
curența coinerciului lori. Asta va să-dici a avi-. 
dei strâmte și' forte false : Ce comerciii potă face 
Greci. nedipendinți care să nu fie favorabilă indu- 
striei nostre ?. Potii ei -a ne aduce produse făra a 
cumpăra și foră a duce. la dânșii s6it aiurea pentru 
uă val6re ecuivalentă ?. Și anca ci vori bani, cumi 
alti-felă îl putemii dobândi chiarii not, daca nu prin 
produsele“ industriei n6stre? In toti modulă, unii po- 

“pulii ce prosperă este favorabili prosperităței n6stre... 
-_mâvuţii sunt interesați la prosperitatea avuțiloră, 
şi reciprocamente., | e pia 

„D. Josăphe - Garnirr,. care, în elementele s6le de 
-economiă politică, n'a făcută altii de câtii a compila,. 
totă ca noi, conchide astu-felii:,. Așa dar Economia 
Politică este de acordii cu charitatea chrestină; ea 
este adjutătârea moralei; ea va contribua a realisa 
pacea între națiunei și concordia intre clasele de ce= 
tățeni neegale în privinţa cererilori., a 

Aceste adevăruri eraa necunoscute chiară în cla- 
sele cele mal luminate din timpurile ce ne'aă precesii,
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Dă aci, uă. mulţime de prejudecăţi în cari ai căduti chiarii spiritele cele may mari, ca Montaigno, Voltai- ze şi alţii. a ii „ Patuncă se credea că avuția constă numai în banii, în metalele preţise, aurii şi argintii. Aceste ohjec- te eraii p'atunci în cuantitate limitată, căci sviința Dhimici şi aceea a artelori mechanice, prin urmare a matalturgiei, parte a industriej cătractive, progresa- scră frte puțini, nu ajunseseră a îmmulți metalele prețidse, ca acumi. De aci, toți cugetaii că uă na- țiune nu se putea înavuţi de câtii sărăcindă puă altă. națiune. Montaigne dicea : Dauna unuia este profi- tul altuia. Chiari Voltaire ma scăpatii acestei gra- Ye erori. Eli dice că patriorismulii constă întru a dori răulii veciniloră săi. Naţiunile se considera ca neamice, ” 
„Ci: câtii surtesmii mal fericiți, not cari, prin sim- plu-ii progresă alti. Iunineloriă, amii dobânditii certi- tudinea că, afără de ignoranță şi perversitate, p'a- vemiă. neamici may mari, că “tote națiunile sunt, pria - natură şi interesele loră, amice uncle cu altele ; ŞI c'a dori prosperitatea celoră-l-alţi populi este a iubi Şi servi ț6ra nâstră,“- (. B. Say). 
„De multă timpi religiunca și filosofia Cici: 6me- nilorii să vieţiuâscă în pace, 'să se adjute între dân- sele. spre a culege bunurile „ce le destină natura, şi de multi timpii sunt tractate de chimerice gene- “rosela- lorii dorințe. Xeă că uă sciință, ocupată de travaliurile cele mai materiale, vine, învățiăndu-ne “mediile” de a cresce avuţiile nâstre şi bucuriile nâstre, a demonstra că interesulii nostru datoresce a ne duce | să urmămii consiliurile pacifice ale religiunei şi filo- sofie!. Pre câtii luminele. se voră 'respândi, pra a- tâtă mat bine voră judeca căc'elă mai puterii adju- ătorii ală moralej este Economia Politică,“  (losef Droz). . * i i
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5. — Thoeorii lui J.—B. Say, pe care amit desvol- 
tată-o subt numerile de mai susii, -i s'a objectată un fe- 
nomeni ce se reproduce în timpii de crise (zegă ca- 
pulă VIII titi 1). Scimii c'atunci numerariulii de- 
vine scumpii. De aci, adversari! conchidii că produ- 
sele nu se schimbă pe produse, ci pe numerariii. Daca 

“produsele se schimbă pe produse, dicii-ei, de unde 
es crisele, provenite dintr'unii excesă de producţiu- 
ne, cu alte cuvinte, cumii se întâmplă că în unele e- 
poce tâte produsele suprabondă de uă dată asti-fetii 
în câtii nu se pâte vinde măcarii-ce? * ” 

Vorbindii despre suprabondanţă (Capii XVIII, Par- 
tea I) şi despre crisele comerciale (capii VIII titul 1), 

“amit demonstratii că ea nu pâte exista de uă dată în tote 
ramurele industriei, ci numai în unele dintr'ânsele. Âm- 
plutura, r&ulă este numat parțialii. Acestă suprabon- 
danță a cătorii-va produse lovesce atenţiunea, fiindi 
ca cei ce le ai se plângi, şi plângerile lorii ai re- 
sunetii. NE , 

Industriile fiindă solidarie, scimiă că, în cele din 
urină, fie-care lucrâglă asupra celorii-l-alte. 

  

CAPU x. | 

„BALANȚA COMERCIULUI SFU SISTEMULU 
MERCANTILU, 

1; — Ce este balanța comereiuluy? 
2, — Pe:ce este întemeiată acestă iheoriă ? 
9. — Domonstrațiunea erdrei pe care este basalii 
„+ SyStemuliă mercantihă.: | 

"4. — Consecuințele formidabile ale acestei erari. 

1.— Balânţa comerciuluă este representaţiunca schim- buriloră uner-naţiunt cu cele-l-alte naţiuni. Acestă ba- -
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lanță se dicea favorabilă, când suma exportaţiunilorii 
întrecea p'a importațiunilorii;: din contra era defa- 
vorabilă, cândii: importaţiunile întreceaii exportanţi- 
unile.. -Acestii systemiă în sciința economică este cu- 
noscutii sub denumirea de mercantilii, de la merz, martă. 

2. — Acestă theoriă eronată se redima pe falsa i- 
dee că excesulii exportaţiuniloră asupra importaţiu- 
nilorii era plătitii în numerariă, ceea ce sporea masa 
numerariului deja existândii, care, p'atunci, se cousi- 

” dera ca avuţia cea mai excelentă. Plata în numera- 
riă era unii profită curatii. pentru-țâra ce-lă priimea 
şi uă perdere pentru accea ce-lii perdea. ... | 

Dândii cregdămentii acestorii eronate noțiuni, .minis- 
„trulii financelorii Franciei, întrunii raportă asnpra si- 
tuațiunei imperiului, după ce. stabilise că exportațiu-. 
nile se ridicaseră la 383,00,000 franci, de 6re ce im- | 
portaţiunile produselorii străine şi de numerariii nu 
întrecuseră 350,000,000 franci chiiima excedentulii ex- 

„portațiuilori celă mai frumosă resultati ce s'a pu- 
tut, obţine vre-uă dată, e 

- 1 După 56 deani, Ministrul Financeloră din Romă- 
nia (lice: „In anulă 1867,.s'aii exportatii din țeră pro- 
duse în valâre de lei vechi 267, 390, 211, şi S'aii im- 
portată mării -vămuite. pentru uă valâre de lei vechi 
181,381,023, prin urmare excedentulii de exportă 
este de lei vechi 87.009, 179.. Da vomi admite că 
mărfile nesubpuse la taxele: vamale să fi fostii în va- 
l6re de let vechi 27,000,000, totzi mai remâne unii exce- 
dentă de' peste 60 milione, 'pentru care ţările stră- 
ine au cumprată mai multii de la .noi, de câtă ne 
au vândută De o e. a 

.. 

1.2) Projectulă de budgetiă generale pentru veniturile şi eheltueli- 
de Statului pe. ezercițiulii anului 1568, p. 6 din expunerea de 
notite. — Imprimeria. Statului, - i , 
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3. — Graţiă progresului 'ce' a făcutii, sciința econo- miei politice a învederatii că “Suposițiunile pe: carâ se basa systemulii mercantilii Sunt absurde. : „= Mal ântâiii trebue să observămii că evaluațiunile va- male, prin adjutorulii cărora ajungemiă la constatarea imărfilorii exportate şi importate, sunt unii ce arbritra- riii, fiind că valGrea este esențialemente variabilă. „* Ală duoilea, chiarii cândi vama 'ară reuși. a da ex- portațiunilorii şi importaţiunilorii - adevărata lori va- - l6re, totuşi nu resuită că excedentul exportaţiunilorii asupra importaţiuniloră, constatate a Să ne vie în nu- merariii, “căci trebue să scădemi din aceste exceden- tu: 4) importațiunile ce nu sunt subpuse la taxele va- - male;:2) pe cele: băgate' în' ț6ră prin adjutorulii . con- irabandei 1, şi-a cărorii valâre. nu se constata- tă; 3) perderile Provenind - din . diverse cause, des- pre cari vama-nu ține nici-uă socotelă,: ca naufragele, ete.' Unde mai puneţi. cheltuelile cele mari făcute: de uă parte a junimel : nâstre ca:să studie în unirersi- tăţile străine” cumii:și de, unele familii avute ce. se ducii pe toti anulă de şedu câte-va : luni în străină: tate ? Tote "aceste persâne iaii. din țeră: bani s6ă: în natură s6ă prin adjutorulii . tractelorii. foră să mai rcyie-ț&rei nimică. din 'acesti : bani, și foră să se ţie vre-uuii comptii despre donși i „” Tâte” aceste 'cause.. facă 'ca indicaţiunile “vamale să fie forte depărtate de adevăr, ...î... Dar admițând aceste constatări de adevărate, ele nai: nici-uă importanţă. în cestiunca ce ne preocupă. . In faptă, pe:ce “ne întemeemă a' considera banil im portați,. ca. uni: căstigii, : iar mărfile : importate “ca :uă perdere? Noi scimi că în Schimburi, afâră numat de 
1. Cont-ubanda este Operaţiunea de a băga întruă țeră “măra străine, fără a plăti taxele vamale.: Ca câtii taxele vamali sunt „mar 'r0ari,: cu atâtă subpuşii caută să întroducă mărfi pe ascunsi, Ecă că în unele casuri chiară legea provăcă la nemoralitate, |: ICI
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casuri excepționale, (cândă intervine sila, viclenia şi ignoranța), valorile se ecuilibredă, și că, 'prin u-mare val6rea mărfilorii exportate. este representată de va= I6rea mărfilori importate. - i, A „Orl că noi Românii, în schimbulă produselorii n6s- „tre, ami. Juată bani cu cart cumpărămii produsele: “ străine ce ne lipsescă, ori că ami luată chiarii aces- -. te-produse, nu este toti aia? Aşa este că nu per- demii nimică în' acâstă: operațiune? Daca . fie-care din noi nu. perdemii nimici, cumit 's'ară put6:ca to- talitatea operațiuniloră nâstre să . constitue Dă per dere? : i, „Nepoţii. nostri, dice D. A. Clement, se 'vorii: mira a-şI explica că a trebuitii atâta. timpi: și griji sprea discuta niste „asemenea miserii,: dar, ceea ce-l va pune și mai multă în mirare este că, după uă jumătate de seculii de discuţiunni aceste ueiiţelesui, aceste asină- ril umilitâre să potă âncă forma în acestii momentii * fondulă. doctrinei comerciale'a celorii mal mulţi 6meni ce dirigii afacerile Dublicee ce - j -:. D. Charles: Coquelin 'a învederatii prin cifre absur- ditatea "acestei doctrine, - Resuinimiă aici acestă. de- monstrațiune, i si ar a "Să presubpunemi uă.navă ce. plâcă:la.. America dintruni -portă: ali Franciei, de la: Havru. La ple- care, povara' navei: este. evaluată. la 100.000 fe, „Va ma dar înscrie acâstă sumă de 100,060. î.: pe regi- strele s6le.:: Dar aceeaşi “povară în America face maj | multi, căci din preţiulă veudărei trebue să se plăte: scă navlu, asecurarea, comisiunca , - curtagiuliă (sam- sarlikulă) ;: .cheltuelile de: încărcare, de descăreare şi altele... S'admitemă -. că ea: se. va: vinde. 120,000. fr. După ce din 'acâstă' sumă se ia: uă parte pentru pla “ta cheltueliloriă, cu restuli se Cumpăra zahariă.: Ast- felu, la înturnare, nava aduce „uă povară mal' forte 
a Dai 

. 

4
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de câtii aceea ce avea la plecare, camit 120,000 fr: 
în locii de:100,000, şi acesta fără ca Francia 'să de- 
bursede uă centimă măcarii:- : 

Dar asta nu'e totă. Zaharulii cumpărată în Ame- 
rica „va vala mal: multă în Francia, pentru că din 
nuoii sunt de făcutii cheltueli: de transportii. Să pre= 
“subpunemiă că povara va face 140,000 fr. Aşa dar 
acestă povară care, la plecare, făcea numai 100,000 
franci, revine subt uă:altă formă, ridicată prin spo- . 
riri succesive la 140,000 franci; și totii, o repetămii, 
fără ca Francia să. debursede' uă centimă .măcari; 
nici să contractege vre-uâ datoriă pentru fiitoră. E- 
ste ună simplu “schimbi de mărfi. Cu tâte astea, 
vama: vă înscri' acumii 140,000 fr.. în colâna impor- 
taţiunilori. $i d'aci va conchide după principiile ad- 
misc că acâstă operaţiune se resalvă într'uă balanţă 
defavorabilă Franciei, și cacâsta remâne să d6 în 
numerariii 40,000 frând. . e 

Pentru America calculul: ară fi cu .totulă: altulă; 
pentru că colonia n'a fosti puntuli de plecare. ali 
expedițiunei și n'a procuratii mediile de transportă. 
Pentru dânsa, în adevării; mărfile. importate 'din Fran= 
cia valaii 120,000 frauci și ai datoritii a fi evaluate 
totii atâtă de vama sea; zaharele exportate în schimbi 

_valaii: asemenea 1,200,000 fr. pe loci. -. Așa dar . în 
ochii vimei Americei totă deraverea: acesta este nu- 

„mai uni schimbi de mări,. ceea ce şi este în reali- 
“tate... Aşa dar: aceleaşi operaţiuni: potii fi .prețiuite 
întraltii feli în cele duot țări ce” trafică împreună, | ă 

„_precumit ' ele constituă puntulit de plecare s6ă pun- 
-tulă de sosire ali expediţiunei, una 'găsindii uă ba- - - 
lanță de 'soldatiiacolo unde ceai-l-altă 'nu vede uă 
asemenea balanță, și acâsta presubpuindii totii de-una, 
ceea ce. este rarii, evaluaţiunile celoră duoă vămi 
perfectamente concordante. i a 

Ce temeiii se pste pune pe niste asemenea calcule?
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:După noi tablourile: date de vămi nu sunt de nici 
ună altii folosii, fără :numai pentru a da, prin :com- 
„parațiunea unui ani cu anit anteriori, uă idee destulă 
de exactă despre diminuările - sei crescerile suprave- 

"nite, s6ă în totimea comerciului exteriorii, sâi în atare 
-s6i atare ramură specială. Ele ne potii da s6ma de- | 
-spre alterațiunile ce s'aii produsii în situaţiunea târ- 
„guriloră respective. ..... -. - a 
„ Scimii că fie-care țâră are nevoie de uă certă cuan- 

„titate de _bam.sunători, ce vari6dă după -desvoltarea 
ce a luatii creditulă. Daca creditulii se alterâdi, subt 
influinţa unui Gre-cărei turburări, pe dată nevoia de | 

-numerariii se măresce. Pe dată ce 'creditulă se în- 
tremedă, acestă nevoie extraordinariă diminuă. Scimii 
că în. fie-care din aceste duoă casuri, comertiulii. ex- 

— teriorii se resimte aceste variaţiuni. Ori-ce cerere de 
numerariit se manifesta pe dată prin uă sporire a ex- 
portaţiunei,. precum și potolirea acestei trebuinţe 
momentane aduce pe;dată unit adaosit la importațiu- 
ne.:. Cunoscinţa acestori: adevăruri ne conduce a spu- 
ne că tocmai cândii balanța este favorabilă, - după 
“spusa, sectatorilori systemului mercantilii acestă fa- - 
-vore este. efectulă. şi simptomulii stărei celet rele în 
care se află uă țcră. MC a a 

“Ori câtii de puţini exacte sunt tablourile vamale, 
găsimii în ele, în urma mariloră turburări financiarii 
ce aii bântuitii ui țâră, uă atare crescere relativă a 
expertațiunilorii, sâii ma! bine dicândi uă atare. des- 
“Crescere:a importaţiunilorii, întrunii. cuvântii, uă ba- 
-lanță de comerciii aşa. de învederatii favorabilă în 
câti este ncposibilii de a resista cinc-va acestei. de- 
-monstrațiuni,. i, „i iei 

i »Voiţi, dice D..Coquelin, să procurați țărei uă ba- 
> lanţă favorabilă, ucideți creditului întrânsa; faceţi ca 

efectele : publice și cele comerciale să. nu mai aibă 
“cursă, să nu să:pâtă opera în fine nici-uă transac- 

4
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ițiune fără: bani sunători; atunci trebuinţa “de nume- Tarii :mărindu-se într'uă proporţiune -considerabilă cu - t6tă diminuarea sumei schimburilorii,: comerciuli :va sili vânderile s6le cu; străinătatea spre a duce de "acolo bani; va restrenge,: pentru aceeaşi: rațiune, cum- părările sele, 'și resnltatulă: doriti: va fi atinsă. : A- 
câstă stare de lucruri nu va':dura multă,..e adevă- Tati: uă dată acâstă nevoie extraordinariă Satisfăcută, „“ecuilibruli naturală între exportaţiune: şi: importațiu- 
ne se va restabili;. dar veţi av&:celă puţină plăcerea de a crede, după 'datele systemului: vostra ; că în 'a- 
“cesti timpă ț€ra's'a înavuţită.e „i ata 
-: Jar Frederic Bastiat,: în “Sofismele Lconomice, gice: 1După theoriu balanței comorciulut ; Francia. are uni 
"medii forte simplu de a îndăoi: Ja“ fie-care momenti 
capitalurile“ scle. . Este suticentă ca după ce le-a tre- 

„Cută prin vamă, să le arunce :în mare: În acesti 
“cas, exportaţiunile vori' fi egale cu suma. capitalu-. 

"“riloră sele; importaţiunile varu fi nule s6i neposibi-, 
“le; şi noi: vomă căstiga toti':ceea ce Oceanulă arii fi 
înghițită 
„In fine, 'Josăphn Garnier, dice: „Systemulă mer. 
-cântilu este în-oposițiune. c., adevărata noțiune a mo- 
neţlei şi a prodacțiunei. cu natura: gureloră' de-des- 
„facere și: cu mecanismul. operaţiunilorii  comerciu- 
lui, kt. i a E ÎN 
2 . Di ! 

"4. — Nu este nici-uă exageraţiune, dice Storch,-a 
"afirma că 'pr6 puţine: erori politice: aă dati nascere : 

“la mai multe. desastre: ca systemulă mersantilă: Ar. 
matii cu puterea, elu a impusă ordonurţe şi probibi- 
țiună acolo unde ară ti datorită protecţiune; a inspi- 

“Tătii -inania regnlamentariă, cea adusa 'industriei felă 
"dle-telă. de -neajuusarr! spre a: o “dnturna.! după. căile 
's6le nature, “Syst mulu :mercantili a făcută pe. fie- 
“care națiune! să'se petuudă că buna stare a națiu-
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- nilorii vecine era necompabilă cu a sea propriă: de aci "s'a: născutiă dorinţa reciprocă ase văt&ma: şi d'a se sărăci reciprocamente, și cu dânsa acesti spi- ritii de rivalitate comercială care a fostii causa, ne- mediată sâii depărtată: a celoră mai: multe resbele moderne.  Systemulii “mercantilii a împiusii naţiu- nile a întrebuința forţa sâă viclenia spre a stârce de “la slăbiciunea sâii ignorauța națiunilorii rivale tracta- “te de comerciii ce m'aii nici-unii avantagiii reală chiarii pentru ele.'::Acestii: systemi a preşedutii la: formarea -coloniilorii, cu scopulii, de'a da metropelei folosinţa exclusivă a comerciului lorii,: si de-a le constrânge L “a S'adresa numa! și numai către târgurile “metropolei. “Acolo unde acesti systemii 'a produsti -r&ulă -celă mai “micii, totuşi a întârdiatu. progresulă prosperităței na- ționale; -pretutitidini aiurea a făcutii a curge torente "de sânge,'a''despopulatii” mat. multe'țări 'a cărora pu- 

  

SYSTEAULU PROTECIORU TRACTABI Dl CO- "***MERGIV, PRIME, VĂML BREVETE DE. - O INVENȚIO pa | | 
po 

y 

îi „1: '— Ce este systemulii protectorii ?.: Generalităţi. îi: 2.:— Careieste bucata pi incipală- a. systemului. ::* „3. — Ună exemplu ce învederciă relele efecte ale mis ie.» prohibiţiunilo 
iuti da intrare. : . ...: Dia 
4. =": Rosumatulă mecontenienteloră. : :; m -5..— Despre: roluli: drepturilorii prohibilive stabi- io îi Mitea exporlațiune, i pr i 

+ 

ră şi drepiuriloră  proteitâre | 
.-
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„7, — Primele. Ma EI III 
"8. —  Convențiunile vamale se tractatele -de 'co=' 
a MCC, ra 
'9..— Vămile.. | a , 

1:10. — Companiile privelegiate. „i 
„41,.—. Brevetele de invențiune,. . 

- *1,..— Systemulă protectorii, sii prohibilivă este a- 
cela care, în ochii sectatorilorii săi, are de scopii a 
protege industria şi comerciulii naționale... .-. . 
». Blu are de obiectii a mărgini radia schimburilori, 
a le: pune pedici sii obstacole. : A Et 
„Considerații în totalitatea sea, systemuli . protec- 
tori s6i prohibitivă conţine duoe feluri de obstacole: 

- 19 probhibiţiunile sâi drepturile protectâre stabilite la 
„ intrarea. mărfiloră; și 20 probhibiţiunile sâii drepturile 
protectâre stabilite la eșirea măriilorii. In aceste duoe 

„categorii, intră şi primele acordate importaţiunei să 
exportațiunei unoră produse. .: Aa . 

Pe lingă acestea, elii servesce de basă systemului 
colonialii, celorii mai multe convenţiuni vamale scii 
tractateloră de comercii: : 

Nu ne putemiă intinde asupra întregului systemi,— 
fără ca mal în ainte să arătămii, în “genere, ceea ce 
se înţeiege, prin prokibitiuni'2a intrare, prohibițiună 
la eșire, prime şi convenţiună vamale. 

A. Prohibițiunile. stă drepturile protectore stabilite 
la intrarea mărfiloră ţintesci a favorisa. desvoltarea 
& „unorii ramuri ale producțiunei naționale, cu dauna 

- industriiloră similarii din străinătate. . | 
- B. Prohibiţiunile la eşire sunt stabilite si spre 
a mănține cu uni prețiii scădutii certe : aliminte in- 
dustrici si consumațiunei naționale, si spre a pri- 
va: de- dânsele industria s6i. consumațiunea străină. 

C. Primele la eșire sunt  încurageri bănesci acor- 
date unora din: ramurele industriei naţionale, cu dau-
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na celorii-l-alte ramuă. Unezori ele ati de obiectă a pripi desvoltarea unei industrii ce se crede a îi ne- cesaria, sâi spre a cumpăni drepturile protectâre sta- bilite în țările străine. Alte ori, suut stabilite numat spre a vindeca bântuirile unei crise 'ce- vine de uă dată. Intrensele, intră și drawbalele,: cari servescii a rembursa,: la exportațiunea unul produsi fabricati, impositulii preluatii la importaţiunea materiilor pri- primarii. — Primele Bentru importațiune ai mal -totă de una unii caracterii timporarii ; ele sunt usitate în timpuri de. caristiă. (disete), sp.e a încuragea im- portațiunea produselori, alimentarii. . op 
D. Convențiunile vamale stii tractatele de comer- cii sunt lovituri parţiale şi timporarii. făcute tarife- lorii prohibitive, în favârea cutărorii națiuni, cu care „era ţine multă a av€ relaţiuni amicale. e 

2. — Cine dice system qice unii toti compusă de mai multe bucăţi. Het bine! bucata cea mat princi- ' pală a systemului protectoru se constituă diin prohi- biţiuni şi drepturi protectârie la intrare, i 

3. —: Spre a.ne da bine sâmă de modulii cu care prohibiţiunile lucregă,. să dămii unii exemplu. E Să dicemi ca Anglia dă, pe toti anuli, Romăniei pân- | dă şi fire de bumbacă, pentru ma! multe milisne.. Scimă că causa pentru care noi Românii cumpărămă pânda și bumbacul” din Anglia, în loci de.a le fabrica. noi înşine, este că manufacturele nâstre “sunt ' inferidrie acelora ale Angliei. “Printr'acâsta, avemii pândă și bum- bacii în cătățime ma! mare, mai bune și mal cftine. Totu aşa profită și Anglia de grănele, vinuliă, ' vitele: şi peile de vite ale nostre;. ea:le are în cuantitate „mal mare, de.mal bună cualitate şi mal efitine, de 
câți p'acelea ce le ară produce-ea, fiindă că Româ- “nia se eflă, în privința acestora »- în cordiţiuni mai 

[N
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Dune :de câtă prima țâră? Fie-care din: aceste. duce 
țări se folosesce dar 'reciprocamente din schimbulă 
produseloră lori, cee ce :ami mai. învederatii vă, dată 
trăctândii despre. divisiunea : muncel,. despre, industria 
„comercială şi despre circulaţiune, :; -:.: II 
Dar 6că că. unui omii de Stată.ală.'nostru îi trece 
prin“ minte de a răpi industria -țesăturei; și. torsului 
bumbacului Angliei, străinătăței ; - pentru: acâsta,. elii 
popresce pânda și firele: de -bumbacii ale Angliei de a 
mal intra în țră. la noi. Eli pâte face -acâsta îm- mulțindi numărulă păzitoriloră de fruntari! și vame- 

"şilorii, cari trebue plătiți, bine, pentru ca să fie prob. 
Findă că oferirea . pânţel. şi: fireloră . de bumbacă e". 
ste..mai mică, iar cererea toti aşa de mare ca mai: 

„în ainte, -val6rea şi prin. urmare prețiulă: lori se: ur: 
Că. Ac6sta îndâmnă pe unit din Românt a stabili nai 
numără .6re-care de filatuni de bumbecii. fnsă fiindi că 
aceste filaturi se află în condițiuni. multii mai interidre 
de câtă acelea ale Angliei, pânga și firele de ..bum: 
baciu. fabricate la noi ai. să fie. mai, prâste, în cătățime 
mal mică și, prin 'urmare,' mai. scumpe, .: Romănia în 
cetedă dar de a mai fi cotropită de bumbacurile pro- 
veniidi :din . Anglia, dar penda şi firele de: bumbacă 
tabricate la noi. sunt: mai prâste și mai 'scumpe, 
prin urmare mai puţinii consumate. Prin “urmare, 

" producțiunea bumbacului. diminuă. | Daca: acumă An- 
glia, ca să-şi . resbune, - imită - conduita Rominiei, și 
prouibă importaţiunea produselorii nâstre: ce priiincu 
în :schimbulii - bumbacuriloră: sâle, ea va fi nevoită a 
ara, mal multă și -a cresce 'vite mat multe. '.Dar pă-! 
mântulă. Angliei este mat puţinii mănosă: şi mai. pu: 
țină înținsă: (în proporțiune: cu populaţiunea) de :câtă 
ali : României. ' Din” acâsta,- grânele. Şi vitele ce 'va:do- 
bânui Anglia vorii fi mal , prâste, :mal- puține și may 
scumpe de „câtă acelea :ale României. Producţiunea 
Jorii va: dimiuna. la rândulă săi... In ambele, ţări, se
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.va produce mai puţinii, dându-și daca nu osterieli ial mari, celă puţină totii 'atâtea ca -mat în ainte; în. am- bele' țări. locuitorii voră fi mai Tău. pentru-văduți, de pândă şi. fire de bumbacă, de grâu Şi vite, “= Amintinaii ceea 'ce ami, disă tractândă despre gu- rele-de- desfacere, putemi afirma că producţiunea, pândet și firelorii de. bumbaciă va diminua. chiară-:: în “Anglia, şi reciprocamente producțiunea grânelori şi viteloră va diminua chiară în România, pentru . că -scimii bine că, producătorii nu Îmmulțescii produsele - lori. de .câtiă '.avândă în: vedere. certitudinea că vorii - găsi a le desface, „Deci, din causa obstacoleloră a- duse schimbului îritre România 'şi Anglia Și -vice-ver- sa, cererea diminuă și dintr'uă . parte. și dintr'alta pentru produsel;. respective. ANR a D. G. Molinari ne spune: „Pe 'cândă acestă politi- că răii-făcătârie devenise legea. relaţiuniloră interna- ționale; pe cândii fie-care națiune se sileă a răpi ine dustrii străinătățer, uă broșură forte spirituală. a fostii publicată în Anglia subt acestă titlu: A/aimuţele F£- conomiste.. Uă vignetă vepresentâudă uă coliviă . de „mâtmuţe servea de -frontispiciă, Vre-ui -ș6se -maimu- țe, puse: în compartimente despărțite, priimiseră mer ticulă . lorii cuotidialit; dur în locii. de a: consumă în pace acestii: sertică. ce. le distribuase “stăpânulii -me- nagerici cu. uă mână liberală, acesti animali, plint de r&utate,. se. sileati a.răpă porțiunile veciniloră lori, fOră .a zări că şi acestia făcea totii acâsta,, .Fie-care din. maimuțe: se; căsnea multii spre a; fura, alimentele pe cari ară. fi pututi:să le ia fără ansvoință de din aintea sea, și nasa (erămada) subsistanţel comune se pă: - sea diminuată de toții ce se gaspila s6ă se perdea în îm: brâncâlă..... Atare. a fostii exactamente conduita gu- "vernelorii : ce: ati! adoptati  retăcirile regimului” prohi- bitivi. Ele:au netoerigită „bunurile cu cari. Frovideața le. gratificase;: 'spre -a lua: cu” osteneli: rari: p'acelea i



336 0% BGONOMIA! POLITICĂ 2; 

ce ea le distribuase vecinilorii lorit. Aii făcutii, 'prin 
nocenta lori gelosiă, producţiunea: mai dificilă şi mai 

“puţinii. abondantă; -ait domolitii desvoltarea: bunel- 
stări a populoră. :Uni omiă :de:Statii ce stabilesce 
unii drepti protectoriii stii: prohibitivii, lucr6dă ana- 
poda, cu ceea ce face uni inventatorii ce descopere 

ună procedată nuoii spre a face producţiunea mai e- 
conomică şi mal perfectă: elit inventă ună procedatii 
spre a face producţiunea mai scumpă '.şi mal puţină 
abondaută; inventă unii procedatii ce obligă a abân- - 
dona -og6rele feconde. şi minele .abondante, spre a 
cultiva ogorele rele şi minele sărace. Eli este uni 
inventorii anapoda, uni 'agentii. alii barbariei, pre- 
cumi inventoruli este uni agentă ali civilisaţiunei 
Cei No. 9 Capii I, prima parte). .: . 

4. — Systemulă protectorii .a împedicată - progre- 
sul industriei. Scimii că divisiunea muncei este prin- 
cipalulă elementi ali: eftinătăței,.. şi că ea nu pote 

_adjunge departe daca nu se bucură de guri de des- 
facere din ce în ce nai întinse, daca târgulii nu se 
măresce.. De aci urmedă că ori-ce diminuare. a în-. 
tinderei târgului trebue neapărată să înapoiede di- 
visiunea muncei şi să retrogradede industria. Dar ce 
face altii, daca nu acâsta, systemuli protectorii? . . 

Pe litogă scumpetea produselorii, systemulii protec- 
torii :mai face unii răi mare: nestabilitatea. Căci 
industriile cărora elă le dă nascere îu rele condițiuni * 
economice, sunt continuii expuse la loviturile cele. 
mai funeste. : Daca produsele străine reîncepii -a intra 

” în țâră ,. s6ă pentru .că sai coborâtii dreptulii. probi- 
bitivă, ori pentra că priveghiărea este mai adormită 
la frontarie,. aceste industrii, născute. din -systemulă 
prohibitivă, perdii uă parte a clientelei. (musteriilori) 
'lorit. De, aci ele suferi de t6te desastrele .criselorii in- 
dustriale ;. şi: chiară. existența lorii:se află .compromi-
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să. Chiari situaţiunea' industiiilori: naturale nu este. 
“sigură ,. căci ele sunt expuse pe fie-care 'momentii 
a-Și ved€ .răpite de prohibiţiune gurile lori “de din 
aforii, pe var existența lorii este în' parte fondată. - 

„5. — Drepturile prohibitive la 'cşire, -de Şi aii mai 
puțină importanță de câtii drepturile protectâre la 
intrare, totuşi -etectele lori sunt toti rele 1). Ele aii 
de scopii de a împedica exportațiunea substanțelorii 
necesarii s6ii alimentaţiunei. sâi industriei. 

Spre-a ved6 cumii lucrâdă-cle, trebue mai ântâit 
Să examinămii starea lucruriloră. “Duoă cusuri se 
poetii presenta: producțiunea acestorii lucruri este sâii 
mărginită, s6ă nemărginită (vegi No. 2 de la Capu II] 
Titlulă D. E a 
În primulă casii, ce este mai rari, prohibițiunea 

Incrâdă curati ca uni imposită, luatii de la unii pru- 
ducători în profitulii unorit consumatori. . Să presub- 
punemii că guvernul românii, prin taxe excesive, îm- 
pedică exportaţiunea vinurilori de Drăgăşani şi ' de 
Odobesci. Proprietarii siilorii situate - în aceste 10- 
calități vorii produce dintru ântâiă totii atâta, apoi 
mâi puţină vinuri, 6nsă totii voră produce, fiindă-că, 
nu poti face altfelii ca să scţă, uni venitii din pro- 
prietăţile loră; dar producătorii voră fi obligați de 
atunci în ainte. de a oferi pe tergulii naţională totii 
ce recoltâdă din aceste vinuri alese, le vori vinde 
mai eftină. EI vorii fi loviți în profitulii unet certe 
clase de Români, căci tutulorii nu le va da măna, 
cu totă scăderea prețiurilori, a. bea vinuri de Dră- 
gășaul . și: Odobescr.. Dar chiarii acesti consumatori 

„."î) Drepturile percepute la împortațiune şi exportațiune. sacii 
taxele vamale, cândă nu sunt ridicate, n'aă efectele descrise: snbt „ numărulii precedentă și aiurea. Ele sunt în acestă casă niste sim- „ple împosite -nedirecte, destinate a îmmuţi veniturile thesanrului 
publică. (redi No. 9 și capă XIII). : . 

E 15
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voriă fi loviți. ma târdiii, căet producțiunea - acestori vinuri bune va diminua; pe .lângă acestea, producţiu=" nea vinuriloră tine fiindă descurageată, nu se va maj face cea mai mică tentativă de a ameliora “vinurile inferidre, din Dâluluii-Mare, Dâlulă Pitesciloriă, ete., de temerea de a nu fi ascmenea lovite. Prin urmare, consumatorii voră fi ma! puţină bine aprovisiona ți de vinuri alese, pe cati neapăaatii le voră cumpăra mai scumpă. i E In casuli ali „duoilea, prohibițiunea va fi urmată "de uă scădere a. produsului prohibată; căcă producţi- unea acestori lucruri nu va întârdia de a se DP. 0por- ționa. cu gurile. de-destacere, .Dintru ântâiii,. prețiu- rile potă scăd€ prâ josu,- din cuusă că szantitatea g- ferită va întrece cuantitatea cerută, dar ele nu vorii întârdia de a se vrea chiară mal susii de nivelulă anteriori, căci oferirea se va restrânge cu restrân- gerea n -apărată a producţiunel, i 

6. — Numărul sofismeloră Puse în ainte spre a justifica  systemulu protectoriă sunt forte numnerâse, .. de aceea ne mărgioimi “a trece in revistă numai pe cele mai usitate, Pa L. Uă națiune au trebue să sn pue subt dependința străiniloră, mai cu semă pentru .objectele de prima necesilate,  Acâsta este uă temere chimerică, căci de- pendinţa a duos națiuni ce faci schimburi între dân- sele este reciproca, Gigantica nebuniă a. blocutuk Con- dinentală a probatii că” este cu neputinţă de a isola comercialomente uă: naţiune, - a : Prin blocul continiintală,. se înţelege nebuna mă&- Sură ce Napoleon I, luase spre a sili pe naţiunile coa- tinentale a se.lipsi de gurile-de-desfacere angle şi de facilităţile ce le oferea. pentru transportuli şi scur= gerea produseloră loră, marina” britanică, şi spre a ruina Anglia, puivândă-o de gurele sâle de desfacere,
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In Anglia, a fostă uă luptă lungă .pentru desfiinţia- rea. prohibiţiunilorii: privitOrie la: intrarea. grâneloră, : prohibițiuni ce:s'ai desfiinţată în. fine, prin legea ces realelori. Luptătorii în contra probibiţiunilori. cons stituaii 'uă societate întinsă numită liga angiă. .Iro cuniii învederddă. D. W. J. Fox, unula din membri! acestei. ligi, adsurditățile. argumentului nedipendențai de străinătate: e a “A fi nedependenti de -tsrăini este thema favorită a aristrocrațilură , partizanii prohibițiune): ce ealelori strâine, fiindă că sunt interesați.” Dar in. să:vedemii 
ce este acestii inare domnii, acestă avocatii ali nede- pendinței naţionale, acesti neamică a t6tă dependiuța străină ? Să examinămi viaţa; sea. Uite “ună” bucătari francest care.prepară Prândulă pentru stăpânula săă şi. ună camardiuari „elvețiană care gătesce pe'stăpână pentru prândi. Milady, ce-1 dă mâna,este strelucitâre de mărgăritarie, ce nu. Mau găsită: nică o data în scoicele britanice. şi pâna 'care fâlfae pr capuli:ci n'a făcută nici-uă dată parte din. câda unul coroşiă anglu.: Car- nurile mesei 'sâle vinii din Belgire. viuunle “s6le' de la Rhină s6u de la Rhonn.-Repausă. vederea sea pe flori venite din America Sudului, şi grutitică odoratulă săă cu fumulii unei foi adusă din America Nordului. Ca- lulu sei .celă favoritii este de origine arată, şi că- nele seii din roqa Santă-Bernardă. Galeria sea este avută de tablouri flumande şi de statue grece.: Vrea să so: distrede ? se duce să audă : cântători îfahany, vociferândt : musica' germană. t6te' urmate de ună ba- let francesii. Se" în alţă-olii la onorile judițiarie? Her- mina ce decoră:humerii sei n'a figurati p6vă arunci pe spinarea unui. ânimală britanică. Chiară spiritulă sei esteuă pestrițătură de contribnțiuni exotice Filo: „sofia şi poesia sea vine din Grecia și din: Ruma. geo: metria:să in Alevandria Arthmrtica. sa din Arabia și Religia sa din -Palestina.:.. Din lEgânulă. seti își frg-
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că dinţii nascândi de coraiiuiii: becali „Zadiant şi 
- cândă va muri, marmura. de Carara va acoperi tomba 
sea...... Și 6că omuli care dice: să fimu nedipendinţi 
de străinătatelt tes ia 
i IL Uă. maţiune “trebue sii se:ferescă. de a înmulți 
cumpărările. scle în străinătate, cu să previe .deseca- 
rea ntimerariului săi. . In:acestii sofismi, nu vedemii 
altă de câtii retăcirea balanței comerciului. -:Din-cu- 
noscința legiloră „cireulațiunei monetarii,. resultă .că 
temerea. unei. naţiuni de a remân6 fără. numerariă este 
chimerică (ei capitotulii din: urmă ii 
- Ul, Trebue: a. se.compensa piin adjutorulii dreptu- 
riloră protectărie, im positele stabilite pe industriile naţi- 
onale.. „Protegeaţi agricultura, industria națională, subt 
pretextă 'ce ele sunt mai. împovărate de: imposite 'de. 
câtii rivalele lori, şi veți da, fără, cea' mat mică în- 
dăoi€lă,,uă cou.pensaţiune producătoritorii: naţionali, 
permițendu-le de a sui preţiurile 'produselorit oii. Dar . 
pe,cine .va căd6-povara de care-i aţi „ușurat ? Pe toți 
cel-l-alţi, cetăţeni, ce voră plăti mat scumpă alimen= 
tele, vestmintele. uneltele. .Ceea te se va căstiga de 
unii va fi perdută dar.de alții.“ (Molinari).: : - 
:.: Municipalitatea Bucurescilorii impuindi taxele nuouă, 
astfelă a făcută. .. a a a: 

IV. Zrebue protegeatii travaliulu-. naţională, spre: 
a lii împedica să nu caşlă din causa concurenței stră- 
îne şi astfel. a. garanta megii de existentă pentru 
muncitorii natională 1) Acestii sofismii înc6lă pe mulți, 
fiind că dă prohibiţiunei frumosulă. lustru :ală filan- 
tropiel. . Ca, să fie logici, prohibiţioniştii arii datorisă 
împecice intrarea în ț6ră, nu numai a.mărfilorii: stră- - 
ine, materii : brute. su „manufacturiate, ci și a: lucră-: 
torilori străini, ce vinii. de facă . concurență muncito-: 
TO DIET a tin 
1) Acestă sotismă este usitată şi la noi. Pentru a încoragea 

travaliulă naționali (industria - manufacturiariă şi 'comerciulă), se- 
Cere a se pune obstacole concureuței străine.. ;.: .-. a!
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rilorii români. Rasă “experiința ne dovedesce-că, chiărit 
în epocele în cari iînvâcă cu mat multă: energiă n6- 
cesitatea de :a :protege travaliulă naţională, prohibi- 
ționiştii” întrebuințeă lucrători străini: contracdiţiu: 
nea' între argumentulă și conduita: loră este flagrântă, 
Aducândi 'scumpetea tutulori lucrurilorii, -. systemulii 
protectorii diminuă consumaţiunea,! de unde, produc= 
țiunea și prin urmare :numărulă : impiegelorii: produc: 
tive.. .- i Rae i 
-V, Daca systemulii protectore w'arii exista pole carii 

fi bine să nu fie “înventatii,: dar a voi să. se destru 
gă astăţli. este''a pronunța hotărârea de morile a-uă 
mulțime de îndustrii, a ocasiuna mnulie dislocari ruinâse 
de capitalii și de “traaaliu.. ete, * Precumii. nu trebue 
să renunțiămii la intrebuinţarea ori căre! machine nouă 
ce, scurtâudă, 'uşuredă munca producândit: cu tote as- 
tea mai multă, toti așa nu trebue să ne dămă în a- 
pol. din ainteă suprimărei unei -prohibiţiuur, căci și 
una și alta 'aii de resultată a. substitua: eftinătâtea 
scumpetei, abundanţi lipsei. * Dar, tu ocasiunea exu- 
minărei cestiunei machinelorii, ami vedutii 'că ori ce 
progresii, “este. urmatii 'de uă:'turburare; „de :uă 'crisă 
trecătoriă.: Ore pentru acestii: răi trecătorii trebue 
să renunțămii la progresă? ei 
"“Mărginimi aci. revista n6stră: de: sofismele prohibi- 
ționiiste,:de și: 'număruli lori este forte: mare, şi a- 
cesta o -facemii :pentari; curântulii că, în' ţ6ra : nâstră, 
systemulii protectorii n'aexistati, -:. ia - 
*"Progresândii ca raculii, noi Românit, de la unii timpi 
încuă, amit luati: și. tindemă a lua multe lucruri rele 
de la străin), de cari el se silescă a sc scăpa, a: se 
desface. i en sii tu în e a - -. < a ii , 

» 7 Ti 2 “Tractândă ;despre: industria extractivă - (No. 
“capii AI, prima parte), amii. flisă: ce-va în trecăti 
“"destpie primele. ce'se daii în “Francia peşcarilori: ma-
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ritimi, condemnându-le totii de uă dată: ca- vătămă= 
torie producţiunei. cn -i 
-: Piin primă .se înțeluge uă. parte a.venituriloră 'pu- 
blice consacrată a da încurageri unora producători, . 
„Prima în acesti casă are de. efectii, dice Horace 
Say, a pune;.în sarcina contribuabililorii naționali. uă 
parte a cheltuehloră.: ce strămil ară av6. de făcută 
spre a; consuma produse, pe cari, fără. acesta, ei nu 
le ară cumpăra, ca pr€ stunpe. Astfelu, multi 
timpă “Francesi! aii făcută saeritictuli unul părți a za- 
harului consumată de Elveţian. Sa recunoscutii. a- 
busulu unut atare, systemi, şi s'a căntati a reduce 
primele până acolo: ca ele să .nu fie altu; fără numa! 
rembursamentulă.. drepturilori acuitate asupra mate- 
riilori primarii întrebuințate la fubricaţiunea - produ- 
sului exportatii, cândă prima a priimită numirea străi- 
nă de drawback, bu. N e 
i. Drawback este ună cuvânti, anglu, însemna „resti- 
tuţiane. de drepti. Acestă :cuvâuti a fostă introdusii 
mai în „tote. lmbele. Când ună. marfă, după cea 
intrată în:ț6ră, este. rexpediată ufără,. vama. restue 
la eşire dreptulă ce preluas" la intrare numat cu preve- 
Jerea ca: se va consuma în întru. Drzobuchulă e- 
ste dar ună felă de transirn; Gnsă difera de transiti 
prin aceea că, p-niru trausită. vama se mulţămesce 
de a constata iutrarea mârfei. făcându pe iutroducă- 
tori, prin adjutorulu unzi canţiuw, să ia ngagramen- 
tul de a justifica mai târdiu -a ei, cşire din ţeră. Pen- 
tru materiile primarie “ale industriei cari sunt pre. 
făcute în produse nuoe (țrsăruni. etc.) se plătesce la 
vamă dreptul intrari deplină. dar, la eşirea produ-. 
Sulul. acestă dreptă este rectituată pe câti se p6te, 
fiuudă-că simplu preţăre a greutăţii aci numai este de 
a junsii,. trebuindii ase! ţine sâmă de - perderele. ce “ 
necesită. fabricaţiunea.: Credomii că uă- înţelptă refor- 
mă în- systemulă. vămiloră ari simplifica comptabili- 

7
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litatea 'sea, 'ceca .ce necesită: uă mulțime de: foncţiu- -nari ce trăiescii din produsuli sudorei cetățenilorii, și ară face să dispară abusurile ce resultă din legislațiu nea asupra primelorii. . ; Cu 

+8. =-Subt numărulă 1 littera D amii arătată natu- ra convențiuneloră vamale s6ă tractatelorii do comer- ci; Ele ai de objectii concesiuni vamali , privelegie asupra drepturiloră de intrare ca împovăredă în ge- 
„Dere 'produsele strâine. . ... .: e. 
--:Cu timpulă, guvernele: s'au încredinţiată că este 
:multă ma) bine a îmmulţi de câtă a împedica schim: burile internaționale, ceea:ce conduce la libertatea schimburiloră, ţinta tutuloră economistilorit, 

-. 9. — Priu vamă (dogana), se înţelege administraţiu- 
nea însărcinată de. a prelua impositele asupra intrări 
s6ii eșiri „mărfurilorii, și de a priveghia ca_importa- țiunele su exportaţiunele ce ari fi prohibate să nu 
albă loci. Prin întindere, se dă numire de vamă ba- 
stimenteloră în cari sunt stabilite biurourile -acestej administraţiuni, și chiară drepturiloră ce sunt objec- 
“tulă acestei preluări, i 

Drepturile vamali sunt contribuțiuni nedirecte De 
şi sunt plătite de. comercianți la frontarie, ele cadii 
„pe consumatori. Ca imposite,: aceste drepturi sunt 
uă sorginte - de venituri şi dai din parte-lo contin- 
gentulii lori: de a pentru-vede 'la -cheltuelele publice. 
Subt acestă raporti, trebue să le aplicărnii regulele generale în privința finaacelori publice, reguli despre 
cari -amit. vorbită în trecătă, dicândii că povara tre- “Due să:fie câtă se pote: mai uşdră,. spre a:nu împe- 
dica immulțirea  produselorii, fiindă-că acestă: modici- 
tate a poverii :este singurulă: meg. de a face taxele 

„“realemente' productive (zedi:Ao.. 6 'capă III). : 
„- Când: aceste taxe: sunt pr6 mari, ele. împedică
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„tansacțiunile: internaţionale, și ocasionâdă: tâte: na- 
iconvenietele, despre: care amii vorbiti, tratândă::: 
“spre. systeniele;mercantile! şi protectore,. -: .-.-:..- 

Aşa dar sciința economică . legitimâqă - drepturile vamali numai cândă aă de ţintă exclusivă îmmulţire= 
-a veniturilorii: publice, adică, :cândi sunt stabilite -ast- 
feli ca, prin mărimea lori, 'să p6te produce câtă.mai 
“multi; : ea le:respings;'ca contrarii. desvoltărit pro- ducțiunei și avuţie),. pe. dată ce ele împedică schim- „Durile internaționale, căci, după cele ce “ami: vădutii 
“tractândii despre balauța comerciului și systemuli pro- 
-fectoriă, vama :nu este productivă de câtii pre câtă nu 
Îrâpedică intrarea, „consumațiunea: produseloră străine 
asupra valorei cărora face preluări: 1. îi 

    

  

-i:10; —. Companiile privilegiate sunt . socictăţile 'că- 'rora...guvernulă ls concede monopoluri sâi: privelege 
exclusive. pentru ' certe objecte... Aşa -mai Sunf,: astăgi 
băncile de. emisiune, compahiele căilori ferate,' com- 
-pâniele: cărora: s'a concesii exploataţiunea, mineloră şi 
acele ce ai fostii instituate, în ma! multe fără, pentru 
destoltarea transportului s6ă comeiciului” maritinii, : 

In genere, systemulă companielori. privelegiate a fostă .vițiosii de la” friceputi. Experiența a doveditii-o. “Din acestea, chiarii celebra companiă numită a' Indie- 
loră Orientale a cădutii (cegi : capitolului următorii). 
“Cădere acompaniilorii-. privelegiate a ocasionatiă per- deii mari țărilorii .ce.l6 instituaseră, . 4: i: eee , e... A Pi 

n" Il —:-Brevetulă - de “înventiuhe: este. dreptul con- 
“statată şi garantată. printrună titlu autentică autoru- 
„lut: unei-invențiuai.. să procedatii niiou' ce arc “de.e- 
„fecta :s€i. a :semplifică . travaliulii, „sâi. a îmulţi : suma 
“produselorii, sâitia' da aceloraşi- produse, .unii .gradă 
„maj marţ;:de perfecțiune: .- Dar. interesuli: societăţi “cere: ca invențiunile: nitoelori procedate. industriale să 

. 
o.
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nu. r&mâie .peutru totii de-a-una în starc-de mnopoi: 
luni în mâinile: inventatorilorii,; de şi acestă. descope-? 
rire industriale este. proprietatea autorului ci. Pentru: 
acesta, se acordă inventatorulii numat dreptulă de a 
se bucura, într'unii spaţii de timpi fixati, de venitulă 
ce-i da invintimea scâ și după expirarea acestult in- 
tervalii toţi să sc folosâscă de invențiune. 

Sunt economisti între' tare şi D: Renouard, cari tă- 
găduescii inventatorulii proprietatea procedatulu! in- 
dustrialii ce a descoperiti. EI dici „Că: dreptulii- ce 
inventaroulii : dobendesce este numai uni drepti: de 
prioritate &r nu de proprietate; și acestii dreptii de 
prioritate are marginea sca naturale în dreptulii co. 
respondentii ce ait toți cei-l-alți industriali, concuren- 
ți sei, de.a păși la rândulă loră, pe calea pe care elii 
a apucatii mal âuteiu. De acâstă opiniune suntemii Şi 
noi, căcl descoperirea ce cutare face, alţi se munceaii 
să o facă.:In adevtri; nu. este nici uă.mare descope: 
rire în arte chiari îni sciințe, care se nu-aparţie cu: 
acelaşi titlu mai imultorii Gment. i 

Pentru cuvântulii că inventatorii, âpucândii înaintea 
concurenţilori -lorii în carieră, făcu pe. societate să se 
folosâscă mai curândii de -avantagele ce ea datotea a! 
culege, noi ie datorimi multă. Societatea, dice iniven-: 
tatorulă ;.ai. descoperită . unii. procedatii -nugil'-ce-mi : 
procură: certe :avântage, dacâ-lă vel ţine secretii, alți, ! 
mai curândit sâii mai târdiii, ati să-li 'descopere, pâ-: 
nă atunci eii voii fi privata de serviciuli ce-mi putea 
da: invenţiunea.. tea. .. Să facemă uă învolă: tu-mi- vei: 
face. cunoscutii -pe dată: procedatulii tăi, Şi conside= : 
rândă. timpuli” ce arii fi.pututi trece“ între descope-: 
rired tea :și. aceea ce arii îi p tutii- fi făcută. de-alţit;! 
eii-ți acordă: în: cursti de mai mulți. ani exploata-! 
țiunea. exclusivă a lui. In acesti modii, eii voiii intra:! 
pe dată în posesiunea avântâgelorii ce-promite inven--i 
țiunea „tea; .chiarii ţu te: ver :folosi .de beneficiele dato-
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rite inteligenţi. tale, și contrați tăi nu 'voră fi: privaţi: de dreptuli . ce-le -aparține ” de a exploată . acâstă in-: vențiune întră gi ia 

    

ADE 20APU XI. Da i 
i COLONIELE... .. Pa 

» 1 — Generalităţi.. O aaa 2..— Primul regim la care a fostii supuse. co-. „tipi loniele, caz 3. — Systemuli enloniali.  ! : aa -4.— Systemuli libertăţiă. coloniale, :. RD i „5 —, Coloniele. Angliei 'din India. — Algeria: ....i: 6. — Conclusiune, . - 

1. — Coloniele sunt stabilimente formate în țări de-: - ărtate de .uă națiune mai vechiă. „Acâstă naţiune se: numesce Jlfetropola sâă Muma-patrie, iar Sstabilimen- . tele depărtate Filiele săle, a DOR Altă-dată. cra RE. opiniune priimită în genere., :că. pentru unii Stată este ună avantagiă. mare de a.po- sede uă colnie, căci se credea Că avuția sea sporesce.- și puterea sea militară Cresce. Acestei credințe gens-. rale, datorimi mulțimea de colonii Europene. din “A-- merica, Oceania, Africa şi. unele câste ale Asiej, :De la ali, XVI-lea secoli,. coloniele! ai fosti Causa: muitori..guere, între: Olanda. şi Anglia,: Francia: Şi An-'. glia: Ispania, Portugalia şi Anglia. Ele S'aii termi-. nată cu liberarea multoriă. colonii de subt jugulii; me. tropolelorii. lori respective, . Cândii scutură. autorita- - tea, guvernului metropolei, coloniele încetedă -a'a pur-: ta acestă, nume, și devină State nedependinte. Asti... felii .s'aă formati Statele-Upite. .... E -In- antichitate, ceţ Tal mulţi populi .civilisați -(E-:; 

=
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gipteni, Fenicieni, Greci, Romani), ai formatii unii 
numără mare de colonii. Cele mat multe din ele e- 
rai causate de îmmulțirea populaţiunei, pentru care 

„teritorulit Statului devenea pr6 micii. Emigranţii de- 
veniaii redependinți de patria-mumaă. E 
“Cotonisaţiunea romană avu unit altii caracterii, Ro- 

ma mănținea subt dependinţa sea pe emigranţi, şi-i 
utilisa chiară în profitulă dominaţiunei sâle, pentru 
că coloniele servea de garnizone, de. bulevardă. Ast- 
felii s'a colonisată chiarii Dacia. 

2. — După descoperirea Americei, descoperire fă- i 
cută cu cheltuiala Spanici, acesti regată, cumii şi 
Portugalia, coprinseră toti, cu uă facilitate mare, 
fiindă-că locuitorii acestui continenti crai necapa- 
bili-de a opune contropiloriloră uă reşistenţă seriosă. 

Exploataţiunea uuoilorii coloni! fu îndreptată în rir- 
tutea. principielorii economice ce:dominaii pe atunet, 
Systenulă mercantilă. Atunci . se despuiă foră milă 
coloniele în prohtuli Statului de care depindeaii (cei 
capă IA). i DN ea 

„3. — Acâstă primă fasă a făcută locă unei alte tor- 
me de exploatare, numită systemnliă colonialii, basatii 
până la Gre-care puntii pe consideraţiuni “economice. 

Eli consta întru a exploata exclusivamente produ. 
sele colonielorii, prin poprirea impusă colonielorii de 

-a. le vinde altora de câti locuitorilori metropolei. 
-Pe lângă acesta, spre a încuragea industria metropo- 
le , colonia fu poprită de a-şi procura produsele de 

-care avea trebuință din altă parte de câtii din mu- 
ma-patrie, a So 

„- i Systemulă coloniale .nu a datii fructele ce se asttp- 
„tă de la dânsulă,  Chiarii Spania .ce a.profitatii 'mar 
„multă de dânsulă, a perdutu pretutindeni şi în tâte: 

sd
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a cercatii învingeri mart, Şi “industria 'sea "nu S'a :des. Votati, 
ia * Să--vedemii care esto causa. zi „ Gândii: se închidă coloniele comertiului: exteriori, trebue asemenea, să.se închidă muma-patrie produ- -selorii similiari "cu ale colonielorii,. provenindă : din „țerile străine. * a “Din acesta, consumatorii trebue: si cumpere. fârte -Scumpii, cu ună. preții mai susti de câtă celă stabi- litii de libertatea comerciului, : a Acesti înduoitii monopolii a adusi vătămare locui- -torilorii celorii duoă țări, muima-patrie Şi colonia. A- “cesti systemii a lănţuiti omenirea, împedicândă des- „Voltarea sea. - ee Pentru că proprirea colonieloră de a comercia 'cu naţiunele străine să fie eficace, legi aspre pedepseati -acâsta “ca uă crimă capitale. Numai navele mumei- patrie puteai să abordede în porturile stabilimente- lori coloniale. Țermurile erai păzite de aprope, se respinga de la ele chiari navele străine, pe care a- varicle le nevoiea să caute aci uni adăposti. In altă parte, amii ar&tatii cumii destrucțiunea barbară a locui- torilorii indigeni, aducând raritatea brațeloriă în co-. ;lonii, a fostii causa introducerej * Sclavaei (bei capii „VI prima Parte). e 

2 4.— Sătule de supărările, de storcerile ce suferea „din partea metropolelorii lori, multe colonii. S'aii re- voltatii, și, după' lupte lungi, aii devenită State 'nede- “pendinte. Acesti systemă ală libertăţei 'colonieloriă ce - a Succesii celui colonialii, a profitati mat multă Sta- teloră de care depindea. - tea «Anglia ce, se credea sărăcită prin perderea colonie- :lori sâle din Americă Nordului (Statele-Unite), a Îmmul- -țiti forte multi produsele scle,: căct-ucimit le vinde unei populațiuni libere de legăturile ce o Sugrumau
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mal inaite. Toti -asa's'a întemplati şi “că colonielă celorii-l-alte State,'colonir ce: s'aii emancipată.:.. 2: 

::5,:— Indiele Orientali sunt. considerate:de: Napo- 
leon' 1 şi de “Țarii. Rusiei: ca formândii 'avuţia şi: pu: 
terea Anglici.:?:.: aa mii 
„Aceste: colonii așa: de întinse, 'așa 'de :populate își |. 
așă .de avute, departe de -a procură uni beneficii An- 
gliei, o costa din contra fârte scumpi, nu pe guvern, 
ci: pe națiune, căci acâstă colonie a, fostă până ma! 
de: ună-di proprietatea .unei: societăți, unei companii 
de comerciii. Pr6 de curendii, ca:':a' trecutii la 'cornii; 
din causa perderilori “continue -făcute de : companie, 
ală” cărei „dificită a totii: crescută, 2 iii ui 
“Aşa dar considerate subt:puntă de.vedere financiariă, 
Indiele- nu a fostii uă :afacere strălucitâre pentru 'An- 
glia, fiindii-că datoria tontractată de dânsa “pentru a- 
cestă - coioniă și-de: care. ca' a:sărăcitii este de 'duoă: 
miliarde. tza i - Daca aceste două miliarde şi deficitulii: anualii ce le * 
măresce arii fi fostii : întrebuințate în Anglia la pro- 
„ducțiune, impegaţii ce aii găsită ocupățiuni în Indii 
puteai negreşită să fie ntilisați în Anglia. : 

“Totit așa este şi cu 'Algeria.: Pân'acumiă, ca a fosti 
pentru. Francia numai. uă .Causă de ruină, ce,cheltu- - 
esce pe totii anuli,'.cu începere de -la 1830, 80 mili- 
ne de franci. 'Comerciilă 'acolo este nulă, şi se des- 

„ voltă aşa: de puţină, în câtă. chiarii guvernulii voiesce 
a. declara - libertatea, —. a lăsa : importaţiunea şi ex- 
portațiunea :libere..: Dar. atunci” ce-i . vine 'Franciel? 
Nimic ee at II Ra 

„Ca să justifice 'aceste :cheltueli; unii. spună că Al-. 
geria 'a permisă și permite :Franciel de ave:uă ârma- 

„tă de elită. Dar acestă 'armiată a'adjutată la. stabi- 
„lirea guvernului actuali 'în Francia; Și noi 'nu cre 

Tu me i Ri ic mate a 1G%..- „
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demii. c'acâsta - să fie:-unăi; avanta ii: pentru. națiunea 3 P .: . . . Ţ 

francesa.,;: (Emile, de;:Lavelye),::-p i sta 
  

":6.:— In: cestiunea coloniilorii; - Anglia, țsra cea mai bine: guvernată.; din Europa, a: renunțată  complecta- mente, la ori ce monopolii, cu alte cuvinte a abando: “ nat systemulă' colonială : a proclamată cea mai niare libertarte în priviaţ: -,schimburilori -cu coloniile: sâle. „. Guvernatorulă. fie-cărea din :: aceste coloni], „din A- merica și Australia e numiti de Anglia, dar. n'are mal multă, putere. de: câtă uni rege constituționali: came- rile locale faci totul. ae Anglia . sastâptă a vede rumpându-se, 'dinti”uă di penă întralta, slabală: legământă ce maj :reunesce. a- ceste: Colonii-cu dânsa, căti scie bine: că -nu va perde nimici, de. Gre ce -ucumii este amenințată u ave. gue: re de: susținută, cu tâtă dorința. sea de a staîn pace: Astă-felii, ca a, renunțatiă, în : ultimit “ani, de bună voie la posesiunea Insulelor Iovice, iii za Bine ari fi; ca tâte, cele-l-alte- națiunci să imite a-, > cestă | conduită a; Angliei: ::lecţiunile. trecutului. ser- vEscă- le de exemplu, : ms a i 

  

i i E CAPU-XUL, + | DR LIBERTĂTEA! SCHIMBURILOR ȘI A COMERCIU: „nm au LUL = CONGLUSIUNE in tte, cele ce predi,:s'a, demonstrată că prospe= i nu; pâte: nici-uă-dată datori: cresce- vea sea regulamenteloră . probhibitive s6ii: scăderi: Sta- teloriă vecine; că adevăratulii spiritii ali comerciului- 

.D 

„este necompaţibilii cu. politica--egoista şi  Superâcială â-monopolului,. şi că, interesuli bine înţelesii ală :tu- tori: 6menilorii:: Du; inal “puţini” de. câtă justiţia... ue „comandă de a-viățui: în pace şi 'de a-întreţine reci- | Procamente relațiuni sincere şi amicale, -. . 

.
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. 

Tote tindi spre a ajunge aci. Desvoltarea pragre= sivă a căilorii de. comunicațiune întinde gin ce în ce radia schimburilorii. “De 6re-ce “națiunele-şi împuni 
sacrificii mari spre a multiplica instrumentele; ce fa- 
cilită :schimburile, nu: ară fi uă: nebunie de a crede 

"că vori a manține sistemulii prohibitivii ce le iîmpe- dica! că vori : stimula: cu uă mănă desvoltarea schira- 
burilorii, spre a „uă impedica cu cea-l-altă! Sâ se va venunţia la locomoțiunea cu. aburi şi la. telegrafia.:e- 
lectrică;; sâii se va renunţa la systemuli. probhibilivii * 
căci exitenţa - simultaneă a. acestori agenţi ui .Civili- saţiuni și acestui vestigii ali .barbariei est unii non- * Sensu pre absudă... ... Daci a 

" „Dar este puţină: aparințiă că lumea va renunţia - la: locomoțiunea cu aburi şi Ja „telegrafia electrică. - „Dia contra, regimul prohibitivă se sgudus din tâte : părțile. Chiară! guvernele ai! începută a. zâri că drep- turile, prohibitive nu le aducea nimici Și că câstigă înlocuindu-le cu drepturile fiscali. Experienţia a pro-- bati acesta, . Atâti în: Anglia: câtii şi în * Statele-U- nite, pe .câtii: aceste : drepturi s'aă: scădută, :pre “atâtă »budgetelele,: ce se soldati” în deficitii în aintea_reforme- loră.. ai presentată în “urma. excedente .regularii: de recete.. . Necâsităţile - financiari ' se:unescii aşa cu ne-, cesităţile - ecouomice, și cu tendințiele progresive ale secolului: nostru' spre a lovi mereii systemuli prohi- - bitivă. . 7 
- iProhibi țiunele potăi fi comparate cu lanţurile de cart guvernele. se serveaii: în :Evali-Mediu''spre ă închide „stradele: în : epocele-. turburate. „Ele: apară în dilele „ nâstre ca vestigii .unui .: system 'de 'apttare pe''care progresele civilisațiunci-lă au făcută neutile.:A. să-ţn- * cetede .dar de-a: închide. frontariele,. precum 'a ince: „taţii închiderea 'stradelorii,: și libertatea” va “sfărşi :pria a „deveni legea. universale a tranșacțiuinelorii omenesc].* 

: : dia ei A ema e | 
"(Molinar)):...-. .: 

,” N
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2 SROPINA e pa , : ii 

AEPARATIUNEA . PROD. SE PART:CIPATIOIIEA | 
- După producțiune „fie-care trebue să-şi în partea ca. Adu- „. cemii. a-miote, că' sorgintea' veniturilorii' tunt instrunientele gene- _; rale ale prodacţiunei; Pământul seii Natura, Travaliuliă și Capita. lulă, Partea de veniti cuvenită Pământului scu Naturel, îa numirea de. Rendilă; partea Capitâlului ia mumirea de Inferesiă (Dobândă); şi; partea, Travaliului se chiamă Salariii.. Acesta se subdivide în partea cuvenită: muucitoritorii! (Salarii) şi în aceea ce vine între= prindătoralui de industrie (Profite).: Ia privinta acestia din urmă, „bservămă că ea este eventuală, necertă. ....:. . : at atzi iti CAPU XIV 
22: NOȚIUNE: PRELIMINARE: : 7, 

  

Tit, a "i: 1. — Cună. şi prin “cine. se operă: repartițiunea ? | - d —, Prin - cîrie şi, Cumtă se face epariițiunea ? 9. — Cum se presintă, remunerafiunea travaliului, - : miti e: capitalului :și. chiarăă a:pământului? vurtu— În, ullimă. analysă sciinfifică de ce se este regu- - i + dată partea cuvenilă fie-căruia producătorii |: 

II „1. — Reparaţiunea se pote face 'sâi de autoritate; sei de libertate. , zii „1% :Bepartiţiunea se face. de autoritate: cândă pro- ducăterulii dă cooperatoriloră Sti s6i subordonațiloră s&l partea. ce, elă. judecă de. cuviință, foră că acestia să potă opune .vre-ună drepti .la-a totă-putinţa patro- | “nului lori.:. Aşa lucraă, în vechime,:: stăpânii în pri- vinţa sclaviloră, şi în: timpurile. moderne, colonii A= „mericani, în privința, 'Negrilori, : Patriarchil- şi capii semințiiloră:. la populii . păstori, domnii feudali, ete. Dar acestă modi de reparțiune este defectuosă. .De
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1 

aceea, elă atinsă a dispăre,. pre câtii libertatea. indivi- „ duală afostii şi este mai deplinit recunoscută; dar nu pâte: * dispărea de totii, pentru că-ieste strânsii legati .cu: familia, în care, părintele , capulă comunalităței este: penă la Gre-care puntii,. domni absolută pe munca; femeei sâle și copiiloră să, : . PR: „20 Repartifiunea' sc face în puterea libertiiţei, . de: Câte ori persânele ce. iau parte 'la crăaţiuneă unui: -produsii desbatii sâii potit  desbate condiţiunile ton- tractului. .Și desbaterea nu pote: fi seri6să nici 'con-; “dițiunile asupritâre . pentru una sâă pentru alta din. părți, fOră-namal cândi intervine „concurenţa : (edi: „o. 2 de la câpă IX, prima parte), 
- Acesta din urmă este moduli: celii may generâlii cu care se face repartiţiunea în dilele. nostre. -. 

« 2„.— Ea se opercță între: producatori “priatrunii agentii de industrie” specială , întreprindătorulu de în- 
dustrie. Eli este agentuli directori alu producţiunei.: -Scimii că, din causa divisiunii travaliului, uni pro-. dusii este adese-ori resultatulă. mai multor travali-: uri: succesive. Ori care produsi ami: lua, mobilele. terminate de cari ne servimiă, - vestmintele. ce 'ne a-: coperă, alimentele ce ne nutrescii; la“ crâarea acestui. produsii, ai luatii parte uă mulțime de muncitori: : Cumii se pâte retribua întruni modii -ecuitabilii fie-care din aceste travaliuri? Da 

Preţiulă cumpărări! datoresce a servi de indemni. sare 'tutulorii acestorii. muncitori. Şi este fârte difi- 'cile a determina ceea ce sg cuvine fie-căruia din ei din: acestii preţiă.. e i 
Ecă cumii se petreci lucrurile. - 

„ Fie-care muncitorii plătesce altuia preţiulă objec- tului, și: aşa mai departe. 
“Să luăm unii objectii determinată; spre a fi mai bine înțeleşi, postavulii de exemplu : „ 

. . .
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- N 

. 

- Agricultorulii: vinde. lâna viloni' sâle - comerciantu- -- 
“ 1ui,-:comercidntulii. o. revinde “iotreprindăterului:'de, | 
industrie;: care; la: răndult: său. are să plătescă sala: - 
riulă. lucrătorilori , interesului “capitalului, usulă ':ma-: 

* 

chinilorii, :colorile, ete;;:. Căci. scimit că producțiunea : 
necesită cheltueli, consumaţiuni;; avanţe, F.e-care pro- . 
ducători,: ceitândii “objectulii;- ia: atunci. asupra 'resul- 
tatului industriei s6le; ceea. ce a-“avanțati. Aducemi. 
a-minte : că vorbindă despre capitală ; şi. despre pre=: 
țiuri; ami arătatii: că daca cheltuelile': de producţiu:: 
ne intrecii valGrea produsului, lucrătorulii a mancati, 
n'a atirisă scopului săi; perdândi munca sea .și uă parte: 
din capitalulă să," -. DN II Ia 
Toti-așa. se: întâmplă” și cândă cheltuelele de: pro- 

ducțiure „sunt. mai “mari de câtu. val6rea;: produseloră. 
obținute. Numai cândă cheltuelele de producţiune sunt 
inferidre valori: produselerii ' obţinute, el pâte găsi,:în 

- resultatuli “brută, . salariulă s&i ca muncitorii” şi ună 
beneficii neteda sti profită pe cari va putea a-lă ca- 

“ pitalisa, - consuma să. întrebuinţia dupe cumii va găsi 
de cutiințiă.: De 
+ Să esaminămii una dupe: alta diversele. părți ce re-. 

ri . - 

vină fic-căruia din numeroşi agențiai producțiunei, dândii 
precădere salariului. - IN 

:9..— Remunerațianea travaliului şi a capitalului 
Şi chiarii” aceea a” pământului în unele casuri, potii a 
sepresinta:. N 

1” Subt forma unei..părţi. asicurate fipxate ŞI CUn0- 
Scute, din năinte; - Ec 
2 — Sabt forma unci părți eventuale și propor- 

ționale ; ia i  -:3% Subt forma: mixtă adică a unei părți lipse şi a unei părţi eventuale. . II “NB. In theorie, .tâte aceste elemente sunt distinse; în. „Practică acâstă distiacțiune nu este -totu-de:auna po-' 
. 

. 

|: 

v 
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sibile, căci cele trei ni: st ut “mul sc confundă, pentru 
| cuvântul. că ele sunt'reunite in ducă sâi în uă; iper-| 
sOnă, muncindii şi. producândii prin ca-ensăși, fără lu-! 
crători” și cu propriii seincapitalii. m 

e 

  

4 — “Analysa sciințifică găsesco. că. partea, fe că-. 
ruia. din producători este; cu' uă' Gre-care diferințiă de. 
condițiuni, subpusă la legea ofeiri și a cerer răi. : ; 
Aaa ! : ; Ea 

  

. a CAPU XV, „partii 

N SALARIULE. a 
d 

„i Ge este salariulă ?. 3. - Zmpârtana sea..*... 
-- 2. —, Cândii se preia salariuliă î—. -: ZI Ra 
.'8,.— Cele, fuoe moduri de plata salariulul. n 
„4. — Causele ce determină. taza salaritlorii. 

5. — Cari sunt causele generali? 
6 —s:Zheoria populațiunei.: Teri 
7; — ;: Causele particulari ce dicersifică /aza sala- 

-1 riilortă -— Salariul sapionţiloră şi arti-. 
„stiloră, - = ta 

8. — Salariulii te dobendescii femeile. ; ' 
9 — Absurditatea- remegielorii propuse, "pentru ca 

salariulii să fie. mai mare. — Socialisti. — 
Taza săracilorii..;-—-. Greve, .coalițiuni. 

10. — Coatiţiunile' nu trebue întergise. | 
11. :—. Cari sunt mediile de a ameliora: sărica muti 

citoriloră? Pi Ea i 

n = Salariulă este: partea de etrbuţiune cuve-: 
nită muncitorului. - i 

- Subt acâstă: denumire generică se coprinde remu-,. 
" peraţiunea-. travaliului. -muncitorilorit de totii. felulii, 
„plata Iucrătorilorăi ordinari, Simbria: domesticilorii, a- 

_
 

2 
. 
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N Duntaneniele:" impiegaţilorii, ondrăriile profesorilori, - preoţilorii, învățiațilorii,: avocaţilorii,. mediciloră, ar-+ tistilori, ete. :: - Pepi cz at ip 
ama pre 

„Pentru că muncitorii -ordihati formâdă masa :sala-: riaţilorii, şi pentru că în țările civilisate, .cari sunt şi cela mal :popul6se, săraci;, ca: pretutindeni, Sunt may | numeroși de: câtii avuții,: cestiunea salariilorii este for-: te importantă. Ea 'ai fostă şi 'este:la. ordinea dilei :. wa discutati. în trecuti, şi se va discuta și în fiitoră. 
22 — Salariul se preia -obicinuită în ainte ue vin- dlerea .și adese-ori mai în ainte chiară. de sevârşirea - produsului. De aci; aduceudii-aminte cele ce amii disă „deja în acâstă- privință (eg paginele 97—100),—pu- temi afirma 'că' taxa salariului nu. depinde de -val6rea | fiitârie a produsului: în confecțiune; ea este: determi-- nată de. alte cause, pe cari le vomii examina mat: la vale. , 

1 - : 
, 

„3. — Sunt duce moduri de a plăti salariulii, retri- - buândă pe agentulii. de. Producţiune 1* după timpi 

* 

(retribuţiune.. cu dliua), şi 2 după muinca făcută (re-.- tribuţiune cu Zucata), N "Prima retribuţiune «pare a plăc6 mai multi lucră= torilorii.. EX strigă - în contra travaliului cu vuptuli, cu bucata. E e . | 
Noi credemii “aceste plângeri nrovine diatr'uă, mare „erâre „a lucrătorilurii;' resultatia ali nesciinţei. “Munca . cu :bucata este, pe de uă' parte,: mai profi- tabilă “întreprindătorului , căci plătesce nu mai pre câtii este ficutii lucru; de 6re ce în munca cu diua, “cli; datoresce 'a' plăti chiarii lenea unora. din lucrăto- Ti. Pe d'alta parte, lucrătorii. cei: bunţ căstigă mai multi cu Bucata de câtă cu giua ; lucrătorii buni nu sufere: pentru: cer: TEL: ca în munca :cu diua, în' care Şi-bunl : şi ră: priimescii aceeași plată: - Pe lângă a-
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cestea, în „travaliulii: cu dlitia, “întreprindătorulii'ssă 
unu altulii în loculă seit datoresce a' exercita uă su-! 

-. praveghiăre, supraveghiăre: ce trebue plătită, şi care 

* 

„ cause „particularii și legi, generale :ce 
„Salarii lori. Da aia pana 

5, a. legile generali de care depinde: 

este “preluată din: salariulii: lucrătorilorii. Cu alte cu- 
vinte,. acesti systemi tinde a diminua salariulii, şi totă de uă dată atinge demnitatea lucrătorilorii, :cari, 
din acestă supraveghiare, :se. asâmănă cu sclavii. -.. 

: In Systemulă . plăței; travaliului cu bacata, fie-care . 
i Aci, este: lucrătorii - este . plătită . după operile sele: 

justiția distributivă.. ci IEI e 
Pentru aceste cuvinte, ară trebui să se întroducă 

' d 

acesti systemi pretutindeni, ... .. e 
-.„Seimit că, pen'acumii, industria agricolă nu perniite | travalială cu ruptulă, cu bucata; :dar 'cu '.progresels 

” efectuule și: cari se efectuâdă, credemii că travaliulii cu. ruptulă, se va „pute intrebuința pretutindeni... - * “Toţi muncitorii nu: priimescii același salariu: Sunt 
„determină tâxa 

  

  

La 

'totiniea salariăloră sunt:: 4% Starca.avuţiei țărel și număruli inuncitorilorii "ce oferescii travaliulă lori. - „„Regula generale: Cagzitaluri abondante întruă țeră, salarii. ridicate ;. industrii ce ceri talente 'speciule de putere, de adresă sâi de sciinţiă, salariii ridicate ; întrepringetori - mulți; cerendii :travaliuli:: lucrători- 
loră, salarii ridicate: . Acstă ultimă : regulă :a fostii tradusă de Cobden întruni modii. familiari Și expresivă dicândii :: Cândi. doi patron! alergii: după. unii lucră: - “torit 'salariele. se: ridică, cândii. doi: lucrători alergi după unii singură. patronă salariele. se cobori, «: ii: ;::]. Legea oferirei și ă:cereri face ca salariile să speni dure: de. proporţiunea ce există între- capitaluri: şi nu- m&rulă lucrătorilor: ce: se presintă; + îi; i: ai Aici), nu este vorba de /otă rapilaluhi ce uă țară
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posede, ci--numai de,:capitaluli circulândi, de capita- lulii representată prin.: podus: alimentarii: şi de ma- terii primarii... Căci uă:ț6ră' pote avea uni 'capitală f6rte. mare fără ta “salariul să. se: ridice. Olanda e- ste în acestii casii. ; De și: capitalul este forte mare "în, acâstă: ț6ră, ânsă salariulii este forte. scâdutii.... Şi acâstă provine de acolo că capitalulă Olandei este re: presentată în ceea mai -mare: parte'.de title,—rendite 
„asupra Statului, —ale cărora „venituri. sunt priimite de capitalisti olandesi și cu eruţarea. cărora ei: cumpără 
alte title. i pa ua Ea: SRI e Sa „In, Anglia, ţera totii așa de: avutu,:. salariuli : este “mai ridicată „de câtă: în tâte țările Europel.. Rațiunea 
acestei diferinți nu este că Anglia este mai avuta și face cruțări mal multe de câtă Olanda; ci pentru-că ea iin= - trebuinţedă - tote, capitalurile la -producțiune.': Concu- rența capitalurilorii aduce ridicarea salariilori, Aşa dar numa! . aplicațiunea .capitaluluy a comandita” travaliulă contribuă a ridica remunerarea acestul travaliă, sa- lariulă, numat capitalulii dusă în târgulă travaliului are acâstă virtute, .; ED NED IEI AI PI POR a 
„11|. Daca cuantitatea lucrăţorilorii se “îmmulţesce. mai multă de câtă capitalulă taxa.salarielorii se. va coboră; din contra, daca lucrătorii se înnmulțescii: mai. puțini de câti capitalulii, taxa salarieloră se va'ridica: - 

pa 
j 

+6; — Acâsta' ne.conduce la Gre-cari. ochirl. asupra „Populațiunii. cp i 
+ Ricardo, a dati nă formulă fârte descuragiătârie des: | pre. care-i s'a ;făcută imputări.: Dupe, dâasulii; tendia- „ta salariului este: totii-de:auna a atinge minimuliă ce-" soră ce sunt „necesari! Spre: a 'viăţui;. Salariulă nu va putea: multă timpii:să se ridice d'asnpra. acesturi. „ minimă, -dar, nici-uă-dată nu. va remânea: mai -jiosă. :: 

” Daca tâtă clasa muncitâre arii: tinde:a: se Îîmmulţi, ară - 
RE „ 
dia 

v 

+
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"trebui. să ne închinămii.: din aiutea-:acestei formule.. 
Dar faptele ai desimințit-o, 'până la Gre-care -puntii.: 
De sigurii, « salariulii: muncitorilor. ordinari... mai 
pretutiudenea în Europa, nu este suficienti de a satisfa- - 
ce trebuințele. lori, în limitele umane. „Formula lui Ri- 
cardo arii .fi adevărată numat. petru acâstă clasă . 
„Căci, în : clasa ' muncitorilor. ce: ai nevoie, :în trava- 
iuli lori, şi de multă inteligență se observa -uă di- 
ferenţă notabilă,” în privinţa nutrimentului ŞI înrest- 
mântării, cumii şi în privința celoră-l-alte” cheltuelt 
accesorii. -., a pa RI Ie 
-“ Mirabeau tatăli a disi: „Măsura subsistanței este 
mo&sura populaţiunei.€.. In adevării, populaţiunea nu 
pote subsista daca întrece cuantitatea produselorii. a- 
limentarie: necesare existenței s€le. Daca acestă cuan- 
titate întrece necesitățile. populațiuner,. acesta se-în- 

mulțesce,. ..: ... DE 
„*Ceea ce. se petrece. în diversele 'regiuni:ale globu- * 

„lui. învederâgă . acesti ' adevării. “De:şi mal sărace, 
clasele “ muncitâre :viăţuesei mai in voie acolo “unde 
produsele alimentarie abundă, de câtii în țim:turile a- „vute unde produsele 'alimentarie nu sunt suficiente. 
- Acestii raportii; între cuantităţile produse:oră : ali- „mentarii şi: între aceea a locuitoriloră. unei” țări, con- 
stituă ceea 'ce' se. numesce. theoria populațiunei..: 

Asupra acestei cestiuni, opiniunele ati variatii multi. 
-- La începutii (în anticuitate), națiunile voiaii să. li- 
mite populaţiunea, după ce voiseră -a o favorisa. şi 
acumii cele: aă reveniti la- antica'. opiniune ,! aceea de a nu favorisa, immulțirea populaţiunei. . : 
-. In anticuitate, voința de - a limita pogulațiunea, se 
înțelege: căci:producțiunea era forte mărginită , - din 
„ma! multe. cause, pe: care le-amii. indicatii dejă.:: Dar. 
„acâstă tendință: a limitării: populaţiunei conduse --la . 
«nemoralitate :: destrucțiunea: copiiloră: prin exposi-. 

4 . ) 

, . - . “ i . 4 . EI . pa au 
+
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țiune -şi-alte. : megii! şi mai” odiâse' 'ce- revoltă: sim= -. mentele umane; - Ea 
;: «Dar. fiindii-că : aceste medii: nu: se 'practicaă pe uă scară mare,.se ecurgea la:colonii “şi chiari la gue- re. La: Greci şi. la, loniani, copiil'se expuneai -"Ro- „mulus. şi. Remus ' fură expuşi. - Pe-timpuli Gracilorit, populaţiunea liberă dispărea;. nai târdiii, subt impe- rii, se: încurageă inaritagele, pedepsindu-se prin legi celibatulii (holteia) și:se resplătea maritâgiulă. (Legile Julia şi Poppeea),... i. aa 
„n timpurile moderne; acestă idee se reproduce în “scrierile și I&gile: secolului :NVIII și chiarii la ince- putulii “secolului XIX. Iaidovică “ali XIV. şi. Napo- leon I oferea scutiri militarie celoriă se însuraă juni scii „-ayeaă. uă familie numerăsă. “Chiară în Anglia , se luase” nisce asemenea, măsuri. pi i 

ps 

Acestă opiniune se justifica. numai din puntulă “de” „vedsre âlii:potentaţiloră 'ce consideraii numai ambi- țiunea lorii, să domnâscă peste. nă mulțime mare de “biieni, "iar: nici de 'cumii buna-—stare a. Ginenilori pe- „ Ste-care ei domnea. :: Ârică: de “pe atunci, economi= 'stil. începură' a:se :ocupa de -acâstă cestiune, - h - ":Dintru: ântâiu' Fisiocraţii susținură 'că'uă țâră este -mai fericită având. produse alimentarii “mai multe de . câtii alta dar: ei nu aprofundară - cestiunea, Ac6- “stă':on6re:se : cuvine lui '"Malthus,. preoti şi publicistii „anglu i ce a murit la 1834, FElă:publică în 1788 :Câutările: scle. asupra -populaţiuuit, prin care. dicea: - * “jIncuragcândii immulțirea,- populațiunii, naţiunile 'intră pe uă cale nefericită, căci la '6men! este :uă tendință de .a se: îmmulţi:mai: multii de câtă megliele existenţei.“ 
că. formula :sea : *„Populaţinnca . cresce într'uă “pro- "porțiune geometrică, și produsele alimentarii nu crescii - „de, câtă. întnă prporțiune arithmetică 

„în î Spre a arăta că este așa , : Alalthus se- sprijină pe exemple certe: 'elii artă: că în tOte țările unde nu 

7
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este nici uă oposiţiune la: trmulţirea populăţiunei,; ace- 
sta se îndioiesce la, fie-care: generațiune.- . . ... - 

Uă păreche lasă obicinuitii: după dânsa. duoă. pă- - 
_rechi (copil), și aceste. duoă părechk. altele optit şi. 
aşa: mai departe, 

* Acestă circumstanță di nascere miseriel. 
"După ce: proclamă. acestii tristii adevără, elă :dete 

consiliuri de anu se însura şi mărita nimeni pre juni  - 

de'a sta casţii, etc.; combătândă măsurile 'de incura- . 
“grea îmmulţirei populaţiunilorii şi charitatea legale; - 
ca una ce făramă resortul morali.,, Uni omii care! 
se nasce într'uă lume dejă ocupată, daca familia sea 
nu are medii de a-lă nutri, daca societatea nu o pâte 
face,. acestii omă nu are rățiunea : de-a cxista;.. elii 
este: de prisosii pe: pământii.. Hotărârea: sea este pro-!: 

- nunciată de natură, ce nu. va intârdia d de. a 0'aduce . 
.la- îndeplinire.“ (Aalthus),: 

Acesta este contrariii fcaternităţit. umane. Dar cuie 
tote acestea nu: trebue a ne pripi să condamnămii: DO. ş 
Malthus, căci, în viaţiă, fiindii, elii. adjutoră pe săraci. 

"Până la. ce punti acâstă, doctrină este exactă? 
Mal în ainte de tâte, economistii ai combată theo- 

ria proporţiunei: geometrice ŞI. arithmetice, 'demon-: 
'strândiă- ca, „de şi .populaţiunile s'au înduoită.- la fie-.. 
care generațiune, dar și produsele alimentarii sai 

 immulțită în: proporţiuică trebnințelorii.“ EI -aii res=- 
pinsii. dar theoria: în ceea ce „privesce proporțiunea,: . 

„dar ai adoptatii, admisii că -omenirea, . „prin îmmulţi- 
rea sea, tinde la-miseriă, din causă/ că produsele : 'a- 
limentarii se îmmulţescii mai puțină de câtă popula: 
țiunea, de 'și -nu în proporţiunea îndicată de, Malthus.... 

Stuart Mili dice: | „Invederatii :n6muli omenescă, 
pre câtii face progrese, = are .uă tendință. de-a se îm- 

. mulți, căci causele represive tindii a dispare. -Dar' a-: 
cumii din cele-trei elemente, ale: producţiunei, este ;. 

„ unulii ce: rare tendința de a se îmmaulți: fără margini, 
sc ă 16



„Perațiunile agricole. depărta momentulii fatalu în care... 

. 
. 
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„și acestă elementii este fondulti productivi, “păimen- Indii, căci cele-l-alte duoă elemente, travaliulii şi ca-.. pitalulii, resultatiă al: cruţiărei ,! nu presintă  acestit neconvenientii, : Acestii obstacol este uă barieră e- “lastică, de care lumea se resimte multi timpi în -a- | inte. de a ajunge la starea sea normală.“ 
Daca ogârele fertile nu ajungii, trebue ca Gmenii. - - S'albă recursii la pământurile mat puţini fertile, sâă.. mal depărtate, ceea ce necesită -travaliă mat multă, . Scumpesce produsele alimentării, și clasele muncit- | rie sufere. din: âcâsta.”, + e -- „Din timpă în timpă sunt cause ce facilită viaţia, ca machineie întrebuințate la agricultură, ameliorareu, - procedateloriă agriculturei și a:căiloră.de comunica-. țiune. - Dar totuși 'populaţiunea se îminulţesce întruă. proporțiune multi mai mare. 

văratii. | . a , „Totuşi s'a observată că fie-care amelioraţiune în o- 

clasele: muncitâre ară fi în lipsă de tâte.. Dar, pe “altă parte, aceste ameliorațiuni nu cftinea produse- le alimențarii atâtii de multi, în câtă cle să fie puse. la în-de-mâna claselori: muncitore. (zedi Ao. 2 capi : ZII. secțiunea 1)... - 
Carey combate acesta: Moleculele materiei ia, una, -:: după alta,. forme diverse, dar remânti aceleași mole... cule. Nu este posibilii ca moleculele să ia mai. multă... forma ființelor superiorie, de câtii p'aceca a fiinte- lori inferidrie. Prin urmare va. fi spaciii pentru tote,... Şi . nutrimentiă pentru 'tâtă Jumea., - . . - „Dar el perde din vedere că ființele _ inferiGrie ai cause represive: (destructive), ce. lucregă asupra lori, . lucru la care nu este expusi 'ninulii omenescii. Prin; - urmare,. eli se va 'îmmulţi mai multi. 

„Bastiat opin6dă:;, Cu câtă populațiunea devine mai. - 

! 1- 

„In acestă priviuță, systemuli lui Malthus este ade-.



„țină. Îmmulţirea: aduce dar. corectivulă săi. cin dânsa.& 

„ a aduna 'ce-va avere, -. 

-turală. ! 
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desă, ea devine, din causa Inmincloriă ,: îi puterică, obţine :mai -multe produse cu ună travaliii mai pu= 

" Noi admitemi mal bine disele lui Stuart Mill: _„Cuantitatea Gmenilori nu se. limită, de Gre-ce cuan- . 
titatea fondului. productivii este mărginită,“ 

Desecarea pământului, — ami spusii vorbindi. de- : „spre industria agricolă, — a atrasi atențiunea, cele- "+ brulul chimisti gernană Liebig.  Câ remediii, eli'a 
recomandati să se: restitue- pământului sărurile * ce "produsele agriculturei îi ia pe totii. anul. Aci, este „Vorba de cea ca se numesce în termeni de: agricul- tură îngrăştrea flamandă. Dar. D. Liebig uită că, în 
ceea ce privesce puterea sea productivă, pământuli . 
are uă limită, peste.care ru se pâte trece, .cu tâtă putereă :stimulantelorii. Toţi. scili”. că . daca. plantele “Sunt: pr6:dese întruni ogorii, ele se” opărescii, nu se - desvoltii. « a a DE 

In privinţa cestiunăi de a sci cun se pote xe- 'solva  limitaţiunea . nâmului : omenescit , declarămii că nu admitemi meţliile destzuctive de sentimentele. na- “turale, Cu tâte astea, lucrul noă.nu ni se pare ne- posibile. Arii trebui: 10 respândirea. luminelorii ; ŞI 
. . , Mi 

"2% immulţirea capitalurilori. 
Prin desvoltarea: intelectuală . s'ari ajuuge în ducă moduri la soluțiunea, cestiunei ,. fără a fi nevoie. de - îmtervenţiuuea legei.: .. IE 

„*Femeea starii opune maritagiului 1), însoţirei; . 
Bărbatuli sari opune instinctelor sele brutale ; . Căci, sciindiă sarcinele maritagiului, fie-care sâni nevoi, mai în ainţe dea: contracta acestii legămenti, | 

e 

1). Bavaria, Meclembnrgul și alte mici State. ale Germaniei „ati opritii, prin legi, pe săracii de a se insura.  Resultatulii ace- stei popriri legale este: ca din 4 copii- ce se nască , 1 este-na- 
pf . - '
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familii... - | | 

„1. — Causele particularii . ce diversifică taxa sala- 
“riiloră după profesiuni timpuri Și. locuri sunt multe. 
„Acâstă: diversitate provine din cinci circumstanţe na- 
“turale, indicate de. Adam Smith: .. . 

" 'de înspăimântătoziii . ca în Anglia, unde proprietatea . 
:se află concentrată numai în mâna 'a câtor-ta mit de * 

DE . _ i . : : „In Francia, unde :proprietatea teritorială este imor- . | 
celată, populaţiunea n'a crescută int'ună- modă aşa 

12: Natura .meseriei, după cumi travaliuli ce se cere .; 
-este:uşoră si .anevoie, curată sâi necurată, onora-. i; 

„ «bilă, să despreţiuiti. - -. | , 
- 20. Facilitatea. sâi eftinătatea -sueniuiei ori dificul- 
tatea -şi cheltuelile ce ea cere. - i 

-: .80 Asecnrarea s6ă: necertudinea ocupațiunei. 
-4” Increderea mai mare stu mai mică : ce se pote 

acorda lucrătorului. aa BE 
50 Probabilitatea! şi neprobabilitatea succesului, 

> Săreluămiă, citândi, pe:Smith: E . 
; L. „Consideraţiunea contribuă multă în retribuțiu- 

riile ordinarii. Cea, mai uricissă din tâte meseriile 
aceea de executorii publicii (hengheri, gâde) este în 

„:.proporțfune cu cuantitatea travaliulu! mai bine“ plă- 
> utită de câtă ori-care altă meseriă..+.« Rufianil ati că- 
„stiguri mari, tocmai pentru că își calcă ondrea. . 

IL. „Uni omi ce a perdutii timpă și muncă multă 
„ spre. a se face apti într'uă profesiune ce cere uă a-: 

bilitate și uă experiință extraordinariă, este în dreptă 
a spera că funcţinnea pentru care' se prepară îi va 
da, pe lingă salariul simplei munci, cu ce să se in- 

Lă 

- nea profesiunilori onorabile. In genere, ele sunt prâ * puțină plătite.. Defavârea alipită de uă meserii, Pro- - 
duce unii efect contrarii, Meseria de măcelarii are - 

„„ce=va crudii și respingătoriă , dar mal în tâte locuri- 
- „le, măcelăria este cea mat câstigosă din tâte mese- + 

,
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_ demaise de. tâte cheltuelile: educațiunei sâle, cel pu-: „țină de procentele ordinărij ale uni capitalii de aceeași: - val6re; trebue: asemenea ca acâstă, iodemnitate să fie: realisată întrunii. timpi râționabilii, avândi în vedere. durata pr6 necertă a viăței omenesci, totii aşa pre- cumii unii. fabricantă are în vedere: durata certă a: unei machini. e NR “TI. „In cea mai mare -parte a operilorii de manu- factură, unii. ommii: ce muncesce cu diua este camit si-; „gurii de a: fi ocupatii tâte-gilele anului în cari „va fi în stare să muncâscă: ună zidarii, din contra, nu p6- te lucra pe timpulă geruriloră sâă 'cândiă plouă, şi, ' în tâte cele-l-alte, momente, elii. nu pâte-pune temeiiă. că va av6 ocupațiune de câtit pre câtă mușteriii săi vorii av6 trebuință de dânsulii » prin: urmare, . este. „Subpusti a se găsi fără tr€bă. “Trebue dar ca ceea. ce câstigă, cândii este ocupată, nu numai să-l între- . ție pentru: timpuli în care mare de făcuții nimici, ci şi să-lii desdăunede Gre-cumi de momentele de în-: grijorări şi de descoragâre :ce-i causă une-ori cuge- tarea unei situaţiuni aşa de precarii. Cândii necerti. . tudinea ocupaţiunei este. reunită cu osten6la , desplă- . „cerea și necurăţenia trebei,: atunci ea ridică une-ori . taxa salariilorii muncei celei mal” grosiarii mai pre= sus de acelea ale meserie! celei mai dificile.“ - IV. „Argintarii şi giuvaergiil, din causa objectelorii * prețidse ce le sunt încredințate, ati: pretutindini sa= „_ lariă superidre acelora ale altoră lucrători, ală căro- ra travaliii cere nu numar totă atâta, dar chiarii mai. - multă abilitate, Not încredințimii medicului sănăta: “tea n6stră, avocatului, averea şi une-ori viaţia și o- „prea nâstră; „niste. deposite așa de preți6se n'arii 
4 -') Lucrătorii din oraşe întrebainţați în manufactare sunt plă- tiți mat bine de câtă lucrătorii diu sate, nu numai pentru că pri-. - " mii trebue s'albă mai multă inteligență şi abilitate, ci -şi pentra : "că .eapitalurile sunt mat acumulate În oraşe de câtă pe lasate. 

” 
4 Li - ” 

Lă
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pute, cu -securitate, să fie: încredințate în. mâinele - 6- 
menilorii” săraci s6ii puţini: considerați: trebue dar ca: 
retribuțiunea. să fie destulii de forte spre a le da în. 
societate rangulii ce cere-uiă incredre-aşo; de mare... 
“Ni „ln cele mai multe metetii, 'succesulii' este camii: - 

securi;: diu contra, .succesulii este pr6 necertii în pro-: 
fesiunile 'dise libărale. Pune pe fiiulă tă Buenik la 
unii 'cismarii, nu este indiăoiosii .că va învăța.a fac- 
uă :părechiă. de pantofi - sâii de cisme; dar trămiti- | 
mi-l la uă sc6lă-de dreptii, aci este:uă dată depa- . 
Tiati în contra a duoă-(eci: de ori că elii nu va face: 

„destule progrese: spre :a fi. în stare să viățiu6scă 
din - acestă profesiune. : Intr'uă. loteriă perfectamente. 
egală ,. aceia: ce tragii; biletele co-câstigă, trebue să 
câstige totii ce:perde-cei ce tragă biletele albe. In- 
tr'uă profesiune, în care. duoă-deci persâne cadă pei- 
tru una ce -reușesce, : acesta” datoiesce a câstiga. totii 
ce arii fi pututii fi câstigatu de cele-duoă-deci -ce: 
cadii: : Calculaţi suma, apropiată a câstigului anuală. 

“alt tutuloră : lucrătorilor ai. unei meserii. ordivarii, - 
întruni loci determinatii, ! ca: cismarii, Și Suma a-- 
propiată a cheltuelilorii “lorii anual, şi veți găsi ge- 
neralemente că prima din aceste duot sume 'va în-.. 
trece pe cea de a duoa: dar faceți acelașu -calculii. - 

„pentru avocați și studenţii în drepti. în diversele co-. ! 
lege de jurisconsulți, şi veţi găsi că. suma câstiguri- 

„ „lori lori auuale este, în.pr6 mică proporţiune cu-a-, 
--ceea a. cheltuelilori lori snuali, chiari evaluindi pe 
„cea dântâiii pr6.susă şi pe cea de a duoa pre josii... 
“Daca, cu tâte acestea, mulți îmbrățişeqă profesiunile 

liberale,  acăsta .provine din. duoă. cause: 1” dorinţa 
de a dobândi celebritate care este partea acelora ce , . 
se distinoit într'ânsele; şi 2* încrederea naturală ce 

„ totii omul are mal” multi să mai puţină nu numâl 
în talentele: sele, ci, âncă și în st6ua' sea. . PN 

'D. Leon Faucher adaogă: :„Lumea 'se abusă intruniir 

7  
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modii straniit. cândii presubune că concurenţa lipses-, 
ce s6ă lucredă întruni. modii slabi în regiunile: tra-. 
valiului. intelectuali. . Aci, ea face simţite mai forta; 
avântagele. şi neconvenientele sâle. Statele-majoresunt. | 
pline, înecate, supra—îucărcate.. Surda' se lățescii ran-; » . 
gurile biurocraţici în. guvernii, în industriă şi.comer=:; - 

“ciii, concurenţei. se îmmulțescă şi mai răpede de câti. 
înpiegele. De aceea și taxa. tractamentelorii nu ur-, - 
TDEdă. cursulii ascedentu alii: salariilori. -Lucrătorulii, 
găsesce mai“totii-de-una delucru; şeriitorulii seit gră- 
„măticuli alergă pr6 adesea dupâ. unii. impiegă, 'A- 
câsta este regiunea .societăței în care s'arii descoperi, 
“scormonindi bine, cele-'mai triste miserii.. In fagia 
“unorii atari suferințe, charitatea publică este obicinu:, 
itii neputincidsă ..: Invederati, educaţiunea liberală 
este uni dară pe care .societatea_face rău. a-lă' 
'prodiga, ea ară datori să de uă direcţiune mai bu-, 
nă generaţiunei, ce'ara'să ne urmede.“ -. E 

“'. Observaţiune. În urma declârațiunei ce ani fă- - - 
cuti că uă plagă socială ne mină, — funcționaris- 
mulii,:— guvernulii nostru arii datori să împuţinede . 
symnasele și Iyceele, și să îmmulțâscă stabilimentele 
instrueţiunei profesionale. — Predica-vomi totii în - 
deșertă? : - ADI Da . DR 

_Ş. = Salariulă “ce dobândescii - femeile: în feluritele 
„_ travaliuri. sunt în genere inferidrie, cu, multii mai in: 
", feridrie de câtii ale, bărbațilorii. . D. Stuart Mill 'ere- . 

de că acesta inferioritate este datorită concurentei ex- 
treme a mânei-de-operă; „căci,.,dice-elu, d și sunt 
mai puține femei de câţii bărbaţi viăţiuindă diatr'unii 
salariii,-ocupațiunile ce legea și obiceiulii faci accesi- 
bile femeiloră sunt în -comparaţiune așa de puţinii nu- 
merdse în câtă aceste ramuri ale industriei se găsescii 
şi mai pline, înnecate.“ e e 
„.. Aducemit a minte „că. vorbindii,: despre... divisiurea 

/ 

,
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-.Tială câti şi morală, ce resultă 
nagiii ), a 

- cel, cerând ca repartițiunea să. se. facă. pe cale de 
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muncei și: despre. industria manufacturiariă, ami disii că usulii de a întrobuința pe femei în manufacturi și atelierele: cele mari. distruge familia. Natura le a destinati la ocupaţiunile şedentării și, domestice.  Fe- meea oste. păditârea vetrei; ea face să domnescă În casă ordinea şi întreţine: abondanța. . Omulii datores- ce a dobândi și femecu, a conserva. „Fără îndiotlă, dice D. Leon. Fauchor; nu se poti întredice.. mănun- "tele profite ce. unii tiavaliii executatii în interioruli casel pote procura, menagerei. Dar sară put€ asecu- „va tOră temere. că salariul ce femeca obţine printruni. travalii exteriori nu compens€dă dauna, atâtii mate- 

„- 9. —— Loviţi de suferinţele provenite din'.micimea. salariului, unii publicisti,: în timpurile din urmă, ati căutată remede la aceste! suferințe. Unii dintr'ânşii ai credută a găsi aceste. .remede in intervențiunea mai mare scii mai mică a Statului în domentuli mun- 

1) Historiculă Michelet ;: în opera ' sea Popululă , arctă sufe- rințele bărbatului comerciantii şi lucrătoriit de a veas pe femeea “lorij expusă la cuvintele necasiinciâse ale primului galantă şi des-" frânată cari, din causa ocupaţiuniloră 'femee), elă îi pote:'adresa. „ Regretămă că, din causa modicității pecnoiarii a: mediiloră de “cari dispunemii, nu putemă ca acestui opii desvoltările ce el ce- re, reproducândă qisele marelui historiciă modernii alii Franciei, dise ce ară învedera miseriile ce necesitățile viăţel impunii me- nageloră francese; precumi ş:. disele lui Ledru-Rollin, din opera . sea: Căderea Angliei, cari învaderedă! miseria femeileră sărace . „din Anglia. , | a i "Amintindii ceea 'ce ami disă până aci: Acea (Eră este prospe- „ră în cari produsele alimentarii sunt efiine, și prin. urmare la în-de-mâna. tutuloră, iar nu aceca unde sunt bani. mulți şi lucru- „ zile, scumpe,.să mulțumimii cerului că România, astădi, aro ună teritorii mai întinsii de câtă populațiunea sea, ceea ce permite . întalora a: viăţini, a'nu. cunâsce durerile sfășiitorii ale miseriei. 
A 

. 

, . . | . Lă 

din lipsa cea din me-



„. - Daca, în lumea “economică, ari lipsi 'stimulantulă 
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autoritate” (Vegi. No. 1 dela capiă XII). Acestia, după 
cumă scimii, se numescii Socialist, - : „ După”cumii” amii văgutii dejă, acesti scriitori credă ' că sorgintea acestori rele este concurența. Spre a 
o aboli, ei cugetă că Statul trebue .să organise tra= : valiulă, și să repărțâscă beneficele sâle fic-căruia, după 
“trebuințele şi puterile sâle. Subt No. 4 de la capii 
TX prima parte, ami demonstrată cacâsta -este ne- 
practicabilă; iar: subt No. 10 de la capă VIII ali: “aceleiași părţi, ami: demonstrată că este neposibilu 
de a- se ridica salariile mai susii de taxa determina- “tă”de raportulă ce există între, oferirea. și cererea „muncei lucrătorilorii, căci a ridica salariile este a di- 
minua consumațiunea, scumpindă produsele. 

Culpa socialistiloră este că consideră concurența * numai “dintr'ună puntă de vedere, din 'acelâ ală mul- 
țimei lucrătoriloră -ce se. presintă spre a munci, iar 
nu şi. din puntulii de vedere alii: concurenței capita- 
lurilorii, ali: concurenței producătoriloriă ce aduce scă- 

sumatorii, și -prin urmare chiarii lucrătorii. 

derea, despreţuirea preţuiriloră, de care profită con-:" 

..' 

-Deei, concurența în Ordinea. economică este liber- - - “tatea; şi, spre a se suprima, trebue mai ântâiă să, se, 
„Suprime în. ordinea politică, "udică a introduce des- 
potismulă: Ună singură omi să declare. aşa doiesce 
să mergă. lucrurile, şi așa să și -mergă. Dar lumea 
fuge de despotismii. Pa ! 

Acesta există : numar în comunalităţile de călugări, . unde este . datorită , voturiloră religi6se de subpunere 
6rbă la voința capiloră. Aci, spontaneitatea omen6- scă dispare cu-totulă. . : a 

producțiunei, nu 'S'ară face nici-uă amelioraţiune,, nict- „UDĂ progresă, : Acestui stimulantii, concurenţa îi dă „»Dascere, căci unii producători se teme ca colegii :săy - „Să nu producă multi mai .multă şi mat eftinii. Foră 
4. 

.
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+... aci, putemiă conchide că trebue - să facemii, silinți :a rumpe pedicele libertăţii, iarii. nu ale Împuteri, -cumă ceri socialistii, e eee „> Să 'vedemi acumii. daca, fOră' a “suprima 'concuren- ţa, fâră a pune producțiunea în mâirele Statului, Sta- tulă n'arii put6 înterveni, spre a fipsa taxa salariilorii, » "tipsândii vni minimum. 2, se „_ Scimu că, prin fipsarea: prețiurilori maxime, unsle “State, și aă arogati dreptulii la fipsarea “salariilorii. Chiarii în. giua de astădi, unele State fipsâdă taxa do- 'bângei banilor, capitalului. . 
La noi, până de.unăqi, -sătenii: clăcași trebuia :să „muncâscă, cu':boii s6i. cu mâinele;:pe unii: salarii a „> “cărul taxă era.fipsată de lege, i Ti „1 Incprivința salariului, intervențiunea Stâtului arii „merge în contra scopului, adică 'ară :faca Și inai „rea, mai nefericită  srtea muncitorilorii;: în loci de ao 

“ameliora (tei No. 10: capii VIII parti I) -: 
"- . Din causa intervențiunei Statului, sari întempla că 

unii, lucrători ari absorbi uă parte mare din capita- lulă circulândă, pe cândă alții ară fi mai puţină xe- ” tribuaţi:  Scimii că ceea 'ce face să, viățiuescă: pe lu- "crători este cifra capitalului circulândi, întrebuințată „la producţiune. Detretândă taxa salariiloră, Statulă "nu înimulțesce. în “același timpă şi acâstă cifră. Se lovesce dar de uă neposibilitate. i 
„Dar acâsta conduce. neapăratiă şi la-uă altă conse- 

"cuință.  Lucrătorii cărora nu:li se pOte asecura, unii. 
* salariă, din lipsa capitalului, vor «fi privați de tdte. 
Trebue să se pentru-vedă la nutrimentulii loră,; chiară „* fără să muncâscă, Alminterlea, 'ei devinii unii. veri- 

"coli pentru societate. * Acesta vedemi.să se petrece. „--În Anglia, “unde. de la toţi 'se: percepe. unii 'impositi 
“Spre a vevi în: “adjutorulă: muncitorilor: ce nu găse- 

i 
a 

concurența, progresul economici arii fi poprită. 'De
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'scii ocupaţiune, - impositii . fârte mare cunoscutii subt de numirea -de Zaza Săracilorii. | 

374, 

„Aşa dar muncitorii cari, spre a viăţui, muncesciă . " vorii, fi pe josiă, încelață , „victime, de 6re-ce aceia, ce: „Bară munci voră fi călare, încelători, asupritori, căci. vori av6 cela ce.le trebue spre a 'subsista, fără A-ȘI. da cea mai mică ostenslă, Acâsta va contribua a sfă-.. râma resortulii morali, şi cu timpulii toți muncitorii 

4 

vorii veni a îmmulți număruli celorii ce viățuescii ca. - parasiţii. . — Experiinţa a doveditii acesta în Anglia, unde guvernuiii a fostii novoitii .a modifica legislaţiu-, „nea privitrie la adjutorele de dații săracilorii.. Uă „Parte mare a capitalului, resultatulii travaliului păr- - țel laboridse a naţiunei, marii servi fără -numat- a nu- tri lenea. e „ 
În Anglia, Sai clăditii cuse de Trâvaliuli,. uude se , priimesci săracii. Ei sunt Subpuși la munci f6rte aspre. câ :0sendiţi la munca silnică, subt uă subpraveghiăre de totii momentulii. Este uă nefericere de a tracta. 

miseriă ca uă crimă ; dar, din nefericire, nu se pote. alminterlea, - prin 'calea autorităţei, a veni în adjuto: - ulii miseriei. Trebue dar renunțati la acesta. 
„:Pentru' acelaşii scopă, S'aii recursă -la asociaţiunile =: intre, lucrători, despre Gari amiă tractată în prima par- | te (vedi capi VIII) a acestui manualii. . 
"Aici: vine din nitoi cestiunea coalițiuniloră şi -gre-. ; velori. Prin adjutorulii lori. se silesce mâna, între-..; pringătorilorii, se lovesce capitaluli cu interdicțiunea,se | condamnă a sta neproductivă, . 

„! Dar nu trebue să perdemu din vedere că daca ca- - pitalulă destinatii :la .mersulii unei industrii nu se în-.. mulţesce, nici coaliţiunile, nici ori ce altă-lucru nu... poti, în nici-unii-modii, ridica taxa salariului. Numai cândii capitalul întrebuințată în industriă se îmmul-. țesce, este medii, prin coaliţiuni, .nu de a adăoga taxa " salariului, ci de a o' face să. revie la starea normală. 
Dai îi "3 ” Ă N , . 

tt, r 

.



- de uă imposibilitate, — ne 'îmmalţirea capitalului. : In... 

„acestă interdicţiune sunt rele, de și opresci şi coa- : 

“țelege între 'dânșii, pe cândi din contra, oprirea face. 
“răi lucrătorilorii, ce sunt cel mnai neputincioşi, și, prin 

« 
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Pr adesea -coaliţiunile lucrătorilorii 's'aăi .ceocnitii 

acesti 'casii, -ele: ai fostii -desastrâse pentru lucrători: 
ci inâncaii. economiile lori, și patronii luai - gveniai, 
număruli” lucrătorilorii în aceeași industriă crescea ; ef! 

- ÎŞI făceaii uă "concurență spăimântătârie, şi salariulă, 
în loed d'a'se ridica, scădea. Pe lângă acestea, fiidni. - 
că grevele ai: loci pe -cantonă, fabricele:.ce lucrau în: 

” cantânele unde ele n'aveaii locii , „Priimeaii comande, 
asti-felii că, la. reluarea afacerilorii, industria era nulă 
în” localitatea unde fusese greva. * - . 

„a : 

10. — De şi coalițiunile ai: une-ri. resultate rele, .. 
credemii :că nu trebue: intergise.- Legile ce pronunță” 

lițiunea patronilori. Oprirea pentru cel din urmă nu 
este eficare, căci. el aii totii-de-una megiile de a se în-. 

urmare, ati mai mare: nevoie.de protecţiune. egea. - “ datoresce să lase lucrătoriloră. libertatea de.a se Coa-. 
lisa, consecuință nemediată a libertăței: individuale. ... Prin urmare, legea -ce âră: popri coaliţiunile n'arii ave 

țilori producţiunel. 
mesteci ali autorităţei în liberele raporturi ale âgen: 

Și mai multi, celii-mai buni: modă de a face să 
” pătrundă pretutindeni, și mul cu s6mă în clasele mun- 

citâre, verităţile economice este să se lase acestorii . 
„„ Clase, libertatea, de a face, :cu risulii şi pericolulă lori; 
„experiința acestori verităţi. a 

“In mai.tâte țările, legile “în contra coalițiunilorii ai 
fosti: abolite. , 

a, = Mediulii celt al. bună de' a. ameliora con- 
4 

a 

+ fondamentii. ' Cât despre efectele .sele, ea este con- -. 
“trariă theoriiloră economice, cari optescii orl-co-a-: * 

o
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 diţiunea: lucrătoriloru ;: roteibuândut întruni; miodii 
suticentii, este crescerea capitalului. Ea constă, după 
cumii scimii, în cruțiare și în buna întrebuințare.a a- 
cestei cruţiări. Aceste cruţiări facii “coriturenți capi- 
talurilorii dejă impiegate în produgțiune, Și prin urmare 
ridică salariile. * 

Pe lângă acestea, este pre folositoriă ca, la nă na-. 
ţiune, să se lățescă spirițulă” de întreprinderi.! 

| Ameliorațiunile : ce “Sai observatii “pretutindeni în: 
clasele lucrătrie sunt resultatulii -crescerei tapitalu-. 
lui și bunei -s6le întrebuinţări. Se producă atunci duoe: 
lucruri : Dintru . întâi, pe dată ce munca lucrăto-. 
„ului cere toti de uă dată uă dosă de: îuteligenţa, elă 
produce mai bine, ma! multă şi ia 'ună salarii mai: 
mare. : Alii duoilea, de buna întrebuințare a salariu-: 

SAARIULE o, Pa 373” 

pi 

lu! depânda cruțiarea. : :  - i 
Este afacerea guvernului a încuragea cruțiairea din” 

partea claselorii muncitârie, înstituândii case. de 'cru- 
» fiare. * Guvernele - poti fi, multi adjutate  îdtracesta 
de Âlantropi, cari instituă societăţi de bine-facere pen- 

„tru intrucțiunea adulțilorii,. pentru petreceri în comuni, . . 
"pentru consumaţiuni. „Aceste societăți clădescii şi case 

de lucrători. - 
: Prin case de lucrători : se. înţelege clădirile constr. 

ite de societăți particolarii pentru” locuinţa. lucrători- . 
„lori. : n -tâte oraşele -cele mari, Londra, Paris,. Mul. 
usa suut niste asemânea clădiri; Luce rător i sunt for 
te bine casaţi într'ânsele, pentru uă chiriă fârte mică.. 
În multe lucruri, ci. devină cu timpuli proprietară pe. 
aceste case plătindi, pe lingă chiriă, nă sumă mică: 
ca amortisementă pentru . „Suma „cheltuiti cu clădi-: 
rea lori. . . N 
-Să se immmmulțâscă produsele alimenţarii, şi, "prin 

"urmare, eftinătatea lorii. —. Subt No. 1.capii XII par- 
tea -I, amii demonstratii, că suprabondanţa produse-! 
“loră agriculturel. n nu: are aceleași: efecte ca suprabou-: 

, Sa „zi | 17
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danța produselorii industriei manufacturiarii ;-pentru-' că, în câsulii din. urmă, salariile scadă, -preţiuli pro- duselorii scadi și întreprindătorii se ruină, pe cândă în primuli :casă, salariulii lucrătorilori sporesce 'în:. truni modii 
nu cresce, ci 

“ absolutii, chiară cândiă taxa salariiloră 
ici. lucrătorii poti să-şi procure atuuci ob-: „ Jectele necesarii *subsistanței loră cu prețiuri reduse, fiindii- că ele sunt aboadante. Atunci tote concură. ; a face mai bună s6rtea lucriătorilorii. In timpurile de lipsă “(disette), se. vădă efecte coutrariă. .. Cu același. :,  Salauii, lucrătorii cuinpără mai puține inerindi, sufe- re. de privaţiuni. UI PE: „ Daca presubpunemii vă familjă compusă de trei per- s6ne, cari, cu sudorea lorii, 'căstigă pe anii 600 lei: 

"urmare le remâne pentru cele-l-alte. trebuințe 308 lei. 

năot, Şi 'cari consumă, „câte duot oca, păine pe. di, —. "730 oca păitie, — și, câte uă ocaca rue, — 565 oca carne" -. pe ani, — au este învederatiă „Că aceste persâne dispună pentru cele.] -alte trebuințe numai. de prisosulii ce. le; * “vemâne peste! ceea ce cheltuescă pentru pâine şi carne?. - Cândii preţiuli ocalei. de păini este_de 20 baut, şi.. ală. ocalei: de -carne; de 40. bani , cele tref pris6ne: cheltuescă pe aceste duoe articole - 292 lei, și prin:- 

Cândii pre I
e
 

țiulă ocalei de-păiue este de: 25 buni 'şi ali ocalei de carne:de 45 bani, ceie trei persâne chel-. tuescii pe anii. pentru aceste duoe articole, 346 lei şi: 75 bani, și prin-urmare le remâne pentru cele-l-alte: trebiințe 253:lei şi 25 bani. PI Re „ Cândă' preţiulii ocalei, de Dăine este, de 30. bani şi; “ali: ocalel de 'carne de 50 bani, cele” tri persâne chel- tuescii pentr u aceste duce articole 401 Iei și. 50 baur,, şi prin urmare Je remâna pentru cele-l-alte trebuinţe: 198 lei și 50 bani... ... Pg 

bani, şi alu 
s6ne: cheltue 

* „In fiuc, cândi prețiulă : ocalei . ge -pălne cste de 40. 
ocalei; de carne de .60 bani, cele trei per-: 

d 

scii pentru aceste ..duoe articole. 584 gi,
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- și“priu urmare le-remâne. a întmpina tte' cele-l-alte 
trebuințe cu 20 la... - a vi 
"» Cândiă 'ocaoa. de. carne “ajunge la 75 bani; de și 

-preţiulă ocalei de pălne ară. îi numa! de 20 bani, ve- 
nitulăi celorii trei pers6ne “numai este. îndestulătorită - 

„spre: a, cumpăra aceste articole de prima, necesitate. » i. Daca acestă Scumpete resultă diri neclemența: ano- 
timpurilorii (epizootie, secetă, etc.), clasele sărace: su- 

- fere' amarii, și daca acâstă stare se prelungesce, mul- 
„te persâne dintr'ânsele perii, cuniii ami îuvederatu-o 
mar" susi;  dâr sunt resemnate. ' Cândi usă acestă 

„ *“scumpete este artificială, “produsă de “măsuri neinţe- : 
, “Jepte, ca taxele: vamale. preluate la intrarea în: ţ6ră.- | 
"56 îniorașe a acestori obiecte de- prima necesităte,: *. - “clasele sărace nu sufere, fără murmura. De la 'mnur- 
mure la: ura âutorităţei pasulii -nu este mare.. Şi his. , 
“toria este aci: spre a 'ne: îovedera 'că: cele: ma! multe 

1 revolte şi revoluțiuni aii proveniti şi provină din m&= ” “surile. cele rele: ce. se” iaii de guvernăminte în privin= - 
ţa crâarei de venituri nuouă. . 2. a 
"- Gu puţine dile în ainte de căderea lui Ludovicii Fi- Ă lippii (1548), unu membru alii Gamerei legislative, D, -. : de Morny. te a muritii Președinte alii, corpului legis-. - 
lativii, subt alii dăoilea imperiă.: prevădândii perico- + ele, socictăței, âxplică cu locuința cumii clasele in- 

* “feri6re ajungea să blăstoeme societatea, şi ceeace este 
„Şi mai bine, ar&ta megiile de a le aducela simțimen- 
te mai bune. „Nu este .naturalii ca netericiţii să seia - . :după maximele egalitării ale comunistilori Și socia- - 

„“listilori?. La' acâsta, ignoranța îi dispuue, -invidia'i : - “împinge, niiseriile. și 'maladiile îi -constrângii, -De 
unde aceia -S'aii născută avuţi, trebue să-și dică-el, şi 
noi săraci? Societatea n'are să ne oferâscă în'peres- -. + pectivă altii ce:va mat: bună, de câtă: puşcăria, daca 

„disperarea ne conduce lacrimă, și nici chiari spită- -luli, cându “puterile , nâstre se stingii?. “Nu 'este ură 
e - . . e 

, e . 
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„sară put6 inventa; c'aci este soluţiunea problemului.* 

lă . 
DRE . e. - 
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„“adevără impungttoriii în fondulă acestori plângeri? ' 
“Ce este de respunsii? Ce este.de făcută? Ma 
:. „A proba.dintru ântâiii claselori sărace că. socie- 
tatea se ocupă de a le veni în adjutorii cu uă soli- : 
citudine statornică;: a perde -niai puțină timpi în dis-. 
cursuri “frumose, şi a studia mai multii interesele „și . 
“trebuințele, lorii ; a 'se ocupa mâl puţini de cestiuni-, 
le. de cabinet și a consacra mai niulti timpi cesti- 
unilorii sociale; a proba nefericiţilorii, cu logica şi 
bunulii: simţi; că avuţii nu sunt causa “necazuriloră 
lori, a-i face să. înțel6gă secretul mecanismului so- 

Tarii. lăngedescii. cândiă "acestă .societate se turbură, 
cialii; a le, demonstra Că valorile unei societăţi regu-- . . 

pentru că aceste valori, sunt tâte de convenţiune; că - .- 
aurulă, argiutulii; banii; creditul, interesulii. capita- 
„luriloră, tâte astea nu sunt d» câtii uă curată con- 
"venţiune și arii dispărea subt derămăturele. societățel; 
„că în diua în cari: arii ajunge la împărțirea tutuloră 
averilorii,: întindându mâinele lori: sângerânde, nule ” 
ari! Yeni pe capi 'ceea ce: ari fi câstigatii facilemen-" 
te cu uă (i de muncă; că neegalitatea socială este 
uă lege a. naturei;, că totii de.una aii să fie Omenila- 
borioși și leneși, forţi şi slabi, .bravi şi timidi,: gu- 
vernândi și guvernaţi;. că ordinea este âncă pentru 
dânşii condițiunea .cea ma! favorabilă; în fine, că o- 

„menirea nici-uă dată nu s'a găsitii întrună seculă în . , 
„care; clasele avute să se -fi preocupati mai multii de 
clasele sărace; că relile lori sunt studiate cu căldură; 

„-că casele de 'cruţiare, hospicele unde se priimescă 
copiii orfani, salelo de asiliii,; scolile gratuite, atelie-: 
rele de travaliii, consiliurile Gmenilori prudi ete. sunt . 
cele mai. inteligente. cele. mai bine voitâre reforme ce , 

- La aceste înțelepte consiliuri, trebue s'adaogimii, ca E 
uă altă 'couclusiune, la adresa claselorii labori6se, ur-“ 
:măt6rele cuvinte ale lui Franklin; . „Daca cine-va vă 

- N 
, ,
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„dice că puteţi-a ve înavuţi aitraminte de cătit prin 
„muncă şi economiă, nu-l ascultați: elti este unii o- 

“atrăvitoriii 1 pe | 
4   

2 CAPU XVI. 
„? Ă 4 i 

i „PROFITELE. . -.: 

- 1.— Ce sunt profilele. - 
- 2. — Ce conţine profitele? — Eventualitatea lori. 

3. — De ce depândă profitele? — Tendinţa loră. 
d. — De unde vine disproporfiunea ce există * în 

-: profilele unelori industrii 2 o [ 
5. — De ce dependă tara profitelori în diversele . 

o țeri? 

1.— Profitele sunt excedentulii prețiului 'vândărer 
„asupra. cheltuelilorii producţiunei, adică asupra pre- 
țiuiul totală.: ali debursăriloră. în salarii, capitaluri - 

5» Şi interese, 'cumii şi nutrimențuli și întreţinerea în- 
trepringătorului, Mai scurti, profifele sunt temunera- 

” țiunea riscului la care este Ssubpusii întreprinăto- 
rulă.— Prin acestă părticularitate, — nedespârțirea de 

„riscă, — profitele' diferă de salarii, cu. care, în _theo-  - 
„riă, nu' trebue confundatii.: | „. 

„2: — Dar în practică profitele conţină ducă părţi : 
“una ce servesce a acoperi riscurile întreprindătorului 
de industriă; și alta ce servesce.a retribua travaliuliă 
s&ii. - Acâstă ultimă parte ni este alti de câtă sala- - 

„iuli. De acea nu mai vorbimi de dânsa, ci numai + 
de :prima parte, de profitele proprii dise. ....  .. 
“ Orl ce întreprindere comergială. sâi industrială pre- 

„ sintă, riscuri, eventualități de perdere. “-Nu este toti 
“de-una. de ajunsi să muncimi, chiarii cu activitata. , 

.. - ” Nu . 4 . . , s. -
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și inteligență, spre. a crăa.valori ecuivalente cu capi- 
talurile cheltuite: spre a le: obţine. Adesea se întâm:- 

"plă ca gurele-de-desfacere - să. fie închise din: aintea 
produsului 'realisatii, ca preţiurile să scadă, ete, ast- 
felă- că ultimulii resultată ali întreprinderei să fie uă 

"perdere. “Cine va. suferi acâstă perdere? Ea n'a să 
cadă, pe proprietarulă usinei s6ă. magazinului, nici pe 
proprietarulă capitalului “circulândi, nici pe muncito- 
rulă salariati, cărora uă chiriă, uă dobândă, unii sa- 
lariă fipse sunt datorite .în ori-ce 'casii,. ci pe între- 
prindători ,.. acela pe. socotela. căruia - este întreprin- o 
derea.. ..... 
„Proprietarii 'usinei, magazinului, capitalului. circu- 
lândă și ai muncei nu riscă: a perde, de câtă în ur- 
ma totalei perderi u capitalului întreprin(6torulul. Hei 
bine! daca întreprindători! w'ar lua uă parte din be- 
neficiulii producțiunei spre a acoperi riscurile indu- 
strici. nimeni. .nu S'ară îndesă la producţiune, toți 
ari. renunța la. dânsa. Precumi tâte riscurile sunt pe 
sema sea, totii 'aşă trebue să. 

„micii mal.jostii de câtă acesta. 1. - 
„ Partea i6 se cuvine întreprindătorului subt dena- . 
mirea de profite, este esenţialemeute eventuală. va- 

„riabilă, pentru. că depândă,-pe de uii parte, de val6; 
rea „variabilă . ce va av€. produsul în târgă, „pe. de 
altă parte, de mai multa si mai puţina abilitate ce 
a avutii întreprindătoriuli spre a reduce cheltuelile 
s6le de. prodecțiune: căci cumpărătorulii nu ține nici 
uă socotâlă vendătorului despre ceca. ce-lii costă pro= : 
dusulii, elii se uită numai la cursă, la prețiulii celit! 
mal josi cu care. uiţi. producători îl oferescii, 

“3 — Profitele, ca şi salariile, depândii de aptitu: 
dinea;: întreprindătorulnt.. şi 'de, condiţiunile favorabile * 

„S€ă detavorâbile în care elii.oper6dă: Snat industrial. 
ce facii „profite. mari, alţii mal mici, și, alții nici -de: 

4 ” . +, . ” . 

* 

fie și cu profitele, ni--
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tumi.. Acestia se ruină. cu timpulii,-: Dar trebue să 
adăogămii că, totii cu pentru salarii, Să stabilesce în pro- 
fite unii termenii: medii. ' In adevării, daca unele în- 

; treprinderi arii realisa profite mai. mari, t6te'capita- 
lurile arii porni într'acolo, şi, din causa concurenţei, 

- profâtele :arii reveni la mediana. generală. - . Asemenea, 
„..„ de la industriile în cari nu sunt profite suficente, ca-; : 

“mă, pre câtă timpi: capitalurile nuoiă nu. voră fi sufi-, 
. Li 

pitalurile vorii. deserta, și ecuilibrulă sari stabili. a: 
7- . . 2 . - " Basându-se, pe acestea, unii economisti Susțini că. 

profitele sunt aceleași în diversele industril. ... :...; 
„„ Totuşi „:în realitate, lucrurile nu se petreci astă-, 
felu. Causa este “că capitalurile . uă dată: ngageate,- 

„* nu se potii disloca, fără perderi inari spre a porni. 
către industriile ce daii profite mari. „Acâsta se. face 

2 numai de capitalulii formatii: din nuoii.:- Așa dar voră 
fi industrii -ce rvorii face profite mai:susii de media- * 

cente de a se duce spre. aceste industrii. 
Așa. dar putemii conchide că pretutindeni profitele, 

tindi a se ecuilibra, aii uă tendință generală dea 'se 
coboră la acelașii nivelii în tâte industriile, şi. la ni-, 
veluli celă mai josi. Experiința dovedesce acâsta:: 
profitele tindă a .scăd€ în”ţările ce prosperă, progre- 
s€dă, în ţările civilisate de multi. * Da 4 „o aa. 

x 

i 4. — Totuşi vulgulii. este loviti de. disproporţiunea 
ce există între marile profite ce dai unele industrii, 
mai cu seină comerciulii cu grâne. (cei No. 6, capi 

..
 

"XV, prima parte). Dar daca intrămă în fondulă lu- 
- cruriloră, vedemă că regula de mai susii este gene-. 
rală. Profitele grânarilori trecii peste mediană, căci 

- beneficele: cele mari făcute de unii din acesti nego- 
"- cetori, sunt mat multi de câti compensate de -per-. * 
„”derile ce facii colegii lori., Spiritulă: omencscii -este 

porniti aici: către chanță, speranță, cugetândă -că a 
 - să: pue .mâna pe :uă -remuneraţiuiie :excepțională.' 

4. 
. 

e | - . „fe + - . . . 
7 . IM - i 4 

4
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5; — Taxa proftelorii în diversele țări- dependă: :- --Pe duă parte, de domenulii industriei, de cuantita-.. tea. întreprinderilori profitabile, . -.. 
Pe d'altă parte,. de: numărul persânelori ce se &n- : 

„Bagedă în industriă. : .. RSR Da | 
„In America: Nordului -sunt profitele. cele mat mari, căci . pământulă este 'fârte, întinsă: şi forte fertilă, - i se cumpără eftinii (unii 'hectară se dobândesce pe .12, "frănci);. lângă, acesti câmpi așa de vastă pentru. o0= „ perațiunile agricole, este exploataţiunea minelor (căr- buni de pământii, păcură, metale).:Scurtii, acolo sunt resorgirță. considerabile. și nesecabile. .-.  *: :* Subt, acestii raportii; singurele ţări: din Europa ce se poti compara cu regiunile Americel Nordului sunt România, Turcia și. Rusia: meridională... Ș In alte țări, mărimea profitelorii provine din mi- culi numării ali pers6nelorii ce se daii la industriă, “ fiindiă-că n'aii a se teme. de concurență. Ecă pentru. ce, -la noi, arendaşii: și comercianții se. în avuţeau ră-. - pede, forte răpede:mai în ainte. Ică pentră ce, chiară as-' Ă tădi,: mesteşugarii, cari sunt maj toți străini, faci stări Mari. DD i 

“”Trebue. să 'mai spunemi “că numaj prima 'din cele: duoă circumstanțe este favorabilă prosperităței unei țări, la crescerea avuţiilorii săle, şi că din cea dea. duoa nu resultă 'de câtii sărăcirea tutulorii locaitori- . „lori în yrofitulit a câtorit-va individ? -. 

  

2 GAPU-XVII, 
“ : INTERESULU (Dobânda). i 

1. 0e este interesuliţ?; — Observaţiune. 
-:2.: —. Contractulă 'ce se formegă pentru închirierea, “: capitalului, trebue .regulatiă -de- legislatoriă: 

3
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., "şi studiată de econotiiia-' politică, atătă în 
. - Polosulă. individului “cât și în acela ali 
" socielăţi. Se “ 

— Legilimitatea interesului. *. -» 
— Zaza interesului. po Daia 
— Cele doue' etemente ale interesului, ' i, 

. 4 
. 

s 

— - Zendința tazei interesului. Se 
— Care este taza cea mai scăgută la tare pote 

| adjunge interesului? — Retăcita idee a so- . - 
ş. cialistiloră. e: 
8.s— Abondanția numeruriului face casă se co=: 

o 
$n

 
i 

N 
N
 

a bâre taza interesului? i 
9 = Despre: usura stă .camita în“ particulară. —: 

"- . Conclusituie. _! pi : 
20, — : Împrumutulă. pe. gajui (emaneti).. .. 

„i Di:— Interesul sâii dobenda este indemnitatea ce 
priimesce 'proprietaruli unui capitalii,: pentru că-lii dă 
cu imprumutare, îli lasă din mâinile scle. 'Interesulti 

“este crescerea,.fătarea,. (incrernentum), venitul (redi- 
tus) capitalului... -. ta „a ie 

„„. Este de observată că capitalurile, mai cu s&mă cele 
circulânde, se* evalu€qii în monedă, şi, prin urmare, in- . 
teresele - capitalurilori se evulucdă la atâta la: sută 
-(procente).: Acesti. 'atâtelea. la sută pârtă numirea; de. 

" “baza interesului, 3 ami 
S 4 

; 2. — Nimeni nu are să dică ce-va despre. profi- 
„tele capitalistului ce exploata elii-insuşi capitalulă Sei; 

„ interesul capitalului se confundă atunci cu produsulă 
travaliului. Intrepringătorulii ce exploată propriulii săă 

* capitală mare să de socotâlă nimenulj, chiară daca acesti |, 
capitală-arii da 5, 10, 20, 40 sii SO la sută, daca fruc- 

„tifică su stă neproductivii. Acâsta privesce :pe. stăpâ. 
"nulă săi, pe producătoră: acestea sunt mysterele intime 

„- “ale proprietăței; nu -e nimici aci :ce cade .subt “juri-". 

i . . .



„- “cari. se” înterdicea. capitalistilorii, subt pedepse grele, "“de'a trage unii venită din banii oră, inchiriirdu-t, » =: Priimil scriitori cc-aţi combătutii acesta. âbsurdi- tate-.sunt Calvin şi . Montesquieu... Et raționâdă. cam . "așa: Daca posesorulă :unei sume :de :bani mare: drep- - 
+ 

382 
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dicțiuriea . legislatorulut, ce nu se ocupă de Îueruri, + fără numai. din puntulii: de vedere ali relațiunilori ce * ele aduci între Grmeni. | „Dar din momentulă în -care detentorul capitalu- - lui îli lasă, din 'mână spre a-lă da . sâi cu chiriă . pe unii veniti: '6re care, daca capitalulii este uni neino-. bilă, s6ii cu interes (dobândă), daca capitalul este unu i mobili, uni contractă se formedă între cela ce liberedă și „ celă ce priimesce. Din acesti contractii, derivă drep- . turi şi obligaţiun pentru “te-care din contractanţi, pe - cari legea:le determină pentru. avantagiulă ambelorii părți, şi consecuințe: pe cari.: economia. politică . are misiunea 'de a le observa, ca să deducă .dintr'ânsele, atâti în beneticiuli individiloră câtă şi în acela ala societăţei, învăţiămintele' experienţel.* (Leori Faucher). Trebue să mai spunemi că, foră determinarea din partea lege a drepturilorii și datoriilor ce nascii din .* contractulii de împrumută, creditul n'ară exista? . 

. 

i 
3.» —-: Basându-se. pe uni pasagii din vechiulii tes- + 2 tâmentulă . care permite Israeliţiloră. a' lua - interest 

lori” cu “interest, capitalistii, voiră a' trage ună profită din acesti bani... ae d 

numi: de la sfrăini, iar 'de la conaționalii 'loră. nu, cum și pe scrierile In Aristotels și Plutarchi, părin- ţii bisericii aă poprită împrumutulii cu interesă. A- cestei popriri este, după cumă scimi, datorită descu- perirea societăţilorii în commandită şi anonimă, cumă = : şi a bănciloră de depositii, căci fiindi popriţi dedrep- - tulă canonică și chiarii de celi civili de a da banii 

Graţiă” cerului, suntem departe de acele timpuri în 

| | E
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tului: de a, o face.să fructifice, de a trage. uni venită *. dintr'ensa, posesorulii unei, moșii nu: va: pute, 'cu. ună: „titlu mai justu, a o da unui arendaşii ce o cultivă, medlocindii uă arendă: sâă chiriă, “Toti ca banii, în "faptă, pământul nu dă de la'sine uni venitii.. Subt ambele -foime, capitalul nu este altă, fOră nutmat unt . instrumenții 'de muncă. "Acela care-li priimesce da-! ” toresce preţiuli aceluia ce-li dă cu împrumutare. Îm-,' prumutatuli datoresce! acesti prețiii în ambele casuri, s6i nu-li datoresce în, nici-unulii. . Nu este, medii de a-eşi din acâsta dilemă. De * D. Troplong, în. tractatulă se asupra împrumulu-: lui, dice: „Prețiulă ce priimesee. imprumutătorali nu este uă parte a beneficiului ce va face împrumu=" „tatulă prin industria sea;. ci este prețiuli transpor=, - tului ce îniprumutătorulă îi face, într'unti timpii certi, proprietăţii unei sume ce a dist. că-l va fi folositârie: preții ce are legitimitatea .sea în privațiunea - ce-şi : impune imprumutătoruliă şi. în avântagiuli pusă în ainte. de înprumutatu.* ” e Dar argumentele absurde ale Teologiri: ad deveniti. uă armă în mânele socialistilorii: * Nici că pute. fi-al-: 
mintrelea pentru dânşii, cari scriseseră, pe stindarduli scâlei loră : „Proprietatea este furtulit.&: | „.. IE putemii combate, puindu-le acestă cestiune: :pda- ca capitalulă ce se-dă cu împrumutare! nu trebue să. 

Li 

producă unii interesii, pentu ce capitalistuli-lă ară în; | credința împrumutătorului ?. Pentru ee adunămă, con-. Servămi bani, daca nu spre a. trage uni. veniti. din, ei? Daca banii 'trebue să stea. neproductivi, capita-, listii mai să încetede .de a împrumuta ? . Asta-aruă: fi finele creditului, . şi putemii dice. chiar alu. cruțării În ceea:ce privesce bani; SLI "Dar trebud să spuneinii” că socialiștii,  1nât' conse-: “cuenți de câtii canonistii, prohibă şi. venitulă pămân-. “tului. Ei ai negată şi u6gă productivitatâa.. capitalu-: 
: 

ps 4 . . - . i 
a « 

r 

+ 

e
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lui, care, scimii, este. motorul universalii,. sufietulii industriei. . - -..-,.. 
ie 

Y 

4 

pEra .pe împruniutatii. în facia - împrumautătorului, pe săraci în. contra avutului,.. totu precumii ami vădutii 

Abandonândii: tărâmulii prohibiţiunit absolute : în. privința interesului, unele “guverne, ,credândi a a-- 

“că s'a făcutii cercări 'a protege; prin drepturi de va- . mă, agricultura şi industria naţionale în contra concuren- "țel străine, ai fipsati maximuli taxei interesului. Ori cine excede, împrumutândii, acestă taxâ- legale.a in- teresului, se expune la'uă pedepsă, acestă faptă este : -: “1 considerată ca delictă,, . și baptesată cu numele de usură (camilă), de şi în: limba latină acestă cuventi . -; de .usură :semnifică curati: interesulii baniloră. “A fa- ce usură este a:da “banii săi. cu.uă dobândă.pe care “- legea o -Tepruvă, 
„.* Dar “prev 
dicea împrumutulii cu: interest „i totii așa. va trece şi: timpulă legilorii ce -regul€dă taxa interesului, căci a- ceste legi. tindii: a merge: în contra scopului ce-şi. propuni. SS a ! » In adevării, prin aceste: legi, guvernele voră. să pue uă barieră ridicării, măririy dobândiy. .Hoi bine! -ex- . „perienţa ne arâtă că pe câţi legile au strâmtoratii “În trecuti comerciuli bânilorii pe atât chiria capi-: talurilorii a luati proporțiuni exorbitante. Pedepsele în contra. ysurel-l-ai dati nascere sâii- a desvoltatii-o;, 

vu ele sunt unii risci mai multi care măresce. naturale-. mente darea cu dobendă a: capitalurilor, În com-: pensațiunea acestui nugă pericolii, împrumutătoruli nu. lipsesce. de a exige Mă primă... Și apoi legile cari a- „daogă risculii  descuragâdă şi concurența.  Numărulii împrmutătoriloi îi :: şi. mărirea capitalelorit disponibile 

tului: rămâindii „totii aceleași... ... . 
* . i , 

Li 

” diminuă atunci, 'numărulii şi trebuințele împrumuta-,:_ 

umă “a, trecuții timpulii legilorii ce inter-
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De sicurii, Domnii din Sepatulii nostru ce făcuseră 
„ Propunerea de a se face 'uă lege.prin care să se îp- 
sede taxa interesului, -șl-ată ' retrasti astă propunere, 
meditândii mai bine asupra. neconvenienteloră aces- 
tei legi. - iu ! E Ia 
Neconvenientele: de care. vorbirămă sunt ncevitabi- 

le şi vomii înțelege și mai bine causa, lorii din cele 
ce urmâqdă. a a 

„..5. — In interesi, găsimit duoă elemente: unulă ser- 
vesce a acoperi risculi, iar altul, chiria, | 

A. Risculă trebue să fie acoperiti de interesi, 
căci, împrumutândii bani, proprietarulă lori se expu-- 

„ne a! perde, pentru că capitaluli împrumutată: ese . 
din mânile s6le, nu stă în natură în mânile împru= 

- mutatului, ci este consumatii spre a'plăti munca ':-a 
„cumpără materii primarii, produse alimentarit,. unel- 
„te, etc. Deci, se pâte întâmpla, ca vend6rea produ- 

„ selorit obținute prin adjutoruli acestui capitălii con- 
sumatii să nu-ecuivalede cu dânsul; se mai pote în- - 
templa ca împrumutatuli să risipâscă astii capitală. : 
: Interesul, baniloră este proporționatii, cu acesti - 
TIS DR 

In unele țări, risculii, eventualitatea peritru împru-* 
mutătorii de-a .reintra în capitalurile cele date cu 
imprumutii este forţe mare. - De aci, ţrebue uă plată. 
“mare spre a acoperi riscul. . Iică causa pentru. care, 
înteresulii este ridicați. Acâsta s6 vede mai cu.s6- 
mă în țările ce abia ai intrati in cariera industria- 
lă, ca România, Turcia, Rusia, Algeria şi America 
Sudului. Acesta -depândă de inveţurile cele rele, de 
neperfecțiunea legilor, de neecxecuțiunea loră. .: : 

Să învederămă acestea, prin. ceca cc: se petrecă 
la no..-. e Stă 
“Stan este lipscană, George tapiţeri, etc. EX vândi 

“la dmeni onesti .marfă, pe datoriă, fipsândi unii ter- -. 

. : .
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menii- pentru plată. Dumitru este capitalistă şi: dă : bani cu împrumutii sâi pe hypotecă, sâi pe uă trac- tă, s6ii pe unii simplu înscrisii, iarăși pentru ună ter- menii. certi. Termenul sosesce : lipscanuli și tapi-, ţerulii, ca şi împrumutătorulii pe: hypotecă, pe tractă s6ă pe simplu înscrisă ,. se ducă la debitorii lori a cere; banii datoriţi. Acestia le .respundii. să mat a-: stepte. Ei vin: a doua-di, și dilele următâre.. Dar nu sunt bani; ba âncă servitorii debitorilorii 16 spu- ne că stăpânii nu.sunt a casă. De aci:, alergături, perdere de timpi ,. peîngrijirea . intereseloriă pentru ” creditori. : Se pâte ca în „acesti intervală, împrumu- 

, 

„ mai. Scump chiâră de câtă" particulari. * -. | 
| 

tătorii: capitalistulă, tapiţerulă și lipseanulii să aibă | urgentă nevoie de bani, sâă pentru a cumpăra artă, * s6ă pentru a plăti unde sunt, datori și ei,; sii pen- tru a r'spunde: zestrea . unei fete, etc. Vorbind în speciă pentru celă ce a: dati bani pe Dypotecă, . pe tracte sâu: pe simplu înscris, acesta cere vândarea hypotecâi ce se efectuâă, după cum scimii, cu anil; Vrotestă polița, a cării plată, este iar amânată cu a- nii, intentă procesii pentru creanta: chirografariă, pro= cesii ce Ge ordinariii nu se termini. de câtii peste 2 - s6i 3 ani. : a e e „ Cumă. voiți: ca. acesti Gmenj, * sciindu-se expuşi la atâtea neadjunsuri,. la atâtea supărări, să nu pretindă a lua întreiti, s6ă cândii vândă pe datoriă, sâă cândi dai cu împruinutare? ... aa La noi, acesti răi s'a întinsti. departe, a luatii pro porțiuni mari: chiară guvernulii ce mai multii de câtă, ori-care altă pers6nă datoresce a da exemplu ținerei Engajementului, nu plătesce une-ori la timpii datoriile contractate de dânsul. Ecă curântulii pen- tru care guvernulă nostru contractedă așa de scumpi, 

Dar t6te. aceste rele se potii. remedia numai prin: - „nisce legi. bune - civile, dar mal cu ,sâmă' comerciale, 

N 

S.  
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prin siucera lori aplicațiunc, fără ca acesta să necesite: 
„cheltueli mari și stragăniri preluugite. ah 
_B.-Chiria capitalului 
caselorii etc., de raport 
cerere. Deci în țările av 
mare şi prin urmate ofe 
interesului este 

mică de câti în Anglia, 

. 

depinde, ca aceea a moşielorii, -. 
ulii ce există între oferire și. 
ute, resultatulă cruțiări fiindă . 
rirea fiindii considerabile, taxa 

mică, fârte mică, ca ni Olonda și An-. 
glia. Dar. în Olanda, taxa interesului este şi mat. 

nu că Olanda este mai avu- 
ta.. ci pentru-că, oferirea. capitaluriloriă de imprumu-=: 
tată este mai mare, şi prin -urmare în disproporțiune , 
cu cererele ce:.sc facii a 
prinderi comerciale nu 
Anglia, după cumi 'amă 

In. America Nordului, 
dicată de câtii în Angli 

colo, unde” spiritulă de intre- 
este așa de desvoltatii ca în: 
„mal spusii-0.: . ; i 
taxa. interesului este mai ri- 
a şi Olanda şi în multe alte: țeri; dar multi mai giosă de câtii în America Sudu- lui, în România şi în Orientali “Europei. Acestă ridi> : “care de tâxă a interesului în aceste din urmă țări. este: datorită, pe de uă parte, riscului provenindii din nebună- ; 

tatea și nesincera execuți 
de :marea cerere a capitaluriloră, generalitatea locui- . torilori cheltuind mal 
de şi aceste țări sunt m 

unc a legiriluri, iar pe de altă 

multă de câti venitulă lori. 
al vergine, adică sunt mat a-. : „vute de câti țările. civilisate ' în privinţia întinderi și. mănoşiei teritorului, mulţimei iwinelorii ete, “de câtă. țările civisate. Aste. țări 

- desfacere pentru capitalu 

. 

"6. — Ii țările bine: 

vergine sunt intinse guri de 

vi DR . a Ea & - 

organisate, taxa interesului, + ca și taxa profiteloră,:tinde se coborâ pentru acelea- și cuvinte pe care le a mi arătată, pentru ca pe de uă parte cruțarile se îmmulțescii, oferirea este din di “în di mai mare. şi pe 
"amelioredă și se. aplică 

de altă legile - comerciale se: 
mai sinceramente din di în . 

e 

ri (vegi No. S și 12 de la capi, _ 
IV prima parte). | i ia 

7 

.. 

a
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”. dispuşi de a viăţui, de a se. bucura de ora presentă, 

+ . 

li 

e 
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di. “ Prima faptă contribue a scădea chiria capitalului, - şi cea de a doua'a diminua prima "cerută de riscul 

mutată: a , 
! ] 

la care. este.expusii proprietarul capitalului împru- 
” . ” . . ă ” 

7 — Taxa cea” may .scăgută la care pâte se adjun- . - să interesului depinde invederati de moriele și obi- ceiurile unei țări. In-ţările de la Nord-Vestulă Eu-: ropei, taxa . interesului .pâte să se cobâre pre josă - » pentru-că, spre a consimți a. face cruțiări, cândii- in- demnitatea .de' priimitii. pentru închirierea fructului . ” acestei cruţiări este puţini 'Tidicată, trebue uă preve- dere pe care nu o aii populi de la Sud, multă mar 

„avendă mat multă imaginațiunea şi uă nevoie mat mare de: desfătare.. “ Sa 
Dar taxă interesului. nu pâte nici-uă dată, să cadă | penă -la zero, pentru 'că dacă: este. vorba ca cel ce au bani -să nu pâtă lua nici uă renumerațiune închiriin—. - du-i, ei nu sunt ispitiți a mal face cruţari, economii. De aci urmâgă că ideea creditului gratuită a îm- prumutului fără. interest, emisă de socialisti. este în | realitate uă chiinera, căci este învederati ca taxa în-  teresului nu pâte a se cobor, de câtii prin crescerea- capitalului ; dar din momentulii ce scimii că nu vomă. fi desdăunați, prin chiria banilorii Împrumutați, noi nu mai cruțamii, căci cine. dice cruțiare, dice casnă, pri-.. vațiune. La ce arii servi dar aceste: privaţiuni? 

8. — Omeni practici, „bancheri, comercianți -afirmă „tă aboridanța numerariului. face să se cobâre taxa in- teresului, dar econonnistii dicii nu. _ Mae 
Economistii se sprijine pe: aceea că: taxa interesu- -. “lui nu.e chiria baniloră,.ci a capitalului în care banii "întru ca. uă parte integrante. . Ceea ce vorii. împru- 

ÎI 4 

mutaţi unu. sunt bani ci lucrurile cari se:potă cum-, | 

a as
i 

a 
e
e
 pe 

aia
 

 



” păra prin -bani. Abondanţa banilor: are ună singură 

..
 

efectit, ridicarea preţurilorii. . 
Omeni practici susțină că de: siguri avondenţia mu- 

„ merariului face să se cobâre taxa interasului şi, -că de 
„câte-ori ban! sunt rari taxa numerariului se ridica. - 

- Cari din aceste opiniuni ale acestori doue clase de 
Gmeni este cea adevărată? " po. 
"Noi credemit că abândanţia numerariului are totii-de- 

unu de primii efectii de a aduce ză coborâre în taxa . 
„interesului, facilitândi mai multi schimburile, cari, 

la națiunele civilisate, se efectu6dă numai prin nu, 
merariii; dar, după acesta daca crescerea numerariu- - 

"lui continuă, preţurile se ridică în genere, şi acestă 
ridicare a preţuriloră lucrediă. asupra interesului ce 
se ridică la sindulă st. 

— Ama văgută. că pretutinăent legile ce liinita 
tată interesului, în -locii de a. veni în: adjuturulii îm- 
prumutaţiloră, le îngreunâdă şi mai multii posiţiunea 

„lori, făcândă mai dificilă împrumutul banilorii, prin: 
“ cualificaţiunea de, delictii dată, împrumutului făcută cu 

nă taxă mal ridicată a; interesului, de câtă cea ad- 

către imprumutati, s6ă luândi dobânda în ainte, scii 
vârând'o în capitală, puindii în înscrisă uă sumă su- 
„perioră celei priimite.. Aceste considerațiuni ai con- 

a INTERESUL, e 389 .- 

„isa de lege; că pretutindeni * sc elude aceste: legi de: 

dusi cu încetulii,. mai pretutindeni la proclamarea îi-. 
bertăţi împrumuturilorii, Și, la abolirea Limitări taxei 
interesului. .- 

Vorbind despre starea cea deplorabile a sate; orii 
nâstre; ami ar&tatii că usura „devoredă pe micii pro- 

* prietari, Se facă înscrisuri de 'uă sută de lel, pe ter- 
„ ;mentă de 6 luni, pe cândă împrumutatulă nu priimesce 

,.. de câtii 80 lei. . Să dă ună galbeni, şi, pentru dobân- 
dă, țăranuli este datoră a munci doue ile pe “lună. 
„Se cumpăra may pe' -oimicii  prazele şi grânele, fiit6-
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i “ie, se constituă drepturi de 'antichresă, venitul. nemo-- -: 

: 

POLITICĂ . - 

„Dilului fiindi mai mare chiarii de câtii. capitalulă îm- prumutati. ... 
". Tote acestea se faci m ai “multe de străini. „In partea României 'Trăns-Milcovană, audimu că Ju- “ dânil exploata întrună modii infamii trebuințele popu- „laţiunei rurale: 

.  Chiară proprietarii de moșii, cu venituri multă mat. “mari, pe dată ce faci; Gre-care datorii nu poti scăpa „- de ruină... Mai curândii SE mat târdii, ei suntă ex- propriați de străini, 
-. Recun6scemi: că, în lips 
usura este uniculă mediu, 

ă de instituțiuni de crediti, 
singura sorginte de -creditiă” . Pentru proprietarii nostri fonciari mari şi mici. “ȘI foră usură, el totă sară ruina, daci nu'sciii să- ŞI. cumpănâscă cheltuelele după venituri. (Ao. 10 capi | Ia . ă Aaa . i 

"XII pariea I). 
Sciința nu vrea să ocrotâscă relele fapte 'ale usu- »* rariloră,* cară. daca mergi ;: Până la scrocăria directă . S6ă nedirectă trebue pedepsite; dar nu voesce ca, subt „"pretextulii de-a preveni usura, să se lovâscă liberta- tea transacțiunilori, 

-Spre,a desrădâcina usur a,-N0i, dupe cumii: amii mat: Spus-0, nu vedemi uni altă mediii de câtă pe acela "de'a da proptietăței beneficiele. instituțiunelorii de cre- „dită, şi a uvăţia. pe pro 
” “Puntii în puntă obligațiunele loră,- cumpănându-și chel- .; tuelile după venituri. .: 

10, — Prin oraşele țări 
„te, spre a întempina trebu 

prietari de a împlini din 

e 

lori civilisate suut stabili- 
ințele numeroşiloră împru- mutători de sume mici, nisce. bănci priviligiate de "împrumuturi pe gagiă (emaneti), * - -* Aceste bănel privilizeate de imprumuturi pe gaziă se numescii Jfunţi-de-pictate. File. iaii de la aceia Ca- Ti se adresâdă la dânsele unii gadiu (unelte, giuvaere, 

- 
. 

4 
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vestimente), cară respundă pentru - suma împrumuta- tă, pentru interesul ei şi pentru. acoperirea cheltue- lilorii făcute cu paza lucrurilori şi cu'administraţiu- : nea. Ele sunt dar stabilimente 'ce facă: servicii neferi- ciţilorii: în momentele: de trebuinţi “urgente, dar cari "nu poti fi considerate ca-stabilimente de binc-facere, de. , : charitate.. Imprumutaţii perdii eomplectamente usulă . - lucrurilorit date în gagiii. Paza şi conservaţiunea lorii -- cere cheltueli mari. ceea. ce măresce taxa interesului. | “Primii munţi-de-pietate fură stabiliți în Italia pe. la. 1462, apoi în Ţările-de-Josiă pe la 1621 şi în Fran:: cin pela 1677, e a „Aceste stabilimente priimindă gagiuri liberegă bile- - te prin cari se. recunosce valdrea gagiului.. Aceste :. recunoscin(e da locii la unii comercii fârte câstigosă, „căci împrumntaţii ce nu. sunt în stare de.a plăti la scadinția vâudu recunostinţele mai pe nimici. n ” Obicinuitii taxa interesului cea mai mare este de. 15'la sută şi cea mat mică de 9 la sută. Ia „_Ecă ce qice despre. dânsele D. “Horace Say: „Ele - oferescă. serviciele loriă „cu uă facilitate egală și risipi- : torilorii și nefericiţiloră: îutrebuințedă pentru “acesti ' comerciă uă parte diu patrimoniulii săracilorii, și ocu-- * pă timpulb multoră administratori gratuiţi.* 

” N E ” PUII ". i ! 

„3 CAPU XVII. 
 RENDITA "PĂMÂNTULUI. 

„ (Venitulă), m 

zi — Ce este rendita. pământului 3 - 
„..2.— Caracterulă renditei. a 

3. — Zheoria renditei de Ricardo. — Oljecțiuni. 
4. — Causele ce influințeiă asupra renditei, A 

hi
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„5 — Distincțiunea între rendită și arendă. 

: 

. 

, 

6. — Învtțiâminte practice. 

al = Rendita pământului este produsulă, venitul 
„* netedă, curată ali. pământului, .adică porțiunea. pro- 

dusului totale care, deducândii. p'aceea ce.servescă lă 
"acoperirea cheltuelilorii producţiunei,” rămâne liberă Ş 

şi constituă unii prisosii; este partea de beneficii ce 
„i revine fondului productivă, pământului, Ea este m&- 

- sura superiorităței d putere a unul pământii „COm- : 
parati cu cu alte pământuri, - i i 

Acestă parte revine naturalemente posesoriloră pă- 
“mântului: o adună el înşişi cândii exploata propriele. - 
lorii înoşii; o priimesci de la arendași si de la co- E 

în tote casurile, rendita, formedă,. partea” proprietăţii. 

9. —'Rendita, este produsulii unui monopolii, dar 
„al unui monopolii naturali, căci nu se pote face uă 

-loni : cândă. lasă pe. acestia :a exploata aceste MOȘII; | 
-, 

concurență nemărginită. acelora. ce posedii pământulii. 
“(eedi litera B: de la DNo..7, capă IX, și No. 7 de 
la câpă Allprima parte)... si 

Cantitatea. d= pământă fertile este mărginită -.de 
intinderea teritoriului; pământulă nu este nelimităti 
ca aerul și ca apa. - Dar chiarii apu acolo unde pre= 
sintă 'cădături sâi cascade utilisate spre a'pune în 
„mişcare usinele, intră în categoria monopolurilorii 
naturali. . Ac6stă. limitațiune a pământului dă nasce- 

- re renditei. N a 5 
Acesta ne explică pentru ce acolo unde tâte mo- 

” şiile sunt ale“ unui singurii proprietarii, rendita este. 
| - î6rte ridicată, fiindii-că lipsesce concurenţa (Egyptulii). 

Dar subt legile: generale ale concurenții, principiele 
spre a determina taxa -renditel sunt cu totulii altele: . - 

„. 3.— Dintru ântfiit trebue să observămă că sunt pă- 
Li 

. Li 
a 
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mânturi așa de puţinii fertile în câtă cerii travaliuri *- 
„lungi şi costisitâre... Rendita acestori pământuri este : 

nulă, căci produsuli ce sarii dobândi din fondulii”. 
“productivă , abia arit servi să compensede 'ceca ce a - 

” costată munca. -In aceste: condițiuni,. numai proprie: * 
„tarulă pâte produce; €nsă elii n'are nici uă retribu-. 

țiune, nici unii veniti; din partea proprietății. 
- — Alte terâmuri-daii uni produsă “Superioră cheltue- . 

lilorii de producțiune.. Aici; prisosulă privesce pe a.-. 
cela ce este:stăpânulit pământului. Eli -lu ia, pen- . 

„tru că întreprindătorii de industrie. (arendași şi co- . 
loni) -și facii concurența spre a obține aceste moşii. 

- . Din tote acestea, putemii. conchide că rendita nu în-. 
“cepe într'uă țcră de câtă numa! din momântuliă. în .- 
care lococuitorii ei: sunt nevoiţi „a se adresa: la „tărâ;, 
muli de uă ferilitate mal mică. .. Pa 
“Ricardo este 'economistulit ce 'a;elucidatii. mat bine. . 

theoria renditei. Theoria sea -a fosti generalemente. adoptată. 3 a ae 
„_- »Ori-ce populaţiune ' se: va apuca “să 'cultve dintru.» 
ântţii. pământurile cele mai bune . de. carţ va .dispu= 

ne, și în acestă timpi rendita nu va exista, căci, daca 
unii proprietarii ară exige. uă arendă, nimeni: nu-i: -: 
arii da-o, fiindi-că s'ari cultiva pământulă  d'alături. 
:Nari fi monopol, căci pământului este nelimitată in 
proporţiune cu. populațiunea: Pe 

-î_ + aPopulațiunea crescândă, trebue: ca locuitorii: să 
„S'adresede la pământurile de a duoa cualitate. Prody- 
sele acestori pământuri nu ;se vândi, petru acâsta, 
mai scumpi, de câtii acelea ce se recoltă pe pămân- 
turile cele bune, de Gre-ce ele ară datori 'să se ven- | 
dă, mai scumpi, pentru. că ai cerută maj multe. chel-: 
tueli de producţiune. Deci,. cei ce obținii produse din : “ pământurile cele bune . realisă. benefice , travariurile 

" “nefiind aci așa de numerâse; ei căstigă  prisosulă 
cheltueliloră. Acestă prisos: constituă rendita.* . 

1 
, 

. 
.
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Aşa, după Ricardo, rendita întruă țeră nasce pe da- tă ce locuitorii: sadres€dă la. tărâmuri de a duoa cua- litate. Şi așa “mai în ainte, cândă ei se apucă :de. tărămurile de uă a treia cualitate , rendita merge - “crescândă "pentru. pământarile de prima și a duca cualitate. : | | Rațiunea acestui fenoment este că, peatru produ- „sele alimentarii, acelea ce sunt produse mai scumpi. regul€dă prețiulii. (vedi No, 2 de la capii III,. secțiu- “nea Î). Şi. tote acestea se deducii, pentru că aci e- ste unii monopoliă. 
„Acestă theoriă a fostii contestată de D, Carey. 0- ?, piniunile s6le ati fostă adoptate de mulţi economisti, - D. Carây presubpune “că Gmenii ai începuti, din "contra, a cultiva pământulii de cualitate rea.,. căci pământul de cualitate bună fiind âcoperită cu băl-. taie şi de arburi, ei nu ati putută a se da la aceste . “lucrări âncă de la- începută, pe cândi le lipsesci in-. . strumentele, cte In America; ântâiii sta cultivată t&- . râmurile, după în: alțimi, şi: multi: mai în urmă tărâ= murile. base ce sunt mai fertile, e. o Z Historicâmente . pare-se că D, Carây ars. rațiune, : căci historia dâvedesce că omenirea a mersă după *cumă spune dânsulă. + 
Dar trebue să observămii. tacestii faptă historică "nu cl&tină întru nimici theoria lui Ricardo care, prin Pământurile cele bune, înțelege acele pământuri ce. Sunt la disposiţiunea omului cândii începe. a labora, :.- - Și ară fi absurdii-a: presubpune c'a începută cu ace- lea dintre, ele cară, eraă cele mai rele. Pe dată ce... aceste pământuri ai fostii puse în cultură, I-gea ge-. „ Derală, indicată de Ricardo, începe a se 'realisa. - Thesa; lui Carrey a fosti uă armă puterică în mâ: na lui Bastiat, "Spre a combate pe socialisti, cărora. : le artă că rendita nu era produsul unui monopoli, CI retribuțiunea dravaliuriloră, anteridre făcute asu- 

Lj 
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pra pământului. Eli a ajunsă la icestă consecuință | 
că produsulii pământului nu este în proporțiune cu 
travaliurile ce eli a necesitati, spre a-lă curăți- de * 

muri, ctc. AR | , , 
„Nol credemii că Bastiat este în erâre. . 

In ţcră la noi, unde populațiunea,. este rară în pro- 

arburi, - a-lii scurge de băltaie, a clădi, a fuce dru- 

porţiune cu întinderea teritoriului, . sunt: moşii vergi- 
ne de travaliulă omului, și cart totuși dai rendită 
ŞI se vândă .pe prețiuri măricele "Dar chiarăi în ţă- 
rile populsc, suui pământuri ce se crâadă- pe fie- ” 

- care anii. respineândiă. la gură, albia. fluviurilori Şi 
gârleloră. “ Hei 'bine! rendita “acestori pământuri este . 
multi mai mare de câtii cheltuelile necesitate de. erta-. 
ținnea Ionii. Deci, acâstă diferinţă între Suma intere- 
sului cheltuelilorii. și suina_ renditei.-dovedesce 'c'aci 
este unii monopolii. | pe e 

Cheltuelile închisorilor, bastimenteloră, druimuti=- 
lori suntii aceleași pentru: tâte tărâmurile , bune s6il * 
rele. * - . A | A 

Câţii despre calculele făcute de Cary. şi Bastiat 
“în privinţa cheltuelilori de amelioraţiune, aceste cal- 
cule. sunt eronate, căci ci punii la pasivii. uă mulţime 
de cheltucii de cari proprietarii ai fostii desdăunaţi 

„prin beneficele ce aii rtalisată vângândii produsele ce 
ai scosi din aceste moșii. - ci 

„+. După D.H. Passy, ceea ce dă nascere renditei-pă- 
„ mentului, este aptitudinea “pământului de a da:celoră 
ce-li exploată produse mai multe - de câtă „acelea ce 
le trebue să subsiste şi s'acopere suma cheltuelilorii - 

„lorii de producţiune. Rendita apare din momentul unde cuantităţile recoltate lasă uă cuantitate disponi- 
*. bilă, şi se realisă din momentul în care cei ce.re- 
"coltedă, găsescii consumatori: pentru.-acâstă parte.. 

s-. 

Pentru noi, acâstă theoriă .nu'este altii de'câtii totă - *
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- aceea a lu Ricardo; dar exprimată altă-felă; de şi Passy:pare a combate 'pe.Ricardo. . «, - 
| | 4.— Causele' ce 
tre: 

1): Vererea în pământii. a câpitalurilorii spre a-lă + face din ce în ce mai productivi ; 2). Lăţirea gradu 
* Mal. puţini: fertile 

; câtii cele întrebuințate până aci pentru acesta; şi 3). Amelioraţiunea, progresivă a industriei agricole. 
a 5. — Rendita nu 

mântii, unei” moșii,. 
"că. s6ă în produse, 

„În. genere, arend sa 
* parte adițională, re 
fonciariti ,: pentru cheltulile” efectuate in diverse e-, "+ DOce, ca să facilite 

influințâdă asupra. renditei | sunt 

. 

ală a culturilori pe tărâmuri sii . S6ii mal -dificile . de: cultivată de 

i 
” sa ” Y i ! trebue confundată cu arenda, de . . “şi prima este unilă din elementele celei a duoa. „.. Scimă” că arenda este prețiulă . chiriei . unui pă- sei în bani, sii în dile de mun- 

a, pe lângă rendită , conţine uă tribuțiunea.. datorită proprietarului 

travaliuli să să îmmulțescă fruc- tele moșiei... Așa sunt bastimentele de servicii şi de locuință; închisorile,. curățatulii de rădăcini, desecatea 9 „băltaclori, plantațiunile, ete. NE ' „* Pote fi rendită, fără să fie Şi -arendă. Când Pro- | „"prietarulă cultivă elii-ânsuşi . unii pământii de cuali- . - tate bună. de Gre-ce alături cu densulă . se cultivă pământuri de .cualit 
exemplu, adună ren 

ate: rea „proprietarul, în acestă: . dita, prin .beneâciulă ce realisă din !VEndârea, prcduselori obţinute..: . . | , Dar se pâte ca avendașulii să se bucure de uă par-. „te a renditei, şi at unci el benefici6dă de travaliulă „Săi şi de uă porţiune a Părţei cuvenită proprietaru- ” lui. Se pote întâmp 
“ tscă ce-va mai mu 

+ 

la şi- acesta ca arendaşuiii să plă- Iti de cât rendita, și atunci pro- 

Di
 

a
 
a
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_prietarulă beneficidă peste irendită, de ceea ce se cu- . 
venea arendaşului, ca întreprinătorii de'industiiă.. - 

Credemii de prisosii a:mai insista asupra acestora, 
"fiindă de ajunsă desvoltate in capul XII :ală primei: 
PA, 

„5, — "Fe scurti, după: Riscardo, rendita -nasce din 
» necesiitatea de a cultiva pământurile de' cualitate rea, 

” „necesitate causată de crescerea populațiunei, ** ! 
"Din momentul în care trebuinţele societăţei va 6- 

bliga la consacrarea unui capitală nuoti spre -u ame- 
“liora pământul, rendita' nasce și cresce.. - -* 

„Din „t6te' acestea 'resultă ună principii forte ini- 7 
- portaati și” care nu pr6 este înțelesă. Mulţi crediă că. . 
ridicarea renditei sâi arendei “produce. ui ridicare în -.. 

"prețiulă: grânelorii. -Dar acâstă” este uă erdre,:căci ren- 
“dita și „arenda crescu, se: ridică, tocmai pentru: cuvân: 
tulă că preţiul: grânelorii-se ridică din causa cresce- - 
Tei populaţiunei, i n. LL, 

„ Chiari -suprimarea. renditei şi arendei mari înfuiu- 
ţa întru nimici asupra prețiului grânelori, căci acesti, 

”. prețiu este .regulatii de proporţiunea existâidă- întie 
grâne și populațiune. In acâstă hypothesă, vai nu- 
“mai deosibirea că, “în loculă ' proprietarului, arenda-. 
şulii va aduna rendita.. .. RECI 
2 Totuşi: nu putemii nega că uă reducţiune la' rendită 
s6u la arendă pâte influența ne “directi asujra 
“stăderei prețiului grânelorii; căci arendașulii avândă 
la disposiţiunea sea unii prisosii: rendita întrâgă sâi | 

“în parte) va întrebuința acesti prisosii: a ameliora | 
 “fonduiii -productivii, vitele, instrumentele şi machinele 

“s6le; a întinte culturele sâle: producțiunea grăului "va 
- £resce, şi, prin urmare, oferirea . va; fi mai mare :de 
"câti cererea, ci 
“ ““Rendita tinde -a -se ridica cu: trescerea : populaţiu= * - 

“"nelişi avuţia' țărei, și fiindi că :populaţiunea tinde din 
. N , . RE , a , 19% , 

. 

x - 

s 
, -. „“ . 

“e.



y 

. 

“398 - .: 'ECoxostiA poLrrică. 

yo ” ÎN 

Jă la ridicare. Ra) ai "Acesta -este uui faptii - facilă de constatată. histo- """ricamente; diferința este enormă între arendile ce se 
Pâte ca unii să Cugete că acesta este uă ridicare “aparentă, fiindii că " metălele . prețiâse aii cercatii uă desprețuire mare cu timpului, Dar ridicarea renditei este cu multi mai mare: de câtii acestă desjrețuirg a aurului și argintului, ..- “ ” 

”. “ridicarea renditei, resultândi din crescerea populațiu- nei, profită “proprietarului, Acesta explică, de ce pă- -mânluli maj pretutindeni se vinde aşa de scuinpi. „” Subt. No. 4; amă arătată causele ce influenț6dă asu- „Pra renditel. Unele dia aceste cause tinăă a se o- pune la ridicarea ei; a o. manțiae staționariă. Așa Sunt invenţiunile. ce ai de Tesultații facilitatea trava.. | liurilorii şi «melioraţiunile agricole, prin adjuterulă "cărora se obține uă cuantitate mai mare de produse. :Ele permită oferirea grâneloră în cuantitate mai mare . | şi mai eftine. i | Ma Stuart MIL admite că tte” amelioraţiunile agricole "2 de efecti ca celă puţini s'aducă uă pedică ridi- 
? 

cărei renditei. Dar acâstă. theoriă nu este confirmată de studiulii fapteloră. Și acâsta vine de acolo că Sunt „duoă feluri de ameliorațiuni: . - ;--1) Acelea ce aduci uă sporire de produse, aliinen- _ “tarii pe uni Spaciă ,datiă;- | i i 2)» Acelea ce permită a obține p'aceeași întiridere “aceeași cuantitate de produse alimentarii, dar dimi- Duândii cheltuelile de cultură, simplificândă travaliu- mile, Di „ i Ma “ “In acestia ultimi casti,. ameliorațiunile vor av6 de resultatii, nu uă scădere ci -uă ridicare a taxei rendi- z . tei, căci cuantitatea Produșelorii alimentarii . remâne -. | 
3 

e aa ” 3 
di în di a cresce, putemi dice ca rendita are tendin-, 

De amelioraţiunile ce se întroducii îu cultură şi de. - 
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aceeași, nu. este nici-ună tuvântii ca vendita să. sca- 
dă, ea cresce, urmândii tendința sea.“ Numai acela ce . 
utilisă amelioraţiunile. profită de beneficiu In începutii, | 

Şi mal la'urmă acestii beneficii revine proprietarulul, 
a cărui rendită se ridică. 
De 40 ani, prețiulii: giânelorii la noi nu s'a ridi- 

catii în proporțiune cu arenţile, ceea ce dovedescecă .. 
„ridicarea renditei este datorită, pe duă parte, amelio- 

raţiunilorii făcute în agricultură, “şi, pe 'de alta; la 
- îmmulțirea căilorii de comunicaţiune, 

Tote aceste adevăruri ne permitii: acumi a înțelege 
“și mai bine: învățiămentulii „practicii. ce-l amiă dati 
în apendicele” capitolelorii. XI şi XII ale primei părți, 
pagina 15. -.-. |
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„i GONSUMATIUNEA AVUTIBI.-- 
“ Vorbindă de pre producțiune, amii disă ce-va şi despre - consu- mațiune, căcr'nu putemii produce fără. a consuma, și acesta smă 

” . .. ! „i CAPUL, | 
 NOȚIUN PRELIMINARII. 

"1. — Ce însemnă cuventulii a consuma 2 — Consu- + S aţiunea, - e Da 2. — Imporlanța consumațiunii, . 3. — Vă ConSumațiune Se mesură după Cuantitn iea | * — objeetelorii ? Sa * | 4. — Diversele speşii de Consumaţiune, din puntul -. * ms "1 de vedere ală scopului lore, : - 5 — Divisiunea consumațiuneloră , din puntulă de . | SE vedere ali persânelori ce le faci . - > 6. — Divisiunea, consumațiunei: în privința objec- elor, 1 Sa 
"a 1. — Precumii aq produce - nu este a crâa materia, ci numai utilitatea lucrurilorii, totii așa. a consuma , | este a usa de utilitatea ce reș6de în Produse, omulă : : | neputândă distruge , nimici materia, A consuma €- . > |
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ste dar a întrebuința produsele, a transforma utilita- 

ra, a o distruge chiaril.: : pi a 
» Consumaţiunea avuţiei, considerată ca una din ce- 

tea lori, ori 'valorea ce este resultatul ei, a v-alte- . 

nima cu cuvântuli usă, întrebuiaţiare.! 
- De) 

2. — Omulă produce -.ca. să consume, Diversele “ 
produse alc-industriei n6stre sunt criate numai pen- 
tru consumaţiune, adică scii pentru întfebuinţarea sa-- 
tisfacerii, trebuințelori n6stre nemediate, îmmulțindă 
bucuriele, nostre, sâi pentru prelucrarea lori, făcân- 
du-le a servi :la crâaţiunea altorii produse. Consu.. 
-mațiunea este dar raţiunea de a fi şi finele legitimiă 
ală producţiunei. "Numai folosinţa utilităței lucruri- 
lorii ne recompensă 'de casna ce:nc-amii dati. de a 
reproduce, căci daca nu consumămii noi înși-ue tGte 
lucrurile ce producemi,: totuşi consumămit produse- 
le altora, pe cari le priimimiă. în schimbulă produ-. 

„selorit n6stre. * -. 
D. Levasseur dice: „Ecă. uă pâne si: unii cașii; 

„tOtă lumea scie că consumaţiunea nu va întârdia de 
_a.absorbi aceste produse. alimentarii şi că, -desâră, 

* cetata „de a exista. Dar 6că-scânduri. şi lemne „la 
unii templară. Fi-vorii şi: ele consumate? Certameu-. 
te peste puţini cele vorii inceta de ă fi scânduri şi: 

pâte, pâinea, peste uă lună sii duoă, caşiulii va în- 

lemne "spre. a se.prefăce în scaune; cadapele,. dula- 
puri, mesc,.ctc.: Ecă bumbaculit. la unii: manufactu- 
riari. Fi-va elu: consumatii numai după ce stofa ce: 
se va face dintr'ânsulii va fi purtată și'usată,? Ela: 
va fi consumati mai în ainte, căci va înceta de a fi 
bumbacii, :cândi filatorulă -li va preface în tortii, ca 

- orti, cândiă țesătorulii -lii va. preface în țesătură, şi 
țesătura de a mal fi țesătură cândi ca va fi prefă- 
cută. în objecte de investimeutare.  Cândii pune giâ- 

4 (N
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:ulă îu pământii ,. cultivatoraulă, consumă, ca și munca „semănăturii, arăturii, plivitului, secerișulni, etc.: Cândă - unii industrială aș€dă, cu cheltueli. mari, ateliare, 'uă machină cu aburi; îşi procură instrumente, clii con- , Sumă uă cantitate considerabile de capitalur.« ... "- -În numărulă, produselori consumate, intră şi -pro-" dusele exportate, căci. după. cumă ami văduti vor- ” Dindă; despre comerciă, aceste ultime produse poti fi „considerate ta materii primarii (veţi 0.3, capi 15, „1 + Brîma Parte). a Pi i Pe pe ta -* 3. —— Pentru că a. consuma hu este. a distruge. ma- teria, » ci. numai” utilitatea ce avea lucrurile de a sa-! tisface trebuinţele nGstre, consumaţiunea nu se mâ- -SOră după greutatea, “numtrulă . și. mărimea objecte- » oră consumate, ci: după val6rea lucrurilorii - consu= mate. :, Uă -consumaţiune mare este aceea „ce distru- ge uă'val6re mare; ori care, ară fi objectele în-. care acestă valOre. reșede ,. supt ori câtii de mică volumi' „ea ară pute fi coprinsă (regi No.. 6 capi XVIII, Prima pure). AI E d 

4, — Scimă că tâte produsele : sunt mistuite priui- . - tvuă consumaţiune neîncetată. Prelungirea sci rapi- " ditatea cu care se. operegă: consumațiunile nu, schim- * „bă natura lori. Aşa, în-exemplele date 'maj sustii, „ -Pâinca ce nu se Pote conserva mai multe diie - ca-" - şuliulă: ce nu se pOte conserța mai multe luni Ve stimentele , '-dulapurile, Scaunele și mesele ce. nu se, potii: conserva de câtă câți:va ant,. perdii-valârea lori întruni modă mai. mulți s6i mat/puţină Tăpede. dar analogă. ii N a a „.. Dar produsele “poti, fă, consumate pentru sferşituri diferente. . Din. aceste .pinte de vedere , „consumaţiu- ”nele -sc”dividit în: : N a IP 1): Consumaţiuni neproduciive sâi sterpe; şi -- 
pr. 
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2), Consuniaţiuni. produclive” stii: industriale; . 
[. Consumaţiunele neproductive sunt. acelea în' cari 

utilitatea „. valârea este distrusă, :fâră ca, în ace- - 

lași timpii- să” se producă: uă nuc, utilitate, uă nucă 

vale. i ae NE 

TI. 'Consumaţiunele- productive sunt .acelea în cari 

utilitatea, val6rea 'se disttuge pe de.uă parte, iar pe 

„de alta se produce uă altă utilitate, uă altă valore. 

__5.— Dio puutulă de .vedere ală' cualităţei pers6ne= . 
lorii ce le-faci, consumaţiunele se dividă. în: - : 
1). Consumațimă private; şi 

” 9). Consumaţiună publice. * ii 

1. Consumațiunele private Sunt acelea - ce sunt fă- 

cute de cetățeni, de individ. - ... - ! 

„II: Consumiațiunele publice sunt „acelea. ce se facă | 

“de puterile publice (de guvernii), comună, judeţii și - 

Statii, adică de asociaţiunea naționale. +:  -- 

Observămi ea cualitatea: consumatorului nu scuim- 
bă nătura consumaţiunelorii.. : Uă consumațiune -pu- - 

blică pote să-fie productivă sâii neproductivă, toti: 

aşa ca uă consumațiune privată. n. 

_- 6, — Din -puntulii. de vedere: ală' duratei, objecte- - 

„ loră de consumatii scimii că unele -objecte nu. sunt 
priimitâre de a se : conserva: multă. timpi. : Aşă :sunt.. 

fructele; . carnea, ..untulii şi alte produse servindii de 

- alimente. Altele, ca ' vestimentele' şi: mobilele din ca- 

să, se consumă: se strică,.se prăpădescii: după: mal  ; 

mulți ani.: Altele,: ca giuvaericalele, statuele, etc., potii ”- ; 
dura mai. mmulți seculi.: De -aci, objectele în privinţa e 

. consumaţiunei sunt clasate în duoe categorii: -.:* - 

1). Objecte de uă consumâățiune răpede; şi .... . 
„+ 3)“ Obiecte “de uă comunicuțiune tărgiă, “domolă” * 

lentă) i A Ia a 
  

. e PI
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CONSUAAȚIUEL NEPRODUOTIVE.. 
' , 

1 — Dificultatea ce este spre a “face distinețiunza 
i între „Consumaţiunele neproduotive și pro- 

 * ductivei 
3. 8. — Erdreg fa ysiocrațiloriă. : „i 
"3 — Importanţia” distincțiuneă - între consumațiu- 

" „mele. productive şi neproductive. . „.. .-. 
5 4. Oausele. consumațiunelorii : neproduclive. 

2 3. — Despre consumaţiunele nevoluntariă, —cu pri- 
! vire lu nvi..— Remedii, a 

156. — Consumaţiunele voluntarii sta de luză.. — 
Nec.unvenientele. -. . ., „ 

Z— begile somptuarii. -— Deconvenientele lori, — 
Pi  Impositele pe obiectele: de luzii. —: Ce ari : 

datori să facă guuernulii ca să se: mârgi 
MEIR nescă luzulii la noi. 
18. — Trebue să 'condamnămiă ori- ce cheltudtă ne- 
is utilă? a PI ' . + 

9. = Concluzie. a - 
: i 

1. — Nu este totă- de-auna' facile a. stabili uă-dis- 
'tincţiune intre consumațiunea productivă Şi consuma- 
țiunea ' ueproductivă, "adică între dceia ce este avan- 

! tagiâsă Şi aceea 'ceeste desavantagi6să societăței, căci 
economia politică, avândi în vedere numai interesulii 
generale, pâte a vedâ avantage acolo unde vulgulii vede 

_perderi pentru societate; Spre a ne pronunța, în a- 
cestă . privință. trebue: să ne uitămi la resulfafulii şi 
numai la .resultatuliă consumaţiunei. "Câiarii unii eco- 
nomisti, aii căduti în erdre, 'încurcândă acâstă; parte 
a sciinței, pe care a făcutii-o obscură și neînţeligibi- 
le; şi acesta. pentru-că eţ ai considerată specia con- 
sumațiuaii efectuate, iar nu resultatuli, 

) 
,
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„Invederati, de exemplu, nu este de adjunsii a pro: 
ba ca s'a întrebuințatii productivamente uă certă. cu: 

„antitate de 'avuţii, a dice. că ca a fosti cheltuită pen: 
tru intrebuinţarea amelioraţiunei pământului...; acestă . 
avuţiă pote să. fi fostii aplicată” fără. discernementă, 

“s6ii întrunit modă astfel în .câtii să nu pâtă să fie 
reprodusâ. Și pe de altă: parte, nu este' de adjunsi; - 

_spre a proba că uă-certă cuantitate de avuţii a. fosti 
întrebuințată neproductivamente, a dice, că ea: a: fosti 

„ heltuită în ccuipage sâii plăceri; căci dorința de a 
se da la aceste cheltueli: acela ce le face pote să fi 
putută da locii, la începutii, la producţiunea avuţiei; 
şi dorința de.a urma niste: asemenia” cheltueli. pâte 
da loci, în urmă, la producţiunea unei cuantități de 

Ss 

„avuţie” și mar mare.“ (Mac Culloch). .. * 
Aşa dar, daca: voimii să adjuneemii la uă conclu- 

siune exactă: asupra unoriă: asemenea cestiuni, trebue 
„să .examinămii, nu specia; ci resultatele, şi nu numai râ- 
sultatele nemediate; ci resultatele cele -mai depărtate 
ale. cheltuelei; trebue să afirmămii că uă consumaţiu- 
ne, că cheltuela este productivă, 'cândă dă nascere,-prin' 
acțiunea sea directă si nedirectă, la. reproducțiunea- 

„unei sume mai mari de avuţie, și ne-productivă cândi 
na. este complectamente înlocuită... Atesta este sin- . 

“gurulii -eriterium, spre: anu: adjunge la conclusiunele 
„cele mai. contradictorii. " 

2. — Pysiograţiă sunt nisce economisti francesi, de- 
votaţi doctrinelorii: lui Quesnay, şi care aii: străluciți 
ca:.uă pleiadă de cugetători în ali XVIII secoli: Ei 

vo. 

" ai susţinută că numai agricultorii: erai producători : 
„adică consumau productivamente; și că. societatea: nu 

„_ar6 unii interesă mai mare de câtii crescerea venitu. : 
lui agriculturei; că: puterea Statului, şi progresul ci- : 
vilisaţiunei spândura de acâstă crescere; că numai acestă - 
ramură de venitii trebuia supusă impositelorii; că chel-



406 ECONCUMIA POLITICĂ, .. 7. N 

tuelele. industriei Și comerciuluj,. ca nefolositore,: tre- | buiă reduse; Toti “într-uă asemenea. crâre cadii toţi: aceia ce -nu: facă atenţiune daca Consumatorii iaii celă” puţinii -nedirectamente parte la producțiure, -.;. „Nok cugetămiă că numajy acelea sunt. consumaţiună ne-productive cari sunt făcute de pers6ne în adevără. 
7 - trândave, cari nu iai nici directamente, nici.nediree- 

„Pe ucela alu Consumatorilori productivi. 

tamente parte. la producțiune.. Asupra acestora, Yomiă reveni... a | Di 
- 

4 

3. — Distincţiunea între consumaţiunele productive. .; ȘI, ne-productive este fârte importantă, căci în țările unde consumatorii neproductivi Sunt, numeroși, ej ab. . sorbesci avuția ţ&rei care remâne, staționariă şi decli: .. Dă chiarii, daca numtru acestori Consumatori întrece | 
.. Acâsta face ca ubele: țări, să continue a sta sărace; de. Gre-ce altele; aflându-se “în condițiuni multă may. - puținii. favorabile; prosperă, căci aci numtrulii consu- . matorilorii productivi esţe forte mare şi se măresce - pe. fie-care di Cegi No. 3 capii XIV, partea: Di “+ - România, Spania. Italia Meridionale: Turcia și Ru. » sia sunt uă probă peremtorie Pentru ţările ce ai maj. - mulți consumatori neproductiv). . Acesti defectii nu se : pâte îndrepta! de câtii prin inspirațiunea- desgustuluy - trândăvirei, prin Propagarea, instrucțiuney şi r&spân= direa gustului de uni trafă mai bună. 

4, — Consumaţiunele neproductive provină din duog „cause: de la hazard, şi dela nor Cușine. Ele sunt dar nevoluntarii Și: voluntari... „Prin consumațiune nevoluntașie, se înțelege pră- - pădirea produselorii, fără ca cine-va să profite (nau- fragiuli, inundaţiunele, grindina, incendiulă etc.), „IL Consumaţiunele voluntarii seu de luzai coprindiă „tâte produsele, pre cari. indivigil şi societăţile le con- 
po Pi 

. , 
+
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„ “Suma spre a satistăce trebuinţele de petrecere;. plă- - cere, desfătare.. . .:-. a 

39 —: Consumaţinnele nevoluntariă sunt datorile lo-  . viturilorii s6rtej. Momentulii venirei .lorii nu se pâte : - prevedea, dar 6meni, prin sciință, potii remedia la re- „ele. lorii.- Aşa sunt para-trăsnetele ce protegi clădire “contra fluidului electrici ; facerea de schiaiuri şi de „_ "Zăgaze spre a apăra de inundanţianea cursurilor de - apă, ete. Prfn. societăţile de asicurare, producătorii „ “se garentedii în contra - acestori lovituri ale sârtei, Plătindă uă' sumă mică, la fie-care 3 s6ii 6 luni, sumă. ce intră în cheltuelele producțiunel. :. ae „ Une-ori ehiară: legile provâcă consumațiunile... Aşa este cândii ceremoniile cultului Sunt scomptudse, și le- gile obligă pe 'cetăţeni a asista la dânsele ; cândă le-. gislațiunea coste obscură,. încurcată. stii complicată, ceea „ce arii obliga: pe “cetățeni a, avâ la totii momen- tulă. recursă la legisti. - a "Dar mat toti: de. una nefericirile,' lovirile ' sârtel » Dtovinii din neabilitate şi ignoranță.” Așa, uni vizi= tiă sâă unii piloti ne-mesteră restorna căruța s6ă nava; .. - astii-felă unii  negucetorii -ia în magasinulu „sei: mărfi cari. nu se caută, ună june abandona "profesiunea pă- | rințiloră săi “spre a intra în. miliția : s6ă' în. cadrele funcţiunariloriă. civili, fără-ca să aibă cunoscinţele ne-.. cesarii, şi. fără -să țiă în sâmă “că alții. mat instruiți de. câtii dânsul, vegetedă in miliție și-în fancţiunele. . civile; etc... Ec ae i = Aici credemii că “este loculii spre :a arăta i&ulu ce : aduce națiunei n6stre marele numără de -serbători, pe cari le prăsnuimiă, fără a munci. Er In acestă privință, 6că ce dice:J.-— B. Say:, Înre- . ligiunile în cari serbătorile Prăsnuite excedii Ceea ce .: „ “Teclamă repaosulii omului, se perde nu numai Profi-, „tele ce industria arii fi -căstigati în aceste :serbători, 

1
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-ci și profitele capitalurilor .ce staii trândave.; Acestea 
"sunt fonduri “productive din carl. nu se trage totii par- 

titul ce sarii put6 obține: Acâstă ne explică pen-. 
-tru ce țările catholice :sunt în : genere. mai sărace. de. 

„câtă țările prolestante: ... e 
- Uă. altă causă de. consumaţiuni:.nevoluntarii mat .e- 

"ste, la noi, pentru țărani, și puțina: îngrijire .ce.a a- 
vutii guveruuli nostru de'a îmmulţi şi ameliora căi- 
le de comunicațiune, -.: o e 

- „1: Ecă .ceea cea 'ce-amiă disi,. cu 'uă altă: ocasiune!) 
în privința acestori. duoe cause: de: consumaţinni ne- 
-Produstive și” prin urmare de sărăcie. naţională. (Unii 

" &rână vorbesce).: ss a 
““„Dar. mai în aințe de de tâte, trebue spusi că, din 

"365. dile ce'are'anuliă, trebue. să se scadă 52: dumi- 
Dică şi mai bine de '60 de serbători (dar mă opresci |, 

1 la acâstă citră),-pe cari. biserica sâi datinele ni le -: 
„recomandă. să le „ţinemi, amenințându-ne, pe acestă 

” lume cu mârtea sâii cu perderea sănătăței membri- 
lori: familiei și vitelorii nâstre, şi. pe cca-l-altă cu fo- : 

«-culu Gheenei. Dar astea nu e totii. . Noi: astia de la 
“;munte, — şi: se, scie -că mulțimea  populaţiunei ţărei. e- 
;ste concentrată la munte, — mai trebue să :scademii 
"122 dile de. niuucă, (cu. începerea de la 1-ii Noem- 
“briu până la I-iii Martiii, și une-ori și mai multă, după 

" cumi iarna este de aspră: și de lungă). Căci, în acesti 
ano-timpii, hoi.nu putemii face .nimicii, dar nimici, 
credeţi, pentru-că drumurile sunt rele, Și: oraşele de- 
părtate, ca să putemi duce în ele lemne seă altă ceva: 
iar la "pădure ; nu: putemii lucra; lemnele fiind în- 

„ gheţate, şi nu scimi. nici una din- acele mesiării cari - 
„permită omului .a. munci cu folosii în giurulă vetrei 

„ S6le.. Așa dar din 365 ile 'scădendă 234, în cari nu 
„” „facemi absotută nimicii, remâne 131 dile bune de lucru. . 

.-  Graţiă neperfecţiunei instrumentelorii - nâstre de a-: - 
_- 9. Petițiune ambelorii Camere. de ună plugară (1866)... i 

. 
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rătură, pământului ce este humosii, piticimei şi pi- 
pirnicelei boilorii nostri,—căc! suntem obligați a-i 
pune: de mici la jugii, — spre a ara, înjugămi la 
unii plugii celi puțină „câte. 4 perechi de boi. Din. 
acestă, 4 familii îşi facii arătură cu același plugii. A- 
cesta operațiune du.€dă mai. bine de. 16 dile, pen- 
tru-că 10 uni plugii, din causele mai susti enumerate, 
nu pote ara pe di unii pogonii întregii; 2% plouă. şi 
din acâstă suntemii nevoiți sci să discontinuămii, si, 
continuândi, să şedemii, după acestă, dile întregi, cu 
mânle în sânii, hindii-că, la .plointe, boit fată. din 
causa friugului, Dube. la e6fă, cari-i împedica de a 
trage, a 

Din ac6sta semănatuli se face tărdiii. Acâstă în- - 
tărdiere nai are şi uă altă causă. Fâneţea lipsindu-ne 
„prim&vera, suntemi . nevoiţi, -spre a începe arătura, 

„a astepta că 6rbă să fie măricică.: Apoi unde mai 
puneţi şi acestă: că, iai totii de-una : cadiă' serbătorile 
Pascilori tocmai în epoca semănăturei! Dar ceea ce . 
este și mai râii, acâstă epocă coincidă cu : începerea 
trimistrului apriliii, cândă ni se cere, pentru 3 luni, ca= . 
pitațiunea, taxele „de. punți şi chosele, comunale și Ju- 
dețene. Suntemii nevoiți sâi a. ne imprumuta cu do- 
„bândi grele, sci a discontinua arătura, spre a, munci 
pe bani. n | 

Apoi, localitatea muntelui, până şi unii copilii scie, 
este subpusă brumei, care, obicinnitii, cade de.timpu- 
rii—ceca ce expune porumbulii (noi au semănămii 
grâii) a fi stricati doi ani din trei, nai cu sâmă celii 
ce. este .semănati tărdii. i . 

Cultura pămâatului nostru ne absorbesce 98 de ile . 
din cari: 21 cu boi şi 77 cu mâinele, după cumi 
pr€ bine puteţi ved€ din foia următârie,. i; 

A 

18
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a „ Cu boii — cu palmele. . Arătura a 3 pogâne......... IG 3 Procuratuli Seminței.:. ic, 3 DPrăşitulă j. 21 Moşoroitulii ......... O DDRIDID EI a . Culesuli porumbului, tăiatuli ia . COCEDilOTĂ saci aaa Du Cositulă fânulut şi strânsului, d Căratuli TECOlteă 5 ii - Invoirea- pentru erbăritulă vi- telor, căci ară peri de'arii sta „să Dască numai pe psticuli de 
| islaz ce ni st dată nete saca 2 

Scădendu-le de cele 131 ce ami, văduti că ne re- mână "de: Juceu, retâniă 35, cari, câte 2 lei'ne pro- cură: ună venită de 66 lei, daca suntemi sănătoși şi. daca nu santeriă datori. de cu €rna.: lar daca nu găsimă în “apropiere a -n$ închiria munca, suntemă nevoiţi a ne abandona casele, și, cn c6sa și sapa la. spinare, a ne duce până: la. Dunăre. — Preferămi a- câsta, de câti a face transporturi depărtate cu boi, „Pentru că experiența” ne a învățată că, din acâsta, perdemii bictele vite. Și prin urmare paguba era mai - mare de câti căstigulu, agonisâla, . “Admiţendă că, de la Dumnedei, timpulii este buni, Şi: no şi vitele n6stre sunteinii sănătoşi. ia' să vedemii . ce, după tâte aceste osteneli și atâta casne grele, a- : gonisimii 'not pe „fiă-care ana. e ” . . - pi Lei Par. Pentru 1500 oca -porumbi, 20 lci suta „de oca....., ea nenea eee neaaaaa se sosea 800 “i Peutru 3% oca fasole, 12 parale ocaua. 9 20 
| 309 20
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N 
Me | a , “Lei Par. 

Report. nene apnee aa 309 20 - 
Pentru dovleci.. cecene eee eee 9 

„ Pentru cânipă s6ă înăeceeee eee ca seeeaaai 90 
“Pentru fân iei cepe eeeoao aaa 80 .. 
Pentru COCEN.... seen ana czeae sea 15 „20 
Se adaugă preţiulă muncei celoră 33. 

dile disponibile, câte lei 2 QI0a..... ceia 66 
, „„ Peste toti, ler...... 520 i 

Dar să mai. adăogimă âncă pe jumătate, peâtru, lu- „crulă ce, _târişi-grăpișu, -putemii face 6rna, pentru laptele ce luămi de-la Văcșoră sâii de ln căprițe, şi „ pentru păserjle domestice ce crescemi Aşa de susii stimati, “totaluli. nostru venite șe ridica la -750 lei. "Din acestia plătimii: -. a Pa 

  

| Lu „Lei Par. 
.::.2) Statulul. , EET aia 
» Pentru capitațiane... cca: 48. 

Pentru punți și chosele..,....:... 19... -- 
b) Judeţului, duou6 deciueli.... yo 

> €) Comunei, idem... „mii 9 4 
- e 98 

Lără a maj număra prestațiunele în natură ce fa- temi : pentr întreținerea drumurilorii vicinale și chiarit „acelorit de postă, pentru strâja ce ne absorbe una din „fie-care dece ile: (24 ore), pentru. munca ce facemii “preotului şi primarului, care. ji numire-i, se în- „Voiesce cu noi, — prestaţiuni ce se urcă la uă sumă “măricică, daca așii sta să o evaluedi. . : „Din cele ce precedă, se învederâdă cele ce ami în aintati, că adică, nuoulă regimă, departe de a uşura „dările nâstre către Statii, pe cândă numai noi singuri ».duceamii totă areulii, a mărită şi mai multii aceste „dări. Din produsulă “ muncej nostre, noi dăm mai bine de 11 la sută, pe cândă proprietarii Şi toți cel 
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ce; penă eri nu daă nimici, contribuă numa! cu 4 la sută” din veniturile lori: e et 
La cei -79 'la-i şi parale'8, trebue să mai ădădgimu lei 100 'par.:20 ce-t 'dămii “pentru 'rescumpărarea;, pă- mântului, și “cari, peste: totii. faci: lei 179 parale 28. Scăgândi acestă: sumă din lex. 750 'exagerătuli totală ali venitului,” ne remâne, “Spre a 'viățui; pe ani, lei 570 .par, 12, iar pe qi, 1 leu, 22: par.; și 'aprâpe' de uă lăscae:. ...:*. ni | 

-":: Judecaţi. acumi, pentru :numele luj. Dumnedeii, daca cinci: suflete de ;chrestinii (sunt; familii si mai: nume= . 'r6se) potă subsistă cu atâtal .. ia 1i:Bcă' pentru ce: suntemă palidi și descărnaţi ca. nişte spectri, soioși,: desculți: și, despuiaţi ca Ne-Toţii; pen- tru ce colitelele nâstre sâmănă: mai multă: a -visunit „= de câtita locuințe “omenesci: mu este ț6lă în. pată, - „nică stergari în cuieri, nici vătraii în vâtră |: Cumă ami pute sci not gustul confortului, care totă de uă dată este, pentru 'sociatăţile moderne,uă trebuință şi ună stimulanti?,... „i. RIL „Daca în anii de abondanță, noi nu putemii subsista în condițiuni normale; cugetați ce trebue să fiă în anil de fâmete! Ne uscămi, ne stingemiă, uite, da împicerile;......- Dea .. DN ai a i 

rep : De DDR E 4 

„+ Ami meaită și menimii viația brutelorii. “N'ayemă 
averi: și noi uni corpi 'de educati, uă. inteliginţă „de desvoltată, unii sufletii de salvati. -:-: 

'ună singurii “ momentii de respasii, spre a. 'cugeta că 

„Și mai diceți că suntemii egali D:v., admisibili la „tote fanețiunile: — că luămiă și noi parte ]a destinatele Patriei i „Ce derisiune: amară]? e ati i pi 
„1“ Egălitate în “aintea . lege” 'este aceea''ca, după ce „ami contribuiti! niimai singuri la t6te. încărcările Sta- tului de: cândă “minte nu'se ţinei, chiarii astădi noi 

—
—
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dămii „înduoitii . și „mai, între 
De pi Prin admisibilitatea la funcțiunr, 6re nu îc' faceţi 
durerea. şi. mai împungâtore, , arătându-ne Raiulă,. pe 
cândii ne ţineţi în adi, ferecați în lanţuri? Cu ce 
să învăţ pe copilu: meii, cângi-mi: se; smulge până 
şi bucăţica cu care' voiamii--a-lii nutri, și vestimen- 
tul cu, care doriumii al-ii acoperi !:..Şi mai iceţi că 
gusernulă Constituţională este guvernulii :Țerei şi se 
face de câtre Țeră!. Nu suntem noi."Țera? de 6re-ce - 
numărul nostru 'se rădică la' mai multii de 4 mili- 
ne, pe cândă acela ali D-y.; cet învestiţi în” albastru, 

ită, în  proporţiune cu 

abia- se sue la 400. de mii? Da 
„.Domnilori, ajunge!  Astă stare deplorabilă uu se mai 

pâte prelungi. Pentru numele lui Dumnedeii! faceţi-o 
să dispară, că, uite, perimi. Şi nu $cimii, deii, ce veţi 
face fără noii 
_Reluămă. EI i 
_Atâtă din: mulţimea qilelorii de post. ce sunt pe : 
fie-care anii și pe cari țăranii nostri le respectdă 
mal multi _chiarăi de. câtă cu religiositate ,: unii po- 
stindii Și în tote lunile, câtă. și.din causa sărăciei, 
el se. nutrescă. mai multă cu substanțe vegetale de 
câtii, cu carne. . Hei. bine! hygiena, basată pe .experi- 
ință, - ne, artă că alimentaţiunea “vegetală prelungită 

-Slăbesce'.pe omi, îi împuţinâdă puterile, Și prin ur- 
mare, îlii face inferiori, subt. acestii raportii, oinului 
ce mănâncă-carne. i e Ma 
-D. A: Riant,: doctore în "medicină ali facultăței de 

„Paris, profesore de: hygienă la” Asociaţiunea: politech- 
nică, dicea lucrătorilor, întruă „conferință: populariă 
făcută „la asilulă 'imperialii de. Vincennes:' ; Alimen-: 
tațiunea “este. instrumentulii. cel“ inai puterică spre A 
„modifica: pe; oniulii fisicti, și morali, După cumii e- 
ste. bine 'seii râii dirigdtă, ea conservă sei 'omoră, pre- “vine, s6ă. prepară; maladiile şi infirmitățile, a tai a ei a



, 
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„Să “sciți cela! puținii, vor'cară lucraţi “multi; că aveți nevoie de: unii nutrimentă reparatorii, şi” că car: mea: este acelii .nutrimentiă : prin excelență. 'Rcpară- . 
cu cheltudlă pu= 

“țiunea trebue să fie. proporţională terei ce .resultă “din travaliu... * sYVoiţi uă probă. despre acâstă? .'- „Uă faptă diutruă miă. * e Da „Pe timpulă! construcţiunei drumulii, de: feri de la „Paris la Rouen, se ' întrebuinţase.. lucrători avgli şi Îrancesi.. Inferioritatea lucrătoriloră nostri :era certă: și „ umilitrie. Angiulii făcea maj multi, făcea mai bine; şi ostenea mai puținii. TOtă lumea îşi bătea capuli, spre a găsi causa acestej. inferiorități. a -Francesiloră. „Ea era simplă. Lucrătorulă anglu “mănâncă multă, „carne /riptă, de boă "care este, toti de.ui dată pâi- nea Sea, carnea sed și desertulă săi. -.— -- o “Pe când Angiulii mână roast-beefulă săii, Fran. cesulii devâră uă saladă gustudsă, „dar lipsită de prin- cipii nutritive». e: ei -_nDe aceea și bietulii: Francesii cădea de  obosclă, ȘI era necapabiliă de. a conținua lucrări pe cari Anglulu | bine .nutritii le prelungea fără suferinţi. | : „mĂc6sta- eră causa. inferiorităţei nostre? Trebuea sii se probede acâsta. Puseră și pe Gmenii. nostri pe re- gimuli anglu, şi de âtuaci ei făcută nu_ numai atâta, „lar și mai multă trâbă; căci acumii, lasă că puterea «devenise 'egaiă, dar Francesuli avea 'acestii avântii, acestă energiă activă ce caracterisă pe lucrătorii na- țiunci nâstre. . . E e -- 3 Trebue dar. daca 'munca vâstră este grea, să mân- -cați “şi carne, iar nu: numai legumi,, - n „Bcă ventru-ce clasele de giosii de Ja NOI, pe dată - ce din causa ano-timpuriloră rele, şi din causa celui mal mică viţiă alti atmosferii, sunt reduse la extremi- tatea trebuinţei şi decimate de maladie. şi de mârte. Ia tâte ţările, și prin urmare şi la noi, daca ară fi
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“ținută curmii se cade, statistica învederâdă că -ori-eo! 
- diminuţiune importantă în prețulii grâncloră' este în-: 
soțită: toți de a una de uă. crescere simultaneă în 
cifra maritagelorii şi. nașcerilorii şi. de uă descrescere 
in cifra deceseloră, şi prin urmare printr'ună exce: 
dentă ali 'nasceriloriă asupra deceseloră; asemenea că 
ori-ce ridicare importantă a prețului grâncloră este 
generalemente urmată de decese mai numerâse de do- .minarea înteţitâre a maladieloră, scurti, dă uă des- : crescere a . nascerilorii asupra: morțilorii. * Acestă: 
rău. este şi mal mare la noi, unde; ț&ranii Sai îuvă- 
țiatii a viățui în locuinţe umede și întunecâse cari s6- 
mănă cu wigwamurile selbaticiloră Americei, şi unii. s'au resemnăti a viăţui cu cantitatea cea mal mică şi. „cea mai inferiori a “lucrurilorii necă:ârie și comode 
viăței. . Acesti modii de -viăţuire, la care aii fostă 

„siliți săse snpue din necesitate, le a deveniti. fani. iară prin obiceiii,. prin învăţii. In acestii casii, chel- 
inelele .necesarii viățuiri muncitorilorii este. redusă- "Şi după aceste cheltueli se regulâdă taxa. salariului, 

„Daca clasa lucrătore ajunge a se mulţimi de uni. felii inferiotu de subsistanţie şi de uă măsura infe rioriă de bunu-traiii, ea va. dice. pentru multă timpi: adio--. 
la orii-ce amelioraţiune a :sârtei s6le.* (Mac Culvoch). 
“Ca să nu fimii acusaţi că inegrimii cu plăcere a estii 
tristi tabloii, vomi raporta totu disele autorului” ci- tatii mai susii în privinţa! locnitoriloriă: Irlandei, cari: „Bă de principali -alimenti num uă preciocele ,.precumă basa nutrimentului. claselorii n6stre de josii este nu- mai mămăliga, faşolea şi câpa. o. e 

„Condiţinnea țăranilorii Irlandesi ne qă uni exem- plu lovitoră de efectele desastrâse ce resultă dintruă evaluaţiune forte slabă a taxei salariului. Acest” ță- rani, ne avândi nici uni gu:tă pentru luxi sii pen-' tru comodităţile . viăţei, se mulțumescii a-şi“ procura - pezioici în cătățime suficientă Dar fiinidă-că pecioci-
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le potă fi produse .cu mai puţine, cheltuelf,, de. cât orl-care, altă substanță. alimentaria până ag în. E.iro- pa (totii camii aşa putemii dice despre:porumbulv din care se face. mămăliga), şi. pentru-că salariulii, în ț6ra unde “aceste substanţă . constitua principaluli . produsii ali- mentariii, este; naturalemente determinatii de preţulă ce. ea; costă, :vedemii facilemente. că acesti lucrători ce puni (6tă resorgintea lorii în pecioici, trebue. să, fii „reduși la uă stare de miseriă excesivă; și mal nere- mediabile, ori în câte rânduri pecioicele lipsescii (pen- tra noi mămăliga), "Cândi taxa salariului este ri- catii , -cândi grâulă și boulii ,: de: exempliă, constituă „ Principaluli. nutrimentă. al - mauncitorilorii și berea Yinulă, rachiulii Drincipa!a loră b&utura, el. potii a se. subpune Ia privaţiuni într'uniă' timpi de carâstia. Niste asemenea Gmeni, aii din ce . scădea. Dar cel ce se „Dutrescii obicinuitii: din alimentele ce sunt mai eftine, daca se întâmpla se fii. privaţi. de „dânsele, n'a ce : „se mal, scadă, Și se giisescii abaolutamente lipsiţi de orii-ce resorginte.. Poţi. scădea ceva unu! ' Anglu; nu poți să scagi nimici unui Irlandesti. Acesta din urma este pusii, se află totii, de-una pe. limita “extremă a - 
„existenți. posibile; salariuli” săi, fiindii: regulată de preţulii: pecioiciloră,.nu pote să-lă adjute a cumpăra. grâu, ovăsii,.orzu, şi, priu urmate, ori în câte rându- ri -ește. lipsă : de: pecioci, este” mai, neposibili, ca ţă- ronulii -. Irlandesă să „scape de famte prin propriele Sale. silințe.e, e RI zi. Ceea, ce .urmâdă învederâdă şi mai multi trista con: dițiune a ţăraniloră noștri. - Pare-că' autorulii cândă a. scrisii. a ayutii învedere România, -iară-nu , Irlandă, „i aIștoria: fametelorii -așa de frecuente ce, s'aii întâm- platii. în “Irlanda +)! dă numerâse. probe exactitudiner ITI aaa i ip at 1) Tractândă despre agricutură..ne pare rcă că cadralii nu ne a per- misi a învedera mal pe largii; cu câtă este mai asigurată sorta culti= "Patorului ce cultivă: simultanemente mai multe,specii de plaute a
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 aserţaliuneloră nostre. Așa în urmă nesuficienței can- tități de! pecioci în Irlanda, cea mai mare parte de locuitori din Clare, Limerick și alte ţinuturi d'alun- 
gulă lui Shannon, se găsiră reduși .]a vă stare de in- digenţă mai absolută, și nu avea spre'a subsista f9ră nu- 
mal cea mai miserabile amestecătura compusă deuă mică 
cătățime de făină, de ovăsii, de urdici şi; de lăptuci. 
Io.unele circumstanţe, ei aii smulsă, spre a le mănca, 

“peciocile ce abia fuseseră plantate; şi din nesuficien= ţa şi r6ua -calitate a acestul nutrimentă, maladiele se 
încuibară în ei și tyfosulii, sub forma sea cea mai per-.. 
nici0să, intinse funestele  sâle Tâvage asupra a tâtă 
suprafacia ţărei. Preţulii peciovicilorii se împătri. 

„Dar nu este de. trebuință a ne sui: până la 824 
„spre'a găsi uni asemenea exemplu. “Din nefericire, 
avemii unulă mai recentă subt ochii.nostri. Cu tâtă 

- lipsa complectă a recoltei pecioicilorii în tâte părţile Irlandei în 846, şi cu tâtă miseria completă a ţăra- 
bilorii , miseria ce fu urmarea. acestei lipse' de recol- 
limentarii. scă industriale. de câtă aceea a cultivatorului ce-şi măr- ginesce cultura nu mai la nă siugnra plantă. Unele ano-timpuri sunt mat favorabile unci planse de câtă alteia. Accstă circumstanță na= turale, şi prin urmare necvitabile, șine în adjatorulii enltivatora- lui ce cultivă mai multe specii. de plante, de ore-ce ca lovesce r&ă pe cultivatorulii ce-și pune tâte resorgintea sea înt'uă unică 
plantă. Se scie ca porumbuliă și pranele sunt cele dont țițe nu- 
tritive ale populaţiunei nâstre rurale din partea muntelui, regiu- 
ne ce, peutru mai multe cause, este mai populată de câtii. câm- pia. Pruni nu daă- fructe în abondanţia pe totă anulii ș asemenea 
şi porumbulii din causa'netempericlorii atmosferei. Hei bine, cândiă . acestă populațiune nu se folosesce nici de prune nici de porumbă, ea sufere amarii de lipsă. Fametia ce s'a prelungită în 136-664 şi pe alocurea chiară în 1967 a desvâlitii absolutalii desnodămentii la care a fostă expusă populațiunea rurale, 

De aceste miserii, uă comună, Rucărulii, din județulii Muscelul -. ma fostii bântuită. De giare unii teritorii accindentatii și sterpă în mare parte, fiindii situată în munte de totii, acestă comuna. nu a „ suferitii de famete, pentru-că loenitorit să, în contactă cu Tran- 
silvania, a învEţatii de la Romanii de acolo a caltiva pecioicele, "Aceste.rădăeint aii scăpată pe Rucăren! de loviturile fametei.
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tă, totu-și grâuli fu exportati, din Irlanda în Anglia, “pe câtii timpi resorgintele Statului şi particulariloră fură aplicate la cumpărarea a provisionariloră desti- ate populului. Și este învederată ca țăranii Irlan- desi,. la ot-ce exfremitate arii pute fi. reduși, nu poti uşura .miseria lori €cumpărândă -grâi; dacă grâulă, „orzulii. sâi. ovăsulă art forma principala lori subsi- -Stanţă, grâulii sari vârsa pe târgulă Irlandesă, cumi este. versatii: pe tergulu Anglu, - Orl. în câte rânduri. S'ariă sci că recolta este simțitori nesuficientă,: Dar ună populă care-și pune tută speranţa, sea în -pecioci, nu pâte. deveni, cumpărători.-de arâii; şi nu pote de- veni chiară cumpărători de pecioci venindi din străi- “Mătate, pentru că cheltuelile transportului unui pro- ! dusii alimentarii așa de volumiusă, -I-ari ridica . pre- țiulă mai presus: de limita mediilori s6le. . La uă epocă de: lipsă, nu se pâte trece. de la ună nivela josă la ună nivelă ardicatii; ci totii-de-una trebue a „pleca .de. la uni nivelă ridicati, spre: a adjunge la „ună niveli inferiori. Deci, pentru Irlandesi, lucrulii -este neposibile;. căci ci ai adjunsii toti de-una la ul- -tima trâptă a scării coboritâre, și pentru dânșii, scum- “petea, Subsistanţeloră este sinonimă cu fometea- (veţi 0. 6 capi XV partea ID 
„Este dar cu totulă esențialii, spre a pune popu-.. lulă la adeposti de trebuințe. în anii în cari recol- “tele se găsescii nesuficiente, ca elu să nu viățuiască „principalemente cu uă speciă .de substanţe fârte efti- nă. Pote usa de acâstiă subsistânţă în cuantităţi re- „strânse. şi ca unii elementi. auxiliari şi secondariii ; “dar daca eli adoptedă uă dată unii asemenea pro- . dusii ca alimentă “principali, salariuli S&i se va re-. -Sulă în consecueuţă, şi ori în câte rânduri va fi lip- “să, acesti populii se va găsi absolutamente fără re- "sorginți.& . - ..» | o . - * Acestii neconvenienti nu se pote indrepta, fără'nu- 

'
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mai inspirândi populului desgustulă Ienei” şi gustulă: 
4 

travaliului, după cumă ami raai spuso. AR 
In 'ultimulii aliniatii ali numărului 7 de la capito- 

) 

lulu 12 partea 1, amii vorbiti despre acestă lipsă de. 
gustulit bunului-traii la țâranii nostri. Sprijinindu-. 
ne pe disele lui Ricardo, ami recomandatii ca reme- 
dii în contra acestui râă incoragiarea ; stimularea | 
consumațiunelorii claselor 'de josu..- 

Unii economisti consideră 'acesti remediii: ca unii 
răi: multi mai mare, gicândii că, spre « consuma * 
multi, trebue mai ântcii a produce multi. Recun6- 
sceinii că acesti economisti aii dreptate. Cusă numai - 
pentru tuptele “ce se petreci .în țările ali căroră te- 
ritorii este în disptoporțiune cu populațiunea sea, 
şi este puţini fecundă. - - 

La noi. — graţiă ceriului,—- teritoriulii este întinsă” 
şi mănosii. Din-ăcâsta; avemii tâte cu facilitate: Cu. 
tote acestea, consumămi, îngenere, forte puţinii. Aici" 
consumaţiunea ,: desteptareu unori trebuințe: este ună : 
puternicii stimulanti .spre a “în ainta- pre calea civi. - 

) lisaţiunei. . o | : | 
Uni populă care consumă .multii şi cure produce 

multi, are mai multă viață, se bucură de uă existen- 
ță mai desvolțată și de uă civilisațiune -mat com-. : 
plectă. o. a (IB. Say) 

6. — Luzulă este forte grei: de detiniti, fiindă-că - 
variaă după gradulii sie civilisaţiune și megiele de - 
producțiune ale unti. țări, de mediulii în care Omenii. . 
trăesci, A | | 

Este învederatii că cheltuelile unui individă trebue 
să fie în Gre-care proporțiune cu averea şi raogulă 
săi în “societate; şi că atare cheltuială ce ari fi con- - 
venabile și: avantagi6să, intrună casii, pOte fi pre ne- . 
opurtună și neavantagidsă întruni altuli. Pentru a- 

.
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câsta este fârte anevoie de determinati unde .începe,. și unde. se sfârșasce luxulă. 
Totu-şi puteinii dice că: objectele de luzii suni tote acelea ce: întrecii megiele masei locuitoriloră.  Luxulă se pâte' distinge întruni modii forte pre- „cisă, în tote casurile particularie, a „Cutare negucătorii are uni visitiii și ună fecioră ă În casă. Luxiă este asta?! Și da şi nu; căci acesti duoi serșitori pote Să-i permiţă de a se ocupa exclu- sivamente de afacerile s6le comerciale, și-de a se du- ce la'ele -mai iute. Dar dâca negucetoruli: nu are multe” afaceri comerciale, cej duo! servitori sunt ab-. Jecte de luxă. Cutare altulu: nu are trăsura sea, dar „Se pune în birjă de 3 sâă.de 4.ori pe di, spre a fa- ce cursele sâle în Bucurosci, Luxă este asta? nu, da-. ca acesta este uă condiţitine necesarie rapidității o- perațiunelorii s6le; da » daca eli se plimbă în birje nuinai ca să se desfete, Cutare, Duminica, se pu- ne în Dbirje şi se- plimbă la la chosea,. Luxă este asta? Da, dar ună iuxii- ce nu: este. vătămători, daca acestă chetuială nu trece peste -cheltuelile. ce el pâ-. te face. Unii 'simplu copistii. ia uă trăsură de câte ori se duce la cancelaria. sea. Luxii este asta? Da, de Sigurii ;: acesta este unii luxii nejudecatiă şi ruinosii, . u fiindă-că este în disproporţiune cu facilitățile aceluia ce -lă “face și cu plata dilei sâle de'travaliă, pe ca- re -lă ingreu6gă nebunesce din nainte prin cheltueli de prisosă..- SI 

„Aşa dar putemii “conchide că: cheltuclile de luxi n'a rele intr'ensele, daca fie-care nu face de câtă ceea ce-i. permite venitulă său. 
Altmintrelea. câudă se consumă unii-objectă de lusii,; Se consumă produsulii unui numără mare de munci- tori. Până a învedera mai bine acâsta, trebue să spu- nemi că modulă de a viățui luxuosii, s'a schimbată cu timpul, . 

o
 

a 
p
i
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“-La inceputii, 'acâsta' consta. întru: a avs servifori. 
mulţi ; apui, mai la 'urmă,:a purta lucruri scumpe. . 

„+ Feonomistii ai învederati că luxuli este nu numal' 
de prisosii, ci și vătămătorii Statelorii, căci nimice-" 
sce capitalulii, împedicândă cruțarea. - - o 

Este uă er6re gravă de a crede! că consumândă 
objectii de luzi, se dă aventii comerciului, se înmul- 
ţescii afacerile, se dă nascere capitalului.” Căci unii: 
omi avutii ce, pe fie-care anu, a economisată 30 mii 
lei, şi acumii: -i cheltuesce pe. objecte de luxiă, 

„dă de lucru numat unorii individi, ocupați a produce 
aceste objecte. Din contra, daca omul nostru a- 
vutii ari întrebuința cele 30 mii lei ori în amelio- 
ratea inoșielorii sâle, ori capitalisându-le ,. îmmulţindiă 
capitalului existândă dejă, aceia ce profitaii penă aci 
de cheltuelile de !uxi, voră înceta de a profita de dân- 
sele, dar chiară vorii înceta de a mai fabrica niste: 
asemenea objecte. :Daca mulți alți: 6meni avuţi vori 
imita pe alu nostru," voră fi multi mai mulți indi- - 
vidi ce vorii proâta de ameliorațiunele făcute moșie- 
lorii, şi. de întrebuințarea capitalului cruțiată, 

- Va. fi chiar uă diferență mare în resultatele con- 
„ Sumațiunei. . - -. 4 4 „i 

Prin -consumatiunea objecteloră de lux ,: ţâra nu: 
se înavuțesce; de Gre-ce prin îmmulţirea consumaţiu- 
nelorii productive, salariulii lucrătorilorii. va cresce” ! 
pentru că, din causa capitalului nuoii ce se formâdă: 
sunt. nuoi cereri de travaliii. Căci capitalulă este, du” " 
pă cumă scimii, uă putere productivă, Şi prin urma” 
re puterea productivă a: naţiunei, ca Și cererea ge- 
nerăle a travaliului, în primul casă scade iar în 
ală duoilea crosce. : : -... 

Nu putemi îndestulă combate argumentulii ce s'a 
„pusă și se pune în ainte, spre a încuragea cheltue- - 

lile de luxi, și care constă întru a dice că fără aceste : 
"cheltueli, banii rari circula, comerciulă ară peri... :.. - 

19%
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Mai ântâiii, din puntul de vedere generală, econo- mică, nu e nimici ca banii să circule, să 'trâcă din- truă mână într'alta; ceea ce importa aici este numai resultatulii acestey circulaţiuni. Şi resultatulă aici, după cumii ami vâdutii, este defavorabilă desvoltărey a- vuției. CR | 
A cumpăra produsulă nu-este a alimita travaliuli,« a gisă Stuart. Mill. Mai toţi credă contrariulă , . şi cadă în erâre. | A 
„Să presupunemii că Româniloră le vine gustul. a face mal tâte vestmintele lorii de catifea, și. că unii producători stabilescii chiari în România. uă fabrică mare ce produce catifeua.. Hei bine, acâstă cerere nu, servesce a alimenta travaliulă, * căci, spre a pro- duce catifeua, trebue uni capitală preexistândi. - A-. cestii capitali nu este crâatiă de cerere. . Producătoriţ cari ai stabilită ateliarulă de care vorbirăinit, aă în- trebuințatii capitalurile ce serveait celorii-l-alte. indu- Strii, cari suferă de acâstă lipsă a capitalurilorii, - | „Prin urmare, cei ce.pârtă catifeua „nu îmmulţescii . producţiunea. Ca să 0 îmmulțâscă, el arii datori, prin cruțiare, să îmmulțescă capitalurile, și cu capitalurile, asti-f-lă formate, să stabilâscă fabrici de catifea. Nu- mai atunci este în realitate cererea de travaliă. Ali duoilea, a distruge fără necesitate objectele . Spre a favorisa travaliulă, comerciulti, este totii una Cu a susține că perderile causate de naufrage, . de. grindină, inundaţiuni, incendiuri, desastre, sunt unii lucru buni, Pe Dar asta încă nu este totii. . Cheltuelile de lux Prov6că, cumi ami văduti, vor- bindii despre catitea, făbrici de objecte de luză. 'In- dustriile ce. producii aceste -objecte presintă neconve- niente: grave... Ele crâadă trebuinţe factice. La unii momentii Gre-care, acestori industrit le lipsesce re- sorgiațele, din lipsa cereri, De aci resultă uă mi-
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seriă mare pentru lucrătoril ce se daii Ja aceste: in- 
dustrii de fantasiă, miseriă de care sufere societatea 
îutregă,. daca că sunt numeroși, findii-că scimit'că -in- 
dustriile sunt solidaril. 

Este de mirare că Francia, ț6ră democratică « s'a 
dată la industriile de luxi, de cre-ce Anglia, ţâră a- 
ristocratică, a adoptată industriile ce corespuudi la 
“trebuințe reale, de prima necesitute. 

Moriele unei naţiuni influenţei multii asupra con- 
sumațiunelorii objectelorii de luxi. :Neapăratii că e- 
ste bine ca „cetățenii să se amuse; trebue .ca aceste 
petreceri să, fie alese. Este multă mat avantagiosi a 
se. da preferinţă petrecerilorii ale cărori urmări :nu 
aii nimici .vătămătorii, şi cari sunt :ma!l favorabile 
ordinei şi bunei stări 2 menagiului, cele mai proprii 
a conserva sănttatea corpului şi a Spiritulut, conser=- 
vână toti de uă dată și punga. - : 

De multe ori, moda se schimbă fără motiv „tea 
consacră adesea ceea ce este foră judecată: şi supă- 

"rătoriii, nevoindu-ne a schimba, fără timpii, vestmin- 
tele, mobilele Și trăsurile nâstre.. 4 

» Daca ne-amit urca la Mihali Bravu, arii trebui uă 
adeverată erudițiune spre a face inumărătărea mo9- 
deloriă nostre. 

1.— De şi guvernile, pentru causele ce Ie-amii a- 
“r&tatii, sunt pornite a face cheltueii: ne- productive, 
totuși unele dintr'ânsele aii promulgatii : legi som- 
ptuariă, în vedere de a reprima cheltuelile extravagan - 
te ale cetățenilorii. - : - » » 

Dar aceste legi, nicăiri și în: aici-uii casă, n'aii pro- 
dusii resultatulii 'asteptată, — mărginirea cheltuelilorii 
de luxi. : Pe lingă acestea, legile sompluarii loveaii 
întrunii “modii manifestii proprietatea şi libertatea, 
de unde proprietatea derivă, după cumii ami a vedlută,



494 ECONCUOMIA POLITICĂ. 

căci împedică pe âmeni de a dispune liberamente de fructele industriei lori. . - aa ă Unii economisti, între. cari şi Mac Culloch, may împută cu drepti: cuvânt acestori legi că nu numai nu faci pe cetățeni mat activi, ci âncă şi paralisă silințele lorii, îi cufundă în sărăciă. Căci fiindă în- Chiși în limite de cheltueli- mai : strâmte de câtă -a- celea ce-și arii fi impusă ei-ânșişi, individii perdi curagiulă de a. aplica industria Şi talentele ce ară fi desvoltată spre a-ȘI procura mediile d. a Susține, cu deplină libertate, cheltuelile ce dorescii să faca. Ele sunt uni obstacol desvoltărei avuţiei naționale, căci omâră stimulantulii cel mai putericii ali producţiu- nel, tendiuța -de a se în ălța prin avuţiile obținute prin-muncă. - 
„Prin suyraveghiări şi rest:icțiuni aduse libertăţer, guvernele uu potii face p'ună omii fă se desguste de cheltuelile nebune și să devie cumpătatii şi economii, Nici uă dată, nu sa. Încorageatii, nici se pâte înco- xagea, prin uni atare medii, activitatea, și econo- mia. Spre a face pe: unii omii: industriosii, cumpă- tatii și economii, lĂsaţi-lă. să guste tâte avantagele, și desavantagele liniei de conduită ce-și a alesi., (ac Culloci). 

E Departe de noi ideea ca legile să nu pună nicl-unti fr&ii prodigalităței (zisipei) oxcesive, Pe niste aseme- „nea -malaţi de minte, legea civila datoresee a da medii a-i pune la regulă, întergice, 
„Pe lângă acestea, adăogă Mac Culloch, este Îînve- derată că legile Somptuarii, chiară dară fi avantape6- +56 subt unele raporturi,. datorescii a lucra întruni “modă parțială şi: vexatorii. Ceea co arii fi prodiga- litate și nebuniă ridiculă pentru unii iudividă, pâte - să nu fie de câti nă cheltudlă moderată și regulariă Pentru ună altul, Daca dar se preseriă acestă chel- tuclă în privința prodigului, se ridică celui-l-altă bu-
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curiile pe cari averea 'sea-i dă dreptul a lo putâ 
gusta; şi daca acestă cheltuâlă este permisă acelora 
ce o potii face, spre a se însemna la ce individi re- 
gula este aplicabilă, trebue se stabilâscă uă incui- 
siţiuae. odiosă, şi generalemete necficace, asupra posi- 
țiunei lori. De securiă, nu este rolulit guvernului de 
a scruta afacerile subpuşiloră săi. Eli n'a fostă în- 
stiteatii spre u ţine socotelile loră, ci cu. scopulu de 
a proteg2 drepturile și libertăţile tutuloră: Daca £ta- 
tulii nu este ruinulii de propriile sele stravaganţe, el 
1 se va ruina nici uă dată de acelea ale 'subpuşi- 
lori sei. ă ; Mu 

Mal in nainte de a termina, spunemi - că în țările 
civilisate, legile somptuarii ai fostii abolite de multi, 
cu şi la not Românii. In loculă loră, s'a aședati im- 
posite pe consumațiunile deluziă. In Anglia, sunt tuxe: 
asupra numărului domesticiloră, — asupra trăsurilorii; 
asupra cailorii, — asupra armoriilori, — asupra uni. 
formeloră de livrea. — cumă este şi la noi impositulii 
asupra cărţilori de joci şi asupra tutunului. 

Aceste taxe n'ariă fi râu să se întfoducă și la no. 
Economia politică le aprobă, fiindă că ele intră în cate- 
goria- împosileloră directe, . i Ș 

Cu aplicaţiune la, noi, unde luxul a tinsii şi âncă 
tinde a lua proporțiuni mari, în dauna moralităţei pu- 
blice, devenindă totii de uă dată faetorulit miseriei, . 
în privința materială, fiindă că tâte “aceste lucruri 
de prisosă le tragemii din străinătate, noi recoman- 
dămă guvernului a întroduce şi la no împositele pe 
consumaţiunile de luxii, şi, în acelașii timpi, a lăți in- 
strucțiunea, a face pe totii Românuli: de ambe sexele 
să se pătrundi bine că, prin consumaţiunea unoră 
asemenea 'Înceuri, ne constituămă de bună voie tri- 
"butarii străinilori, de unde ne vină aceste lucrrri. 
„Partisanl “iufocaţi at libertăţei, nol voimi ca cetăţ6- 
nulă, din propria sea mişcare, iar nu constrensii de
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guverni, să-și restrângă trebuințele prisositâre. Voimii constrângerea morale iar nu legale, căci ultima, a con- dusii iși conduce la nemoralitate. . 
„8. — Nu trebue: să condamnămii ori ce cheltuglă neutilă, căci. cădezmi nu numai în sgărceniă, ce este unii ;viţiă 5), dar şi. întrună - altii păcatii mai mare; împedicămă ori ce progresi. . - „Nu esistă, dice - Mac Collach, unii singură lucru din cele privite astădi ca neapărare axistenței, sâii uă singură ameliorațiune de uă natură Gre-care, care să nu fi fostfi denunţată, la apariţiunea sea, ca unii prisosii neutilii, sâă ca fiind Gre-cumii nocentă. Sunt puține articole de învestmântare cari să fie privite ca inai esenţiale de vâte cămâșile; cu tote astea, tradiţiunea ne a conservatii exemple de individi pedepsiţi aspru, pentru că cutezaseră a se servi de uni objectit de luxă aşa de costisitorit şi de neutilii! , Usuli obici- nuită de cămine (cheminces) nu a existatii în Anglia până la mediulii secolului: ală “XVI, şi în discursulii „de introducțiune ce precede Ohronicele de Hollinschet, publicate în 1577,,suut plăngeri amare în contra numă- rului cel considerabil alu. cămineloră făcute de cu- rândă, de inlocuirea mindiriloră. de paie, cu saltele şi pături de: lână, şi a .vaseloră de lemnu :cu vasele de : pământii și de cositoriă, Iațr'alti loci, autorulă plănge -că. se întrebuinț6dă numai stejaruli pen- tru construcţiunt, în locul sălciei,-. cumii se făcea până aci... şi adaogă: „Altă dată casele ndstre erati -„de salcie, -dar Gmeuii 'nostil-erai de stejari ; dar "„astădi casele. nâstre sunt. de salciă, Omenii nostri nu 

"4 , : 

1). Amă spusă .aturea că 'avarulă este mai utilă socictăței de câtă. risipitoruli, chiară, cândă îngrâpă  feuctulă avariției s€le, “pentru că, curândii s6ă mai târdiă,. acestă fructă “intră în circu- laţiune. Dar'astădi cei mar mulţi avari nu ţină banii îngropaţi, ci-l speculă și astă-telă alimentă producţiunea, .. ae        
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„Sunt numai .de salcie, dar unir..sunt cu totulă de 
„paie;—ceea. ce este uă tristă schimbare,“ a 

„Uni numără mare de volume sunt pline de plân- 
gel în contra gustului dominândii ali ceaiului, za=i 
charului, cafelei, obiectelori coloniale și alte bucurii ale: 
luxului, importate din străinătate și ideea că aceste 
lucruri sunt prejudiţiabile este chiară în. diua de as- 
tăi forte respândită.« SU 

Vorbindiă despre industria. comercială Şi despre 
schimbi, ami învederată c'aceste “plângeri sunt ne- 
drepte. a | II 

Franklin istorisesce într'unulă din. opusculele sele 
historieta următâre.. . 

„Unii omii de lângă capulii May mă obligase, fără 
a voi, cu tâte stăruințele mele, să priimescă vre-uă 
plată. Femeea mea. aftândă că eli are uă fată, îl tri- 
mise în darit unii boneti la modă. După trei ani, eli 
veni la mine cu ună altă locuitori. din giurulii ca- 
pului May, vorbi despre bonetulii trămisii de muierea 
mea, şi spuse câtii de bine păruse fetei sele de acestii 
bonetă.î Dar adeogă-elii, acesti bonetii a costată 
scumpii cantonului. nostru. — Cumii asta? îi Qliseiit- 
eii. — Oh! - îmi respunse-elii, cândii fe-mea | păru în 
adunare, bonetulii fuse așa de admiratii, în câtii tâte 
fetele și femeile june voiră să aducă niste asemenea 
bonete. de .la Filadelfia; și calcularămii, femeea mea 
şi ei, că tâte n'aii costatii mar. puţinii de 100 livre 
sterline. — Acâsta este adevăratii, dise companionulă 
sâii. Dar d-tea nu spui tâtă historia. “Eu cugetă că 
„bonetulă a fostii pentru cantonii- de 6re-care avan= 
tagiii, pentru că elit este primulii lucru ce a datii fe- 
teloră n6stre ideea de a tricota mănuși de lână, spre 
a le vinde la Fludelfia, și a-și procura prin  ucestiă 
„meţiii boncte și panglice; Și sciii cacâstă ramură de 
industriă cresce mereii și are să aibă efecte Şi mat 
bune. Dc ta ,
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" „Fuseii forte mulţămitii d'acestii exemplu de Iluzii, pentru că nu numai fetele capului May deveneaii mal: fericite,. cumpărândii bonete. frumâse, ci şi pentru. că acâsta procura Filadelfienilorii uă. provisiune de mă- nuşi' calde.“ e 
Daca arii fi stătutii sâi ari sta să diminue trebuin- ţele lori, cumii îi îndemnă unii moralist, 6menii s'arii afla mai în starea de sălbătăcie primitivă. -. . "In prima parte, ami „arătatii că orl-care omii se mnulțămesce de situaţiunea în care se află pusă, 'n'a- re nick-unii motivit a aspira la uă situațiune mal bu- nă; și că sociotatea datoresce totii “progresulă lipsei acestul simtimentii de .satisfacţiune, şi existenței ace- luia ce-i este directamente contrarii, — dorinţei de a în âlța în lume, de a ne ameliora condițiunea nâstră, de 'a ne procura uă "putere mereii mai întinsă asupra lucruriloră comode şi objecteloră de luxii. Prin urmare, nu trebue certatii, ci lăudatii individulii ce se silesce a ajunge la uă avuțiă Şi la uni rangă superiori. Ambiţiunea de a ne în ălța este blamabilă numai cândi, spre a atinge scopulii nostru, avemii recursi la medi! prejudiciabile semenilorii nostri sâi noă, a- tâti din puntală de vedere materialii, câtii şi din celit morali. (vegi capitalutii VI). a 
Din tâte acestea, putemiă dice că crescerea regula- riă și simultaneă a trebuințelori şi “a mediilorii de :Producțiuue' nu constitui dar uni Progresii ali lu- Xului. Da . 

9. — sn materia de luxii, învăţiămintele econo- miei politice confirmă pe acelea ale moralei. . Morala "condamnă consumațiunile personale exagerate, pentru - “că ele atestă egoismuli şi vanitatea ; tkeonomia Poli- - tică condamnă aceleași 'consumațiuni, pentru ră de- S€că societatea, şi dă totii de una nascere sărăciei - şi miserici.“ (Garnier). 
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Miseria, dicemu-noi, este urinarea nefailibilă a „luxului. Cândii cine-va voiesce a cheltui-mnaf multii do câtii produce prin travaliuliă săi, scii mal multii de .câtii îi dai veniturile sâle, acelă cine-va sărăces- ce iute; cândii unii numără mică consumă fără mă= sură, privațiunile numărului celui mare sunt excesive, şi mediile naturale de a dobândi sunt fârte rari su- ficente la trebuinţe exagerate, Istoria ne arGtă des- tulă că luxulii nu se desvâită liberă de câtii la aceia ce dobândescii fără travaliii, ori prin gueră, ori prin geocii, prin intrigă, basețe și alte cualități ale cur- tisanului,«* (Courcelle-Seneuil). | | a 
„Numai așa luxulii este ună r&ă, 

  

CAPU 
„CONSUMAȚIUNELE PRODUCTIVE. 

Nu avemii mal nimici de disii asupra consumaţiu- nilorii productive, fiindă-că ele nu sunt alti, fOră nu- mai înitrebuințarea capitalului în producțiune, despre ca- re ami tractatii despărţitii (cegi partea. LI). 

| CAPU IV. . 
“CONSUMAȚIUNILE PRIVATE. | 

1. — Cari sunt luerurile cărora trebue să se dă preferință, pentru consumațiunile private2— | Consiliuri. E 
m 2 — In tăte. casurile, trebue să dâmă preferință : luicrurilorii ce se consumă cu încetulii? 

„+: 1. — Pe lingă cele ce amă disă, în privința con- 
1
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Sumațiunilori private, în capitatuli It, recomandămi cu toți economisti). | II „"1*. Lucrurile :ce indestulegă trebuinţe reale, Prin - Zrebuinţe reale se înțelege nu numai tre- buinţele cualificate neaperate nevoi, fără satisfacțiunea cărora omul n'arii putâ. conserva viața şi sănătatea sea, ci și acelea pe cari starea în aintată a Societăţi- lori nâstre n-: face a le-căuta cu mare întețire. Ele di- feră dar după diferentele grade ale în aintari societă= ței; mai diferă âncă in diversele clase. din cari case. compune. _ N . Orii-ce bucurie onestă ce nu caus6dă nici-unii pre- judițiii cui va este -unti bine, este permisă aceluia care se găsesce în posițiune de a o pute să-și o per- Pr 
miță. 

tulă, de câtii răpede, : 
Produsele ce se consumă, cu încetul, ca vestmin- tele, locuinţele, uneltele, dichisele casei, procură con- „Sumatorilorii loră uă bucuriă prelungită. Prin urma- Te, cheituâla ' ce se face cu cumpărăt6rea lorii, de şi inai mare de câtii aceea ce sc face cu cumpărătârea lucruriloră ce se consumă răpede, este mai avanta- - ge6să. Uă, carte bună pâte servi la instrucțiunea pă- rințilorii, fiitorii şi amiciloră, de Gre-ce pentru uă oca de vini buni satisfacțiunea dură numai ună moment. Uiă 6lă de tucii s6i de aramă dură ani, de 6re-ce uă Glă de pământi se sparge într'uă septemână. „__ Sa observatii că locuitorii țăriloră de la sud, pu- "tEndă, din. causa: frumuscţei climei, viățiui fără mul- tă muncă, aă locuințele prâste şi lipsite de mobile, asternuturi, dichise. Ei consumă pe dată ceea ce ai produsi. “Este cu totul din contra în țările de la nordă, Anglia, Oilanda, Belgia și Francia, septentrio- nală.  Aci, locuințele sunt sănătâse,: comode și plă- 

20 Lucrurile ce se consumă mal multi. cu înce-" 

cute; Locuitorii acestori țări sunt mai prevădători,. ! -
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chiarii din causa că clima şi pământulă . sunt puținii favorabile. | r- a 
Ecă descripțiunea ce face: despre satele şi locuin-, 

țele acestori ţări J. B. Say, ce le-a visitată, . . ! 
- „Fie-care satii îmi presintă. uni aspecti generalii de bună, stare. și de curăţeniă pe cari nu le găsescit; 

în multe din provințiile:nâstre 5). Arbori ȘI flori.or-, 
n6Qă. loculii de din aintea, casetorii şi sunt garantite 
cu închisori;, ferestrele sunt cu geamuri ;. oblnele,,; 
ferestrele şi ușile sunt v&psite cu oliă, și acestă vEp- 
sea, reinuouiti din timpii în timpii, este toti-de-una. 
frescă şi servesce de preservativii lemnăriej. Intiu,. 
nu, într'uă cameră servindă de uă dată de bucătăriă, 
de cameră de culcată, și une-ori. de grajdă ;- ci în- 
truă bucată curată şi arangâtă, mobilată cu scaune, 
mese și dulapuri. Dichisele casei -ce se vădi, sunt. 
bune. Vasele, ceşcile, năstrapele, .talerele,. străchine- : 
le, “nu 'sunt de olăriă grâsă,. ci. de farfuriă uşoră, şi 
comodă. :. Olele sunt.de tuciii sâii de aramă, ; spălate; 
şi frecate, în câtii, lucescăi. . In camera de culcatii, 
găsesci alte mobile: pote chiarii uă pendulă și uiii 
covorii pe josii, . dai de siguri saltele şi plăpămi pe 
pată, perdele şi uă sobă bună, gata de a priimi fo-. culii. a ea 
-mLa prândulă: și cina sea, familia consumă unii nu- 

. trimentă săngtosii, ; adese-ori cărnuri,, legumi' şi uă. 

, 

băutură întăritârie. . ... & i 
„In giurulă casei, uă curte, uă: grădină, ţinute bi-. 

ne, ună stauli, păseri, uneltele profesiunei ce exer- 
citată, de cualitate bună și în cuantitate suficientă. 
'Tâte: aceste. lucruri sunt produse .î. căroră. consuma= 
țiune este mai multă sâă mal puţinii lentă, şi cart. 
se reînuouesci la trebuință.* - pa 

„ Trebue dar să consiliemii. claselorii 'sărace a nu se 
pr€ da la consumațiunile răpeţi; .ci; din contra, a 

” A) Aci este vorba de Francia, |, .. i, :
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- prefera, - consumaţiunile lente; 'strengendă câte unulă: unuli, lucrurile de care ai trebuință, ele şe înavu- țescii pe nesimţite. La timpi de lipsă, de nevoie, e- le ai cu ce'să-și procure cele trebuinciâse. *  Chiară vestimentele, este multă maj bine a fi fă- cute din stofe'trainice, cu tâte că atunci costa mai scumpi. de câtii când sunt. făcute din stofe ordina-. rii, căci, 'îndată ce se usă vestimentele, acela ce le: avea .perde 'nu numai plata croitorilorii, dar. şi mate- riele primarii: cs -a intratii . într'Ensele. „ Cândă “ele: „Sunt făcute : din stofe solide, „ste învederatii că du- -T6dă. mai. multă, 
3% „Bunulă simți și raţiunea! ai doue punturi de! sprijină :: 40 prescripțiunile hygienei pentru totii ce- se atinge de. consumaţiunile ce poti . vstăma sănă-“ tatea corpului sâii cari, sunt neutile și d€ prisosu ; 20 Suma zenitului, asupra căruia nu trebue să ne facemii ! ilusiunt,. şi. peste care nu trebue să trecemi de câtii în casurile de absolută necesitate, (Josephe Garnier). - Este bine a regula Cheltuelile astă-felă , ca să 4- vemiă totii de una ce-va banţ în reservă, pentru-tre- - buințe neprevedute, : „Bătrănil nostri, în expresivulă : loriă limbagii,  numiau acestă reservă pecuniaria: Bani albi pentru dile negre.- 
4% Mai trebue să ne ferim. și de cheltuelile Provo- cate de ocasiuni. .J. B.. Say dice despre dânsele: „Fe le sunt ca acele bucate - cari le mâncămii fără poftă, pentru că 'presența lori excită, lăcomia n6stră;* iar Franklin, adresându-se către aceia cari, la ui vân= d6re publică, se lăsau a fi tentaţi de objecte de cari - nu au trebuință: „Credeţi să le cumpăraţi eftine; ' dar ceea ce nu este  necesariii, este totii-de-una,-: „Scumpii... Ami văduti multe persâne ruinate _totă cumpărând eftinii....'-Aceia ce cumpără prisosuli Sforşescii prin a vinde “necesariulă, ...« 5” Asemenea trebue să ne feriti a cumpăra pe cre-
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dit, căci pe nesimţite, cheltuimi: mat multie..: Ven-: 
dătorulii exploată pe cumpărătorii, și mat târgii per-. 
de şi elii-Ensuși, căci cumpărătorul totii .mărindă: 
datoria, -ajunge a nu. mai pute plăti. - : 2 „a II Dau 

69, Uă cerdre în: care cade multe „menage este şi a-i. 
cesta : Ele cumpără în cătăţimi mari. objecte. de bă- 
cânie, etc., pe care le ţine în cămâră, fiindi-că cum- : 
părândi mai multă, negucătoruli face Gre-care scă-:: 
d&minte la .preții. ; Aceste aprovisionări se strică, se 
risipescii, — perderi ce întrecii- miculii scădământii” fă- 
cuti la prețiuri de comerciantii. - Cea mai bună .me- 
nageră nu scie, nu:pâte a le conserva așa de.biue 
ca:comerciantulii, care consacră acestorii objecte. totii" . 
timpul săă. . ” . 4 

„2. — Dar nu este bine a se da, în tâte casurile, 
preferința lucrurilor ce.se' consums cu încetulii. | 

De exemplu, unit proprietari clădesce uă casă 
pentru locuința familiei s6le. Daca. întrebuinţedă pc- 
tră şi lemnăzia „de stejarii, 'luândii tâte precauțiunile 
spre a asecura clădirei uă durată lungă, ea va costa - 
multi, camit la.:5 mmil,galbeni, presubpuindă că, ast- 
felii construită, . va dura câtă .cternitateă. “Daca pro- 
prietarulii o face cu: materiale mat ușâre,. casa Îl 
va costa numai 2500 galbeni şi va dura numai 45 
ani. , Puindi aceste 2500 galbeni ce-i rtmânii'la do- 
bânda compusă, numai cu.8 la: %7.; acestă - sumă se va : 
înduoi celui multi la 8 ani, şi prin urmare . va ajua- i 
ge la. 5000 galbeni.: In.alţi S ani, ea st va înduoi, 
din: nuoii, fiindii. atunci '10,000 galbeni. In alți 8 : 
ani, şi acesti: 10,000 galbeni se -vorii înduoi, ast-feli. 
că, după 24 ani, proprietarul. va av6 20,000 gal- 
beni. ' Atunci, -elii sâii copiii să vorii derâma casa 
care, fiindii clădită cu materfale ușâre, nu va mai. 
bună de. nimicii, şi o vori clădi,.cu uă parte din ce- : 

- 1e.20,000, galbeni, maltii mai solidă, de câtă ari fi: 
| | 19 .
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pututu-n face-o ântâii;'remâindu:le și bani. Şi apol: nu trebue să perdemiă' din vedere că după 24 'anj,.. moda construcțiunilorii se scimbă, uă. familiă nu mai: este compusă de aceiașt -individi; ea are: trebuință in locuinţa sea ca camerile să fie alt-felă . împărţite. - Asupra acestora, ară trebui -să meditede multi Pro- - prietarii nostri cel ce clădescii prin orașe; : dar mai cu s6mă la. ţră. a aia 
” Avantagele ce: văcurimă c'ară truge proprietaruli . ce n'ari 'băga uă.sumă mare întruă clădire, spre-a o. face durabilă, resultă şi pentru: aceia cari, avândi sfeșnice. şi, tacâmuri de argintă masive, le-arii înlocui prin altele mar ușuri, profitândă” de dobânda cumpu- să ce le ară da prisosulă metalului prețiosă. i: : 

  

CAPU v.. ii i 
-. CONSUMAȚIUNBA ABSENȚILORI.— i „ABSENTEISMU. -.. 

1. — Cari sunt relele efecte ale absente:smulu, ? mi „Q'— Ce remedii sunt în conira relelorii absenteis- i. mal ? 
pa 

1. = Subt număruli 10, capi 12, pantea 1, ami arătată “ce; este absenteismuli - și relele sâle ctecte.: “Pe de-uă parte, elă slăbesce legătura ce lipesce pe 
proprietară de pămentă; iar, po'de alta, - sărăcesce ț&ra, pentru că banii: luați după venitulă moșielorii.. nu se mai întorcit în.apoi,. cheltuindu-se' aiurea, ceea . ce este forte: dăunătoriă ț&rei,. :de' unde aceste: valori sunt extrase şi. avantagiusă acelora unde sunt duse; privedă prima țâră în favârea celei de ati duoilea .de unii instrumentii alii travaliului, de. beneficiulii eres- - cerci avuţiei, în proporţiune cu importanța sumelori ' 

  

 



COXSUMAŞIUNEA ABSENILORU 4 25 : 

exportate. : Proprictarii se ducii în: altă țeră, „mai 
toti-de-una, nevoiți de administratiunea; cea rea şi 
de exagerațiunea sarcinelorii, publice, căci "prin ac6- 
sta. ci scapă de impositele puse pe consumaţiuni », 
şi Statului, județului şi comuna, ca să obție aceeași 
sumă de resorginți, încarcă impusitele populațiunei ce 
stă pe loci. i 

2, — Noi credemi că nu este nici-un remedii 
maj buui în contra releloră asc afeismalai, fără uu- 
mai îndreptarea causelori ca-lu 'provâcă. '. Nu sară 
put6 pogri banii “ce cmnigraţii ini cu “dânşii, pentru 
că S'ară ataca dreptulii de proprietate, sară aduca 
lovituri comerciului, şi icesta ari sili pe emigranți 
să albă recursă la fraude: în loci: de a lua banii cu 
denşii, ei ari trămite în'străinătate produse, a că- 
rorii val6re în numerarii s'ari duce:de u o lua, prii- 
mi în stiăinătate. - Toti 'co' sarit put face este: să 
se ia uă mică taxă de la exportul banilori, precumă . 
se ia de la'ori-ce marfă. * Și arâsta' „Sarii pute face 
foră celii ma micu neconvenienti 'de la banii desti- 
Daţi pentru cheltuelile întreţinerci înstrăinătate a pro- 
prietarilori ce sa ducii a se pliinba. sâi trăi acolo. 
(Vedli și ceea ce amu gisii în -priviuța societăţilorii de 

„asecurare, o. 5 capi VIII, prima: parte). 
“Junii, trămişi atâtă de Stati câtu şi da părinții 
lorii ca să studiă în universitățile străine, ' consumă 
acolo banii luaţi din ţeră, care 'stă lipsită de acesti 
DOMErariĂ, 

Bine arii fi să se puc :uă stavilă:acestul răi" de- 
decvetându-se că diplomele străine, de acumi în ain- 
ie, nu mai dai nicl-unu dreptă în ț6ră titulariloră, 

" 5) In urma tuxeloră uechibquite puse de consiliulă comuney 
Bucuresci pe consumațiuni, mulţi Bucuresceni sunt deciși „a se 
duce aiurea spre a trăi. . LI Ia a e
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: AstăQi, cu cheltueli mată, avemi universităţi. De ce să stea pustii? — Acestă măsură a fostă dejă a- doptată de Ollanda.. In -Francia, ea există de multi timpă, e „i | | 
1 i 

. 

  

4 , a 
* 

, 
CAPU VI. .. i 

„ CONSUMAȚIUNILE PUBIACE. 

;. 2. — Ce scimaj despre consumațiunite publice 2 „2. — Cari sunt  cheltuelile publice: cele. may pro- dute? A „3. — Cusr este rolul politicei și ali economieY Po- ied ia 4. — În ce constă adevărata acțiune a guvernului? 3. —- Despre urmatele permanente, - o „6. — Trebue cu Statul să întervină în înstrucțiu- tu „nea publică 2. . ae 7» — Statuliă trebue. să interviă spre a regulamene e ta îndustria și: comerciulii înternaționale ? S. — Statulă pote interveni . ca producătorii. în în- i dusiriă 2 ” a. Rae 1 9.— Intervențiunea Statului are sd mergi progre- „Sândă sei diminuândi 2. 0 

d. —Sust: No. 5 de la capitolul 1. ami disii că " “consumaţiunile publice sunt acelea ed se facă de puterile publice, Comună, județ și Stati. - . Statulă,. județulă și comuna, despre cari ami vora „biti dejă în mai multe, rânduri, ca corpuri colective, reclamă, toti ca corpulii omenesci , certe consuma- țiuni ce-i sunt proprii, ca serviciulă funcționarilor „Publici pentru facerea legilorii, pentru justiţiă și „administraţiune, pentru paza țărei, ete, E Totii de uă dată amii avutii grijea de a udăogi că 
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cualitalea consumatorului (Binţa, morală. sti ființa fi- sică) nu schimbă natura une) consumațiuni: uă con=: sumațiune publică putendă fi totii așa de neproduc- 
“livă ca uă consumațiune privată. i 

„2, — Dintre tâte consumaţiunile publice, cele mar: 
productive sunt acelea ce :se facii spre a procura se- curitatea (cei No. 8, capii XVI, prima parte). Dar 
şi acestea, încetâgă. de a fi productive + daca si în- 
treci marginele ştrictei necesităţi, sâii nu satisfacă: 
pe deplinii trebuinţele : societăţi. Cuvintele pentru 
cari susținemă acâsta, le-amă arâtatit subt No. 13 
de la capă XVI, prima parte. Din cele ce vomă dice . în capitolele urmnăt6re. se va învedera şi mai bine pentru 
ce stăruimi' atâtă: de multi a recomanda cea mat mare economiă în privința consuimmațiunilorii publice, j 

3. — Multe din aceste “consumaţiuni nu sunt tâte 
egalemente ncdispensabiie! existenței” unci naţiuni. '» 

Limitaţiunea sfere! de acţiunei a Statului privesce 
sciința Politicei. Economia Politică nu ia unii sboriă 
așa de în altii. Ea judecă numai actele guvernului, 
iar nu' constituţiunea sea.: Tâte măsurile ce afectă, „producțianea, distribuţiunea Și consumațiune». avuţiei 
iutră neapă&rati în sfera observațiunilorii sâle, și sunt 
liberamerte discutate de dânsa. | 

Acestă. drepti .-i Sai recunoscuti chiar de legi- 
„ Slatorii nostai.: Din în alţimea tribunei, unii dintr'6nșil ai 

disii: „Trebue ca profesorii să aibă tâtă libertatea 
învăţiărn6ntului,: să nu fie' nici uă dată censuraţi.* 

Suntemiă cetățenii unei țări libere. unde tâte ade- 
vărurile poti fi proclamate în gura mare. - De accea 
nici n'amu menageatii pe nimeni, amii ar&tatii r&ulă, 
fără” a.ne preocupa ” de omnipotența - autorilori. lui, 
sciindii că numai așa exercitămă fuucțiunile marelui 

- sacerdociii ce :ni s'a confiată. ... | Me
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resce a face numal ce este necesariă, o Ra 
„Ei diferă numai în ceca, ce privesce” determinarea. 

acestui necesarii. -.... m TR 
Adam Smith dice că acțiunea unui guverni con=. 

sistă: i 
societatea. în. contra. atacuriloră să ' 

„4. — Toţi ecomistii sunt Vacordii că Statulii dato-. 

„10 A .protege 
violențeloră celoră-l-alte națiuni; a, 
„20, A garanta pe; fie-care. membru ali socictăţei de 

efectele r&utăţei şi nedreptăţei ori-cărui “altii membru; 
» 8% A ridica şi a întreține certe stabilimente utile 

publicului, „a, erâa și întreţine pentru, dânsele service, 
pe. cari „inițiativa, particulariă n'arăi fi „mici-uă dată. 
ispitită a; face, fiindii, că cheltuelile ocasionate de 
aceste stabilimente arii întrece avantagele ce ară pu-; 
t6 trage particulari! ce le-arit susține cu cheltutla 
lori, : 
„ Asupra, primelorii ducă punte, toţi. economistii sunt 
d'acordi, afără de D.: Molinari, care cugetă că ua. 
societate căria -I sari plăti uă sumă Ore-care, ară 
pute fi însărcinată cu densele. . . a ; 
„Cu tâte că asupra celu ali trecea puntă econo-. 

mistii, nu se învoiesci, noi totuși ne'unimii cu Adam: 
Smith. Aşa ari fi construcțiunea şi iluminarea fare- 
lorii, !) unele travaliuri neapărate, ca zăgazele, .pentru . 
ca cursurile de apă să nu debordede, stabilirea căi- 
lorit de comunicaţiune, (vegi No. capi, I parte). tra- 
valiurile ce, se execută în. porturile de mare de Co-. 
merci, aducerea apei în oraşe. etc. Observămi că cu 
cele trei din urmă travaliuri se. pote însărcina guver- 
nulii numai în; țările în cari aceste. travaliuri nu sari 
put face de iniţiativa particulariă, e: 

CERC PRINCIPII A CI 
„5. —'Tractâadă despre, industria. nematerială (capi 
TOȚI _—— - a ÎN - . . . . "9: Farulă este unu turnă în altă, iluminată nâptea, pentru ca "Bă dea de scire corăbiiloră a o teri de locurile pericul6se.  
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AVI, pariea -I) şi despre. colonit (capii XII, 'partea ; 
ID, ami învederati, creaeini, de ajunsi că cheltue- 
lile ce se facă pentru apărarea teritoriului, daca în-. 
trecii. realele trebuințe , sunt cheltueli : neproductive, 
ce diminuă pe toti anulii capitalulii socială: şi : că 
armatele numerțse servesc pr6 adesea a da mână, 
de adjutorii . guvernămiutelori să asuprâscă' pe ce-, tățen. -... SI » "D.A. Clement dice asupra armateloră permanente:; 

„Progresulă politicii celă mal considerabilii şi celu.- 
mal reclamatii într'ună modii înteţitorii constă, “daca 
nu în supresiunea, celi puţinii în reducțiuni: mari: 
la armatele permanente întreţinute de națiunile Eu- 
Topel. - Gutezami a. afirma c'acestă progresii se va. 
efectua într'ună fitoră apropiată, ori-ce .silințe ară. 
face spre a se opune la acâsta ambiţiunea unora. şi. 
pusilanimitatea altora... .* - i 

„mLa not, marea reformă în: cestiune va îutâlni re- 
sistenţa cea mat mare; populaţiunea. nâstră este în-: 
gâmfată do - ceea ce -se:chiamă spiritulă militarii, 
spiritu ce.în font nu'este altii, de câtă uni ame- steci de disposiţiuni vanitâse și de depărtare: pentru travaliurile utile; pare-se că. ținemi a justtfica uc6-. stă predicțiune a lui Montesquicu: . „Francia. se va 
perde de: 6menii de; resbelii.“ - Cu tâte astea, clasele 
labori6se încapii a. pricepe cacesti spiriti militari 
este una din cuusele ce ati contribuiţi mat multi -a 
împrdica amnlioraţiunea sârtei lori ; în adevării, ele 
sunt âncă adăpate: da uă dosă forte de vanitate ua- 
țională: civiatele preponderanța, supremația Franciei 
âncă exercită asupra minţel Ii ri pr6. multă” infiuință, 
și ele ad.nită - forte facilemente : nebuna cugetare că. ne convin»: de-a cârmui destinatele celorit-l-alți po- 
puli; : dar. ceea. ce” ele ;nu mat admită este ca, în timpi de pice, să se întreţie. multă timpii, cu cheltuelile 
oră ș: armate de la.400;penă la 500 mii. Gmeni; a-



4 4 0 » ECONOMIA POLITICĂ : * 

cestii abusii ruinosii :nu nat este susținutii . de câti. 
„de cel ce sunt directamente interesați la mănţinerea 
sea, şi de frica: exagerată a unei părţi influente, dar: 
relativemente” puțină numerdsă, a populaţiunei.... 

„Cu prisosulă cheltuelilorii militarii făcute în timpi: 
de” pace .numal în :cursii de dece ani, -s'ară fi putută 
acoperi Francia cu căi ferate, . cari, astădi, arii face 
capitalulă întrebuințatii să producă uni veniti .:celii 
puţinii. de 100. miline franc, fără a mal înumăra 
marele avantagiii ali economiel. cheltuelitori şi -tim- 
pului' ce s'aru fi pututii procura industriei transpor- 
turilorit pe tste -punturile ţerei.: 

pDe: securii, historicii fiitori vori explica cu 'ane- 
voie că niste aşa de monstrudse dilapidări.'n'a ridi- 
catii între .noi, fără numai câte-va protestaţiuni. liste 
adevărat că de la facerea lori, s'au cercatii a le 
justitica invocândi pretinsa necesitate de a propor- 
ționa armatele. nâstre cu acelea ale celoră-l-alte pu- 

teri ale Europei; dar, acesta este ună pretextii răi, 
căci tocmai guvernul nostru, prin iniţiativa sea, a: 
provocatii: crescerea generală a armatelorii, şi, mai 
multă, s'a nevoitii mereă, în acâstă: luptă de dilapi- 
dări, a intrece pre. toţi rivali să...,& 

„Francia, . dice Michel Chevalier, mai săracă. de 
„câtă. Anglia , se afundă şi mat răi: de la 1840 pâ&- 
„nă 1a.1846, Francia a cheltuiti, 575 mili6ne în con- 
pira' 425 câti cheltuia Anglia; ast-felii că resbeluli 
P co n'amă făcutii, şi pe care mule „puteai face, ne: 
„costa : în toți anil: 160 milione mat multi de câtă 
„De emuli! nostri.* 
„În privinţa cuvintelor că. Francia trebue să. ȘI a- 
secure preponderanţa. în Europa, €că ce dice Bastiat: 

„Cuină!:noi,- popululii. celii: mar succeptibile - ali 
Butopel. noy cari, cu “drepti cuvântii, n'amii suferi. 
intervenţiunea 'urui regi mentii anglu, d'arii' fi 'chiariă 
spre: 'a 'erige:pe 'pământuli patriei statua Libertăţei, „
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şi spre a ne învăţia perfecțiunea socială... ș tocmai noi să avemii “pe buzele nâstre acesti envânti snpă- rătoriii: preponderanţa? .. Curhă Tie-ami pututi noj imagina - că: inima omenâscă nu este pretutindeni a- ceeași, că p'are pretutindeni aceeași mândriă, aceeași orâre de dependință ? Aa pi „Dar înfine, acâstă preponderanţă neliberală pe care o urmărimii cu atâta orbire, Și, după 'mine,; cu atâta „ nedreptate, unde este, pus'amii vre-uă dată mâna pe „ea? Silinţele lo văgă bine, dar nu vădi și resultatele. Vădi bine că avemi, de multă, uă armată mare, uă marină puterică, ce striveşce popululi, ruină pe mun- citori, dă nascere desafecţiunei, ne împinge către ban- crută, n8 amenință cu calamități spăimentătâre. . . ., „VE tâte acestea; dar nu vădii preponderanţa' ni- Căiri, și daca avemi uă greutate în destinatele .Eu- ropei, acâsta nu este prin putereă brutale; ci în des- „prețul ei...,„Bastiat citedă câte-va evenimente, con- testaţiuni internaționale, în cari Francia a datoritii să cgă. Ce n'arii' fi disii-cli, daca ară fi trăită, des- pre necugetata cxpedițiune a Mexicului, ce s'a ter- „minati, după cumii se scie, cu ruşineu armatei Fran- ciei |! o a i „ Dintr'economisti . co s'aă ocupată cu natura Şi” cu orgauisațiunea puterilorii necesariti apărărei naţiona- “de în întru'şi în afăra, nu mai Smith este 'singurulii ce a credutii că armatele permanente. sunt, preferabi- * le milițiilor naţionale. Şi acâsta se înțelege, pentru că elii n'a apucati să vEgdă că Francia:a datoritii a- - părarea libertăței sâle în contra alianţei regilorii zui- lițiiloră naţionale; mai la urmă, milițiile naționale „Salvară Ispania şi Germania de! Francesi,: conduși de “Napoleon IL. La Santa-Elena, el a mărturisitii'că ay- 2natelesele mecanice nu' făcuseră” nici—uă dată câtă corpurile de soldați cetăţeni cu cati elă făcuse primele „și celi mai Sloriose “campanii 'ale s6le, ::
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„.. Spaciulă nu ne permite a. arta, în tâtă întrigimea 
sea supărătârea influinţă exercitată de armatele per- 
manente asupra moriilorii .naţiunilorii. Totuşi vomi 
spune că ele slăbesci la toți cetățenii simtimentuli 
responsabilităței, obicinuindit-i a se lăsa pe alții pentru 
aptrarea intereselorii lori celorii mai preți6se, și des- 
legândi nodulă. solidarităţei ce necesitatea aceste a- 
părări ari mânţine între dânșii.  Roteck și. Dunoyer 
aii demonstratii, tote acestea, în opere speciale. — 
„Uni populii, dice Roteck, ce abandonă apărarea li- . 
bertăţei s€le unei clase particolarii devine 'codardă 
Qachă): și necapabilii de a resista prin el —6asuși la 
agreusiunile cele mai nejuste.. Popululă este cu a- 
tâtii mat:slabii, cu. câtii: armata este mal forta.“ . 

J. B. Say.a demonstrată că uă armată.mare (fie de 
uscată, fie de apă), în loci de a protege nedipendin- 
ţa naţionale, o compromite și mai multă, din causa 
tendinţelori agresive ce ea determină la .acei ce dis- 
pune de dânsa, că armata. nu protege industria, co- 
merciulii. naționali „Cu sabia în mănă se faci aia- 
cerile' cele bune? Ceea ce face ca Anglia să v&ndă 
mărfile s6le pretutindeni, este că ea scie să fabricede 
mărfi ce convinii consumatoriloră din tâte diversele 
ținuturi, şi pote să le d6 eftini. Tunuli nu face nimici. 

„Ce comandă gurele-de-desfacere ? uni sipguri lu- 
cru, eftinătatea. Trimite ori unde produse ce costă 
duoă-deci și ciuci centime mai multi: de câti şimi- 
lariile lori angle şi eiveţiane, corăbiile sâă tunurile 
nule vorii vori vinde. Dar trămite produse ce cos- 
tă duoă-decă. și cinci centime mai :puțini, și nu vei 
av trebuivță spre a :le vinde de tunuri şi de coră- 

„„bii --Nu se scie că Elveţia ce n'are uâ singură bar- 
că, afără de câte-va luntre pe lacurile. s6le, a alun- 

"-gată chiari din: Gibraltar !) certe .țesături angle, cu 
1) Gibraltarală este portă de mare sitaatii la comunicațiunea | 
Mediteraneci cu Oceanaulă Atlantică; elă este în posesiunea Angliei. . 

R
T
 

a 
a
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t6tĂ garda''ce veghiagă la pârtă.e (Clâment). : ::! „Cei ce, la noi, strigă mereă armare! meditede a- : supra acestori adevăruri. Ei uită că suntemit garan- „taţi de. cele s6pte mari puteri. - 

6. Mulţi economisti nu recunoeseii Statului  drep- tuli de a interveni în învățiământulii publici. Noi res- pingemi acestii modă de a ved€, Credemi că în cur- sulii scrierei 'nâstre, ami învederatii de ajunsă că în- vățiâmântuli este unii “lucru utilă, chiari ne dispen- * sabili. Numa! pentru niste atarţ. considerațiunt not - amii admisi intervenţiunea Statului... 
“Toţi 6menii respingi iznoranța. o... “Inveţiămeutulă este nedispensabilă' din puntul. de „vedere: economică, căci instrucţiunea populului este 

y 

necesariă desvoltărei producţiunei , prosperităței pu- blice. De aceea vedemi că Statele-Unite întrecă chiară - pe Anglia pentru construcțiunea. machinelorii, Acesta comandă -Americei : machinele de îypăriii cu iuţâlă mate, machinele de cusutii, ete, 
Invăţiămentulii este niedispensabilii şi din puntulă de”: vedere politică, căci mișcământuli  neresistibilă ală lucruriloră, * progresulă tinde din di în di ca uă mat mare parte a naţiunel. să ia parte la gestiunea inte- aseloră publice, cel puțini prin sufragele, voturile loră, şi este doritii ca acestia să fie instruiți cuno- scendi drepturile şi datoriile lori. 
“Invăţiământuli este nedispensabilă şi din puntuli de 9 

- a ..,.. vedere morală, căci pune pe 'omă în posițiune de a resista pornirilorii, aplecărilori rele. o « Aşa dar este utili, nedispensabilii' ca instrucţiunea să fie respânăită, lăţită, 
"Cu tâte astea. daca inițiativa particularia este su- ficentă spre a intende, Iâţi instrucțiunea , Statulii nu * trebue să “intervină. Numai în casulii contrariă, el pâte'. face acâsta cu drepti cuvântă” Intervenţiunea '!



444. |  ROONOBIIA POLITICĂ, e. 

Statului nu este justificată, de câtii de măsura .nepu-.- ' 
tinţei 'particolarilorii, e a 

-D. Molinari, snsţine, că de aceea. iniţiativa partico- 
lariă privată nu pâte să facă nimici în privinţa  in- - 
strucțiunei, pentru că totii de-uă dată se amestică 
aci. și Statulu... Nu putemiă, admite acâsta, fiindii că 
sunt State, în cari Bișerica şi Inițiativa, particolariă. - 
ai avută unicamente dreptulii de a învăţia, In tâta ; 
aceste State, instrucțiunea, publică n'a făcutii progrese.. 
Resultatulii a fostii ignoranţa ; universală a; masseloriă. ; 
(Italia, Statele Papale şi desființatali Statii. ali Nea-.. 
polului şi Siciliei, Ispania, Portugalia)... . 

Chiari în Anglia, iniţiativa : particularia 2, fostii: ne- 
putinci6să spre a respândi instrucțiunea în mase, ceca - 
ce, vedându, Statul a începută. de curendiă a înter- 
veni, prin subsidii, „pentru ca intrucțiunea publică. .; 

7 

A 

i 

să,,se respândâscă, lăț6scă.. e e ei 
Țările ce ai reuşitii a instrui masele sunt Statele- . 

Unite, Elveţia, Svecia şi Norvegia, Germania de Nordii :, 
(cu Prusia). Hei bine! tocmai în aceste ţări găsimil .. 
că. intervențiunea Statului in instrucţiunea . publică 
datedă de multi, prin subsidii sâui altminterlea. 

Numai prin sacrifice mari impuse contribuabililori,. : 
“Stauli în ţările susă-arătate a. ajunsi la acestă fori-..- 
citi resultati:. 1... : a RI 

Noă nu „ni se. pare, că, în facia acestel experiențe. : 
universale, theoria D-lui Molinari nu se potă susţine. - : 

Din parte-ne, priimimă intervenţiunea Statului, căci 
voimit a îmmulţi num&ruli locuitoriloră instruiți. .. 

Se întâmplă contrariul prin neintervenţiune, căci . 
locuitorii nu simtii trebuința de a se instrui, acâstă ; 
trebuință ncimpuindu-se ca trebuinţele fisice. . Prin . 
acesti medii, putemii ajunge mai târdiii la neinter- 
venţiune. ..- . 

Dar, totii, ce .diserămi îi privința intervențiunel. - 
Statului, nu se aplică-în genere, de. câtii la învăţiă—..! 
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mentulă primarii, iar nu la invăţiământulă „mediant, , “nică la îuvâţiământulă superiorii, căci aci cel ce voriă'- să profite de aceste învățiăminte aii'nu numai! con-"". sciinţa trebuinței de a se instrui, ci 'și. banii necesa- rii pentru acâsta. Statuliiarii put€ numai fonda câte-va burse. e 
Datorimi a arăta causa pentru care amă disii că. în genere, iar nu absolutamente, - întervențiunca Sta- tului nu se aplică la învițiimintele secondarisi şi su- periorii. ' Sunt țări unde de toți cel ce ati medii 'este - simțită trebuinţa de aceste duct învățiăminte ;' dar : sunt şi altele, ca la noi, ' unde. acâstă trebuicță nu' 

este simțită. Din acâsta, nu este învederatii că, în. aceste ultime țări, daca Statulă n'arii face ce-va sacrifice spre a posede câte-va institute: unde să se dea ace-". ste învățiăminte , particolarii nu le-ar înființa ;  vă-: (dendi că din lipsa elevilorit, studenţilorii nu aii să se acopere cheltuelile? a 
La noi, Statul datoresce pre atâtăi mai multi a! interveni în tus-trele ramuri ale învățiimântulut pu- 

blicii; pre câtii elă a deveniti mostenitorulii tutuloră acelorii: buni Români, numeroși forte, co aă lăsată" parte din sâii tâtă 'colosala lorii avere, pentru fonda-'! iune de scoli, şi institute de bine-facere. Venituli - acestorii averi lăsate ad-hoc prin testasentele dona- torilorii, se ridică la geci de milione. Constatămi cu. durere că nici unii pătrarii din acestă sumă ' nu 'se ! 
cheltuesce în realitate pentru instrucțiunea publică, : restulă servindi la întâmpinarea celorit-l-alte chel- : tueli publice... | . mă Totuși nu admitemii ca Statul să dea'pe anii o- noraril de la 10—24 mil lei vechi, la mulți profesori | «de facultăţi şi Iycec, cari n'aii mai nici-ună studentă : 
s6i elevii. Nu admitemit să întreţie atâtea interuațe -! 
«cu cheltueli mari, căci aceste “cheltueli, întrebuințate | „la îmmulțirea și ameliorarea căilorii de comunicaţiu-.: : . n pa pe * N ti d
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mirii tai E e ne, v'ară întârdiă de'a da fol6se matii. Subt, No. AI, de la capii XV, partea I,.amii, arătată ce datoresce să facă Statului, pentru ca scolile să fie frecuentate. 
ţi „i: ” -p Pe ci . Ea E: ” , | za 7. — Din cele ce ami dis, în partea I şi ala. acestui opă ,. scimi că mal în.ainte toţi și pretutin-" dinl,. cereaii,. cu. stăruire întrevențiunea Statului în reglementaţiune Scimu., usemenea că, în anticuitate, afără., de, relele. instituţiunei, sclaviei, regulamentaţiu- nea era unii, lucru necunoscută; „că ea s'a născutii ;. cândii, , în urma descoperirei Americej, metalele: pre- țiâse se. immulţiră. |, pi : imula atei e asa E arie e Spre,a cumula. aurulă și argintuliă, se încurageară 3 

exportațiunile, şi se prohibară  tâte cele-l-alte impor- tațiuni, afără de aceea a numerariului, Acâsta nu! put€-reuși, căci tâte guvernele, făceaii totii: aşa. A câsta servi numai spre a' descuragea,. împedica, co- : merciulii... Tote acestea constitvaii systemulă mercan- filă (vegi capă VIII, Partea 1). ...., ; Apo, veni. systemuliă lut Colbert sii protectore, ce. .- costă. întru a favorisa travaliuli manufacturiariii, prohibândă . importațiunea . produseloriă: similarii, și Procurândii propriei sele țări materii primarii şi ali-. mente cftine (ve; capi. IX, partea Î1). Vedândii că mai multe industris progres6dă în Fran- cia cu systemulii lui Colbertii, guvernele celorii-l-alte - țări îlă. aplicară şi la, dânsele.. Aşa; elii deveni d'uă. aplicaţiune generală, și a duratii până, în secolulii N . trecută, 
„Acestii systemii ţintea a protege. industria naţională. Dar, experiinţi a. arătatii. că. nu este nici, uni, altii lucru mai buni spre a stimula industria, fără numai libertatea” complectă. 
P in -proprirea: de, a importa produsele similarii, se lănțuia Spiritulii de progresti, „căci pentru industria națională nu, este unii altii stimulant mai bună de



> 
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” ru 

câtă concurenţa (regi No. 4 de la capi IX prima. 
parte). na 

Din tâte astea, putemit conchide că face râii guver= 
nulii ce intervine, spre a în-curagea industria naţio- 
nale, prin regulamentaţiune, prin prohibițiuni, prin în 
curageri sâi prime, medii condamnate de experiință, 
de stiință. : Toti ce elu datoresce' a face în:acâstă 
privință este a lăţi, întinde,“ respândi câti se pote 
multi: instrucţiunea, a îmmulţi, și “ameliora: ciile de 
comunicaţiune, .şi a: procura 'securitatea; .cheltuindii, 
pentru râte acestea, câtă se pote mai puţini. “Eli da- 
toresce a nu.perde nică u5 dată din vedere că pre- 
ducţiunea nu pâfe înflori ce. câtă: prin libertatea 
muncei (edi Ne. S, de (a cup IX, prima parte). 

: i EI AI RI Ia ME A 

Pa 

8, — Nol cred-mii, cafără din lacrurile pentru cari 
amii admisii'intervențiunea Statului! clă zu pote de- 
veni producătorii; fâră ca cheltuelile de producţiune 
să întrecă valOrea produselorii, şi, 'prin urmare, fără 
a sărăci popululii (veşti paginele 110, 115,101 şi 102). 

E i 

9, — Asupra acestei cestiuni, opiniurile sunt în- 
părțite în ducă opiniuni, :.:: de . . . . . . 1. eee N „Unii, îndividualistiă, susțiuu diminuarea interven- 

LN i i "5 it țiunci Statului, Aa E 
“AMI, socialistii, susţinii crescerea intervențiunei 

Statului, ” i 
D. Dupont With, în scrierile sâle: Zndividuli şi 

Statulii, — centralisațiunea, — crede că intervențiunea 
Statului are să mârgă crescândă, pentru cuvântuli că 
travaliulii. locuitorilorii merge, diversificându-se. Dar 
D. With confundă suprâveghiărea ce 'guvernulii dato- 
resce a, exercita. .asupra diverselorii remură “ale acti- 
vităței omenesci, care, în adevării, merge diversificân- 

“ du-se, cu participaţiunea directă a guvernului la pro- 
e : i) “ ducțiune. 

.



448 i ECONOMIA POLITICĂ | 

"In privinţa ultimului puntă, not credemii că inter: vențiunea Statului are să mârgă diminuândi. . - „ Este necontestatii că 6menii , instruindu-se, mora- lisându-se, nu aii să întârdiă de a ved€, uă dată cari: Sunt adevăratele lorii “interese  Atunet ci ai să se conducă, conformii cu aceste adevărate interese, cu. . binele lorii.., Statulii nu va mat av nevoie a se în- sărcina cu represiunea delictelorii; actelorii rele, cu împărțirea justiţiei. civile; clu. se va mărgini dar a- tunci În simpla gestiune a intereselorii generale; mi- Siunea sea va. fi forte. mică, 
„*Dar pare-se că omenirea „pare să ajungă curândă la acâstă situațiune fericită, Totuși tinde la dânsa. Pentru acâsta, în țările civilisate, unde dmenii sunt; mai luminaţi, „Statul este scutiti de .a face multe lucruri, pe cari datoresce a le face în țările mai-pu- țină în aintate. | II o De aceea, uoi amii disii dejă:. Libertatea este uă măsură bună a progreselorii efectuate (pagina 110). 2 „Dar, trebue so recunoscemă , sunt âncă unele țără in cari nu se face nimici, daca nu intervine Statulii, Acelea dintr'âsele unde Statulă nu intervine, remâniă „Staționarii: Lin nefericire,. şi patria n6stră, amii spu- "su-o, este din numărul celorii din urmă (ări, în cart inițiativa particolariă este nulă Şi guvernulii face pre puținii, s6i mai nimici spre a stimula acestă ini- : țiativă, . i A 

  

1 CAPU Vu 
ACONSUMAȚIUNILA GRATUICĂ SEU NEGATIVĂ, SEU ABSOLUTAMENTE NEPRODUCTIVĂ A FURI. „i LORU, SĂRAGILORU ŞI TRÂNDAVILORU. - 

2. —' Cunut potă fi considerați furiu, săracii și (râu. davih
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2. — Daturesce sei nu societaiea a veni în ad- 
jutorulii acelora cari, dintruă, infirmitate 
Gre-care, nu potă inunci—datoresce a veni 
în adjutorulii suferingilori în momente ex- 
treme? Să : . 

3. —' Bocietatea datoresce a - îngriji de existența 
"* conuiumnațilori? a îi 

4. — Cine pote fi consideratii cu adevărată trân- 
davii? — Parasitii; : 

5. — Parasitismulă la noi. — Causcle. 
6. — Cunmuluia, —— Synecurele. *- E „i 

1. — Furil, săracii şi trăndavii sunt nisce adevăraţi 
parasiți.. Toti ce eX consumă este în dauna corpului 
sociali întregi, și prin urmare-i este forte prejudi- 
ţiabile. A a 

Cu câtii nuinărulii acestori pers6ne este mai mare, 
cu atâtii societatea pâte mai puţinii face progrese pe 
calea bunci-stări şi civilisaţiunei. n 

2. — "Recunoscemii că societatea este datorie a veni 
în adjtorulii acelora cari, dintruă infirmitate Gre-care,— 
orbi, ciungi, ologi nebuni, etc..—nu sunt în stare SĂ-ȘI . 
căstie nutrimentulă muncindă. * Recunoscemiă chiarit 
că, în momente extreme,—famete, epidemie, cpizootie,— 
societatea să vie: răpede în adjutorulă suterindilorii, 
pentru-că instinctulii conservațiunei arii sili pe acesti 
îndivii să atace proprietatea, şi este multi mai biue 
a preveni r&ulii de câtii 'a-li lăsa să se perprtrese 
(pegt No. 6 și 9 dela capituli XV, partea II). 
“ste adevăratii ca societatea este datorie a face sa- 

crificii şi în ună casti și în altolii, pentru-că, în pri- 
muli casă, dă adjutâre suferindilori ; iar în celă de 
ală doilea trebue să nutrescă pe arestanţi, preveniţi, 
şi condamnaţi. | Sacrificiele societăți fiindă egale în 

„ambele. casuri, ba şi mai mari în casuli din urmă
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5. hi DD p LILI A PI ID ci ——- . (zegi 10. de la capitulii, $.prima parte), nu este maj bine.a nu tolera ca atâția . Gmeni să ss corumpă de- venindă criminali? + | a 
Aducemii-a-minte că vorbindă despre salarii, amii „ ar&tatii ca guvernulii, în, ceea ce, privesce charitatea, asistanţa, nu pâte procede, pentru ca bine-facerile să nu'-cadă „pe Omeni valigi co arii pute să subsiste din muuca lorii. si prin urmare să incuragede leuea, de câtă prin măsuri ce limitâdă  Gre:cumiă libertatea (tedi paginru No. 371). 
De aci: - N 

;; Toti ce :guvernulii dă unora, el ia acestă totii de la alții, căct. casa Statului n se âmple de cătii deșertândii busunarele ciitățenilorii. ” Lie aceea economistii sunt în contra charităţei publice, căci guvernuli pune, spre a veni în, adjiutorulă suferindilori, contribuțiunez,. legale. în toculii 'contribuțiunei meritorii și voluntarii, în lo- „culi unui actii ce societatea . datoresce a împlini dia datorie religidsă, și chiarii din propriul săi inte- resii. —. Cu altă ocasiune 2), noi amă gisii: - „Și unii copilii scie că societatea datoresce existen. ţia sea, progresele ele . prosperitatea sea, respectu- lui 'neviolabilă, alti dreptului de proprietate. Din a- cesti dreptii; decurge neegalitatea condițiuniloră : a- vuția unora, sărăcia altora. De aci, nascii pisma, ge- losia, ura, și uă mii de, alte, pasiuni rele. Do aci. vinii âncă. acele aţâţări facile ce „provoci resturnări, 
despre. cari credii de prisosă a vă mal vorbi... DE 

"Numai charitatea singură pote.să mănţie armonia în masa” elementelorii așa de diverse ce. compunii :0- ' 
. i 3 

acestă datoriă do a adjutora pe infirmi şi pe săraci este. ca atâtii mai nare pentru Statii, cu câtii averi colosale aii fostii lăsate de 

Vedi pitițiunea la ambele camere a unui plugară.—La noi. 

“predecesorii nostri pentru acestă îne, cu blăsteme ca veniturile acestoră uemobile să nu fie deturnate de la destinaţiunea lori. 

e
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menirea ; dar une-ori ca este neputinci6să a pondera 
interesele, a ușura miseriile; ea este mai totii de-una 
necapabilă de a lumina pe .nefericiți.: Statul are da: 
tori! politice de împlinitii; clii datoresce une-ori a 
interveni îri interesului societăței, şi acâstă interven- 
ținne constituă asistanța publică, căci charitatea nu 
este pomană. În adevări, nu este de ajunsi să se dea 
-ci trebue să se d€ cu cumpănire, cu buni chibzuire, orl 
sprea nu umili pe celii ce priimesce, sâă pentru ca acesta 
să tragă uni folosii bunii din ceea ca priimesce.: Sta 
bilimentele de bine-facere 'sunt unii felu de 'casă.. de 
prevedere, la care totii contribnabilulu aduce uă păr- 
ticică a venitului stii, spre a dobândi dreptulit de a av 
recursii la densa, în casii de trebuință. .- 
__„ăcestea dise, avemii' ună îndoită- drepti la simpa= 
thia D v, Reuli 'ce ne mistuc nu-lă datorimii neînte: 
lepciunci şi greşelilorii ' n6stre, ci. hazardului, neinilo- 
stivirei ano-timpuriloră, şi legilorii rele. - Nu. a statii 
nici stă în putinţa n6stră de a prevedea -S6ii de a . 

, 
preveni aceste cause, ! Ce 

__ „Domnia-vâstră ce suntaţi chiămați a peniru-ved la 
tote, veniți în adjutorulii nostru. Nu ne lă-aţi a muri 
ca căinil. In adevării ce-o să ne facem, de nu vrți 
veni, în adjutorală nostru, daca nu să perimii până 
la unulii? Slabi şi fricoși, vomii peri de fame, ţepeni 
şi curagioşi. vomii fi: omoriţi: în totii casulii, perimii 
de morte violeată...... Au Pi 

„S6i va trebui să emigrămă, să ne ducemii în Bul- 
garia ori în Serbia, unde ai trecuti mulţi: !itimulă 
recensimentii ul Serbici. (1863) artă: că' Romănii ce 
ali fugitii în acea ț6ră să urcă peste 123,000!.... 
_ „ApoY, luați măsuri spre a evita râul pe fiit6ră. 
_. „Ami auită gicându-se ca cu. câtă civilisațiunea în 
„aintâsă, cu câti se' face :lumină, causele miseriiloriă 
ce ne vinii de ]a hazardii:se împuținâsă din ce în ce. 

"Așa, instituţiunen caseloră de economii a lecuitii 'răulă
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ce resulta din încetara muncei, resultatulă lipsei de 
lucru; instituţiunea caseloră de aJjutâre mutuale a re- 
mediatii la suferinţele provenindii din b6le; institu- 
țiunea societăților de asicurare a remediatii la per- 
derile causate de grindină, inundaţiuni, incendiuri, e- 
pizootiă, cte.$ a E 

3. — Recuuâscemii asemenea că arestanţii. condam- 
naţii (nu şi cei arestați preventivamente, fiindiă-că cei 
mai mulți din acestia li se pâte acorda libertatea pe 
cauţiune), trebue nutriţi,, fiind-că se pote, ca la ex- 
„pirarea termenului. închisorii să devie, din causa co- 
recțiunei., onesti, memb:i utili al societățai. Pedâpsa 
este stabilită, atâtă în interesuli. individului, câtă și 
în acela alii societăţei, prin urmare este forte justii 
ca societatea să contribue Ia întreținerea arestanţi- 
loră, precumii şi acestia cu' averea lori cândii ai 6- 
re-care avere,  . | 
„Mai arătamii că, în alte ţări, arestanţii sunt ne- 
voii a munci, în interiorulii închisorei, ceea ce dă 
unii «Ore-care venitii. - Noi credemii că acâsta sară 
pute face cu atâtă mai multi la no, unde popula- 
țiunea, nu este așa de numerâsă, spre a da nascere 
neconvenientului 'de care se plângi locuitorii țărilorii 
în cari populaţiunea este fârte numerâsă în popor- 
țiune cu întinderea teritorului şi cu mărimea capita-- 
Jului, adică că, din causa că sunt nutriţă 'cu cheltue- 
le societăţii , arestanţii muncescă, priimidi uni sa- 
Jariă mai micii, şi, prin, urmare, contribuâ a scădea 
“taxa salariului, . ÎN 

4. — In numărulă. frândavilori, noi nu fucemi să - 
intre, ca alți economisti, pe proprietarii ce se măr- 

-.ginescă numal a. cotisuma veniturile lori, căci, pen- 
“tru uoj, ei producă, îngrijindă de conservaţiunea, a- 
«meliorațiunea proprietățiloră lori. Apoi, acestia mai 
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dai îucuragiare. literilorii şi artelorii. Prin urmare, 
facă serviciuri societăţei (regi No. 3, cupă XV, par- 
tea 1). n 
„Aşa dar, subdenumirea de frândavi, noi înţele= 
gemi numai pe parasiți. Parasitii este : totii omult „ce viățuesce în dauna semeniloră săi. Sa 

5. — În tâte societăţile, dar mal cu semă în so- 
cietatea n6stră, numărulii parasiţiloriă este aşa de mare, 
şi loculii lorii aşa de considerabile, în câti nu pote 
cine-wa tracta de Economia Politică, fără a vorbi şi 
despre dânşii. Meseria loră stă întru a viăţui din- 
truă muncă pe care nu o execută, sii o execută răi, 
din nesciință, ocupândă uă funcțiune ale cărei atri- 
vuţiuni le îndeplinesce răii sâi nici de cumii, nețiin- 
du-şi cuvântulă, atribuându-și, prin silă sâă prin vi- 
clenie, prin creditii sâii prin silă, bunurile, munca, 
libertatea , drepturile altuia. 'Tâte acestea facii că 0- 
mulii nostru se clasă, fără rușine, în rangulii celori 
mai josorați parasiți. a - 

Scimi că nici uă ființă omenâscă nu pote viățai, 
„daca nu căstigă, prin sudârea se, 'barimă Dbucăţica 
de pâne ce-i potolesce famea, sâii daca nu a moste- 

„nită acâstă bucăţică de pâne de la părinţi! şi rudele 
„S6le, cari aii munciti pentru densa. 

Cândii cine-va nu trăesce din capitalului adunată 
de părinţii săi scii din munca sea proprie, ucela sub- 

„sistă din capitalulă şi travaliulă altuia. Toti omuli 
este s6ii proprietarii, să muncitorii, sâu parasiti. : 

” Parasiţii. usă de proprietatea altuia , — avere sâu 
muncă, — fără să dea în schimbi .niel ună altă lu- 
ceru, produsi sii travaliii.. Morala Şi dreptulii 'con- 
„damnă, acâsta.' De aceea Mirabeau -i-a numită furi, 

” Acesti parasiți se vădi în tâte „condiţiunile, în tâte 
- gradele scărei sociale, şi may multă  susii de-câtit 

-. JOsă. : i i
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Singurii parasiţi ce ari urma să fie nutriți de: 
Stată, cândi iu potii fi adjutorați de uverea lori stă 
de familiile lori. sunt săracii. Despre dânşii amiă 
mai vorbiti, arătând că numai cândii charitatea. pri- 
vată este nesuficientă, Statulii pâte veni în adjuto- 
rul necesităţilorii : și miseriiloră lorii. Dar aci este 
vorba de altii soii de parasiţi, de aceia cari trăiescii 
din pomana budgetariă,: în. dauna societăței, fără să 
fie nevoiţi „a priimi acestă pomană: că-şi ari pu- 
tea agonisi iutrimiântulă, exercitândă' meseria de ca- 
vafi, cârciumari, arendași, băieți de prăvălie, de ca- 
fenea, etc.; de aceia cari aparţinii celui ma! răi soiit 
de parasiți, de aceia cari, voindii , arii putea să nu 
fie parasiţi ; clasă perversă, ciumă publică, a 'căroriă 
„Yudenie cu furii ami ar&tat-o mal susi, . : 

- Nicăiri în Earopa, ca la noi, acestă lepră socială 
nu sare în ochii tutuloră. . Da 

„_ Nimicii nu favorisă mai multii sporirea acestoră 
„leproşi ca spiritulă de partită, de care se animă u- 
nele partite la noi. Esto destulii să vedemit numi- 
rea. numai a câtorii-va individi în funcțiunile Statu- 
lui, pentru -ca sufletuli să ni spfâmple de scârbă şi 
grâză: nu mal este meritulii, capacitatea, competin- 
ţa cari preşedă la numirea loră, ci numal. aceli me- 
Schini spirii d'a resplâti serviciile ce nisce des- 
creerați facă vnui partitii,. care, luptă să ajungă la 

„putere cu orl.ce preți şi în 0ul-ce modă. | 
„In adevără, ce pâte fi mai fatal pentru ună Stati, 

și mai cu s6mă ună Statii ca ali nostru, de câti a 
„Yedea uni Ministru care, prin" znfliința lui morală, 
„face dintrunii bietii cârciumarii, arendaşii , comer- 
„Ciantiă falită, — din nisce jun! cari mai trecuti nici: 

..uăprobă de capacitate în' seâlele unde ai sacrificată 
- în deșertii mai mulți an,— din nisce derbedei,— cândii 
„acestă Ministru cunâsce necapacitatea, nemoralitatea şi 
desfrâuli upori asemenea individe, a face dintr'en- -  
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şi) meinbrii în “Parlamentulă Românii “unde este ia | 
se decide viitorului patriei n6stre , 'inginiori publici,“ 
profesori, redactori !a foile oficiăle şi semi-oficiale, | 
membri la consilii, ete.?! Ore interesele unui par=" 
titi sunt acelea-și cu ale Statului? Este uni cu- 
vântii ca, daca unii asemenea individi, a făcutii ser= 
vicii unui partitii  (scimii; bine, ce 'servicil!), pote 6re 
să. ânsușescă, și capacitatea necesariă pentru a împlini * 
atribuţiunile funcţiunel. ce -i se dă ca resplată? Func: - 
țiunile ; sunt 6re crâate pentr a resplăti: cupidițatea” 
unorii individ fără, pudore și merită, iar. nu pentru 
serviciul intereseloriă generale ? Trebue 6re ca ace- 
ste. faacţiuni să fe în mâna Ministrului eynicii uă 
armă pentru, a-și mări numărulii membrilorii parti- * | 
tului care-lă-a adus la putere? Ce sârtă 'va avea Mi 
nistruli luminată și patriotii „care va încerca să cu-, 
“eţe ramurile puterei executive de aceste: 'ființee pa-'" 
rasite ?  Trecutulii ne spune că unii asemenea Mini- 
stru, daca a avuti curagiulii să lovâscă râuli, a că 
dutii victimă patriotismului săi; daca a avuti slă- 
biciunea să-lii tolerede, a perpetuat starea de căde- 
re. și risă în. care se aflu corpurile Statului, Nu a- 
vemi Oro dreptulă să tragemiă Ja bara vindictet 'pu- - 
blice pe Ministrulii „care a dată nascere acestui răi " 
fatalii care mână duce cu pași gigantici la uciderea unui 
Stată , şi să fie înferată de hula publică atâtu el 
câtii şi crâaturile s6le? In adevării, unii 'popalii nu. 
pâte.avea unii neamicii mat cumplitii de câtii cândi' 
are la cârma lui unii Ministru care se servă de nu-"" 
mirea în funcţiune pentru a măn număruli parasiţi- , 
lorii, pentru a scuipa fără remuşcare meritulă și ca-i 
pacitatea în fagiă, numai interesele miserabile ale” par- 
tidului săi să fie implinite. Din diua când uni po- 
puli. incepe a se înduoi , despre merită şi virtute, 
până la diua 'cându viaţia- sea se ra curma, .dis- ; 
tanța nu este mare: este atâta numal 'câtii trebue



456, PESQANTA POLIIIOĂ tiu, i 

unuj topori să dărâme. copaciulii a cărui rădecină | este scorborâsă. şi 'putredă! -. - Pa Ca să 'nu fimii “suspectați că no'irevoltamii în con- - tra acestui. rău numai spre a'lovi pe cutare s6ă cu-ii tare ministru, .reproducemii discle' altorii „economisti.: i J.B. Say gice: e: i „Guvernele influiuțegă asupra moriiloră unei naţi- - ubi, şi, prin urmare. asupra” consumațiuniloră  sele. ȘI nefericirea voiesce ca uni guvernă să înfluințede' cu atâtă mai multii, cu câtă: elit este mai rău. Guver-. nulă care favorisă şi răsplătesce pe cel ce împărtă- - sescii gusturile 'sâle, şi, facii la lingușiri lăudându-lă ; guvernuli care, redimându-se sâii pe militari scăpele- gislatori 'simbriaşi, aleși de poruncâlă, rădică tribute „mari și salari€gă, mii de' agenţi, -resplătindă  chiarii - faptele: cele ma! 'rușinâse; ună atare guvernă exerei- - tă uă mare influenţă asupra morielorii și asupra chel-: tuelilorii uaţiunei, și acestă: influenţă, trebue s'ospu- - nemii, este forte funestă. Eşindi dinteuă sorginte ne- | curati, ea este esenţialemente corumptâriă. De la capii până la cei mat mici funcţionari, toți înnotii în ' trufie și în trândăvie. Nimeni nu vrea să rămâuă mal josi, să fie eclipsatii. „Proprietarii, comercianții, in- * dustriali, ' până şi meseriaşii imită pe. âmenii Buver- - nului, şi locuitorii județeloră se regulcdă după aceia - al capitalei. . .. . Acestii mersi coruptoră ali gu- . vernului, 'a fostii, credii, fârte văt&mătorii progresului ' Europei. “Ce nu s'ară fi pututii aștepta de la marile “ capitaluri absorbite de aceste cheitueli nebune ale gu- vernelorii, daca Europa s'ari fi :putută desface, des- băra,de vechiele sâle instituțiuniș* E „dat D, Leon Faucher adaogă:! | e „Fentru; guverne. ca și. pentru individi, a face bi... -nele este uă datorie. Trebuinţele unei înțelepte ad- ministraţiuni ccnsiliă pe Stati de a: veni în adjutorulă '. infirmilorii ; "dar uă obligațiune de uă sută de ori mat :
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seri6să și-mai strictă este. impusă mal în aiute de tâte, 
aceea de a nu cra elii însuși parasiţi. =. IE „Progresulii. socialii constă, -nu a susţine şi a ali- menta: uni numără înai mare de parasiţi, ci a dimi- - nua; şi a; împuțina nuintrulii: parasițilorii în ființă. 

„ “„Prevertirea 'morielorii, destrucțiunea sc joscrarea.. 
Simțului” moralii suntii cele ce. facii mal mulți ' para-: Siți . ... . ună exemplu ră crâadă mai multe miserit: „de câtă. grindina; îneculii, foculă- și fametea.! | 

"„Parasiți de faptă sti. din intențiune, uefericiţiă: - - cari. sunt din. infirmitate și lașiY cari aspiră a de-i 
veni parasaţi, ai să adjungă ruinați, - ruinândă socie- 
tatea, prin despoierea acelorii cari muncescă -şi cari - 
"posedă. : Succesulă violenţei unei” gile va, deşteptarin-: 
vidia în: alții mai mulţi; haită de lupi, cari'se ridică: 
“ca. neamici: şi ca destructori în contra parasițilorii în 
ființă,” și pe cari-X dai "aforă şi le inu loculii. «Bu-. 
nulii dobenditii pe nedreptate nare „pază bună. Cădu-: 

"ţii prin. aceste; urici6se medii „se: svârcolescă curândii . 
în miserie, Triumfulă lorit de-unii momentii,—depăr-!. . “tându-i multă. desciința de a suferi cn demnitate ul”: star6 mediană, — a produsi în. ei mărirea necapaci-! ” “țățel pentra travaliă și' neputința de s dobândi cu 0- „nestitate proprietatea. ' Cândi cineva s'9_obicinuitii a. 

”. viățui numal din spinarea altuia, cli distruge resor=: 
” gințele scle cele inzi durabile, de a dobândi și a con-: 

serva.“ aaa i ; A 

„6. — Dar cumululă!), synecurele? 

  

:) Cumululii este! fnpta unei persâne ce ocupă de uă dată ducă -scă mai. multe funcțiuni publice, Pla'acumii, cumululă, la noi, ” „-era consideratii ca unii abasii, de re-ce âcumă: este câtă p'aci să „device unit actă. licită,.. (Uni. projectii de lege s'a și votată de Ca- meră asupra materiel). : - * a SE ! | - 2) Synecura este unii împiegii ce aduce venită, fără a îndatora "pe cclii ce se bueură de dânsulii la niei ună. travaliii. — Recom- 
20 

. 7
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"Eco cumi' J.=B. Say învederedă existenţa acestori. . ; plage sociale -. a „Servicele personale. reclamate de societate. dai nas- cere; la -abusurile cele mai. mari, “Ele compunii, cea: mai principală, dintre tâte consumațiunele publice; și: este -produsulii. pe' care „naţiunele -liă -plătesce în ge: nere peste - val6rea -sea,- “Cei ce crăadă și distribuă - posturile, . fie chiari populuti prin alegeri, nu poti: cun6sce capacitatea, amorulii de travaliii,. probitatea .: "Gmenilorii pe câri e alegi..: Sila. sci istețimea. ai pusi toti de ună inâna: pe numirea în. posturi, ce -Sunt toti de uă dată; şi medii de câstigii.şi medii de: - influință. și de “putere... Când ele Sunt fârte multe şi» numirile stă în mâinile unu: numără de funcționari. - acestia sunt într'uă posițiune şi mai rea spre a, pre- (ui pers6nelă' pe cari. cadă alegerea lori. Favoriţii, + ecomandaţiunile puterice decidi despre acâsta, şi rare- ori interesele generale, i: ca „Cei ce numescă . şi cei, ce subt numiți sunt ega- „lemente interesați a mări salariile; anii, spre a-şi face. crânture mat devotate, alții spre a vinde > travaliulă lori! cu uni preţiăr mai ridicată, . Aa - „Pentru acceaşi rațiune, fie-care, şi dintr'uă pante” şi dintr'alta, este interesatu.u acumula mai multe îm- piege pe. acelaşi capii. - Prin. acâsta,“se reservă me- (ii de influinţă aSupra împiegăţiiorii căuă primă gra- țiă nu le' ia; speranță - de. a obține: uă a duoa, uă a „„ treia, și une-ori unii numără şi ma mare, | „ln Francia, mulți . funcționari se bucură de mal 7: “multe impiege ce nu numai că este cu neputinţă u- „Bui.singurii omi de a le îndeplini bine, dar cari sunt necompatibile între deusele. — Atare 6mă este, totu de uă dătă consiliari de justiţiă, înembru alii consiliulur- „de Stati, secretarii geveralii:ali unul ministerii: —-: 
— Pensele naţionale, tancțiuniie de agentă la Paris, Belgrad, ete, şi „pensiunile, ete.,, sunt, -la noi, niste adevărate synecure. 7 . 

| | ț. , , . - , . . Mai 4 | 
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Atare altul! este totii de ui dată “judecătorii, -profe- 
sore universitariii, cousiliarii de Stati, academicianii, 
deputati. — Cutare. altulii este presubpusii că-înde- 
plinesce' funcțiunile de capă ală unui corpi militariă, . 
de comandamentii în, marină: pe cândii împlinesce unii” 
oficiă în administraţiune la Paris, ') — Spre â stră-. 
vesti în parte acumulațiunea tractamentelorii în- ace- 
leaşi mâini, ai grijea a 'le reresti cu numiri diferetite. - 
Cine-va le .priimesce ca titlu de apuntamente, grati- 
ficațiuni, îndemnităţi, tractam ate de expectativă, pen- 
siuni de reformii, retrageri, cheltueli de representaţiu- 

me ete, Na 
„De la cumulă la synecuri,  pasulă este uşorii de 

săritii. Cumululii: pune - în sceleași .mâint  ocupațiuni 
diverse, din canr- unele aducii vătămare" celoră-l-alte, 
astfel că unele sunt 'curatii nominale și nu sunt în- 

“sogite de nicl-uni travaliii reală.* 

  

CAPU Vii. 

  

. . . 

, , N tă 
- 1. — Historiculă i 

d 

€ 

VENITURILE PUBLICE. i 

- 8. — Din ce: se compnine actualemente "averea pu: 
- bici o IX 

„+ 8. == Ce sunt contribuțiunile publice set. împosi- 
tele? Obscruaţiune. 

„4. — Cumiăă: sunt -astădi 'impositele: multiple sc . 
unice ?. Dificultatea - impositeloră unice.. 

5 — ÎImpositulă trebue să fie -numnai proporțională 
“ „săi şi progresivă ?* îi “ 

. 6.—' “are este principala divisiune a împosilelori? . 

1 Noi pare-se că, subt acestii raportii, ne amiă pusii tote 'si- 
linţele să întrecemii pe Francesi. Adoptămii totii partea cea rea, : 

-_vitiarile civilisaţiunel, 

So e 

. 2
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„n Pa Cărei speciă! de imposite ,— dircâte sc nod; Pt recte.—trebue si-i dă „preferința 2 7 : 6, — Cară sunt mpositele directe cele „mai obici-— te muite 9 i i? e 19. — Cară snut împositele medirccte cele mai obici-. uite pe n. „o: +10. — Ce este Precepțiunea și cui se face-ea?- * 11. — Cary sunt, condițiunile pentru ca unt Întpo-. „i Sttă să nu ră fie vălămătorisi ? i „122, — Pe cine cad; împositele în cele din urmă? -13. — După “ce trebue să. fie calculate contribuţina-- n. nile ca.şi cheltuelile ? | a 
„1. — Consumaţiuneie publice: se facă prin: adjuto- rulă, venituriloră publice. : ... “| Na In" aceste privinţe, THistoria,— care s6 ocupă cu des-. _„crierea mei'sului Omenirei,—ne atetă că, în Icgănulii „- societățilorăi, adică cându: omenirea” ese din starea „barbară, caracterisată: prin “comunisrii, * populula a Întimpinatii cheltuelile publice prin" adjutoruli „aterei publice,“ - Care se compune "din. domene teritoriale * (moșii) mari. » Dar pe câtit, societăţile: progresedă , a- ceste * domenc “mari ale Statului se împuţinedă, prin 

a au N p; . . “| - instrăiuiirile ce. se faci Succesivamente. de către pu - | "verae, Diu. acâsta, veniturile domenelorii Statului n- “mai ajunseră a întâmpina cheltuelile: publice, caru: "Ctescură. în măsura brogreselori efectuate, Atunci, i- Statulă, spre a întâmpina cheltuelile “publice, avu re- ” cursii la alte resorginți (isvore), — la împosite, | Şi în acâstă Drivinţă , Historia, ne arâtă „Că aceia Co erai în capului: națiunilori ficură păcate mari. Partea cea mai inteligentă și cea mai avută a socie- -tățiI îu pretutindeni “scutită de către Statii, pe cândiă - Testulii populaţiunei era nevoiti, nu numai a servi. În persână pentrii aptrarea terjtorului, : în timpă de resbelii, dar încă și pentru u ridica biserică, . cetăți, 

4 
4 
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:a face drumuri, punți, -etc.,. în timpii de pace. Mai! 
târdiii, ei fură nevoiţi a munci: și pentru Gmenii ce . 
se duceaii să. se bată, pentru cei ce. se închinat În 
biserici şi pentru agenții guvernului. Apoi,.se sta- 
biliră, dările în natură, despre cari âncă vorbescă bă- | 

»trânii nostri, ca vdcăritulă, pogonărituli, beilicurile, 
etc. -Și la urmă de totii, dările în natură fură înlo- 
cuite prin âltci: în bani, subt numele de. bird, daj- 
die, dare, capilulațiune.“ Din diuă în. care aceste dări 
în natură se prefăcură în dări bănescr, ele '-se îm= - 
mulţiră răpede. peste măsură. Neegalitatea împărțiri 
impositelorii și desagrementele împlinirei sunt, în * 

"multe ţări, ca şi la noi; causa decăderei în care se 
“află masa pojulațiunei. i A . 

Minţea omului. fiind perfectibilă, .a profitatăi d'a- 
coste triste esperiinţie, și 6menii de la guvern, as-. &* : 
cultândii dreptele reclamațiuni ale populilori; ati. a- 
dusii cu incetulii financele publice în «Starea actuală, 
care este superiGră cu multii,, saumai întru. aceea ce 
privesce egalitaica, cu aceea ce exista la începutul - 

„acestul secolii, iar. la nor .chiari în 1848. e 

2. — Astădi, averea publiză; prin agjutorulă 'căreia 
„se întâmpină consumațiunile, cheltuelile publice ,. mai 

-„iin tâte Statele Europei, se.compune din: = 
1). Domonele Statului, cari sunt. bunuri: pe cari na: 

țiunea întregă le-u 'pusii în păstrare, și cărora. prin * 
acesta. ca le-a: dati uă uestinaţiune publică... 

2). Din veniturile publice, provenindii din Gre-cari 
industrii exercitate de Statii, transportului scrisorilră, 
călătorilor, transmiterea. telegramelorii, exploatarea 
sărei, tutunului,” fabricarea pulberei, ete te 
3), Din : contribuțiunile: publice ,: adică Juările ce 
“Statul operâdă, asupra averei. cetățieniloră.. - 
„-" ŞI trebue sto spunemă .că banii adunaţi din-vedi- 
-turile domenelorii Statului și din aceea.ce amii nu-. 
4 , - . - - 

- - a. ,
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miti veniturile. publice. nu“ajungii ca să se. întempi- “ne cheltuelile publice.. Din acesta," Statulii arc maj “> multă recursă . Ja contribuţiunile publice, și câte uă dată la împrumuturi. -. *- i A > Vomii vorbi „pe rândă: - a „..410%.De contribuţiunile publice S6ii împosite; =2” De împrumuturile publice. o. 

9. — Contribuţiunile publice s6ă imposetele sunt -uă dare impusă de' suveranitatea naţională diverși „lori cetățeni, după 6re-cari condițiuni ,.. Și inai vâr- » „tosă după averea lori. . Cu alte: cuvinte, impositele: : Sunt nă- parti ce fic-care. cotățenă dă din averea sea, ; „Spre a avea securitatea celvi-l-alte , sâă spre a.se .îi bucura de dânsa 'cumiă -i place. - IE | „€ .-. De aci resultă, -ceca ce ami dist, şi. nu putemi îndestulu repeta spre a fi ințeleş bine că, pe de uă „parte, ori-ce sumă arii îi ceiută de la contribuabili “fără uă adevărată nevoie, . sci cară ară fi luată de „la: destinaţiunea sea, este,. pentru guvernă, abusulă celii mai culpabilii de încrederea națională; iar, pe „de alta. pentru cetăţeni, imposiiele, fiindă uă dato- i “riă roligi6să, toți aceia, cari nu arii voi să le acuite i mherită defăimarea ce-și arii atrage uni asociată ue- ruşinatii care, după ce -Șl-a luată. parteă 'ce-i se cu- venea din căstigulu Societăţri,. aru refusa de a Tes-.. “punde și partea sea .din cheliuelile  gisei societăți.: Dar, fiindi-că, precumiă ami dizi, impositele sunt „uă preluare: din venitulă .fie-cărui cetâţână spre a se întempina cheltuelile publice, este învederatu că, ori “i! „Care 'cetățâni are ;. penteu sine şi al săi, mal puțini . de cheltuită “Suma, ce: o dă Statului. . Și de multe ori, ceea ce' este şi mai :r&ă, unele imposite nu cadă - De 'Spinarea 'acelora 'ce le plătesce, ci p'altoră cetă- -țeni, căci, în societate; e acțiune și reacțiune conti- . nuă, așa în câtă :uuil. din cetăţeni, pe: lângă ce con- - 
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tribuescii d'a dreptulii către Stati, mai sunt, sărăciţă. 
şi de ceea ce cade. pt spinarea lorii din contribuţiu-' 
nile celori-t-alţi, : | A Rau 

Tâte. aceste mnecuviințe ai făcută pe Gmenit „de; 
Statii şi pe econoniisti a examina de aprope nu uu- 
mai fie-care imposit, dar şi resultatelo -sâle, şi a sta-: 
bili Gre-cari reguli, pentru ca. impositele. cel puţinii, | 

-să nu:cagă, :să nu îi6 vetămătâre numai pentru unii 
- din cetăţeni. a. pr : 

*- “Fheoria impositelori și. aceea a împrumuturiloră , 
_publice formedă acea parte a Economiei Politice ce .. ii .. a d Ss. ” „se chiâmă, sciiența s6i artea financi:ră. -. 

„. 4— Impositele- sunt multiple “sii unice, 
„= 1. Impositulă” multiple nu numat că ia din diverse 

- sorginţi (isv6ie),. dar. adese-ori ia în' diverse moduri, 
„de la aceeaşi sorginte. Aşa; vinulă și rachiulu la noi,. - 
„după ce plătesce impositul fonciarii pentru Joculă o0- . 
cupatii de viţă şi de pruni, mai: plătesce, la intrarea ' 

- în comune, taxele accisei și ale b&uturilorii spirtudse. 
- IL. Impositulă e zică cândă -se cere! de la toţi 

“numai unulii, și nimici mal multă.. Aşa era capita- 
țiuhea la noi în ainte de 1818, ali căreia produsi, 
subvenca la tâte cheltuelile publice.. - E 

Contribuţiunea unică. presintă avantage necontesta- , 
te şi necontestabile, căci cruță multe discuțiuni, acte 
arbitrari) , 'negalităţi-şi bheâreptăți, risipiri şi chel- N 
tueli,  inconveniente "ce ai .locă “cu ocasiunea peree- 

„perii (implinirii). SI ae 
- Dar e forte nevoie de a găsi mediile de a stabili, 

în practică, uă contribuţiune unică, care să tie. în 
. raportă. exuctii” cu venitulă fie-cărul cetățeni . 'cru- 

țândii guvernului .uă cercetare incuisitoriâiă. Din t6- 
“te acestea,. se învederâdă că trebue s'abandouămii pen- 
tru, multă “timpii ideea de-a stabili unii impositi. u- : - 

„nicu, căci suntemii forte -depărtaţi de acea epocă în - „e ! Yu
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care ami fi în drepti s'asceptămii din partea contri- buabilului *uă declarațiune sinceră ŞI leală, și din partea guvernului nenegarea “anulyseloriă economice, cari arătii asupra! ace lucru impositulit trebue să cadă, cumi . şi perfecționarea, informaţiuniloră 'stati-: | | 3tice. . Aşa dar, lungă timpii guvernele trebue Salbă, i recurs la impositulă multiplu, spre a aduna sumele de cari aii nevoie, ca să, Supună contribuţiunii .tâte "veniturile, - i [ -Cu tâte astea, trebue să constatămii că progresulă. :! tinde lă' imposituli unică. Artea și sciinţa Financelorii . Voră merge către acestă! progresii, prin. vuloarisarea adevăruriloriă economice, şi prin perfecționaiea mo-, riilorii publice, cari vorii face din di în di mat multă pe contribuabili. să ia Parte la repartițiunea şi la pri- veghiărea întrebuințărei impositeloriă, Ie A „. Împositală generală 'stabilită pe veniti sai pe ca- “pitală “pare-se a fi impositulă unicv. în' germi ce ară -. trebui să înlocuâscă impositele multiple. | "* Dar e anevoie ca unii impositi unici să se uree la: mă sumă mare, Stabilirea ' aceștut systemii de con- tribuțiuni nu va. put6 av locii de câtii numat cândi “se, vori micşora cheltuelile «publice, prin limitarea ac- “ țiunei guvernului, și diminuarea armmatelori de uscati și de apă, resultatiă la Care politica economică îm- Pinge tâte națiuuile, 

/ 

„5. — Cel mai mulți economisti se pronunţă pentra impositulii progresivi, de ore-ce: cel mai mulți Gmeni , de Statii, : Omenit practici se pronunță pentru împosi- tuli proporțională. a, i „In âmpositulă proporțională, ună omi ce arii ave . 1000 'lei, ară urma: să' dea, câte 5%» 50 ler; 500 ler, | "daca arii ave 10,000; 5.000 lei,' daca ară.av6 100.000. __În împositulă Drogresivă,; omulă: nostru cu 100,000 .: dei, arii trebui să dea,: din contra, pentru prima mie 
N 

n
 
a
s
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de lei, .neapăvatii necesarie fiă căruia 'spre a viățui,. 
câta 5*/,.50 lei; pentru cele 9000 lei până la 10,000, 
câte 60, 540 lei; pentru cele 40,000 ler până la 50,000, câte 706, 2,00: lei; și pentru: cele-l-alte 50,000 lei; LY 

„câte 95, 4, 500 lei, adică, unde, cu imposituli pro-. - porționali, el .da numai 5.00 pentru 100,000 lei, 
eli va da, cu impositulii progresuivă, totă pentru. a- 
cestă sumă, lei 7,890, adică, cu 2,890 lei mai multă de 'câtii în primul casă. | Si a 

. Progresiunea este,, după cumi vedeți, mai: justă de câtit proporţiunea. A e A 
". „Omulii care nu produce de câtii cătăţimea de piine 
„necesariă spre a nutri fanilia sea,. datorii să fie-6re 
pă contribui cu exactitudine în aceeași. proporțiune 
„Cu acela care, graciă talentelorii sele distinse, mari- 
„lori s€le moşii saii case ; capitaluriloră s6le consi- ' „derabile, 'nu "numai că se bucură şi procură: la.at sti* 

- tâte” bucuriile luxului . celui mai somp;tuosii, dar, şi 
„mal multii, cresce pe 'totii anuli tesaurulul s&i? Nu 

“ „Găsiţi domnia-vâstră în acâsta ce-va.ce loveste. cui- . „tatea ?, d; B. Say. ME | a 
"Nu trebue să ultămă nici. acestă consideraţiune: 6- -menii cei -avuți se bucură mai multă de garanţiile „Pentru cari se facii cheltuelile. publice, Şi prin ur- 

„mare nimică mal dreptii ca să subpârte în aceeaşi mă- - sură aceste cheltuel. CI a e 
„Nu e pr6 deraţionabilă, dice Adam Smith, ca a- 

„vuţii să conttibue la cheltuelile Statului nu ' numai „În proporțiune cu veniturile lorii, dar âncă și peste 
păcstă propoțiune.e . Ia Sa obiectată în contra impositului progresivă că: 1% împedică îmmulţirea capitalurilori celori - mari, ve sunt necesarii spre a da avântulv industriei.; şi 2) absorbesce veniturile cele nari Şi ajunge. la con- fiscareu lori de către Stati. - : , Ie 

Aceste objecţiuni ar fi întemeiate numa când ară 

Ei
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7 desvoltându-se, ară ajunge în cele din urmă a absorbi în adevări totii venitul. - (insă aică nu este vorba de. câti d'un împosită. moderatii; adică, 'd'uă progresiit: ne limitală, care -marii: trece de. 120, spre exemplu, a “Acu . . * . . .. așa în' câtă termenii Proporțiunei progresive arii. va- “Tia între nula și 120. Prin acâsta. ne se aduce 'cea maj mică pedică nici. formărei capitalurilori, nici se absorbesce îdte. veniturile cele mari. Numai aşa im- . u 
. o [o 

. - : - 
positulii este Progresivii, fără a fi despuiătorii. N ':Suntemi însă datori "să Spunenii că imposituli pro-: gresivii” numă atunci 6 justii cândii e stabiliti pe ve- nitii, căci, pe pământă sat: pe” case, adică pe capi- talii, elă- dă resultate rele. Se întâmplă pr& adesea, ca uă moșie Sâ uă. 'părechiă de case mari să dea “ună veniti mai inicii' de câtii alte proprietăți de' a- ceiași natură, ânsă mai mici. o 

fi vorba d'unii împositzi nemoderatii, adică, d'uă pro-: gresiunne nelimitată, căci, atunci, acâstă progresiune; 

, 

6. — Principala divisiune. a impositelorii este aceia îi ce le clasâdă în directe și nedirecte. - A- Numimă dmposite directe p'acelea ce sunt.stabi- lite pe: uă Categorie de persâne, pe carii guvernulii vo- „iesce în adevării să Je facă a plăti impositele. Așa Sunt imyositele pe vământă; pe case, pe persone, şi altele. , Ă Ia „In impositele. directe, observămit că se chiamă îna- posite. de repartitiune, acela a cărui sumiă totală este . fixată de lege, și apoi împărţită pe toţi. contribuabilii, * Şi împosilii de cuotitate, acela alu cărui produsi es- „te perceputii în virtutea tarifelorii și ali căruia total | este formatii din ceea. ce dă fie care individă. —,Ini- „-positulă de tepartiţiune este unii impositii .fixu, per manenti, de uă cifră determinâtă, pe când impositulă de cuotitate este variabili- şi urmegă. Yicisitudinele elementului socială. pe care. este pusă.
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B. Numiini împosite: nedirecte acela cari, din coa- - 
"tra, de şi plătite de persânele acelea de la cari legea: 
fiscală le cere, cadă pe spinarea altora: Aşa sunțim- : 
positele pe băuţuri, drepturile vamale, ete. : Aici, greu- + 
tatea impositelorii. nu cade pe producători, pe pru-: 
prietarii . lucrurilorii, ci pe aceia ce Je. cumpăra, pe: 
consumatori. .. « | ' 
. . ÎN Ia ” --q 

„7. — In tote ţările, impiegații sunt pentru imposi- * 
„tele nedirecte, pentru duoă cuvinte: 1) Populaţiunea :. 
le plătesce fără-a murmura, și fără a sci la ce sumă... . 
se ridică, dăriie lori: 2), Numărul impiegațilori cres- 

“ce. ---: Populaţiu::ea le plătesce foră să marmure şi f0- 
ră șă scie câtii dă pe anu, pentru că, stabilite pe o0b-: 

„.. Jecte de consumaţiune,. ea,.avândii nevoie de ele, tre- 
bve să şi.le procure cu ori-ce preţiă. Numărulă im-: 
piegațilori: cresc, pentru că percepțiunea : imposite- : * 
lorii nedirecte 'cere multă priveghiăre, controlulii iu- 
dustriei, şi prin urmare mulți priveghiători, cari, chiarii 

- din acâsta, abusă, neputând fi bine priveghiați le 
* rândulu -loră. - | a a ? a 
„Economistii sunt, din contia, pentru impositele di- 
recte, pentru că: - - ..- a 

- 1). Populaţiuuea scie ce şi câtă dă guvernului, ŞI» 
at 

priu urmare este în stare să câră comptii de între, 
„buinţarea banilor dati. de gensa; cu alte cuvinte, ea? * 
pote cere să se într buiuţede bing acești bani. — In 
Anglia, tera cea mai liberă din Euopa, impositele 
sunt.nu numai directe, dar şi speciale; contribuabilii 

"sciii a nume câtii îl. costă poliţia, iluminatului şi pa-.: 
varea stradelori. —-Prin acestă systemii contribuabilii 
snut nevoiţi a se ocupa de lucrulii publică. .: A 

2). Percepţiunea (implinirea) a mai tâte impositele 
nedireete.. costă scumpi, căci, -dupe cum ami disii, 

- ele reclamă uă mulțime de' funcţionari, cari, pe lângă * 
"“salariulă ce iai, mat v6tămă . societatea împedicândiă:. -: Lari I i 

N
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„7 libertăţile prin 'visitele domiciliarie ce facă şi prin con- trolulă ce exercită. Dar.may este și acâsta, că Gmenii : prepuşi. la percepţiunea acestori imposite nu facă altă: , „de câtit acâsta, de Ora ce fără, acestă Oeupațiune, ei: * arii trebui să munc$scă şi prin: urmare; să producă + Ceva, sccea. ce arii îmmulţi producţiunea țărel. . 3). Nu se scie nicţ se pote sci curată, precisă, su- : "ma la care trebue să se urce impositele nedirecte, fiind că ele: cadi.. pe consumațiune, și de toţi este „„Sciutii că consumațiunea este mat activă sad nu, după. „ -Cumiă. prosperitatea este mai mare saii mai mică. In anii ră], Consumațiunile sunt multi ma! reduse, suma „ce dă impositele nedirecte este atunci maj mnică : din * - ac6stă. resultă . eregularitate, și neregularitatea. este .- uni neconvenientă mare; căci Statulă trebue să scie . de mat în ainte de câți bani pâte dispune, pe cândii, . aici, eli se pomenesce! că- are mal pițini'bani, chiară . în mumentuli în “cure are mal mare nevoje. - E ; Pentru tâte, aceste neconveniente, economistii do= ”Tesci desființărea tutuloră impositeloriă nedirecte, şi înlocnirea lorii printruntă impositii unici... care să fe . directii. Noi amă aretatii că- acâsta e anevoie în: e- poca' n6stră;. pentru că: Statele S'aii învățiată a face - cheltueli mati, şi prin urmare nevoile Sunt niari. . Şi este imposibile, precumii ami: disii, ca uni impositii + “unică să sa urce la 0 sumă mare, a 

_ 

8. — Împositele directe cele mai obicinuite sunt: "1 Impositulii asupra persânelorii era. cunoscuţi Subt numirea de capilațiune Sci dis, iar astădi se nimesce, contribuțiunea personală. "Ra are inconve- „nientulii de a lovi be contribuabili de facultăţi di- . ”Verse. “Aşa, locuitoralii comnnelori rurale ce are'$ boi. dă:toti atâta cu acela ce nu dispune , spre a.' Subsista .. de câtii. de "braţele sele. Pentru acâsta par:  „cestii. imposiță ari. urma să fie câtii S'arii pute mal . 
4
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icii, preţiulii-a trei dile: de muncă, cumii e în Fran- | 
cia; şi prețiuirea. diler' de muncă ari trebii să fie * 

- lăsată în voea consiliului fie-căruia județă. — Trebue  - 
: să mal adaogă c'acestă imposită are ce-va de serilă, 
„Ceea ce-a contribuatii ca: să dispară mal din tâte ţă. 
„rile civilisat». Montesquieu a disii despre dânsula:. 
„»Impositul.pe' capu este mal naturalii servituțey; im=-. 
„posituli pe objecte;e mai naturaiii libertăţei.e  * | 

Il. Impositulii asupra patenteloră'. este unii impo- 
„ sită asupra diverselori profesiuni. “Mai pretutindeni, 

patentații plătescă ună. dreptii fixă, variabilă, :după 
„categoria în cari sunt clasați, și. ună drepti propor=. 

țională cu val6rea chiriei 'casci: şi construcțiunilorii 
„„ce ocupă. Patenta mat. varicdă după cifra populaţiu- 

nei locului .unde reșâde patentaiulă; îi E 
MI. -Impositulă, fonciară ' e stabiliti pe pământuli 

acoperiti. cu .semănături, arburi fructiferi -sâii: nu, şi 
„ €Erbă-sci cu construcţiuni.. Ele, se cere numai de'la 

*-“ proprietari, ale cărora venituri crescă dia ani în ană, 
fiiudi că produsele pământului lori şi:chiarii ali:ca- 

„ seloră se urcă, în 'preți din ce' în ce'inat multă.i:! 

i 

Acestii imposită. are avantagiuli 'de a nu. câd€ pe . 
- spinarea. săraciloră,. cari,: din acesta, .resuflă, văd a--. 
vuția lorii crecendii, şi 'prin urmare nu întârgiă "de 

- a.prospera. Dar suntemii datori să: spunemii;- elă nu. 
„„ trebue să fie. greii,: așa 'în „câtii s'atace râu. venitulii, 

„ fiindu-că atunci ocasionâgă rele..: Aşa, sati: vădutii,: 
- în insulele, Archipelului,: contribuabilii. turnândi -apă 
 fertă la. rădăcina. olivilorii, pentru ca să se usuce, fi- 
„indă-că guverhulii turcescii: taxase acesti arburi :mat 
„„susu :de câtă: s'ari fi pututii :vinde fructele lorii.:::: . - 
„Nu mă: potii reţine de. a recomanda 'că impositulă 

 -fonciariă, a noj, arii :-trebui, de se va manține, revi- | _ 
„sati din. timpă: în timpi, adică 'a nu:r&mânea stabilă, 
„ca pân acumii.: Și 'ac6sta pentru că, precum amă, vă-: 
duti, venituii moșiilorii. și caselori , cresce din ani 

Li . : . , o - 9]* 

.



“fu au, din causa ameliorărei succesive a căiloră „de 
„ comunicaţiune și a îmmulţirei populațiunei.  - 

| „Seiii “aproposito de acâstă . recomandațiune . pote 
«7 Să-mi se obiectegde că; prin crescerea- impositului fon- 

„„ciariiă, se atacă proprietatea, mat: cu.sâmă aceea ce 
“a. intrată în:mâinile: puovilorit, cumpărători. - Dar ac6- 

- stă objecţiune. nu este întemeiată”, .fiindu-că, cumpă- 
„i torii, în - momentulii de a număra banii preţiului ne- 

4170 „ BGONOMIA POLITICĂ 
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mobililorii, 'sciii. c'aceste -uefmobile sunt supuse ja da-” 
>: re. anuală de atâţia. lel: către. Statui, Şi. prin urmare 
„DU Tespundii, pentru dânsele, . de. câtii banii -ce- valo- 
«TE restul venitului. ..Daca acunii Statuli art re- 
„duce „ceea că lua de.la nemobilile în 'cestiune. elă 

arii face: îu adevâră :-unit dar. nuoilorii cumpărători . : - 
„De aci. resultă că daca venitulii. nemobililorii crpsee, 
„proprietarii n'au 'nici ună cuvântă a. se plânge "că. 

„= Statulii. ia partea. sea și din aceștii Sporă, spori ce : 
 Tesultă numai. din activitatea guvernului, căci daca 

„„ el nu cheltuia. să ameliorede căile de comunicațiune 
„Şi nu guverna. bine .pentru ca populaţiunea să: se îm- 

rile nemobililoră n'arii fi'sporiti. . .-: 
„IV. Impositele asupra venibilui 'sunt taxele. ce se 

„Ăa d'a-dreptulă, şi a nume. asupra venitului cetăţe- 

„..„mulțscă şi să' prospere, este. învederatu că venitu- 

. niloră. pi _ | z 
:- Cumi ami vădută,. imposituli asupra venitului .e- 

„ „ste cel mai ecuitabilă dintre tâte impositele;, celu 
-„„maâi“succeptibili de a'fi nu numai proporționalii: ic 

î 

; facultăţile reale ale” contribuabililori,. dar Şi: progre- 
7. Sivii,, şi de-a fi. percepută. foră mari cheltueli, Dar 

„. ami, văduti asemenea, - că este 'anevoie . de stabiliti, 
"căci -venitulă exactii- nu :se pote constata" de câtii priu 

"> ș cercetări: su prin declaraţiunile contribuabililor; In 
Primulii casă, 6menii guvernului facit cercetări incui- - 

„Sitorile, şi” prin urmare violădi libertatea; și, în cel 
Ii “Vali „doilea, contribuabilii potii ascunde adavărulă..: 
i r e. a ii 

, 
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_- Până ce Progresuli  moriilori - contribuaţililokii şi 'administratorilorii să micşorede aceste heconveuiente, sarii pute admite principiul ca fi&.care contribuabilă să. plătescă în proporțiune :cu chiria caselorii în care şede, dăândii însă voie ori-căruia din ei, -ce.marii av6. venitului representatii de chiria caseloră ce ocupă, să dovedâscă “acesta. In modulii acesta, numai avarii ari „Scăpa d'acestii impositii, şi se «tie că d'acâstă . ma: Jadie sunt, într'uă națiune, târte “puţini pătimași. Noi. "pEcătuimă din: contra. ? - aa Aa „V. Împosituli asupra luauluă trebue consideratii ca unul din cele mat bune; căci luxu:i,- după cumiă ami vădutii, e causatorii de multe. rele, prin împedicarea ce aduce la formarea capitalurilorii. Acestii imposită * “ pune. 6re:cumii stavilă luxului. "Așa. arii fi impositulii „pe caii: şi: trăsurile. de luxi, pe domesticii. cu livrele; pe “numărul domesticilorii, cândii arii trece. de trei, pe _logile” de la theatru și spectacole, -etc. a VI. Imywositele asupra succesiunilori sunt forte sim- ple şi ușâre de împlinită. : Statulii: intră ca părtași la succesiune, pentru .uă „parte mai mare, sâii mai :mică, „după cumii heregii sâii cei ce priimesci legate: sunt „Consăngeni mai de departe sâii mâi d'aprâpe cu mortulii. Toti ce trebue „Îngrijitii aici “este: ca: partea cuve= nită Statului. să fiă cerută, după circumstanțe, de uă dată sâi cu terinene, pentru ca tel ce 'primescii: le= -gatele -sâii Succesinnră, să nu fie nevoiţi 'a se împru= „ta; săi a vinde lucruri ceea ce-le arii. causa daune, :: "VIL. Impositulii asupra : timbrului ce s'a: desființat la: noi, dar 'care, cu tâte astea, are numerâse avantage, căci nă: mulţime “de :transucțiuni,, cărora: legea le ga-. - rantâdă execuţiunea, se facut fOră ca thesauruli, publici “să tragă celă înai micii ..folosti din ele; și „din acesta: . se. îngreun6gă cel-l-alți contribuabil.“ > ni "ar gazetele. și cărţile ară trebui „să 'fie scutite: de. 
o. 

i - “e 
. Da - 
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“impositulă timbrului, căci altminterlea Starii împedi- 
„ca împrăstierea luminilori.:::: iti: 

> VUL.:; Inpositulă: asupra: profiteloră“ şi 'salaviiloră 
„este. impositulii pe xenitulii; “tutuloeii - capitalistiloră,; 
„avEndi capitaiuri miobiliare 'sâu nemubiliare. Ca .im- - 
„positii asupra venitului nemobililorii, el se confandă 

cu impositelii.-fonciară ; ca: impositii pe: venitul mo= 
bililori,. elă -este.uă varietate. a impositului. pe ve- : 

"nită, despreiscare vamă: maiivorbită. : . -.. : 
„„u,'Salariulă., este uă materiă: imposabilă pentru toţ 

. - “e. i - N 1.» . 1» , -. „acela ce cugetă că ori-ce veniti este:imposabilii; cu - 
condițiunza,: dar. forte -dificilă de” întâmpinată ca, elii - 
să, fie d'ajunsii:i de ridicată, ... Daca aduceţi a-minte 

„ce vami disii 'despre-capitaţiune, nu: ește anevoie de 
".a.ved6.că imposituli asupra: salariiloră: este uni im- 
posită, peronală, adică: neproporțională: uni fune- 
ționarii ce. priiimesee 12,000. lei, de. la: Statii, dar. ca-: 
re mare: altă; avere, plătesce toti. atâta ca şi rânda-. 

“şuli curţei sâle, ce -priimesce 720 pe anii. Totu așa 
Sunt. 'și patentele, mescriilorii -celorii miti şi imposi- 

„tele, de, consumiţiuve -pe: pri dusele” de prima necesi- 
tate, -(sare, pâine, :carne,: băuturi, etc.) : şi cari 'iimpo- 

„site -sunt 'tâte nedirecte.. Pentru tote. aceste. cuvinte, - 

” cultăţilorii: lori ,+(avocaţi, “m 

“Anglii ai :renunciată la imposituliă -pe salarii, numin= 
du-lu causatorii: de revolte, :siizdt ă sedition. 
=:Intre, salariați, intră' și cei. ce se ocupă cu profe= - 
siuhele dise liberale, 'şi din cari unii sunt curati câ 
salaoril : neavndii, 'spre a viăţui, de câti venituli fa-: : 

edici, actori, musicanți, : 
pictori; sculptori; funcționari, etc.). i 
„Salâriile funcționariloră nu potă fi impuse;: pentru 
că, prin acâsta Statulă: ară:lua..cu uă mână : ceea: ce: 

"dă cu :cea:l-altă. .! Din- duoă- lucruri. una; 'ori aceste: 
„ salarii. sunt mari, şiutrebue reduse, sâi d'abia-sunt: 

suficiente și atunci. eu nedrepțate a lua din cle. 
Diferinţele între suma. fictivă. :la care se- urcă upun- 

a. „ - . . . . .. .



  

„„ Dal târgiă - din capitalulă ce stari Â formată 
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PT DI a DIE a De Aaaa a Ca ec Ia 
tamentele :şi. cea reală cu care se remuneredă func-: 

ţionarii; abia incurcă comtubilitatea; şi, în -fondiă;: 
nu sunt de câtii uă curată ficțiune de comptabilitare.; 

„ Neconvenientele: impositului pe salarii sunt acestea :. 
„19. Mal multă de câtă t6te, -impositnli pe salariiă: 

--ia. şi absorbesce economiile. născânde. şi smulge. pria: 
'anticipaţiune fiscului contribuţiunea . ce: ari fi. luati! 

“din a-, 
ceste economil. :: atu 
2” Tiu cade întregii numal.: po: spinarea . celorii ce; 
-li plătesce , pentru, că 'suirea: şi coborârea: Salariuluy. 
se. determină -după nuim&rulii .mal:-mică:sâi mal mas: 
re alii pers6nelorii ce.vorii. să-şi închiriede Anunca,;. 

„iar. nu. după cheltuelile necesării lucrătorilorii;-:,. - -, 
Pe EEE DA a I  I III 
_9,.—B. Impositele nedirecte cele mat obicinuite sunt; 
-:Î.:„Aceisele -sunt taxe ce:se ia de.la Gre-care.pro- . 

duse, pre-cuimnii: de la. fabricaţiunea spiritului a rachiu-. 
-lui, a berel,. și: la- intrarea lori în comune. Ele, eră! 
0-priveghiăre mare, de unde, numări ware de fanc-: 

'ționari, visite, și prin. urmare , violare:a domeiliului;- 
"Tâte . acestea contribuă ca cueltuelils „pereepţiunel - 
lori, să-fie forte mart... en pe n 
-iIl. Monopoluri şi. Regii: prin .cari Statulit AȘ, re=, 

servă monopolul. unei exploată.i, nevoindii pe con-. 
„ sumatoră să-l cumpere lucrurile: ce formâdă obj-ctulii. 
monopolului, pe: preţiulii  ce.lui = place: să tixede,, 
Așa sunt ;la noi sarea. tutunulii „de: câți va ani: pul; 

” berea, transportul șcrisorilorii, transmiterea -telegra-. 
melorii,. etc; „Totii ce putemă “dice, despre Monopo=, 

"huişi regii este. că: ele „ceri “uă, mulțime de tuncţio-. 
nari,. și pe lângă acâsta, daca prețiurile sunt ridieca-: 
te, ațiţă, în, administraţi, spirițulă d» fraudă. .; 2 
„IN. Pămile. Drepturile vamale. cândă sunt. mari? 

crescii prețiulii obj-erelori,: fiindii-ci. vângătorii caută 
„să se'desdăunede, şi din acâsta vonsu.natorii suferă,
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Unu altii necoivenienti alu drepturilorii vamale, cândii „aceste drepturi . sunt fârte urcate . : este încoragârea Coiitrabandti; ce. respândesce demoralisaţiunea în po- pulațiunea de la frontarii. Ai i. „£ Mai sunt. şi alte imposite, — lăsândii' la uă.parte p'acelea. stabilite - în: folosulii judeţelorii' şi. comune- lorii — cari,- de și nu sunt înscrise. în budgetuli Sta- 
tului, dar :se plătesci,: cu tâte astea, şi unu sunt mai puțini grele. . Așa sunt:: serviciulă militară :.care ia mai mulți ani din viaţa activă a unui omă, şi-i im- 
punc, după localitatea unde: s'a năşcuții, uă servitute 
care -durâlă mai totă viața sea,. ca în Ssystemulii pă- 
zitoriloră de frontarii 3 aşa sunt! ceea ce se .numesce.! Strâja în comunele rarale, :. lucrările peutru întreţin:- rea drumurilorii: vicinale așa mal este obligațiunea . de a priimi în cuartiră trupele ce'suni. în căletoriă; așa mat. sunt obligaţiunile juriului, gardei cetățene. "= Mai sunt ia no şi alte “imposite latente sâi ascun- se, cari- nu aducă uă para thesauralui. publică ,. dar. cari 'nu- îngreuncdă mai puţinii populațiunea: Aşa e- - „ste dreptulii ce a concesii. guteruulă-: unora din. far-: macisti de a ţine farmacii numai er,. fâră a le lua,. „pentru acestă privelegii, nici-tă para... Astădi, ei a- busă -de acesta închiriindă dreptulă „ce ai, ȘI, aşa, "Chiriaşii, -veadăhdă I6curile, caută 'si se desdău. nede, nu numai. de preţiulii lorii, -dar âncă şi de ceea . ce plătescii pentru  privelegiii. - Toti: aşa mai sunt şi 
ordinea advocațiloră , legea obligâudii pe cei ce: aii ” nefericirea de'a fi în procese, să: se adresede, cândii 
nu vorii sci nu potii a pleda c-ânşişi, 'la uni nu- „mără 'restrânsu de persâne. Mi se'va objecta că gu- " vernulă. sa asecurată de: cunoscințiele  advocaţilorii. Dar, eii voiii respunde :cine a autrisatii. pe guvernii „Să se impue în: tutore: universale ali. tutulor. cetă- " țieniloră , şi, considerându-i ca adevăraţi: minori; :să 1€ impue obligațiunea; ca, 'chiari în afacerile lorii pro-: 
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prii, ei să nu le p6tă incredița acelora care” ei credii 
că pote să-i adjute, ci numai la cutare şi. cutare? 

5 , 

„Daca sarii întâmpla ca advocaţii să pârgă unii .pro- * 
cesii bunii, guvernulă 'respunde ce-va ? „Neapărată: că 

„nu. Aşa dar proprietarulă procesului, pe care prive- 
sce perderea, trebue 'lăsati în voie să-lu încredințiede 
cul va voi. Asemenea este și instituţiunea- portârei- 
lori. .- Di 
“n genere, ori-ce câstigi făcutii din causa unui mo- - 
nopoli şi unui privelegiii abusivii,; este. uă adevărată . 
despuiăre; căci nu datorimii imposite de 'câii Statu- 

„lui; județului s6ii comunei, pentru uni "servicii ce 
_ne aduce pgsitivă. . a . 

Ă . j e: Di E a NR -10.:— Percepțiunea este implinirea strângerea, a- 
dunarea  impositelori. | e | , 
"Ea se face sei prin regiă să prin arendare. : 

Regiile sunt corpuri de udministratori care adună 
impositele cu cheltuiala şi în comptuli, Statului: așa 
sunt perceptorii, vameșii şi înipiegaţii acciseloră. 
 Arenglile sunt întreprinderi particularie cari dai: 
Statului uă sumă fixă, și. perctpe impositele cu chel- 
tuiala și în comptulă lori. . Așa era uă dată, la noi, 
drepturile vamali -și salinele. Aşa mai sunt acuma 
taxele ce se iau la uncle poduri, de, pe drumuri. | 
“Cheltuelile percepțiunei sunt cheltueli ce trebue să 
se facă - pentru incasarea ' impositelori , sarariuli a- 
gențilorii şi întreţinerea 'administrațiunelorii însărei-i 
nate cu acesta. Aceste cheltucli represintă: diferința 

„ce 'este între sumele ce intră în thesaurulii publici și 
„acelea ce 'esii din pungile contribuabililorii. - Ori-ce 
_guvernii e datori -să facă totii ca cheltuclile percep- - țiunei să nu se urce mai multii de 5 la sută; adică să - 

se scurgă să 6să din mânele contribuabililorii câtii se 
pote mai puţinii bani „pestă aceia 'ce intră în thesaurii.  - 

, 

- Peste acestea, “sumele percepute trebue să stea câtii '
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, DE iii atu i m dz ii iq se. pte mai puţinii în, mâinele perceptorilorii, şi ale „celoră-l-ali-agenţi. + za „Intre cheltuelile de pereepțiune pecesitate de unii „“imposită ; „trebue, adăogite coustrângerea, urmăririle, . : visitele, secuestrările, aniendele. cari siint atâtea greu | i tăi, pentru ț6ră,--—fără a, folosi În himică thesaurulă, Mai trebu€ adăogatii "timpul perdută şi supărările” | "ce resultă din, dar'averile. agenţiloră . fiscali cu pu- . “Blicuii. rc i Asenbloru, fiscală, cu 

  

de aa pi zu iti puii da pri , ” IE „Pe scurtă, legislatorulă, cându statuddă asupra im-, în “positelorii, . ară trebui să nu, pârdă :nici uă.dată din - vedere cele utmătâre: ! : să . pata a » Directe sei. nedirecte,, tâte.. contribuţiunile aii ne- - conveniente grave „Ceea ce a condusii pe Droz a gi- ce: „Celă mat buni Ministru „do. Finance „este acela, „ce face pe cetățeni 'a plăti câtă se Pâte mal puţini, - . i „Pentru intempinarea trebuințelorii Statului. a 

  

. . . 
1 

pentru .ca unii imposită- sii nu . ! fie pre vătămătoru, sunt pe scurti în nuimâri. de, 4, datede Adam Smith: pt iz, 1). Impositele! trebue să fie. Proporționate cu facul- tățilo cetăţeniloră,, cu averea loră și cu avantagele ce ei tragă din Societate. , . PER „2). Impositele trebue să fie determinate. cin ainte, iar nu'la urmă, şi după ideea acelora ce le împli- .. 1 

11.—— Condiţiunile. 

nescii, i IP „Adam, Smith”. merge 'până la a dice. că este mar bună „unii. împositii „ncegală',. de “âtis” ună. impositii i nedeterminată, arbitrariă. - ; II PO III „Ac6sta aruncă în” naţiune „Nă causă do degradaţiu- - ne, căci contribuabilii tremură din dintea' percepto-. iloră ». fiindă nevoiţi sâă a-i corumpe. s6ă anu, le: pune ădevărulii, a' se“ degrada în: aintea lori, 3): Impositele, trebue implinite în momențuli cândă'. . Ceia :ce le plătesce, sunt mâl în stare să facă acâsta. . 4 

 



. - . p. bi Pi . - - PENIT LE 3 d. ă PO eee ata 
4). Impositele trebue combinate aşa în câtii să uu . ia de la cetăţeni de câtii:namal suma: de bani ce a- duce: Statului, adică cheltuelile de. percepțiune să fie neînsemnătâre. 1 i 

12. — Cumiă amii văduta, examinând fie-care: în' parte din impositele cele mat usual, efectele fic-că-.. ruia din ele nu se opresce' la pers6na tâxată şi ca- re -li plătesce; acâsta pâte,.unezori, să să. desdâu- nede de ceea ce a'plătitii 'ca impositii prin: alţi mem- bri al corpului socială, i da - Economisti ce' aă împinsii forte departe analysa „actiunel impositelorii, ai ajuusi la acestă, resultatii “că cestiunea de a sci pe cine. cade cutare imposită, în cele din urmă, nu adinite: uă 'soluțiune absolută. - J. Baptiste Say, aprobândii opiniunea lui Boccardo, dice: Nu pâte fi nici uă specie de contribuțiune care să nu cadă pe mat multe clase de cetățeni: mai de cregută că impusitele, în cele din. urmă;, cadii pe consumâtori,::dar după trecere multă de timpii, căci „e nevoie de acsta' pentru “ca înipositulii să pătrunqă! Stratele” succesive ale societăței, o. ct 

13, — Contribuţiunile ! trebue “să. fie “calculate :: cu "exactitudine “după cheltueli ; precumi. și cheltuelile trebue” 'să fie” calculate cu rig6re după . neapăratele: "trebuințe ale Statului. Căci impositele, «nu trebue. să v' uitămii: este ui preluare. din averea cetățeniloră, ' A- cestia remânii privați de ceea ce daii Statului şi, prin. urmare, sunt în -neposibilitate de a 'se: înavuţi; pentru! "că capitalulă este unulă din. cele tre! priucipale in- „strumente ale avuţie.. : îi: it Aa "- Guvernământulii, totii 'ca' unii bună părinte de: fn-. "+ mmiliă,- nu trebue” să: cheltuescă. peste ceeace rațiunea” îicomangă. i: i e Sat + 

  

rr pi a Tae
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ECONOMIA POLITICĂ. 
i 

în CAPUIX, 

5 5 DNIPRUNUTUBILE PUBLIGE.. 
1..— Ce este creditulă publici? — Basa, bă. - „— istorică, A A — . Diversele modairi'ale împrumuturilor publice, 4. —. Despre amortisementii, amintiri. 5. — Impromutul siliti (forțat). 
6. —— Datorii consolidate, și datojii flotante. |. * 7. — Cuvintele: puse în ainte penini împrumuturile mm. Publice “și vefutatiinea Tori, tă 8. —, Car societăți poti “obliga pe Juvernământiă, . + anu contradia la datori», 19. — Cândă poti fi” admisibile imprumuturile pu-. - A ". Blice. e | A a în. ee Sa 10.: Couclusiune. a j 

st 
privată. , Pa a ”. Creditulă, oră-ce fermă arii revesti, repausă intregi 

, 

„1. — Vorbindii despre credită. amii arătată că 6-. . e. unit cred iti publică, precum este Şi, ună credit. 

pe._fidelitatea &ngagementele contractate. - ". Priu credită publica se înțelege încrederea ce ca-. pitalistii şi particulârii acordă guvernului, cândă elă, se împrumută pentru trebuinţele. Statului. 
„Basa financelorii oricărui Statii, după! cumii amii.. vădută. este economia: sorgintea . creditului este fide- .  litatea indeplinirei „Engagemânteloră. ele. 
Aa ia ss PR , AIR | , . a. Mi pa 2.'— Guvernele anticuităţi se mărgineait de a a-. dun 

* 
a; în timpă „de prosperitate, thesaure pe care pro- digalitatea  sâă guera .. le risipea. „Totii creditulă ce, . ele priimiră 's?a mărginită la avanţele :armatelorii, în timpu îi expediţiunelori. E 

“Toţi asa s'a urmată în mMediu-evi , şi chiară în 
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timpurile. moderne până la subt Francisci 1 şi Caroli Vp = secolul XVL i. . Rae Sub domnia lui: Ludovicii ali XIV, imprumuturile publice ai începutii' & se. lăți. Da 7 „ Aşa, în ală XVIII secolii, cu tâte scrievele lui Hume, Smith, Montesquieu, împrumuturile publice tausaii unii + adevăratu enthusiasni, unii avânții: generalii; era; la "moda. De 'aci, venită, mai târdiă. eroile lui Law 'a- « -Supra meritelorii creditului în; orăinele guvernului. „Aceste rătăciri!. aceste ilusiuni fură propagate chiarii in «timpurile nostre de unii "scriitori, presentândă în cele din urmă, împrumuturile publice ca unt: stimu-. “lantii cruţiărilori, prevederei particularilorii pentrn a- -* şiedlările comode ale capitalului ce ele: le 'oferesce. 

3. — Mal în ainte de u invedera absurditatea acestori :. dise, 'credemi. de cuviință “a ar&ta.. pe scurti; mo=* ;- durile succesive ale Împrumuturilori publice. A La începutii, împrumuturile se contractară -uumai pe garanţia! personale a Stateloru; pici ună fond: - * Specială, nici: unii bună particulariă nu -era afectati, 

ţ 

“la plata lorii. | | . , „Mal târdiii, guvernele dederă a gagiii Gre-care ra- muri ale veniturilori publice (ca la uoi veniturile sa- lineloră şi vămilori) sâii pentru perpetuitate (de veci) sâii' pentru “ni timpi mărginită. a "În: primulii din aceste duoă:case, împrumutul 'se. „„ Dumesce prin anlicipatiune ; iar în celt de, alit doilea "* cu fond pentru Perpeluitate și datoria 'sc dice fon- "dată. : 
E A -- Mal sunt împrumuturile pe ansiități?) cu. tevineni şi cu anuilăți pe viaţă sâti viagere, i: : 

  

„1 Prin anuitale, se înţielege uă readită anuale care -coprinde ““pe fie-cate ' anii, iembursarea unei Părți a capitalului "luată cu - împramutare, căci interesuliă Sci. dobânda 'se plătesce- despărțit, 
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i Sie E ia Ca . E NE: gi ij In ultimele două 'casuri, cu respunderea dobândit se face şi reimbursarea unei, părți a capitalului ;, dar, „după cumi acâstă parte este mal mică sâii mar mare, „durata ângajementeloru ine. mâi puțină sâi mai multi „pe, viaţa unul: omii Sci pe viața , copiilorii nepoțilori, - Şi strănepoțiloră SEI, din neami în neamă. - + „Nu mal vorbimii despre “'systemalii tontineloră 1), de la napolitanulăi Tonti, _descoperitoruli dorii, sy- ;„Stemii. ce a fustă abandonati, ca pre onerosii. pentru o „Statii şi prâ aleatorii, hazardosii. (Vegi No. 6, capi „VIII, primă parte). Sgaă E 4 

diSubt, numărul '7 de Ia “capi. 6; partea II, vorbindii despre titlurile: de vendită; ami arătată că „guvernele . nu sunt nici de cumiă tentate. a plăti. da- __toriile ce au "contractatii,— cari sunt. causele. aceştei - necuviinți, şi că modulă de a stinge aceste datorii „+, Prin amortisemente, este cu totulii defectuosii.. De a- 1, Ceea, acestii modii este „condamhatii de tâte persâne- île, pună nutmerâse „„.C0, caută „a înțelege ; ce-va; în. „„ măteriă de Ânanţe, mai 'nainte de a vorbi de dânse- „de, asemănândă. casele de amortisemente, cu putinele . „Danaidâlorii, i aa e, 

5. Mai este împrumutul Torțiatiă sii silită, ca- i Xe, este mai multi unii impositii, de câti uă 'opera= „țiuno, de_crcditii, ui spoliațiune mânjită de „arbi- „tarii: și nimici alți, In, nisce. asemenea -triste cir cumstanţe ,. câpitalurile emigri” vedândi că li se face ;Yiolenţă;,, ori-ce. valâre; industrială S6i comercială e-: “ste despreţuită; distrugânduise creditulii Ștatului,.se „ derapănă și credituli privati a 
. s : . Ă . ia 

ii 
5 

iti m it ti ii. 3,0) ln acestă systemă ,;; anuitățile erau create; pe loturile „mal „. Multorii viăţi; reunite, astii.foli vă „cei ce: trăiaiă, proftaă de ren- ditele celorii ce mureai mai în ainte. 
,  
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6. — Tote datoriile publice de cari vorbirămii pâ- 
„Dă acumii portii numirea generică de datorii consoli= 
. date, adică înscrise în budgetii,. în care la âctivi 'se 
afectă sume: s€i pentru acuitarea lori sei pentru res- 
punderea dobânşei. - : ES aa 

„ Dar în povara Statului mai. sunt “și unit altă-felă 
de iiatorii: Datoriile flotante. | Aceste datorii sunt 
create în vederea trebuinţelorii momentului, sâii- pro- 
:vinii din deposite temporari! supuse reîmbursarii. Ele 
sunt niste adevărate iracte trase asupra casei Statu- 
luj. Ele representă sume rotunde şi produci dobân- 
dă.- Să mai spunemii că :mai totii-de-una, cu ocasiu- 
nea votărei budgetelorii anului următori, mare parte 
din acestă datorie flotantă se consolideda?. 

7.— Acumiă revenimii : la disele partisanilorii im- 
prumuturilorii publice, . Sa 

Ei susținii că consumaţiunele făcute de Statii, prin 
adjutoruli imprumuturilorii, nu: sunt nocente, ci, din 
“contra, dati. viaţă, faci să. mergă comerciulit, . | - 

» : Toți acesti scriitori pară 'a uta că tâtă consuma . „țiunea este: uă destrucțiune de valdre; şi că, prin! 
urmare, aici, ca la'ori-ce lucru, trebue să ne uitămii 
daca: produsulă,' resultândii din. aceste consumaţiuni, 
are _uă val6re mai mare . de. cât valorile distruse, 
Sci are uă valGre multii mat mică. Historia ne ar€- 
tă pretutindeni că produsulii împrumuturilor are uă "val6re mal mică de câtii' valorile ce Statele-și -pro- cură prin adjutoruli împrumutului, - Prin urmare, Îm- . prumuturile sunt condemnabile; .. -. ; .: i 
„Dar ele mai aă și uni'altă.neconvenientii.. . -. - _Imprumuturile trebue acuitate seă: celii puţină tre- . bue ca Statele să plătescă. regulareimente “:dobândile - - loră, alii. cărora totală, de şi une-ori taxa dobândel. : este forte mică, se ridică, pe fie-care anii, la deci şi sute de miliGne, și silescii pe guverne a prelua asu=' 

| 21
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pra averei cetățenilorii,. imposite “din ce: în ce. mai 
grele, preluări. ce vâtimă producţiunea, privându-o de 
unulii. din cele trei. principale instrumente ale ej, .... 
-:: Aceste: raţiuni :aii. făcntă pe -populii ce-şi cunoscii 
bine interesele lori 1) a sili pe guvernul lori să :nu 
mai aibă recursii la împrumuturi, preferândi mărirea 
impositeloră, căci: o 
- 1).Este rău, este nejustit. de a îngreuna: generaţiu- 
nele- fiitâre. pentru nebuniele. generațiunelorii: actuale; 
-+ 2). Pentru “țâră, trâba este:totă aia, oră daca gu- 
vernuli -şi procură banii. prin. imposite stă. prin îm- 

“prumuturi, căci. pioducțiunei,-în ambele casuri, -i se 
smulge totii același.. capitalii, :. pentru. consumaţiunele 
publice. Acesta! nu .încetădă: de a: fi unii adevării 
chiarii cândiă . Statulă, își. procura sumele imprumu - 
tate din străinătate, : căci contribuabilii. Statului îim- 
prumutatii trebue neapăratii se. acuite aceste.:sume. , 
sa. . iai EEE ID EA E Di AA TE IDE E ALA 
i: 8. =: Dar, trebuv. să spunemii; că. acesti systemii, de 
şi este «celii“: mai; bună, nu. pâte fi. pusii-în practică 
«le 'câtu în“: țările libere: şi luminate, căci :pentru ca 
maţiunele să potă .pune stavile.:guvernelorii de a face 
„cheltueli. fără rostă, trebue să. o scie şi-:să o..potă 

pe : y ARI 

„face, Pe::lângă- acestea, -pentru -ca ele:de: buna ;;voie-. 
Să consimță'a:se adăoga. impositele existente, trebue 
Să aibă încredere. în guvernul lori... sie 
: » Acesta s'a:spetrecutii şi se petrece în: Anglia: unde 
datoria. publică a» diminuatii' și diniinuă, mereii, de 6re: 

„ “Ce: aceia: a; Franţei 'cresce;;:: Acelaşi lucru se. petrece 
„acumii în Statele-Unite:.! Cetăţenii acestei 'republici 
- priimescii ::voiosii:a suporta, „pentru: câții-va tinipu, 
imposite;mari; spre a-stinge. datoria:i publică,;: făcuta 
cu; otâsiunea: ultimului: resbelii-:d 

„pentru; desființarea» sclavie; „i:     
pa Dal 

::_ Unii altii consiliii-:ce economisti daii” guverneloră în * 
"5 Angli, Americanirdin Statele-Unite,!: sii ta tu 

ia : 

intre: Nord şi Sud,
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acestă privință este. ca. ele să ptimai întreprindă lu- 
crăzi," travaliură -pentru cari. sunt necomprtinte, și să 
se mărginâscă, câtă -s'arii- put 1nai multi, în produc- 
iunea securităței și celorii-l-aite serviciuri generale 
cari au poti fi lăsate la inițiativa particulariă; să 
mărginâscă pe câti:se pâte:mal: multă cheltuelele. - 

Numai așa, guvernele an vorii mai contracta da- 
tori i cotat a a Ma 

Maxima DOmiie Giofrin: econo:nis'este sopgintea ne: 
dipendenţei şi libertăţei este tuții “așa de adevărată 

  

pentru populii, ca:și pentru individ i ti i. 

9; După cel mai buni 'econoniisti! imprumutul 
din partea: unul: guvernă,: nu pâte: avea”, fără "numai 
uă singură scusă admisibilă: necesitatea, dar" necesi2 
tatea absolută, care nu se pâte 'întrevedea; fără din 
uă invasiune de respinsi, sâii de! uă revoluțiune: de 
reparatii, sâii-de: ună famete generală, ot 

va i . aj , 
4 

„10.— D. Du Pynoge gice: „Scrutaţi, interogati cifre=: 
„le .datorielorii publice, examinați una câte una sume-: 

costă scumpă. ...... iii 

le cele compunii, 'ce întrebuințare ele ai priimitii; şi 
v& veţi convinge. pe .dată ca ayii.tagiele ce ele aii pro- 

“curată wati fostii nici-uă dată “jroporţionate cu sar-. 
cinele, ce ele ai impusti; Sâ cti căduti în prepastia 
dilapidaţiunelorii şi guerelorii, sâii ai. fostii absorbite 
de travaliuli care ari fi fostii mai bine şi mai ccono- 
micamente făcute de industria privată, de câta de pu- 
terile publice. “La nici-ună altii subjecti, de “sigură, 
nu S'arii putea potrivi așa de bine cuvintele -lui Fran= 
klin: Experienţa este uă scolă în care lecţiunele 

N a. ua 
-„A--veniti timpulă ca ele: să profite populiloră,« .: 

IE aa ti “FINE, 
Pe i pe |



: OMISIUNI. . 

La paginea 3, Subi cuventuli introducţiune, trebue- adăogati: Discursă. Doe 

La paginea 14, după rândul 12-lea trebue adăo-. gat: Ra 
» Economiei Politice 4 sta făcutii mai multe impu- tări. Lasămii pe ună .celebru economistii italianu (Boc-. cardo) a expune a ceste acusațiuni şi ale refuta. . “„Socialistii acusă sciința nâstră că nu este de câtu: "ui nudă historiă de enomene, tără să scie ase în ă]-. ţa la unii systemii pe care să-li înțel6gă toți; se măr-- ginesce a descri lumea socială așa cumi este, fără, a se ispiti să-o facă oșa cumi arii trebui să fie. N - „Imputarea e ner6dă, daca autorii vori să, impue- economiei politice datoria de a susține uă natură. ar- tificiale unei natură naturale.: 'Toti așa ari trebui să se condamne și: fysica pentru că n'a sciuti să neu-. tralise trăsnetulii, - şi geologia pentru că nu opresce irumpțiunea vulcaniloră. Economia contemplativă (Sci: înța) artă legile naturale ale conviăţiuirei omenesci,. ocupându-se numai a Săsi adevărul. Economia. ope-. rativă (Artea) administră mediile spre. a detuna ob-: stacolele ce se opunii la domeniulă legilorii naturale, propuiudu-și de fine efectuarea binelui. Sa : - „Ner6da, acusațiune devine falsă și de rea credinţă,. pentru că necun6sce remegiile ce economia” politică Dune În ainte spre a însănttoși răul ce. întristedă ocietatea umană. Nudă şi rece historiă- de fenomene ste uă sciință, ce nu tinde la altii, fără numai a coni- 

a
 

e 
a
 

e
 

e 
a
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“bate tâte formele. de despotismii, de - privelegiii, de “monopolă!  Uă scjință ce se pâte defini Doctrina li- dertăţei umane! Uni mare folosii va aduce Economia Politică în diua în care legislațiunea populilorii neci- vilisați va încetă de a consacra monopolul şi usur- Paţiunea, în contra cărora economia politică se însur= ge. Ea este uă. scitnță militantă : învinșit săi nea- mici trebue să se retragă. din arenă, ca gladiatorele ce numai vede nici-unii adversarii cu care să se lup= tetoţi Omenii ară deveni virtuoși: şi nemortali,  Pre- cumii arit deveni neutile morala şi medecina, cândii Omenil arii fi virtuoși și remortali, totă aşa economia (ca arte operativă) n'ară mat ave rațiune de a exista din țliua în care societatea va fi organisată pe base rațio-. nali pe cari economia contemplativă le a găsitii.e 

La paginea 60, finele No. 5, trebue” adăogatii:: Proprietatea mobiliariă *conține şi proprietatea 'in- dustrială.  Printwacâsta, se înțelege dreptulii exclu- sivi ce aparţine inventatorului de a exploata desco- „perirea sea, ali fabricantului de a se servi de unii de-.- semnii  sâi unii modelii nuoii;de a însemna produsele s6le printr'uă marcă specială şi distinsă, ali scriitorului ce a făcutii uă curte de a se bucura de prețiulii vân- dărei (proprietatea literari). Mat târdii, vomi vor- bi ce-va despre brevetele de invențiuni (vezi Ao, 11, capă XI, pariea' II), ce protege proprietatea indu- . strială în contra usurpațiunei , contrafacerei , - delictă speciali, pedepsitii de codul penale, 

..- La paginea 206, în ainte de capitulă XVII, ire- bue adăogati : 
„a Apendice la capitele XI—XVL. „.Exposiţiunile produseloră industriei ai începutii 
prevedeaii consecuinţele acestoră mari lupte induş= 

„în “Europa în 1798, Prima fu locală. P'atunci nu se
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“toiale. ale: populilorii: După 60 de 

stală, -chiatrii! în;Liondra;; Apoi „vei 'exposiţiunea.. u- niversală: din, Paris, ținută în «annlii;trecutii,: Aa, ex- . puserămit - și..noi. Românii: objecte: alo: industriei -n6- Se) ir i Pe caii Morala, 'exposiţiunilorit universale: “t0tă lumea are ttrebuință de, pace, — dependinţa reciprocă :a: națiuni- loră,.—- abondanţa tutulor bunurilor. subt -regimuli libertăței,-— lipsi: relativă Subt-.regimulă' restricțiuni- , lori, — ameliorarea; produselorii,. | a 
ni te ze e „La. finele, No. 8, paginea 249, trebiie adiogalii : -.. 

La fipsarea prețiului. pâtnei şi. cărnei, . guvernămin- tele se -adjutoredă cu. mercuriălele. - Acestea sunt, ni- ste state periodice, făcute de autorităţile comunale, ce ai poliţia. târgurilori, despre 'preţiulii corentă ali principalelorii. produse ce. se vândă în terguri, ca grânele, furagele, combustibelele,: - MI 
. i . 

La paginea 272, rândulă ali 3-lea, după cuvân- tulă personală din rândul ali cincilea, trebue ună punti. şi virzulă în loci de punti - şi adăogati: 3) creditulii “privati, -și 4) creditul publică, : 
Aici. vomă: vorbi numat 'de creditulii privată, fiindă -că ami vorbiti despre creditul publici  subt. No. 7 și. 8 de la capi. VI, şi vomă mai vorbi în partea 2-a No..5, capii XVII. și în partea III, ultimulă capi... 

- Lafinele No. 9 de la paginea 291, trebue adăogatii: 
1) La not, sai făcată uă singură .cercare,:subt Vodă Cuza. Acestă primă exposiţiune n'a pră fostă strălucitâre.. Do 2tunc), se faci mereii exposițiuni de, produse agricole şi bele-arţi. Iar în anulii acesta, Societatea fermană (după cumă ami vă "datii în precuvântare) a luată ; — apre raşinea nâstră a Rămâni- lori, — inițiativa de a face uă cxpisiţiune de produsele 'urţiloră Şi meseriilor, în 

ani: (în 1851), An- glia deschise industriei ;lumei întregi Palatulu. de Cri.- 
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"! Buhele efecte: ale. creditului. fonciarii “depândă. de 
desleganica,. acestei: cestiuni : co. aparține. dreptului ci- 
vilă: cumi.se pote împăca împrumulă - cu; scadență 
lungă, și inemobilitatea, gagiului “cu răpedea- și” facila 
disposiţiune. a-fonduriloră imprumutate.? ;..... ;.: 

u „. :Subt No, 7, amii arătată „că-eredifulii publică a'resol-.. 
vată..de multă “acestă” problemii. - Imprumuturile Sta: . 
tului . sunt cu scadenţă. lungă și :chiară „perpetue şi 
cu :t0te .astea:: ori cine are e/ecte „publace :pâte. găsi 
ori cândă bani. în schimbulă lori. . Datorimit. acâsta 
crâațiunei : renditei. şi : deschiderel cărței. eci mari, !), 

“- De-şi,: după. cumiu seimiă,. Statultă nu so oblică a rem- 
bursa .nici uă dată, sâi promite a face acâstăi-rem- 
bursare : succesivamente, 1+ scadenţe lungi, prin adju- 
toiul amortisementului, titlele: emise:de dânsulă sunt 
căutate, : din: causa regularităței. cu care elă. ÎŞI îm- 
plinesce obligațiunile -sle. Acesta permite. titlelori 
de rendită, însemnate cu uă valâre cunoscută tutu- 
loră. și. uniformă, de a 'se transmite. din mână în mâ- 
nă, de a avă cursă în piații.. In: loculii liberaţinnei 

„ debitorului, se. obține. uă facilă suustituțiune de. cre- 
ditari. IN a aa aa i 

„i Aci este totii: nodul cestiunei creditului fonciarii. 

-, Za najihea 291; rânduit 18, trebue adăogată: 
Cuvântului dochi;-vine de la grecesculii doyatov, “re: - 

ceptaculii. . In Angha,: se dă acâstă numire nu numai 
magazinelori unde se depunii mărfile, ci şi travaliu- 

„ riloră. hydraulice „destinate a priimi, a repara si a 
construi corăbiile. . 
 Dockurile propriii dise sunt stabilimente mari ce 
contribuă multă la înavuţirea Angliloră. Ele se com-- 
PUD : 
-::1) De unii systemii: de -dockuri propriii dise, basine 
cu apă avendă stăvilare; n a 

1): Registru în care se înscrie datoriile -ce are a plăti Statulă. 
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2) De schiaiuri preparate şi avândă tote dichisele pentru. priimirea şi -descărcarea năvelorii și pentra mutarea mărfilorii; DI aaa MI - 3) Şopr6ne mari şi bastimente considerabile. desti- Date  magasinagiului - publici, avândi totii ce trebue „pentru facila priimire, câatărirea, verificațiunea, bună conservațiune și rexpediţiunea a totă felulă de mărfi; 4) De uă împrojmuire “complectă şi secura, de uă „Supraveghiăre” organisată Spre a preveni ori-ce spo- liaţiune ; i Si Pe 5) De uă administrăţiune contralisândi pentru ne- gocetori t6te operațiunil6. de vamă (intrare, eşire, tran- sită); i SR a 6) De mecanismul waranteloră, și. împrumuturi = lorii pe Consemnațiune; şi. 
_-:7) We facultatea de întreposită reală !) acordată de guvern acestul felii de stabilimenţe, 

La finele- No. 9 paginea 343 trebue adăogatii : * Trebue să spunemi ce-va' și despre zollverein. Comerciulii' suferea de mulțimea de drepturi vatnale ce trebuia să plătâscă mărfle percurgândi Germania, divisată. într'uă mulțime “de State. După, îndemnuli Prusiei, aceste State ai. formatii Succesivamente uă asociațiune vamală, numită Zollverein, de la. duoă cu- " vinte germane: zoll,: vamă, şi verein, asociaţiune.. Consecuinţele economice ale zollvereinului sunt; a-. cestea: .. Cca . i 1). Reducerea cheltuelilorii de percepțiune şi de ad- 
„_1) Prin întreposite se înțelege locurile în cari mările potă A - conservate 'şi, la urmă, retrase de acolo şi date consumațiunei. Întrepositulă- propriii disii s6ă reali este unii megazină ținută de administrațiunea vămei in care mărfile venindă ..- aforă “potă A depuse fără a plăti drepturile varoale ;. ele potă dar fi reexporta- te plătindă numaj cheltaelile de magazinagiii, scă, daca sunt de- stinate pentru consomaţiunea intericră, să plătescă drepturile va- male numai. în momentulii expediţiunei pentru târgurile naţionale.  
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ministraţiune. din causa 'suprimărei liniilorii vamale între Statele asociate; . .... | a 

2). Răpedea desvoltare industrială a acestori State, din causa aplicațiunei liberului schimbă relațiunile "orii comerciale ; II . ” 3). .Grescerea cifrei primitive a recetelori lori din vămi, prin moderaţiunea tarife, ceea ce a adusi Spo- - rirea consumaţiunei; .. m Se 4).. Posibilitatea de a încheea tractate avantagese “cu străinătatea; RI e 
5). Crescerea comerciului uniuuei cu străinătatea ; și 6). Orescerea din puntulii de vedere ali importan- . . el politice, unitatea politică trebuinidii să 6să din uni- * tatea vamali. NE -. A 

„ Tâte aceste. avantage stai realisatăi pentru Prusia, . ce a luati inițiativa acestei asociaţiuni. Ea a deve- niti, în urma resbelului de la Sadova, mat dâmaa Germaniei. DIR 

„La finele No, 1 paginea 435, trebue adăogată: . „.. Intre perderile: ce absenteismuli caus6dă unei na- țiuni intră şi emsgraţitinea, 'care pâte fi definită: uă “ exportațiune de travaliă” și de capitală. -Ea are loci câodiă unii muncitori sâă capitalisti credii a pute ame- liora situaţiunea lorii abandonând ț6ra în care ei s'âu născutii, spre a se stabili într'uă altă teră. Vorbindii despre -tolonii-, ami arătat că emi- “grațiunea a avută - loci din cea mai în altă anticui- tate. Chiarii astădi, ea se.face petuă scară mare, -. „Aci, ea plâcă dintruă: țâră civilisată întru (eră. barbară, și atunci este causată s6ii de crescerea po- pulațiunei 1), s&i de neajunsurile causate de unii gu- 

DOR a MR ISA ȘI _ j 1) Germanii şi Angiii ce emigră în America și în orientulă Eu- ropei, 
'
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vernii răă, lipsa de securitate; : sarcing publice . grele; etc., 1) sâii din certele religi6se ?) și: politice “ale unut - Stată. î);"şi-aci este: unii“refluxi'ală barbariey asupra civilisățiunei.: initieze e ae pita Țâra de unde plâcă emigrații remâne! săracă de ca: pitalurile 'ce 'iaă- cu dânşii: 'şi” de ceea 'ce : ca Sarii fi : înayuţitu prin munca, lorit (tegi Noa2, capi. 1V, par- „ten I şi capi V, Partea III). se i, "Mai este: emigrațiune interidră: „Precum aim -a- Tâtatii vorbindă despre industria manufacturiariă;” con- * trele de: producţiune: 'crâate de isystemulii  protectore, atragă :pe muucitori.. Locuitorii :sateloriă ;le abaândonă şi meigii în Orașe, îi tn potire inci a 

“i sii 

- bă Daginea 447 ; finele. No. 8, trebue addogată : = Aici, este loculii a vorbi despre: serbătorile publi- „60, naţionale. i i ţie „Cheltuelile ce se faci cu serbările publice intră în “categorica consumaţiunilori neproductive, despre cari . "anii tractatii în capii 1]. Aducemii: a-minte. că:subt No. 5 de-la capi. ami dist ca cualitatea consumatorului, Ru Schimbă natura consumaținnilorii.  Uă cosisinui= țiune publică pote să fie productivă stă neproductivă, | toli așa ca uă consuinațiune privată. Subt No. 4 de la apă IL, ami arctati că consuniaţiunile neproduc- tive Sunt voluntarii și nevoluntarii... Hei bine! con- sumaţiunile neproductive- âle serbărilorii „publice. ai curi6sa - proprietate de. a aparțiae ambelori catego- ril.. Ele sunt voluntarii, întru câtă privesce guver- „Nământulii și totii de uă dată nevoluntarit întru cât 

:) Bulgarii, Serbii şi Grecif co aii venită la.noi și în: Rusia. ) Francesii emigrați în Prusia, în urma Tevocăre! ediefului de Nantes. Flamandii emigrați în Angliu din causa tyraniel Ispa- nici; Evreii. . - - *) Emigraţiunea Barvariloră : în mediuli-evii. şi mai în urmă a - Turciloră, . , i : 
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privesce pe particolari, căci autoritate, sciindii, ti..- truge valori întruni modi neproductivii, de Gre-ce. particularii sunt netoiți s*o facă, indemnându-sc unii cu alții a-şi ilumina casele, și a lăsa travaliuli spre a urma paradele, . a asculta musica, a privi la ilumi- 
națiuni şi la focurile de artificii. 

Așa dar națiunea perde nu numai valGrea lucruri- lori ce se consumă, dar şi travaliulii ce cra să se. 
facă, daca marii fi fostii serbarea. Asupra marei per- 
derei resuitândii din nelucrare, trămitemi la cele ce ami disii în capitolele III și X (No, 3) partea 1, şi în capitolulii II (No. 4 şi 5). alii acestei. părți. Subt 
No. 5 alui acusti ultimi capitoli, ami învederati ab- surditatea argumentulă că, corsumândii lacruri foră 
trebuință se dă avântii: 'comerciului, se alimenteqă travaliului, Ta A 

Prin urroare, serbiăks Publice, din puntulă de. ve- 
dere economici, adicii;%oritiii, sunt condamnabile. 

” SA 
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