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Necesitatea de a se îneueaja de către Statul Romin | 
anumite industrii!) 

£ - 
. 

Necesitatea de a se încuraja de către Statul Romina anu- 
mite industrii, este una din problemele noastre economice, 
ameninţată, mat ales de citeva luni, să degenereze, dintr'o 
discuţiune inălțătoare şi plină de foloase, într'o polemică fără 
sfirșit, ce nu ne poate duce decit la vrajbă şi pagubă. Aceasta, 
atunci cînd nu numai ţările Europei Continentale, ci chiar 
Anglia, ţara clasică a liberului schimb, e bintuită de un vint 
protecţionist, cel puţin ca mijloc de represalir contra ţărilor 
protecţioniste, după cit se vede din discursurile unora din 
oamenil politici englezi. 

Va fi vorba în această cercetare, ce întreprind, de o ces- 
tiune economică locală, privindu-ne pe not, Rominil din Regat, 
cu mijloacele de cari dispunem și mediul in care ne găsim. 
Dar cum industria, în mersul evolutiv al omenirel, corespunde 
la diversele popoare din lume cu un pas înainte pe calea pro: 
greselor lor culturale şi technice, cred că e datoria oamenilor 
cu o cultură ştiinţifică şi technică să intervină in discuţiunile 
începute şi cu argumente temeinice, izvorite din examinarea 
propriilor noastre interese naţionale și culese din studiul con. 
diţiunilor noastre speciale, să clarifice împrejurările şi să lu- 
mmineze ţara, în soluţiunile ce trebuesc date unel așa de im- 
portante probleme economice. 

Industria s'a născut fără indoeală odată cu omul şi pro- 
babil s'a manifestat cu primele prăjini şi ciomege de lemn, 

1) Acest mic studii a fost scris În vederea une! cumunicări anunțate În 
Congresul « Asociaţiunii romine pentru Înaintarea şi răspindirea şuiințelor», pe 
Care Înst din împrejurări neprevărate nu sam pulul-o ace atunci.
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Pentrucă, dintr'o pornire pe care o cred şi sper să o 
dovedesc greșită şi foarte dăunătoare desvoltărei noastre eco- 
nomice, era nevoe în acea lucrare să se demonstreze, că nu- 
mai prin munca agricolă în Țara Romînească se măreşte pe 
de o parte cifra exportului, iar pe de altă parte se micşorează 
cifra importului. Teza fiind acolo de a se dovedi, că toate 
nenorocirile economiei naţionale provin din pricină că noi, 
voind să protejăm industria, am sacrificat agricultura și 
tîrgul internaţional, în special cel austriac, pentru vite, — 
trebuia deci, pentru a se putea argumenta o asemenea teză 
contra începuturilor noastre industriale, ca fabricaţiunea brîn- 
zeturilor, care e o industrie anexă agriculturei, dar în defi- 
nitiv o industrie, în înțelesul ce se dă astăzi cuvintului in- 
dustrie, — se şi zice în limbagiul curent «/aricafiunea brînze. 
Zurilor» şi nu «cultura brinzeturilor» —s'o treacă chiar cu men- 
țiune specială printre muncile agricole, fiindcă desvoltarea ei 
actuală, pe lîngă că constitue un export prin brinzeturile mai 
ordinare ce se trimit pe piaţa Constantinopolului și a altor 
cîteva orășele de pe coastele Levantului, dar a micşorat şi 
importul brinzeturilor de lux, care se aduceai și se aduc încă 
din străinătate. Astfel că era nevoie, pentru ca să se poată 
susține teza contra industriei, ca fabricaţiunea brînzeturilor să 
fie scoasă dela industrii şi trecută printre cu/furi/e agricole. 

Pe cînd cultura zarzavaturilor, care constitue o muncă 
eminamente agricolă — ari pămîntul, sapi cu sapa şi sădeşti 
şi răsădeşti pentru ca să le obţii — trebuia numărată printre 
industrii, fiindcă, din nenorocire pentru economia noastră 
generală și spre ruşinea noastră a tuturor şi în special a 
agricultorilor, această bănoasă îndeletnicire agricolă nu e 
săvirşită la noi în ţară de elementul romînesc autochton, 
cum e în natura lucrurilor, ci de braţe străine şi dovedite 
chiar vrăşmaşe nouă, care duc cu ele peste graniţă tot profitul 
ce-l dă această indispensabilă și mănoasă cultură. Şi această 
cifră, suptă dela noi de străini prin cultura zarzavaturilor, 

cîntăreşte binișor în învinuirile ce trebuiaii să se aducă industriei. 
Daii acest exemplu, fără cea mai mică veleitate de cri: 

tică din parte-mi a acelei lucrări, rugînd chiar cu isistenţă 
s'o citească pe toţi cei ce n'aii avut încă ocasiunea, pentru ca 
fiecare s'o judece neinfluenţat de opiniuni contrare şi numai 
după valoarea și temeinicia argumentelor presintate acolo. 

A trebuit însă să presint acest mod de argumentaie, 
într'o cestiune așa de importantă faţă cu intereesele noastre 
economice, penuu ca să se vadă, unde ne poate duce cearta
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pe cuvinte şi ce teribil are să fie pentru prosperitatea eco: 

nomiei noastre naţionale, pe care cu toţii o urmărim, dacă 

ne vom apuca să sucim şi să denaturăm sensul lucrurilor, 

numa! pentru a combate pe adversari în faţa naivilor saii pe 

hirtie. 
Fiindcă ei înțeleg foarte bine, ca cineva să aibă un 

mod al săi de a vedea, cu anumite norme, în aprecierea unor 

fenomene economice ; dar, fără să se presinte o motivare şi 

documentare contra modului actual de a judeca în asemenea 

cestiuni, să vie cineva ca din senin şi numai cu un criteriă de 

clasificare atit de elastic, încît pe baza lu! să se poată trece 

fabricaţiunea brinzeturilor printre cu/furi/e agricole, Yar cul- 

tura sarsavalurilor printre industrii, e o libertate de siste- 

matizare, ce depăşeşte limitele celer mat largi toleranţe ad: 

mise în aprecieri, şi ar fi să se înlăture orice posibilitate de 

înţelegere şi discuţiune. 

Trebue dar, cum am spus-o şi altădată, ca in studil 

de o aşa mare importanţă să procedăm nu numa! cu metodă, 

dar, in primul rind, cu cea mal strictă obiectivitate, încit so- 

luţiunile la care vom ajunge să fie conclusiunile logice ale 

cercetărilor făcute cu materialul de studiat şi de interpretat. 

ntr'un aşa scop, am căutat atunci ca şi acum să provoc, 

in direcţiunea resolvărei problemelor economice la ordinea 

zilei, cercetări nepărtinitoare şi sistematice din partea oame- 

nilor de știință şi a economiştilor de catedră din această ţară, 

tocmai pentru ca ei să nu poată fi bănuiţi de interese sai 

preferință fie către agricultură, fie către industrie. 

= * 
* 

Pentru ca industriei noastre să i se poată aduce învi- 

nuirile ce unil i le fac «de a fi cauza ruinei noastre econo- 

mice şi în special a agriculture!», ar trebui dovedit: 

a) că la alcătuirea convențiilor noastre vamale, incherate 

pănă acum, aă predominat preocupări protecţioniste şi că s'a 

sacrificat prin ele, cu bună seamă şi fără nici o rezervă, in: 

teresele noastre agricole şi zootechnice, numai în vederea in: 

troducerei şi desvoltărei industriilor în țară ; 

6) că taxele percepute la intrarea diverselor mărluri, 

ce se aduc în ţară, ai fost şi sint aşa de urcate, incit ele 

reprezintă un procent din valoarea importului, care trece cu 

mult peste taxele de fiscalitate, constituind un protecţionism 

apăsător, sub povara căruia s'a ingreulat tralul și s'a restrins
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consumațiunea multor produse, ce eraii şi sînt indispensabile 
fie desvoltărei fisice, fie celei culturale şi economice a na- 

ţiunei ; 
c) că sacrificiile băneşti făcute de Stat cu încurajarea 

industriilor sînt exagerate şi împovărătoare, atît ca cifră abso- 
lută față de puterile noastre financiare, cît şi față de progre- 
sele realizate de industriile existente. 

Fără asemenea dovezi, și numai cu argumente trase din 
discuţiunile doctrinare pe tema existenţei materiilor prime şi 
combustibilului, abundenței brațelor, ieftinătății capitalului, 
saii din interpretarea unor exemple izolate, ne vom combate 
şi învinge reciproc, vom fi cind protecţionişti, cînd liberi schim- 
biști, — va depinde mai ales de publicul la care ne vom 
adresa —, dar nu vom resolva astfel problema noastră locală, 

care cere cu toate acestea o deslegare complectă, 
Că în interesul cestiunei e absolută nevoe de discuţiune, 

nici nu mai încape îndoeală, dar pe baze, cu norme și după 
criterii în mod ştiinţific stabilite și care să ne poată duce 
la o soluţiune. 

1 

Pentru ca să întru în cercetarea și susținerea tezei ce 
mi-am propus să dovedesc, daii tabloul No. 1 care conţine 
cifrele exportului şi importului nostru dela 1871 încoace, in- 
casările din taxele vamale şi cit reprezintă la sută din valoarea 
importului nostru acele taxe vamale percepute. Procentul s'a 
calculat la totalitatea mărfurilor importate, făra să se facă o 
defalcare între articolele scutite şi cele taxate, fiindcă pe de 
o parte, în acusaţiunile care se aduc industriei și protecţio- 
nis ului nostru, e vorba de sarcina globală protecţionistă la 
întregul tribut, taxat ori nu, ce-l plătim străinătății; iar pe 
de altă parte pentrucă ar fi foarte greii, dacă nu imposibil, 
să se poată stabili exact c7ze şi cî/ profită, dintre agrarieni 
şi industriaşi, direct şi indirect, mai mult din articolele scutite. 

Acest tabloii — oricare ar fi exageraţiunile 1) de evaluare 
ale unora dintre articolele din tarif, oricare ar fi fraudele 

1) Din această cauză cifra importului poate să fie cu 1$—25%/0 ma! 

urcată decît cea reală la multe din articole, şi dec! şi coeficientul de atita la 

%jo ad valorem, calculat de no! după acest tabloii, are să fie mal redus 
decît cel adevărat într'o proporţie corespunzătoare, Pentru aceste considerațiun! 

dati tabloul No. 3, calculat după eza/ările din statistica comerciului pe 1992, 
în care se pot vedea coeficienţi calculaț! după datele actuale şi evita unele 
confuziuni.
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vamale și unele lipsuri de înregistrare la import şi export — 

întru cît el represintă exact cifrele din statistica Ministerului 

de Finance şi e de presupus că exageraţiunile, erorile ori 

fraudele se întind la totalul anilor studiaţi, și întru cit ad: 

versari! industriel s'a servit de cifrele din el,— acest tabloi, 

este cel mai important și aproape singurul document în ce 

priveşte orientarea sforţărilor noastre economice şi cel mai 

temeinic şi de necontestat argument, pentru a restabili dreapta 

judecată în acusaţiunile care s'aii adus şi se aduc pe baza lut 

încercărilor noastre industriale. 

El este cu atit mat instructiv, cu cit în această perioadă 

de 32 ani, foarte scurtă pentru viaţa unut popor, economia 

noastră naţională a trecut prin 4 regimuri vamale deosebite. 

* * 
Li 

Încep cu orientarea politicei noastre economice. 

Dacă ar fi să judecăm după balanţa comercială, oricare 

ar fi rolul ce-l joacă în cifra exportului nostru anil bun! şi 

anii ră! agricol, pare, după cifrele acestui tabloi, că ţării îi 

mergea mult mai bine sub dominaţiunea turcească (1). În ade- 

văr, deşi pănă la 1876 nor am suferit, în ceeace priveşte ta- 

riful vamal, regimul de suzeranitate, adică no! nu aveam drep: 

tul să iîncheem convenţii vamale, ci percepeam pentru acea 

perioadă taxa de 71/3%:0 ad valorem, totuși in anil anteriori 

lu! 1876 cifra exportului întrecea importul, cu toate că taxele 

vamale, atit după tarif cît şi din incasările realizate, în medie 

6,6690, sint superioare regimului vamal următor. Ceea ce denotă 

că nu fazele vamale eraă factorul de căpetenie in determi: 

narea importului nostru pe acele timpur), şi e chiar o probă 

palpabilă de greşala la care s'ar expune, cel cari ar judeca 

starea noastră economică de atunci numar după cilrele im: 

portului şi exportului, şi nu ar ţine seamă de slaba noastră 

putere de consumaţie de produse străine şi de rolul ce-l avea 

industria casnică şi cea naţională în satisfacerea nevoilor eco- 

nomice de pe acele vremuri. 

De aici incepe chiar prima dovadă, că protecţionismul 

nostru industrial era cu totul străin, — de fapt el nici nu 

exista, — de lipsurile ce se simţea în desvoltarea noas- 

tră economică ; şi neajunsurile, foarte mart şi foarte multe, de 

care sufeream, trebuesc căutate în altă pante, nu in acusarea 

slabelor noastre inceputuri industriale. Din contră, tocmai 

faptul că nu ne-am interesat de meseriile şi negoţul romi-
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nesc, de atunci de cînd trebuia, este adevărata vină care ni 

se poate pe drept aduce, ca neprevedere în organizarea ac 

tivităţii naţionale. 

Dela 1876— 1886 urmează prima eră convenţională, în 

care, atît după taxările articolelor în tarif, cît şi după perce- 

perile realizate, avem taxele cele mai scăzute, în medie de 

4,38%; ad valorem, în toată această perioadă de 32 de ani. Adecă: 

un regim aproape liber schimbist, tocmai cum cer agrarienii 

de azi, fiindcă atunci, fapt cunoscut de toată lumea, prin în- 

cheerea de convenţiuni s'a urmărit în primul rînd un scop 

politic, şi numai unde ni se îngăduia şi din cînd în cînd sa 

obținut apărarea a cîtorva interese economice. Tariful nostru 

a fost alcătuit de cei din Viena. În special s'a sacrificat atunci 

orice interese industriale în faţa nevoilor politice în care ne- 

găseam şi pentru a se asigura un debușeiă cerealelor şi vi: 

'elor noastre. Cu toate acestea cifra importului întrecea deja 

exportul, ceeace denotă iar că şi în această perioadă nu taxele 

vamale și în special nu protecţiunea industriei era factorul 

hotăritor în influențarea importului nostru, cum o pretind cei 

cari s'aii grăbit să învinuească industria. 

Înainte de a merge mai departe, trebue să atrag 

atenţiunea asupra faptului, că în aceste două perioade indus- 

tria naţională a suferit cele mai grele lovituri : 

1. Pentrucă atunci s'a facut mai accesibilă piața noas- 

tră produselor industriale străine, — prin deschiderea liniilor de 

cale ferată care ai început, în 1872 şi 1873, să fie puse în 

circulaţie pe mai bine de 1300 Kim., — fabricatele naţionale 

fiind pe toată linia concurate şi înlăturate de cele străine, lă- 

sînd astfel pradă neştiinţei și nepregătirei lor o întreagă clasă 

de muncitori naţionali și umplind ţara, pentru desfacerea 

acestor mărfuri ori confecţionarea unora din ele, și în paguba 

elementului autochton, de un puhoi nesfirşit de elemente 

străine. !) 
2. Pentrucă, după cum se poate vedea din textele con- 

venţiilor încheiate, în aceste două perioade nu s'a putut da . 

prin tariful vamal nici o ocrotire fabricatelor industriale con- 

tra concurenţei ce le-o făceaii produsele străine, prin deschi- 

derea căilor ferate, — din contră, atunci s'a căutat prin tarife 

  

1) A. C. Cuza, Meseriaşul Romin.
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să se obfină,' cel puţin pe hirtie, debuşeuri cerealelor şi 
vitelor noastre, sacrificind orice interese industriale. 

3. Pentrucă în acest interval dela 1871—1886 tim- 
purile aii fost astfel, că nu s'a făcut aproape nimic cu pri- 
vire la organizarea meseriilor ori încurajarea industriilor, care 
se puteaii desvolta în ţară. 

E drept că, sub povara problemelor economice cari 
zilnic ne năpădesc, se înfiinţează la 1883 Ministerul Agricul. 
turei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, dar efectele inriurirel 
acestei noui instituţiuni asupra industriei naţionale nu se puteai 
resimţi in aceste perioade. 

Tot aci trebue să atrag atenţiunea tuturor acelora cari 
judecă cu nepărtinire asupra faptului — de mare însemnătate 
atit pentru precauţiunile ce va trebui să luăm pe viitor, cit 
şi cu privire la acusaţiunile ce se aduc industriei, — că ţările 
cu care aveam convenţiuni deja în 1875 incep să pună taxe 
la importul de vite și cereale!), în ciuda sacrificărei industriei 
naţionale şi a stipulaţiunilor din convenţiunile încheiate, pentru 
a ne asigura debnşeuri cerealelor şi vitelor noastre. În spe: 
cial Austro-Ungaria, dela 1882, cu patru ant înainte de expirarea 
convenţiunei și fără nici o veleilate de ocrohre industrială 
din partea noastră, ci numai sub presiunile Ungariei, pune 
taxe foarte urcate; tar dela 1884, văzind că taxele nu sint 
suficiente, inaugurează era boalelor de vite, cu care avea să 
ne împiedice nu numat exportul nostru de animale vii, dar 
şi transitul de carne tăiată. 

Dela 1886—1891 ţara trece printr'un regim de o reală 
independenţă economică, caracterizat printr'o serioasă ingri- 

jire de soarta intereselor noastre economice. Nici nu se putea 
altfel, căct deși chiar în anul 1876 exportul nostru atinsese o cifră 

necunoscută pănă atunci, dar și importul deja din 1877 incepe 
să intreacă continuă exportul, cu diferenţe în favoarea importului 
variind între 194.000.000 maximum și 16.000.000 minimum 
anual, Balanţă comercială aşa de nefavorabilă, că la reipoirea 
tratatelor de comerciă provoacă o serioasă ingrijire din partea 
celor în drept, și cu atît ma! mare cuvint, că orl cit sar fi 
pus sporul foarte ridicat al importului in sarcina nevoilor pro- 
vocate de regenerarea noastră naţională, care urmă immediat 

  

h C, 7. Bătcoiamu, Citeva cuvinte ec. pag. 9.
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războiului din 1877, dar pănă în 1883 exportul de vite era 
încă în vigoarel), așa că valoarea dată de el se însuma la cifra 
totală a exportului, şi dacă cu toate acestea diferența în favoa- 
rea importului se menţinuse, ea era datorită altor cauze și 
probabil în mare parte lipsei de industrie naţională, acum 
aproape dispărută şi care de sigur în perioada pănă la 1876 
contribuise cu ceva la micşorarea importului. 

Mai cu seamă creștea importul din faptul că fabricatele 
străine, prin ieftinătatea și calitatea lor, nu numai că eliminaseră 
după pieţele rominești produsele naţionale, dar ele mai spo- 
riseră consumaţiunea rominească şi creiaseră chiar trebuințe 
necunoscute pănă atunci în masa cea mare a populațiunei, 
fără ca mijloacele noastre de producţiune să fi crescut în ace- 
laş raport. Încît era fatal ca cei cari se îngrijeaii de soarta 
intereselor noastre economice să ia măsuri, pe de o parte 
spre a mări exportul în proporţie ca să egaleze saii să în- 
treacă importul, iar pe de alta spre a se micșora cifra iim- 
portului, pe cit s'ar fi putut mai mult. 

Ca buni gospodari şi mai cu seamă în fața situațiunei 
plină de griji care ne-o creiase Austro-Ungaria și politica 
protecționistă a Europei Centrale, oamenii politici ai timpului 
încep cu amîndouă de o dată. 

Aşa, chiar cu începutul anului 1886: 

1. Se degrevează, măsură foarte importantă din punctul 
de vedere al învinuirilor aduse industriei, produsele agricole 
de mai bine de 2.000 coo lei anual, taxe care se percepeaii 
la exportul produselor noastre, înlesnind astfel desfacerea pro- 
duselor agricole pe pieţele streine; 

2. Se stabileşte un tarif autonom, prin care pe deo 
parte se redaii fiscului milioanele suprimate dela export, iar 
pe de alta se protegeaii unele industrii în măsură să mai re- 
ducă importul fabricatelor străine şi să ne dea în mină o armă 

de apărare contra țărilor care n'ar respecta pe viitor con- 

venţiunile și angajamentele stabilite în ele; , , 
3. Ca măsură de înaltă prevedere, — fiindcă nimeni dintre 

ai noştri nu dorea un război vamal, ci-l suportaii după ce ni se 

declarase, deci mai curînd sai mai tirziă trebuia să ajungem 
la convenţiuni, adecă zrebuia să facem sacrificii de produse 
industriale în tarif pentru a obţine debuşeuri pentru cerealele şi 

vitele noastre, — s'a votat legea încurajără industriei naţionale, 

1) Vezi tabloul exportului de vite, No. 2. 

. 
Y
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ca paleativ în contra unor asemenea eventualităţi. O probă 
patentă că partisanii cel mat convinşi ai desvoltării indus- 

triilor în ţară sint gata la orice sacrificii de reduceri de 

taxe vamale și că et nu văd într'un tarif vamal numai mij- 

locul d'a pune taxe în raport cu valoarea, cu numărul ope- 

raţiunilor prin care trec și cu importanța economică a diver- 

selor mărfuri, cari compun diferitele articole din tarif, ci, ple- 

cînd dela principiul <do ut des», ei îl consideră mai ales ca 

singurul mijloc eficace de a ne înarma pe cale pacinică contra 
țărilor care ne-ar închide debuşeurile pentru cereale şi vi- 

tele noastre și n'ar respecta convenţiunile închetate. Căci ei 

ştii că, populaţiunea ţării fiind în proporţie de circa 80% 

agricolă, debușeul industriilor naţionale atirnă aproape în to: 

talitatea lui de puterea de consumajie a acestei populaţiuni, 

adecă de starea er materială, cu alte cuvinte de renu/atilifalea 

agriculturei noastre. ” 
De aceea industriaşii ai fost și sînt cei d'întil dispuşi 

să sacrifice dintre produsele industriale din tarif, dar e! cer 

pe de o parte ca acele sacrificii să se facă în schimbul a 

ceva real şi ce egală valoare, far pe de alta să fieo alegere 

şi clasare în şirul industriilor de sacrificat şi o cunoştinţă apro: 

fundată a puterilor de producţie ale ţărei în alcătuirea tarilului 

vamal. 
Această atitudine a economiştilor noștri, zişi protecţio- 

nişti, e atit de învederată, că taxele real percepute chiar in 

timpul războtulur vamal şi după tariful autonom din 1886, 

considerat ca perioadă de cel mal straşnic protecţionism in- 

dustrial al nostru, nu represintă decît 6,2790 din valoarea 

importaţiunilor, adică 1,59% mar mult decit în perioada pre: 

cedentă de adevărat liber schimb şi cu 0,39% mai puţin ca 

sub regimul turcesc de 7!js ad valorem. Nici vorbă nu a lost 

deci atunci de Aotărirea de a sacrifica interesele noastre 

agricole şi zootechnice numa? dorinţei de a întemeia in- 

dustrit. 
Astfel că singura şi reala deosebire a acestui tarif au- 

tonom de celelalte, nu stă în urcarea taxelor vamale, ci in 

repartisarea şi selecţionarea acelor urcări, cart se distribuiaă 

astfel: 

22 articole cu o protecţiune de la ş0%j la 180% ad valorem !) 

31 . > > c > 40% > 50f!o > » 

  

1) C, 7. Băiceiamu, Cheva cuvinte asupra politice! noastre vamale, 1899.
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43 articole cu o protecţiune dela 30%i0 la 4000 ad valorem 

113 2 > > > > 2000 » 30% > > 

53 » > > >» 1009 » 20% » > 

382 » o. > scutite » 10% » > 

Aşa cum era întocmit, acel tarif avea multe lacune ca 

technică politico-vamală şi ca tarif de protecţiune, fiindcă pe 

atunci nu existaii nici cifre statistice exacte și multe, după 

care să se orienteze economiștii noștri, nici noi nu aveam con- 

ştiinţa exactă a puterei noastre de producţie, nici nu eram 

destul de pregătiți ca experienţă în alcătuirile de tarife va- 

male, dar în bloc acel tarif era o armă destul de puternică 

pentru a ne apăra interesele noastre economice, în special 

cele agricole şi zootechnice, mai ales faţă de cei cari nu vo- 

aii să ne trateze ca ţară independentă și liberă, cum deve- 

nisem prin războiul independenţei. 

Dela 1891 şi pănă azi trăim sub regimul convenţiunilor 

încheiate între 1891—1894, întocmite și ele în baza unui tarif 

alcătuit în 1891, care e mai puţin protecţionist ca tariful au- 

tonom dela 1886, după chiar declaraţiunea autorilor săi și 

dacă ne raportăm la taxele pe articole 1), care însă, ca incasări 

efective, cu toate reducerile ce s'a mai făcut prin conven- 

ţiuni, este cel mai urcat, 8.460] ad valorem, din tarifele celor 

4 perioade ce examinăm şi întrece cu 2,19% tariful autonom 

din 1886. Acest resultat, care ar părea inexplicabil, întru cit 

un tarif mai scăzut a dat perceperi la 90 mai mari, să le- 

gitimează — întîiă că în perioada dela 1891 — 1892 suprave- 

ghierea la vămi trebue să fi progresat şi fraudele ori erorile 

la taxare ai mai scăzut în favorul incasărilor vamale; — al 2-lea 

că taxele vamale prin tariful dela 1891 s'au urcat şi pe produse 

de mare consum, dar în măsură suportabilă, aşa că trebuinţa 

de a consuma a ţărei n'a fost stinjinită prin acele taxe urcate ; — 

al 3-lea că evaluările la mărfurile întroduse aii fost în această 

perioadă mai apropiate de valorile lor reale. | 

În definitiv, dacă ne raportăm şi la cifra exportului din 

această perioadă, cifră care nu ne indică o prosperitate eco: 

nomică aşa de mare, încît populaţiunea să-şi îi putut plăti 

luxul cumpărărei în mari cantităţi a lucrurilor scumpe şi deci 

1) Procesele Verbale ate Comisiunii dela 1891 în cestiunile tarifului, C. 
Î. Băicoianu, |. c., pag. 38.
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mult taxate, relese că tariful dela 1891 și cel dela 1886 ai 
fost şi se pot considera mai mult ca niște tarife de o fiscali: 
tate pronunţată, decit ca tarife protecţioniste. 

Partea însă slabă și dăunătoare economiel noastre na- 
ţionale, în afară de lacunele de techaică politico-vamală, a 
regimului dela 189:—94 și dela care trebue să ne învăţăm 
minte pe viitor, este că prin convenţiunile atunci incheiate 
cele mai multe state consolidindu-şi pentru ele fiecare unele 
articole din tari, adică ridicindu-ne nouă orice posibilitate 
de a schimba la acele articole taxele vamale pe toată du- 
rata convenţiunei, Yar noi mulţumindu-ne din partea lor, în 
schimbul sacrificiilor ce am făcut prin acele consolidări, numai 
cu clausa naţiunei celei mai favorizate, fără nici o altă re- 
stricţiune și precauţiune, am căzut victime acelora cari aveaă 
interes, cu toate sacrificiile ce le făcusem prin convenţii, să 
ne închidă debuşeurile pentru vitele noastre; cum s'a şi în- 
timplat cu Austro-Ungaria, Germania şi Belgia, cari, in ciuda 
convenţiunilor încheiate, ai inchis prin măsuri veterinare 
graniţele lor introducerii vitelor noastre. Și nor, pe deo parte 
eram legaţi «de mint și de picioare» prin clausa naţiunet celei 
mai favorizate şi prin consolidările unora din articolele tarifului, 
Yar pe de altă parte eram desarmaţi prin faptul că nu dis- 
puneam de un tarif general destul de urcat, cu care să-Y 
putem constringe, denunţind convenţiunile cu cer cart nu le 
respectau, tariful dela 189: fiind prea scăzut ca măsuri de 
represalir. 

Așa că şi în această perioadă, sub regimul căreia ne 
găsim şi azi, industria rominească ca protecţiune tarifară a 
avut foarte grele lovituri de îndurat şi multe sacrificir de su- 
portat, lără c1 cel puţin debușeul vitelor noastre să fi fost 
asigurat; şi aceasta, pe cum sevede, nu din vina industriaşilor. 

Aceasta este, expunind lucrurile în resumat și după acte 
oficiale care se pot controla oricind şi de oricine la Minis- 
terul de Finance şi la cel de Externe !), faimoasa protecţiune 
de care s'a bucurat prim convenții în cel 32 ani din urmă in- 
dustria noastră naţională. Oricine poate deci aprecia, după 
actein adevăr săvirșite şi nu închipuite, dacă industria naţio- 
nală poate fi [acută responsabilă de toate calamitaţile, care in 
ultimii ani s'aă abătut asupra stărel noastre economice. 

  

1) Const. Brăikamu, Couventions de la Roumanie avec les Eta Eraa- 
gers, 1899. Aimirterul de Fimanje, Statistica Comerţului Exterior.
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În resumat, ca protecţiune tarifară avem: 
Dela 1871—1876 industria romînă sufere cea mai te- 

ribilă lovitură prin invazia produselor străine cu deschiderea 
căilor noastre ferate, fiindcă pe atunci alţii, nu noi, ne făceaii 
tarifele, şi deci eram în imposibilitate de a încerca cele mai 
inofensive măsuri de protecțiune industrială. 

Dela 1876—1886 avem și ca stat şi ca naţiune preocu- 
pări politice de ordin aşa de înalt, că orice interese economice 
nu puteaii să fie decit subordonate acelor necesităţi poli- 
tice și în special ac/zvzZafea noastră industrială a plătit grei, 
căci ţara a fost supusă la un regim vamal de adevărat liber 
schimb. 

Dela 1886—1891 se ivesc forțamente preocupări reale 
şi serioase de soarta industriei noastre naţionale, manifestate 
prin tariful autonom şi prin legea încurajării industriei naţio- 
nale, dar eram un stat prea noii, o ţară prea mică şi aveam 
interese agricole şi zootechnice prea covirșitoare, pentru ca să 
nu se sacrifice interesele industriale cerinţelor agricole şi di- 
plomatice ; toate sforţările şi cazul ce sai făcut cu tariful 
autonom aii servit mai mult fiscului și ca represalii pentru 
a încerca să ne asigurăm debuşeul cerealelor şi vitelor noastre 
— dar prea puţin industriei —, perioada acea fiind prea scurtă 
pentru a-și putea da roadele la care ne puteam aştepta. 

Dela 1891—1903 protecționismul nostru îndură pe de 
o parte un regim vamal de o dureroasă amăgire, în ce 
privește asigurarea de debușeuri produselor noastre agricole 
şi zootechnice, prin sacrificarea intereselor industriale, iar 
pe de altă parte, în ce privește desvoltarea fabricatelor in- 
dustriale romiînești, 7uustria naţională se bucură de o pro- 
tecţiune abia fiscală, la care dacă nu sar fi adăogat şi avan- 

tajele acordate prin legea încurajării industriei, activitatea noastră 
industrială ar fi tot sub povara sdrobitoare a concurenţei ţă- 
rilor cu mult mai înaintate şi mai bine organizate decit noi. 

Cu alte cuvinte, tocmai istoria hoţului de păgubaș, In- 
dustria în această perioadă de 32 ani sacrificată pe toată linia 
şi gata să se sacrifice oricind în interesul prosperității ge: 
nerale, și cu toate acestea acuzată de marea strimtorare eco: 

nomică, în care ne găsim actualmente. 
n adevăr, cu o taxă de protecţie de 6,440]o, căci aceasta 

este mijlocia efectiv incasată în cei 32 ani, trecînd dela 2,63%; 
în 1877 la 9,560/; în 1896, nu s'a protejat industria naţională, 
ci s'ati ocrotit din cînd în cînd întrun mod mai inteligent in- 
teresele fiscului, prin alcătuirea mai chibzuită a tarifelor noastre
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vamale. Findcă raportindu-ne la rarițatea şi scumpetea capita- 

lului, la lipsa de lucrători speciali şi de oameni technici şi la alte 

neajunsuri economice caracteristice perioadei examinate, in: 

dustria, dacă ar fi fost vorba de o protecţiune efectivă, avea 

trebuință, după felul mărfurilor, de taxări cel puţin de 14—25010 

ad valorem la articolele de mare consum, pentru ca protec- 

ţiunea el să fie în adevăr reală. Şi încă şi aceste taxări din 

tarif, ca să-şi producă efectul urmărit, aveai nevoe să fie în- 

soţite de taxe de transport pe căile ferate şi ape astlel în- 

tocmite, ca fabricanţii străini să nu le anibileze prin combi: 

naţii de transporturi cu reduceri şi refacții, cum s'a întimplat 

adesea și cu multe din ele. 

II 

Dar dacă o stare de deplină pasivitate în ce priveşte 

apărarea intereselor noastre industriale relese din examenul 

datelor şi materialul ce ne furnisează Ministerul de Finanţe 

şi cel de Externe, e interesant să tiecem la o altă ordine de 

fapte şi să vedem, ce a făcut puterea noastră de vitalitate ca 

progrese industriale, la adăpostul unei aşa de slabe şi alea. 

torii protecţiuni tarifare, şi cu sprijinul foarte capricios acordat 

de legea încurajării industriei naţionale. 

n această ordine de cercetări există o lucrare recentă, 

anume două articole ale D-lui F. Robin, intitulate < Evoluţiunea 

producţiuner romineşti dela 1884—1901» şi publicate în această 

revistă, No. 8 din August 1902 şi No. 8 din August 1905. 

Personal sint foarte fericit de existenţa acestei lucrări, 

întiiă pentrucă ca îmi cruţă o muncă foarte obositoare, şi 

al 2-lea pentru că lucrarea e făcută de o persoană cunoscută 

pentru obiectivitatea şi soliditatea publicaţiunilor sale econo- 

mice şi statistice. 

i această cestiune mă mulțumesc deci să citez textual 

părerea D-lui Robin: 
«Dacă ne amintim că regimul întemelat la 1876, şi care 

«a încetat numai la 1886, era un regim aproape de liber 

«schimb, că legea pentru încurajarea industriel x'a aplicat numa! 

«la 1887, că dela inceputul perioade! studiate de no! şi până 

«la 1898, cind s'a generalizat intrebuințarea combustibilului 

«hchid, nu aveam nici combustibil în țară, că mai există o 

«mulţime de piedici ca neexperienţa generală, lipsa de lucră- 

«tori specializaţi, raritatea şi scumpetea capitalului, acsize în 

«toate comunele pentru sute de articole, desfiinţate d'abia anul 

75727 
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«acesta, etc., şi că 18 ani sînt o perioadă foarte. mică în 
«viața unei naţiuni, vom recunoaşte că s'a făcut un pas mare 
«spre desvoltarea industrială a țărei. La 1886 importam făină, 
«paste alimentare, lemne de construcţie, sticlărie comună, olărie 
«comună, săpun de tot felul, piei tăbăcite, uleiuri vegetale, 
«uleiuri minerale, combustibil industrial, vin, alcool, zahăr, lu- 
îmînări de stearină, ciment, ipsos, umbrele, cuie şi piroane, 
«hîrtie de tot felul, etc. Astăzi toate aceste articole se produc 
«in ţară, și importul lor a încetat saii a scăzut enorm. E dar 
cu totul greșiță părerea ce s'a repetat așa de des de vre-o 
«2-3 ani că industria nu s'a desvoltat, că costă enorm şi nu 
«produce nimic, etc. În 1891 dl P. P. Carp, presentînd d-lui 
<A. Marghiloman, Ministrul Domeniiţor, proiectul de tarif va- 
«mal autonom, zicea : 1) 

«Din lucrarea noastră, veţi putea constata, domnule Mi- 
<nistru, că nu am stabilit taxe urcate de import decît față 

-cu acele obiecte care încep a fi produse în fară. Fără a intra 
«într'o lungă enumeraţiune, ajunge să constatăm că tăbăcăria, 
«cu toate confecţiuniie ce decurg din ea, postăvăria ordinară, 
«sticlăria, olăria, căruţăria, ferăria, hiîrtia ordinară şi de scris, 

«cartonul, confecţiunile din ţesături animale și vegetale, frîn- 
«ghieria, industria mobilelo: ordinare şi semi-fine, etc. se 

«produc în țară și vor lua de sigur, după experienţa tăcută, 
«o extensiune şi mai mare, atit în privinţa calităţii cît și a 
«cantităţii, dacă le punem în posițiune de a putea concura 
«cu producțiunea similară străină.» 

«Programul alcătuit de D-l Carp în 1891 e îndeplinit, 
«e chiar depășit în unele privinţe, de ex. nici alţii nici D-l Carp 
«nu prevedeaii atunci desvoltarea ce a luat industria petroleului. 
« Menirea noului tarif autonom şi a noilor convenţiuni va fi de 
«a întări progresele făcute şi de a prepara altele noi.> 

Consiliez pe toţi cei cari vor să-şi dea seama de evo: 
luţiunea producțiunei noastre şi de progresele realizate în cei 
20 de ani din urmă, să citească aceste interesante articole 
ale D-lui F. Robin, cărora le va urma peste puțin timp, cred, 
datele obţinute din ancheta industrială întreprinsă de Minis: 
terul Domeniilor şi din care reiese că avem azi în ţară: 

2) 700 întreprinderi industriale mari 2), în care se co- 

  

1 Vezi buletinul Ministerului Domeniilor din 15 Februarie 1891 (anul 
al 2-lea, No. 10). | Ă 

2) S'a luat ca normă nu numai capitalul, ci capital, maşini Şi număr 
de lucrători, Ori care ar fi fost însă numărul lucrătorilor sai al maşinelor, nu 
s'a trecut în industria mare instalațiuni, care nu represintaiă cel puţin 15.000 lei. 

CT Tia gr 4 , *2e.g 2 
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prind 625 fabrici, usine şi ateliere, Yar restul sînt exploatări 

de mine şi cariere; personalul total compus din lucrători, 

contabili, oameni speciali etc. este de 46.213 suflete, Yar ca- 

pitalul învestit în aceste instalaţiun! industriale, după declara: 

ţiunile date şi controlate, trece de suma de 300.000.000 ler. 

) 53.587 întreprinderi mici şi mijlocit cu 53,587 patroni 

şi 26.400 lucrători, afară de ucenici ; capitalul învestit în aceste 

industrit mici şi mijloci! nu s'a evaluat, fiindcă ar fi fost să 

se mulţumească, cel car! aii adunat aceste date, numai cu de- 

claraţiunile patronilor, fără să existe un mijloc mat eficace 

de control; dar cu siguranţă că în aceste 93.587 de instala- 

ţiuni, — în care se coprind toate fabricile şi atelierele cu un 

capital inferior sume! de 15.000 le şi pănă la acele foarte mo- 

deste şi sărăcăcioase odăiţe în care, cu mobilier cutot, capi: 

talul de instalaţie nu trece de 200 le! — trebue să fie înves: 

tite sume cel puţin în cifră egală cu cele investite în 700 de 

stabilimente representind industria mare. Aşa că industria 

romînească în total represintă o cilră ce trece simţitor 

peste o jumătate de «niliard. 

În această sumă nu intră capitalul circulant, de rulment 

cum se zice, care trebue să fie destul de considerabil din 

momentul ce numa! producţiunea anuală a industrie! mari, după 

datele adunate, este de 230.000.000 le! anual. 

Cum se vede, resuitatele sforţărilor celor cart se înde- 

letnicesc cu industria şi meseriile in această ţară sint de 

natură a ne bucura şi a da încredere în puterea noastră de 

muncă, ba ele se ridică chiar peste aşteptările noastre, may 

ales dacă ţinem seamă de toate acele circumstanţe enumc: 

rate de D-1 Robin, de slaba sai mar bine zis nula protec: 

ţiune dată prin tarife, de modesta putere de consumaţiune 

a populaţiunei noastre, şi în fine de faptul că, prin modul 

cum sa aplicat şi se aplică avantajele acordate de legea 

iacurajărit industrie, această lege, pentru multe industrii, n'a 

dat încă roadele ce trebuia să producă. 

“Fiindcă, făra să intru în discuţiunea modului cum am 

ştiut noi să impiăcăm şi să indulcim lupta dintre marea și mica 

industrie naţională, mă raportez acum numa la consideraţiunea 

evidentă, că sufletul orlcăret activităţi industriale stă in Iuţeala 

şi expeditivitatea cu care se indeplines: diversele operaţiuni 

ce constituesc întreprinderea, altfel negoţul nu merge, —şi 

tocmar aceste însușiri absolut indispensabile se constată că 

lipsesc incă organelor noastre administrative, nu numal ca apre- 

-cierl, dar mat cu seamă ca leg! şi regulamente. :



20 i -C. Alimăneştianu 

Industriașul în 48 ore cel mult trebue să știe şi să aibă 
răspunsul de a saii 74 în relaţiunile ce: le are cu organele 
administrative. Şi acest Za sai nu trebue să fie acelaş pen- 
tru toţi 'industriașii “de aceeași categorie. De pildă, s'a -re- 
fuzat Sati s'a aprobat lui X, fabricant de friaghii, cutare avan- 
tagii, ele trebue să se aprobe, în proporţii cuvenite, bine în- 
eles, dar aidoma și lui Y, tot fabricant de frînghii. 

"Nu poate administraţia să fie, cum se zice, «pentru unii 
mumă iar pentru alții ciumă», și să creeze diferenţe artificiale, 
în afară de cele ce natura și concurența le îngădue în mod 
seînlăturabil. A aplica încurajările altfel decît aşa,. este 
mai mult stinjenirea industriei decît ajutarea ef, fiindcă in- 
'dustriaşul, ca să-şi poată face socotelile și deci lupta cu succes, 
trebue să ştie din "nainte, ce-i este permis şi la ce nu se 
poate aştepta. 

III 

Să vedem acum cum stă și cestiunea sacrificiilor care 
le face statul pentru încurajarea industriei, mai ales că aici 
trebue să elucidez o exagerare de evaluare a acelor sacrificii, 
în care eii sînt cel mai mare vzrzovat, — şi anume pentrucă 
încă dela 1900, cind mi sa încredințat Direcţia industriei, 
am căutat, atit în vederea unor'măsuri ce trebuiau luate în 
contra unor industriaș, cît şi pentrucă o asemenea evaluare era 
absolut indispensabilă, să ne dăm seama de înlesnirile și sa- 

crificiile pe care le face ţara pentru desvoltarea industriei na- 
ţionale, şi am pus să se întocmească un tabloi !) de acele în- 
lesniri şi sacrificii, — dar nu după cantităţile real întroduse, 
fiindcă un registru de înlesnirile acordate nu exista pe atunci 
în Minisfer, ci după jurnalele Consiliului de Miniștri, în care 
se trec cântitățile acordate. 

Nu m'am gindit nici odată că înlesnirile aă să fie con- 
fundate cu adevăratele sacrificii şi că ai să se găsească per- 
soane, care să exploateze aceste cifre în contra industriei. 

În adevăr, după acel tabloii ar resulta 638 000 lei ca 

scutire anuală de imposite de foncieră şi alte taxe fiscale pen- 

tru fabricele încurajate; dar această scutire e o înlesnire, nu 

un sacrificii, fiindcă pe de o parte statul nu scoate din pungă 

această sumă, iar pe de alta, dacă nu se instala fabrica, 

2 c. Alimăneștian, Agricultura şi îndustria în faţa modificărilor ta= 

rifare dela 1903.
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nici nu putea fi vorba de acele imposite. — Şi din contra, felul 

acesta de scutire e un mijloc, intrebuinţat aiurea, de a încu- 

raja construcţiunile şi instalaţiunile, cum se face cu scutirile de 

imposite acordate noilor clădiri în foarte multe oraşe străine 

din ţările apusuluY, pentru ca după cîțiva ani municipalitatea 

să aibă pe lingă alte avantaje și venituri mai mari din im- 

posite. 

Resultă, de asemenea din calculele făcute asupra acestor 

cantități, suma de 773.000 lei ca reduceri pe căile ferate, dar 

şi aici e vorba de înlesniri, nu de sacrificii, fiindcă tariful 

redus nu va să zică tariful de regie, ci un tarif cu mult 

mal ridicat, dela care Direcţia Căilor ferate cîştigă, mal ales 

la no! unde s'aii stabilit tarifele de, transport in vederea aces: 

tor reduceri. Căile ferate, orice calcul s'ar fece, sint în ciștig 

după urma acestor reduceri. fiindcă pe de o parte, deşi ciş: 

tigă mai puţin la fiecare material în parte, dar tocmai prin 

aceste reduceri traficul total e mal mare decit dacă ar trans: 

porta numai produsele fabricate, căci acum se transportă şi 

materia primă și fabricatele şi celelalte accesoril ; — ar pe de 

altă parte multe produse din cele cu taxe reduse prin legea în- 

curajărit, ca fiind fabricate in ţară, s'ar bucura de tariful redus 

şi poate mai scăzut, chiar venind din străinătate, numai prin 

combinaţiunile de tarife internaţionale. E un calcul de fâcut 

pentru a elucida complect şi cu cifre cestiunea; în. orice 

caz nici un industriaș nu sa gîndit să pună în sarcina agri- 

culturer înlesnirile ce le face statul produselor agricole .pria 

tariful redus ce se aplică transportului de cereale, care, după 

cum se ştie, se bucură de un tarif de transport foarte. scă- 

sut, Căile ferate urmăresc nu numai un scop de ciștig, ci 

sint și un mijloc de a înlesni desvoltarea noastră economică. 

Avem iar $.800.000 le! scutiri de taxe vamale, cifră 

cu totul exagerată, fiindcă e calculată, cum. am spus, după 

cifrele din jurnalele Consiliului de Miniştri, —cifra reală în- 

trodusă nu eram atunci încă organizaţi s'o putem avea, — cârc 

sint superioare cu mult cantităților efectiv importate, indus: 

triașit, în prevederea sporire! consumaţiunel, avind obicelui să 

ceară la înfiinţare cantităţi mal mari decit cele de cari aă nevole. 

Ca probă de o asemenea exageraţiune e că în statistica 

vamală a anului 1go2 Ministerul de Finanţe, unde se ţine un 

compt regulat de mărfurile scutite, arată că sa importat în 

baza încurajării industrie! naţionale din 1887 şi intr'un an cind
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industria a avut de lucru bine, în total 19.068.587 Kgr. de diferite 
mărfuri, pentru care ar fi trebuit să se achite 1.132.844 lei 
drepturi vamale. Ceea ce nu represintă decît 19,5%), adică a 
cincea parte din cifra calculată după materiile acordate prin 
jurnalele Consiliului de Miniştri. 

Dar ţara nu dă nici aceşti bani, ci, în schimbul altor 
avantaje ce se obţin prin desvoltarea industriei, ea renunţă 
Ja incasarea acelor perceperi, după cum încă dela 1886 are. 
nunţat în vederea încurajării agriculturei la 2.000.000 lei, ce se 
percepeaii anual Ja exportul produselor noastre agricole, trecîndu- 
le, prin urcarea tarifului, asupra fabricatelor industriale, pe cînd 
tot în același scop se mai scuteaii și de orice taxe vamale: 
plugurile, grapele, semănătorile, maşinele de treerat, de arat 
şi orice instrumente şi maşini agricole, fără ca vre-un indus- 
triaș să considere aceste scutiri ca o ruină a economiei noastre 
sai a lor, cum agratienii o fac la scutirea mașinelor industriale. 

Mai figurează în acel tabloii cu 2.800.000 lei primele de 
încurajare achitate fabricelor de zahăr, cari sînt bani efec- 
tivi ce-i dă statul din visterie, dar și prima pentru zahăr ca şi 
cea pentru alcool, desbaterile parlamentare stati dovadă, a 

fost înființate nu atît în vederea produsului industrial: zahărul, 
cît mai ales în vederea desvoltării agriculturei. În afară 
de această consideraţie, în prima de încurajare acordată 
zahărului e o greșeală de exagerare a încurajării, care pe 
de o parte însă nu cade numai în sarcina industriaşilor, ci 
responsabilităţile trebuesc împărţite cu agricultorii, cari le-ai 
propus şi le-aii votat, iar pe de altă parte se poate repara, 
dar nu exploata contra altor industrii. 

Încît — dacă totalizăm sacrificiile făcute, dacă ne dăm seama 
de modul cum se fac, sub formă de înlesniri şi renunţări, 
compensate și înlocuite cu alte avantaje, dacă ne raportăm la 
progresele care le-a realizat industria naţională şi la profitele 

care le trage economia noastră din această ramură de acti- 
vitate, — lesne se poate vedea că acusaţiunile ce se aduc in- 
dustriei noastre ș? pe tema sacrificiilor ce le face statul, sint, 
ca şi celelalte învinuiri, cu totul exagerate și nefundate. 

Cit despre celelalte acusaţiuni: că aproape totalitatea 
capitalurilor e din afară, că lucrătorii sînt cu toţii străini 
şi altele, — istoricul desvoltărei industriei la toate celelalte po- 
poarte mă dispensează de orice disculpare, iar visitarea ma- 

jorităţei fabricelor existente şi lucrătorilor din ele e cea mai
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elocventă și palpabilă desminţire a unor astfel de afirmaţiuni 

necontrolate și exagerate. Mal cu seamă resultatele anchetei 

industriale cred că vor convinge chiar pe cel mai neincre: 

zători în posibilitatea desvoltărit uner destul de însemnate ine 

dustrii la noi. 

Dacă, pentru a trage conclusiunile naturale, recapitulăm 

învăţămintele care rees: 

1. Din examenul cifrelor dela import şi export în cel 32 de 

ani din urmă şi al sarcinilor ce le-a avut țara cu taxele vamale ; 

2. Din studiul taxelor vamale percepute, al regimurilor 

vamale prin care a trecut ţara şi al împrejurărilor care ai 

fost şi preocupaţiunilor care ai predominat la întocmirea ta- 

rifelor noastre vamale; 

3. Din progresele pe care le-a făcut industria în aceşti 

32 de an! din urmă, — prin capitalul şi activitatea ce întreprin» 

derile industriale și meseriile represintă azi, — cu toată slaba 

protecţiune de care s'a bucurat; 

4. Din roadele ce le-a dat legea încurajărit industriei, in 

raport cu sacrificiile ce le-a făcut ţara, în cel 16 ani de cînd 

legea e în vigoare; 

Din toate acestea resultă, în mod natural, pentru orice 

judecător obiectiv : 

1. Că no! avem nevole, în vederea alcătuirii tarifelor 

vamale, de o pătrundere mat adincă şi o apreciare temeinică 

şi obiectivă nu numai a nevoilor noastre economice, dar şi a 

raporturilor dintre noi şi celelalte state, fiindcă numa! atunci 

ne vom putea întocmi tarife cu taxe, care să ne apere inte- 

resele noastre naţionale în mod efectiv şi să ne pună la adă- 

post de greşeli ca cele păţite în trecut. 

2. Că balanţa noastră comercială, şi cu ea intreaga noastră 

economie naţională nu ne poate deveni favorabilă, decit dacă 

pe de o parte perfecţionăm şi inmulţim toate mijloacele care 

direct saă indirect contribuesc la sporirea exportului nostru, 

far de pe alta micşorăm sai menţinem la o cotă conve: 

nabilă cifra importului, prin intrebuințarea a cit mal multor 

produse labricate în ţară. 

3. Că cel mat eficace şi mar rentabil mijloc, atit pentru a 

mări exportul produselor noastre, cit şi pentru a micșora sai 

a menţine în limite acceptabile importul, consistă in industria: 

lisarea agviculiurel noastre şi îndrumarea unei bune părţi din 

energia noastră naţională către meserit și întreprinderile în- 

dustriale mici. — Ceeace nu se poate realiza decit protejind-o
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şi încurajind-o tocmai în interesul rentabilității noastre agri- 
cole, prin convenţii și tarife vamale bine chibzuite, față de 
fiecare stat în parte, mai ales față de cele ce nu ne-ar oferi 

o piaţă sigură pentru cerealele și vitele noastre, 
4. Că fiindu-ne zmposibi/ să ne apărăm prin tarife toate 

articolele, pe care am avea interes să le putem ocroti — de- 
oarece va Zrebui să facem concesiuni cel puţin acelor țări care 
vor deschide debușeuri garantate celui mai mare produs al 
activităţii romînești, cerealelor și vitelor noastre — se zmpune, 
să venim cu o lege, bine chibauită şi matur cîntărită, a încu- 
rajării andustriei, tocmai ca corectiv la concesiunile care ni 
se vor smulge şi în scopul de a menţine la o cotă convenabilă 
saii de a micșora importul prin întrebuințarea produselor 
noastre proprii. 

Măsură care se poate cu foarte mare înlesnire aduce la 
îndeplinire, fiindcă e vorba de un &z/ang care trebue să se facă 
oricărei întreprinderi, care cere să fie încurajată şi anume: 
Fotoasele efective ce ţara le trage din instalarea acelei industrii 
sint ele szperzoare sacrificiilor care se cer î—atunci se vor acorda 
încurajările cerute sai o parte din ele. Altfel nu. 

Aceasta este chiar singura bază szgură şi femeinică, pe 
care se poate stabili o se/ecfionare a industriilor de încurajat; 
consideraţiunile motivate pe materii prime din ţară, pe legă- 
turi cu produsele noastre agricole ș. a. fiind criferzi? mult 
mai a/eatoriă. 

% -. 

În privinţa sacrificiilor şi pasivităţii la care a fost su- 
pusă industria noastră, este actualmente o diferență remarca- 
bilă între un industriaș și un agrarian, cu toate că în fond 
cer toți cam acelaș lucru, fiindcă nici nu se poate altfel, — 
vorbesc bine înțeles de cei cari se amestecă în discuţiunile 
tarifare. Pe cînd agrarianul în majoritatea cazurilor e foarte 
intransigent, dînd înainte cu argumente: că agricultura re: 
presintă 950% din exportul nostru, că agricultorii sînt marea 
majoritate a populaţiunei, în fine că lor li se cuvine totul fără 
altă preocupare de soarta economiei naţionale decit cifra 
brutală a majorităţilor, — industriaşii, mai în curent în general 
şi prin natura lucrurilor cu asemenea probleme, admit şi 
sînt gata la orice sacrificii şi scăderi de taxe. Ei cer însă 
şi cu mare stărainţă ca sacrificiile lor să serve la ceva şi eco- 

nomia naţională să tragă un profit din ele ca asigurare de 
debuşeuri reale, nu numai pe hirtie, pentru cerealele și vitele
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noastre, şi mal cu seamă să incetăm a mat fi pe viitor victi- 

mele unui liber schimb deghizat şi foarte păgubitor intere- 

selor noastre naţionale. De aci înainte «do ui des» trebue să 

fie, pe cit forţele noastre faţă cu împrejurările externe ne 

vor îngădui, cuvintul de ordine şi călăuza noastră în alcătuirea 

tarifelor faţă de fiecare stat. 
Cererea lor este și dreaptă, corespunde și intereselor 

noastre naţionale şi serveşte şi cauza lor, 

Fiindcă e! spun: să ne sacrificăm noi, dar să îmbogă- 

țim prin această jertlă pe agricultori, creindu-le debuşeuri si- 

gure ; pentrucă la o naţiune bogată, la care daraverile merg 

bine, lesne se pot obţine preţuri bune pe mărfuri şi încu- 

rajări care să pună pe meseriași şi industriași în posiţiune 

să se lupte cu concurenţa străină. | 

Nu se vor putea însă obţine debușeuri sigure şi reale 

pentru cereale şi vite dela unele state, atunci să se pro/ejese 

faţă de acele state industriile și meseriile cu taxe puternice, 

căci munca industrială şi meseriile, împreună cu agricultura, 

înfluențind importul, vor fi în stare să menţină balanţa noastră 

comercială in proporţiuni acceptabile şi, prin unele industrit 

şi sacrificii, să ajutăm agricultura în lupta el cu produsele 

altor ţări pe pieţele străine, mat ales că in concurența inter- 

ţională sint unele popoare care ne fac condițiuni mal avan- 

tajoase decit altele. 

Ceea ce numai este de suportat, oricit am fi nof.de 

mici ca popor. şi nu o mal admit industriașii, e starea de 

neexperienţă de pănă acum, cînd ţări ca Germania, Austro- 

Ungaria, Franţa şi alele, care trag profite insemnate din 

consumaţiunea noastră, nu numai că sint protecţioniste faţă 

de produsele romineşti, pe cind noi ne mulțumim numai cu 

taxe fiscale faţă de produsele lor, dar primesc sub diverse 

combinaţiunt din alte ţări produsele similare . cu ale noastre 

în condițiuni ma! avantajoase 1), deci nu ne pun cel puţin 

pe un picior egal de luptă cu concurenţii noştri, aşa că azi, 

cu tariful actual, nici debuşeuri pentru vite şi chiar cereale 

nu avem și nici industria noastră nu e destul de protejată 

prin taxe vamale. 
, 

A trebuit să o ajutăm tot din propriile noastre mijloace, 

prin legea încurajării dela 1887, /ovind prin aceasta mult și 

adesea în mica industrie şi in meseriile noastre. 

Acest limbagiă al industriașilor e cu atit mal intemelat 

1) Cazul vitelor din Argentina ln Belgia. 
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că în lupta dintre oarecare din ţările industriale de mai sus 
şi noi ţară agricolă, oportunitatea e de partea noastră, întru 
cît ar fi cestiune numai de luptă pe terenul economic şi nu 
şi de consideraţiuni politice internaţionale — și mai cu seamă 
acum, cînd exploatarea petrolului pe o scară mare a înzestrat 
ţara cu unul din combustibilii cei mai de valoare şi cei mai 
căutaţi, procurînd astfel cu abundență industriei noastre unul 
din elementele cele mai indispensabile de care avea nevoie, 
pentru ca să-şi poată lua avintul la care rîvnim. 

1. Pentrucă e de regulă o mai mare concurență pe 
piaţa internaţională de produse industriale decît de produse 
a gricole ; şi, întru cit ve priveşte, dacă acolo vom fi în con- 
diţiuni egale de luptă cu concurenții noştri din restul lumii, 
adecă dacă pe piefe/e înternafionale cele-lalte ţări agricole nu se 
vor bucura de tarife mai 7azordbi/e decit cele care ni se vor 
aplica nouă, o asemenea situațiune va însemna deja foarte 
mul! pentru zzbînda noastră. 

2. Pentrucă mai lesne putem deveni noi,—fie prin 
propriele noastre mijloace, fie prin deplasarea industriaşilor 

-din alte state, — ţară industrială în limitele nevoilor noastre, 
decit oricare din țările Apusului ţară agricolă, în limitele 
nevoilor ei; la noi industria fiind la început, iar la ei agri- 
cultura mai pretutindeni într'un stadiii de desvoltare atît de 
înaintat, că trebuesc mijloace saii prea costisitoare saii necu- 
noscute pănă acum, ca s'o ridice refede acolo unde aii nevoe. 

3. Pentrucă, faţă cu sporul populaţiunei în lume și în 
proporţiune cu cerinţele corespunzătoare de pe pieţele inter- 
ționale, produsele agricole, cel puţin pănă acum, cresc mult 
mai încet decit fabricatele industriale. 

Argumentul decisiv al partisanilor liberului schimb e 
formulat astfel: Orice taxe la importarea mărfurilor se plă- 
tesc integral saă în cea mai mare parte de consumator. Ele 
şcumpesc dar traiul şi condiţiunile de producţiune ale consu- 
matorilor cari le suportă. Deci nu trebue să se pună nici- 
odată taxe la import, chiar faţă de ţările protecţioniste, fiindcă 
prin taxe se îngreunează și se scumpesc condiţiunile de 
muncă ale producătorilor, — la noi ale agricultorilor, — înlă- 
turîndu-li-se şi mai mult posibilitatea de a concura cu succes pe 
cei cari produc în condițiuni mai puţin grele şi deci mai eftine. 

Ca silogism această argumentare întrunește condiţiunile 
cerute de regulele logicei și de sigur că sub această formă 
poate convinge pe mulți.
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Ca analiză economică ea este insuficientă şi greşită în 

conclusiunile la care ajunge și se presintă ca un sofism. 

Întiiă, pentrucă tace din taxele vamale singurul regu- 

Jator al rentabilităţii agricole, ceea ce este inexact, și faţă 

de cetlalți factori care intervin pentru a determina rentabili- 

tatea munci! omeneşti, şi faţă de diversele grade de taxare, 

care a o înriurire în proporție cu ceea ce ele represintă ca 

procent din valoarea mărfii, și faţă de fiecare articol pro- 

tejat, întru cit nu toate influenţează în aceeaşi măsură şi 

asupra acelorași consumatori, —în casul nostru nu se face 

nici o difeenţă între taxele ce agricultorul le plăteşte pentru 

obiecte indispensabile munce! lui şi vama care 0 dă numa! 

pentru comfortul şi luxul în care-f place să trăească. 

Al doilea, pentrucă nu ține seamă că “acele taxe va- 

male sint puse de regulă cu socoteală și tocmai în vederea 

obţinerii unor diverse avantaje compensatoare, dacă nu su: 

perioare sacrificiilor ce comportă taxele. 

încît din acest punct de vedere nu ţine seamă nici de 

ce-ai făcut și' ce fac celelalte popoare, în condițiuni analoage 

şi în raport cu nevoile lor, nict de rolul cel ai taxele va- 

male în consolidarea muncit naţionale şi cum şi cit s'a servit 

şi se servesc alţif de tarife pentru organizarea şi desvoltarea 

unor anumite feluri de producte. 

Al treilea, pentrucă această argumentare implica con: 

diţiunea, întru cit o aplicăm situaţiunit noastre actuale, că în 

ţara aceasta nu poate găsi cineva întrebuințare şi rentabili- 

tate a muncii sale decit în agricultură, adecă că no! nu ma! 

avem alt cimp de muncă în afară de îndeletnicirile agricole, ceea 

ce e falș—şi faţă de varietatea şi mulţimea întreprinderilor cu 

care un om îşi poate asigura existenta, şi faţă de cilra im- 

portului nostru, care represintă tributul ce-l plătim no! altor 

popoare, în mare parte pentru mărfuri care în anumite con: 

diţiuni unele din ele ni le-am putea produce ori confecţiona 

nof, și față de jumătatea de miliard care este investită in 

întreprinderi şi îndeletnicirt industriale din ţâră, precum şi 

faţă de cel 130.000 patroni şi lucrători adulți, cari ÎŞI trag 

existenţa lor şi a familiilor lor numa! din industrit şi meseril. 

Al patrulea, pentrucă nu ține seamă, că nu toate po- 

poarele, car! vin în concurență pe piaţa internaţională, sint 

în acelaşi stadii de desvoltare culturală, de perfecţionare a 

mijloacelor de producţiune şi de organizare a comerţului; și 

că lupta pe baza liberului schimb adesea este inegală intre 

statele tinere şi în multe părți nepregătite, cu cele vechi și
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bine înzestrate în mai toate privințele, şi că dacă popoarele 
de curînd chemate să joace un rol de sine stătător nu-și 
vor impune unele sforțări și sacrificii, in interesul propriei 
lor. desvoltări, ele vor fi condamnate să fie cînd mai mult 
cînd mai puţin, dar pururea exploatate de popoarele mai 
înaintate, în contactul internațional ce-l vor avea cu ele. 

Trebue dar să se ia măsuri de unele popoare în 
scopul de a cîştiga repede timpul pierdut. Şi printre mijloa- 
cele întrebuințate de omenire în acest scop, ocrotirea si în: 
curajarea unor anumite producţiuni, prin taxe vamale sati 
altfel, e unul din mijloacele cele mai eficace, de care s'aii fo- 
losit cu succes alte popoare şi în diverse împrejurări, nu toc- 
mai diferite de ale noastre. 

IV 

Pentru a încheia, voiii încerca să arăt în citeva cuvinte, 
că nu numai ca politică economică dar şi ca cestiune socială 
se impune neapărat să îndrumăm, prin înlesniri şi incurajări, 
o bună parte din activitatea naţională în direcţiunea meseriilor 
şi a întreprinderilor industriale. Fiindcă la baza oricărei în- 
deletniciri şi întreprinderi omenești stă, înainte de toate, 
munca și ingeniositatea omului, întrebuințate ca prime ele- 
mente de exploatat, fie în agricultură, fie în industrie, diver- 
sele meserii, profesorat, funcțiuni publice, medicină și altele, — 
baza e dar munca şi ingeniositatea omenească, și agrarienii, 
mai ales cei cari fac politică economică, nu-și daii încă bine 
seama, că prin sistemul de cultură, pe care-l practică agricultura 
mare și mijlocie azi la noi, se exploatează şi se trag profite mai 
mult din munca şi puterea de resistență a săteanului romin, 

decit din bogăţia solului pe care l-am moştenit dela moșii 
şi strămoșii noștri, 

Dar, ce se încuragează prin industrie, decit în prima linie: 
munca, iscusinţa şi puterea de resistență şi asimilare a omu- 
lui, la care se mai adaogă: punerea în valoare a capitalului 
acumulat în diverse împrejurări, a spiritului de economie şi 
cumpătare, a condiţiunilor naturale in care ne găsim, a posi- 
ţiunei geografice pe care o ocupăm și în fine a întregului şir 
de îndeletniciri şi întreprinderi ce mintea omului a născocit 
şi pururea va născoci? 

Nu cumva în ţara aceasta numai cei cari se nasc posesori 

a o palmă de pămint și cari pot ocupa funcțiuni aă dreptul să
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atbă o soartă ma! bună? Cerlalty, cu toate calităţile și aptitudinele 
de care ai dat dovezi, să fie condamnaţi a muri de foame 
sai a se pune în serviciul celor cu pămint și al funcţionarilor? 
Un asemenea mod de a judeca e anormal şi antinaţional, mar 
ales cind plătim străinătăţi! un frifu/ aşa de mare pentru pro- 
duse iudustriale. Cel cari se îngrijesc cu pătrundere adincă 
de viitorul acester ţări şi-şi dai seamă de situaţiunea în care 
ne găsim, nu trebue să ma! ascundă, că tocmai din punctul 
de vedere al proprietăţii rurale şi din vina noastră, — fiindcă 
nu am luminat lumea la timp, ba din contră am facuttotce 
se putea face ca s'o zăpăcim,—trăim azi pe un adevărat 
vulcan, care, dacă nu vom lua măsuri din vreme, nu va în- 

tirzia mat mult de 10—12 ani să izbucnească, și e, în veșnica 
cestiune a împroprielăririlor, partea cea mat slabă și mai 
îngrijitoare a consolidăre! şi existenţeY noastre ca stat. 

Cu împărţirea restulut de proprietăţi de care mat dis- 
pune statul se mat poate amina criza încă cu cîţiva an!, Tar 
cu înființarea une! case rurale ea se poate înlătura pe un 
timp cu mult ma! îndelungat, — aceasta va depinde de cum 
vom şti nol să ne servim de un aşa delicat instrument, cum 
e modul de a face să funcţioneze o casă rurală, care este o 
armă cu două tăișuri,— dar adevărata şi reala soluţie, care să răs- 
pundă și trebuinţelor noastre economice şi să impace şi una 
din cele mal grele probleme sociale ce avem de resolvat, 
este numai îndrumarea unet bune părți din activitatea 
noastră socială căfre meseril şi întreprinderi industriale. Cit 
ma! curind trebue să pătrundă în masa populaţiuner noastre 
rurale convingerea că se poate trăi în această ţară, şi încă 
foarte bine şi mzi independent, și cu alte îndeletniciri decit 

cu agricultura sai din budgetul statului; e vorba numaf să albă 
pregătirea necesară și să intrunească condiţiunile trebuincioase, 

cel care vrea să apuce calea meşteşugului, comerciului şi in- 
dustriilor. , 

E în adevăr toarte supărătoare situaţiunea economică prin 

care trecem actualmente, fiindcă, dacă raportăm cifra popu- 

laţiunei la numărul de hectare al ţărel și ţinem seamă de 

modul cum se face astăzi agricultura, îndeletnicirea de că. 

petenie a locuitorilor ţărel, şi unde lipsește cultivatorilor mari 

şi mijlocir adevăratul muncitor agricol, țara toată represen- 
tind o mare mulţime de mici agricultori mepregăfiji şi may 

ales /;psif1 de mijloacele necesare pentru a putea trage profite 

în proporție cu bucâţica de pămint şi braţele de care dispun,
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— avem zic populafiune rurală prea multă zuma: pentru țrebu- 
inţele agriculturei, aczua/e, cu toate că introducem 50o—60.000 
lucrători. străini, pe fie-care vară de peste graniţă, —şi foaze nu 
încă îndestulă!) -pentru agricultura. întenswă sai pentru a îm- 
păna meseriile, comerciul și industriile deodată numai cu 
elemente romineşti. E | 

Afirmaţiune care va părea paradoxală multora din cei 
cari nu vor să ţină seamă de ce se petrece în zimpurile 
noastre în alte părţi ale lumii; dar probă de această stare de 
transiție avem : 

Pe de o parte, elementul străin din ţară, care nu numai 
că nu se eliminează, dar prosperează, şi nu se va elimina sai 
absorbi decît prin desimea. şi puterea de acaparare a ele. 
mentului -autochton, care nu-l va copleși și înlătura decit 
înlocuindu-l şi sustrăgîndui pe toare căile de activitate, prin 
muncă și concurenţă, mijloacele de existenţă din care se în- 
treţine azi. | 

Pe de altă parte toată zarea și îngrijitoarea mortalitate 
a copiilor de săteni, care în ultima analiză este o cestiune 
de /7psă de nutriţiune şi de comfort, manifestate în adevăr 
prin diferite boale, dar care dovedește în mod real şi palpa- 
bil, că mijloacele de existență ce le dai. îndeletnicirile agricole 
aciuale populaţiunei noastre rurale, nu sînt încă suficiente şi 
intervine ea, portalizatea, care fără nici o cruţare, menfine 
raportul normal dintre cifra populaţiunet şi cantitatea mijloa- 
celor de traiii de care populaţiunea noastră agricolă dispune, prin 
modul cm știe să lupte pentru agonisirea existenţei. Aceste 
mijloace se pot sori, în interesul înmulţirei?) populaţiunei de 

î) Apreciere desminţită de desvoltarea Statelor unite ale Americi! de 
Nord, care, în ciuda celor cari susţin că nu avem destulă populaţiune pen- 
tru industrii, et acolo, numai cu o densitate a populaţiuni! de so suflere la 
Kilom.?, adecă de 4,2 mat puţin ca în Rominia, au ufmit şi înspă/mîntat. lumea 
Întreagă cu industria şi producțiunea lor agricolă. După recensămîntul din Junie 

1900 Statele Unwe aii 7.603.637 Kilom.? şi 76.303.387 locuitori. 
Admit însă şi ei că foa/e să fim ceva sfrîmtorafl ca număr de braţe 

pentru o zrabnică şi imediată desvoltare industrială, dar fac aceasta concesiune 
numâl fiindcă no! sîntem europent și nu american! şi fiindcă acolo mașinile 
Zi un rol în producțiunea agricolă şi industrială, la care nu s'a ridicat încă 

cei din Europa, Alttel nu văd nic! un. motiv fufernic, ca să nu ne îndrumăm 

şi no! pe urmele lor, numai so voim. , 
"3) Pentru aceste: motive măsurile loate în vederea îmbunătăţire! condi- 

țiuniior higienice şi sanitare la ţară sînt de o covirșitoare. importanță şi actaali- 

sate, în ce privește desvoltarea economiei naţionale.
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care avem atita nevoe, prin îmbunătăfirea agiculturei, ceea ce 
trebue s'o facem, dar de sigur și prin meşteşuguri, comerciă 
şi industrie. . 

E chiar mat lesne, cel puţin acum, şi e şi mult de 
acaparat în această direcţiune, fiindcă sint atiţia străin! 
cari trăesc din aceste mijloace de existență în ţară, Yar sta- 
tistica importului şi exportului nostru ne arată câ no! plătim 
din gros munca altor neamuri, și pănă în anultrecut chiar cu 
mai mult decit ciștigam noi, indatorindu-ne în fiecare an. 
Deci e loc mult de ocupat în această parte de activitate, cind 
aproape jumătate din clasa de mijloc, a industriașilor, mese. 
riaşilor şi comercianților, e compusă din e/emente streine — 
cu alte cuvinte o situaţiune socială cu totul anormală şi foarte 
dăunătoare propăşirii noastre ca element etnic rominesc. 

Ceea ce impedică pe foarte mulţi de a pătrunde impor- 
tanţa ce o are industria într'un popor ca solidaritate socială, 
e că mai toţi apreciază cifrele din cestiunile de ordin econo- 
mic dupa valoarea lor abstractă şi nu după valoarea lor socială. 

De pildă, un fotoliu pe care l-am putea lua din străină- 
tate cu 20 ler, mulţi nu înțeleg că e ma! în avantajul eco- 
nomiei naţionale, în anumite împrejurări, ca să-l plătim fa- 
bricat de nof înşine sai în ţară cu 22 ori 24 lei, adică cuo 
vamă de 10—20%p ad valorem. Într'un asemenea caz agra- 
rianul va striga: Iată o perdere de 4 lei pentru economia 
naţională şi raţionamentul lui e just, dar numai întru cit eș/7 
în măsură şi al şi posibilitatea să dal activităţi! tale o 
întrebuințare așa de rentabilă, incit să al de unde să scoţi 
cei 20 lel cu care trebue să plăteşti altura saă în străinătate 
fotoliul. Dacă n'ar decit 16 saă 18 ler agoniseală din schim- 
bul local saă internaţional al muncer cu care te indeletnicești 
şi fotoliul nu-l poţi lua decit cu 20 ler, ești mar ciştigat, 
cel puţin atita vreme ci/ m'al altceva ma! rentabil de /ăcul, 
să cumperi material saii să te serveşti de cel care-l ar şi să 
ţi-l faci in casă, chiar dacă te-ar costa 22 sau 24 lei, punind 
in socoteală materialul, smumca și cele-lalte. 

Fiindcă te costă, e adevărat, ma! mult cu diferinţa de 
4 lei, dar surplusul l-ai plătit cu energia D-tale proprie, adică 
cu ceva disponibil și care in imprejurările acelea te costa ma! 
eltin saii nimic, căci orice si de muncă plerdulă e o valoare 
Pierdută pe vea. Şi in definitiv ori cit te-ar costa, e obiectul 
obţinut din propriile tale resurse, nu daforeşii pentru el ni-
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mănul nimic și e chiar ceea ce puw/car face mat rentabil în 
circumstanţele in care fe găsral. 

Ca efect de schimb internaţional şi de solidaritate na- 
ţională, consecinţele sint și ma! importante. 

Pe de o parte pentrucă în adevăr al acrul să economi:- 
seşti 4 ler economie! naţionale, plătind fotoliul numal cu 20 
le! în străinătate, dar, întru cit activitatea naţională n'are o 
îndeletnicire mat profitabilă, scoţind peste graniţă cel 20 let, 
care nu-i af in întregime, căci nui ciştigi decit În parte prin 
munca naţională, com/ribur, prin exportul sume! totale, cu 
străduințele naţionale, atit ca să plăteşti mijloacele de tra! 
ale altor neamuri, cit şi ca să te ma! îmdatoresi penuu die: 
renţa ce-ţi! lipsește până la 20 de ler. 

Pe de altă parte, pentrucă este un real ciştig naţional 
să dat 24 lei, dar in ţară, unde plăteşti rentabilitatea pâduri- 
lor ţărei, fact să trăcască pădurani, silvicultorii, tăctoril de 
lemne, cărăuşii din ţară. alimentezi căile ferate romine, fa: 
bricanţi! şi lucrători! romini și altele ; adică /e da? vieaţă, fiindcă 
da! mijloacele de existență connaţionalilor tăr, nu altor neamuri, 
şi surplusul de 4 lei s€ repartizează, spre mul/umirea fulurer, 
asupra celor car! direct sad indirect contribuesc la confecțio- 
narea acelui fotolii, acoperindu-l din energia natională, sumă 
a energiilor individuale, şi care este dispombilă, şi ncavind ahă 
întrebuințare mar rentabilă. atita vreme cit bilanţa comercială, 
complectată cu celelalte indicir economice, ne arată, cum o face 
dela 1877—1900 de cind importul covirzezte exportul, că 
munca națională e imsuficienid şi tara se iîndaloreasă pentru & 
se putea plăti surplusul de mărluri străine ce anual întroducem. 

Această disecare şi pitrundere a feno.nenclor economice 
scapă multora şi cu ea scapă şi principiul selecţionărei În 

fimp şi după anumite ocasiuni a rentabilitaţi! activității ome 

neşii; cu alte cuvinte, că rentabilitatea industrială arirnă ou numai 

de condițiunile naturale, dar şi de timp şi imprejurări, aşa încht 
divimunile clasice, bazate pe existenţa materiilor prime. şi com- 
busubilului, abundența bratelor. Teftinatatea capitalului, ca Îm- 

pârțirile în industrii extractive şi indusiii de transtormare, 

din punctul de vedere al rentabilităţii suler foarte muhe șiir- 

biri, fundcă sint o sene intreagă de alți factori. cari /sarle 

adrsca intervin în deterininarea acele! reatabilităţi 

Ua exemplu local, industria spintului, traasiormare de 
reală importanță atit prin produsul industrial proprii zis, spir- 

ful, ch şi prin materialele accesori! cu care coatnbue la în-
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grăşarea pămîntului şi creşterea vitelor, la noi în țară la 
prima vedere, ţinîndu-se seamă de existența materiei prime 
în abondenţă, ar părea că poate exista nu numai ca indus- 
trie de consumaţie internă, dar mai ales ca zzzdustrie de ezpori, 
cu toate acestea ea nu poate concura, pentru diferite şi mul- 
tiple consideraţiuni, pe pieţele străine decit dacă e ajutată cu 
primă de export; pe cînd o industrie de torcătorie şi filatură, 
care s'ar servi de bumbacul din Indii,— întru cît majoritatea 
debușeului e în ţară, căci întroducem de citeva milioane anual 
asemenea ţesături, întru cît sintem aproape la jumătatea dru- 

mului ce trebue să-l facă bumbacul brut ca să meargă la fabri- 
cele din străinătate şi se mai poate deci suprima şi transportul 
produsului fabricat din străinătate și pănă la noi, întru cît se 
pot instala în ţară fabrici în condițiuni mecanice şi technice 
egale ori superioare, deoarece se poate profita de cele mai 
noui invenţiuni, celor existente în străinătate,— o asemenea in- 
dustrie are foarte mulți sorți de reușită. 

Din punctul de vedere internaţional, cred că am reușit 
să fac să se înţeleagă că e greșită problema aşa cum o pun agra- 
rienii, adică pe tema că ori încurajezi industria și ai să pă- 
gubeştă agricultura, ori protejezi agricultura și ai să vatemi 
începuturile industriale, mai ales a industriilor de transformare. 

Problema se pune altfel, şi anume: am mai mare profit 
să mă îndeletnicesc și să încurajez numai produsele de schimb, 
pentru care trebue să merg pe pieţele internaţionale să caut 
cumpărător, cum e cazul pentru majoritatea produselor noas- 
tre agricole, saii am profit să mă preocup și de uze/e pro- 
duse de consumaţie, pentru care am dehuşeii sigur în consa- 
mația națională, fund chiar tributar pentru ele altor neamuri ? 
Şi numai în această hipoteză selecţiunea se face în mod na- 
tural şi se impune şi la produsele agricole şi la cele indus- 
triale, în raport, bine înţeles, cu împrejurările ş și epoca în care 
se face selecţiunea. 1) 

Astfel că deosebirile după: abundența materiilor prime, 
existența combustibilului, jeftinătatea braţelor şi aglomera- 
ţiunea capitalului, rămîn numai ca principii generale de apre- 

') Lipsa unei asemenea aprofundări a cestiunii e probabil cauza că 
foarte importantul discurs al D-lui Ministru Zpz, Cosfinescu, ţinut la banche- 
tul oferit de in dustziașii şi comercianți! ţării, cu ocaziunea votării legii taxelor 
comunale, n'a fost înţeles de mulţi dintre cei cari la noi fac economie na- 
ţională. 

71727 3
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ciare sintetică, în aplicațiune intervin şi alţi factori cari predo- 

mină Zozul, poate numai în mod timporar şi local, dar decid în 

definitiv de soarta unei întreprinderi, adică de rentabilitatea ei. 

i Şi, în această ordine de idei, recunosc că orice lege de 

încurajări e o cestiune delicată !) în aplicaţiunea ei şi e ne: 

voie de oameni competenţi cari, sub forma de comisiuni in- 

dustriale, camere de comercii, instanțe administrative sai 

altfel, să judece cu competenţă oportunitatea unei industrii 

la un moment dat şi în anumite împrejurări, în raport cu 

totalitatea fenomenelor economice ce se agită într'o ţară, și 

mai cu seamă să fixeze coza încurajărilor de acordat faţă de 

pretul de cost şi de protecţiunea din tariful vamal, aşa încit 

industria şi meseriile să nu fie exploatatoare a acelor încu: 

rajeri, în dauna consumatorului. 

Dar desvăluirea acestor principii ne-ar duce prea departe. 2) 

Ca să încheii această mică cercetare, eii admit şi cu 

toţii cred că înţelegem, că agricultura are nevoile ei reale și 

multiple şi că statul şi toată lumea trebue să-i vie în aju- 

tor pe toate căile, ca representind aproape 80%J0 din acti- 

vitatea naţională şi fiind la baza consolidărei noastre econo- 

mice, deoarece produsele agricole constituesc peste 8300 din 

exportul țărei. Dar nu în acusaţiunile aduse ori în stăvilirea 

ce s'ar putea aduce începuturilor și desvoltărei activităţii 

noastre industriale vor găsi agrarienii remediul suferințelor lor, 

mai cu seamă atita timp cit cifra exportului e covârșzză saii va fi 

ameninţată să fie înzrecută de valoarea mărfurilor importate. 

Din contră, prin o asemenea atitudine ei nu vor face de- 

cît să înlesnească și să motiveze pretenţiunile adversarilor noș- 

tri de peste hotare, înăsprind relaţiunile din interior, tocmai 

atunci cînd avem cea mai mare şi urgentă nevoe ca împreună, 

agrarienii şi industriaşii, să studieze cu adincă pătrundere nu 

numai forțele productive şi deci puterea de resistenţă a ţării, 

dar şi nevoile şi deci şi părţile slabe ale popoarelor cu care 

vom avea de discutat tarife şi convenţii. Numai cu aşa pre: 

cauţiuni vom putea fi bine pregătiți asupra taxărilor din tarif, 

la viitoarele tractate de comerciă. 

De altfel, şi ca măsură de chibzuită gospodărie naţio- 

1) C. Alimănejtianu, Aplicarea legi! încurajării industriet, 1902. 

2) C. Alimăneslianu, |. c.
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nală şi ca prevedere de înaltă ordine socială, sper că am 

reuşit să dovedesc, că intreprinderile industriale se impun în: 

curajări! şi pretecționismulul nostru, tocmal pentru a consolida 

rentabilitatea muncei agricole şi a încununa de succes sforţările 

ce şi le daii agricultorii ţărei, precum şi pentru a ne asigura 

liniştea socială de care avem aşa de mare nevole şi a “reia o 

clasă de mijloc rominească, așezind astfel temelia statului ro: 

min pe baze solide şi trainice.
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Representind importul și exportul Romiîniei 

7 N Ti 

| i VENITURI | VENITURI | 

= | „provenite din | - provenite din 

3 | IMPORTUL EXPORTUL | taxele vamale | taxele vamale 
3 i i ] | 
5 _ i i a la 

Ş|E. | | Import | Export | 

i | 

| | | 
Ai 4870| | | 
2] 1874)  82,0927,288]—l 177,682,782 — i 
3 1872] 109,327,780|—| 1665571404 —| 7 94043961 1,668.349 26! 
4 1873, 97,867,161 - 157,510,192|—: 6,368,728, 09; 1,589,253 40 
5 1874 1594104114) —| 134,713,818— 6,924,927 1,360,850 50 
6. 183 ș 100,834,160|—| 144-962 0idj—, 6,075,035/47|  1,426,827 89. 
7 165,933, 503, —| 235,256,286 5,917,156, 63, 2.051,354 4) 
8] 18771 335, 548.90991—! 141,081, 100, 9,527,832/74!  1,201,870 19 
9 1878, 306 de | o104, 723| 44:016.464. 65| —1,971,8632 

10) 1879 254482.620 —] 238:650,006/—! 10,524, 748! 2,043, „601— 
111 1880] 255,336415! -| 218, '918,878i—  10.378443 — —1,867,627 i — 
12 4881] 2747574358 —! 206,518 = 13149178 —l—1938,5121— 
13! 1882| 268.854.921—| 2447304199 —.  13,259,734— 2.34),670 
14| 1883. 3509074178 —! 220,650270—,  17,401,522 —| 2036.283 —! 
15] 1884] 204.086,273 —| 184,115,542 ai 14958,240—l — 1,617,383 | 
16. 1885| 268,539,150 = 24968201. 13312801 2210,884—| 
17: 1886] 296.497,362.— | 255,547,263 —! 16,676, 139 — 497,456 —: 

18: 18871 314,680,752.— 265,726,613—, 21, 191,209 — '688 —i 
19. 1888. 310,378320,—i 256, 188042 — — 20,320,502 — 432 — 
20 1889 367.944,099—i 274,167,146 —. 33, va 7 985 — 

24 1890! 362101.054—! 275.058,445; — 2954787 — 2,832 —i 
22! 1801] 436,682,085—, 274, 662,083 — 21,397,996.— 4967.—i 

23 1892! 380,747,296 —: 285,384(0)57,—,  29,485,(21/— 218% — 

24| 1893 430,489,731 — | 370,651,787.—, 34.407.034 —_ 3 
25. 1894! 4921422871- | 2041983884 —, 33, 835,110/— 2 
26| 1895! 304,574, | 965,048411'—. 28208580 — 9 
27. 1896) 337.922,020 —! 324,056,652) 32,309,974:— 5 
28! 18971 355,782,804 —| 394179,000.— 32437 0405.—| 3 
29. 1898. 3800908439 —' 2834181567 — 3867401 — E 
30 1899] 3332267038 — 1401196357 — 27 458.308 — 3 
31ij 1900! 216,985,878— 980000431'— —16.096,443, — 

32! 1901| 292,436,760—  333,830,877 — — 22,960,367.—i a 

33 1902; 9833445409 3748192190 — 20,801,000.—| _Z 

'9, 195,352,741'—!7,743,787,94— 25 834,273.96 

  

     

    

  

        

    

    

  

| 
| Il 

597,551 „148 83



Necesitatea Încurajăre! unor anumite ifidustrit 

I. OU 

dela 1870—1902 şi taxele pPercepule 
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38 C, Alimăneştianu 

No. 2. TAB 

Representînd exportul de vite 

i Ii = i i — 
Ş | ARTICOLELE 5— ARTICOLUL 8 

3 Anii î Îi: î = 

3 boi | tauri vaci _ viței oi | capre 

EI d d | II | a 

| || IN Pl] ! | 
1 1870 all 2 zl — i 

9184 28%, rosi _ 515,232/—! 6,291 — 1506, 332|— 160,190]— 

34872. 541447)— cet 811,886 J 9,190/—14,540,461|—| 246,705 — 

44873. 8007854|—|  4320/—] 823,126, 8,958| —|1,7173,958 —405,249]— 
: j | ! 

54874 6,120,210,—,  — * [eee „134,854|—!  189,168|— 
i d 

6! 1875. 5,80401 - = x 18470 je „511,035|—:  126,8411— 
| i 

7| 1876. 9,300,038 — 4,558,100,—, Y | 10,484 —, 280,050|— 4 862,675] — 

81873. 8,840,600|— 1,802,100|—| 909,350 — 9,450|—| 90,3771— 2,488, 125| A 
- | N 

9! 18:8 6,385000/—! s01.100 „078,350|—, 15,630|—, 18,417! 1.909.875 — 

10] 1870 3,688,000,—!  2,100j—| 292,050,— 6,300 — 208,788/—! 2,623,905|— 

1 | 1880 12450819, — — — — — 

1, 1881. 16,597,429,X:  — — | — — 
4 

43; 1882! 10;877 soli — — E IE A 

1108, 11,642 atv! | — | — | — 

1511884! 498,000.— 90,220,— 20 — 328919 —| pe 
: i - _ I— i _ 

pu 

110,029,580/— 802,400. 4 46021 — 135, 123 —! 9,461,700.— 13 As8,221 — 

! | | , | 
. ! i ! 

: | 
i | i 

, ! |: 
i | i : 

| | Li 
|] i 

») Yezi pentru restul anilor următori, tablourile din publicaţiunea D-lui
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LOU 

şi paseri pe anii 1871—188%!) 

  — 

ARP.9 ART. ui) 

  

1 + 

porci! pasări | 

  

6,988,047|-—4 11,358:— 
| ţ 

9,240,102! - ' 20,59% — 

5,871,900) —| 30,615. 
4,005,101)—, 9,343 — 
4814988) —i 7,150'— 

t750480j—, 35,205, — 
14,182,870—f 88,034 — 
8,106,704/—t 87,686/—   

4 
E | 

! 

| 
h : 

! 
' ) ! 

| . — j —   4,308,780'— 63,502 — 
4 
    

110,675,478 — 425,518 —   i 

; 

F. Roluin, Evoluţiunea 

OBSERVAȚIUNI 

* Sa trecut suma lutală la bol 

X S'a trecut suma totală de bol şi vaci, la bul. 

Y Se coprinde în sumu treculă la bol. 

A În coloanele: capre se cuprinde si berbeci, țapl. 

|n coloanele oi și capre se coprinde şi berbeci, țapi, 
9,128,280,—! 45,012): miei, lezi şi berbeci bătuţi. 

+ În suma de 12,130,819 se coprind animalele vil 
în tota], 

X În suma do 16397.520 =e coprind unimulele vil 
în total. 

1 Aci se coprind luate animalele vii 

Y Aci nu se coprind produsele animale alimentare. 

În aceste coloane intra zi: berbeci, țapl, mici, ez, 
berbeci bătuţi şi capre. 

produclelur reminesii «dela 1836 — 1901. 
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Arătind cît la 9, din valoarea mărfurilor represintă taxa vamală 

de import 

După evaluările din 1902 

  

DESEMNAREA MĂRFURILOR 

  

  

394 | Diamant, safir, rubin .. cc... 
! Cristal de stincă, onix, grenat Ia 

423 | Aur laminat şi aur întins în sirmă ..... - 
i Cabluri de orice fel pentru conducte electrice . ; 
| 

! 1—5 90 
2 lepe. cc 

4 Catiri si măgari. . cc. cc... .. 

5 ; Tauri, boi, bivoli, vaci şi bivoliţe ........ | 
13  Vinat(vii)cu păr micşimare. ....... | 
290  Lacherdă .. cc... 
30 Sardele în butoaie ...... cc... 
64 Seminţe uleioase de tot felul .... ...... 
65 Fin, paie și ierburi de pășune de tot felul . . . : 

114 Tămiie 
1i4 Gume și reşine nedenumite ....... . 5 
124 Opium cc 3 
125 Sucuri vegetale naturale nedenumite . . . . . 3— 

126 Coji, scoarțe și rădăcini întrebuințate în medicină 187; 
6 

4 
> 

  

145 Ape minerale, naturale, ete... ........- — 
209 Creioane compuse, negre saii colorate. . . . . — 
219 Răzături de piei și alte rămăşiţe grase . ... - —, 

231  Piei de bivol, de boi, de vițel, de oi, ete... . 382 
264 . Torturi (fire)de păr de orice fel .......: 358 
283 : Daniele de bumbac, tuluri, ete. ........ 409. 

364b. Litografii, cromolitografii, eliografii, etc... . . 461! 
79 Plută brută cc. 315: 

373 Lemne mirositoare ..... cc... 45% 
382  Cărbuni de pămint (uliă), cok .. .. 166: 
396 1 Marmoră de tot felul şi albastră brulă ....  5— 
400 || Pietre de măcinat de orice tel. ........- 4 16 
404 | Ardesie pentru construcție şi scris, etc. . . . . 1 66: 

423  Orfevrerie de aur, de platină, etc... ...... 250 
426  Bijuterie de aur sai de platină ........ 310 
4 Ceasornice şi cronometre de buzunar, etc... . . 3 — 
40 b  Foarfeci de orice fel, afară de cele dela art. 488 5— 
4) . Instrumente de chirurgie ...........- 2606   i 5 Maşini, părţi şi accesorii de tuciu, etc.
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J ia Er! 
i =5E 

Art DESEMNAREA MĂRFURILOR .5s 

ÎI Da ao DE 
i l 

511 , Vagoane peniru călători clasa 1 şi [1 ..... 32% 
513 » » câl ferate americane ..... 4 
522 Aparate diverse pentru stropilul stradelor . . 4— 
527 Luntre de lemn de o capacilale mare . . ... + 286 
535  Cleiude peşte. .. ... cc... | d— 
547 Oase depoştetălale şi pregătite pentru umbrele : 4.— 
55| Scoici de sidef, brute sai curaţite de coji .. .! 468 
533 Chihlibar ncluceat.. . . . cc. cc... | i 333 
572 Vioare, chitare, mandoline .......... 9— 
73 Violoncele, baseşi contrabase. .. ...., 333 

5:0a. Acordeoane, armonice şi aristoano ...... 2— 
, 

4 

: $—10 Vu + 

i Cal (armasari şi jupan). ........... v25 
! 3 + Cirlani sau străynică ceea 10 — 
| d June, junince, mlozaţi și turmaci ....... 87 
LI PC — 
(NR babei aa 9— 

IL ; Paseri de curte, mari si mici ......... î 
12 : Pasori nodenumite  ..... a 8 
1$ . Ciinl de vinătoareşidelux.......... 8 ZI 
15  Stupicualbineviă .............. 8— 

4 Animale vii nodenumite . .. cc... 7 50 
za. bește nedenumit, proaspăt, sărat sau uscat Gat 10 — 
= »eşte morun, nisetru, cogă, cheful, etc. proas | 
2 b » » » » » » Pnmat „$ 10— 

„35 - “Ţiri, stock-liseh și heringi ...... 3 — 
32 ' lcre negre de orice fel de peşte, proaspete. ..f 34, 
34 ; Caracatiţă, stacoji şi stridii proaspelo ..... 33 
35 Midil şi alte scoici pline, melci, ele... .... 960; 
52 : 'Tapioca arow-pool şi sago .......... 750, 
53 Salep .. cc cc... rc... 85 
39 - Arbori, arbusti ... cc... 8— 
GO amet cc cc... 6 5, 
0  Anason . cc [cc . .. 812, 
1 Cacao în boabe cu sao făra ji .......] 6% 
72 » pisată sad în table... ........ = 30, 
74 . Ceaideorlcecalitate ............. %— 
11! Sofean cu vanilie .... cc... .. | 10.—| 
9 * “rufe proaspete, murato şi uscate . ........ 10,—, 
96 Mâsline sărate sad murate în buloale. . . . 6—j 

106 Ciocolată și surogate de ciocolată în table Sti 
100 uma arabică ee 555 
110 . Rezina ordinară, calran si smoală ...... 3— 
12 Smirna cc... . 10 —| 
11:  Uleiu de trandafir. ..... mea 65 
119  Ulcia de portocale, de lâmli si de neramze sii!



  
  

    

4 C. Atimăneştianu 

Ei a N Ea 
4 |] Sag 

Art. DESEMNAREA MARFURILOR ze 
usa 

_ III a se 

i PI 
120 | Uleiuri volatile nedenumite ..........- i 625 
PI i Aloe. n cc 7150) 
i 422 ! Camfor brut sau rafinat. . . ... 7150 
"120 | Foideseve .. . . ec cc cc. 2150 

128 i Foi, frunze şi erburi medicinale nedenumite . . 823 
129 i Flori de portocal ........ cc... 101—| 

; 130 + Flori nedenumite întrebuințate în medicină . . 8 82 
132 | Badian (anason-stelat). ............ 7:50; 

2133; Cumin co 9— 
143 îi lenupere ..... pe 850 
' 185 + Seminţe și fructe nedenumite .......... 10|—, 
"136 |] Muşchiură și lichenuri întrebuințate în medicina  10|— 
„137 || Cantaride uscate ......... 10| —| 

144 : Săruri de orice fel, preparate sai nu .... . 8 33, 
162 | Tartruri brute sai rafinate, acid tartric . . . . 620; 
192 | Scrobeală albastră şi hirtie de sineală ... . 10— 
193 ; Lacuri lichide sai în tăblițe, ete. ........ 10— 
201; Condeie (creioane) simple, negre sai colorate. 6j— 
205 : Ulei de masline .... cc... 9— 
206 | Grăsimi de pește .... cc... 7:30), 

i 208 1 Orice seuri şi grăsimi animale ......... 7:22! 
23 Fugi nec 10— 
225 ; Dinţi de elefant întregi sau în bucăţi ..... 10;— 
258 ii Bureţi de totielul. . . . . cp. 7:50 
234 | Piei tăbăcite fine, precum piei de căprioară . . 7118 
235 ! Petice neavind mai mult de 5ecm.. ...... 10— 
238 1 Obiecte de păr bine combinate cu malerii . . . 64% 
241 1 Mănuși de piele, militărești . ......... 10.— 
245 | Piei cu blană, ete . . . cc cc... 8.33: 
245 1 Lucrări de blană de orice fel, croite, etc. . . . 7122 
24 » » » croite şi comb. cu alle materii  10j— 
+ 24) . Orice fel de lucrări de cauciuc ........ 666 
250 i» » » comb. cu altem.. 522 
:251 * Linuride orice fel. . , . 5), 
„252 : torturi de lină de orice fel .......... 10 — 
; 255 ii 'Ţesături şi stofe împletite din lină, de o greutate 
! | Qe Mag... cc... a 9— 
1257 ! Şaluri brasate și fasonate . .. ........- 10:— 
; 259 i Articole de bonetărie din lină, ete. . ..... 10. — 
1262 : Covoare de lină curată ...........-- 8i— 
* 2114 4 Bumbac brut dărăcit sau pieptănat . . .. . - G;31 
| 273 Torturi (fire) de bumbac de orice fel, nevăpsite 606; 
i 28) Stofe uşoare de bumbac pur, ţesute saii impletite . 10— 

202 Ceaprazărie şi fringhierie de bumbac pur . . . 10— 
2Nb Pinză de jută nealbită ..... cc. 8 33, 
23  Cinepă și in verde, uscal sau pitt ....... 8 88, 
209 Torturi dein şidecinepă .........- TI: 
207 Balistă și linon  ..... cc... 83—, 
3w  Dantele, tuluri și broderii de aţa .....- 622 
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301 
318 
313 

ali 
315 
315). 
316 
318 
319 
320 
320 &1 

321 
322 
323 

- 84 
325 
33) 
33) 

334 
334 
348 
333 
oa. 
20 
32 
389 
310 

31 
374 
75 

3si 
380 
35| 
3% 
3 
UR 

437 

îi 430b 
443 
4% 
ol 

433 
40 

az 

DESEMNAREA MĂRFURILOR 

Pluşuri de formium tenax, ete. .... .... | 

Dantele, tuluri şi broderii de mătase . . . : - | 

Articole de bonetărie din mătase, mestecale cu : 

alle matoriț . . cc cc... 

Ceuprazarie şi pusmanterie de mătase . - - - | 

» din alte materii decit mâtasea . . | 

Dantele, tuluri din alte substanțe . . . .--.: ! 

Ceaprazărie de fire de aur saii de argint ...j 

Articole de bonelărie de lină .......-.-: : 

Ceaprazărie şi panglicărie de lină. ... --- 

“Țesiluri şi ştoie impletite de bumbac .  . - 

» > » »ca Ja art. 280! 

Articole de bonetarie din bumbac . . .. 

Ceaprazarie de bumbac amestecată .....- 

“Vesaturi și ştofe de bumbac amest. cu aite mat. 

Articole de bonetărie de bunbac  ....--.- 

Ceaprazărie de bumbac cu malase .....- 

'Țesatură și stofe împletite, de cincpă. ....-- 

Articole de bonelărie de în și de cincpa . . - - 

Ceaprazărie de în şi de cinepă a. 

Pioză cătranită pentru împachetat .....-- 

Hirtie de lux de orice fel 
Cartoane de orice fel ....... - . 

Abajururi, apărători, porl-buchete . . . - - - 

Carţi romine scrise de lomini în ţări strâine . 

Cârţi şi publicaţiuni în limbi străine. ..-..-, 

Lomne de abanos, cedru, cimițir .... : 

Donge de stejar . . . . cr... 

Buţi şi butoaie de ztejar şi de frasin ....- ” 

Papură, răchită de impletit . .. . 

Frezlil exotice de orice fel . . . . ....--: 

Lucrări fine de strungar şi imp! coșuri: . . » 

Bilumuri Muide nedenumite . .. . 

Masticuri de bitum . . cc... 

Catran mineral ... cc. cc. 

Lucrâri groase pentru construcţii de marmoră 

Lucrari diverse de pialra comuna. . . ..-: 

Pietre comune brute ori lucrale. . . ..-.-: 

Argint laminat şi argint întius În sirma 

Bijuterie de imitație Mia... 

Margele, fluturi şi beteala . . . - «e. 

Ceasornice de argint şi de alle materii 

Pendule de bronz, de imilaţie, ele.  ....:.- 

» cu mecanismul fixat în plăci. . . . - 

Aramă şi alama batula În foi... . 

Obiecte de sirma, de alamă sau aramă . . . - 

Obicele de cositor pur sau combinal . . . . - 

Caractere de lipar, clişeuri, plăci . . . . . - » 

“able, tuburi, gloanţe, alice şi obiecte de plumb 

l
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, 233 

100 | 

481 | 

| 12 
473 | 
480 

  

  48% | 
495 i 
496 IL! 
497a.: 
499 | 
505 
512 
514 
521 
26 i 

528 |! 
536 |! 
546 i 
70 i 

571 
5:6b. 

10 
20 
31 

80 
97 

101 
108 
113 
115 
116 
118 
3 
138 
143 
191 
19% 
198 
109 

a 

DESEMNAREA MĂRFURILOR 

  

Table de fer laminat ................ i 
Table şi plăci de oțel polit saii nu. ...... 
Sirmă de oţel sau de fer cositorit . ...... | 
Șurupuri și piuliţe de fer sai oţel. ..... i 
Trăsuri şi oșii de trăsuri, etc... . ...... i 
Case şi casete de fer și de oţel ........; 
Orice alte unelte şi instrumente de fer .... i 
Cuţitărie de oţel polit ............... i | 

» de fer montată pe alle materii. .. ; 7.50) 
Arme diverse precum: săbii, spade . ..... 8— 

“ Maşini şi aparate fabricate din alte materii . . Sat 
Vagoane de măriuri, vite, etc... .. ..... 520 
Orice vehicule pe șine, vagonete, drezine . . . 8— 

, Velocipede sai bicicle şi tricicle. ......,. 40 —l 
+ Luntri dintr'un lemn, ordinare ........ i 8— 

Caice, șlepuri și ceamuri de brad .... ..! 555 
; dască brută ori preparată . ..........:10— 

Rădăcini de micşunele, lucrate, etc... .... 9— 
Piane cu coadă .. . cc. ri ki 
Piane şi orgi cu taste. .....,....... 4520) 
Instrumente de musică nedenumite ..... . 8— 

I0—I$ On 

) 
Pureci „1125 
Vinat de tot felul și paseri de curte omorite . 1 1333 
lcre de chefal . . .... 10.66; 
Unt de cacao ............. il — 
Roşcove, smochine în păpuși și stafide . . . . 12350 
Smochine în cutii şi stafide roşii ....... 1250 
Masline în sticle sai în tinichele ....... 2 
Muşiar în praf... 1 1250 

- Sosuri de masă ............ 1166 
Gumă, mastică ...... a i 1333, 
Scamonee . ...... ...... .. . .. 1425 
Balsam copahi . ec. 15 — 
Balsamuri naturale nedenumite ........ 13 — 
Uleiu de migdale amare ........... 10 îl 
Cardamom ....... IDR 12 50, 
Ambra-grisca castoreum .. o... 14 23 
Vinuri medicinale . . cc, 13 33 
Negru de fildeş, negru de os ......... 14 — 
Cerneala grasa pentru imprimat ....... 14 28 
Culori derivate din pacura, din carbuni. . .u 144% 

» _ ordinare preparate cu uleiu ...... 13 33 
Ceară pură albă sai galbină ......... 1212 
Spermaceli .... cc. 11 40 
Orice fel de piei tăbăcite de vite mici . ! |! 1150
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Art. | DESEMNAREA MĂRFURILOR 
| 
pe - one i 

"995  lamurişișeledetotielul ..........! 
| duza. Obiecte diverse de piele, ete. ........ 
240 Mânuşi de piele de tot felul . . ........ : 

! 355 Tesături de stote împletite de lină. ...... 
' dy  Ceaprazărie și panglicărie de lina ...... i 
361 Dantele, tuluri şi broderie de lină . ,..... ș 1050 
“334  "Fortuet de bumbac de orice fel, văpsite . . : 1481 
De Bumbac sub orice formă .. . . ... e 4142 
1322 “Tesaturi şi stofe împletite de bumbac pur etc. . : îi 45; 
! 2-8 » » » » i 10.79, 

231 Articole de bonetărie din bumbac . ...... 1090, 
285 Yorturi de abaca, de julă de formium . .... . 14 10. 
3 Aţă de cusut de cîncpă sai dein.... .. 1162 
203 b- Curele plate sati rotunde pentru transmisiuni . 11 60, 
dp,  Pinza de in sau decinepa .... . ao. 130| 
200 Ceaprazărie şi panglicărie de aţa pură . . . .: îl143 

! 8), Tesaturi de mătase de orice culoare ...... 13—: 
a » și stofe împlotile de mălase .. ... . 1333 
pp. Articole de bonetăârie din mătase . .. . .. , 1238, 
3) Ceaprazărie şi panglicărie de malase ... . . 14 10, 
ay Lesatură şi stofe împletite de mătase ..... 10.00 

: 312 Daniele, tuluri de mătase, amestecate cu alle ma- 2 | 
” terii e... 2 — 

ag Stofe şi țesături împletite din alte textile . . . 15 — 
314 Articole de bonetărie din alte materii . . . . .. 12 —| 
31-  tsături și stofe împletite de lina . . .... . 1071 
Si 1 Tesaturi de stofe dein .........--- 14 16| 
S20  Ccaprazărie de in sau decincpă ....... 1143 
32 lemne defocdeoricefel .........- 1250, 
3). Unelte, instrumente, aparate şi maşini de lemn - 15 —; 
ARI Pictre de ascuţit, de încercat aur etc. . . . . . 
tul Faiantă de tot felul albă sai vopsită . . .... 1250 
AS Obiecte de fantasie, de teracolă, de porcelan . ' I»— 

Au » de sticlă de orice culoare, nepolile. . . 125) 

410 Ovfevrerie de argint. ... cc... .. LEA 

43  Pendule și cutii cu muzica moniale pe lemn . 1250, 

43) » de bronz, de imitaţiune de bronz ...  îtr6, 
440 Vase și aparale pentre usine cete. ....... 1224), 

447 Obiecte de packfong sau de alte aliago albe. . 1239, 

450 Tinichea și fer în table, spoil, aramurii . . . . 1143 

71 Obiecte de luciu politesmâlțuite . ..... 12 55) 
40 : » » _»  siselate, vernisale, clic... . . 1166) 

417 : Obiecte de fer sau de oţel simple, numai polite  12—, 
4 : » po» pp » spolle ....... 1 —i 

488 » » on n oo e poleite. ...... 1164, 

4%1 | Cuţitărie de fer polit sau nu .........- 125% 
496 Arme de foc de tot felul şi accesorii. ..... „10% 

„500 | Maşini, părţi și accesorii de fer, de oțel. . . .! 1081 
03 | Trăsuri de lux, ordinare, cariole, etc. . ..... | 1250 

„516 ;



  

C. Alimăneştianu 

  

  

Art, | DESEMNAREA MĂRFURILOR 

j E 

532 | Abumină 1% 25 

l542 || Remăşiţe dela poverne ..... d — 

58 | Părdeom .. cec 

1549 Ossa-Sepia .. cc... 15 — 

555 | Umbrele de mătase curată ......---: 15 — 
558 | Jucării de lemn, hirtie, carton, ete. ..... 1233 

559! Obiecte de baga, sidef, fildeş, etc. ... ....- 15.—! 

560 | Obiecte de piele fină ........ 11 îi 

561 | Obiecte de lemn, de trestie, de paie ...... 14 —. 

562a Obicete diverse de mercerie . . . ......-.: 16.66 

| 15—20 0/0 

8 | Berbeci, oi, capre, papi .. cc... 20 — 

26h.l. Peşte nedenumit alumat. .. ..... 20.— 

33 | lere nedenumite, nervuri de morun, etc... . . 16 — 

46 : Tăriţe de orice cereale ........- AG 

18 | Orez ee 18 —, 

50 | Legume uscate şi făinuri derivate . . .....- 17)—. 

55 + Fructe proaspele de tot felul cc... 16.£6 

Sa. Alune. cc 20 — 

58 | Legume uscate ..... cc... 20,— 

35 | Piper negru, alb, lung, rădăcini de piper . . . 19,05 

9% i Bulionșşiextractede carne... .......- 160: 

98 | Capere sărate sati murate .........-. 15 33 

105 : Patiserie fină . . cc... 20 —i 

199! Mance 2i —i 

141 + Preparaţiuni farmaceulice. .. . 20 —i 

145 ; Apăde Colonia... ......-.: „1555 

150 ' Sulfat de magnesie ... .... . .-....- 20,— 

200 |! culori preparate lichide sat praf .......- 18,33 

2214 i Pene de găteală de orice fel, naturale ... . 1730 

995 i Puf a e 20 — 

939 | Obiecte diverse de calatorie, de campament . 18 18 

233 | Torturi de lină de orice fel .........-.- 20 — 

254 | Tesături și stofe de lină de orice tel .... - 16.66 

263 | Păruri de orice fel, brute, preparate, etc. . . - 16,66 

265 | impletituri de oricefelde păr ......-- 19.20 
281 i “esături de jută altele decit pinza ......- 20 — 

293a,| Pinză de cinepă saii de in, ele. .......-- 20,— 

204 | Driluri de orice fel neînălbite . .. -..--i Vi — 

1 206 + Pinză de in de orice fel, imprimată, etc... . -! 20— 

335 ! Pinză cătrănită şi pînză acoperită cu asfalt . . 175 

| 
i 

3261 i “Fesături sau stofe împletite de in saii de cinepă| 20— 

! 343 : Cuafore militărești. precum chipiuri, etc... . . - | 20, — 

i 347 arte pentru desemn, musică, de mătase . . -: He 

i 3%b Orice lucrări de hirtie afară de cele dela al. ! 

BD ; 1666



Necesitatea încurâjărei unor anumite industrii 

  

Art. | DESEMNAREA MĂRFURILOR i 

| 
364+c. Fotografii, gravuri, fologravură 
366 Cârbuni de lemn ...... i 
357 Trunchiuri de brad . oc. 
378 | Obiecte ţesule sai imp > 4 . 
3% | Foi de lemn pentru placagiu, parchete, etc. . . 
380a.! Mobile, scule de menagiii și alte obiecte. . . . 
m! Porcelan de tot felul, alb sau văpsit SERE 
413 | Geamuri de sticlă plată de orice dimensiuni, 

- colorate . . . p aa 
td : Oglinzi la care dimensiunile lwec 30 cm... ..: 
4i6  Butelii de sticlă ordinară ..... DRE 
420 Obiecte de fantasie din orice fel de sticlă . . . 
431 Bijuterie de argint cu sait fără pietre fine. . . 
449; Obiecte de aramă, alamă sat bronz. NE 
10% Ubiecte şi lucrări de zinc de orice calitate 
+10 Ferărie laminată în mod spezial 
+15. Obiecte de tucii, plăci, etc. Ca 

| +7DII Sobe comune de tucii, cazane, grătare 
„iN + Ferărie groasă aa 
„ii ! Piroane şi cue de for negru. .. .... 
40 Obiecte de tinichea şi de tablă de fer. 
498 * Obiecle de sirmă și obiecte de pînză de fer 
520 Care și căruţe ţărâneşti, cotige şi alte asemenea 
530 : Bârcă de lux, de lemn, de metal . AR 534  Cleiui de muiatcu gura . . 
331 i Vaclereşinoase. ..... PR 538 + Neşină preparată pentru astupatul buteliilor . . 539 - Ceară de pecetluit de orice culoare 
552 Sidet tăiat . 
554 - Obiecte de chihlibar combin 
555 Umbrele, umbreluţe de orie 

| | 

A 

| 

ate cu alte materii! 

| 1, 
»5 e stofe. .. .... 57 Instrumente de alami de orice fel... | 

20—25 %/p 
25 Miere 5 i scursu, în faguri sai în stupi... + Pine, pesmeţi, covrigi, ete. .. .- Cafea crudă . 

t:onserve de carne 
103 Magiunuri 
145 Paste lichide sai în calipuri 211 Luminări de sei .... . 212 Stearină în masa. . ii PE 213 Luminără de stearinu 111! a: 232 Orice fel de pici tabacite de vite mari | | . 242 „ncălțămiute pe deplin confecţională ...._: 253 incaltaminte din orice alte pici a 
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48 C, Alimăneştianu 

  

  

    

    

Zda! 

să | 
. agă | 

Art. DESEMNAREA MĂRFURILOR ce, 
sşa 
ss 

| | 
268 || Pislă pentru covoare de orice coloare . || 2250 
269 +  » deoriceculoaresemifină ....... 25_| 

276 | Ţesături şi stofe împletite de bumbac . . . . . 20/88: 
298 || Articole de bucâtărie din aţă simplu încheiate) sala 
32611: 'Ţesături şi stoie împletite de in . ........ i 94128 

;: 34 i Pălării barbăteșii de mătase .........- Di — 
1 349 || Hivtie de lapetat pereți, de orice coloare 25|—- 
356 Hirtie pentru țigarete în caete saii cărticele . . || 22:50) 

359 | Cărţi şi orice publicaţiuni în limba. romînă 21143 
383 | Lignit, anthracit, turbă . cc... 25— 
402 : Ciment de orice fel şi plăci de ciment. .. ... | 25 — 
493 îi Cretă în bucăți, fasonată sau nu ....... | 91.43 
412 | Geamuri de sticlă plată de orice dimensiune 23 23 
43% Bijuterie de imitaţiune comună ........ 25, — 
4% | Pinză de fer neagra, văpsită, ete... ......- 22 22 
483 |! Obiecte delablă de fer neagră ........- 20 83 
515 * Caleşti, landouri, cupeuri, ete... .. ....- 24, — 
517 * Parţi de trăsuri coprinse în art. 515515... . | 2333 

| 
25-—30 t/v | 

2 Lapte ce 30;— 
45 i Fâinuri din orice alte cereale. ..... ... | Diri 

143 i Săpunuri partumate, ichide, în prat. ..... 3,— 
257 | Curele plate sai rotunde pentru transmisiuni | 2666 
266 : Pislă groasă ordinară, nevopsită, ete. . .. .. | 288% 
292 Fringhii de cinepă, de in, de jută ....... i 30.— 
332 Covoare de tot ielui avind urzeală de in i 97% 
3% Hirtie liniata de oriceie] ..... . Di 2066 
45 Nisip, petriș, cremene, marnă ......... i 80— 
444 Oglinzi la care dimensiunile nu trec 30 cm. . . | 26,66 
52 : Obiccle de plumb de orice calitate .... ..- 29.16 
486 ' Paturi de fer cu ornamente de tot felul . . . . i 30— 
489 Obiecte de linichea și de table de fer . . . . .! 30 — 
557 . Arlicole de modă, flori artificiale ......: 25 69 
516 €.: Părţi și accesorii de orice instrumente musicale 35 — 

30—35 9/0 i 
. | 

19: Cărnuri afumate şi cirnăţărie de tot felul . . . 3333, 
49 Cartofi .... ae , 3125! 
5i : Paste fainoase zise «de Italia», glutenuri „3125 
81  Fisticuri şi alte fructe meridionale. ...... 1 8239) 
84 Vinuri de tot felul şi surogate. ........- | 3333: 
85 : Oteturi de vin aromatizate, în butelii ... . - i 5— 

104  Halva şi turte dulci . . . cc... 4 30I7z: 
19% , Cerneală de desemn în table (tuş). ......- 1 85|—



Necesitatea încurajăref unor anumite industrit A. 
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1 RE RR DEEE Pr 

| 
[n Săpunuri de tot felul afară, de cele arfumate. . : 3333. 

-Pă 
33 33 

păseri , . ; 

: Cidru, idromel şi alte băuturi fermenlate . - » 100 

DESEMNAREA. MARFURILOR 

  
  

ării de paie, de scoarțe, de sparta . - : 

Lucrări comune de lemn nelustruite. .....: 33 33 

. Materiale diverse de pămint ars fără smalţ .. 3933, 

Grilajuri de fer pentru orice întrebuinţări . . . 3) 11 

Gelatină nealimentară, clei tare . ..- 32 38 

|] 
35—40 9/0 | 

Brinzeturi şi caşcavaluri de orice fel: -:. - » i 39.41 

' Legume verzi . . ... . ci a. 40;—j 

Cafea prăjită în boabe sai măcinată .....» „40 

i Oţeturi de vin saăi de lemn aromatizate. ... : 4) —' 

„i Spirtoase destilate de tot felul, în butelii... = 

:: Conserve de legume în buloae .....: 3050, 

1 Muştaruri preparale și murătui ci... 37:00 

- Fructe conservate în more, zahar, ele... Ni 

Orice altfel de cerneală . .'. . . . .- i A 

! Uleiuri vegetale de tot folul, ferle za nu 9988, 

' Lucrări de pislă groasă ordinara . . .: -- 37 3 

» p » Semifinăsau lina. .. 97150. 

Catran cu totul ordinar . . .'. ..-:: e 85 

Obiecte comune împletite din papura, See e»! 1% 

Uleluri şi unsori mmerale . . . ... 0: 4 40;— 

Obiecte de tablă de fer smâlțuite . ..-: : 40 

Drojdii de bore lichide sau uscate . . . - -.: _ 32150 

Flaşnete. . .. . ea. 
i. EI 

40—45 %/o ' | 

Ouă de păseri. . .. . cc ct... IA "4160 

Nisipuri colorate pentru biurou ........ 4 

Hirtie de pale sau de lemn pentru impachetat.  $o— 

! Căldărărie de tut felul și ustensile de Menigii - sia 

i Părţi din trăâsurile coprinse în art. ll. . - - - | Fă 

o „li 
45— 50 fo | | 

Fructe uscate, afumate sad opările a... : 4, 

Cuişoare, scorțişoare, nucgoară, ele. - ..--- m 

Lâmii, portocale, neramze, chitre m rodii . . - 5 

Ape doslilute alcoolice sau nu. ...:.: a 

Negreală pentru cisme . . - - - IC su 

Lucruri de ceară curală, albă sau zalhena .. OI 

Ilirtie de seris, de imprimat și «ie fie e, 

Plicuri, saci sai pungi de hirtie. „. | 

i



C. Alimăneştianu 

  

  

  

Ed 

| | | 
Art. DESEMNAREA MĂRFURILOR a 

358 | Obiecte de papier-mach6, de carton, pierre . . 50, — 
40 ! Olărie comună de pămint saii gresie ..... 50. — 

448 Obiecte de aramă, de alamă sati bronz . ... . | 48 
548  'Trăsuri fără arcuri, neacoperite (brişti) . . . . | 50— 

562 c Pensule, bidinele, perii ..... --. 50|— 

50—55 %/o 

107 | Cofeturi, siropuri, zeamă de portocale . . . . . 53,33 

55-—60 %/0 

4 | Făină de gri. . ... cc... 60|— 
87 | Bereinoricefelde vase .. ........- 6U|— 

351 | Carton cătrănit, carton cu asfalt ..-..... 60 — 
448 || Obiecte de sticlă albă sati colorată .. ... . 60|— 
485 | Paturi de fer ordinare, simple, numai văpsite . | 56|— 

60—65 %a 

71 | Zahăr brut, plucosă de feculă ......... 62/50 
88 | Bere în butelii sati în urcioare ........- 62/50 

368 | Lemne de construcţii şi de lucru .... - „+ | 62/50 
41 || Smalţ și sticlă în massă, în bastoane, ete.. . . | 62 50 

65—70 %/p 

22 | Unt proaspăt, sărat sai topit... ....- - 69,65 
83 | Vinuri şi surogate de vin în orice fel de vase 660 

279 | Barchent, calmuch şi orice alte ţesături. . . - 

70—75 *|o 
98 | Spirtoase destilate de tot felul. : ..-.:.--- 74 43 

201 || Sioară de in, de cinepă, dejută etc.. . -. - = 72 

75—80 9/0 

50 | Scrobeală albă ..... cc... 80|— 

95—100 9/0 

18 | Cărnuri proaspete de măcelărie . ......-.: 100;—            



Necesitatea Încurajărel unor anumite industret a
 
-
 

    

  

        
  

  
  

  

        

sti 
Art. DESEMNAREA MĂRFURILOR și 

115—120 %/v 

66 | Zahăr rafinat în căpăţini, bucăţi .....-- 110 66 

177 | Alcool amilic, metilic şi orice alt alcool . . .j120— 

300 | Ozocherită, parafină și ceresină . ......-.- 120.— 

130—135 jo 

303 Î Luminări şi orice alte obiecte de parafină. . . (19333 

562b.] Pensule, bidinele şi perii ordinare . .....-.- 133 33 

245—250 9/0 

sg: | Petrotea rafinat ziscgap . 0: 250 — 

250—600 9/0 

417. | Obiecte de sticlă în culoare naturală . .. . = 000 — 

6ş0—700 9/0 . 

386 | Petrolei de orlce calitate, brut ......-- 606,90, 

Scutite de taxe la import 

Arl DESEMNAREA MĂRFURILOR noxe 

Gri... 
ci 

Sculit 

33 | Secară .... ci 
» 

3 | Porumb... 
» 

40 Oz 

» 

si Ovăz cc 
» i 

p Med cc 
>» 

5 | irigat 
vi 

63 | Semințe de lutun ... -.: SE 
e 

64 | Seminţe de grâdină, de adure şi de nulreţ..: 2», 

140 | Sulfat şi valerianat de inină . ce ie (> 

142 | Medicamentele, uneltele aparatele medicale 

aparținină «Cruce |n cc 
P | 

149 | Carbonat de barilă, sulfat de barita, silitră --j * |



"C, Alimăieștianu *““: 

  

  

  

  
   

  
Mătăsuri crude de tot felul și cilți de mătase , 

îi . . . oma sta 

Iaru | DESEMNAREA MĂRFURILOR Taxe 
- ii 

I5L * Acid clorhidric sai mariatic ......... Scutit 

152 . Acid sulfuric (vitrio))  . . cc... » 

153 - Sulfat de fer (vitriol- -vert calaican). e » 

13%.  Pucioasă (sulf) în bucăţi, pere. sai n af 
135. Apă regală, acid galic, ete..." . o 
156 Aha (alauh) piatră acră , ..:....: o 
157 “Silitră, sulfat de arsenic, ete. . .:. .. 2... IS 
[58  Acidnitrice (apă tare) . . ..... |» 
159 Sulfat de cupru (piatră vinăâtă) ........ Î» 
160 Sodă caustică, carbonat și bicarbonat de sodă . „> 
161 Sulfat de sodă. ca a 
163. . Acid boric, acid oxalic, etc. . : ..... n. ap 
“34 Sodă, caustică, carbonat şi bicarboiial ie Dotasă e 
165  Amoniac caustic, ete. .. . cc... i» 
165 Oxid de zinc, oxid de „plumb, : ete... i» 
167 - Fosfor. . . . ce. IL» 
168 * Bromşiiod. ...... aa 
160” 1 Acid citric. . en en A 
170 : Acid fenic, lichid sau cristaliai ea i» 
VĂ Acid arsenios (şoricioaică) : și şulfur de carbon . | » 
179 : Acid benzoie .... cc... |» 
113 . Oxid de cupru .. .... cc... IE Ie) 
14: Safru de cobalt : : Da Ie i 
175 Combinaţiuni de cobalt afară de safru. ....] » 
1160. Eterşi glicerină. . .... cl » 
178 ! Produeie chimice nedenumite ......... » 
179 > „__» derivate din păcură |»: 
180 Rosfate naturale diverse. pp 
181 Lemne, scoarţe, coji, şi rădăcini tinctoriale . » 
182  Foi, flori, fructe, tecă, lichenuri, etc. ...... » 
183 Extracte din materii tinctoriale : AR > 
18% Lemne, scoarţe, coji şi rădăcini peniru tăbăcit | » 
185  Foi, flori, fructe, licheruri .... ...... > 
186 Taninuri nedenumite şi extracte pentru argăsil » 

187 Carmin, coşenilă, kermes' şi indigo aa i 

188 Albastru de Prusia, (ultramarin) . . .....-: » 

189 . Culori în praf, albastre şi verzi .......-.- » 

2100. Negru mineral (pămint de Estonia) a. » 

215  Oaseşicopite . . . .. . 1. cc... > 

216 :: Coarne de animale, brute sai pregătite . ... » 

211  Coadede vite. ..... cj. nn i 

218 ; 'Ţiple, băşici, maţe, nervuri, fiere, singe, etc... .: '» 

20  Părdepore. ... cc. cc... > 

22)  Ouăqetfurnică .... cc... „> 

23)  Seminţe de ginduci de mătase. .. ...--- » 
248 Cauciuc şi guta-percă sub orice turmă ....! » 

"984  Iută, abaca, formium-tenax, ete. . . . . . > 
: 302 Gogosi de gindaci de mătase . ........- >» 

)



Necesitatea Încarajire! aur anumite indusiril 

  
  

a — A Ţ 

„Art, | DESEMNAREA MĂRFURILOR 1Taxe 

| ! 354 
353 
33% 
385 
m 
422 
424 
A 
428 

  

    

Cărţi de citit și în gânbral orice fel do publicaţii 
Hărţi stiinţifice de bot felul . . . .-. = sm. 

„instrumente şi aparate de calcul, de ob-ervat ol 

at 

  

   

  

  
Graft sai plombagină. ... cc... » 

Asfalt . . ce e ep ei iza ata ca eto te d ER 

Aur în bucăţi, săimături de obiacle de aut. we | 

Aur bătut în foi pentru jpulelala,. o niiaa)- d “PE Î 

Platină brută în maseâ,în huca(h,,alti: »asonl: 1 8 i 
Argint brut în bucăţi, etărimături:046. i va? | N 

Alumi bătut în foi pentru argintal;, a-i: 4): ai | 
uminium +...» pe Agra e |- 4 CA | 

Furnituri de ceasornico.da,t „fo etil ie 4 N | 

_ Aramă, alumă și bronz în, bucăţi, Giatizoein i m 
Cositor brut şub orice formă. » rade 

Antimoniă brut În... n 

Nichel brut în bucăţi, bătut, ele. ....-.--: "» 

Pachfong brut. . »._. elc.. » e» Nzrera: sit m > 

Bismulh . ... -- pe a e epave tera e Bt DE 

Cadmium ses a iat E a e i 

Argint vii (morcur) . . cc 
» 

lumb brut sub orice formă. ....- | » 

Zinc » » » DP... |» 

Fontă (tuciu brut), fer brut în bucaţi, drugi . . ; » 

Oțel brut, oțel de cimentaţiune ......--: » 

Raliuri de fer sai de Op cc... 
. 

Fer în şine pentru roate tt. . . . -- | » 

Unelte agricole 'cu sau fără minere ......: i» 

Maşini de tot felul, ricole şi industriale . . L) 

Minereuri de orice fel de metal . ..-.-:: „» 

Bastimente cu aburi, montate . .....-:: __» 

Draghe .... cc 
II) 

Obleclo de istorie naturală .....-- „» 

Tescovină şi drojdie de vin . . ..-.--:: | n 

Îngrăşăminte animale diveme ........: Lai 

Trenţe şi pelice . . .- . : e... „.» 

Spumă de mare brulă nelucrata) . .... i» 
»  



54 si iC, Alimăneştianu 

i Prohibite 
cit 

  

Anti sitauic-  DBSEMNAREA MARFURILOR 

82 | Tuţunuri în foi şi tutunuri fabricate sub orice formă 
3%) | Pastă de hirlie 
357| Cărți de joc de orice fel  . 
364“ | Icoane (imagini religioase) . 
563 | Sare de stincă sati .de ocnă 
464 | Chibrituri de tot felul 
565 | Praf de puşcă de orice fel 
566 | Cartuşe de hirtie, de carton sati de metal 
567 | Proiectile de războii, precum: gloanţe, ghiuleie, etc. 
568 | 'Orice materii explosibile şi fulminante       

Notă. In acest tabloii-g'aii trecut toate articolele din tarif, fie- 
care la rubrica lui respectivă, afară numai de vre-o 7—8, care nu 
sint evaluate acolo exact, ci numai cu aproximaţiune, 
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