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PREFAŢĂ 

Este aprâpe un an de când, preocupat tot de starea phusică 

a elementului Român am publicat o lucrare asupra educaţiunei 

physice atât de neîngrijită la noi. 

Făctm şi acolo să se velă, că starea physică cu şi starea mo- 

vală şi intelectuală a unui popor, depind direct şi nediscutabil, 

de midlâcele de vitţă ce are la disposițiu sa 1). 

In lucrarea presentă, raportul dintre starea economică şi cea 

demografică, morală şi intelectuală a poporului nostru sunt cred 

mai bine şi larg demonstiate. 

Nu numai atât, der tot din acestă legătură reiese interesele 

naţionale, căci o naţiune se compune din îndivide, ce trebuie să 

fie şi physicesce şi moralicesce şi înteleciualicesce la înălţimea lor. 

Ali-fel ea mu va deveni provisoviu de cât un spital, su un asil, 

pănă la pierderea sa totală. 
Am căutat pe cât se pâte a mă servi de citaţiună, căci scopul 

meu principal, este de a nu fi acusat de exclusivism în o cestiune 

atât de vitală pentru noi şi în urmă, când am găsit mai ales 

în partea economică, Gmeni specială, carii explicau maă bine de - 

cât aşi fi făcut eu, unele puncte atinse de mine în acestă lucrare, 

am căutat ai reproduce pentru ca ast-fel cetitorul să profite 

mă mult. : 

  

1) Comsideraţiună asupra importanţei şi necesităţei gumnasticeă din 

puntul de videre, hygienic şi social, in-80, pagina 184.— Bucuresei, 1880.
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"Mi-am; i puns sarcina. unei munci de ştse luni şi a speselor 
„de inprănaf, numai şi numai din dorința de a fi cât de putin 

util țărâi- nele, în care vroiesc a trăi ca Român, şi de la care 
“mă-aiac:priimit 10tă instrucţia. 
O ţără nu se vindecă de relele sele, de cât cu sacrificii din 

partea fiilor săi. Este cred timpul a le face dică voim ca Muma 
ndstră comună şi moi Fii Ei să maă- viefuim, 

   



       Dorinţile naturale şi urmărite cu atâta tărie, cu atâta ab- 
negaţie şi iubire, de a videa. Moldova şi Valahia, unite şi prin 
o graniță comună, după cum de la origina lor, unite erau 

prin origină, limbă, credințe şi dorinţe, sau indeplinit în di- 
lele n6stre, 

Nu numai atât, dâr peridda nefastă a fanarioţilor Sau stins 

şi independenţa ţărei aşa de bine căpătată de soldaţii noştri 

sunt iarăşi fapte de care inima ori-căruia Român trebue a se 

bucura. 
Țâra nstră, este der departe de a mai fi considerată, ca o 

vaya turcescă. Limba grâcă sau ingropat şi nu mai există 
nici in scolile nici in bisericile n6stre,. 

Tributuri Turciei şi phanarioţilor săi nu mai plătim. 

Regulamentul organic este inlocuit prin una din cele mai 
liberale Constituţii. 

Suntem der acum o ţeră, o fâră ce a făcut in multe pri- 

vinţe progrese enorme, suntem. in fine adi o naţiune, pe când 

până ieri erau un popor cu aspirații, dâr divisat şi neconsiderat. 

Ar trebui der să fim fericiţi, viitorul nostru ar trebui să 
pară asigurat, şi asigurată ar trebui să fie prin urmare şi 

viaţa, elementului Român de la Dunărea. Dâr observând mai 

de aprâpe lucrurile , videm că tributul "1 plătim şi astă-di şi 
mai mare incă. Existenţa nostră este tot atât de nesigură, 

şi diua de mâine e tot atât de spăimântătâre prin faptul că 

mâine putem dispărea, după cum de acelaşi lucru sufereau şi 

se temeau bunii Români, carii trăiau in dilele dise „negre“ 

ale istoriei nostre, | 

Ceva mai mnlt, decă existența nostră politică nu este si- 

gură, dâr mai nesigur pare astă-qi şi viitorul nu numai a 
țărei nâstre, der a elementului Român chiar, prin faptul ne- 
contenitei s6le descresceri, prin faptul degenerărei sâle, prin 

faptul teribil, al marei imigraţii ce se face neincetat şi puter- 
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nic în ţera nâstră, în care elementul Român dispare in ra- 
port cu inmulţirea elementului strein! 

Acestă stare de lucruri inspăimântând pe mulţi Români 
de inimă, ei au căutat a da ţipătul de alarmă. Nu fac der şi 
eu de cât a urma in studiul de faţă acelaş lucru şi a mai 
deschide şi lumina incă puţin calea atât de bine deschisă de ei. 

Esistenţa n6stră politică. intre atâtea. state masi şi puter- 
mice, in inima cărora, elementul slav şi german, 'şi dau o 

luptă atât de puternică şi pieptişă, este peste putinţă ase con- 
tinua decă lucrurile vor merge tot ast-fel. Pentru ca noi să 

putem trăi ca nație şi stat in midlocul acestor: două ocâne 
puternice, ce se lovesc, trebuie ca limba nostră de pământ să 
unâscă pe ea tot ce este Român, şi să aibă Români validi 

căci atunci numai când şi numeric şi .physicesce vom fi tari, 
va, fi respectată şi tăria raționamentelor şi dreptăţilor nâstre, 
de a trăi şi noi ca Români şi ca Românie sub sore. 

Su pentru ca România să potă ajunge a profita de în- 

prejurări, care de sigur se vor desfăşura in curând inaintea 

nostră, pentru a'şi alipi aripele sele desfăcute, trebue in prima 

linie ca, corpul principal să fie solid şi physicesce şi econo- 

micesce, să fie mai pre sus de tote omegen şi avut pentru 

ca ast-fel cu aceste puternice ciocane s& sdrobescă lanţul ce 

astă-di reţine o mare parte din îraţii noşiri, şi in acelaşi 

timp s&şă asigure viitorul. . 

Eţă de ce in studiul de faţă, nu caut de cât a face să se 
vagă mai bine şi forte imparţial, decă suntem în o ast-fel de 

condiţie, dâcă putem prin urmare a avea şeansele de a trece 

la starea unde aspirăm, decă, în fine viitorul nu numai a ţă- 
rei der a elementului Român, e sigur; sâu, dâcă e şubredă 

existenţa nâstră, şi ast-fel, in cât departe de a ne alipi noi 

Românii de sub jugul strein, Românii indipendenţi, riscă după 
cum mergem a. fi ei lipiţi unei corâne streine. 

Etă pentru ce acestă lucrare o dedic 6menilor de bine a 

țărei, căci de la ei depinde existența seu perderea sa.



STUDIELE DE DEMOGRAFIE 

FACUTE LA NOI 

„Căte familă, mari odinidră în patria 

„hOstră, precum ni arată istoria Sau 

„stins, pentru căşi au pierdut pă- 

„mâniul ; şi câți capitaliştă neguţători 

„au stat in Moldova, şi redimându-se 

„numai îm bani, de mult au ajuns faliţi 

„și i Sau stins şi pomenirea lor?“ 

(Vorbirea unui mare proprietar Remân din 

Moldova, la 1848, contra propunerei de a se da 

streinilor âreptul de a cumpăra moşii în ţâră), 

De mult timp încă ochiului observator nu putea ai 

scăpa faptul următor ce se petrece de câie-va decenii 

de ani în ţera n6stră. 

Acest fapt erea şi este încă starea materială din ce 

în ce mai tristă nu numai a imensei majorităţi a po- 

pulaţiunei n6stre urbane şi rurale în special, ce dis- 

pune de mijlâce restrînse, dar chiar a multora din per- 

s6nele indigene cu capitaluri mari ce astă-di se află 
în complectă ruină. 

De o data însă cu acâsta se observa o necontenită 

sporire a elementului strein şi în special a Israeliţilor 

ce au imigrat în adevărate cete organisaţi şi susținuți 
ast-fel în cât de şi la trecerea fruniarielor ereau cu 

” 1



  

totul lipsiţi de mijlâce, în câţi-va ani însă, ei nu 

numai că dispuneau de averi mari, dar faptul dilnie 

probă că averea lor crescea în raport direct cu nimic- 

nicirea capitalurilor represintate de Români. 

Se observa, de asemenea cu multă uşurinţă o spo- 

rire mai mult ca numerâsă a familielor acestor streini 

înavuţiţi şi în acelaşi timp se numerau forte multe . 

nu numai capitaluri românesci risipite, dar familii în- 

tregi indigene ce dispăreau o dată cu capitalurile ce 

le pierdeau, 

De atunci dâr omul instruit şi cu spiritul de obser- 

vaţiune a fost pus în uş6ra posiţiune de a admite 

dou fapte importante. 

1%) Demonstrarea, practică a relaţiunii ce există în- 

tre mijlâcele de visţă şi vi6ța însă-şi. 

2%) Viitorul mai mult ca întunecos ce ar putea să 

aibă ţâra nâstră, decă aceste fapte s'ar perpetua, căci 

posibilitatea dispariţiunei elementului românesc se pre- 

sintă de la sine, elementu ce cată a se înlocui treptat 

„prin altul de. origină streină n&mului nostru şi forte 

sigur cu “interese streine nouă. 

De o-dată însă cu începerea punerii în practică a 

cunoscinţelor statisticei, adunându-se şi la noi ele- 

mentele necesare — adesea, ori necomplecte ca în ori 

şi ce început — faptele observate mai sus sai putut 

demonstra cu o precisiune aprope matematică. 

Nu sunt însă numeroşi acei cari au adunat şi cer- 

cetat datele statistice şi cari au căutat în ele purul 

adevăr asupra mişcării populaţiunei din ţera n6stră. 

în mod insuficient sau enunțat de mai multe ori



  

chiar şi mijl6cele credute necesare pentru remediarea 

acestui rău. 

Marțian, Dr Felix, Ion Ghica, Aurelian, Dr Agappi, 

“Dr Obedenaru, Dr Fleislen, Dr Petrescu Zaharia, l. Bi- 

bicescu, sunt acei cari în diferite scrieri şi în nenu- 
mă&rate ocasiuni au atins cestiunea demografică, im- 

portanta cestiune a relei stări economice în care se 

află majoritatea populaţiunei române indigene, buna 

stare în general a streinilor imigraţi la noi şi a înflo- 
rirei din tâte punctele de vedere în special a, Israeliţilor. 

Cestiunea descrescerii populaţiunei nâstre erea ţinta. 
principală cu tote că şi degenerarea fisică a fost sus- 

ţinută în mai multe rînduri şi acâsta cu deosebire de 

Dr Obedenaru. | 

Voi face pe scurt o dare de sâmăa celor mai im- 

portante din aceste lucrări, expunând în urmă şi ve- 

derile mele proprii în acâstă importantă cestiune, emi- 

naminte naţională. 

 



t. STUDIUL D-LUI DOUTOR AGAPPJ 

Primul însă care întrun mod special a tratat acestă cestiune este D-nul Dr Agappi care în thesa sa imaugu- rală din 1876 '), a atras cu o deosebită claritate aten- țiunea Gmenilor de sciinţă asupra enormului escedent de nasceri ce presintă populaţiunea, Israelită în raport ca marea mortalitate a populaţiunei române. 
D-sea proba cu deosebire acesta pentru oraşul laşi şi dice la pag. 6: „Cercetând registrele stării civile cu durere am constatat că acesta nu este o anomalie ci chiar starea normală. « 
Trecând „cu investigaţiunile în judeţ, şi urmărind Şi aci aceiaşi metodă, aflăm că vesultatul este identic. În judeţ ca şi în laşi numărul morţilor întrece pe al născuţilor. Populaţiunea rurală descresce dâră ca şi cea urbană. Acâstă descrescere interes6ză numai pe Români. Cât pentru streini, cari nu sunt de cât israeliți, la ei născuţii presintă tot-d'a-una un excedent asupra mor- 

  

1) «Cercetări demografice asupra populaţiunei României şi în special asupra districtului şi oraşului Iaşi.» Bucuresci, 1876,
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ţilor, şi sporirea elementului israelit merge progresând 

întocmai ca şi la laşi.“ 

Tabloul următor redactat de D-sa prob6dă acâsta : 

  

CÂŢI SE NASC DIN- | CÂŢI MOR LA SUTA 

  

  

ANII TEO CĂSĂTORIE "DE NĂSCUȚI 

1869—1816 Ureştini | Israeliţi | Creştină | Israeliţi 

laşi 5 la 9 3 170 h 74 he 

        “Judeţ 4 1 | 8 n 107 ho | 13 45 

Căutând a generalisa cestiunea află acelaşi resul- 

tat pentru tote localităţile unde se află Israeliţi. 
Următorele tablouri ce D-sa a redactat probâză ace- 

sta până la evidenţă. 

Resuliatele la cari însă ele duc sunt din cele mai 

triste. 

Născuţi și morţi în raport cu religiunile din idtă ţtra 

NĂSCUŢI MORȚI 
n e ——————— 

  

Anul | Total | Greştini | Israeliţi | Total | Creștini | Israeliţi 

  

1870|1475521139972| 7625|111963|106795| 5168 
1871[1450101137136) 78744114576/1095492| 5034 
187211390841131535| 75491139508]127549| 4959 
187311417551134118| 7637|14198211369279| 5703 

-|Totall573401/542716) 30685|501029;480165| 20864 

La creştini au murit 88% la sută. La israeliți 68 “Jo 
prin urmare creştinii au câştigat 12 % “0, Evreii 32 la, 
sută. 

                 



SUN NN 

Născuţi şi morți în vapori cu veligiunile din tată ţera 

Comune urbane 

NĂSCUŢI MORŢI 
>
 

Am | Total | Creştin Israehţi | "Total 

  

    

„Oreştină Israeliţi 

  

1870) 27489] 21520 5969] 31915 27576] 4339 
1871| 282181 22029! 6196] 30908 26777) 4131 
1879] 28265] 22479] 57931 39473 284081 4065 1873] 27746] 21926] 5820] 37673 33069 4604 

ITotalj1 11718! 87940|33778 1382969115830) 17139 
Creştinii perd 132 la sută pe an în urbe. Evreii nu 

perd de cât 722%, prin urmare câştigă, 97 1» 9%. 

  
                

Născuţi şi morţi în vapori cu religiunile din tdti (âra 

Comune rurale 

NĂSCUŢI MORȚI M
T
 

Anul | Total | Creștini Ismaeliți | Total | Crestini Israeliţi 

  

  

1870/120063/1184071. 1656| 80048 79919] 829 18711116792]115114| 1678] 83668 82765! 903 1872/197904(126148] 1756100035 99141] 894 1873)1140091112192| 18171104307 103210 1099 
Total|47876814713611 6907 368060|364335| 3795 
Creştinii perd 78 la sută, prin urmare au un spor 

de 22 nascuţi asupra morialităţei. — Evreii şi aici nu 
perd de cât 54, prin urmare câşiigă 46 la sută. 

                    
D-nu Dr Agappi, trecând la partea a II-a a scrierei sale se ocupă cu: „»Causele descrescerej populațiunei



  

Române“ şi enuncie următorul fapt, pe care l-a de- 

monstrat mai mult ca bine: „atât în comunele rurale, 

cât şi în cele urbane, în tote anotimpurile, ca şi în 

tâte constituţiunile medicale, populaţiunea română des- 

cresce, pe când cea israelită sporesce. “ 

D-sa arată în un mod succint causele ce produc 

acestă nenorocită stare de lucruri şi le împarte tn dou: 

Primele sunt cause preventive, în care atinge cestiu- 

nea sterilităţei ereditare şi symptomatice. Relele căsă- 

toriei tardive, a celibatului şi a prostituţiunei. Relele 

aleoolismului, pasiune ce a început atât de puternic 

şi în ţera nâstră. 

Secundele, pe cari le numesc represive, le împarte 

în causele mortalităţei în timpul pruncii, provenite 

din bâlele ce pârtă cu ei nuci născuţă; din causa nu- 

m&rului crescând de copii nelegitimi şi lipsa de îngri- 

jire suficientă „maternă şi medicală, a acestor copii. 

Finesce acest capitol cu causele mortalităţei la adulţi, 

provenite din profesiunile mult mai grele ce îmbrăţi- 

ş&dă Românii; din causa malatiilor siphilitice şi al- 

coolismului. 

Este de regretat că ţipătul de alarmă atât de sciin- 

ţific şi bine esprimat de D-nu Dr Agappi n'a desvol- 

tat nici un curent de cercetări şi analise din partea 

corpului medical su din partea administraţiunei sa- 

nitare centrale. | 

Ar fi trebuit şi trebuese neapărat întrunite congrese 

şi orînduite comisiuni medicale spre a se cerceta, şi 

discuta mai de aprope causele acestei durerose stări 

de lucruri şi a indica în acelaşi timp remediul nece- 

sar şi urgent cerut,



za 
Puntul de plecare şi de ajungere al acestor cerce- tări sunt sigur că nu va găsi o altă deslegare în prima linie de cât în sărăcia crescendă a Românilor Şi în po- siţiunea necontenit mai avantajâsă în special a Israe- liţilor. 
Asupra acestei cestiunj îmi voiu permite a, adăoga încă câte-va vederi ale mele în a doua parie a aces- tui studii, finind acestă scurtă ochire asupra studiului D-lui Dr Agappi cu următorea citațiune din lucrarea, sa, care resumă motorul ce "l-a condus la acest studiu, şi spaima ce trebue a cuprinde pe fie-care bun Român : „Nu este în adevăr îngrozitor a vedea, că în acestă adevărată „luptă pentru existenţă,“ desfăşurată între două rase distincte, care de şi expuse ambele la. ace- l6şi cause aparente de destrucțiune, supravieţuesce, cu t6te acestea, una dintre ele, şi acesta este toemaj aceea, care trăiesce din sucul „Şi Vig6rea naţiunei nostre ? “ 

e rez



2, STUDIUL D-LU 1. BIBICESCU 

De curînd D-nu Ion Bibicescu, cunoscut deja prin 

mai multe scrieri ale sale de utilitate publică, a tratat 

importanta cestiune a mişcării populațiunei, în 0 Con- 

ferinţă publică ţinută de D-sa la societatea Concordia 

Română *). 

Indiferinţa medicilor nostri în cestiuni sciinţifice şi 

adevărat utile ţării au surprins pe mulţi. 

Laudabilele escepţiuni sunt de tot r&strinse... 

Starea de transacţiune în care se află arta, medici- 

nei în ţâra, n6stră justifică lipsa de lucrări importante 

în acest sens, 

Ei ai avut până acura marea datorie în cari ai 

triumfat cu multă on6re pentru corpul medical şi pen- 

tru ţeră, aceia de a înlocui pe medicii streini, adesea 

fără diplome der încărcaţi de onoruri, ce se legănau 

în mijlocul unei populaţiuni ce de multe oră chiar as- 

  

1) Mişcarea poporaţiunei în România. De la 1870 până la 1878. Bu- 

curesci, 1880.
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tă-di o vedem încă dână preferinţă unui slab prati- 
cian strein, înaintea unui erudit medic român. 

În acestă luptă medicii români ai arătat multă 
sciinţă, prudenţă şi tenacitate. 

Pe calea pur sciinţifică sunt deja lucrări mai mult 
de cât importante şi cari arată că începutul este la înălţimea sa. 

Eta de ce D-nu Bibicescu care nu e ţinut a cunâsce 
în detaliu literatura n6stră medicală, dice la pag. 7: 
„E surprindător pâte că asemenea cestiuni să fie tra- „tate de Gmeni cari n'au nici compentința nică auto- 
„toritatea de a, vorbi asupra lor cum sunt eu, der „mi-am dis: Dâcă cei ce sunt chemaţi să constate 
„faptele şi să propună măsurile necesare, nu fac ni- „Mic, Gre noi cek-l-alţi, chiar cu mai puţine mijl6ce 
„intelectuale şi sciințifice trebue să adăstăm până le „Va veni buna-voinţa de a face ceva 

Adevărul este că pentru un om cu instrucţiune. şi cu iubire de țâră care a putui vedea în de aprâpe 
posiţiunea ce se creeză țărei s6le prin acestă stare de lucruri, numai pote fi îndoială că ori-ce întârdiere în 
acest sens din partea acelor în drept a o discuta este o crimă şi 6tă pentru ce sunt cu totul de ideea D-lui 
Bibicescu, căcă după cum şi D-sa spune : „Răul nu adastă, răul cresce din di în di şi efectele lui dâcă 
agi le privim cu indiferinţă, mâne pote vom fi ne- 
voiţi a le privi cu durere şi atunci vom regreta amar- 
nic nepăsarea de astă-di pentru că ne va fi peste pu- 
tinţă de a/1 remedia.“ 

Trebue a mărturisi că D-nu Bibicescu a probat în 
ac6stă importantă scriere 6 profundă cugetare, spirit de
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observaţiune şi în acelaşi timp pe omul practic, ar&- 

tând în mare parte relele sociale ce ne bântue şi mi- 

jlâcele ce sunt necesare după D-sa pentu a le înlătura. 

Acestă, scriere este de un adevărat interes şi am dori 

să fie consultată căt mai mult şi în special de me- 

dică pentru ca fiesce care în cercul stu să contribue 

eu câte-ceva la studiul cu care vom putea repara basa 

vitală, sorgintea de esistenţă a neamului nostru. 

Meritul D-lui Bibicescu este cu atât mai mare cu cât 

D-sa este strein medicinei şi totuşi graţie cunoscinţe- 

lor şi datelor ce a sciut să adune şi să coordoneze 

în un mod clar şi sciinţific, a produs o adevărată lu- 

crare de val6re. 

D-nu Bibicescu având la disposiţiunea sa date mai 

multe ca D-nu Agappi, consultând şi o literatură des- 

tul de variată, a atins mai multe puncte de cât se fă- 

cuse până acum în acâstă materie. 

În resumat 6tă ce conţine acâstă scriere : 

Mai ântâii arată însemnătatea poporaţiunei din 

punctul de vedere politic, economic şi intelectual. Aice 

sunt trei puncte esenţiale pe care autorul le discută. 

Mareşalul Veauban dicea : „Puterea unui rege se m&- 

sâră după numărul supuşilor să.“ 

Acesta întru cât privesce cestiunile internaţionale. 

Partea economică dominând mai de apr6pe pe D-nu 

Bibicescu, dice cu Montesquieu : „Poporaţiunea este 

tot-la-una un bine.“ 

De aci, trecând pe câmpul practic observă mergerea 

ascedentă a progresului în genere, la naţiunile cu po- 

pulaţiune mai compactă, în cât finesce cu o citaţiune



4 ore 

„a lui Sissmileh: „Prosperitatea unui popor e propor- 
țională cu numărul său.« . 

În thesă generală D-sa dâr admite: „Cu cât un po- 
por e mai numeros, cu atât mai mare e totalitatea, pro- ducerilor lui şi decă avuţia publică. « 

În alte țări, pentru acest Scop, merg chiar până la estrem. Se scie că mormonismul, carele de la 1840, cu tăte persecuţiunile guvernului Statelor-Unite, se întinde 
necontenit, şi al cărui inteligent cap Brighman Youngs, 
are astă-di peste 80 femei, nu urmâdă altă dogmă 
socială, politică şi economică de cât că: Prosperitatea 
şi buna stare materială sunt în raport cu numărul maj mare al Gmenilor 1). 

Acelaşii lucru a dominat şi pe Mohamet permiţând 
polygamia la Turci, 

Sunt unele condițiuni esenţiale, mai ales când idea de stat şi naţională e respectată, ca numărul mare a] locuitorilor unei țări să întrunâscă următorele condi- țiuni a căror importanţă D-sa le face să reiasă. 
Instrucţiunea, Averea, Omogenitatea şi densitatea 

poporului. 

În urmă arată pe scurt mijlâcele propuse din anti- quitatea şi până aprâpe în timpii moderni de diferiţi legislatori spre a protege copii şi familiile sermane şi a influenţa în bine numărul nascerilor, 
În capitolul următor face o scurtă ochire istorică asupra legilor ce urmsgă poporaţiunea. în crescerea sa şi în raport cu mijlâcele de care dispune. Resultatul 

la care tinde e de a face să reiasă mai bine faptul 
DN 

1) Vedi: De Numa en Europe, par H. Rochefort, Paris, 1877. 
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urmiitor, enunciat de Achille Guillard: „Poporaţiunea 

mediă, dice dânsul, se proporţionedă cu subsistenţele 

disponibile. “ 

Acestea este de un.mare interes, fiind că vom ve- 

dea în partea ultimă a acestei scrieri, că dânsa este 

cheia ce pătrunde în secretul stărei mai mult ca triste 

a elementului Român din acestă ţeră. 

Intrând în partea principală a scrierei sele, D-nu Bi- 

bicescu "şi pune ca principală thesă, următdrea între- 

bare : „De la 1870 până la 1878 avut'am un esce- 

dent de nasceri, sau un excedent de morţi?“ 

D-sa. răspunde în modul următor, mai ântâiu pen- 

tru populaţiunea urbană şi în urmă pentru popula- 

țiunda rurală : 

„Întru câtii privesce oraşele, răspunsul e forte du- 

Teros,. 

Nicăieri pote cuvântul lui Rousseau: Les villes sont 

le goujțre de Ihumanit, n'a găsit o confirmare mai v&- 

dită şi mai întristătore. 
Mortea a secerat cumplit, în acestă periodă de opt 

ani, poporaţiunea nâstră din oraşe şi nascerile n'au 

fost de cât fârte arare-ori în stare de a umple go- 

lurile. 

Acesta e conclusiunea matematică, fatală ce resultă 

din studiul statisticei oficiale privitâre la aceşti opt ani. 

Cifrele vor vorbi mai bine de cât mine; mă grăbesc 

der a le cita, începând cu Capitala:
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Bucuresoii de la 1870—1878 
Anul Născuţi Morți Escedent 
1870 4196 1648 — 9852 3) 
1871 4949 7043 — 9094 
1872 5028 7033 — 2005 
1873 4969 8552 — 3590 
1874 5354 5887 — 533 
1875 5388 5835 — 4417 
1876 5794 4962 + 832 
1877 5632 5833 — 201 

Scădere în aceşti 8 ani: 10,890 seu pe fie-care an, 
în termen de mijloc: 1361.« 

„ Voind a face o dare de. sâmă şi despre mişcarea 
populaţiunei în laşi, D-nu Bibicescu, se plânge de 
lipsă de date, acesta se esplică şi prin faptul că D-sa 
nu avea încă cunoscință de importanta lucrare a D-lui 
Dr Agappi. 

De acea se vede silit a vorbi despre tote urbile în 
genere de o dată. Ă 

Etă ce dice D-sa : 

„Starea în care s'au găsit şi acestea, în perioda de 
la 1870—1877, nu e mai înbucurătâre de cât cea 
consiatată pentru capitală. Ecă cifrele ce dă statistica 
oficială : | 

    
!) Semnul (—) pus înaintea, unei cifre arată că acea cifră represintă suma 

cu care morţile ai întrecut nascerile, adică descrescerea, poporaţiunii în acel 
an; (+) arată din contră crescerea, adică escedentul născuţilor asupra mor- 
ţilor.
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Poporaţiunea, urbană în 1870—1877 
  

  

    

Anul Născuţi Morţă Escedent 

1870 917,489 31,915 — 4,496 

1871 28,218 30,908 — 9,690 
1872 28,265 32 473 — 4,9208 
1873 917,646 37,073 — 9,997 

1874 28,178 34,815 — 6,697 - 
1875 30,239 29,043 + 1,196 

1876 30,002 25,129 + 4,973 

1877 28,388 28,145 + 943 

1870—1:877 — 29,936 
    

Scădere în aceşti ani: 22,236 stu, 

Pe fie-care an, în termen de midloc: 2779, 5. 

Deosebirea constatată în Capitală între mersul popo- 

rațiunei chreştine şi al celei israelite esistă şi în ţeră. 

Cifrele următâre o dovedesc: 

  

  

  

          
      

ORTODOXI EVREI 

Ani | Născuţi Morți | Bscedenţi |Născaţi| Morți | Bscedenkă 

1870) 59,151| 25,283 | —5132 [59694339] 4+-1630 

1871| 20,515 | 24,695 | —4180 1619514131] 4+-2064 

1872] 20,885 | 25,932 | —5047 [57934065] +1728 

1873] 20,384| 30,122 | —9738 [58204603] 4+1216 

1874 20,105 | 26,881 | —6176 [5778|5500| + 278 

1875] 22,066 | 22,443 | — 377 1631544017] 4+1908 

1876] 21,177 | 20,031 |+ 1746 [6129]3734] +2388 

1877| 20,776 | 22,227 | —1451 [57414030] +i7ii 

1810-1877 — 30,355 +12,993 

Deci ortodoxii au scădut cu 30,355 individi. 
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Evreii au crescut, numai prin nasceri, cu 12,993, 
Aceste două cifre, traduse în cuvinte, însemnâză 

desnaţionalisarea oraşelor sâii cel puţin perderea irep- 
iată a omogenităţii naţionale în poporaţiunea urbană, 
dâcă răul nu va fi oprit cât mai curând.“ 

În urmă D-sea. trece la studiul acestei chestiuni în- 
tru cât privesce poporaţiunea rurală. 

Nu pot de cât cu o deplină plăcere să reproduc ur- 
mătorul passagiu, în care inima caldă de iubire şi ve- 
neraţiune a D-lui Bibicescu, către acestă populaţiune, 
găsesce următorii termini, la adresa ei. Voiu proba 
la finit însă că acestă populaţiune sântă e martiră Şi 
că şi ea e pe punctul de a ne da acel€şi resultate 
fatale ca şi populaţiunea urbelor nâstre : 

„Consumator modest şi producător eu îmbelşugare, 
ț&ranul român nu numai alimenteză cu cea mai mare 
parte bugetul statului şi” pune în stare de a tace faţă 
tutor trebuinţelor, der umple şi golurile avuţiei naţio- 
nale ce resultă din deosebirea imensă. între consuma- 
rea şi producerea poporaţiunii urbane. 

Mai mult de cât atât: el întreţine în stat prepon- 
derența numerică a. elementului românesc şi o cresce 
necontenit. 

Deci, cu drept cuvânt, ț&ranul trebuie să fie numit 
„temelia casei naţionale.“
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Dâr, să las cuvântul sifrelor : 

Poporaţiunea, rurală de la 1870—1877 
  

Anii Născuţi orţi Excedent 

    1870 120,063 80,048 | 4+40,015 

1871 116,799 83,668: | 4+33,194 

„1879 110,819 100,035 | +10,784 

1873 114,009 104,309 | + 9,700 

1874 191,964 117,374 | + 3,893 

1875 140,339 111,666 | 428,666 

1876 134,545 100,128 | 434417 

1877 130,409 105,236 | 425,166 

18701877... . , . . . +185,165 

Crescerea totală, — căci poporaţiunea, rurală a cres- 

scut necontenit — crescerea totală în aceşti 8 ani, este 

dâr de 185,765 individ); &r pe fie-care an, în termen 

de mijloc: 23,220 %k. 

În urmă D-nu Bibiceseu arată mişcarea, generală a 

poporaţiunii totală a României pe acelaşi curs de ani: 

„Poporaţiunea, totală de la 1870—1877 

            

  

  

Anii Nasceri Morţă Excedent 

1810 141,552 111,963 | 4+-35,589 

1871 145,010 114,576 | 4+30,434 

1879 139,084 | 132,508 | + 6,576 

1873 141,155 144,982 | — 991 

1874 149449 | 159,246 | — 2,804 
1875 170,571 140,109 | 4+929,862 

1876 164,547 125,857 | 4+38,690 

18177 158,190 133,381 | 495,409             Î8TO=I87 7 a e 461,032% 
- â 
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Crescerea anuală mediă a poporaţiunii după aceste cifre este de 20,191 individ; la populaţiunea presu- pusă de 5,000,000, ea ar fi anual de 4,04 la 1000 de individi. 
D-sa arată comparând acestă crescere cu a ţărilor 

vecine, că crescerea, n6stră ar fi cu: - 1 maimică la 1000 de cât în Ungaria unde e de 5,4la 1000 
4 a» » > „Austria » 85, 
6. > » „Rusia » „108, , 3, ,, po „Serbia 123, „, Şi acestă cestiune e cu atât mai gravă cu cât din acestă mică mediă anuală de 4,04 la 1000 a exce- dentului Populaţiunei din România, cifra escedentului 
Românilor este cu mult mai mică, căci Evreii, al căror număr după D-nu Bibicescu ar fi de 400,000 au un escedent de 7 la 1000, escedent ce reduce mult pe 4,04 al cifrei generale. 

Resultatul cercetărilor sale este: 
1) Crescerea, poporaţiunii nâstre e mică, ym compa- rațiune cu a, statelor vecine; 

| 2) E mică chiar în comparaţiune cu crescerea ele- mentului evreiesc din ţeră. 
În cât cu drept cuvânt spune că : „naționalitatea 
română e ameninţată de pericole teribile, căci Anibal nu e numai ante portas, ci în parte chiar întra muros.« 

D. Bibicescu discută în urmă causele acestei mici cresceri a populaţiunii şi arată prin următerele tabele că atât căsătoriile cât şi nascerile sunt în genere maj mici de cât în țările vecine. 
Mortalitatea Sră-şi este maj mică, singurul punet favorabil ţărei nostre.
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Întru cât privesce căsătoriile următorul tabel arată 

resultatul pe seria de ani cuprinsă în studiul său : 

„Căsătoriile în România de la 1870—1877 
  

  

      
    

- su] Proporția anuală |! 
Anii Căsătoriile la 1000 locuit 

1870 30.819 6.9. 
1871 28.010 5.6. 
1872 35.819 1.9. 
1873 99.957 5.9. 
1874 30.962 6.9. 
1875 39.971 6.6. 
1876 31.565 6.3. 
1877 29.319 5.9. 

1870-77 (med. gen. la 100010c.)6.2.“| 

Făcând comparaţiune cu câte-va din dei vecine, 

ajunge la conclusiunea că căsătoriile sunt mai puţin 

numerâse la noi cu: 

2.5 la 1000 mediei din Austria 

22, . „ Rusia 

4.3 » » » » Ungaria 

5.1, „ . „Serbia 

Deci, un punct e deja câştigat. 

„La noi, se fac mal puţine căsătorii, în compara- 

țiune cu ţările vecine.“ 

În privinţa nascerilor din nainte se putea conchide 

la micul lor număr din causă că factorul principal, 

căsătoriile, sunt întm”o stare atât de înapoiată. 

“Următorul tabel arată nascerile în România, pe care 

D-sa le găsesce inferidre Austriei Cisleitane (3.87), Un- 

gariei (4,17), Rusiei (4,44), Serbiei (4,31); superidră 

numai Greciei (2,89).
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„Nascerile în România de la 1870—1877 

  

  

, cur vaca | Proporțiunea 
Anii Număral  născuţilor anuală k 100 1 

1870 147,559 2.95 
1871 145,010 2.90 
1872 139,084 2.78 
1873 141,755 9.83 
1874 149,449 2.99 

      1875 170,571 3.kil 
1876 164,547 3.29 
1877 158,790 3.17 
    1870-77 (med. gen. la 100 loc.) 3.04“ | 

Trecând la studiul mortalităţii în România, D-sa 
redactesă următorul tabloii şi face comparaţiunea ur- 
mătore : 

„Mortalitatea în România de la 1870—1877 

  

Ş Ş Proporţiunea Ani Numărul morţilor la 100 loc. 

  

1870 111,963 | 3.33 
1871 114576 | 9.29 
1872 132,508 | 2.65 
1873 141,982 | 2.84 
1874 152,947 | 3.04 

    1875 140,709 9.81 
1876 125,857 2.52 
1877 133,381 9.81 
      1870-1877 (m. gen. la 1001.) 2.64
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Pentru ţările vecine, găsim cifrele următore : 

Austria cisleitană .......-.- 3.15 

Ungaria . seen 88% 

Rusia cc... .. 
3.97 

Seria pe 8.15 

Grecia (183710—41873)...... 9.125. 

În privinţa cestiunii a, treia, respunsul ce dau ci- 

frele e cu totul favorabil ţărei nâstre.“ 

Cercetând a afla causa micului număr al căsătorii- 

lor, D-sa arată că luxul şi mai ales licenţa moravu- 

vilor ar avea netăgăduit o însemnătate mare. 

Arată că deja lipsa de brațe este simțită pentru 

agricultură şi că în ast-fel de condițiuni industria 

au va putea lua nascere m țeră. 

Acestă stare de lucruri este un rău păgubitor inte- 

reselor generale. 

În acelaşi timp atinge una din cele mai importante 

cestiuni făcând o directă întrebare D-lor Doctori Mi- 

loteanu şi Istrati, cari în câte-va rînduri, de şi pe 

scurt, au atins chestiunea degenerărei rasei românesc. 

Acestă cestiune fiind de cea mai mare însemnătate, 

lesne însă capătă o deslegare dâcă vom căuta a ne 

da sâmă întrun mod mai positiv despre adevărata 

stare de lucruri din ţâra n6stră, ceia ce voiu căuta 

a face la finitul acestui studiu în care îmi voiu per- 

mite a emite câte-va opiniuni proprii. 

ÎN a 

  

1) In Italia, mortalitatea a fost de 9.99 la 100; în Francia, de 2.40; 

în Englitera, 2.22; în imperiul german şi în Rusia, 2. 74; în Belgia, 

2.35; în Olanda, 2.49; în Norvegia, 1.75; în perioda, de la 1970 - 1877,
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În fine, D-sa termină acestă importantă lucrare, ară- 
tând măsurile ce crede necesare pentru  crescerea, po- 
pulatiunii. 

Aceste măsuri sunt următorele : 
*,1) Încuragiarea căsătoriilor ; 
2) Vulgarisarea regulelor igienei private şi publice; 
3) Întinderea instrucţiunii; 
4) Reforma, impositelor; 
5) Crearea unei industrii naţionale şi încuragiarea 

comerciului ; 

6) Crearea de instituţiuni de bine-facere, de econo- 
mii, de ocrotire a copilariei, ete. 

7) Desființarea armatei permanente.“ 
În acelaşi timp caută a arăta în special şi în deta- 

liu importanţa. fie-căruia din aceste puncte şi a arăta 
de scurt cele ce s'a obţinut în bine în alte state. 

În acestă privinţă însă, D-nu Bibicescu ca mai toţi 
cari au scris asupra mişcării populaţiunii, uită ces- 
tiunea. principală, căci până acuma tot-d'a-una s'au 
luat efectele drept causă şi s'a căutat prin urmare în- 
drepiarea acestora, &r nu a adevăratei cause ce a pro- 
vocat aceste efecte triste. 

Sunt puţine căsătorii în ţera n6stră, se respectă 
puţin fructul relaţiunilor sexuale, suntem luxoşi şi 
adesea imorali, adesea r&u voitori şi chiar incapabili 
de a. lucra, beţia, se întinde întrun mod îngrijitor, si- 
filisul vaccineză mai mulţi de cât adevărata vaccină ; 
tote acestea însă nu pot fi înlăturate până când causa 
ce le-a produs nu va fi suprimată, 

Acesta constitue adevăratul motor ce ma îndemnat 
a face o mică dare de semă asupra, lucrărilor demo-
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mem 

grafice atât de inteligent şi bine conduse la noi pen- 

tru început precum şi pentru a răspunde în special 

D-lui Bibicescu întru cât privesce  cestiunea degeneră- 

vii rasei n6stre. 

Să fim bine: convişi că tote relele n6stre sociale, ce 
ne bântuie în un mod fatal şi destrucior; că curen- 
tul mai mult ca imoral ce e în ţeră; se vor perde, 

virtutea, onestitatea şi activitatea se vor desvolta ; că 

(âra. se va vindeca de relele sele, numai atunci când 

adevărata causă producătâre a acestor rele se va su- 

prima, ne trebuind de loe atuncea a ne mai ocupa de 

micele detalii, care de la sine vor fi influențate. prin 

curentul cel bun. 
Etă adevărul, rămâne a/l demonstra la finitul aces- 

tui studiu. 

 



3. STUDIUL D-U0l DOCTOR PBUIX 

Cu tote acestea pentru ca studiul mişcării popula-: 
țiunei în România să fi fost făcut în un mod cu to- 
tul sciinţific şi în acelaşi timp eminaminte practic se . 
cerea 0 persână care pe lângă o serisă instrucţiune 
medicală să cunâscă bine şi în detaliu condiţiunile 
geografice, etnografice, geologice, economice şi morale 
ale ţării nâstre; stă pentru ce o lucrare în acest sens 
a fost atât de îndelung timp așteptată. 

Anul acesta însă printre diferite discursuri de recep- 
ţiune ce au avut loc în sinul junei şi activei n6stre 
Academii, am avut fericirea a vedea tratându-se cu 
iotă seriositatea cerută, cu o judecată matură şi cu 
observaţiuni statistice importante acest subiect. 

Pers6na ce ridica în ast-fel de mod vălul situaţiu- 
nei nostre numerice şi economice şi care artta întrun 
mod precis cum stăm, care e causa acestei rele stări 
de lucruri şi cu deosebire ce trebuesce a ne grăbi să 
facem pentru îndreptarea acestui rtu, a fost unul din- 
tre distinşii şi erudiţii nostrii medici, care ca profesor 
la Facultate şi ca medic-şef al oraşului Bucures,
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precum. şi prin numerosele sâle scrieri, a probat nu 

numai o adevărată erudiţiune dâr mai ales cât de 

util este ţării sale un om cu 0 instrucţiune seriosă, 

Să ne ocupăm dar puţin de acestă importantă, lu- 

crare pentru a schiţa în scurt puntele mai principale 

până când Academia publicând lucrările sale pe anul 

1880 ori şi care dintre medici, economişti şi 6menii 

nostrii de stat vor trebui să aibă pe masa, lor acestă 

lucrare care face epocă în literatura n6stră medicală. 

D-nul Doctor Felix a tratat întrun mod special mai 

ântâiu despre mişcarea populaţiunei României şi des- 

pre mişcarea populaţiunei în alte ţări comparate cu a, 

României. 

În fine a terminat espunerea sa trecând de la re- 

sultatele obținute prin statistică la adevărata parte im- 

portantă a conferinței : „Causele înmulţirei prea lente 

a populaţiunei Române şi mediile peniru îndreptarea 

acestui neajuns.“ 

Fie-care din aceste părţi principale au fost tratate 

în modul cel mai riguros şi cunoseinţele vaste ale 

distinsului medic au servit şi de astă dată în acest 

mod la resolvarea uneia din cele mai vitale cestiuni. 

Pesultatul studiului s&u au fost că: „Populaţiunea 

„României se înmulţesce în o proporţiune cu mult - 

„mai mică de cât aceia a altor ţări; România, este der 

„ameninţată de o depopulaţiune relativă, care vatămă 

„interesele ei cele mai vitale. Acest rău se află de o 

„cam dată întrun stadiu în care se mai pâte reme- 

„dia, luând însă dimensiuni mai mari şi transformân- 

„du-se în depopulaţiune absolută, ea ar putea com- 

„promite viitorul statului Român.“ | |
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Se pare că temerea acesta, posibilitatea unei ca- 
lamităţi naţionale au inflaenţat întru atât pe D-nu 
Doctor Felix în cât conclusiunea, sa, cu cât sar pă- 
rea de tristă şi de descurajătâre totuşi să'mi per- 
mită D-sa ai spune: că nu presintă, de câi întrun 
mod palid încă, adevărata şi trista stare în care ne 
aflăm. Ă 

Pentru acesta este neceşar a trece într'o revistă 
succintă părţile principale ale studiului său Şi a, face 
în urmă să reiasă adevărul asupra. ideei ce emit, ade- 
văr ce pare că D-nu Doctor Felix “l-a mai amendat 
puţin pentru a nu părea cred cu totul pessimist în 
ideile sale; mai ales la noi unde în general vorbind, 
nu se dă t6tă importanța cerută acestor studii şi unde 
descurajarea cuprinde curind pe acei ce trebuesc a 
lucra în cestiuni a căror premise sunt atât de desa- 
vantaj6se. 

În adevăr, D-nul Doctor Felix arată că populaţiunea 
României cresce însă într'o proporţiune fârte mică. 
Crescerea acesta se face nu numai prin imigraţiune, 
der şi prin escedentul nascerilor asupra numărului 
morţilor. 

Pentru a proba acâsta, D-sa se baseză pe o medie 
de 9 ani, de la 1870 până la 1878 inclusiv, şi tă 
tablourile redactate de D-sa,
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În acest timp pentru tâtă eră, numărul populaţiu= 

nei fără distincţiune a crescut anual cu 17,894,6. 

Eliminând din acestă cifră, crescerea populaţiunei 

streine rămâne pentru elementul pur, nu exclusiv ro- 

mânese dâr ortodox, o medie de crescere anuală de 

16,370.6. 

Nu ne importă mult a sci diferitele populaţiuni 

streine aflătâre în ţâră şi cuprinse tot în rubrica cul- 

tului ortodox, căcă aceste populaţiuni sunt puţin nu- 

mer6se consistând în colonii de Bulgari şi de Serbi 

răspândite în unele judeţe, şi în coloniile grece cari 

populză de preferinţă porturile de răsărit ale ţerei 

nâstre, fiind că deja unite nouă prin credinţele reli- 

gi6se care jocă un mare rol în cestiunea asimilărei, 

nu ne pot fi mai de loc desavantajose. 

Cu tâte acestea are o deplină dreptate D-nu Doctor 

Felix când pune în vederea oficiului central de statis- 

tică a culege pe viitor aceste date, nu pentru fie-care 

protecţiune der pentru fie-care naţionalitate. 

Armenii cuprinşi tot în acâstă categorie şi răspândiţi 

mai ales în câte-va judeţe din Moldova sunt deja ad- 

mişi în sînul societăţei n6stre, crescerea lor numerică, 

e constatată ca forte limitată cu tâte că se bucură de 

o mai bună stare materială de cât Românii; şi în ori 

ce cas nu înmulţirea lor va constitui o primejdie pen- 

tru existenţa statului nostru. 

Intrând în cestiunea de detaliu relativ la aceste date 

D-nu Doctor Felix discută mortalitatea datorită epide- 

miilor din anul. 1873 şi arată în urmă raportul ce 

există, în privința nascerei şi mortalităţei nascerilor 

între populaţiunea urbană şi rurală. 
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D-sa arată dupe tabele statistice bine redactate că 
populaţiunea urbană a presentat constant un escedent 
la rubrica morţilor asupra, celor născuţi, afară de 
dece judeţe cari sunt : Bolgradul, Buzeul, Dorohoiul, 
Fălciul, Ialomiţa, Ismail, Muscel, Neamţul, Râmnicul- 
Sărat şi Suceava în care populaţiunea urbană presintă 
un escedent la tabela nascerilor. 

Nu trebue însă a ne bucura mult, căci acest esce- 
dent în 6 judeţe se datoresce numai şi numai eresce- 
rei populaţiunei israelite, pe când numai în patru se 
datoresce elementului ortodox. 

Der aceste judeţe fiind Bolgradul, Ismailul, Râmni- 
cul-Sărat şi Muscelul şi acestă ultimă speranţă a n6s- 
iră este perdută, căci durerâsa pierdere a Basarabiei 
ne costă perderea a 2 din aceste judeţe în care chiar po- 
pulaţiunea urbană presenta un escedent asupra morţilor. 

Rămâne der positiv probat că în ceea ce privesce 
mişcarea populaţiunii urbane din România, din 30 de 
judeţe — căci nu discutăm despre Dobrogea — abia 
în 2 numai populaţiunea Română presintă un esce- 
dent de nascere asupra mortalităţei. 

Acest escedent în termen mediu pentru amândouă 
judeţele este de plus 71.4, pe când în Ilfov spre 
esemplu găsim un escedent în minus de 1295.1 şi 
acesia cu atât mai grav încă ne lovesce căci vom ve- 
dea mai la urmă că se datoresce în special numai 
populațiunei Române. 

Aşa der populaţiunea urbană a României descresce 
întrun mod constant, este însă un element care cresce 
regulat în urbele n6stre şi acest element este repre- 
sintat prin Israeliţi... D-nu doctor Felix ne arată că
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În special pentru oraşele Bucuresci şi laşi, relațiu- 
nea d'intre aceste două elemente eterogene este mai 
mult ca spăimântătâre. 

MISCAREA POPULATIUNEI TOTALE A ORASIULUI BUCURESCI 
  

  

  

    

  

                    

32 E _|E |:2 [La 1000 locuitori 
Anul [E “2 |Năseuţi| Morți [E 32 2] = zi 

ls = = [e 1 ÎNiscupi| Mori | VS s'a = |3 torii E A a ___le5 

1867 (155000) 4776] 59731 » | 1197] 1596! 30.8 | 385| 5.1 
1868 [160000| 4868! 5035) > ! 167| 1770) 30.4| 314| 55 
1869 [165000] 5140) 482| 319|  »| 2384] 311| 292| 72 
1870 [165000] 4796] 76481 » | 852| 2124] 29.0| 46.3] 64 
1871 [170000] 4949 7043) > | 2094] 2070] 29.1 | 41.41 80 
1872 [170000] 5028] 71541 > | 2126] 2239] 295| 420| 65 
1873 [170000| 4962] 8552) >» | 3490) 1978! 291| 503| 58 
1874 [175000] 5384] 5884] » | 500| 2188] 30.7| 386| 6.2 
1875 [180000] 5605] 589| + | 285| 2050] 310| 327| 5.6 
1876 [185000 5794] 5043) 751|  >| 1794] 31.3| 272| 48 
1877 [190000] 5632] 5834] > | 202] 1316] 29.6| 30.7] 34 
1878 [195000; 5437] 7276. » | 1839] 2282] 2717! 37,81 58 
1879 [200000] 5962] 7120] > | 1158] 2412] 298| 356| 6.0 

Suma, 66333] 83273] > | 16940! 26196]389.2 [476.2 | 74.3 
Termen 

mediu . , 5102.516405.6| » [1303.1[2015.0] 29.9 | 366| 5.7      
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MISCAREA POPULATIUNEI ORTODOXE A ORASULUI BUCURESCI 

a E E ,„l= = La 1000locuitori 

Anul [E E |Nouţi| Huţi [2 5|2 2] 2 Ti 
E a = e > Nou ori i 
SE dă | ori 

1867 |i20000] 4102] 5192] > | 1091] 1437] 341| 43.2| 5.9 

1868 [120000] 4128] 4272] > |! 144| 1594] 34.4| 85.6! 6.6 

1869 |25000| 4299 409| 200|  >| 2147] 35.7 | 33.9! 85 

1870 |25000| 3989] 63431 > | 2354] 1872] 31.9| 50.7] 7.4 

1871: 130000] 4149] 3999] > | 1857] 1739 81.8 | 46.0| 6.6 

1872 |130000] 4152 3924] > | 1772] 1941] 31.9| 45.6 | 7.4 

1873 130000] 4106] 6996] > | 2890] 1653] 322| 53.8 | 6.3 

1874 |135000| 4321 4854] » | 533| 1847] 326| 359] 6.8 

1875 |ia5ooo| 4291] 4756 > | 465| 1723] 81.7 | 35.2| 6.8 

1876 [140000] 4542] 4048] 494| > | 1525] 324| 286| 54 

1877 140000] 4356| 4873] >» | 517] 109| 31.1 | 34.8! 3.8 

1878 li45000| 4253] 6019 >» | 1766] 1864 293| 41.5] 6.4 

189 i45ooo| 4609] 5920] > | 1311] 1986] 31.7] 408| 6.8 

Suma 55280] 69295] > | 14006] 22419]4208 [525.8 | 842 

Termen 
mediu . . 4253.0|5530.3| > [1077.3]17245| 323| 404| 6.4                     
  

  
Vedem dâr că mortalitatea ortodoxilor este cu 4.9 

mai mare de cât media generală. 

prima linie, elementul Român! 

Acssta privesce în
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Făcând. media statistică de la 1867 pân& la 1879 din 

cifrele de mai sus, găsese următârele resultate cari nu 

mai ai necesitate de nici un comentariu : 

  

  

  

  
  

  

    

Creștini Israeliţi 

e Excel. Baced. | up |EXeed. | Baced: 
Nasceri | Morți | > | Nasceri | Mur |; A] 

* Îmăseuţ, morţilor născu, ntorților 

Bucuresci  [4698.2]5990.8] — [12926] 545.0) 448.4] 173.4) — 

laşi 1117.14] 1531.4| — | 414.3] 1760.1[1218.6| 547.1 — 

Total . .15815.3175922 — |1706.9 2305.71 162.0 720.5) — 

Term. med. 2907.6|3766.1| — | 853.4]  1152.8| 831.0) 860.2 —                   
Prin urmare numai pentru oraşele Bucuresci şi laşi 

unite, în fie-care an Israeliţii se îmulţesc cu 7.Î la sută, 

pe când crescinii pierd 129.5 la suta de născuţi. 

lei der s”imulţesc în fie-care an cu 36.6 la %j mai 

mult! 

Cred că aceste cifre nu mai au necesitate de comen- 

tarii. | 

Populaţiunea rurală crescină însă a României este 

aceea. care după D-sa se îmulţesce întrund mod cons- 

tant deâr mic. Media anuală a acestei cresceri este de 

20,031 suflete, iar cea israelită rurală produce 840,3. 

Având însă în vedere marea majoritate a crescinilor 

pe lengă micele focare israelite rurale şi în acest punct 

nu putem de loc a ne bucura de resultatul obţinut. 

Şi aci trebue să fim plină de veneraţiune pentru Ho- 

mânul ce muncesee câmpiile ţărei, căcă după cum forte 

just se esprimă D-nu Felix: „Țăranul care suportă cea
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„mai mare parte a sarcinilor publice, care contribue la, 
„Satisfacerea nevoilor statului în modul cel maj larg şi 
„cu munca şi cu sângele lui, mănţine aprâpe singur pro- 
„Sresul numeric al naţiunei române de şi societatea, îi 
„dă în schimb îngrijirea administrativă şi civilisatore cea 
„mai imperfectă. « 

Aceste cuvinte pronunciate în sînul celui mai înalt 
corp din ţcră fac o deosebiti onâre D-lui Dr Felix. 

Este, cred, locul aci a arăta că crescerea mediă a po- 
pulaţiunei întregii Românii, admisă de D-nu Dr Felix, 
pentru o medie de 9 ani de 17.894.6 » nu este un factor 
consiant şi bine stabilit, căci atunăă cu tâtă micşorimea 
acestei citre, totuşi nu ar trebui să fim încă înspăimân- 
taţi de răul ce apasă viitorul acestei țări. Acâstă medie 
se aplică la o serie de ani, dâr studiul comparativ ce voiu 
face în urmă va proba. valorea sa. 

Trecând la chestiunea mortalităţei după etate, D-nu 
Doctor Felix arată că din toţi copii născuţi vii la 100 
mor în termen mediu, în primul an al vieței 23, dintre 
cari în comunele urbane 34.6 şi în cele rurale 20.2, în 
cât D-sa spune: „că ţăranca Română cu tote că pe 
I6ngă îngrijirea casei mai participă şi la munea bărbatu- 
lui, îşă îndeplinesce datoriile materne întrun mod con- 
sciincios. 

De la primul an şi până la al 5-lea an, mortalitatea 
copiilor este represintată în comunele urbane prin 19.6, 
în cele rurale prin 15 seu în tâtă țera 15.9%. 

D-sa dice : în tâtă România din 100 copii născuţi vii 
împlinesc al cincilea an al vieţei în comunele urbane 
numai 45.8, în comunele rurale 64.8; în totă ţera 
(oraşe şi comune rurale împreună), 61.1.
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Trecând la causele mortalităţei artă lipsa de date 

seri6se şi suficiente pentru ţera întrâgă şi face o dare 

de s&mă numai despre resultatele statistice obţinute în 

Iaşi şi Bucuresci, oraşe în care verificarea morţilor se 

face întrun mod mai consciincios. 

În statistica făcută de D-nu Dr Felix pentru Bucu- 

rescă este coprinsă şi mortalitatea, spitalelor, ceia ce nu 

s'a făcut şi pentru laşi. 

În prima linie sunt bâlele organelor respiratore, ,re- 

presintate în Bucuresci prin 36%, în Iaşi prin 16%. 

Phtysia pulmonară din aceste bâle, singură produce 

17% în Bucuresăă şi 10% în laşi. 

__ Afecţiunile tubului digestiv produc o mortalitate de 

9 % în Bucurescă şi 41“ în Iaşi. 
În privinţa, vieţei medii conducându-se după metodul 

lui Oesterlen o pune la 35.5 ani. . 

[tă cum procedâsă D-sa : „Numărul total al locuito- 

rilor României este aproximativ de 5 mili6ne, se nasce 

în România pe an câte 1 copil la 33.1 locuitori, more 

„câte 1 din 38.3 locuitori, durata medie a vieţei locui- 

torilor ţărei este der de Bata. =—35.5 anl. 

În privința numărului căsătoriilor D-sa arată în mo- 

dul următor datele obţinute : „În comunele urbane din 

„Pomânia se celebreză în termen. mediu 4884.4 căsăto- 

„vii pe an, din cari numai 3787.9 în legea ortodoxă, în 

„tote comunele rurale 26,837.8, din cari 26,250.1 orto- 

„doxe, în tâtă ţera se săverşesc pe an în termin mediu 

„31,192. căsătorii din cari 30,038.0 în legea ortodoxă. 

„Vin dâr în tâtă ţra 6.3 căsătorii pe an la câte 1000 

„locuitori. La acest număr participă însă populaţiunea
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„rurală cu o proporţiune mai mare de cât cea uubană, 
„în capitala Bucuresci vin câte 5.7 căsătorii la 1000 1o- 

" „cuitori din populaţiunea totală şi 6.4 căsătorii la 1000 
„locuitori din populaţiunea ortodoxă. 

Întrun capitol special D-sa tratâză despre mişcarea 
populaţiunei din alte ţări comparată cu a României, 

D-sa începe în modul următor : 
„Fertilitatea şi mortalitatea unei populaţiuni sunt as- 

tă-di pretutindinea considerate ca espresiunea, sănătăței 
şi prosperităţei ei, se crede acea populaţiune ca mai fe- 
ricită care presintă cele mai multe nasceri şi cele mai 
puţine decese.“ 

D-sa arată că în mod general nu trebue să luăm ca, 
sigure datele statistice fără un control Gre-care, aşa că: 
decă într'o ţeră mortalitatea este mare trebue conside- 
tat numărul născuţilor în acelaşi timp şi etatea fragedă, 
a celor morţi, căci copii până la 5 ani presintă în termen 
mediu o mortalitate de 45 % şi deja Quetelet, Kasper, 
Wappaeus, spune D-nu Felix, au demonstrat că în ora- 
şele şi țările unde mortalitatea este mai mică, copii mor 
mai puţin şi durata vieţei este mai lungă. 

Studiul D-sale în acestă privinţă se baseză pe urmă- 
torul tablou în care precis şi clar se pote vedea relaţiu- 
nea din acest punct de vedere a diferitelor state din Eu- 
ropa. 

România, ocupă locul al noulea.
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MISCAREA POPULATIUNEI DIFERITELOR TERL IN PERIODUL DE LA ANUL 

1867 PENE LA ANUL 1876 
  

  

  

La 1000 locuitori vine pe an 

Numirea, ţărilor 
Căsătorii Nascori Morți Ureserta 

| : populaţiei cu 

Norvegia . . 1.0 40.0 18.4 21.6 

Danemarea. . 1.9 31.1 20.5 10.6 

Ungaria. ... 10.5 41.3 31.8 9.5 

Svedia. .... 6.6 917.1 18.4 8.7 

Belgia. .... 7.5 39.0 94.3 7.7 

Elveţia . ... 7.6 30.0 23.0 7.0 

Mala. ..... 1.6 37.0 30.1 6.9 

Austria .... 8.8 38.6 31.8 6.8 

România . . 6.3 30.1 26.5 3.6 

Anglia. .... 8.4 35.4 29.9 3.9 

Germania. . . 9.5 39.7 97.4 9.3 

Francia ... 8.0 95.8 949 1.6 

Olanda... . 8.9 35.5 94.3 1.9             
  

În privinţa duratei etăţei D-sa arată după calculele ce 

a făcut că ea este în Italia de 30.1 ani, Elveţia 38.3 ani, 

Germania 29,8 Austria 28.6, Ungaria 27. 8, Olanda 36.6, 

Anglia 36.5, Norvegia 39.6, Danemarca 40.4, Suedia 

45.6, Belgia 36.1, Francia 42.4, România 35.9. 

România der ar ocupa locul al nouelea între 13 state. 

Acestă cifră este cred cu mult arătată în bine, prin ma- 

vele număr de imigraţi adulți ce vin necontenit în ţ6ră, 

acestia, fac ca mortalitatea să fie nu tocmai mare în sta- 

tistică de şi Românii mor în copilărie forte mulţi. 

D-sa discută în urmă resultatele studiilor făcute prin
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care s'ar putea proba că durata vieţei cresce la, popâre o 
dată cu civilisațiunea lor. 

În privința mortalităţei nouilor născuţi D-nu Dr Fe- 
lix arată că ea, este la noi de 26.4 la sută, pe când me- 
dia obţinută pentru totă Europa este de 25.57. asi-fel că 
ar ocupa al 10-lea, loc dintre 16 țări. 

Comparând mortalitatea copiilor naturali şi legitimi, 
a primilor este mult maj mare, în termen mediu ea se 
află ca 32.5 către 21.8. De asemenea demonstr6ză că 
pretutindenea în primul an al vieţei în oraşe mortalita- 
tea este mai mare de cât la ţeră. | 

La noi acâstă proporţie este de 24.8 la 22.3, mai mică, 
prin urmare de cât media admisă în Europa de 33.60 
la 97.98. 

Micul număr al născuţilor D-sa îl esplică natural prin 
faptul micului număr al căsătoriilor şi tabela alăturată 
probeză acesta : |
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MISCAREA POPULATIUNEI DIN ORASELE PRINCIPALE ALE EUROPEI 
  

La 1000 locuitori 
  

  

    

  

Numirea orașelor 
Căsătorii Nasceri Morţă 

Berlin 9.7 33.3 37.0 
Bucuresci t6tă popul. 5.7 29.9 36.6 
Bucuresei pop. ortod. 6.4 39.3 40.4 
Buda-Pesta . 10.0 45.0 40.8 
Breslau . 19.4 41.9 31.9 

Copenhaga . 8.3 31.0 93.0 

Dresda . . "19.1 37.5 26.0 

Frankfort la Main . 13.0 30.0 20.9 

Haga (La Haye) 7.9 34.5 21.9 
Hamburg. 10.0 34.4 96.7 
Leipzig . 11.0 39.0 25.0 
London . 9.7 34.5 94.6 
Milano 10.0 29.5 38.5 
Moscva . 4.3 33.0 39,7 

Miinchen. 11.3 37.9 40.9 
Napoli 7.3 35.1 39.1 
Odesa 6.2 27.8 43. 
Palermo . 6.3 31.9 95.7 
Paris. . . 11.5 30.3 91.4 
St. Petersburg . 6.4 98.1 34.1 
Praga. 11.5 49.0 41.5 
Roma . 6.0 97.7 34.0 
Stockholm . 9.0 33.4 31.6 
Stuttgart. 19.7 34.4 96.7 
Torino 7.8 96.9 91.0 
Triest. 10.3 39.8 40.5 
Venezia . 6.0 29.5 39.8 
Vienna 10.0 38.4 33.9     
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În privinţa crescerei necontenit mare a Israeliţilor 
D-sa dice : „Nascerile mai frecuente şi decesele mai rare 
„la Israeliţi în comparaţiune cu crescinii nu se observă 
„numai la noi ci şi în alte ţări. În tte ţările Europei Is- 
„raeliţii au o mortalitate mai mică de cât crescinii şi nu- 
„mărul celor născuţi morţi este de asemenea mai mic 
„de cât la, crescini.* 

Se scie de asemenea că în tâtă Europa Israeliţii au 
posiţiile şi ocupaţiunile cele mai producătâre. 

Prob6ză de asemenea că dâcă noi avem tristul resul- 
tat de a înseri mai multe decese în oraşele nâstre de cât 
nasceri sunt şi alte oraşe în aceste condiţii cum este: 
Berlinul, Hamburgul, Miinich, Triest, Milan, Veneţia, 
Roma, Neapole şi mai ales acelea din Orient şi în 
special Petersburgul, Moscova şi Odesa din Rusia. 

În ce privesce însă Bucurescii din punctul de vedere 
al căsătoriilor şi nascerilor el ocupă aprope ultimul loc 
în comparaţiune cu cele-alte oraşe. Oraşele Germaniei 
ne întrec cu deosebire, ast-fel la 1000 locuitori se ce- 
lebreză pe an : In Dresda 19.1 căsătorii, la Francfort pe 
Main 13, la Stutgard 12.1, la Breslau 12.4, la Paris Şi 
Praga câte 11.5, la Bucuresci 5.7. 
„Nu numai numărul acestor căsătorii este forte mic, der 

esenţialul constă în acea că multe din aceste căsătorii 
sunt disolubile. 

În privinţa nascerilor acelaşi resultat. 
Bucurescii au 29.9 nasceri ta 1000 locuitori, Buda- 

Pesta 45 şi Praga 49.6. Câte-va oraşe numai, cum este 
Roma, Odesa şi Petersburgul sunt inferidre. 

În privinţa mortalităței Bucuresciul are 36.6 din 1000 
locuitori. El ocupă al 18-lea loc între 27 oraşe.



D-sa citeză faptul enunciat de D-nu 'Toussaint Loua 

care a calculat că din tâte statele Europei, România cresce 

mai încet, ast-fel că în Anglia populaţia se va îndoi în 

79 ani, în Islanda 73, Rusia 76, Scoţia 81, Norvegia 81, 

Suedia 83, Germania 83, Olanda 86, Danemarca 93, 

Belgia 95, Grecia, 112, Irlanda 113, Elveţia 148, Aus- 

tria 155, Italia 160, Francia 263 şi România 288. . . şi 

finesce acestă parte arătând marea însemnătate din 

punctul de vedere politic, industrial şi colonisator mai 

ales a acestui fapt. 

Şi în acestă privinţă 6tă ce dice : 

„Să nu facem o comparaţiune directă între propor- 

țiunea crescerei populaţiunei francese şi a celei române, 

căcă francesul este econom, prevăqător, produce mult şi 

se nutresce bine. Francia are o populaţiune desă, de 

vreme ce a României este aprâpe cea mai rară din Eu- 

ropa. 

România are o întindere de 11,000,000 hectare scu 

24,000,000 pogâne, vine dâr 2.9 hectare s6u 4.8 po- 

g6ne de individ. În termen mediu în Belgia populaţiunea 

unei mile pătrate este de 9500 suflete, în Olanda de 

5800, în diferitele părţi ale Germanei de la 7500 până 

la 3500, în Francia de 3700, în Austro- Ungaria de 3000, 

în Elveţia de 2800, în Danemarca şi Portugalia. de 2400, 

în România abia de 2000 suflete. Decă cantitatea, locui- 

torilor Franciei nu cresce repede, calitatea lor este res- 

pectată de tâtă lumea civilisată, marea avuţie naţională 

şi cultura înaintată permite Franciei a concura şi astă-di 

cu Anglia şi cu Germania pe terenul progresului mate- 

rial şi intelectual, şi cu tote acestea merge un strigăt de 

alarmă prin pressa sciinţifică francesă, care ar trebui să,
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ne deştepte şi pe noi din letargie. Oamenii de sciință 
aduc aminte femeei francese, că datoria ei este de a da 
naţiune copii, să o dicem der şi noi acelor femeiromâne 
care în egoismul lor calcă legile naturei, uitând că acela 
care consumă este şi dator a procrea.“ | 

O importantă parte din studiul D-lui Dr Felix este re- 
lativă la causele îmulţirei prea lente a populaţiunei ro- 
mâne şi mediile pentru îndreptarea acestui rău. 

Cunoscinţele variate ale D-lui Dr Felix, amănunţimea, 
cu care D-sa cunâsce era nostră, judecata matură a 
omului de sciinţă, imparţialitatea cu care trateză acestă 
cestiune, face ca acestă parte, cea mai importantă, să 
fie de cea mai mare valâre. 

D-sea începe în modul următor : „În România num&- 
rul căsătoriilor şi în consecinţă acela al nascerilor este 
forte mic, populaţiunea Română a României întregi se 
îmulţesce fârte încet prin nasceri, cea din oraşe se află 
chiar în decadenţă şi în totă ţera mortalitatea este mare. “ 

Micul număr al căsătoriilor este mai ântâiu după D-sa 
una din causele principale. În oraşe luxul sperie pe băr- 
baţi, şi adesea destrele fac nemuncitori. „La: orăşeni 
— dice D-sa — scopul căsătoriei nu este tot-de-auna 
fundarea. unei familii, ci prea mulţi din ei nu doresc a 
avea copii, alţii nu voesc a avea mai mult de cât unul 
scu doui. În oraşele nostre căsătoriile se contractă în 
mare majoritate pentru un interes bănesc şi din acestă 
causă ele au adesea-ori o durată scurtă, numărul divor- 
țurilor este la noi exorbitant, în singură capitala 60 până 
la 70 pe an.“ | 

D-sa ne arată acelaşi lucru petrecându-se la Eleni şi 
Romani în antichitate în epoca declinaţiunei lor.
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Asemenea cu Malthus probâză că acolo unde cheltuie: 

lile, şi mai ales inutile, întrec veniturile, unde mulţi stau 
inactivi, societatea merge rău, rasa se nimicesce. Arată 

puţina. fecunditate a familiilor ruse şi americane carele 

adesea sunt mai mult de cât lux6se. | 

„În urbele n6ste mari, în care luxul se desvoltă în- 

tr'o măsură largă, găsim şi proporţiunea cea mai mare 

de celibatari aflaţi în posiţiuni materiale care le-ar per- 
mite căsătoria. “ 

Şi să observăm că D-sa nu este exigent, căci dice: 

„Un mie lux este chiar resultatul culturei, şil con- 

demnăm numai atuncă când el nu seaflă în proporţiune 

cu adevărata cultură.“ S'ar mai putea adăoga că nu e 

în proporţie cu mijlocele ce are cine-va, dâr cu quantul 

ce ar trebui să cheltuiască. 

„Luxul desfrânat aduce peirea naţiunilor, el este ul- 

tima, flăcărare a luminei care se stinge.“ 

Acesta este oglinda în care putem vedea starea, actuală 

a naţiunei Române. 

Der unde tabloul vieţei n6stre este mai bine arătat, e 
când D-nu Felix, explică căderea grozavă actuală şi ma- 

rea, miseriă a Irlandei, prin luxul nebun al proprietarilor 

din secolul trecut. Episcopul iirlandes Berkeley, i-au mus- 

trai atunei şi a. predis tristul viitor. La noi nu s'au năs- 

cut încă un Berkeley şi nici nu se va nasce în curând. 
Domnu Doctor Felix ne face atenţi asupra imensei 

disproporţiuni între majoritatea naţiunei ce nu are cele 
necesare, şi între minoritatea ce consumă mai totă 
importaţia, fapt identic celui petrecut în Irlanda. 

D-sa cu drept cuvânt s'ar bucura când ar vedea
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dre-care lux în construcțiunea, casei - ţăranului, şi în 
înbunătăţirea vieţei sele. 

Arată răul ce provine din citirea multor cărţi şi a 
lipsei s6u insuficienței educaţiunei şi binele ce se pote 
obţine prin o seri6să şi bună educaţie. 

- Arată asemenea cât contribue la micşorarea căsăto- 
riilor armata, numărul mare de servitori ce suntem 
deprinşi a avea, emigrarea către oraşe a populaţiei 
rurale şi în special a Oltenilor, a căror stare mate- 
rială e forte rea. 

Concubinatul aşa. de răspândit în oraşe, din causa 
tragerei sorţului e fârie râspândit la ţeră. 

Natalitatea femeilor n6stre în judeţele de câmp o 
arată mică. Mortalitatea femeilor e mai mare ca a 
bărbaţilor între 16—45 ani. Lehusele sunt rău în- 
grijite. 

În oraşe avorturile sunt la ordinea dilei, în dauna 
numărului populaţiunei şi al persânei însă-şi. Din 

causa numărului mare de concubinate născuţi sunt 
puţini, de rea calitate şi adesea măresc numărul mor- 
talităței. 

Marea mortalitate a copiilor în genere, D-sa o atri- 
bue ignorenţei părinţilor, sărăciei, relei interpretări a 
art. 41 din codul civil, căci copii abia născuţi suni 
duşi pe timpuri rele înaintea oficerului stărei civile. 

„Mortalitatea unei populaţiuni este în genere pro- 

porţionată cu gradul ei de cultură.“ Ca ast-fel am 
putea să ne esplicăm şi noi causa marei mortalităţi 
cu tote că vom avea şi alte mijlâce mai sigure. 

Basat pe lucrările lui Moreau de Jonnes şi Wap- 
paeus, conchide că : „Populaţiunea n6stră manifestă
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cultura ei înapoiată prin marea ei mortalitate într'6 

proporţiune, care găsesce în Occidentul Europei un 

analog numai în secolul trecut. * 

Pentru a proba gradul nostru de cultură D-sa se 

bassză pe studiul lui Brachelli, publicat in 1867, care 

arată ci din 1000 locuitori frecuentă scola primară 

în Saxonia 170, în Prusia 160, în Francia 109, în 

Belgia 108, în Spania 73, în Italia 50, în Grecia 48, 

în România 20, în Rusia 19, în Serbia 10. 

Arată asemenea după publicaţiunile oficiului central 

de statistică, că la celebrarea căsătoriilor civile nu pot 

subscrie în comunele urbane 47 din 100 bărbaţi şi 

67 din 100 fermei. În comunele rurale 88 din 100 

bărbaţi şi 95 din 100 femei. În special pentru Bucu- 

rescă 36 din 100 bărbaţi şi 64 din 100 femei. 

Mai demonstră acâstă stare înapoiată, prin aprâpe 

absoluta lipsa de industrie, prin lipsa căilor secundare 

de comunicaţie şi ajunge la resultatul următor : 

„Cultura unei populaţiuni manifestându-se în gene- 

ral prin bunul ei traiu, este natural ca populaţiunile 

mai culte cari trăiesc în condițiuni morale mai bune, 

au o mortalitate mai mică. 

Traiul majorităţei sătenilor nostri este forte prost, 

săraci, ru adăpostiţă, r&u îmbrăcată, rău nutriţi, ne- 

regulaţi în afacerile lor economice, lipsiţi de un con- 

silier rural care săi îndemne la înlăturarea | dificultă- 

ţilor materiale prin munca energică, în loc da, înă- 

buşi durerea prin băuturi alcoolice, lipsiţi de preve- 

dere, de spirit de economie, de exemplul semenilor 

care să le arate pe lângă viața mai regulată şi ex- 

ploatarea mai eficace a pământului; lipsiţi de învăţă-
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tură, de încredere în organele administraţiunei şi ale 
justiţiei, ei duc o viaţă care nu permite comparaţiune 
cu condiţiunile morale şi materiale în care trăiesce 
marea majoritate a ţăranului din occidentul Europei. * 

Aceste fapte aşa de bine judecate fac o deosebită 
ondre D-lui Doctor Felix şi prob&ză cu atât mai mult 
pe adevăratul om de sciinţă dotat de spiritul de ob- 
servaţiune. 

Paludismul cu bâlele endemice la care dă nascere, 
erâşi contribue, şi D-sa ărată răul, la starea bolnăvi- 
ci6să a populaţiunei nâstre urbane şi rurale mai ales. 

D-sa arată în urmă starea miserabilă a oraşelor 
nostre, care ar trebui să serve de esemplu locuitorilor 
de la ţâră, şi esclamă cu multă durere că de la 
Severin la Dorohoii n'avem un singur oraş în care 
îngrijirea şi curăţenia să fie mai cum se cade. Tâte 
Sunt o adevărată adunătură de case şi de imundicii. 

Trecând a studia mai în fond cestiunea. avuţiei na- 
ționale şi prin urmare resursele de vi6ţă ale popula- 
țiunei n6stre ajunge la resultatul următor după stu- 
diile făcute de D-nu Aurelian în special, resuliate 
forte importante nu numai din punctul de vedere eco- 
nomic der şi medical. 

Ast-fel fiesce-care pogon dă ca product brut în ţ&ra 
Românescă o câtime ecuivalentă de 35 lei nuoi, pe 
când în Francia ea este de 50 lei nuoi, în Belgia 90, 
în Anglia 100. 

Putem lesne vedea că cu grelele sarcine ce pârtă ţă- 
ranul, mai ales când pog6nele lui sunt cele mai r&u 
cultivate, cât va rămânea pentru hrana lui pe lângă 
urzicile după câmp în timpul anului, şi dâcă este po-



sibil cu ast-fel de mijloce restrînse să pâtă a se nutri 

şi îmbrăca cuviincios, să pâtă a'şi permite trimiterea 

copiilor la scolă ca ast-fel să ridice prin instrucţiune 
nivelul lor intelectual. 

D-sa arată în urmă relele imense ce resultă din 

anii cu recoltă insuficientă seu aprope cu “totul mică, 

mai ales când asemenea neajunsuri se repetâză mai 

des, causă care produce starea miserabilă de proleta- 

riat a micului proprietar, şi de aci numărul mic al 
nascerilor şi mare al mortalităței. | 

Ca măsuri curative D-sa propune oprirea devasta- 

țiunei pădurilor, canalisarea riurilor, îngrăşarea,  pă- 

mânturilor, facerea de şosele şi însuflarea spiritului de 

prevedere şi de economie a micului proprietar. 

Pe o scară mai mare propune esploatarea sistema- 

tică a tutulor sorginţilor de avuţie a ţărei. 

Relativ la partea economică. şi industrială D-sa se 

esprimă în modul următor : ” 

„Poporul Român are să susție pentru esistenţa sa 

o luptă economică cu alte popore mai. înaintate în ci- 

vilisaţiune, din acest resbel economic el va "eşi vieto- . 

rios numai atunci când îşi va procura prin instruc- 

iunea largă, armele necesare pentru acestă luptă.“ 

D-sa, citeză ca esemplu Îrlanda care este pe cale 

de descreseere prin escedentul mortalităţei datorit după 
D-sa. lipsei de cultură. 

„Dar cultura la rîndul ei nu se dobândesce 'de cât 

cu alte sacrificii materiale, un popor mai avut găsesee 

mai lesne medii pentru desvoltarea inteligenței, pen- 

tru lăţirea instrucţiunei de cât un popor sărac, şi din
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acestă causă lupta n6stră pentru existenţă reclamă ca 
să sporim prin tote mediile avuţia naţională, * 

„Avuţia şi prosperitatea unei ţări micşorâză morta- 
litatea populaţiunei s€le întrun mod îndoit, indirect 
prin procurarea mediilor de cultură şi direct prin asigu- 
rarea, alimentelor suficiente şi satisfacerea altor condi- 
țiuni cerute de igienă. « 

„Prisosul producţiunei României după scăderea im- 
portului nu este încă destul de mare pentru ca să 
permită o sporire repede a populaţiunei fără o îmul- 
ţire proporţionată a producţiunei. * 

Relativ la consumaţiunea ce se face în acestă i6ră 
ea este aprâpe pentru individ de 246 oca cereale, mai 
puţin ca 3 oca fassole, linte, bob; 18 oca carne, 9 '2 vin, 
17 tf oca rachiii. Acesta pentru un an de qile şi revine 
aprope 100 lei pe individ, totalul fiind de 47 8,329,646, 
der producem dupe studiile făcute de D-nu 1. Ghica în 
termen mediu tot 100 lei de om, cu alte cuvinte numai 
strictul necesar de a duce o viâţă aprope cu totul mise- 
rabilă. În acelaşi mod acestă producţie medie este in Ru- 
sia de 160, Austro-Ungaria 375, Prusia 455, Francia 
600, Anglia 698. 

La noi în termen mediu o familie de plugar abia 
produce 500 lei pe an, din cari scoțând cheltuelile 
pentru viţă, impositele statului şi adăogând la acesta 
viţiul beţiei, putem a ne esplica nascerea proletaria- 
tului la ţeră. | 

D-nu Doctor Felix ne arată numărul necontenit 
crescend al proletarilor din oraşe, enorma cantitate
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de candidaţi de funcțiuni, de familii cu. posiţiuni scă- 
pătate, din causă că n'âu fost economi, asemenea şi 

relele produse prin: lipsa industriei şi comerţului na- 

țional. 

Cu o profundă cunoseinţă de starea lucrurilor ac- 
luale, D-sa dice: „Sunt puţine ţări ca a n6stră, unde 

ecsistă în tote clasele sociale un număr atât de mare 

de pers6ne fără ocupaţiune; omul care nu lucrâză nu 

face rău numai sie-şi însuşi, ci vatămă şi societatea 

din care face parte, căci consumă fără a produce. 

Der 6re toţi cari lucreză înavuţescii societatea ? Nici 
de cum; căci câte lucruri inutile şi chiar destruciive 

nu vedem la noi.“ | 

În urmă D-sa arată causele principale ale mortali- 

„tăţei cari sunt paludismul, gastro-enterita copiilor, flisia 

pulmonară, alcoolismul. 

Arată că numărul crescând al epidemiilor se dato- 

resce lipsei cunoscinţelor igienice şi argtând în acelaşi 
timp că şi therapia este adesea inactivă în ast-fet de 

condițiuni. | 

Finese acâstă dare de sâmă asupra importantei lu- 

crări a D-lui Dr Felix reproducend în total conclu- 

siunea sa pentru a vedea mai bine spiritul ce "l-a 

condus pe D-sa a face acestă importantă lucrare. 

Populaţiunea României se îmulţesce înt”o propor- 

țiune cu mult mai mică de cât acea a altor ţări; Ro- 
mânia este der ameninţată de depopulaţiune relativă, 

care vatămă interesele ei cele mai vitale. Acest rău 

se află de o cam dată întrun stadiu în care se mai 

pote remedia, luând însă dimensiuni mai mari şi
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transformându-se în depopulaţiune absolută, ea ar pu- 
tea compromite viitorul statului Român. 

Causele acestei stări de lucruri sunt: Civilisaţiu- 
nea, înapoiată, educaţiunea morală şi intelectuală im- 
perfectă a junimei nostre, puţina îngrijire care o dăm 
intereselor economice ale t&rei şi negligerea perceptelor 
elementare ale igienei. 

Îndreptarea. se pote aştepta numai de la patriotis- 
mul luminat, de la conlucrarea sinceră a tutulor 6me- 
nilor de bine. Populaţiunea română se va înmulţi în 
proporţiunea în care va cresce producţiunea țărei. 

Să căutăm der tâte mediile pentru îmbunătăţirea 
agriculturei şi a crescerei vitelor, să înlesnim popu- 
laţiunei rurale îndeplinirea condiţiunilor pentru spori- 
rea, venitului acestor două ramuri principale ale pro- 
ducţiunei nostre; să înființim mai âles în oraşe acele 
industrii cari pot susține concurenţa cu străinătatea, 
să deschidem şi să esploatăm şi alie sorginţi ale avu- 
tiei naţionale, precum minele de cărbuni fosili, de me- 
tale, să conservăm pădurile cari împodobese munţii 
nostri, să regulăm cursul apelor pentru ca în loc de 
a fi un element devastator să serve interesele agricul- 
turei, comerciului şi industriei, să, îmulţim şoselele 
pentru ca produciele să nu putredescă neputându-se 
scole din locul unde au crescut, să mărim numărul 

„producătorilor, să micşorăm proporţiunea acelora din- 
ire noi cari consumă fără a produce. 

Decă voim să fim considerați ca o naţiune, care 
aspiră a ocupa un loc între poporele civilisate, decă 
voim să ferim populaţiunea n6stră de bâle numerâse
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şi de morte prematură, trebue să dăm igienei publice 
şi private îngrijirea cea mai largă, să r&spândim în 
populaţiune cunoscinţele elementare ale igienei, să o 
îndemnăm ca să ţie comunele într'o stare mai curată, 
ca să înlăture din sate după putinţă causele infecţiu- 
nei palusire, să impunem administraţiunilor urbane ca 
ele să dea cetăţenilor essemplul îndeplinirei preserip- 

telor igienei, ca ele să insufle populaţiunilor oraşelor 
respectul pentru măsurile relative la igienă, respectând 

singure datoriile ce le prescrie în acâstă privinţă le- 

gea; să înlesnim în fine bolnavilor săraci ajutorul me- 

dical gratuit în tote formele sâle, adică pe lEngă cău- 

tarea în spital, pe lângă dispensare pentru bolnavii 

ambulanți, îngrijirea bolnavilor săraci la domiciliu pe 

scara cea mai largă. 
Remediul principal în contra depopulaţiunei Româ- 

niei constă în o educaţiune corectă, morală şi fisică 

a junimei. Prosperitatea unei ţări depinde de cultura 

locuitorilor ei, scâla trebue dâr să ocupe primul loc 

între instituţiunile statului pentru ca să devie sorgin- 
tea nu numai a moralităței, a inteligenţei ci şi a avu- 

ției naţionale, a puterei patriei. 

Secolele n6stre au trebuinţă de îmbunătăţiri calita- 

live şi cantitative. În privinţa calitativă. sedlele nâstre 

trebue să serve mai mult interesele statului de cât 

ale individului, să crescă cetăţeni laborioşi şi produc- 
livi, să  desvolte adevăratul patriotism care se mani- 

festă prin abnegaţiune, prin subordonarea, intereselor 

individuale sub interesele patriei.
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Ac6stă misiune a îndeplinit-o educaţiunea la Elini şi 
la Romani şi respectarea principiului „Salus reipubli- 
cae suprema lex est“ "i-a făcut mari şi tari. În privinţa 
cantitativă trebue să inmulţim sedlele şi să ne aducem 
aminte de cuvintele clasice ale unui autor modern : 
„Cu cât întmo ţeră sedlele sunt mai g6le şi mai rari, 
cu atât sunt cimitirile ei mai pline şi mai dese.“ 

Se



CONSIDERATIUNI 

ASUPRA LUCRARILOR DE MAI SUS 

Lucrările de demografie relative la ţera Românescă, 

fiind de cea mai mare importanță, este natural că 

trebuesc a, fi citite, studiate, criticate, mai ales de me- 

dică, ca astfel ele să fie răspândite. şi puse la cunos- 

scinţa tutulor, şi ca să se pâtă face mai vădită sia- 

rea nostră actuală fie in bine şi mai ales in rău, 

după cum ea este în present. 

Pentru asesta am căutat ca in acâstă mică lucrare 

să fac in prima linie o scutră dare de s6mă, in un 

mod succint şi fidel, asupra studiilor facute deja la 

noi, studii ce merită tâtă atenţiunea prin resultatele 

Ja cari ajung şi mai ales prin claritatea, sciinţa şi sin- 

ceritatea cu care au fost făcute. 

Cu deosebire in cea ce privesce lucrarea D-lui Dr Fe- 

lix, acesta este resultatul unui studiu destul de amt- 

nunţit, ce s'a făcut până acum în acâstă materie. 

Aşi putea, afară de aceste trei lucrări de o adevă-
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2 vală “iinportanţă, să cited încă două, trei, direct făcute 
pentru acest. scop, der care ne răspundând la nică una 
din chestiunile ce'si punâau singuri, şi in urmă ne 
fiind adesea ori de cât nisce mici articole de jurnale, 
nu vor intra în studiul nostru, 

In acestă scriere se va vedea însă că nu am lăsat 
d'o parie nici cele mai mică ochiri ce s'au făcut asupra 
acestui subiect in ţâra n6siră, der am reprodus seu 
citat, numai pe acelea ce meritau acâsta. 

Ceia ce m'a făcut mai mult să scriu acest mie stu- 
diu, e următorul lucru : 

Toţi cei ce au scris asupra acestei chestiuni s'au 
basat pe o prea mică serie de ani pentru a fi putut 
ajunge la un resultat positiv. 

Ast-fel Dr Agappi a luat ca basă a studiului său, 
o serie de 7 ani pentru oraşul şi judeţul laşi, 1869—75, 
şi o serie de 15 ani, 1859—73, pentru intrega ţâră. 
D-sa ar fi cel mai fericit, der in realitate studiul său 
rotesce numai pe patru ani, 1870—73. 

D-nu 1. Bibicescu se basedă in intregul studiului 
stu numai pe 9 ani, 1870—78. In fine D-nu Dr Fe- 
lix se bas6gă pentru intrega ţsră pe acelaşi termen 
1870—78, luând o serie de 13 ani, 1867—79 nu- 
mai pentru oraşul Bucuresci, escepţional însă şi pen- 
tru România, 1867—78. Chiar din acest fapt resultă 
un mare r&u, acela de a nu putea trage o conclusiune 
justă cu totul. 

Şi acâsta e cu atât mai adevărat, căci conclusiunile 
la care ajung D-lor nu sunt cu totul identice diferând 
puţin de D-nu Dr Agappi, care a avut fericirea a lua
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Ast-fel D-nu Bibicescu dice la pag. 58: 
„Acest 4.04 represintă escedentul anual al născuţi- 

lor asupra morţilor la 1000 locuitori, in perioda de 

la 1870—1877. Se inţelege că, in unii ani, esceden- 

tul va fi fost mai mare, in alţii mai mic; cifra ce 
dau aci represintă midlocia.“ Afirmă decă crescerea po- 

pulațiunei. 

Cu tâte acestea D-sa 6tă ce dice la pag. 53, prin 

urmare descrescerea nu i-a scăpat din vedere : 

   

„Poporaţiunea totală de la 1870—1877 
  

Anii Nasceri Morţă Excedent 

1870 | 147,552| 111,963|4+35,589| . 
1871 | 145,010| 114,576 |4+30,434 
18792 | 139,084] 139,508|+ 6,576 
1873 |.141,755| 141,982|— 997 

„1874 | 149,449 | 159,946 | — 9,804 
1875 | 170,571! 140,709 |4+99,862 
1876 | 164,547 | 195,857 |4+38,690 
1877 | 158,790| 133,381 | +95,409 

1870—1877. . . . +161,539% 

  

          
  

Mai ântâiu, o ochire comparativă intre un an şi 

altul. 

In 1870, poporaţiunea ţărei a crescut cu 35,586 

individi. Vom vedea mai in urmă. dâcă o asemenea 

crescere pâte fi considerată ca satisfăcătore; acum să 

facem numai comparaţiunea. 

Trecând la anul 1871, resultatul comparativ incepe 

a fi r&u.
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Din 35,589 individi care erau prisosul poporaţiu- 
nei în 1870-1871, avem numai un prisos de 30,434. 
prin urmare cu 5 mii ŞI ce-va mai puţin. 

In 1872, avem resultate şi mai rele. 
De la 35 şi 30,000, poporaţiunea are o crescere 

numai de 6000, prin urmare de a cincea parte a, ci- 
frei care represinta escedentul in 1874 şi de aprâpe 
a şesea parte a celui din 1870. 

Ecă un resultat, care a trebuit să ne ingrijescă 
chiar de atunci când a putut fi cunoscut. 

Venim la anul 1873. 
Aci găsim un deficit: nascerile au fost mai puţine, 

de cât morţile, cu 297; prin urmare, aci descresce- 
rea e positivă şi nu mai pâte fi contestată de nimeni ; 
starea rea, a populaţiunei nâstre e vădită peulru ori 
cine. 

Să mergem mai departe. 
„La 1874, deficitul e şi mai insemnat, ast-fel că de 

la 227 ne coborâm la un deficit de 13 ori maj mare, 
la 9,804. 

D-nu Dr Felix a tratat intrun mod special mai ân- 
teiu despre mişcarea populaţiunei României şi despre 
mişcarea populaţiunei in alte țări comparate cu a Ro- 
mâniei. 

In fine a terminat espunerea sa trecând de la re- 
sultatele obținute prin statistică la adevtrata parte im- 
poriantă a conferinţei : causele inmulţirei prea lente a 
populaţiunei Române şi mediile pentru indrepterea 
acestui neajuns. 

Fie-care din aceste părţi principale au fost tratate 
in modul cel mai riguros şi cunoscinţele vaste ale
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distinsului medic au servit şi de astă-dată in acest 

mod la resolvarea uneia din cele mai vitale cestiuni. 

Se pare că temerea unei descresceri constante, possi- 

bilitatea unei calamităţi naţionale, a influenţat itru atât 

pe D-nu Doctor Felix in cât conclusiunea sa, cu cât 

Sar părea de tristă şi de descurajătore totu-şi să "mi 

permită D-sa a spune că nu presintă de cât intrun 

mod palid incă, adevărata şi trista stare in care ne 

aflăm. 

“Răul însă consistă in acesta, că la o serie mică 

de ani şi mai ales acea, coprinsă intre 1870—77 s'ar 
putea lesne obiecta, cholera şi epidemiile de care ţâra 
escepţional a fost bântuită, in 73 şi 74, ast-fel că 

constanta descrescere nu se putea bine adeveri. 

Resultatul la care ajunge D-nu Dr Felix e cu atât 

mai bun, cu cât D-sa admite o crescere mai mică ca 

D-nu Bibicescu, numai de 3.6 la “o in genere, arătând 

însă şi marea descrescere din oraşe, cu î6tă inmulţi- 

rea israeliţilo.r 

Etă, chiar ce dice D-sa: 
„Populaţia României _cresce der forte incet, din 

causa micului număr de nasceri in raport cu numă&- 

rul mare al deceselor, şi oraşele presintă după scăde- 

rea deceselor un deficit al nascerilor.“ 

Der totuşi şi D-lui de şi nu a luat o serie mare 

de ani, de şi nu arată de loc că din an în an popula- 

ţia descresce, toluşi 6tă ce dice: 

„Populaţiunea Pomâniei se imulţesce în o propor- 

„iune cu mult mai mică de cât aceia a altor ţări; 

„România este dâr amenințată de o depopulaţiune re- 

„lativă, care vatămă interesele ei cele mai vitale. Acest 
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„rău se află de o cam dată intr'un stadiu in care se 
„mai pote remedia, luând însă dimensiuni mai mari 
„Şi transformându-se in depopulaţiune absolută, ea ar 
„compromite viitorul statului Român.“ 

D-nu Dr Agappi, este însă cu mult maj precis, şi 
acesta numai din causa unei serii mai mari de ani 
ce a luat in ajutorul său. Resultatul observaţiunilor 
sele este fârte important şi 6tă pentru ce ţin a] re- 
produce in total. 

  

Anul Numărul locuitorilor Sporirea 
  

  1844 | 3,578,951 — 
1854 | 4,000,000 | 421,049 
1859 | 4494961 | 424961 
1873 | 4839929 | 414,968. 

„In peri6da ântâiu 1844—1859, când totul era de 
creat, in care timp am fost incereaţi de epidemii Şi o 
sumă de invasiuni, care ai durat dot treimi din acea, 
epocă; când midlâcele de comunicaţiune erau cu totul 
primitive şi prin urmare şi midlâcele de existenţă se 
procurau mai cu puţină inlesnire. In acestă epocă 
nefastă din tâte punctele de vedere, populaţiunea Ro- 
mâniei a, crescut cu 946,010. 

Din contra, de la 1859—1874, deca era a fost 
bântuită. de Gre-care epidemii, cel puţin s'a bucurat de 
cea mai perfectă linişte, şi n'a avut a suferi flagelul 
invasiunilor streine, putând ast-fel a'şi desvolta con- 
tinuii resursele sele morale şi materiale. Adevărat este 
că ordinul social a primit o modificaţiune radicale, 
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acâsta însă s'a făcut prin o revoluţiune pacifică şi fără 
sguduiri violente pentru masa populaţiunei. Armonia 

şi buna înţelegere, care a domnit. intre România şi 

țările invecinate, a contribuit nu puţin a ne bucura 

in linişte de productul ostenelelor nostre. — Midl6cele 
de comunicaţiune, inmulţindu-se şi perfecţionându-se 
ne asigură agonisirea midicelor de existenţă mult 

mai lesnici6să. In fine comparând aceste dou& epoce 

cea ânitâia de la 1844 la 1859, cea de a doua de 

la 1859 la 1874, tote avantagele ni-le presintă epoca 

din urmă. 

Ar fi deră natural ea şi crescerea populaţinei să ur- 
meze acestă progresiune. Cifrele ne probeză contrariul, 

căci dâcă prima peri6dă a avut o crescere de 864,010, 

in peri6da a doua am perdut mai bine de jumătate 

din acest spor, de vreme ce erescerea nu este presen- 

tată de cât prin cifra de 414,968. 

  

  

  

            

TABLOU 
despre mişcarea populațiunei din România dela 1859—1873 

Ş zu |Exeedentul nas-lu 1 ba or dul Numărul Numărul cerlor asa ra Câţi au murib Al n 
născaților morţilor SUPA pula de născuți] * Apr 

morţilor născuților 
l Ii NU IV V 

1859 114361 65293 49068 5772 
186| 123997 79793 44204 60!/, 
1861] 129470 85622 43848 66:/. 
1862] 128590 81524 41066 68!/ 
1863] 123086 106721 16365 86!/ 
1864| 147278 106273 41005 121/2 
1865] 143090 111939 31151 171/2 
1866| 130757 158275 | — 121 27418 
1867] 133711 106530 27181 79/, 
1868] 142510 1077175 34735 754), 
1869) 146639 115268 41371 71% 
1870] 147552 121963 |. 35589 |.  1756/ 
1871] 145010 114576 30434 79 
1872 1739084 132508 6576 951/4 
1873] 141755 141982 — 100i/, | 227  
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Tabelele sinoptice care resumă mişcarea, populaţiu- 
nei in România pe ultimii 15 ani ne face să putem 
mai bine aprecia starea de decadență progresivă in 
care se află populaţiunea n6stră, 

Examinând cifrele colnei a treia seu excedentul 
nascerilor, vedem că la 1859 era de 49,068, din 
114,361 născuţi. 

La 1867 excedentul este representat prin 27,181 
din 135,711 născuţi. 

In fine la 1872 nu este representai de cât prin 
6576 din 139,084 născuţi. 

Cât pentru 1866 şi 1873 n'am nimica de dis. Ci- 
frele din colona a patra care represintă escedentul 
morţilor asupra născuţilor vorbesc in de ajuns. Cât 
pentru 1874 şi 1875 resultatele le putem deduce după 
cifrele anului 1872 şi 1873. 

Trecând la colna a treia, care ne arată câță au 
murit din o sută de născuţi, vedem că: in 1859 au 
murit 572 la sută, prin urmare excedentul născuţi- 
lor asupra morţilor era representat prin 42'/ la sută. 

In 1867 mortalitatea, este de 791 la suta de năs- 
cuţi. Nu avem dâră aici de cât un spor de 90 'j la 
suta de născuţi. 

In fine mortalitatea in 1872 este representată prin 
954 la suta de născuţi. 

Admitem că anii 1866 şi 1873 au fost excepţio- 
nali. Acesta ar fi de dorit; cu tote acestea chiar sta- 
tea normală este atât de tristă, in cât inima fie-cărul 
bun Român nu pâte de cât să sângereze cunoscându-o. * 

D-rul Agappi der, este destul de categoric în ce pri-
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vesce descrescevea 6r nu crescerea populaţiunei nostre, 

şi in special a elementului Român. 

Prin urmare este fârle mult de făcut aice, căii e 

o chestiune din cele mai importante de a se sci decă 

in realitate crescem fie chiar cu 4.04 sâu 3.6 la mia, 

su dâcă acestea sunt nisce resultate de loc imbucu- 

rătâre, arătând numai nisce medii, făcute din termeni 

constant descreseânqi. 

[tă ceea ce ţin a proba în acâstă scriere. 

Al doilea punct ce tind a discuta din nuou, ede a 

seci dâcă noi ne perdem fiind că starea morală a so- 

cietăței n6stre e decădută, lucru ce pare a se dovedi 

prin scrierile, a căror extract am făcut mai sus, s6u 

dâcă, immoralitatea cu tote consequenţele şi causele scle 

are o causă supremă, singură producătâre a acestei 

triste stări fisice şi morale a populaţiunei n6stre. 

Etă ceia ce voiu căuta din nuou a discuta şi proba. 

RI



CRESGE SEU DESGRESCE POPULATIUNFA ROMANIEI 

SI IN SPECIAL ELEMENTUL ROMAN? 

«Pentru noi Românii în particular ces- 
«tinea populaţinnei este o cestiune de 
cesistenţă şi de mărire naţională. A fa- 
«vora prosperitatea, economică, şi a ne- 
<glija prosperitatea populațiunei este ca, 
«cum am lucra pentru 9 grădină până 
«ce fructele an ajuns la, maturitate, r&- 
»mâind alţii er nu noi, să se folosescă 
«de densele.» 

„Țera nâstră“ de p, 8. Aurelian, 1875, Bucu- 
resci, 

Asupra crescerei populaţiunei nâstre voiu lua ca 
basă a acestei discuţiuni resultatele obţinute pe o se- 
rie de 20 ani, de. la 1859 până la 1878 inclusiv. 

D-nu Dr Felix basându-se pe datele statistice culese: 
pe anii 1860—78, admite că populaţiunea României 
cresce anual cu o sumă de 17,394.6 6meni, dintre 
cari 16,370.6 Români. | 

Cu tote că acâstă erescere pentru o populaţiune de 
5 miliâne locuitori este fârte mică totuşi ne-am bu- 
cura incă dâcă ea ar putea fi luată ca adevărată es-
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presiune a stărei nâstre actuale, căci cel puţin, dâcă 

populaţiunea acestei ţări nu cresce de cât pe o scară 
„cu totul redusă, am fi insă siguri că ne-am păstra 

existența nâstră, graţie acestui mic excedeni al nas- 

cerilor. " 

D-nu Doctor Felix admite că populaţiunea nostră 

cresce “anual numai cu 3.6 la sută, pe când D-nu Bi- 

bicescu, basat pe cifrele obținute tot de la anul 1870 

şi până la 1878 inclusiv, şi admiţend totalul popula- 

țiunei ţărei de 5,000,000, ajunge a da ca mediu al 

crescerei anuale 20,191 individi, s6u un escedent in 

plus de 4.04 la miă pe an. 

Declar mai de inainte că cifra de 3.6 obţinută de 

D-nu Dr Felix, se apropie mai mult de adevăr. 

Media de 4.04 obţinută de D-nu Bibicescu, sar 

părea insă mai justă, mal ales dâcă vom calcula pe 

intrega serie ce am luat ca basă, lucru ce D-nu 

Dr Felix nu a făcut acum, numai pentru că a vădui 

că resultatul cifrelor n6stre, fără comenţaţiune ar fi 

prea. bun în raport cu realitatea. 

in adevăr, de la 1859—1878 am avut: 

_ Născuţi Morți Excedentul născuţilor asupra, morţilor 

2,821,519.. 2,317,950 503,629 

Căutând a face o medie, găsim că la suta de năs- 

cuţi au trăit numai 17.9, murind in acelaşi timp 82.1. 

De aci se p6te conchide că crescerea populaţiunei 

anuale, in termen mediu ar fi de 25,181, ceia ce re- 

presintă o crescere de 5,2 la miă pe an, luârid ca to- 

tal al populaţiunei 4,800,000 media aproximativă pe 

aceşti 20 ani.
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Decă însa. vom căuta a ne da s&mă după intregul 
tablou ce anexez aicea, 6tă ceia ce găsesc : că la 
1859 muriau 57" la 100 de născuţi; prin urmare 
populaţiunea crescea in acel an cu 491, la sută. 
Acestă cifră ar fi mai mult de cât avantajosă pentru 
ţera n6stră. 

De la 1860 însă şi până la 1862 inclusiv, -morta- 
litatea, s'a ridicat de la 60 la 68 ' la sută, ceea ce 
presintă o diferinţă în minus de 11 la sută, compara- 
tiv cu anul 1859. 

    

  

    

              

i | NUMERUL DEC EDEN TUL ptr mia 
—_Născuţilor | Morilor pra iotantățey| eo asu- i 

1859] 114361 65293 49068 5712 1860| 123997 79793 44204 601/ 1861] 129470 85622 43848 661/ 1862| 128590 87524 41066 681 1863] 123086 106721 16365 861; 1864| 147278 106973 41005 721/a 1865] 143090 111939 31151 77 ja 1866| 130857 158275 27418 | 121 1867| 133741 106530 97181 791 1868| 149510 | 107775 34735 754 1869| 146639 | 105268 41371 715 1870| 147552 111963 35589 755 1871| 145010 | 114576 30434 79 1872| 139084 | 132508 6576 9514 1873|. 141755 141982 997 | 1001 1874] 149442 152246 2804 | 102 1875| 170571 140709 29862 921 1876| 164547 195857 38690 761 1877| 158790 ! 133381 25409 84 „1878| 141939 | 143715 2476 | 101“ho 
    

Ceia ce ne preocupă mai mult, este că o dată seria 
începută cu 5 sci cu 6 finindu-se, aceste cifre nu se
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văal întore, căcă mortalitatea. este necontenit crescută ; 

ast-fel în cât seria incepută cu 72 “e la 1864 şi sfâv- 
şită la 1871 cu 79, nu se mai întâlnesce de cât ex- 

cepţional la 1876 când mortalitatea este de 76 'k. 
Cele incepute cu 6 s6u 5 nu se mai intorc, acelaş 

resultat e pentru tote cele-l-alte serii incepute cu alte 

cifre. | 

Prima, ochire între începutul şi sfârşitul acestei serii 

de 20 dă ani, este că la 1859 ne murâau 57 "kw, 
iar la 1878 ne mureau 101, 7 ho ceia ce constitue 

o grozavă diferință în minus de 44, 2%, care va 
să dică că mortalitatea s'a indoit in 20 ani. 

Pentru a înţelege mai bine armonia în descrescerea 
ce resultă din studiul acestui tablou statistic, Pam con- 

densat aci în serii de câte 5 ani. 
  

NUNERUL | ESCEDENTUL [oag au mul] Gu câtere ie: 
  Aniă Pee: rit la suta de] sce Ia sutăjplăa de- . . născuţilor a- > : 
Năseuţilor Moților a născuţi populaţia serese 

talităţei 

1859—63| 619504| 424953] 194551 | 68.4 | 31.6 6 
1864—68| 697446! 590792] 106654 | 84.7 15.3 3 
1869-—73| 720040| 606297| 113743 | 84.9 15.8 3 
1874—78| 784589] 695908] 88681 | 88.6 11.4 9 

  

            
Din acssta putem vedea lesne că crescerea anuală 

a populaţiunei scade regulat de la 6 la 3, şi in fine 

la 2, în timp de 20 ani... 
d ce e 9 

Seria ce va începe cu 1879-—80, sunt convins mai 

dinainte că va. da un resultai ast-fel, in câi diferinţa 

între nasceri şi morţi să varieze pe o scară cu totul 

minimală, | 

Epidemiile de Scarlatină, Rugeolă, Variolă, ce se- 

ceră populaţiunea n6stră, mai ales urbană, vor con-



68 

iribui a egalisa numărul morţilor cu al nascerilor, dâcă 
nu a'l prisosi, ca în 1878 când la 100 născuţi, au 
murit 101.*h0 su ca în anii 1866, 1873 şi 1874. 

Miseria mare a populaţiunei rurale, va fi secerea 
principală care va curăţi şi micul excedent al nasce- 
rilor cu care el a covirşit până acum mortalitatea. 

Județe întregi sunt fără nici cea maj mică reservă 
de porumb, şi presa în mai multe rînduri a semnalat 
deja casuri de mârte prin fâmete în judeţele de peste Olt. 

Pelagroşii în acest an sunt mai numeroşi în spita- 
lele nostre ca până acum. Intrebându'i dâcă au mâncat 
porumburi stricate, “mi răspundâu cu o vădită amă- 
răciune şi desgust de viaţă: „nică stricate n'am avut 
domnule !* | 

De dece ani de când trăiesc în Bucuresci şi fre- 
cueniez neîncetat spitalele, nici o dată nu am vEdut 
un mai mare număr de pellagroşi venind de la ţeră. 

Peste 30 s'au presentat în timp. de dou& luni nu- 
mai la consultaţiunile clinico-chirurgicale. D-nu Dr Mar- 
covici a observat cu mult mai multe casuri în clinica 
D-s6le. 

Am făcut aceaşi observaţiune ca şi D-nu Dr Sutzu 
că, femeile sunt mai numerose, căcă fiind maj debile, 
suni mai curînd influențate. 

Putem der trage. pentru partea demografică acel6şi 
conclusiuni când causele sunt identice. 

Ast-fel justifica D-nu Dr Felix mortalitatea pe anii 
1873 şi 1874. Acel6şi cause, acelaş resultat fatal va 
avea, şi seria ce a început în 1879, 

„În cât privesce deficitul anilor 1873 şi 1874 el 
provine din mai multe cause: din seceta, anului 1873



care a compromis recolta acelui an lăsând populaţiu- 

nea în suferință, până la recolta anului 1874, şi a 

marelui număr al deceselor din pandemia Cholerei, 

care singură a causat în anul 1873 mârtea a 7659 

locuitori ai României, din epidemia de Diphterită şi 

vărsat care au seceret în anul 1873 în tâtă ţera 3880 

pers6ne. “ | 

Mortalitatea anului 1879 şi mai ales 1880 va fi 

mult mai mare ca in 1878. Media der pe anii 1879—83 

va fi mai mică ca 9, sâu va fi chiar negativă. 

Descrecerea prin tabelul acesta este mai mult ca evi- 

dentă. 

Nascerile sunt relativ mai puţine, căci populaţia a 

crescut mult cum vom vedea de la 1859, şi mortali- 
tatea cresce în un mod spăimântător. 

Prin urmare e inutil a mai face comparaţiuni pe 

serii mici de ani, şi a le alătura acestea cu resulta- 
tele obţinute în alte ţări. 

Să nu uităm de asemenea că am perdut judeţele 

Bolgradul şi Ismailul în care nascerile covârşiau mor- 
talitatea chiar în oraşe. 

Acum din 30 judeţe, în oraşe excedentul nascerilor 
asupra morţilor la Români, pe o scară forte mică încă, 

nu se observă de cât în 2 județe: Râmnicul-Sărat, şi 

Muscelul :)! 

D-nu Bibicescu cu totă cifra crescerei de 4.04% ne 
arată că totuşi crescem la “bo cu 1 mai puţin ca Un- 
garia, cu 4 mai puţin ca Austria, cu 6 ca Rusia şi 

cu 8 ca Serbia. | | 
  

1) Vedi pagina 30.
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Să nu uităm că acestea sunt (crile n6stre vecine, 
„cu care va trebui să luptăm şi cu arma şi cu plugul. 

Astă-di se scie că numărul unei populaţiuni face 
totul, proporţiuni păstrate, în cumpăna transmissiunei 

„rasei şi a teritoriului. 
Să nu uităm că : 

„Un popor care se inmulţesce prea incet, îşi instrei- 
n6dă, curat şi simplu, incetul cu incetul naționalitatea 
sa, şi ajunge să fie absorbit print”0 stpecurave străină 1).« 

ŞI aci este vorba de un popor ce tot are încă un 
escedent de nasceri. 

Ce semnificăm 6re noi pentru viitor, o mână de 
Gmeni, ce o dată cu civilisaţia ce am început a ne 
da la 1859, începem a ne pierde necontenit Şi siste- 
matic, pe când imensul număr al slavilor ce ne în- 
conjor din tâte părţile cresce regulat de 6 şi 8 ori 
mai mult ca noi pe an?! 

Acestă teribilă stare ar trebui cu atât mai mult să 
ne îngrijscă cu cât nu numai cu arma se cuceresce 
o ţeră,. 

Colonul bine susţinut, este pentru indigen mai rău 
ca crupul pentru o naţiune! 

Cifrele simple fără comentarii, sunt cu atât mai rele 
cu cât ele ne conduc la resultate puţin seri6se. 

Ast-fel dâcă vom căuta a compara. crescerea popu- 
laţiunei la 1000 locuitori, anual, găsim că România 
ocupă locul al 9 între 13 state 2). 

Declar că am fi fost mulţumiţi. 
  

  

1) Leroy-Beaulieu. — Discursul ţinut la 5 Maiu 1880, în sinul Socic- tăţei de Economie Politică din Paris, 
2) Vedi pagina 39,
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Der nu e curios a admite că Anglia şi Germania 

ce în acest raport ar veni după noi, se află în acest 

punct inferi6re nouă? | 

Cum, Anglia şi Germania ce au colonisat America 

de Nord, Indiile, Afica de Sud, şi acum Australia, 

să ne fie inferiâre nouă care nu putem a colonisa cu 

noi Românii nici ţâra Românâscă ? 1... 

Etă, resultatul cifrelor mârte! 
În acele ţări crescerea e exuberantă. Istoria şi ana- 

lisa studiilor demografice, probâdă acesta. 

Se obţine însă o mare creseere a mortalităței prin 

numărul mai mare al copiilor ce nasc (căci, că dau şi 

o mortalitate mai mare) şi in urmă prin numărul 

mare, imenş, al emigraţilor adulţi. 

Acâsta ne servă, din nuou a. vedea trista situaţie in 

"care ne aflăm. 
Țările din care emigră Gmenii, dau resultate brute 

statistice, prâste. 

Țările în care imigră, dau resultate bune, căci se . 

veduce cu mult cifra mortalităţei mari a copiilor. 

“Noi nu emigrăm, der la noi imigr6dă mii de streini 

(termen mediu anual de la 1866, câte 920,000, in 

fie-care an cum vom vedea, ceia ce face că cifra reală 

a mortalităţei e scădută mult incă. 
“Ast-fel der putem a vedea, în adevăr starea de plâns 

in care ne aflăm, şi putem cu certitudine afirma că 

nu suntem al 9-lea stat in acest sens din cele 13 

luate ca scară, dâr suntem al 13, căci nici în Ger- 

  

1) Vegi: «La Roumanie 6conomique» par Obedenare, pag. 399, Paris, 

1876, - 
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mania, nici în Anglia, Olanda şi Franța, mortalitatea 
reală, ne amendată prin imigrați, nici mărită prin 
emigrație, nu este tristă ca la not. 

Acesta, este ceva mai mult de cât înspăimântător şi 
inspecţiunea acestor. cifre ne duce neapărat la 2. re- 
sultate. 

| 
Primo : că populaţiunea n6stră descresce într'un mod 

constant şi eă o medie ce s'ar făce eu câți-va din aceşti 
ani şi chiar cu o serie de mai mulţi ani după cum a 
făcuto D-nu Dr Felix, şi 1. Bibicescu, nu pote fi luată ca 
un factor constant al crescerei populațiunei n6stre din 
causă că nu este basată pe termeni ce ar diferenţia putin 
între dânşii, dar numai pe termeni constant descrescângi ce nu pot a ne proba alt ce-va de cât, câtul cu care des- 
Cresce iar nu cresce populatiunea ndstră, căci ei sunt 
nisce puncte intermediare ce plâcă de la ani fericiţi 
pentru prosperitatea şi fericirea țărei Românesc, tre- 
cerid necontenit, cu cât ne apropiem de actualitate, la 
vesultate mai: mult ca funeste, pentru ţera nâstră, 

Secundo : Decă am fi ce-va mai pesimişti, faptul ce 
Teese pentru viitorul ț&rei este din cele mai triste 
şi acest viitor destul de apropiat încă după acest ta- 
blou nu este altul de cât mormântul locuitorilor din țera Românescă în care vor fi îngropaţi ; căci decă in 
20 de ani mortalitatea a, crescut cu 44%, plecând de 
la 57.5 şi ajungând la 101.7 este natural că la 1899 
plecând cu mortalitatea de acum vom avea, a înregis- 
ira 100 născuţi şi 171 morţi, şi să nu uităm că mor- 
talitatea reală e may mare, şi că a elementului Român 
în special e imensă. 

Să nu ne îngrijim însă, căci dâcă Românii dispar
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treptat, elemente străine introducendu-se necontenit în 

locul golului ce se face, vor cunâsce mai bine de cât 

“noi interesele lor pentru a'şi asigura un escedent la 

rubrica, născuţilor iar nu la a morţilor, după cum fac 

deja acesta în ţâră acum. 

Sunt der fârte convins că la 1899 nu vom înre- 

gistra o mortalitate de 171 la %, der sunt tot atât 

de convins că resultatele ce se vor putea obţine atun- 

cea, decă lucrurile vor merge tot ast-fel, nu vor fi în- 

registrate de Români căci ei vor fi cu totul insigni- 

fienţi ca număr. 
Acestă descrescere constantă a populaţiunei ţărei 

nostre este cu atât mai importantă pentru noi Româ- 

nii, căci dâcă pământul nostru părintesc pare că se 

transformă întrun mormânt pentru n6mul nostru, el 

din contra este o ridătore grădină în care streini şi 

cu deosebire Israeliţii se înmulţesc întrun mod pro- 

digios. | 

Ast-fel la Bucurescă şi Iaşi *) unite, pentru 129.5 

morţi, Românii nasc 100 copii. Israeliţii pentru 100 

morță, nasc 107.4. Adecă nascerile lor coverşese cu 

36.9 la % pe a Românilor. 

Acum câţi-va ani s'a dis că laşul va deveni un 

oraş ovreesc. Faptul e îndeplinit. Acelaşi lucru se pote 

dice acum şi de Bucuresci care furmică nu numai de 

tot soiul de streini, dâr în special de ovrei. 

„Peştele de la cap se strică“ dice un proverb român. 

Capul, inima ţ&rei fiind înstreinate, corpul va urma 

natungl acestă tendinţă. 

  

1) Vegi pagina 35.
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Jumătate din acest corp e deja putred prin gangrena ovreiască. Restul furmică de Bulgari, Grec, Ovrei!... Am putea dice că sângele bătrânilor nostrii cu care este frământat pământul acestei țări, devine o otravă numai şi numai pentru copiii lor, 
Cine scie dâcă acest pământ frământat cu sângele lor, nu ne intârce in acest mod disprețul şi ingrati- tudinea ce am arătat, şi arătam necontenit pentru tot ce este românesc, pentru tot ce este propriu şi pur, 

din cele ce ne-au maj rămas de la bătrânii noştrii, demni de tâtă veneraţiunea! 
Chiar dâcă nu am fi ameninţaţi de nici o cotropire streină ce ne folosesc sacrificiile ce facem pentru ţeră când noi vom dispărea. 
Se scie in urmă că: 
„Avuţia unui stat nu depinde de intinderea, der, de populaţia ce are. Este util pentru interesul unej ţări (întru cât are midlâcele de a“ nutri), de a găsi mid- locul de a creşte numărul 6menilor care o locuesc, de cât de a întinde suprafața sa. Un pământ fără lo- cuitori este inutil 1),« 

Pentru a, vedea cât importă pe Gmenii de sciinţă francedi nu descrescerea, ceia ce este la noi, dâr chiar crescerea puțină, 6tă ce găsese ; 
„De cât-va timp, economiştii, legislatorii şi filosofii 'ŞI au fixat atenţia lor asupra causelor depopulărei in Francia. Dicem „depopulărei“ căci în presenţa cresce- rei populaţiei la cele-l-alte naţii din Europa, stagna- (iunea natalitălei nostre este o adevirată depopulaţie ?).« 

„D Lacassagne. « Precis d'hygitne privâe ef sociale, > pag. 558, 1879, Paris. | 2) <L'ann 6e scientifique etindustrielle» par Louis Figuier, p. 4, 1879, Paris,
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VI 

Fiind-că suntem filo-francedi, fiind-că imităm tot- 

dWa-una pe Francia, finese acest capitol cu următorele 

„rînduri scrise de Bertillon, care coprind nisce vederi 

inalte, şi care pot să .ne serve ca model de ce tre- 

buie a face noi, care departe de a fi staţionari, des- 

crescem în un mod. cumplit. 

„Natalitatea francesă este mai mult de cât aceia a 

oră-cărei țări, sediul unui fenomen singular, a unui 

fel de transformism de care, mi se pare, nu avem 

destulă consciinţă. 

Este manifest, în adevăr, că la noi tot sforţul la- 

poridselor nâstre populaţiuni agricole, economicei n6s- 

tre burghesime, se indreptă a crea, a aduna capila- 

Juri. Prusia din contra, pare a avea mai multă apti- 

tudine pentru a produce 6meni, chiar luptători apţă 

a smulge cu forţa capitalurile adunate gata. Nu mă 

preocup aicea. de ce este laudabile s6u nu (ce scim 

noi doră? frustratul precum şi frustatorul nu sunt ju- 

decători competinţi!), der denunţ, ceia. ce este, precum : 

În Francia transformăm o parte din descendența nds- 

tră în economie, în capitaluri ; tă. pentru ce nalionali- 

tatea ndstrii este ast-fel de estrînsă, şi pentru ce cu tote 

grelele nâstre indemnisări de răsboie, capitalurile n6s- 

tre sunt asa de abundente. 

In Prusia cea mai mare parte din excedentul pro- 

ducţiunei asupra consumaţiunei este intrebuinţat la 

înmulţirea Gmenilor, stă pentru ce natalitatea, sa este 

ast-fel de putemică, şi pentru ce decă ea nu ar avea 

capitaluri ... cucerite, pentru ce resursele sele finan- 

'ciare ar fi aşa de restrinse! Este acesta der o vedere 

ce o cred justă, rigur6să, demonstrabilă şi de o mare 

  

 



18 
a aaa 

importanță pentru Prognosticul viitorului naţiunilor. In fapt, se pote admite ca aprâpe un lucrător neamţ, şi un lucrător francez sun iot aşa, şi se pote vedea, la unul precum şi la cela-l-alt, dint”o parte, un exce- dent de lucru aprâpe equivalent, şi, de altă parie, o tendință care o cred egală pentru a'şi augmente buna starea lor. Aceste ipotese forte puţin depărtate de rea- litate, fiind făcute, să stabilim deră în câte-va deta- liuri, der în număr rotund, bilanul anual de ceia ce costă în capitalturi: Germaniei excesul natalitiilei  sele supra a ndstrei ; Franciei economia în capitaluri ce îi permite parcimoniositatea natalităţei. 
Imperiul german numără actualmente mai mult de cât 40,000,000 milisne de locuitori, şi la o natalitate generală de 40 pe an şi la 1000 (1872—73. Alma- hul de Gotha 1876), ceia ce constituie pe fiesce-ce an 1,600,000 nasceri vii. Dâr dâcă Germania sar res- trînge la slaba nostră natalitate de 96 în loc de 40, ea nu ar număra pe an de cât 1,040,000 nasaeri vii ; însă comparată cu Francia, Germania ridică un exce- dent anual de 560,000 de copii asupra, ceia ce ar da natalitatea nostră, şi acest excedent produce  anual- minte după tablele mortalităţei, aprope 343,500 adulţi de 20 ani. 

| Der de altă parte, deca se ia de basă, seu ceia ce costă un om de crescut, su ceia, ce raportă, s6u va- l6rea sa. ca marfă când este sclav, nu se pote, după evaluările prusiene, americane şi ale n6stre, stima adi maj puţin de 4000 franci valârea unui adult de 20 ani; 4000 franci x 343,500 sau la 1,376,000 francă, este suma anvală ce costă Germaniei excedentul  natalită-
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ței sâle asupra a n6stră. Tot acel bilan stabilit pen- 

tru Francia arată că am cheltui fie-carean 1,940,000,000 

franci. crescând cei 500,000 nuoi-născuţi care ne lip- 

sese pentru a egala natalitatea germană care ar deveni 

în adevăr 310,000 tineri de 20 ani. Aşa dâr un mil- 

liard şi un quart capitalis6gă Francia în detrimentul 

descendenţii sâle; şi este mai mult de un miliard şi 

o treime ce Germania plătesce înmulţirei sele. 

Ar fi să es din subiectul meu discutând valorea 

respectivă a acestor două întrebuinţări : de acel care. 

dă mai imdtă putere în present, stu de acela care asi- 

gură mai mult viitorul; d& era de subiectul meu să 

ars raportul natalităţei cu economia, şi de patriotismul 

meu a denunța aceste viremente de capitaluri in protifi- 

cări şi imvers. 

Cu tâte acestea, ăm demonstrat că numai noi sun- 

tem în Europa, a căror natalitate deja forte inferidră, 

declină necontenit '), pe când a celor mai multora din ri- 

valii mostri “se menţin la un total forte "nalt, şi chiar 

cresc încă ! 

Mişcarea, retrogradă care a coprins natalitatea n6s- 

tă se va, opri ea? Punctul la care am ajuns ar tre- 

bui, căci alt-fel, scăderea n6stră nu ar fi numai rela- 

tivă der absolută. A opri declinul nostru nu este de 

ajuns: în presența naţiunilor vivale a căror crescere este 

adi de trei scu patru ori a mostră, nu trebue să se oprt- 

săi trebue să se resuie de unde s'a coborât, trebue o res- 

taurare a natalităţei nâstre! Scie cine-va unde ne conduce 

acestă, mişcare decă persistă. A deveni una, din cele mai 
  

1) Se vede că nu cunâsce ţâra Român6scă, alt-fel, ar vedea ceva cu 

mult mai trist, 
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mici naţionalităţi în Europa 3)!,,, şi pe pământul intreg, 
ce este acoperit chiar, de Teutoni şi Anglo-Saxoni, a nu 
fi de cât un vestigiu, 

Acâsta, este consecința necesară, ast-fel de rigurosă 
precum şi calculul ce o arată. Asista-vom re la aoâstă 
decadenţă fără a ne apera, Jără a cere sciinței causele 
relrogadărei ndstre şi vemediurile cei vom, opune? Der 
la ce sciinţă ne vom adresa? care este Sciinţa colecti- 
vităţilor umane care studieză stările mişcărilor sue- 
cesive, progresele şi declinurile, care seruteză causele 
şi efectele lor, in fine care are compentenţa de a pre- 
suma şi dirige viitorul după trecut. Acestă sciinţă este 
demografia; ar trebui să fie la arta legislatorului şi 
administratorului, cea ce fisica şi chimia sunt artei indus- 
triale; der legislatorii nostrii, şi nai mult încă înalții 
administratori?) mii sciu nici existența, nici nuanele ; nu 
suntem (miicar în Francia) o jumătate duzină de necu- 
noscuți pentru di consacra lucrările nostre! Noi trebuim 
dsră să arătăm mişcările neliniştitâre care au cuprins 
populaţiunea nâstră, a indica causele, a presuma ori- 
ginile precum şi finele 9. 

Trebue a reflecta mult asupra celor coprinse in 
acest pasagiu, căci in prima linie ne arată şi noă tri- 
sta stare in care ne aflăm; noă care suntem sub 
tote punctele de vedere, cu totul departe de a dispune 
de midlâcele Franciei. 

  

1) Ce trebue să mai dicem noi? 
2) Ce să, mai dicem nenorociţii de noi ? 
3) Dr Bertillon. «La natalits en France,» Dictionnaire encyelopedique 

de mâdecine,



  

    

9 
OPSOONNTSSTT ” 

Suntem. unici în felul nostru! Nu facem nici copii, 

nu strângem nică capitaluri, nu avem nici buna stare ! 

Noi ne ucidem, pentru a se .......-.-. desvolta 

alții o... Pe mormântul nostru. 

S& cugetăm! 

Ra AA 

    

 



RELELE DE CARE SUFERIM 

DIN CAUSA STAREI NOASTRE ACTUALE 

In căutarea morbelor sociale ori cară ar fi ele, ca 
şi în căutarea morbelor ce pot afecta un individ, nu 
se va putea decide o cură seri6să, şi nu se vor ob- 

"ţine resultate bune de cât atunci “când causa provo- 
către a acestor rele, precum şi causa ce le întreţine 
în starea cronică, cu tendinţă spre declinaţiuyne, vor fi 
cunoscute. 

Este natural dâră, ca în ori ce cas când un Stat 
seu o naţiune este în o stare nenormală, să căutăm 
a remedia acest r&u întocmai, după cum facem acesta 
pentru un individ în suferinţă. 

S'a făcut şi se fac încă multe greşeli, căci adesea. 
nu adevăratul şi profundul medic cunoscător, e chemat 
a indica remediul acestor rele de care adesea depinde 
nu numai fericirea, der existența Statului sâi a unei 
naţiuni. 

| 
De aceea se văd adesea aceste rele, luând propor- 

țiuni din ce în ce mai mari, penă când istoria pune
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sigiliul s&ă comemorativ, s6u decă mai este viaţă, până 

când o revoluţiune socială schimbă în bine curentul; 

tâte acestea din causă că şi în medicina socială sunt, 

empirici, Gmeni cu totul streini de ceia ce sunt chemați 

a face şi cărora adesea li se dă preferinţă înaintea 

adevăraţilor 6meni de Stat, cari sunt medicii Statelor 

s6u naţiunelor. 

Să vedem acum care este răul ce bântue Statul ro- 

mân din temeliele existenţei sâle, şi care e viitorul 

elementului român de la gurile Dunărei. 

Am vădut mai ântâiu trista situaţiune în care ne 

aflăm din punctul de vedere numeric ; şi cum ţera n6- 

stră este ameninţată de depopulaţiune, depopulaţiune 

ce merge constant crescând, şi în prima, linie privesce 

pe elementul român. 

Am căutat asemenea, a arăta marele răi ce resultă 

din acâsta. 

Ca fapt natural se produce imigrația, plaga nostră 

capitală, care in prima linie după cum vom: vedea in 

capitolul special, ameninţă existența statului nostru. 

Vom căuta de asemenea a răspunde la trista, ces- 

tiune, dâcă rasa nostră, degeneredă s6u nu, pentru ca 

din tâte acestea, trista n6stră stare actuală să reiasă 

mai bine. 

  
: 
i



EMIGRATIUNEA 

Depopulaţiunea nâstră nu se face prin emigraţiune, 
căci ea e insignifientă acum, der prin excedentul con- 
stant al mortalităţii asupra nascerilor ce merg necon- 
tenit descrescând. — Primul factor der, depopulaţiunea 
prin emigraţiune este fârte neînsemnător, şi ar trebui 
a nu ne preocupa mult de el, der voiu dice totuşi câte-va 
cuvinte pentru a proba râua nâstră administraţie şi 
sciinţa de respect ce avem pentru clasele lucrătâre, cu 
tot vocabularul nostru de liberalism şi naționalism. 

Emigraţiunea a fost mare între 50 şi 64, căci atunci 
recrutarea având loc pe o scară întinsă, mulţi din ţă- 
rani, cari adesea se prindeau cu arcanul la miliţie, 
ireceau fiuntariile pentru a scăpa de acestă sarcină, 
Astă-di egalitatea ce se pune în a lua pe toţi, scuti- 
rile fraudul6se ce indignau ţăranii devenind mai pu- 
ține, deprinderea căpătată, durata serviciului activ fiind 
micşorată, face ca ei să nu mai aibă spaima şi 0r6- 
rea ce o aveau mai înainte. 

Ast-fel sau făcut o mulţime de sate în Dobrogea ce 
portă numele satelor de dincâce şi locuitorii bătrâni,
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nu sunt alţii de cât sătenii fugiţi de la noi. — Malul 

Dunărei e mai mult populat dincolo în acest mod, cu 

cât mai ales acâstă trecere le era facilitată prin rudele 

lor stabilite din timpuri mai vechi acolo. 

Nicopoli, Rahova, Florentin, etc., sunt atâtea, centruri 

pe I6ngă care Românii există in indestul de bun număr. 

Acum insă se continuă o alt-fel de emigraţiune care 

totuşi numai are mersul său din nainte, ea e descres- 

cândă. La acestă descrescere, a contribuit mult legea 
de 18564, desvoltarea capitalei, necesitatea braţetor prin 

cererea industriei crescânde, lipsa de braţe şi legea în- 

surăţeilor. 
Se scie că Oltenii se îmulţese scu se îmulţeau in 

un mod destul de larg; aflându-se insă pe un teren 

nu tocmai productiv, ei erau în ţâra n6stră supuşi la 

acelaşi midloc de a'şi câsciga în mare parte viaţa, ca 
şi Auverniacii sci Savoiardii din Franţa. — O mare 

parte au trecut şi trec încă în Serbia. Se scie că Serbia 
are în acest mod cel puţin 125,000 Români. — Valea 

Timocului e populată mai exclusiv de Români. Fă au 

fost de mare utilitate in ultimul resbel, unde cu t6tă 

neechitatea, sârbâscă, totuşi au format corpul de armată 

a lui Horvatovici, singurul ce nu sau purtat în un 

mod... sârbesc. 
„In acest secol, mulţi români au trecut Dunărea şi 

Sau fixat în Dobrogea, în Bulgaria şi în Serbia. Le- 

jean, care a studiat bine aceste colonii, atesteză că 

Românii prosperă, se îmulţesc şi constituesc elementul 

cel mai vivace din aceste localităţi slave 1.“ 

  

1) La Roumanie 6conomique, par M. G. Obedânare, pag. 368, Paris, 1876, 

m
e
r
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Tot ast-fel s'a făcut o mare emigrație din causa 
sarcinelor colossale ce sunt asupra locuitorilor nostri 
de la ţeră, | 

Etă ce gice D-nu 1. Ghica, recunoscut pentru. serie- 
rile s6le economice : - 

„Sunt localităţi unde plugarii împroprietăriți, după 
„ce au plătit anuitatea, şepte şi opt ani, au părisit pă- 
mentul, s'au făcui servitori şi argaţi, seu au trecut 
Dunărea *).* 

Să nu uităm faptele descrise de D-nu Xenopol de 
la laşi, ce sunt identice cu acele descrise de D-nu 
Ion Ghica : depopulaţia mai multor sate. Cine nu'şi 
aduce aminte, cât nu sufereau nenorociţii locuitori ce 
se aflau pe moşiile lui Uhrinosky; cine nuw'şi aduce 
cu desgusi aminte de administraţia ce îngăduia unui 
sbir strein martirisarea Românilor, ce au fost forţat 
a'şi părăsi căminele sirămoşesci pentru a trece în Be- 
sarabia ! 

Câţi incă din marii nostri proprietari ce sunt libe- 
vali în Senat şi Cameră, nu fac acelaşi lucru? Câţi 
locuitori nu urmegă acelaşi drum ? 

Etă der emigrajiuni, mici în realitate, der costisi- 
tore ţărei in care elementul român constant descresce, 
şi care sunt patronate de administraţia românescă. 

Aceiaşi administraţie prin nesciinţă, nepăsare şi con- 
rupţiunea sa, adesea, permite lucruri şi mai triste. 

Se scie că de mai multe ori ovreii au : fost prinşi 
cu copile Române, ce le duceau pentru a alimenta 

    

1) Convorbiri Economice de 1. Ghica, Broşura No. 6, pag. 56, Bucu- 
zesci, 1872,



    

85. 

prostituţia din alte părţi. Sa dat vrun esemplu cu «i, : 

Sau vădut vre unul mucedind în puşcăriile nostre, ei . 

care fac să mucedescă fetele nâstre în cele mai de jos - 

focare ale prostituţiunei din Constantinopole? 

La Constantinopole femeile prostituate sunt cunos- 

cute sub numele de Românce. La Cairo, spunea un 

căpitan de marină frances colegului meu Dr B, că. 

este ce-va, sfâşiitor de a vedea numersele Românce, 

o dată prostituate în Egypt, sub conducerea Evreilor, 

şi care îmbătrânind sunt aruncate afară şi mor de fome 

sub zidurile casarmelor din Cairo!? i 

Eta ce fac aceşti miserabili vândători de 6meni pen- . 

tru care diplomaţii, nu găsesc cuvinte şi mijlâce spre | 

a apăra. 

Ar trebui dâr ca porturile nostre să fie mai bine 

supraveghiate, ca administraţia să fie mai corectă şi 

mai onestă, ca idea naţională, ce există numai pe 

buze, şi în cronicile jurnalelor scrise pe fugă n6ptea, 

să se infiltreze mai bine în inima celor aleşi de guverne 

pentru a ne administra, judeca şi apăra. 

Trebue ca marilor proprietari, ori cât de mari ar 

fi, ori câte voturi ar avea la alegeri, să nu li se per- 

mită, a avea vechil Ovreiu s6u Grec, adevărate presse 

de storcere al sângelui şi vieţei locuitorilor nostri, de 

care se servesc „Leaderii“ partidului liberal 1... Chiar, 

de sigur ne naţional! | 

Ar trebui ca să se finâscă odată cu abusul ce se 

face din angajamentele agricole, ca administraţia să 

patronede în realitate pe aceşti minori, ast-fel ca să nu 

mai fim spectatori impasibili la emigraţiunea locuito- 

rilor de la ţâră, în Rusia şi Turcia,   
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Tot ast-fel s'a făcut o mare emigrație din causa 
sarcinelor colossale ce sunt asupra locuitorilor nostri 
de la ţeră, 

Etă ce gice Du. Ghica, recunoscut pentru scrie- 
rile s6le economice : 

„Sunt localităţi unde plugarii împroprietăriți, după 
ce au plătit anuitatea, şâpte şi opt ani, au părisit pă- 
mentul, s'au făcut servitori şi argaţi, su au trecut 
Dunărea 1.“ 

Să nu uităm faptele descrise de D-nu Xenopol de 
la laşi, ce sunt identice cu acele deserise de D-nu 
lon Ghica: depopulaţia mai multor sate, Cine nu'şi 
aduce aminte, cât nu sufereau nenorociţii locuitori ce 
se aflau pe moşiile lui Uhrinosky; cine nu'şi aduce 
cu desgusi aminte de administraţia, ce îngăduia unui 
sbir strein martirisarea Românilor, ce au fost forţaţi 
a'şi părăsi căminele strămoşescă pentru a trece in Be- 
sarabia, ! 

Câţi incă din marii nostri proprietari ce sunt libe- 
rali în Senat şi Cameră, nu fac acelaşi lucru? Câţi 
locuitori nu urmegă acelaşi drum ? 

Etă der emigrajiuni, mici în realitate, der costisi- 
tore ţărei in care elementul român constant descresce, 
şi care sunt patronate de administraţia românescă. 

Aceiaşi administraţie prin nesciinţă, nepăsare şi con- 
rupţiunea sa adesea, permite lucruri şi mai triste. 

Se scie că de mai multe ori ovreii au - fost prinşi 
cu copile Române, ce le duceau pentru a alimenta 

    

!) Convorbiri Economice de 1. Ghica, Broşura No. 6, pag. 56, Bucu- 
resci, 1872,
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prostituția din alte părţi. S'a dat vun esemplu cu ei, 

sau vădut vre unul mucedind în puşeăriile nostre, ei 

care fac să mucedescă fetele n6stre în cele mai de jos - 

focare ale prostituţiunei din Constantinopole? 

La Constantinopole femeile prostituate sunt cunos- 

cute sub numele de Românce. La Cairo, spunea un - 

căpitan de marină frances colegului meu Dr B, că | 

este ce-va sfâşiitor de a vedea numerâsele Românce, | 
o dată prostituate în Egypt, sub conducerea Evreilor, 

şi care îmbătrânind sunt aruncate afară şi mor de fome 

sub zidurile casarmelor din Cairo!? i 

Etă ce fac aceşti miserabili vendători de 6meni pen- .. 

tru care diplomaţii, nu găsesc cuvinte şi mijlâce spre 

a” apăra. E 

Ar trebui dâr ca porturile nâstre să fie mai bine 

supraveghiate, ca administraţia să fie mai corectă şi 

mai onestă, ca idea naţională, ce există numai pe 

buze, şi în cronicile jurnalelor scrise pe fugă noptea, 

să se infiltreze mai bine în inima celor aleşi de guverne 

pentru a ne administra, judeca şi apăra, 

Trebue ca marilor proprietari, ori cât de mari ar 

fi, ori câte voturi ar avea la alegeri, să nu li se per- 

mită, a avea vechil Ovreiu scu Grec, adevărate presse 

de stârcere al sângelui şi vieţei locuitorilor nostri, de 
care se servesc „Leaderii“ partidului liberal !... chiar, 

de sigur ne naţional! | 
Ar trebui ca să se finâscă odată cu abusul ce se 

face din angajamentele agricole, ca administraţia să 

patronede în realitate pe aceşti minori, ast-fel ca să nu 

mai fim spectatori impasibili la emigraţiunea locuito- 

rilor de la ţâră, în Rusia şi Turcia,
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pere 

Der se vor găsi advocaţi-ministri care să dovedâscă 
că şi acesta e in interesul ţărei, sâu al cutărui par- 
tid, căria ţera % datoresce existența sa! 

Să sperăm însă! 

m
e



- IMIGRATIUNEA. 

Decă emigraţiunea e cu totul neînsemnătâre, ast-fel 

că nu trebue mult a preocupa pe omul iubitor de ţsră, 

nu tot ast-fel este şi cu imigrația care se face pe o 

scară largă, la noi, cum nu ne dăm încă bine s&ma. 

Acest fapt este de cea mai mare importanţă, căci 

nu elemente române, dâr mai ales elemente cu totul 

neasimilabile poporului Român intră în ţsră, ast-fel că 

ne aflăm în o adevărată stare de iminenţă mortală, de 

peire, ca şi un om in a căria, vine s'ar impinge, sar 

transfusa sânge de la o altă speţă, sânge care-le în loc 

de a'l nutri, "l-ar ucide. | 

Diferenţa, consistă pentru noi numai in aceia că ra- 

sele ce se injected în corpul naţiunei n6stre, vor supra- 

veţui, se vor desvolta in dauna corpului, cadavrului, 

ce le-au servit ca punct de sprijin. 

Faptul constantei imigraţiuni este cu atât mai im- 

portant cu cât la noi pentru una milă pătrată nu avem 

de cât 2000 locuitori, pe când in Austro-Ungaria se află 

3000, in Franţa 3700, in Germania variadă de la 3500 

penă la 7500, in Olanda 5800, în Belgia de 9500 lo- 

cuitoră. |
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Admiţând că media populaţiunei unei mile pătrate 
din o ţ6ra ca a nâstră, fără lacuri mari, mlaştine im- 
possibile de uscat, munţi inaccesibili, să fie de 5000 suflete, 
putem vedea lesne în ce raport va, fi populaţiunea ro- 
mână a acestei ţări comparată cu populaţiunea de rasă 
streină nouă. — Pentru mine e lucru mai mult ca con- 
stant, că populaţiunea ţărei care e de 5,000,000 ') 
după Obedenar, şi după Bibicescu 2) şi mai sigur 
de 5,250,000 după Dr P. Felix conţine în ea 1,000,000 
streini, ceea ce face în termen medii 1 străin la 4 Ro- 
mâni...! — Să nu râdem de loc, să mi se probeze con- 
trariul. Să nu mi se obiecteze copilăresce că Ungurii, Bul- 
garii, Armenii stabiliţi de mult la noi, că Ovrei (ceea ce 
e chiar ridicul) şi alte rase sunt în parte desnaţionali- 
saţi. Când elemente streine vor fi numerâse în (ră, 
mă tem mult că din fie-care sat de Ungureni, va eşi 
un apărător al Corânei lui St. Stefan ; din fie-care 
Ovreiu, va eşi un bancheraşiu german, lucru ce există 
deja ; din fiesce-care Bulgar, va eşi un deputat în ca- 
mera de la Sophia! Elementele străine, pe jumătate 
assimilate în o ţsră, sunt băţul cu 2 capete ce lovesce 
pe cel ce scie a se servi mai bine deele 5. 

    

!) La Roumanie €conomique, M. G. Obedenare, pg. 401, Paris, 1876. 2) Lucrarea citată, 
3) Pentru a se vedea, mai bine cât de multă influenţă are numărul mare al streinilor, 6tă ce găsese şi modul cum judecă ei, Ast-fel «Mesagerul de Atena» din luniu a, €. gicea vorbind de Ro- mânii din Macedonia: ” «... Cabinetul din Bucuresei sapă un abis între Grecia, şi România, EI scie că aceşti pretinşi Români sunt mai puţini numeroşi în Epir şi Tessalia, de cât Grecii de pe malurile Dunărei.»
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Nu'mi amintiţi. populaţia germană din Alsacia, căcă 

suntem departe a fi în administraţie şi în tâte în 

acestă privinţă ca Franţa. 

Ast-fel fiind lucrurile la 2000 locuitori ai unei mile 

pătrate acum la noi sunt 400 străini. Decă acestă po- 

pulaţie va ajunge prin imigrație (căci prin forţele 

nostre am vădut că nu se pâte) la 5000 pentru una 

milă pătrată, străinii vor fi în raport cu Românii ca 

3000 la.2000'! 

Pentru a ajunge la, aceste cifre, mă based pe fap- 

tele demonstrate mai sus şi anume: 

1. Deserescerea, cifrei escedentului crescerei popula- 

țiunei n6stre în un mod constant, ast-fel că acum 

suntem numeric, ast-fel în cât, câţi se nasc şi mor.— 

Acesta pentru t6te elementele, că elementul român 

am vădut că deseresce forte mult. 

9. Deaci înainte având în vedere forţele cu care plecăm, 

vom avea constant un escedent al mortalităței asupra 

nascerilor, escedent ce va privi numai pe elementul iro- 

mân. Acest gol se umple şi se va umplea din ce în 

ce mai iute prin excedentul nascerilor asupra morta- 

  

Să nu uităm pretenţiile Ungurilor pentru satele din Moldova. 

Şi tă ce cred iubiții nostri Români de la Berlin, şi cum ne teatâgă 

când sunt in număr mai mare. Atunci se vede cine e intolerant ; e vorba 

de Evreii ce insoţeau cadavrul Rabinului Şorr, la Iaşi, | 

«Cici ar fi straniu a se pretinde că o malţime de 10,000 6meniă să se 

frămînte puindu-se în derangeare spre a face loc unui guidam !) pe care 

"1 intâlnia, de cât că acel quidam să se dea el la o parte spre a lasa 

să trâcă mulțimea 2). 
- 

  

1) Acest „quidam;* erau Românii in ţ6ra lor. 

2) Vegi: Incidentul âin 11 Martiu 1879, de Isidor Golâner, 1879, Iagt.
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lităţei a elementului strein aflat în țeră, şi prin cons- 
tanta imigraţiune ce are. loc în un mod regulat. Atunci 
Rotchild nu va mai trebui să cumpere Palestina, căci 
elementul israelit, e acel ce se află in fruntea străini- 
lor ce se înmulţesc in ţâra nâstră, ast-fel că ei au 
36.9 la “ de născuţi anual mai mult ca Românii. 

Sa discutat mult cifra Israeliţilor aflaţi acum în eră, 
D-nu Dr Obedenaru nu crede că se află mai mult de 
265,000, Bibicescu 400,000. 

„După cei mai autorisaţi bărbaţi ce au scris asupra 
numărului Evreilor, ei sar urca la 400,000 şi decă 
admitem acestă, cifră,- crescerea anuală a Evreilor ar fi 
de aprope 7 la 10005). 

Crescerea anuală generală fiind numai de 4,4 e na- 
tural ca a Românilor să fie de 3.5, adecă jumătate 
ca a Evreilor. 

Ceia ce e positiv e că numai câte-va oraşe din 
Moldova. dau acestă sumă. Ei sunt cu mult mai nume- 
roşi. Nu rămâne nici o indoială că cu cei 40,000 veniţi 
cu Ruşii, astă-gi positiv avem 600,000. 

Cine nu scie că la Pitesci, Câmpu-Lung, Târgu- 
Jiului, Târgu-Vestei, Calafat, sunt patru, cinci ani, nu 
era nică un Israelit, adi sunt in acele oraşe numerâse 
familii. | 

Bucuresciul, pentru cei ce văd fără perdele, ce dife- ” 
rență presintă intre ceia ce era la 1869. EI va pre- 
sinta sunt convins , graţie nouă mai ales care facem 
totul prin ei, in curând un număr maj mare ca laşul, 
căci acolo nu este principala arteră de viață, şi aceste 

  

1) Vegi Lucrarea citată, L. Bibicesou,
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parasite respectă adesea capilariile Statului ca şi ale 

averei individuale pentru a lovi aorta şi inima! 

Ei cunosc bine, ceea. ce e fârte trist, ţera şi 6menii, 

şi decă unul din că ar deschide gura din nebunie să 

ne spue lucrurile cum sunt, câte feţe nu sar roşi, şi 

ce abis ar fi între că şi (eră. !? 

Ceia ce se intâmplă cu Bucuresciul se intâmplă cu 

totă ţâra. Bucuresciul se scie că presintă un escedent 

regulat la rubrica morţilor populaţiei române, contra- 

riul e la Israeliţi, Acest gol e umplut prin străini şi 

mai ales prin Evrei. 

Imigrația in ţâra nostră au mers crescând şi tre- 

bue să crescă incă constant. 

Etă mersul ei pe câţă-va ani: 

La 1861 6,496 exced. intraţilor asupra eşiţilor 

„ 1862 11,679 » 

„1863 14,850 , 
„1864 94,389 , 
„1865 23,813 , 

Total 81,227 - 

Media anuală : 16,945.4 | 

De la:1866, guvernele ce s'au succedat, au găsit 

naţional şi prudent a nu se mai ţinea. cont de elemen- 

tele străine ce intrau in ţ6ră.. : 

Se scie insă că de la 1866 au intrat cel puţin în 

5—6 ani mai mulţi străini ca de ordinar, din causă că 

Principele Carol a căruia origină fiind germană, nimeni - 

nu se ascepta in streinătate a vedea acea inimă sinceră 

şi românescă ce admirăm adi, ast-fel că faptul alegerei 

unui principe de origină germană, a întors curentul 

imigrației germane către Dunărea până intratât, in cât -
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economistul german List sfătuia în scrierile sale de 
economie politică naţională, pe emigraţii germani de 
a nu mai trece Ocenul, dâr de a se stabili în țările 
de lângă gurile Dunărei şi de a colonisa România. 

Tot de atunci s'au deschis la noi numerosele rățele 
de drum de fer, care au fost un puternic mijloc de a 
popula încă cu elemente străine țera n6stră, şi în 
special cu Germani. | 

Etă de ce gazeta de Augsburg în 1875, ar&ta că 
faptul colonisărei României prin Germani e ceva po- 
sitiv, că deja limba maternă e înlocuită prin cea, ger- 
mană, şi că anexiunea morală e un fapt consumat. 
Resbelul ultim cred că le-a deschis ochii asupra dorin- 
ţelor ţărei. 

Admiţând de la 1866 încâce ca media a excedentului 
intraţilor asupra eşiţilor din țeră, cifra de 16,245,4 
care e media pe cinci ani, în care ani, imigrația nu 
era de tot mare, ajungem la resultatul următor asupra, 
străinilor intraţi în țâră de la 1861 şi până acum. 

1861—1865 — 81,227. — 
1866—1878 — 959,996. = (16,245,4 x 14) 
Total 1861-78 341,153. 
Adăogând escedentul nascerilor asupra mortalităţii, 

escedent. ce „regulat, Germanii, Francedii, Grecii, Ma- 
ghiarii şi mai ales Israeliţii au asupra mortalităţei, 
lesne vom vedea că cu o medie de 5 la “o anuală 
peniru ei (totalul fiind 4,04) vom avea în ţeră acum de 
la. facerea Unirei, cel puţin 400,000 streini, afară de 
cei ce erau atunci. Der în realitate cifra, este cu mult 
mai mare. Admiţând că lă Unirea t&rei erau numai 
300,000 străini, în ambele principate, adi va trebui să
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avem cel puţin dâr 800,000; sunt convins însă că 

cifra de 900,000 sâu 1,000,000 ceia ce am admis mai 

sus nu e de loc exagerată. 

Etă pentru ce am pus ca sigur un milion. 

D-nu Dr Obedenaru admite în total numai 700,000 

străini, din cari 265,000 Ovrei. Cifrele sunt cu totul 

mică. - 

Acestă cifră (1,000,000) de şi colosală, căci Franţa 

nu are de cât 730,844 străini, şi numai 49,439 Evrei, 

totuşi d6că am avea 0 administraţie corectă, decă am 

sei să facem o ast-fel de politică ca străinii din eră să 

se înhame şi eila carul nostru, puţini ar fi care să nu 

se asimileze, şi aceştia ar fi cei 600,000 Evrei! 

Vom vedea în urmă cum am putea să facem ca ei 

singuri, în loc de a ne înjura, şi a se îngrăşa la noi, 

să fugă şi să ne laude in acelaş timp. 

Străinii în o ţâră în care elementul indigen e străin 

intereselor ţărei, sunt avant-garda destrucţiunei acelui 

Stat, Acesta, se aplică la noi. 

„Atunci când o populațiune eterogenă străină Românilor 

prin limbă, religiune, obiceiuri, tradițiună şi aspirații po- 

litice, se va aşeda în (eră, atunci marginile Statului nos- 

tru mau vor fi tot-deodată margini ale naționalitiiţii ro- 

mâne ; străinii vor dice îndată: nu indentificaţi Statul 

român cu naționalitatea română, căci în acest Stat sunt 

mai multe naţionalităţi pe care nu le legă de cât nu- 

mai comunitatea guvernului ; şi D-zeu e martor, iar 

6menii încă sciu, cât de strămutabilă este forma gu- 

vernelor, şi cât de uşor se pâte nasce vre un eveni- 

ment, carele să deschidă porţile la putere şi acestor 

străini, mai cu semă prin puternicul sprijin ce'l au din ve-
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cinătate; şi acesta, România nu 0 vrea, nu o pâte voi 1.« 
Acestea textual s'au adeverit in ultimele evenimente 

relative la Evrei. 

Şi să nu uităm că decă la inceput ni s'a trimis ceea 
ce constituia gunoiul Austriei şi Germaniei, etc., acum 
ne vin Gmeni cu totul practici, specialişti, oneşti, der 
Germani, Francedi, etc. şi pe gunoiul Israeliţilor din Ga- 
liţia, agi se ridică bancherii Români din Moldova. şi Bu- 
curesci! .., | | 

Tot ast-fel in o grădină pe gundele puse se ridică 
răsadurile plantelor ce voim a obţine, şi se ridică ad- 
mirabil de bine. 

Elementele care ne-au venit în urmă fiind mai culte, 
hrănindu-se mai bine, muncind mai mult prin urmare, 
inbrăţişaţi după obiceiu de clasa avută, au deschis 
diferite specialităţi, care sunt atâtea filtruri prin care 
averea nostră trece la fabricele streine, avere ce nu 
lasă nică măcar un ban unui Român, căcă toţi aceşti 
intermediatori intre fabricanţii streini şi consumatorii 
Români sunt streini. Concurența cu eă e dificilă, Şi spe- 
cialistii Români, isolaţi, nedesciplinaţi şi nesusținuţi se 
perd treptat, 

„Lupta incepe între cei nuoi veniți şi cei vechi, şi este 
lesne de ghicit că, unii vor persecuta pe cei-l-alţi şi 
că din luptă vor eşi biruitor cei ce au venit: căci 
sunt superiori celor pe care %-au aflat, Aceste sunt 
legile naturei care sunt destul de vorbitâre, pentru a 
face să cugetăm care pote fi sfirşitul tuturor procese- 
  

  

1) Coloniştii germani şi România, de D. B, Marțian, pag. 46, Bucu. resci, 1871,
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lor de asemenea natură, supuse aceloraşi legi nestră- 

mutabile.“ 
Şi să nu uităm că: 

„Ori-ce întreprindere, fie-care stabiliment întemeiat 

de un strein, fie-care moşiă cultivată, fabrică condusă, 

comunicaţiune deschisă, de am presupune că toţi ace- 

stia intrând în ţâră numai de cât se vor naturalisa, 

totuşi nu putem a nu simţi, că tdte acele intreprinderi, 

pe cari au pus ei mâna in ţeră, sunt atâtea părticele din 

totul ţărei, care nu vor Hui fi aşa de supuse vointei ro- 

mâne ca mai "nainte. Aceşti ospeţi, obiectele supuse - 

voiei lor, formâză un element osebit, independinte de 

elementul român, şi care nu pote să nu turbure şi să 

nu desconcerteze cât de puţin pe cel indigen, care 

pent acum s'a simţit negenai. Din ce în ce vor fi mai 

numeroşi aceşti străini, cu atât mai cu încăpăţenare 

îşi vor conserva naționalitatea şi protecţiunea. Pute- 

vea publică a românismului va intempina îndiferen- 

țism, d&ca nu şi obstacole din partea lor, ră acesta 

de sigur că nu va contribui pentru a întări, ci de 

a desorganisa acea putere a naţiunei ; va fi der un ele- 

ment disolvante al naţionalităţei indigene. Să presupu- 

nem pentru esemplu in judeţul M., numai 9200 de 

streini industriali, activi, inteligenţi, resoluţi şi spriji- 

niţi de 1 s6u 3 consuli; şi să fie aceşti streini uniă 

agricultori, alţii meseriaşi, alţă fabricanți, alţii 6răşi 

comercianţi; nici mai încape indoiala că daca vor fi 

toți de un acord, defiază autoritatea, română.— Aceşti 

200 de militari ai economiei pot fi mai periculoși 

pentru “naționalitatea română, de câ 20,000 militari de 

al armiei inamice.— Mai tare mă tem de agenţii eco-
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nomiei, de cât de cet politici : un triumf economic al inimicului în ţ&ra nostră, este mai periculos de cât o duzină de triumfuri diplomatice, pentru că aceste sunt efemere, pe când cele economice străbat t6tă fiinţa na- țiunei. 
„In contra acestui pericol reclamăm instrucţia şi edu- caţiunea industrială, căci ea este mai mult de cum credem : este garanţia integrităţei naţionale!..... Fără densa, ursita provocată 'ŞĂ va găsi calea, 5).« 
Ceea ce este şi mai trist e că şi în privinţa imigraţilor 

* facem un falş patriotism. Trebue a pune pieptul nos- tru la invasia Evreilor ori cât de avuti, ori cât de in- teligenţi, ori cât de instruiți ar fi ei, căci demonstrat este celor ce au judecată, şi exiscența alianței israe- lite în Paris, ne o dovedesce penă la evidenţă ca evreiul tot evreu rămâne, chiar când naţia i deschide braţele spre al priimi. 
În Bucuresci, fapt positiv, sunt Evrei ce contribue peniru scdlele evreesci din Maroc !..... | ” Dâr cu ce au contribuit et pentru scdlele, spitalele, asilurile nostre, în care sunt gilnic priimiţă?!... 
Excepţiunile fârte laudabile sunt de tot puţin nu- 

merse, 
În ce privesce însă cel-l-alţi străini să facem o mare diferinţă : să combatem proletariatul, der să priimim cu braţele deschise între noi pe acei instruiți 6meni ce lucr6gă alăturea cu noi pentru binele ţărei. 
Cât am fi profitat dâcă în nenumărate industrii, şi 

1) Annalele economice de Marjian, pe anul 1863. — Revista, econg- mico-politică, p. ş,
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chiar în unele ramure ale facultăţilor nosire am fi 

adus adevăraţi specialişti ? 

Am făcut un forte rău patriotism, puind adesea 

persone cu totul incapabile acolo, şi ne mai mirăm că 

generaţiile ce părășese multe din cursurile n6stre sunt 

slabe. Italia, Spania, Sviţera, Rusia, Statele-Unite chiar, 

nu au făcut ast-fel şi Facultăţile lor au câscigai. 

E de ajuns a cita pe un Moleschott în Italia pe un 

Agassiz in Statele-Unite. 

Am vădut în acsstă privinţă la noi esemple revol- 

tătore. | a 

Nisce Români fără instrucţie şi a. căror specialitate 

era vândători de cele sânte, care se serveau şi cum- 

părau tot de la Evrii, făcând românism vis-a-vis de 

câte o persână străină, admisă chiar la cetăţenie, şi 

care făcea onâre ţărei prin scrierile şi lucrările lor. 

Nu falş naționalism, nu trufie Ungurâscă, der să fim 

fraţi cu cei ce vor a ne fi şi merită a fi fraţi cu noi; 

să fim Români şi demni cu streini, săi combatem 

când voesce a intra, şi intraţă în țâra n6stră să nui 

protejăm în dauna Românilor, şi să le impunem pe 

cât posibil este şi lor sarcinile n6stre publice. 

Eta adevăratul patriotism în ce consistă. 

în mai multe rânduri Gmenii nostrii de stai s'au 

gândit la ce ar trebui face pentru a se popula. mai 

mult țra,. vădend cât teren rămâne încă necultivat şi 

cât ar putea beneficia statul de la o populaţiune du- 

plă ; de asemenea cât ar beneficia populaţia actuală 

care duplificată ar duce pe jumătate din ce face astă-di 

sarcinile diferite datorite statului. 

S'au propus diferite colonii.
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La 1860 D-nu Aritonoviei şi nenumărate familii ce 
au domenii vaste, domenii ce adesea nici nu sciau in 
ce judeţe erau, s'au gândit, parte prin convincţie, par- 
lea cea mai mare prin imitație, a colonisa moşiile cu 
Germani. Atunci mult regretatul economist Român 
Marțian, pe care mulţi din 6menii nostri de stat nici 
nu sciu in ce secol a trăit măcar, a scris acea im- 
portantă lucrare din care am extras maj multe părţă 
in acestă scriere. 

Acâstă colonisare care pe o scară de fot mică ar 
avea o scudă în aceea că Germanii se asimil6dă curând 
in ţeră, şi în urmă, pentru că agricultorii Germani sunt 
recunoscuţi ca superiori nouă, in cât ar fi putui servi 
de scâlă ţăranilor noştri. Nu este însă mai puţin ade- 
vErat că dâcă Germanii in grupe -mici se asimileqă 
curând nouă, dovadă atâţi Gmeni utili şi iubitori de 
țeră ce se află în societatea nostră, nu tot aste-fel este 
şi cu focarele mai mari germane. În ele idea de Va- 
terland, e mai tenace de cât ceia ce le presentăm noi 
in ast-fel de materie. 

Ei vorbesc limba lor, iubese şi limba şi ţera şi pare 
incă că acâstă iubire crese spre onorea lor în raport 
direct cu depărtarea de patria-mumă. La noi văd limba 
francesă, cărţi străine, moravuri străine, totul in fine 
străin, cu ce dâr in ast-fel de condițiuni putem a” 
capliva? Cu cosmopolitismul nostru?... Nu, ei sunt 
ceia, ce sunt, şi de aceea sunt şi vor fi, 

In urmă s'a propus colonisarea cu ialiani şi D-nu 
Anghel, unul din inteligenţi proprietari din Moldova a 
pus in practică acâstă idee, aducând mai multe fami- 
li, cină-geci dâcă nu mă înşel,
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Se scie că abia veniţi in ţâră, s'au şi făcut mai 
multe căsătorii cu fete şi băeţi Români. Ast-fel con- 

sanguinitatea antică se reinprospătedă. 

Populaţia agricolă din nordul Italiei e forte activă, 

poporul descept şi moral, şi ţâra va câseiea, cu atât 

mai mult că se vor asimila lesne. 

Se scie că chiar din lucrătorii italiani ce au fost pe 

linia Ploescă-Predel, de şi prin ci s'au răspândit forte 

mult malatiile veneriene, ca prin toţi lucrătorii străini 
veniţi in aceste condiţii, totuşi e fapt probat cât "şi 
plac în ţeră la noi, cât găsesc România de dulce şi 

simpatică, ast-fel că forte mulţi sunt căsătoriţi şi sta- 

biliță aici. | 
E fapt curios influenţa femeei române; peste Dunărea 

şi în Banat romanis6dă slavii, in țeră asimil6dă străinii. 

Daţi instrucţie numai acestei femei, şi veţi vedea 
că acolo fiind inima şi motorul phisic şi moral al fa- 
miliei, ea va regenera mai curând statul nostru de cât 

i6te instituțiunile ce am îmbrăcat într'un mod falşiu. 
Ideia. colonisării pote să aibă avantage făcută cu 

Italieni, pote să “aiba avantage făcută cu ori-ce nem, 

der trebue pentru acesta virtute in noi, inţelepciune 

in guvern, lucruri ce nu avem. 

Ce voim in definitiv, s6u ce ar trebui să voiască 

cei însărcinaţi cu direcţiunea marelor interese naţio- 
nale ? 

Voim a proteja elementul român, sâui cel puţin tre- 

bue a o face acâsta. — Voim ca câmpiile n6sire să nu 

mai fie adevărate Bărăgane, şi agricultura să sufere, 
şi să sufere în acelaşi timp şi inima n6stră când ve- 

dein 6meni ca D. Epureanu care a fost de atâtea ori
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ministrul ţ&rei, susţinând că “ţera de la Buzău la 
Brăila ne este o sarcină, numai pentru a susține CO- 
loniştii germani! . . 

Voim ca braţele de muncă să fie mai numerâse 
pentru că nici o industrie nu se pote începe alt-fel. . 

Ei bine, la, tâte aceste irebue a ne gândi numai la 
elemente străine, pe care nu sciu qău de le-om putea 
asimila? Nu ar fi mai corect, mai naţional, mult mai 
prudent, a ne gândi să îmulţim elementul român din 
icră, care va fi înmiit mai român ca cel asimilat ? Şi pe 
urmă unde puneţi şi cestiunea de superioritate a rasei? 
Căci fără a fi mândri de noi, o Românie cu Români de 
origină Bulgară spre esemplu, nu ar fi nică o-dată o nație 
în care să se misce fibra ce se mişcă în nemul nostru! 

A înmulţi elementul românesc este lucrul cel mai 
uşor pentru un om de Stat, cu pricepere în afacerile eco- 
nomice. Să facem adevărata politică, der, politică eco- 
nomică, politică Românâscă, âră nu maimuţărie. 

Căci „Ne certăm asupra formelor constituţiei engleze ; 
ne catechisim unii pe alţii cu frase învăţate de rost din 
cuventările lui Ghizoi. Thiers ş. a.; de pe tribuna ca- 
merei nostre, s'a espus până şi istoria, întemeerei dinas- 
tielor Marei Britanii. Dâr pentru miseriile în care este 
afundată viaţa economică a naţiunei şi de pericolele ce 
o ameninţă din astă causă, nu se înalţă vocea elocuen- 
ţilor noştrii legiuitor. În politica lor nu e economie, şi 
unii din ei nici cred că în economie este şi trebue să fie 
politică. Pentru aceea pierdem timp, pierdem ocasiuni, 
şi pierdem chiar obiecte, pe cară alţii le-ar răscumpăra 
cu preţ, de sînge chiar 1).“ 
  

1) Analele economice de Martian, pe anul 1863, Revista, economică pag. 5.
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Se scie că sub o părintescă conducere populaţiea unei 

ţări, se îndoesce positiv în 30—40 mult 50 ani. Cea a 

Statelor-Unite s'a îndoit în 25 ani. Ast-fel că noi în 

mai puţin de jumătate secol prin forțele n6stre numai 

am putea lesne a ne îndoi. O ţsră în care arfi 10 milione 

Români, nu ar fi o ţeră cu care s'ar juca uşor cine-va. 

„Pământul ne îngăduie acesta, populaţia nostră are 

esces de nasceri, să le preservăm der contra mortalităţii, 

se diriguim bine curentul, să fie 6meni capabili şi de inimă 

la guvern, şi nu vom avea necesitate de nici o colonie. 

Din contra să închidem fruntariele. 

Eta de ce nemuritorul Marțian, cu inima plină de 

sentimente naţionale şi ajutat de o cultură serisă dicea : 

„Ah! numai braţe muncităre nu lipsesc României. Der 

trebue bunii-voinţă de a le căuta, şi a le da condiţii 

atrăgătere şi garanţii, siguranță în contra bântuirilor 

de din afară şi în contra rapacităţilor interne. Aceste 

ne-au lipsit până acum, şi pentru aceea lipsesc braţele 

astă-qi. Inteligența srăşi a lipsit, căci institutele ce 

trebuia să o desvolteze, nu au esistat şi că nimic 

su fârte puţin s'a. făcut în acest scop. Apoi inteligenţa 

agricolă nu o putem aduce gata ca marfa de lux, pen- 

tru a ne-o putea apropria, ci trebue să ne o producem 

noi înşi-ne prin studiu şi imitarea mijlâcelor ce esistă 

în alte părți, spre a o propaga. Nimic nu am făcut 

pentu aceste; cu ce drept der aşteptăm se le avem? 

„Şi a6că am fi făcut pentru aceste două elemente ale 

producţiei, numai ceea ce ne-au stat în putere a face, 

astă-di nu am avea, a ne plânge de lipsa elementului 

al treilea al producţiei, adecă de lipsa capitalurilor, 

căci capital este şi pământul, şi dâu! acâsta nu ne
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lipsesce; &r prin cooperarea braţelor şi a inteligenţei 
sar fi produs şi capitalurile cele-l-alte. Revin dâr la 
afirmarea că, braţele nu lipsesc naţiunei şi încă braţe 
române. 

„La Gorj mor adesea Gmenii de fâme din causa 
puţinătăței productelor față cu numărul locuitorilor, 
In acest an chiar s'a ivit o epidemie intre locuitorii judeţului Muşcel, tot din lipsa nutrimentului. Unde mai este esemplu de Gmeni muritori de fome în o ţâră in care a treia parte a pământului este incă vergur? Şi acestă populaliune români nu ae parte de a interesa inimile proprielarilor de moşii, care încă sunt Români, pe când ei cau de cuget a aduce o populatiune înimicii 
naţionalitiţei lor spre a o plânta în partea, ţărei ce are 
cel mai mare viitor. Pentru ce sunt bărăganele n6stre 
nelocuite, un pământ atât de roditor şi în aproprierea 
Dunărei, prin care pot comunica luimei întregi produc- 
tele lor? Nică guvern, nică divanuri, nici adunări na- ționale, n'au venit.la ideea de a jerifi  neînsemnata 
sumă ce ar costa sfredelirea fontânelor artesiane, prin care s'a putut colonisa chiar şi deserturile din Oran 
(Africa). Sute de mii de brae române sunt despoiate de piimântul ce din secoli "l-au munci şi au devenit semen: nenorocitilor Irlandez?, din causa asuprirei din partea națiilor ce au ocupat şi domnesc unele provincii odinidrii Române, ( Transilvania, Banat), şi noi nu simţim dure- rea şi datoria către aceşti nenorociţi consângeni, pe când îngrijim şi adăpostim Prisosul unui popor st-tin, şi mai mult de cât străin.“ 

Cât privesce Românii din alte provincii române, sunt contra ideei lui Marțian.
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Bine, r&u, aceştia trebue să rămână acolo, până la 

o altă fasă. 

_ Bunul Român ce a editat acestă importantă lucrare. 

la 1871, 6tă ce punea in notă, din care am avut feri- 

cirea a face ceva cu ultima lege relativă la insurăţei, 

der cât mai este încă de făcut? 

„Sunt mai multe judeţe de munte precum Mehedin- 

ţii, Gorju, Muscel, Nemţu, Suceva, Putna, ete., unde 

populaţiunea este forte desă, şi, din astă causă, nea- 

jungându” resulsele localităţei, trăiesce în cea mai mare 

miserie, — ceea, ce împedică desvoltarea normală a po- 

pulatiunei române, in dauna intereselor n6stre politice 

şi economice. 
„Una din cele mai însemnate şi mai urgente măsuri 

de stat ce o politică naţională e chiemată a lua, este 

aceea : de a organisa prin o lege, popularea pământuri- 

lor nepopulate din Besarahia, Bărăganurile, etc., cu pri- 

sosul bravilor şi muncitorilor locuitori de la munte şi 

din alte locuri; — alocând pentru acest scop in bud- 

getul statului pe fie-care an, o sumă cu care să se 

inlesnâcă şi să se facă posibilă strămutarea şi aşedarea 
familiilor, — şi acordându-le 6re-care scutiri pentru un 

num&r de ani. 

„Marele interese politice care reclamă plantarea ele- 

mentului român la Dunărea şi Marea-Negră, sunt de 

prisos a se mai demonstra. Menţionăm in trecăt numai 

câte-va. din resultatele acestei măsuri. | 

„Pe lângă beneficiele economice că sar da culturei (şi 

culturei române) pământuri care adi nu produc economiei
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naţionale mai nimic, —că sar crea ast-fel un cere de pros- 
peritate şi deo repede înmulţire a populaţiunei române, Şi 
prin urmare de desvoltare a forţelor nâstre economice şi 
politice. S”ar pune temeliile naţiunei în acele locuri astădi - 
neocupate şi espuse a se ocupa cu străini. Şi tot o-daiă, 
decă solicitudinea, vivificătore a unei politici naţionale ar 
îngriji a înființa şedle de industrii apropiate fiă-cărei lo- 
calităţi, sar pune sîmburele unui element naţional de 
pescari şi de o marină comercială română, care se espl6- 
ieze nesfârşitele avuţii ale pescăriei gurilor Dunării şi a 
Mării, în binele comun al naţiunei. “ 

Der în realitate ce facem. Nu ţinem cont de imigrația 
ce se face, elementul român descresce, ne perdem timpul 
gândind a ne aduce Români din străinătate, cum ne 
aducem de acolo totul, cum ne aducem şi tricolorele na- 
ționale pentru festivitățile naţionale ! Ce parodie ! 

Vom vedea în capitolele următâre încă multe rele şi 
am vEdut că suntem pe panta peirei. 
„In capitolul următor vom vedea că degenerăm, căci 
asta e fasa in care intră popârele ce se pierd... 

De aceia în loc de a ne îndoi în 50 ani, statisticul fran- 
ces Toussaint Loua, prob&dă că sub acest punct de ve- 
dere, suntem ultima (eră din Europa, trebuindu-ne 
288 ani !... pe când elementelor slave, vecine nouă, le 
trebuesce numai 76, Germaniei 831... pentru a se induoi. 

Suntem der din tâte punctele de vedere în situaţia 
analogă cu cea a Irlandei de Ja inceputul secolului. 

Viitorul "1 vedem de sine. 
Este încă timp să lucrăm, dâcă am cugetat la ce-va 

serios ! 

Este midloc de a indoi populaţia ţărei, de a colo-
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nisa Bărăganele numai cu Români, să căutăm der a 

face acesta. 

Atună şi numai atunci, imigrația va inceta, şi va 

inceta şi causa principală a desnaţionalisărei şi stin- 

gerei n6stre. | | 

   



RASA ROMÂNĂ DIN ŢÂRA Nisrni DEGENEREDĂ SEU NU? 

Acâsta este una din cele mai importante cestiuni ce se pote pune unui medie Român, şi convin mai de înainte că nu toemai uşor se pote răspunde la acestă în- trebare de vreme ce s'a lucrat forte puţin in acest sens. 
Voiu căuta pe cât posibil este puterilor mele a da un răspuns cât se pâte maj imparţial şi corect. 
Acâsta trebue a o face cu atât mai mult cu cât emi- "(end acestă idee in mai multe rînduri, amicul meu I6n Bibicescu, âtă ce dice în importanta sa lucrare a] că- ruia resumat "l-am făcui, la inceputul scrierei : 
„Am vEdut emiţendu-se in lumea competinte în ces- tiună medicale opiniunea că rasa română, degenereză, Penă astă-gi — pe cât sciu eu — doui medici au emis acâstă părere, D-nii Doctori M. Miloteanu şi C.I. Istrati. 

D. Miloteanu, la 1873 sâu 1874 , intrun raport, mi 

  

  
  

  

  

  

  1) Nu cunosc bine data, şi nu citez de cât din amintire şi din câte-va, rînduri ce găsesc in studiu-mi demografie din 1974, pentru că 'mi-a fost peste putinţă de a'mi procura din nuou lucrarea, d-lui Miloteanu, care
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se pare, pe care ”] adresa ministerului de resbel, ca me- 

dic reerutor pentru judeţul Mehedinţi, susţinea că po- 
poraţiunea a început a degenera. 

Este acestă opiniune resultatul unor observaţiuni ur- 

mate în curs de mai mulţi ani ? Cred, căcă alt-fel com- 

paraţiunea nu s'ar fi putut face. 

Fost-au observaţiunile în deosebi îndreptate în acest 
sens ? | ! 

Simpaticul meu amic, D-nu Dr Istrati afirmă aseme- 

nea, în escelenta sa lucrarea asupra gimnasticej, că rasa 

română a început a degenera. 

Ecă chiar cuvintele D-lui Dr Istrati : 

„Cu perioda renascerei nâstre naţionale şi sociale, 

când. şi noi am început a vedea că, dâcă am. progresat 

în forme şi în alte lucruri utiie, rusa Eni a început a 

degenera... ... 1% 
Nu sciu nică despre acâstă afirmare pe ce probe scjin- 

țifice se întemeiază. Der ideia de degenerare a rasei este 

clar şi categoric emisă. - 
Cred der, întemeiat pe autoritatea acestor duoi băr- 

baţi, că cestiunea trebuie să fie curând şi serios stu- 

diată.“ | 

Adevărul este că în mai multe ocasiuni am căutat, 

pe cât puteam a atrage atenţiunea celor ce trebuiau să 

fie direct îngrijiţi de acestă cestiune. 
Etă câte-va din disele mele în diferite circonstanţe. 

a fost publicată numai într'un giar medical, şi din partea meritosului ei 

autor mam primit încă nici un răspuns la cestiunile cei am pus, în 

scopul, lămurirei lucrului. 

1) «Consideraţiuni asupra importanţei şi necesităţei gimnasticei,> 1880 

pag. 83.
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Discutând causele sulemenitului la femeile n6stre, Obiceiu atât de întins, am ajuns la conclusiunea ur- 
mătore : 

„.». Credeţi că sulemenitul ar avea loc şi pe o scară atât de întinsă, numai prin o tristă imitaţiune, numai prin corupţie? Nu! Căci ori cât de coruptă ar fi o fe- meiă, oră cât de maimuţă ar fi ea, în ce privesce imi- taţiunea, totuşi să nu credem ci ea nu scie că fiind rumenă, cu figura prospătă, odihnită, fiind - ceea ce trebue ea, a fi: frumesă prin nascere, ea nu mai are necesitate de a se Văpsi, de a recurge la culori arti- 
ficiale.“ 

Să trecem in câmpul de observaţiune. 
Nu sciu decă aţi observat la ţeră fetele şi femeile 

nostre, mai ales acelea de pe şes. - 
Lucrul ce vă va suprinde, cu atât mai mult că nu vE veţi ascepla la acesta acolo, e paliditatea estremă, Şi figura galbenă, acoperită cu pete, sbâreită Şi imbă- 

trânită, 
| 

Pentru a vă face o ideii mai seri6să, comparaţi tipul unei fete de la bălți cu al unei fete de la munte, 
a unei Ardelence! 

Ce diferinţă ! 
Care sunt causele ce la țeră produc aceste figuri mormentale, imbătrânite? Ele sunt multiple. Deâcă le vom lua insă, causele după puterea lor, ele sunt urmă- 

icrele: Paludismul, alimentaţiunea insuficientă, munca 
escesivă şi în condițiuni nefavorabile, lipsa de condi- 
țiuni vitale hygienice. Resumate, ele dau un factor 
puternic, pe care de şi ?] punem pe urmă, este menit prin importanța sa a fi in cap, căci el ca să ic ast-fel
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devine cu încetul părintele, devine muma, generațiu- 

nilor viitore, slăbite, bolnave! E o qualiiate morbidă 

ce trece. cu incetul câte puţin, dâr sistematic şi cres- 

când, de la părinți la copii şi care ne arată cu în- 

Jesnire, evoluţiunea in sens regresiv, slăbiciunea şi de- 

generarea rasei!... Acesta e causa adevărată, profundă, 

tristă a sulemenitului la noi. 

Contribue de sigur în mult şi causele cele-l-alte co- 

mune şi altor naţionalităţi. 

Vedeţi cât în domenul sciinţific trebue a merge de- 

„parte de la causă la efect! Cât ele par a fi disparate, 

lipsite de legături, cât pare lanţul rupt, fără inele, 

intre căpătâele sele. 

Cu tâte acestea, cine ar crede că omul nue de cât 

trilobitul transformat in seculi? ! 

Sciinţa însă ne pune pe adevărata cale, ne arată inelele 

ce formeză. lanţul fiinţelor ce au vieţuit, de la prima 

pâtră fundamentală până la ultima adevărată creaţiune ! 

Tot ast-fel şi aici, cine ar crede că sulemenitul are 

o causă. atât de depăriată?! 

Dâr, dâcă ţinem bine cont de tâie causele nehygienice, 

insalubre, în care trăese Românul de la ţâră, şi mai 

ales acei de la baltă, lesne vom putea a ne convinge 

de descrescerea populaţiunei rurale, de decrepitudinea 

în care incepe a cădea, de lipsa prin urmare de forțe, 

de sănătate; şi de aci paliditatea, anemia, bătrănejea 

anticipată şi ca resultat ultim... fete şi femei urâte, 

de şi cu trăsuri de artă, fete şi femei cărora. societatea, 

le cere a fi feumâse, şi care pentru a, fi... se sule- 

menesc ! Un r&u aduce pe altul, căci relele se ţin le- 

gate intre ele. i
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La oraşe, desavantagele sunt Şi mai mari. Palu- dismul, lipsa de aer şi de sâre, munca escesivă su contrariul — Iueru forte respândit la femeile "claselor mai coprinse — lipsa de o nutriţiune regulată şi sufi- cientă, costumele neconforme cu ano-timpul şi climatul nosiru, agitaţiunile morale, nopţile albe, viaţa libertină, - alcolismul, abusurile, aborturile provocate, etc., ete., tă atâtea cause care transmise cu incetul şi crescendo, de la o generaţie la alta, tree in usul vieţei nostre co- mune. Copiii ce resultă sunt slabi, şi născuli slabi vor trebui incă a se desvolia, a cresce şi a trăi in acel6şi: condițiuni sdrobităre ! 

Ce va resulta şi aci? Acele figuri comune, şi pe care le-am descris maj sus; acele suferințe ce le am aretat la inceputul acestei observaţiuni. Aceste tote nu Probâză că răul produs in societatea nostră prin sule- menit, are de causă primă... degenerarea rasei? ! Să nu glumim ; acâsta e deducţia logică a faptelor ce ne inregistreză observaţiunea, 1),« 
Tot in acel an, trecend concursul de hygienă pentru gimnasiul Mihaiu-Bravul, in thesa scrisă, a căruia su- biect era, locuinţa teranului, diceam : | „Când aice va dura, incă miseria şi decadenţa, in care se află el — locuitorul de la jeră — să fim siguri că în studiile nâstre demografice nu vom avea a inregistra, ceea ce am inceput a face deja, de cât perderea n6stră prin degenerarea rasej 2% 

In aceeaşi lună, scriam in un articol relativ la relele e II 

în Vedi <Guzetta, Medico-Chirurgicală, > No. 3 şi 3, anul al Ş. 2) «Jurnalul Societăţei sciinţelor medicale,» Primul a, Bucurescă, 1879. 
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postului şi a alimentaţiunei nesuficiente a ţăranilor. că: 
„este o adevărată calamitate, care ne duce, şi ne-a adus 

chiar, la miseria physiologică care, după cum dice 

Bouchardat, este : factorul essenţial al descrescerei şi 
degenerărei unui popor 1.“ 

In fine mai clar şi mai precis, am susţinut acâstă ideă 
la inceputul acestui an în o publicaţiune a mea asupra 

gymnasticei in care diceam : 

„Când văd starea in care se află o mare parte din 

populaţiunea n6stră de la eră şi mai ales aceea.ce ocupă 

judeţele de pe şes, mă cuprinde in adevăr spaima şi fără 
voia, mea mă întreb dâcă in adevăr aceştia sunt descen- 

dinţii eroicilor apărători seculari ai României şi care ar 
fi causa văditei decandenţe physice in care se află.“ 

Şi ca causă provocătâre ar&tam că : 

„Desființarea sistematică a arborilor fructiferi, in- 

troducerea in seculul al 10-lea a porumbului ca basa 

alimentaţiunei n6stre in locul grâului şi meiului atât de 

hrănitore şi singurele cultivate mai inainte de Români, 
pierderea constantă a proprietăţilor mici, despuiare 

incepută sub Domnii fanarioți şi continuată până dupe ju- 

m&tatea secolului actual, excesul de muncă impus locui- 

torilor, pe de o parte prin extensiunea din ce in ce mai 

mare a agriculturei, pe de alta prin lipsa de brațe, ali- 

mentaţiunea, insuficientă în prima linie, încetarea exer- 

ciţiilor militare cu căderea Domnilor pământeni, sărăcia 

luciă, descurajarea, şi moleşirea ce vine după dânsa, tâte 

au contribuit pe rând şi sistematic la degradarea ra- 

sei n6stre, degradare ce se vede in generajiunea de as- 

  

1 JQem No, 20, «Postul la Români»
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tă-di, degradare ce va continua, incă câte-va generaţiuni: 
din causă că ori ce rău se perpetuă prin ereditate şi nică 
nu facem nimica spre a] înlătura. « 

Justificam aseminea causa ce ma forțat a trata des- 
pre un subiect de educaţie physică atât de important, 

in prefaţă : 
| 

„Nepăsarea ce se pune la noi în multe, Şi mai ales în 
educaţiunea physică a copiilor, nenumăratele epidemii, 
numărul mare al morialiiăței, efecte ce probâdă că cua- 
litatea, rasei incepe să se perdă, justifică in de ajuns 
pentru ce am credut necesar a face acest studiu 1).« 

Sunt însă may mulţi acei cari au atins acestă ces- 
tiune. 

Principalul e insă D-nu Dr Obedenaru. 
Etă ceea ce dice D-sa vorbind de țăranul nostru : 
„După un ast-fel de regim, omul din popor are pu- 

țină forță musculară ; este slab; are adesea cărnurile moi, 
pelea vestejită de cu vreme; presintă puţină resislință 
malatiilor ; are o indolenţă ; o lene involuntară, se oste- 
nesce curând. 

„Sunt in miseria fisiologică cea mai profundă. /ntrec 
locuitorii din Sologne, în tdte punctele de vedere. Nu pot fi 
comparaţi (iranii din câmpiile Dunărei de Jos de cât cu 
nenorociţii țărani din Maveiele Pontine. 

„Causele miseriei fisiologige sunt râua hrană, locuin- 
țele insalubre, malaria, usul b&uturilor falsificate, şi ob- 
servarea unui prea mare număr de sărbători 5.« 
  

1) >Consideraţiuni asupra importanţei şi necesităţei gymnasticei din punctul de vedere hygienie şi social.» Bucuresci, 1880. 
1) Diet, «Encyclopâdigue des Seinces mâdieales,> par A. Dechsmbre, Art. Roumaina par Obâdenare, Paris 1877,
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Sâu cine cunâsce locuitorii mlăştinelor pontine, seu 
pe Solonioţi, pote lesne vedea că D-sea direct indică 

degenerarea rasei. 

In capitolul relativ la paludism, voiu arăta pe larg, 
acestă asemănare de condițiuni physice şi efecte morbide. 

Pentru a se vedea mai pe larg ideile D-lui Dr Obedenaru 
in acestă privinţă, am reprodus o mare pare din studiile 
sele tot in capitolul relativ la Paludism. 

Ori-ce naţiune ce descresce in loc de a se inmulţi, şi la 
care acestă stare pathologică e resultatul unor condi- 
iuni economice care fac atât de inrădăcinată deprinderea, 
de a vieţui ru, suferind lipsurile de tot felul, este o na- 
ţiune ce nu se află in condiţiunile normale ale vieţei so- 
ciale. S6u după cum traiul r&u, lipsurile de tot felul, esce- 
sul de muncă, unite cu paludismul, syphilisul şi alcoolis- 
mul, omoră physicul unui individ, pierde inainte de timp, 
şi face ca, copii sti să fie idioţi, epileptici, anemici, sero- 
phuloşi, rachitici, oftigoşi, etc., tot ast-fel şi onaţiune, scu 
o parte din populaţia unui stat aflătore in aceste condi- 
țiuni, va suferi intocmai ca individul de care vorbim, şi 
tot ast-fel generaţiile viitorevor fi slabe, nervose, bolmăvi- 
ci6se, rău desvoltate, etc., etc., degenerate cu alte cuvinte, 
intocmai ca şi copii individului de care am vorbit. 

Comparaţiunea e naturală, sciinţifică, termenii nu di- 
feră prin nimie alta de cât prin numărul lor, resultatul 
der va fi exact acelaşi. 
Medicului observator nu”! scapă aceste detalii importante 

in senul restrâns al unei familii, a cutărui scu cutărui indi- 
vid din clientela sa; demografului, economistului, adevăra- 

tului om de Stat, nu” va scăpa de sigur din vedere, par- 
tea a doua a observaţiunei, făcută pe o scară mai mare, 

8
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Bolele de care suferă populaţiunea Română din țera n6stră sunt multiple. Una din ele miseria, j6că rolul de 
causă principală, predisposantă ; tâte cele-l-alie : locuin- 
țele defectuose, alimentaţia insuficientă chiar, postul, 
syphilisul, alcoolismul, malaria, ete., etc., jâeă rolul de 
cause ocasionale, s€u sunt cu totul dependinte de causa 
primă, : miseria, 

Tâte acestea. vor fi tratate in ultimele capitole in un 
mod cât se pâte mai detaliat, 

Să vedem acum în ce mod se presintă populaţia n6s- 
iră din puntul de vedere physic. 
Vom vedea cum englesul Wiliam Wilkinson descrie 

moliciunea ţăranului nostru, vom vedea acelaşi lucru 
descris in un mod inteligent de D-nu Dr Obedenaru şi 
Dr Georgescu Dima, vom vedea in resumat pentru a ne 
face o ideă aproximativă, cât sunt de numerâse mala- 
tiile discrasice, constituţionale ce atacă organismul şi in- 
iluenţăză in rău asupra germenului nouelor generaţii. 
Ac6stă degenerare physică lesne se pote vedea de ori- 
cine cunosce condiţiunile physiologice, normale, ale unei 
populaţiuni, sâu dâcă va căuta a compara câte-va loca- 
lităţi intre ele, sâu in fine, in ceea ce ne privesce pe noi, 
a vedea, ceea. ce eram şi ceia ce suntem! 

I greu insă a demonstra acesta, în scris la noi, unuia 
ce nu ar cundsce populaţiunea şi tipurile de la noi. Cu 
iote acestea următârele date sunt suficiente a ne dovedi 
că suntem cam departe de EJdorado a] ţărilor agricole. 

Statistica recrutaţiunei este cel mai bun lucru de a 
vedea coeficientul de sănătate, de viaţă, ce este în gene- 
raţia t6nără a unei ţări, 

„Lucrarea ar fi grea şi obositâre, der nu imposibilă,
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'Folosul ei insă ar fi enorm, căci s'ar descoperi su că 
rasa intr'adevăr a inceput a degenera, şi în acest cas 

" măsură grabnice şi eficace sar lua spre a o opri, scu se 
va dovedi că nu degenereză şi atunci ne-am convinge cu 
toţii că natura ingrijesce de poporul român maj bine de 
cât 6menii datori a ingriji şi — ideia degenerărei inlă- 
turată — Gmenii competinţi şi-ar îndrepta in altă parte . 
atenţiunea, spre a descoperi adevăratele cause ale puţinei 
cresceri ce am constatat şi miglâcele de a remedia răul ').« 

La noi recrutaţiile se fac de mult timp, se fac adesea 
bine, mai ales de medicii militari, aprâpe singurii ce au 
trimis rapârtele respective, | 

Ast-fel că nu putem avea date necesare de cât pe anii 
1814 şi 1879, ani în care medicii recrutori, fiind mili- 
tari au inaintat rapârtele lor. 

Escepţional voiu profita de un raport făcut in 1869 de 
D-nu Dr Z. Petrescu, unul din meritorii medici militari, 
care atât ca profesor la Facultatea de medicină, cât şi 
ca publicist, face parte in prima linie din numărul acelor 
ce fac excepţiune prin munca şi conduita lor. 

Datele pe anul 1874, le datorese unui studiu al ștu 
„ce publică acum relativ la acesti recrutaţiune. 

Cele pe 1879 le-am cules de pe dosarul oficial, graţie 
bunei voințe a D-lui inspector general Davila. 

Cestiunea, degenerărei rasei nostre, nu e insă de eri, 
alaltăeri, ea dură de mai multe serii de ani. Decă popu- 
laţia adi se resimte mai mult, dâcă generaţiile ce se ridic, 
sunt în condițiuni cu mult mai triste, causa € că acum se 
-produc efectele impilărei, nesciinţei, lipsei mai ales in 
care au trăit, şi ceea ce e mai trist, in care trăese incă, 
  !) L. Bibicescu. «Lucrarea citată.> 1880,
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Ast-fel deja la 1864, Principele Cuza numi o comi- 
siune spre a cerceta in deamănuntul starea hygienică, 
culturală şi administrativă a ţ&rei, compusă pentru Mol- 
dova, de D-nu general Duca, D-nu Eraclide, atunci mem- 
bru la Curtea de Apel, şi primul secretar al ministerului 
de interne, cu care era, insărcinat D-nu N. Cr eţulescu. 

Am&nuntele ce "mi-am procurat erau de tot triste. — 
Ast-fel in uă plasă din judeţul Roman, comisiunea vă- 
dând că se admisese numai 17 tineri din 400, şi gel6să 
a cunosce causa acestei triste stări de lucruri, au adunat 
din nuou pe aceştia. 

Vederea lor era din cele mai durerâse, căci toţi erau 
scrofuloşă, piperniciţi, bolnăvicioşi, ast-fel că în raportul 
SEu comisiunea spunea Ministrului respectiv, deja in 1864, 
că in loc de a face scoli, maj bine av face spitaluri în _co- 
munele rurale! Care a fost insă resultatul acestor rapârte 
sincer făcute ? Unul din membri comisiunei intoreându-se 
in Bucuresci peste trei luni, de curiositate trecând la 
Ministerul de interne, cercetând găsi incă o parle din ra- 
porte nedespecelluite şi totul pus, după obiceiul cârmaci- 
ior nostri... la dosa» / 

Nicăeri mai bine ca aice se aplică proverbul: „aşa stă- 
pân, aşa slugă.“ Căci cu atâta indeferenţă, cu aşa admi- 
nistraţie, aşa stare de lucruri vom avea. 

La 1869 recrutaţia s'a făcut in Râmnicul-Vâlcea de 
D-nu Dr Z. Petrescu care a publicat atunci resultatul 
aprecierilor şi studiilor sâle !). 

In 1874 şi 1879 statistica fiind făcută de medici mi- 
litară, putem vedea peniru un judeţ, mersul stărei phy- 
sice a populației pe un termen de 11 ani, adecă de la 

1) In «Gazetta Medicală, No. 21, 22 din 1869, şi No. 2 din 1870. 
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1869—74 până la 1879. Eră pentru ţera intregă pe 
un termen de 6 ani, 1874—1879. 

Ei acest resultat ce am făcut in. mod comparativ, la 

suta de recruți, pentru judeţul R.-Vâlcea, 

RÂMNICUL-VÂLCEA | 

Resulţatul recensemântelor din anii 1869—1874—1879 

An 21869 1874 1879 

Talia cerută . . 21.57 1.57 1.54 

| Inscrişi. . . . . . 1517 1890 1683 
9 Esaminaţi. . . . . 1155 1890 1458 
3 Priimiţi. . . . . . 359 549 810 

4 Seutiţi de lege . . . 389 745 995 

5 :, pentrutalie . . 108 160 45 

6, „infirmități 199 397 945 

7 » „ debilitate, ne- 

desvoltare. 205 109 358 

8 Totalul No. 6 şi 7. . 397 436 603 

Câţi la “ho din esaminaţi sunt: 

Anii 21869 1874 1879 
t Priimiţi. . . . . . 310.8 9904 555.5 

2 Scutiţă de lege . . . 330.7 3944 154.2 

35, pentrutalie . . 93.5 846 308 

4 pp imfirmităţi 105.6 173.0 168.0 

5 debilitate, ne- 

 Qesvoltare. 177.4 58.9 0455 
6 Totalul No. 4 şi 5 . 283.0 9319 4135 

Vedem der in un mod palpabil că numărul priimi- 

1
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ților cresce şi a] scutiţilor de lege scade, ceia ce pro- 
beză o mai mare sinceritate in facerea recrutaţiei. 

Cu tote acestea, scutirile pentru infirmităţi au cres- 
cut necontenit, căci la 1869 erau 105.6 9oo, r la 
1864, 173.0 %o şi peste 11 ani de la 1869, erau deja 
168.0 la %w, 

Deci, acestă tristă stare nu face de cât a cresce ne- 
contenit. 

Scutirile pentru debilitate şi desvoltare necomplectă 
au crescut ast-fel în cât la 1869: erau 177.4 la %oo, 
er la 1870 peste 11 ani, 245.5la %o. Scăderea, enor- 
mă din 1874, nu pote avea un resultat inbucurător 
de cât decă in 1879, nu am avea o cifră de cinci ori 
mai tristă, 

Totalul scutirilor pentru  infirmităţi, după cum se face şi în Francia cresce dâr in un mod constant, ince- 
pend cu 283.0, 231.9 şi ajunge peste 11 ani la du- blu 413.5! 

| 
Ceia, ce e incă şi mai trist e că D-nu Dr Petrescu 

la 1869, stă aprope ce dice in raportul său sciinţifie : „Populaţia, acestui district se bucură de o bună 
stare, căci acest judeţ e unul din cele mai avute prin 
presenţa salinelor şi cu irasportarea sărei, locuitorii 
câscigă, forte mult. 

N'am observat manifestaţiuni diatesice, tuberculâse 
scroful6se, rachitâse seu palustre 1), « 

Să vedem acum dâcă, acestă stare este tot atât de inbucurătâre, dâca malatiile dyscrasice ca scrofulosa, 
Syphilisul, ete., dâcă malatiile endemice ale localităţei, 
ca guşa, idiotismul, etc., sunt in aceiaşi stare după 11 ani. DO ACER A 2 1) Vegi acelaşi număr, «Gazeta, Medicală» din 1869—70. 
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RÂMNICUL-VÂLCEA 

Malatiile principale dintre acele ce au contribuit la scutirea 
de serviciul armatei din anii 1869—74—79 

Anii . . . . 1869 1874 1879 
Î Guşă 95 8 51 
2 Imbecilitate — 1 — 
3 Idiotism 9 5 19 
4 Surdo-mutism , 9 3 7. 
5 Totalul No. 1, 2, 3şi 4 29 17 70 
6 Cachexie scrofulâsă . — — 7 

7 Syphilis. . . . ..— — 3 

Câţi la, “oo infirmilor 

Anii . 21869 1874 1879 
Îl Guşă . . . . . . 90.5 1.8 208 
2 Imhecilitate . . . . — 09 — 
3 ldiotism . . . . 1.1 11 4.8 
4 Surdo-mutism . . . 1.1 0.6 2.8 

5 Totalul No. 1, 9, 3şi 4. 22.7 3.7 984: 
6 Cachexie scrofulâsă. . —— 9.8 
7Syphilis . . . —— 1.9 
La 1879 găsim der tote malatiile acelea mărite de: 

număr şi ceia, ce e şi mai trist incă, e că două nuoi 
maladii, Syphilisul se presintă pentru prima 6ră cu 
1.2 la “00, 6r Carhezia scrofuldsă cu a, căruia lipsă se 
mândrea D-nu Dr Petrescu, acum se presintă deja cu 
9.8 la “o şi câţi din cei respinşi pentru debilitate şi 
desvoltare ne complectă nu datoresei acâstă patholo- 
gică stare tot acestei cachexii? 

Malatia, endemică de la, rubrica 5, cu totă scăderea
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ei neesplicabilă de la 1874, a crescut mult după 11 
ani, de la 29.7 la 28.4 la %o. 

Să vedem acum acelaşi lucra pentru ţâra intrâgă. 
Repet insă că ca puncte de comparaţiune nu am 

de cât anul 1874 şi 1879. Totuşi resultatul, destul 
de trist se pâte lesne vedea, cu tâtă mica diferenţă 
de 6 ani numai. 

Eta resultatul recrutaţiunei pe. anul 1874, compa- 
rat cu resultatul obţinut peste 6 ani, la 1879: 

RECRUTAŢIA FĂCUTĂ IN ANII 1874-1879 
Anii. 4874, 1879 1874 1879 
Talia cerută . . . 157 4 „54 
Esaminaţă DI. 51,198 39,667 câte miă, esaminaţi 

1 Primii. . 16,938 923,266 333.0 5865 
2 Scutiţi de lege. . 29,103 14,574 434.5 36746 
3, pentru talie 3,101 852 60,9 o14 
4 »  înfirmit. 7,371 5,899 1439 148.7 
5 Amânaţi nefiind des- 

voltaţi . . . 590 1,610 11.5 406 
6 Constituţii debile. 1,676 1,977 32.7 394 
7 Totalul No. 5 şi 6. 2,966 2,887 449 797 
8 "Totalul No. 4 şi 6. 9,047 7,176 176.6 180.8 

Şi aice putem observa acelaşi lucru după cum am 
avul ocasiunea in un mod restrîns a vedea pentru ju- 
deţul Râmnicul-Vâlcea. 

Mai ântâiu scutirile cam dese ori ilegale, de la ru- 
brica „de lege“ au scădut aprâpe cu 195 la miă. 

1) Diferenţa, ce există, intre numărul examinaţilor şi totalul priimiţi- lor şi a scutiţilor, e provenită din causă că o mare parte din scutiţii de lege, la noi nu se examin6dă ca in Francia, ceia e fârte rău, 
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Scutirea pentru talie devine forte mică, aprope a 

treia parte. 

S5 nu ne bucurăm, căci acestă scădere nu ţine la 

aceia că generaţia ce s'a presentat in anul 1879 era 

mai bine făcută, departe de acesta. La 1874 sa vă 

dut că talia era aşa de mică in cât de-o-dată sa re- 
dus inălţimea minimă cerută de la 1.57 la 1.94, cu 

trei centimetri mai puţin! ” 
Acestă micşorime a taliei n6stre voiu demonstra-o 

şi mai la urmă, căci ea ne servesce de aseminea a 

proba. ceia ce voim. 

Scutirile pentru infirmităţi se presintă cu 95 la miă 

mai mult, ceia ce nu e o probă că descresc. 

S& adăogăm că la 1879 nu se mai scuteau tinerii 

ca inainte pentru necrose dentare, căcă tâtă armata 

nostră acum nu se mai servesce de cartuşe ce tre- 

buiau a fi rupte in dinţi. Şi să nu uităm că acest nu-. 

măr de 6meni era destul de numeros. Acesta arată 

că augmentaţiunea e cu mult mai mare de cât 25 la “o, 
Prin urmare cifra nu rămâne constantă. Acelaşi lu- 

cru se observă la rubrica 8, ce coprinde toță infirmii. 
Amânaţii ca ne fiind desvoltaţi, adică cari nu intrunesc 

condițiunile normale; phzsiologice, ale vârstei lor, ceia. ce 

probedă pipernicirea, degenerarea rasei, au crescut nu- 

mai in 6 ani de la 11.5 la 40.6, adică de trei ori 

Acâsta e ceva inspăimântător şi se presintă nu- 
mai la noi, căci cele-l-alte naţiuni nu presintă acestă 

tristă particularitate. 

Totalul de la rubrica 7 au crescut de la 44.2 la 

79.7!
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SE vedem acum şi starea afecţiunilor dyscrasice, de- 
bilitante, etc., pentru tâtă țera, după 6 ani cum am făcut şi pentru judeţul Râmnicul-Vâlcea. Resultatul va 
fi acelaşi. 

MALATIILE PRINCIPALE 
din acele ce au servit pentru scutire in anii 1974-—1879 

Anii. 1874, 1879 1874 1879 
Totalul examinaţilor 51,198 39,667 

»  Scutiţilor pen- 
iru infirmităţi. 7,374 5,899 cap 1a maia infirmiter 1 Imbecilitate , . . 18 93 9.4. 3.8 

2 ldiotism . . 70 45 9.4 7.6 
3 Surdo-mutism. . . 10 20 1.3 3.3 
4 Guşă. 1. 457 354 61.9 60.0 

Totalul No. 1,9, 3, 4. 555 449 159 749 5 Scrofuloşgi. . . . 156 165 21.1 27.9 
6 Syphilis . . — 94 — 4.0 7 Accidente tardive 5. 143 113 19.4 1941 
8 Phiysie. . . . 129 87 17.5 14.7 
9 Herni. . . 552 610 74.9 103.4 10 Constituţii debile . 1,676 1,277 185.2 1779 

11 Desvoltare incomplectă 590 1,610 74.1 914.4 12 Totalul No. 10si 115 2,966 2,887 959.3. 3993 
Acest tabel, cu tâte că nu conţine de cât diferenţa pe 6 ani intre 1874 şi 1879, totuşi este deo impor- 

  
  

  

1 Lupus, Caria, 6selor nasului, Perforaţia, vălului palatin, Periostite şi Ezostose. Acestea pot datori presenţa lor atât la Scrofulsă cât şi la Sy- philis. Regret că medicii respectivi, cu tâte că nu e uşor la prima vi- sită, n'a indicat şi causa lesiunei, 
2) La facerea calculului, mai. ântâiu s'a adunat cu totalul infirruilor şi in urmă s'a calculat câți vin la miă,
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tanţă mare şi in acelaşi tintp mai mult de cât in- 
structiv pentru demonstrarea, ideei ce urmăresc. 

Datele de pe anul 1874 chiar, vom vedea că sunt de 
tot funeste, comparate cu a altor ţări; der aice voese 
numai a dovedi că acestă tristă situaţie nu sa oprit 
in mersul su fatal, dr că din contra, mersul acestei 
triste situaţiuni e ascedent, şi panta, ascedentă e forte 
iute, căci diferenţa in reu pentru 6 ani numai, e 
enormă, 

Ast-fel syphilisul deja e cu 4.0 la %o de recruți, 
şi vom vedea in raportul medicului recrutor de la 
laşi, — în capitolul: „Malatiile veneriene“ — ceia ce 
densul spune relativ la acestă afecţiune. 

Serofulosa creseu de la 21.1, la 97.9 in timp de 6 
ani! Se scie cât e de r&spândintă acestă stare cachec- 
tică în ţera nostră şi cât acestă stare probâdă de-“ 
crepitudinea physică a corpului, starea malativă, a. unei 
populaţiuni. 
„_Phiysia singură pare a, descresce căci scade de la 

17.5 la 14.7. 

Scim însă cât acestă malatie curăţă in oraşe, şi cât 
rol jocă ea, intre 22 şi 35 ani, adecă după timpul 
ivagerei la sorţi. - 

Ceia, ce e enorm, ceia ce nu se observă nicăeri de 
cât Ja noi, este enormul număr de constituții debile, 
ele erau representafe-in 1874 prin 185.2 şi in 1879 
prin 177.9. Diferinţa e mică şi ea este cu atât mai 
neînsemnată cu cât rubrica desvoltărei incomplecte 
crescu in 6 ani numai, de la 74.1 la 914.4, adică 
tocmai de trei oră mai mult!....,
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Aceste cifre nu mai an necesitate de nici un co- 
mentariu, ele sunt destul de categorice. | 

Asi-fel totalul recruților slabi şi r&u desvoltaţi au 
fost de 959.3 la 1874, ceia ce e mai multca enorm, 
şi cu t6te acestea in 1879, peste 6 ani acestă citră a 
mai crescut incă până la 399.3 cu jumătate mai mult. 

Ce probâdă acesta, dscă nu starea bolnăvici6să, dâcă 
nu degradarea physică, degenerarea rasei nâstre ! Ac6- 
sia se mai Probâdă şi prin marele număr de hernii. 
Ast-fel că din cei respinşi pentru nenumărate infirmi- 
tăţi la 1874, erau scutiţi numai din causa herniilor 
14.9 la “ho şi la 1879 erau scutiţi 103.41... 

Ce prob6dă herniile dâcă nu inqestrarea. organismu- 
lui cu fibre musculare slabe? Ce probedă decă nu or- 
ganisme slabe şi moleşite, care la cel mai mie storţ, 
lasă ca, viscerile să străbată păretele ce ar trebui, fiind 
mai ferm, să le ţină in untrul şi să nu le lase in 
starea acesta anormală şi care constitue un obstacol 
serios la muncă! 

Etă tabloul fidel a] stărei n6stre physice. 
S6 facem acum, după ce am vădut că r&ul cresce 

neincetat, comparaţiune cu cele ce se petrec în Francia. 
Etă un tablou forte interesant, ce represintă succe- 

siv pe 25 ani acâstă stare in Francia. Sunt fârte mâh- 
nit că nu pot face acesta şi pentru ţera nstră, căcă 
pent acum nu Sa publicat mai nimica, afară de ce a 
publicat D-nu L:-Colonel Dr Petrescu relativ la două 

„ judeţe, şi acum in urmă pentru anul 1874 intrega țeră 5. 
Acest tablou e- după Morache 2, 
  

  

1) Lucrarea e sub pressă. 
2) « Traitg d'hygiâne militaire > par G. Morache, Paris, 1874, p. 102.
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Proporţiunea, celor scutiţi din causa lipsei de talie și pentru infirmi- 
tăţă la 1000 6meni, de la 20—21 ani, examinaţi in un mod real 
de către conşiliile de revisie, 

Perioda de la 1844 la 1868, su 25 ani. 
  

  

TOTALUL | PROPORTIA | PROPORTIA 
DEDUSI DIFERENTA SCUTITI ; SCUTITI OTA ROPOR 

[22] intre colsnelor | celor înfirmită- 
= 12, 1 - a, PI 
2 OAMENII dia numărul | Pentru | pentru |4, 5gi 6 | lipsiţi ilor 

= ţi celor lipsa | __| physica- | de talie 
3 admişi | Contin- admişi |ae taie infirrai- minte la 100 | la 1000 

eat | gi aleși im56 | lt lexaminaţrexaminaţiexarminaţi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

1844 | 79,906| 7,275| 72,631111,800| 54,5651138,996| 84.1 | 39246 
1845 | 79,918| 7,3391 72,279|11.695| 53,891]187,465| 84.8 | 390.8 
1846 | 79,889| 8,711] 71,118|11,203| 56,0131138,3941 80.9 | 4047 
1847 | 79,969] 8,329] 71,640|13,768| 41,8841127,292| 108,1 | 329.0 
1848 | 179,956 | 10,439| 69,517|11,791| 49,2171130,525| 90.3 | 376.9 
1849 | 19,942] 8,310| 71,632|11,172| 49,7751132,579| 95.6 | 375.4 
1850 | 79,969| 7,445| 72,524110,256| 48,4331131,213| 78.1 | 3683 
1851 | 79,989| 7,104] 72,285| 9,699| 46,838|128,822| 75.2 | 363.5 
1852 | 79,970| 7,788! '72,182| 9,889| 45.9441128,015| 77.3 | 3588 
1853 [137,971 | 16,219|191,752|15,329| 62,376199,457| 76.8 | 3126 
1854 | 137,679 | 22,351 [115,325|17,951| 62,5641195,840| 91.6 | 3194 
1855 |137,559| 20,895 |1 6,664118,466| 65,417|200,547| 92.1 | 326.1 
1856 | 99,720| 10,962| 88,758118,832| 60,673|162,763| 81.9 | 372.7 
1857 | 99,585| 10,039| 88,496 [13,393] 58,513|160,403| 83.4 | 358.5 
1838 |136,898| 15,256|121,642|116,491| 63,8291201,962| 81.6 | 316.0 
1859 | 99,785| 12,067] 87,118 12,178! 55,481|154,777| 78.6 | 358.4 1860 | 99,829 12,059] 87,770|12,148| 54,1771154,095| 78.8 | 3515 
1861 | 99,874 11,029| 88,845 111,710| 56,5241157,079| 745 | 339.8 
1862 | 99,867] 8,649| 91,218[11,428| 56,885 159,531| 74.6 | 356.5 
1863 | 99,814 10,739| 89,175|11,421| 57,5591158,155| 72.2 | 363.9 
1864 | 99,919| 10,898| 89,021[10,609| 54,9261154,556| 691 | 355.3 
1865 | 99,941 | 10,010| 89,931|10,741| 52,8751153,547| 69.9 | 344.3 
1866 | 99,930| 11,038| 88,892| 9,847| 50,537]149,476| 65.8 | 3228 
1867 | 99,872| 19,962] 86,910| 7,605| 49,3101143,825| 52.3 | 349.7 
1868 | 99,934] 8,719] 91,215| 7,655| 59,138]151,008| 50.6 | 345.9 

  
                    
  

Să facem puţin analisa acestui instructiv tablou. 

SE luăm mai ântâiu trei ani isolaţi: primul, ultimul 

şi unul mediu, şi să vedem in ce mod se presintă 

diferitele categorii:
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| 
DEDUSI DIFERENTA SCUTI! | sturza TOTALUL PROPORTIA | PROPORTIA ra 

între colGnelor | celor infirmată. a OAMENII din | numărul] Pentru | pentru 4,5 şi 6 | lipaiţă ilor = 
celor lipsa |. „| Physica- | ae talie| * | admiși | contin- aămişă | detale | PAPI | sote | 12100 |1a 1000 gent | Şi aleşi |- ja 56 tăţă examinaţiexaminaţi examinaţy ) 2 3 4 5 6 7 8 9 

1844 | 79,906 7,275 | 72,631| 11,800 54,565 138,996! 84.1 | 3926 1856 | 99.720 | 10,962 88,758 | 13,332 60,673/162763| 31.9 372.7 1868 | 99,934 8,719 | 91,215 7,655 | 52,138 151,008| 50.6 | 345.9         

Colnele 8 şi 9 ne fae deci lesne 'să vedem că aceşti ani diferă forte mult prin resultatele ce dau, şi ceia ce in adevăr este f6rie important e că resultatele obţinute sunt din ce in ce mai fericite pentru națiunea francesă. 
Pentru a face şi mai evident acest mers descrescând, ceia ce e cu totul doveditor că “physicul populaţiei câşeigă şi ca talie şi ca sănătate, am făcut media pe câte 5 ani pentru a nu fi acusat că am luat anii isolaţi. Resultatul fericit e acelaşi. 

    
DIFI . DEDUSI DIFERENTA | sot scumini |. TOTALUL [rROPORTIA | PROPORTIA fa 

iutre 
colâneln| celor infirmită 

3 OAMENII | in &im | pentru 16] nau â 
Ea A vumăru pentru | 4,5 şi lipsiţi ților = ti celor lipsa „ | Physica-| ae tatie [admisă [09| a amisă | ae tarie | infrmi- minte | 12100 | 1a 1000 sent | și aleşi | 4,56 tăți examinaţi examinaţYexarninaţi 1 2 3 4 5 8 î 8 9 
i 

  

  1844 —48| 399,638) 42,093! 357,185 60,257 [255,570 673,072] 89.6 | 3788 1849 —53| 457,841 47,466) 410.375 56,345 | 253,366 720,086] 80.6 | 335.7 1854—58| 611.438 79,553] 530,885 79,633 | 310,996 921,515) 80.6 | -338.5 1859 —68] 499,169 55,143] 444,126 58,885 [280,626 783,637 75.1 | 358,0 1864-68] 499,596 53,627] 445,969) 46,457 [259,786 752,412 61.5 345,8      
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Etă acum şi media anuală pe o durată de 25 ani: 

1844—68| 98,707] 11,115) 87,501| 12,063 54,413) 154,028] 78, 355. 

                

Comparată acestă mediă, cu ceia ce s'a obţinut la 
1814 şi 1879 la noi, indată s'ar striga că națiunea 
Română, merge falnic pe calea propăşirei şi a pro- 
gresului!... Der sa tocit auwlul de vorbe şi ochii aștâptă 
înutil să vădă fapte. 

Ast-fel media scutirilor pentru talie este 78 la “oo, 
pe când la noi 1874 este de 60.9 şi in 1879 este 
de 21.4. ii 

Diferinţa mare vine şi din aceia că Frâncesii aveau 
ca minimum admisibil 1.56* pe când la noi in 1874 
ea era de 1.57, 6r in 1874 minimumul era redus 
la 1.54! 

Acesta se va dovedi şi la finitul acestui capitol. 
Infirmităţile la noi 6răşi ne sunt favorabile, căcă pe 

când in Francia ele erau de 355 la “o, la noi ele nu 
se suiau mai mult de cât 176.6 in 1874 6r in 1879 
ele erau de 180.8). 

Să nu uităm insă, că statistica francesă, e de pe 
timpul puscelor cu capsă, când pentru un incidiv stri- 
cat, pentru cea mai mică diformaţie la mâini, 'etc., se 
refusa, recrutul, ori cât de săn&tos ar fi fost el. 

Acum casurile de scutire nu mai sunt numerâse ca 
inainte, ceia, ce e de luat aminte in ce privesce acestă 
comparaţie. | 

1) In statistica francesă sunt coprinşi debilii cu infirmii, de aceia '% 
am adunat şi la noi. 
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Francesii insă au luat măsurile necesare pentru a, opri 
copii prea fragedi de a lucra şi de a lucra mult in 
fabrice, ei au făcut totul pentru buna căutare a celor 
suferindi, au protejat industria francesă, au desvoltat 
capitalurile şi de aci resursele de viaţă, au făcut să 
fie o pâine mai mult, de aci un copil mai mult şi 
sânge sănătos in mat mare quantitate, ast-fel că la 
1879 €tă resultatul obţinut pentru Francia la ultima 
recruiaţie, ceia, ce face mai mult de cât ondre, celor 
puşi a conduce destinele ei. 

Ferice ţera ce are ast-fel de administraţie, ast-fel 
de capacități şi Omeni de inimă în capul ei. 

O aşa naţiune nu va peri nici o dată şi ca dovadă, 
avem mersul falnic al acestui popor. 

S'a inchis multe rane, şi în curând acestă naţiune 
in tâte va fi luată de icână,. 

Resultatele statistice ale recrutări din 1879 în Prancia 

“Numărul tinerilor admişi la sorţi era. de 295,994, 
presentând o crescere de 9817 peste anul precedent, 
cu a 304 parte aprâpe. Din acest num&r, au fost scu- 
tiţă pentru diverse infirmități 33,543. 

Orbi şi chiori . . . 1983, adică 1 la 187 
Maladii de ochi . . . 1315, „1, 994, 
Surd. 832, ,„ 1, 356 
Epileptici, idioţi, alienaţi . 1843, » 1, 160 
Cu perderi de membre . 3697, „1, 80 
Slabi de constituţie . . 3255, „1, 91 
Pentru diverse cause. . 21078, „1, 14 

Sunt der in total 33,543 infirmă din 295,924, adică 
a noua parte aprâpe,
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Din contingentul rămas (262,381) trebue incă a scă- 
dea. pentru diverse cause 45,410 dispensaţi de servi- 
ciul activ, şi 4,800 tineri cari implinesc diferite condi 
țiuni (cum scoli diverse, seminarii, institutori, ete.) 

Totalitatea disponibilă a contingentului se reduce in 
fine la 141,797, aprope jumătatea tinerilor cari au 
participat la sorţi :). 

Căutând acum a face aceiaşi clasificaţie, ce am în- 
trebuințat pentru resultatele recrutațiunei: la noi, tă 
ceia ce putem lesne observa. 

SE notăm insă de la inceput că Francesii cari au 
căpătat forte multă cumpănire şi judecată, au scos m&- 
surătorele din armată, ast-fel că obţin 92 bunuri: 
1). Tot francesul, ori cât de scurt ar fi, trebue a 
servi ca soldat”). 2). Că selecţiunea militară nu mai 
pote fi atât de rea prin efectele sele, căci până acum, 
se ucidea s6u se sustrăgea de la procreaţie, tocmai şi 
numai elementele cele mai alese. 

Etă resultatele obţinute : 

  

1) Din «Revue scientifique de la France et de Vâtranger.> No. 43, din 
24 Apriliu 1880, in rubrica: <Chronique scientifique.> 

2) «Defectul de talie persistând in timp de doui ani, nu va putea mo- 
tiva în nică un cas scutirea, Omul care nu axe 1.540, va trebui să fie 
ciasificat in armata auxiliară. » 

Art. 70 din instrucţiunea dată la 28 Apriliu, 1873. 
«Acâstă disposiţie este. luată, din causa, faptului dovedit prin observa. 

țiune, că in rasele nâstre enropene, crescersa omului continuă adesea, 
până la 25 ani şi mai incolo,» 

Morache, uvragiul citat, pag. 100.
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“Rocrulaţia făcută în Prancia în 1879 

Totalul Câţi la mie 1. Totalul celor admişi la sorţi 295,924 
2. Dispensaţi de serviciul activ 

şi scutiri legale . . . 50,210 169.6 
3. Scutiţi pentru infirmităţi . . 30,288 1023 
4. Slabi de constituţie . . . 3,255 10.9 
Vedem der uşor cât a câştigat Francia intre 1868 şi 1879 numai. Cât face o bună administraţie ! 
S& comparăm acum aceste date cu cele obţinute in 

vecrutaţia n6stră pe acelaşi an. 
“Ast-fel vom putea mai lesne să vedem nenorocita 

stare in care suntem. 

Resultatele reerulațiilor făcute în 1879 

Câţi la 1,000 de recruli 
“ | Francia, România, Scutiţi de lege. . . . 1696 367.6 
„Pentru infirmităţi 102.3 148.7 

“Slabi de constituţie . . 10.9 32.1 
Nedesvoltaţi . . — 40.6 
Acest tablou comparativ, este de o importanţă capitală. 
Mai ântâiu scutirile ilegale sunt de trei ori mai nu- 

merse la noi. Acesta probedă starea de onestitate cu 
care se achită de datoriile lor Francesii. SE nu uităm 
insă că la noi aceste scutiri sunt fârte laxe chiar prin 
legea actuală. 

Scutirile pentru infirmităţi sunt ca 2 la 3! Noi 
avem 50 la fie-care sută mai mult ca Francia şi tre- 
bue incă a avea in vedere că cifra de 10.9 la %o din 
1879, este mai mare ca media ordinară in Francia,
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căci, intre 4,036,372 tineri examinaţi intre 1831 şi 
„1853 inclusiv, adică 93 ani, de către consiliile de re- 
visie in Francia, s'au găsit 278,160 scutiri pentru slă- 
biciune de constituţie, su 9.37 la %o 1). 

Acestă cifră merse constant descrescând în Francia 2). 
La noi acestă, cifră traduce in fapt trista stare a imen- 

sei majorităţi a populaţiunei n6stre! Cum, avem o țeră 

    

1) Bondin, <Gographie et statistique medicales.> Paris, 1857, T, II, p. 454. | 
2) Scutirile pentra slăbiciune de constituţie de Ja 1848 şi până la 1868 după Morachea) la care am făcut calculul câţi la mie. Descresce= rea, e sistematică şi pronunciată, Ea incepe cu 136.2 13 000 şi finesce cu 102.8. 

Classele Tinerii real examinaţi — Scutiri gub titlu de slăbiciune Câţi la miă e congiliile âe revisie de constituţie 
1848 180,525 17,879 136.2 1849 * 139,579 17,794 133.6 
1850 131,913 16,915 128.9 
1851 198,822 16,145 125.3 
1852 128,015 15,880 124.0 
1853 199,457 | 21,425 „107,4 1854 195,840 21,119 107.8 
1855 200,547 19,392 96.6 
1856 162,763 22,490 138.1 
1857 160,403 20,534 128.0 
1858 201,962 22,200 104.9 1859 154,777 18,806 121.5 
1860 154,095 11,915 116.2 1861 157,079 18,446. 117.4 
1862 159531 - 18,444 115.6 
1863 158,155 18,047 14.1 1064 154,556 17,275 111.7 1865 153,547 16,495 107.4 
1866 149,476 16,220 109.1 
1867 143,825 14,010 97.4 
1868 151,008 . 15,524 102.8 Total “ 3,308,175 382,885 „1157 Dea N 

a) Morache, „Lucrarea citată,* pag. 141,
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eminamente agricolă, in care industria există numai 
in aspiraţia cronicarilor, s6u a celor ce'şi prepară dis- 
cursurile către alegători, şi avem noi mai mulţi infirmă de 
cât Francia, eră eminamente industrială ? Noi a căror 
copii nu lucrâdă in fabrice; n0Ă, care nu avem pe pă- 
mântul ţărei de cât a treia parte din populaţia ce el 
ar putea lesne şi avantagios conține? !... 

Pe urmă cei slabi de constituţie sunt de trei ori mai 
numeroşi, proporţia este ca 1 la 3, Şi  nedesvoltaţii 
ce nici nu se află in rubricele recrutaţiei francese, la 
noi se presintă cu 40.6 la %oo! Acesta e o adevărată 
malatie, este ruina n6mului nostru, este ruina ţărei ! 

Acâstă malatie, este o ruşine, pentru cei ce au fost 
in capul bucatelor, căci nici unul nu numai că nu a 
făcut nimic pentru a indrepta răul, dâr chiar acest 
rău, pare a fi fost sistematie ascuns, 

Nu eu le voiu face complimente pentru acesta. 
„Diua se cunâsce de diminâţă“ dice Românul. 'Tot 
ast-fel se putea lesne vedea presentul (&rei de acei ce 
au urmat cu un ochiu imparţial, mare parte din gu- 
vernele n6stre de la facerea Unirej, 

De la 1840 şi până acum România a obţinut tot, 
in ce privesce aspiraţiunile sele naţionale, dsr in ce 
privesce necesităţile economice, ea a perdut totul, şi 
tare 'mi e frică să nu ne inecăm la mal, st nu ne 
pierdem naționalitatea, existența, nâstră, tocmai când 
am căpătat dreptul la viaţă! 

Strigăm de câte-va decenii necontenit libertăţi, liber- 
tăţi, acest cuvânt adus cam după Bulevardele Parisu- 
lui, de cei ce fără a face nici o specialitate s'au suit sus 
de tot, d&r nimeni nu strigă, najionalism, românism, şi
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ceia ce e mult mai tist, e că in ţâra Românescă 
sunt forte puţini Români!... 

Vom vedea pe larg causa acestor rele, ce nu sciu 
decă vom fi în stare a le lecui. ; 

Pentru acesta. trebue inimă şi devotament din par- 
tea ţ&rei, şi mai pe sus de tâte, trebuesc Gmeni ca- 
pabil, sinceri şi Români inainte de tâte la guvern. 

Am căutat a face pe judeţe clasificaţia celor res- 
pinşă pentru talie, infirmităţi şi nedesvoltare. 

Se pote vedea că judeţele de câmp stau mai r&u; 
în urmă vin judeţele de munte, şi că judeţele ce am 
pus sub rubrica de intermediare, ocupă locul cel mai 
favorabil !). | 

Ac6sta se inţelege prin aceia că nu sunt influențate 
mult prin malaria, ca, cele din vale, nici retrase in văi 
umbrite, in afară de căile principale de comunicaţie, 
ocupând şi terenuri ne productive ca cele de la munte. 

Ar fi de dorit ca clasificaţia militară să se facă după 
cum plassa e băltosă, muntăsă, câmpenescii, s6u de dă. 

Până la un punct Gre-care aceste lipsuri se vor Um- 
plea, căci 6tă ce dice -D-lor medici recrutori, anul ace- 
sta, luna Martiu, inspectorul general al serviciului sa- 
nitar al armatei : | 

„a. „Cu asemenea lucrări incomplecte şi fără nici o ga- 
ranţie de esactitate, era der imposil a se intocmi o 
statistică a recrutaţiunei basată pe acelaşi principiu 
sciinţific, şi pe aptitudinea militară a fie cărei locali- 
  

1) Prin judeţe intermediare, am inţeles pe acele ce se bucură de pre: 
senţa, colinelor, adesea acoperite de păduri, unde bălțile lipsesc şi in 
care nu se observă relele munţilor. Acesti, clasificaţie, o cred destul de 
bună pentru România,
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tăţi; Geografia medicală, un studiu de hygienă atât de interesant şi in acelaşi timp real n'a fost nici men- ționată atât de cât numai în trâcăt. 
Aptitudinea militară a locuitorilor de munţi in com- paraţie cu a celor de la câmp, precum şi bâlele seu infirmităţile may frequente intrun loc su altul, abia a fost atinse ici şi colea, o Ast-fel dâr elementele sciinţifice cele maj indispen- sabile pentru ascernerea unei base a statisticei recru- taţiunei, a lipsit cu desăvârşire. Insăşi modelele de statistica, recrutațiunei, a fost modificate de unii din medicii recrutori, după ideile D-lor personale, adăo- gând la rubrici, sâu scădend din ele. | Pentru a se putea, der efectua pe viitor Iucrările statistice ale recrutaţiunei, după o procedură uniformă a tutulor medicilor recrutori, şi basată pe acelaşi prin- cipiu şi observaţiuni sciinţifice, veţi observa strict in recrutaţiunea contingentului anului curent, următârele reguli : 

| a 
In tabloul statistic, model No. 1, la rubricele „Plasa“ veţi adăoga „plasa de munte“ seu „plasa de câmp“ după localităţi; acestă regulă veţi observa strict, şi cu iot interesul sciinţific ce merită - şi pentru cele-l-alte modele No. 2, 3 şi 4, 
In tabloul statistic mod. No. 3 veţi trece pe scutiţi pentru infirmităţi numai dintre acele care se prevăd absolut in broşura instrucţiilor medicale pentru acest Scop, refăcută din nuou. Tablourile mod. 3 şi 4 sunt 

cele mai importante din aceste lucrări; ast-fel der este absolut necesar a se cunâsce capacitatea toracică in 
raport cu talia care se va măsura imediat sub ma-
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mele, intre a 5-a şi a 6-a costă; pentru acest sfârşit 
vă anexes acilea un model tablou, dupt care D-vâştre 

veţi intoemi cifrele corespundătâre ale capaciţăţei to- 

racice cu ale taliei, pentru fie-care plasă de câmp. In 

raportul D-v. sciinţific, vă veţi mărgini strict, numai 
la observaţiuni sciinţifice basate pe geografia medicală 

a, fie-cărei localităţi in parte, pe aptitudinea militară 

physică şi morală a locuitorilor. Veţi esamina, cu seru- 
pulositate, causele bâlelor predominante, infirmităţilor 
s6u mutilaţiunilor. 

Nu uitaţi a insista, asupra condiţiunilor atmosferice, 
in raport cu sănătatea generală a populațiunei; pre- 

cum şi influenţele bine-făcătore ce pot să esercite, 
aceste condițiuni atmosferice, asupra diferitelor afec- 
țiuni.* 

Etă acum tabloul ce am redactat pentru a arăta 

diferința ce creiadă aceste trei posiţiuni topografice 
stărei physice a populaţiunei : 
  

  

Media 
Anii 1874 1579 pe 

1874—179 
- o o 9 

8 a -ă pă 
- ră a = r3 a l=i Su 

judeţele) £ * a ae a a Ss sg 
S «i = «i 5 s DB 

= a 9 A - o s 5 & 

4 E A A E ALA a 8 

Câţă la mie ne 
având talia, 61.3, 50.0, 62.6 16.0, 20,4, 27.9 138.6, 85.2, 45.2 

Cai la mie scu- - | 
tiţi p. infirimmi-       tăţi . . . . 165.8,1227,217.1 |172,2,1183.3,135.2 [169.0,118.0,176, 1] 
Câţi la mie ne - 

jdesvoltață, . 12.8, 2.0, 36.4 | 105.4, 6.4, 18.79 591 42 25.0 
  

1) De munte: Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Muscel, Dâmboviţa, Pra” 

hova, Buzăi, Putna, Bacăi, N6mţu, Sucgva,.
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Conclusiunile ce se pot trage din aceste date, le 
voiu face mai in urmă in capitolele speciale. S. e. Pa- 
ludismul. | 

Un argument care vine Srăşi in favârea faptului 
degenerărei rasei nostre, este talia recruţilor care scade 
necontenit, ast-fel că a trebuit a se reduce la mă&su- 
rătore, minimum cerut de 1.57, in urmă la 1.54. 

Se scie că talia inaltă, de ordinar arată o consti- 
tuţie forte. "Țările ce au talia mai inaltă sunt acele ce 
domină astă-di planeta nostră, căci ele coionisedă, ele 
in fine sunt primele in civilisaţiune. 

Etă următorul tablou după Morache 1): 

Talia minimum in principalele armate 

Prusia . „1691 
seu excepțional . ,. 1,569 

Rase Germane America de Nord. . . . „1,600 
Englitera . . 1,600 
Swedia. „1,608 
Badan . . . a 12570 
Francia (idem România) . . 1,540 

Rase celtice talia. 12560 
ameslecate | Belgia . 212570 

Spania . „1,560 
Rase germano-slave Austria 1,553 

Se scie adi in lumea sciinţifică că Franc 
Întermediave : Oltul, Tecuciu, Tutova, Fălciu, Roman, Vasluiu, Iaşi, Bo- toşani, Dorohoiu. 
De câmp : Dolj, Romanați, Teleorman, Vlaşea, Ilfov, Ialomiţa, Brăila, Covurluiu, R.-Săraţ, 
1) Pagina 99, «Lucrarea, citată,» 

ia este con- 
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siderată ca ţera in care talia media e cea mai mică 
din Europa. 

Statistica insă probeză, că de şi departe de a avea 
avantagele Franciei, noi suntem şi in acestă privinţă 
ultimii din Europa. 

Pentru acâsta am făcut talia mediă după măsurăto- 
rile ce s'au făcut în recrutaţia de la 1874 şi care vor fi 
in curând publicate de D-nu Dr Petrescu Zaharia. 

„ Astofel găsese că talia mediă la noi pentru anul 
1874 este de 1.60; 

In Francia la 1864, căci nu am avut altă dată, ea 
a fost de 1.64. Cu alte cuvinte media taliei n6stre 
e cu 0,04. cent. inferiâră mediei celei mai scurte na- 
ţiuni din Europa! Ce vom face, şi care va fi viitorul 
unei țări de pitici, bolnăvicioşi, slabi, şi care vorbesc 
numai francesa şi se imbracă in străinătate, de unde 
aduc până şi brânza şi cartofele? 

Cât suntem de departe de mediile admise de 6menii 
de sciinţă ca [Aharzik, care in urma cercetărilor sele 
scrupulâse, ajunge la următârele date relative la talie 1). 

Vesta Talia Vârsta 'Falia 

(Anii indepliniți) de midloc (Anii indepliniţi) de midloe 
18. 156399 ni 
19. . . 165! 93 13 
20... . 1n67: 94 715 
91. 169 

Ceia, ce e curios la noi e că media judeţelor de 
câmp e cu 0.10 centimetre superidră celor de munte. 
  

1) Morache, <Uvragiul citat,» p. 100,
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Adunând datele de pe caietele recrutaţiunei pe anul 
„18741) am găsit următârele resultate : 

1. Pentru judeţele de câmp, cum e Doljul, Roma- 
naţii, 'Teleormanul, Vlaşea, Ilfovul, Ialomiţa, Brăila, 
Covurluiu, Cahul, Fălciu, Tutova, Vaslui, Iaşi, Boto- 
şani, Dorohoi, talia mediă e de 1,65.2. 

2. Pentru judeţele de munte : Gorj, R.-Vâlcea, Argeş 
Muşcel, Oltu, Prahova, Buzău, R.-Sărat, Putna, Te- 
cuciu, Bacău, Roman, Nâmţu, Sucâva, talia mediă 
e de 1,55. 

Deci o enormă diferenţă, aprâpe de 0.10 cent, 
Media este de 1,60.. | 
Faptul cunoscut de toţi că la munte sunt Gmenii 

„mai mari, nu s'ar adeveri prin cifra medie, dâr se ade- 
veresce prin următorul lucru : Ă 

Din 18,000 recruți, măsuraţi in 1874, din judeţele 
de munte, numărul cel mai mare găsit la aceiaşi ru- 
brică, a fost de 1,379 la 1.65 cent. Pe când Ja Ju- 
deţele de câmp, din 20,645 recruți, cei mai mulţi 
aflaţi la un loc, au fost de 1,659 la 1.59 cent. inăl- 
țime. 

Prin urmare talia potrivită, midlocie e mai nume- 
r6să la noi in judeţele de câmp şi de aci şi media 
mai mare. 

Taliile extreme insă sunt mai numerâse la munte, 
acolo avem din 18,000 recruți, 1,379 la 1.65 cent., 
der tot acolo avem şi piticii. 

[tă ce găsesc in raportul oficial al D-lui Dr Nico- 
lescu Î. relativ la recrutaţia din 1879 in judeţul Muşcel. 

„Pentru statură mai mică de 1.54 metru s'au ex- 
  1) Lucrarea D-lui Dr Z. Petrescu,
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clus 37 tineri, 5 din aceştia aveau aparenţa unor co- 
pii de 7-—10 ani! După cum se vede in tabela No. 4, 
minimum de statură a fost 1.24 metru şi maximum 
1.83 metru.“ 

D-nu Doctorand Spiroiu, ce făcea parte din acestă, re- 
crutaţie, "mi declară că din comunele Nucşora, şi Corbii, 
s'au adus mai mulţi recruți de 20 ani, in brate de mu- 
mele lor, atât erau de mici, bolnăvicioşi şi degenerați! 

Este cred pe deplin constatat că atât in privinţa ta- 
liei, cât şi a infirmilor ţâra nostră este pe o trâptă 
forte josă, ast-fel că putem a numi starea de astă- -di, 
siare de malatie, de suferinţă, de descrescere, de de- 
generare, de pierdanie. 

Viitorul va proba dâcă vom sci să, inchidem aceste 
enorme rane, scu care va fi seria n6stră. 

Pentru a nu fi acusat de esclusivism in idea ce 
susțin relativ la degenerarea physică a rasei n6stre, 
finesc cu următorul raport sciinţifiic ce unul din dis- 
tinşii medici militaă reerutori la Olt in 1879, D-nu 
"Dr Dima Georgescu, a făcut serviciului sanitar al ar- 
matei. Acâsta'i face cea mai mare ondve. 

„După cum se vede din tablourile tinesvilor scutiţi 
“pentru infirmități, numărul lor se urcă la 210 din 
1,125 inserişi pe listele de tragere la sorţi, ceia ce face 
că la 100 tineri inscrişi s'au găsit 10 infirmi. 

Numărul infirmilor este prea mare şi acesta pro- 
vine, pe de o parte din requa. hrană a locuitorilor 
aprope din intregul district, — exceptând plasa Şerbă- 
neşti — căci este unul din cele mai sărace districte 
din ţeră; pe de altă parte ceia ce face ca numărul 
infirmilor să fie mare, este că chiar bolele puţin grave,
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trec forte lesne la stare de chronicitate şi acâsta din 
causă că bietului țăran nu munai că nu i se tratedă 
bola la timp, dâr în cele mai multe casuvi mici o datii. 

S'a dus timpurile când se dicea că deca vrei să ai un 
tip de sănttate, să te duci la iră căl vei găsi de sigur 
printre locuitori ; timpurile acelea au trecut, de la copil 
penă la bătrân, nu citesci în fisionomia lor de cât ves- 
lejirea  physică, chloroanemia Până la hydremie, imbă- 
trâniţi inainte de verstă şi cu moralul fârte abătut. Am 
cercetat care este causa şi peste tot locul. am aflat că st- 
răcia a prins rădăcini la terani, toți se plâng că sunt 
inglodați în datorii din care nici ei mu SCiu cum vo 
pulea eşi. | 

Aşa der, cun moral vecinic abătut şi hrană ce d'abia 
“i potolesce colicile inainte mergitore ale complectei inani- 
țiuni, Gă starea lor ordinară. 

Asemenea individe nu ne putem aştepta să dea nascere 
la copră viguroşi şi plină de sănătate, din contra copii 
lor vin în lume cu scrofula şi rachitinismul şi tot pentru 
impovărarea suferințelor” morale ale bieților părinţi. 

Serviciul medical prin sate este o parodie, cele mai 
multe plăşi nu au medici, puţinile care au medici, aces- 
tora nu li se dă midlce ca săşi potă exercita arta, şi 
prin urmare să vie în ajutorul bolnavilor : 

1. Sunt r&u plătiţi, de unde nu pot avea trăsură 
cu cai să se pâtă transporta. in plasă. 

2. Comitetele permanente nu le dă de cât prea pu- 
ține medicamente in raport cu necesităţile. S'a vădut 
mai mult de cât o dată medici care pe la incepetul 
al 2-lea trimestru al anului, să nu mai aibă nici un 
Jrăunte de medicamente, respundendu'i de la „Comitet«
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numai avem fonduri, Sa epuisat fondurile medicamentelor 
pentru anul acesta.“ ” 

3. Sub-prefecţii ne sciind de cât de frica prefecţilor, 
nici nu bagă în sfmă pe medicul pliişei, "1 consideră ca 
pe un înferior, nu “| ajută cu autoritatea sea în nimic, 
aşa că medicul fiind desconsiderat de puterea plăşi, au- 
foritățile comunale se dau la fund când sosesce medicul 
în plasă şi bietul medic decă găsesce vre un vătăşel este 
prea fericit ca săi scdtă mamele cu copii la vaccinat stu 
săl ducă pe la cei bolnavi. 

Pen& când nu se va face in fie-care plasă un spital 
şi O farmacie cu medicamente de întâia necesitate unde să se 
caute numai bolele acute; până când nu se va da ţăra- 
nului primele noţiuni de hygienă, stu primul ajutor ; penă 
când bolele încă acute, mu vor fi căutate în spitale; pnă 
atunci comunele n6stre rurale rămân ceia ce sunt, nişte 
vaste spitale cu b6le chronice, 

Şi cei ce cânt braţul vânjos al ţăranului, că ei sunt 
susținătorii ntmului Românesc, că ci sunt temelia ţărei, 
ar face mai bine să plângă starea deplorabilă a ţăranului, 
și să se ingrijâscă, căci vai de edificiul a căruia, temelie e 
putredă, “ 

Ondre armatei şi ţărei, că are un medic cu atâta 
inimă şi instrucţie, ondre D-lui Georgescu Dima, căci 
a sciut să difere aşa de mult de acei ce nică nuşi 
au trimis raportul sciinţific. 

Cu ast-fel de medici, ţera tot nu va peri. Sunt forte 
vesel, că pot da diuă acestui important raport, desti- 
nat a mucedi la Archivă.



RELELE HYGIENIGE LA ROMANI 

<Ori-cine practică medicina, în 
era Românsscă, trebue a. avea in 
videre următârele puncte cardi- 
male : Paludismul, Alcoolismul şi 
Syphilisul. Ele fac ca şi pheno- 
menele morbide şi tratamentul să 
diferede mult la, noi.» 

Dr Marcovici, „Cursul oral de clinica 
medicală, - 

= 

Cun6scem până acum ca fapte positive următârele 
date ce trebue a le avea din nuou in videre : 

Descrescerea n6stră ; 
Degenerarea rasei nostre; | 
Imigrația ce se face pe o scară de tot mare. 
Mai "nainte insă de a discuta adevărata causă care 

produce aceste efecie, să vedem şi alte câte- -va rele de 
care suferim. 

Acestea le-am putea, numi, pur şi simplu rele hygie- 
nice, cu tote că adevărata lor origină este tot aceia ce 
le produce pe primele. 

Relele hygienice şi ele se pot divisa in 2 clase la noi: 
1% Rele ce influenţegă asupra intregei populaţiuni
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a țărei, fără consideraţiune de rasă, spre exemplu : 
Paludismul. 

Der vom videa că chiar acestă causă morbidă. in- 
fluenţedă in rău mai mult asupra elementului Român 
din ţeră, din causă că el fiind in condițiuni hygienice 
mai rele, este mai curend influenţat. 

'Tot ast-fel este şi cu malatiile veneriene, din causa 
numărului mic de insurători la Români. 

Etă pentru ce israeliţii sunt mai rar atinşi. Aud 
adesea dicându-se, că ei sufer mai puţin din causă că 
sunt mai morali. 

Nu este acâsta adevărata causă. 
Ei sufer mai puţin, ei sunt chiar în cercul lor şi în 

relaţiile ce au numai cu aă lor insă'), mai morali, din 
causă că pot a'şi permite să se ins6re mai curând ca 
Românii ; seu, cel ce se insâră la 20 ani, riscă mai 
puţin a avea aceste malatii. 

Alcoolismul are aceiaşi causă determinantă, ce pro- 
duce iâte relele de care suferim, şi e direct provocat 
prin alimentaţia insuficientă, ceia ce vom trata pe 
larg, in un articol special relativ la post. 

Postul, călugării, credinţele religi6se şi nenumăratele 
superstiții sunt răşi un r&u propriu Românilor, din 
causă că cei puşi in capul afacerilor, au copiat pen- 
tru noi instituţiile francese, der nu au căutat a com- 
bate, a desrădăcina deprinderile acestea ce fac forte mult 

“rău in ţ6ra nostră, 
Pentru tâte aceste sunt capitole speciale, pe care 

voiu căuta pe rând a le desvolta aici. 

    

3 Căci moralitatea lor către noi o cunâscem destul de bine.
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In urmă, vom vedea relaţiunile ce există intre causa 
principală şi ele. 

Voiu căuta de asemenea a arăta răul ce resultă din 
educaţiunea, şi instrucţiunea n6stră, in străinătate, şi 
in afară de cercul familiei şi a intereselor Române. 

Adăogaţi pe lngă acssta răul ce resultă şi econo- 
micesce pentru ţeră, căcă sume enorme se pierd pe 
fie-care an cu crescerea in străinătate, pe când avem 
destule scoli in ţeră. 

Voiagiurile sunt de asemenea un bun migloc de des- 
puiere pentru noi. 

T6te aceste in câte-va decenii au costat miliarde pe 
țeră. Ce s'ar fi făcut in intrul cu aceste sume ? 

Noi suntem dsr in mare parte causa relelor noastre !



DESPRE PALUDISM 

« Malatiile, n'au fost aruncate după 
intemplare pe pământ, Dâcă ele au 
in un loc focarul de predilecție, decă 
ele sunt endemice în o regiune, acâata, 
e numai din causă că acolo sunt ra- 
ţiuni pentru a le face să nască sâu 
să le intreţie.» 

A. Lacassagne, „Precis d'hygiâne privâe 
et sociale.“ Paris, 1879. î 

«Mii de copii pier pe fie-carean in * 
urma frigurilor, şi mii de muncitori 
sunt puşi in neputinţă, q'a lucra, în 
tirop de mai malte săptămâni tot din 
pricina, frigurilor.» i 

Dr Obedenaru, „Despre Friguri,« Bucu: i resci, 1813, 
” 

<Frigurile nu numai fac ca, popu- 
laţiunea, să nu se mărâscă, dâr acâstă 
malatie cans6dă degenerarea, physică 
şi intelectuală a rasei » 

Dr Obedenaru, „Scris6re către redactorul 
Românului,« 1871, Yuliu, 

Efectele paludismului se trăddă medicului prin ne- numtrate afecţiuni febrile a căror tip pote să fie luat, febrile intermitente, numite friguri în limba populară. Nu numai aceste afecţiuni sunt resultatul paludis- mului, dâr acâstă causă morbidă influenţedă chiar mersul, forma şi durata, a nenumărate afecţiuni inflama- torie, ete., cărora omul este de ordinar supus, 
1Q
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Ceia ce este mai grav e că acâstă causă morbidă, 
debilitând organismele prin alteraţiunea profundă ce 
aduce sângelui lor, face ca locuitorii ce trăese in ast- 
fel de condițiuni să fie mai curend victima nenumă- 
ratelor malatii, şi ceia ce este şi mai grav e că dân- 
şii in aceste condițiuni au o putere . de resistență cu 
mult mai mică. 

Durata malatiilor in modul acesta este prelungită, 
symptomele şi gravitatea lor schimbate in mai rău, 
convalescenţa este grea și dificilă 6r mortalitatea fârte 
mare. 

Starea lor normală este următârea, ceia, ce lesne se 
pote videa, la noi, de unde pare a fi copiat acest tablou : 

„Locuitorii mlaştinelor au o fisionomie caracteristică si 
portă Gre-cum semnul tristelor condițiuni. în mădlocul. cri- 
7ova trăesc : fără a vorbi de miseria cei apasă, consti- 
tuţia lor este, de la nascerea lor chiar, fârte alterată, 
printr'o cachezie specifică caracterisată prin o talie forte 
mică, 0 culdre pământdsă, o moleciune particulari şi un 
fel de umflătură a ţesăturilor, străcia sângelui, desvolta- 
rea exagerată a pântecelui, ingurgitarea ficatului şi a spli- 

ei, tendenţă la lydvopisii, starea de lâncedire şi lene a 
înteligeniei şi a systemului nervos intreg 1.“ 

Etatea medie este cu multi inferidră in aceste loca- 
lităţă, 

In Europa sunt mai multe localităţi renumite pen- 
tru paludismul lor, ast-fel sunt mareele pontificale de 
l6ngă Roma, a căror rea influenţă asupra locuitorilor 
este bine studiată astă-qi şi cunoscută deja din tim- 
pul Romanilor. 
  1) Amb. Tardieu, Dietion, d'hygitne publique, volumul 2, Paris.
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In Francia sunt tot aşa de bine studiate localităţile 
palustre cum este Bresse şi Sologne, renumite pentru 
acesta, căci viţa medie a locuitorilor este de 19 ani, 
pe când in provinciile vecine ea este de 37—38 ani! 

Villerme, a demonstrat de aseminea, prin cercetările 
sele statisiice că mortalitatea copiilor din ţirile scu re- 
giunile mlăştindse este forte mare. Ast-fel decă admitem 
că mortalitatea copiilor din părţile salubre este veprensentatii 
prin 1000, aceia a copiilor din părțile palustre este de 
1546. 

De aceia cu dreptate se dice că: „Efluviile mlăşti- 
nelor, duc mortea in drumul lor, decimâdă copii şi 
Gmeni, depopuledă oraşele şi reduc in o proporţie spăi- 
mentătore durata medie a vieţei umane 3.“ 

România este una din ţările cele mai palustre din 
Europa. 

Acestă particularitate o datoresce la mai multe cause : 
lia Mulțimea riurilor ce o străbat in tâte direcţiu- 

nile. 

In privinţa mulţimei rturilor, pîraelor şi diferitelor 
isvore ce abundâdă in țra n6stră, nu putem de cât 
a fi fericiţi, căci hydrografia naturală a țărei nâstre 
este atât de bine şi abundent inzestrată, că afară de 
mici excepţiuni sp. ex. marele Bărăgan din Ialomiţa, 
şi o parte din judeţul Covorluiu, ţ€ra nu sufere mult 
de secetă in timpul verei. 

Ceia ce este de un avantagiu şi mai mare €e că ma- 
joritatea riurilor din acestă țeră sunt ast-fel dispuse, 
in cât prin topografia României, diferite canalisări şi 
    

1) Anb. Tardieu. Lucrarea, citată, volumui 2,
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" drenagiuri s'ar putea face pe o scară intinsă şi nu 
mult costisitore. | 

„România cu riurile sâle cele multe, a căreia su- 
prafaţă aşa este formată, in cât de la p6lele munţi- 
lor până in Dunărea şi în Prut, câmpiile s6le intinse 
au o inclinaţiune lină, este fârte aptă pentru irigațiune, 
şi fie-care piriu, fie-care rîu pâte servi ca basăi a unui 
intreg sistem de irigaţiuni parţiale, . şi trebuie să ne 
mirăm pentru ce penă acuma nică unul din proprie- 
tarii cei mari cari in tot anul căl&toresc prin ţările cul- 
tivate ale Europei nu au imitat esemplul cel bun şi n'a 
luat iniţiativa, de a introduce irigaţiunea pe moşiile prin 
care ar intrei venitul şi valorea lor 1). « 

Presintă insă -un desavantagiu aceste numerâse cur- 
suri de apă, desavantagiu ce ține mai mult la nes- 
ciinţa scu la lipsa de bună-voinţă de a voi să ame- 
liorăm starea nostră, | 

Cea mai mare parte din aceste riură, etc., ni au 
nicăiri in mersul lor intărituri făcute pe margini, cel 
puţin in locurile maj expuse, ca ast-fel să pâtă opri 
Chiar micele revărsări de apă. 

Acest rău e cu atât mai mare, cu cât majoritatea 
acestor riuri isvorând din munţii Carpaţi, la inălţimi 
ce varieză intre 500 şi 800 metri, căldurile ce se suc- 
cedă la noi curând frigului, aduc o topire repede a 
zepedei de la munte, producând adeseori inundaţiuni 
colosale, cari dau loc la bălți şi mocirle destul de in- 
tinse şi funeste sănătăței publice, 

Chiar ploile mici, din causa despădurirei sistematice 
a munţilor nostri, aduc aceleaşi resultate. 

1) Frank. Rev, Sciinţifică, 1879.  
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Cursurile riurilor nâstre adesea, ori in zig-zag fac ca 
luncele lor să conţie nenumărate” bălți şi mocirle ce 
scad s6u crese necontenit, tâte insă acoperite de dife- 
rite plante ce crese in apele stătătâre putride, ceia ce 
face ca atmosfera ce incongiură, tot decursul acestor 
ape să fie infectă din causa efluviilor palustre. 

Căci se scie că „Mlăştinele, iazurile, lacurile, fluviurile 
revărsate, malurile mărei descoperite, inbucarea riurilor, 
canalelor, scufundările, terenurile date ântâia ră agri- 
culturei, despădurirele, şanţurile, bălțile, riurile, resei'vo- 
riile chiar, pot cu acelaşi titlu, şi cu totii varietatea con- 
dițiilor, a deveni focare de emanatiuni miasmatice unde se 
strici şi se consumă sănitatea și constituția îndividilor ce 
sunt expuşi, prea, adesea, ori a populaţiei intregi *),“ 

Ceia ce este mai grav, e că multe din aceste rîuri, 
din causa enorniului volum de măl ce duc in suspen- 
siune apele lor, fac ca albia lor să fie mai ?naltă ca 
terenul pe care se află ; acesta se pote vedea chiar in 
Bucurescă, căci multe din stradele Bucuresciului au ni- 
velul mai jos celui al Dâmboviţei ; tot in acestă condi- 
ţiune se află Sabarul, ceia ce face ca la cele mai mici 
cresceri de ape, kilometri intregi din câmpiile vecine, 
acoperite cu bucate, să stea câte-va luni sub o canti- 
tate enormă de apă. Este dâr de cea mai mare necesi- 
tate ca să se reguleze cât mai curând albia acelor rîuri, 
ale căror inundaţiuni sunt mai bine cunoscute şi cari dau 
loc la efluvii pernici6se sănătăţei locuitorilor din veci- 
nătate, căci: „Lucrările de desecare şi de drenaj fac so- 
lul propriu culturei şi prin urmare inofensiv omului 3),* 

    

  

1) Amb. Tardieu. Marais. Diet, d'hygitne publigue, tome 2, 
2) Lacassagne. Lucrarea, citată. -
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Il-lea. Presenţa marelui fluviu danubian, care decă 
ne adunce mari avantage prin lungul stu parcurs la 
fruntariile n6stre de sud, ne presintă insă şi marele 
desavantagiui prin faptul că malul său stâng fiind mult 
mai jos de cât cel drept şi adese ori mai jos de cât 
nivelul mediu la cari ajung apele in timpul inunda- 
ţiilor, fac ca ele să se reverse cu inlesnire şi ast-fel 
st constitue un lung şir de bălți şi mlaştine nesănă- 
tose mai pe tâtă intinderea sa. | 

Vorbind de frigurile pernici6se, D-nu Dr Obedenaru 
dice : „Sunt insă destul de dese la gurile Dunărei 
(Galaţi, Reni, Ismail). In acele locuri riul se revarsă ; 
apoi reintrând in albia lui, lasă pe margine locuri 
pline de un nomol infeet (puturos), de nu poţi trece 
pe acolo fără să'ţi astupi nările. Din aceste norie ies 
miasme mult mai otrăvitere şi pe cari vântul le duce 
la câţi-va kilometre de distanţă. * 

In resbelul Orientului, Dobrogea devenise pentru ar- 
mata francesă, un adevărat mormânt, se putea triumfa 
puţin prin dose mari de chinină, Dobrogea părea din 
acest punct de vedere, tot atât de pernici6să trupelor 
francese, cum insula Wolcheren situată la gura flu- 
viului Escaut, devenise trupelor englese. Se scie că la 
1809, prima August, debarcară acolo 50,000 soldaţi; 
La 30 Septembre, două treimi din armată erau inca- 
pabili de serviciu, şi mureau pe săptămână câte 250 
soldaţi. 

Acelaşi efect pernicios "l-am observat şi noi in tim- 
pul campaniei când armata nâstră ocupa de la Magla- 
vit, Moţăţei, Calafat, Poiana, Piscu, Rast, Beket, etc., 
pent la Turnu-Măgurele, malul Dunărei, Soldaţii cari 
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se scoborau la avant-posturi, de sigur 50% aveau a 
doua di frigurile. A trebuit chiar să se decidă, văden- 
du-se numărul mare şi necontenit crescând al bolna- 
vilor, a li se da câte 0,50 centigrame de chinină de fie- 
care soldat când pleca la post ca midloc profilactic. 

II-lea. Superficialitatea păturii de argil face ca multe 
localităţi chiar de la munte să fie palustre, căci ea 
constitue o piedică ca apa meteorică, sâu prin revăr- 
sări, sE nu se absârbă prin imbibiţie, dâr să zacă la 
supra-fața pământului căci nu pâte a pătrunde mai 
in jos. 

IV-lea. Întinderea, terenurilor cultivate din ce in ce 
mai mult. 

V-lea. Despădurirea sistematică a munţilor şi pădu- 
rilor de câmp. 

Ast-fel judeţe intregi chiar de câmp, care odinicră 
erau in mare parte acoperite de păduri, astă-di abia 
dâca au un pom, doui, in grădinile particularilor ; s. es. 
Teleormanul, cuvânt care in limba turcă significă „pă- 
dure nebună,“ astă-di nici o urmă de pădure nu se 
mai află in acest judeţ, ast-fel că decă Turcii ar mai in- 
tra în ţâră, câmp nebun ar fi numele ce ar trebuj 
s&i dea, căci nici un arbore numai esistă intr'însul. 
T6te acele păduri ce constituiau în timpuri meteresele 
naturale ale Românilor, atât in contra inimicilor cât şi 
in contra paludismului au dispărut cu desăvârşire. 

Acâsta a produs un mare rău: schimbarea condi- 
ţiunilor meteorologice, de care ne resimţim şi in urmă 
inmulţirea bălților. 

" „Despădurirea unui munte, este destruciiunea unui 
număr de parafulgere egal numărului arborilor ce se



152 
Pt 

taie; acesta este modificarea stărei electrice a unei 
țări intregi 1).« 

Despădurirea a fost răul cel maj mare ce am făcut. 
Tristele sele efecte se observă şi în alte părți. 
„Un fapt care ar putea fi neglijat şi care este de na- tură a dao preci6să învăţătură, consistă in aceia că in ve- giunile cu sol argilo-silicios Şi cu sub-sol impermeabil 2), cum e Sologne, Dombes, Gascone, despădurirea este ori- gina stărei actuale de lucruri, şi se pole legitim a atpi- bui acestei cause, landele, bărăganele, cotropirea, apelor, terenurile mlăştinose, stabilirea iazurilor, insalubritatea și depopulația. De aci. se pote ințelege cât beneficiu ar resulta de a readuce aceste locuri la starea lov priimitivă. De aceia pe acest princip sunt basate projectele de insăn&toşire ale Soloniei şi care consistă în stabilirea de canaluri, iriga- țiuni, drenajuri şi repădurire 3).« 

D-nu William Wilkinson, descriind caracterele phy- sice ale solului, faunei şi florei României, în un studiu publicat la 1849, etă ce dice despre Români : „In fine omul, cap de operă a naturei, este aci greoiu şi mâle. Fără pasiuni violinţi, fără energie in caracter, el ma- nifestă o repulsiune firâscă contra a tot felul de muncă 
corporală su intelectuală, Negreşit că aceste disposi- țiuni pot proveni din cause morale, der in România causele physice sunt cel puţin tot atât de active 2% D-nu Hâjdău %) voesce a combate acestă ideă susţi- 
a a NI INI II 

1) Arago. | 
2) Ceia ce este forte adesea ori la noi. 
5) Amb. Tardieu, Lucrarea citată, volumul 3. 4) Vedi «Istoria, critică a României,» pag. 169 Hăjdău, 1875, 5) Idem p. 170 şi inainte. 
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nută şi de Dr Obedenaru şi caută a artta că aceleaşi 
condițiuni erau şi mai inainte. 

D-sa dice, vorbind relativ de paginile măreţe ale 
Istoriei nostre : 

„Au atunci nu era in Muntenia tot felul de mla- 
ştine şi mocirle cu funestele lor efluvii febrifere ? au nu 
era o temperatură tot atât. de estremă in frig şi in 
arşiţă, in uscăciune şi in umiditate? au nu erau tote 
motivele morhide, pe câte vi le-au spus şi pe câte a 
uitat incă să ni le inşire Wilkinson, in cât le vom 
spune noi inşine mai la vale? 

Şi decă altă dată, în faţa unei presiuni physice ana- 
lâge, Românul de la Dunăre a putut să uimâscă lu- 
mea prin mărimea, personalităţii sele, cum der de nu 
se bucură el actualmente de aceiaşi imunitate contra 
aceleiaşi acţiuni exteridre? şi dâcă nu se mai bucură 
astă-di, apoi 6re prin ce specie de transiţiune, redo- 
bendindu'şi vechia” aptitudine, ar putea s& se bucure 
incai mâine s6u poimâne.“ 

D-nu Hăjdău uita că tâte se schimbă cu timpul, 
ast-fel că dâcă noi ne resimţim de efectele paludis- 
mului insutit ca str&bunii nostri, causa, este că pădu- 
rile au dispărut in mare parte, mlăştinele s'au in- 
mulţit, pămenturile de curând arate s'au indecit şi că, 
poporul se nutresce cu mult mai rău ca inainte, for- 
țat insă a munci necomparat mai mult. 

Inmulţirea principiului morbific, şi scăderea puterei n6s- 
tre de resistenţă prin condiţiunile nâstre de viaţă actuale, 
stă adevărata causă ce face ca paludismul să ne fie 
cu mult mai pernicios acum. Omul se Schimbă în bine 
Scu în râu după condițiunile mediului în care trăesce.
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„Aerul, apele, solul, sunt, in ordinea vecinie adev&- 
rată, indicată prin părintele medicinei, isvârele din care 
omul sârbe viaţă, şi a căror alterațiune pote nasce mala- 
tia şi morlea. A întreținea puritatea lor şi destrugEnd prin- 
cipiile vătimătăre care pot a se face stu impriştia, trebuie 
a tinde hygienistul şi trebuie a conlucra. tote methodele 
raționale de insăn&toşare. Ele se indrâptă în acest cas 
la conditiunile geografice, geologice şi climatologice a unei 
localităţi, şi pot consiste în acele mari lucrări de coloni- 
saţiune, de defrişament, de uscare şi cultură, care 
transformă puţin câte puţin faţa globului, şi arată in 
Gre-care mod, primik paşi ai civilisaţiunei 1). « 

Noi am schimbat in rău condiţiile hygienice ce influen- 
ţedă asupra aerului, apei şi solului, şi pentru acesta 
ne resimţim in 'un grad mai mare. 

Căci: „Tâte evenimentele se legă. O pădure despre 
nord fiind tăiată, se schimbă venturile, secerişul, arţile 
unei - tări, moravurile, guvernemântul. Noi nu vedem 
insă acestă inlănțare, a căria primă verigă, se află in 
eternitate 2). « 

În acâstă privinţă sunt esemple istorice. 
Ast-fel : 

„Egyptul, altă dată canalisat, drenat, era avut, in- 
floritor, şi avea gustul sciinţelor şi artelor. Astă-di 
canalele sunt distruse, apa zace pretutindinea, locuin- 
țele sunt nesănttâse; după humiditate, malatia, des- 
curagiarea, fatalismul şi miseria. Holanda este curată 
şi activă, pretutindinea apa este inchisă şi mănţinută, 

1) Amb. Tardieu, Diet, d'Hygitne publique, tome I, Paris, 1862. 2) Helvetius, Paris, 1818. Vegi «Istoria Critică» Hăjatu, tom 1, 1875, Bucuresci, 
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şi in lumea nouă, acest mic popor are cea mai fru- 
m6să colonie 1).“ 

Chiar D-nu Hăjdău, cu multă dreptate dice : „Uni- 
vea dintre pământ şi nm, pe basa căria se inalţă o 
naţiune, e atât de strinsă, in cât pământul resfrânge 
in tâte ale sle imaginea nâmului, şi nâmul r&sfrânge 
in tâte ale sele imaginea pământului 2). “ 

Păment cred că insemnă nu numai solul, der şi fauna şi 
flora de pe el! La ce ar fi bun un pământ sănătos ce nu are 
nimic pe el? Mai bine pătat cu mocirle der şi cu ce-va 
câmpuri agricole. Răul e insă când mlăştinele otrăvese 
atmosfera şi când câmpurile ce produc nu nutresc pe acei 
ce le muncesc cu sudârea lor. Acesta e casul la noi. 

VI-lea. Ne luarea, nici unei măsuri active pentru ca- 
nalisarea su scurgerea diferitelor bălți. 

Oprirea acestui rău. 
Din acestă causă in munţi chiar, paludismul este 

torte răspândit, şi mai numai din indiferenţă, căci gra- 
ție pantelor, scurgerea ar fi fârte uşoră. 

„Intoxicaţiunea palustră este mai frecuentă, de cât ideia 
de munte permite a crede acâsta, căci focarele de intoxica- 
ţiune sunt numerâse şijin totevăile, ce dau asil comunelor, 
sunt topile, helestee, smircuri şi bălt6e numerâse 3).* 

Tot D-nu Dr Manolescu, care a fost 9 luni medie 
în plasa Buzăului; tă ce dice relativ la disecarea pa- 
ludilor din acel plaiu $). 
  

1) Lacassagne. <Hygitne privâe et sociale» pag. 230, 1879, Paris. 
2) Hăjdiu, «Industria, naţională, faţă cu principiul concurenţei.» Bu- 

curesci, 1866. 

3) Dr Manolescu. «Jurn.- Soc. Seiinţ. Medicale» No. 14. 
4) Insalubritatea caselor din plaiul Buzăii, No. 9, al Jurnalului Socie- 

tăței Bciinţelor Medicale, Bucuresci, 1879.
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„Aceştia în plaiul Buzku ca şi in cele alte dou plaiuri, sunt in număr insemnat în lungul rîului Bu- zeu şi al afluenților lui. In jurul unor comune sunt paludi intreţinuți chiar pentru câte-va oca de peşte şi peniru plăcerea rațelor şi a gâştelor; ast-fel totă mar- ginea răsăritână a. Pătărlagilor, reşedinţa plaiului, este limitată de mai multe mici heleşteie, tot atât de infecte ca şi cea mai palustră baltă ; şi in com. Odăile, plaiul Pirscov, in chiar cătunul cel mai principal, este o baltă mare pentru păsări. In alte comune cu facerea unor părţi de şosea s'au stabilit paludi eterni, precum se găsesce in lurigul central comunei Cislaul, Vipereşti, etc. Topilele nu lipsesc nici la munte. 
Scurgerea lor şi inlocuirea cu o dărâmătură de mal plantată apoi nu sunt dificile, căci in general paludii sunt aprâpe de un rîu seu sub vr'un mal.“ 
Acest rău nu se observă, numai: la Buzău. 
Pote că acolo se observă mai puţin că in altă parte. Tâte judeţele de la munte, mai ales de când s'au despădurit sufer de efectele efluviilor palustre. 
Facerea şoşelelor şi a drumurilor de fer, au con- tribuit mult de aseminea prin terasemeniele ce lasă goluri apei, s6u care impedică scurgerea pâraielor. 
Unul din punctele capitale este că paludismul are o influenţă cu atât mai deleteră asupra locuitorilor unei ţări cu cât aceştia se nutresc mai rău. 
„Resistă mai bine (stă fără să pese) in contra miasmelor cei cari au un nutriment, o mâncare sub- stanţială (carne friptă) şi vin bun 9.“ 
„Germanii fixaţi in (eră de două generatiuni nu mai Piti dinti !) <Despre frigur Dr Obedenaru, 18783, Bucuresci,
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s6mănă cu Germanii cari au sosite răi fi 
(Germanii de dou generaţiuni) au fost modificaţi de 
miasme, de şi acestă modificaţiune este mai puţin 
pronunţată de cât la locuitorii ţărei ... Am dis că ur- 
mând cine-va un regim convenabil (nutrindu- -se fârte 
bine), poie resista in contra acţiunei miasmelor. Pen- 
tru acest motiv străinii nu sunt aşa des prinşi de fri- 
guri. Voim să vorbim de străinii cari nu observ pos- 
tul riguros impus de biserica Orientului D 

Acesta se probâgă şi prin faptul următor, căci se 
scie că Evreii fiind mai avuţi, se nutresc mai bine ca 
Românii. 

La 1872 D-nu Dr Obedenaru a făcut o statistică a 
intoxicaţiilor palustre după rase. 

Ast-fel din copii căutaţi in spital, Evreii atinşi de 
intoxicația palustră erau 5%hoo. 

Românii, Germanii, Bulgarii, Ţiganii, Ungurii, cău- 
iaţă in aceleaşi condițiuni presentau €hoo. 

La consultaţiile gratuite primii aveau 5%oo, cei-l-alţi 
53.00 2). 

Chiar din cifrele brute se vede un escedent suficient 
cu cele-l-alte rase. 

Trebue insă a avea in vedere două lucruri : 
1. Că s'a pus lângă Români, Germanii cari se nutresc 

cu mult mai bine, ceia ce prob&qă chiar D-nu DrObedenaru. 
2. Se scie că Evreul la cel ântâiu acces de figuri 

se presintă la spital. La cea mai mică sgârietură el 
alergă la medic. 

    

  

1; Dr Obedenaru, «Serisâre către Red. Românului» 1871, Iuliu. 
2) Vegi Dr Obedenarn. «Cercetări asupra intoxicaţiunei palustre». Bu- 

curesci, 1873.
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Românul in special, şi'mi aduc aminte bine de când 
am fost ca, secundar la spitalul de copii, că cu accese 
simple nu vineau, şi recurgeau la spital numai când 
erau in starea de cahexie avansată a acestei afecţiuni, 
precum şi a altora, 

j 
Mi s'a intemplat să văd Ovrei ce vineau acolo cu 

copii, fiind că li se păreau că nu au dormit bine noptea, 
pe când Româncele ne aduceau aprope cadavrul, ce adesea rămânea trecut intre eşiții din rubrica nsgră, 
şi la imputarea ce le făceam, ele ne spuneau, că câte ălea le-a mai făcut, şi descântece şi altele!... 

E o cestiune de cultură, de bună direcţie, ce noi 
nu am căutat a da populaţiunei n6stre nici chiar ce- 
lei urbane. 

Am făcut spitale, der benefici6dă in mare parte de ele străinii, pe când Românii dispar necăutaţi. 
Etă de ce cifrele de mai sus, cu tâtă diferinţa lor in rău, nu arată de loe adevărata şi trista stare in care se află populaţia Română vis-a-vis de cea străină 

in ce privesce efectele - paludismului. Românii sufer cu mult mai mult, din causă că se nutresc rău. 
Regimul ce ei urmâgă e fârte departe de-acel ce ej ar trebui s&şi procure, 
» Alimentele suficiente, siinătdse şi substanțiale sunt reco- 

mandate; ele vor trebui in acelaşi timp, a fi tonice Şi uşor 
stimulente. Usul moderat al vinului, liquorilov, der cu deo- sebire al cafelei, are o mare utilitate in localităţile mlitsti- 
nose. 4) 

„Va trebuisă se evite intrebuinţarea, ca băutură ap6să, 
a apelor ce provin din bălți stătătore, aceea a citernelor, 

1) A, Becquerel. 'Praită d'hygibre, pag. 293, Paris, o
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câte-o dată chiar aceia a puţurilor !) mai inainte de a le 
fi supus la, fierbere şi la aeraţie, s€u mai bine incă filtra- 
ţiunei pe cărbune animal 2). « 

EY sufer mai greu, din causă că se caută cu babe, 
seu neîngrijesc malatia. lor. | | 

Din acâstă causă ei presintă şi o mortalitate mai mare. 
Numărul celor atinşi de efectele paludismului la noi 

este enorm. Ceia ce probâdă gravitatea lesiunilor ce 
ele produc e că nenumărați pacienţi nu pot fi curați 
de cât stând şi incă mult timp in spital. 

Splinele enorme in ţ6ra n6stră sunt ce-va spăimân- 
tător. Streinii vădând descrierea, lor, ponderea lor de 
3—4 kilograme, mărimea lor chiar in timpul vieţei in- 
tauterine, durerile ce caus6dă, ei nu ar crede, căci 
acestea sunt atâtea fapte curise pentru majoritatea 
țărilor din Europa cari nu cunose bine paludismul. 

Phenomenele intoxicaţiunei palustre sunt fârte va- 
riate şi aşi putea, dice că % din forma tutulor mala- 
tiilor in genere, o imbracă adesea, şi intoxicaţiile pa- 
lustre. - 

D-lor Dr Obedenaru şi Marcovici, le vine pe de plin 
ondrea de a fi desvoltat prin scrieri şi clinici, atenţiu- 
nea mai multor generaţii de medici, asupra nenums&- 
ratelor forme cu care se presintă acestă afecţiune. 

In privința numărului celor atinşi, n'are cine-va, de 
cât a trece la ţeră, paliditatea mai ales a copiilor e 
cumplită, o paliditate pământâsă, hydremică la culme, 

1) În acest cas sunt apele in puţurile ce se află, in vecinătatea, unei 
mlăştine, sau a puţurilor ce se află inconjurate de bălți, ceia ce mai 
tot-d'a-una, e casul lanoi, unde fie-care e inconjurat de o baltă verde. Cel 
ce se apropie de ele se intozică şi prin apă şi prin aer. 

2) A. Becquerel, Trait€ d'hygitne, pag. 293, Paris, 
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burtele umflate din causa hypertrophiei splinei, lânce- delă, slăbiciune, ochii excavaţi, şi tâtă vara fierb in accese de friguri. i 
D-nu Dr Suţu, vorbind de numerâsele casuri de ma- nie palustră, âtă ce dice |): | „Sate intregi câte o dată sunt coprinse de friguri, şi rare ori un om scapă o vâră fără a le da tribu- tul de suferinţă, cu care adesea intră in iarnă, şi atunci aceşti 6meni slăbiţă şi iempiţi de -bolă, par nisce adevărate fantome. & | 
Căutând a proba natura acestor manii de origină palustră ce cededă Chininei, Hydrotherapiei, regimului ionic, D-sa aduogă: 

| „Acestă proposiţiune nu va părea de loc esagerată, dâcă se va cugeta la constituțiunea, geologică a României, ana din țările cele mai băltâse din Europa. Ceia ce is- besce, după noi, constituțiuneă şi fortele ţăranului Român este, nu alcoolismul, frecuent şi desastros în Oraşe, ci re: gimul alimentar vițios şi paludismul. In unele districte chiar, miasmul palustru lucregă ca o causă puternică de degenerescenţă a Poporului, fisică şi morală. Acest ade- ver n'a fost contestat nici de acei cari s'au ocupat de istoria României. Miasmele palustre au decimat popu- laţiunea unor localităţi mai tare de cât ce au putut face invasiunile străinilor. Oraşe şi sate, popul6se in timpul lui Herodot şi Strabone, au fost despopulate numai şi numai prin emanaţiunile deletere ale locali- lăţilor în vecinătatea cărora erau aşedate ). De şi re- 

  

1) «Alienatul in faţa justiţiei» De Suţu, 1877, pag. 148. 2 Vegi Hasdeu, Istoria critică a ltomânilor, vol, 1, p: 169 şi urmit, Edit. 1874.
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inoirea populaţiunei prin elemente străine se face ne- 
incetat, de şi civilisaţiunea invaţă pe Român a. lupta 
cu mai multă eficacitate contra relelor inerente pămân- 
tului stu, totuşi miasmul palustru „continue  a'şi 
exersa pernici6sa sa influenţă : Senilstatea precoce, le- 
siunile organice, apatia mintală » mortalitatea sunt mai 
pronunțate în România de jos de cât în muntenia, unde 
(iranul este şi superior fisicesce şi moralicesce. & 

Mortalitatea produsă prin acestă afecţiune şi mai 
ales"*prin diarrheele, dysentheriile, afecțiunile pseudo-ty- 
phice, etc., la care dă hascere, e enormă, 

Ast-fel intre 1872—78 cel mai mare număr de pa- 
cienţi căutaţi in spitalele Ephoriei din Bucuresci, au 
fost atinşi de acestă malatie. 

Etă mersul acestei malatii, şi spre. fericirea nâstră 
numărul lor merge descrescând : 

No, total al morboşilor Mectaţi Câţi Ia mia morboşilor 
de intoxicație palustră 

In anul 1872 192,104 2,133 176.2 
„1873 192,680 2,157 -170.1 
„1874 19,488 1,360 108.8 
„1875 13,596 1,335 98.1 
„1876 12,387 1,362 109.9 
„1877 10,022 1,952 195.2 
» 1878 19,346 1,456 117.9 - 

Astfel aprâpe 20 la % din totalul pacienţilor cău- 
taţi in spitale, sufer de efectele intoxicaţiunei palustre. 

Şi câte diagnose incă nu ar trebui schimbaţe tot 
în cadrul acestei afecţiuni. 

La eră, cel puţin 50 1a % din suferinţele sătenilor, 
trebue a fi puse pe socotâla acestui rău, 

- u 
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Apr6pe tâte lungorile î) fierturile, gălbinelele, vătă- 
măturile, urdinările, slăbiciunile, ameţelele, etc., etc., 
sunt produse prin efluviile palustre. 

Nu voiu uita nici o dată descrierea oribilă a aces- 
lei afecţiuni, ce ucide şi chinuesce copii, ce'mi făcea 
un preot de la Popesci, plasa Dâmboviţa. | 

Oraşe mari chiar, in ţeră nostră, au părţi din ele 
şi chiar in centru (cine nu cunâsce Cismegiul? ) care 
nu fac prin mocirlele lor de cât a infecta populaţia până 
şi a quartierilor mai sănătâse. | | 

La recrutaţia făcută in 1879, s'au respins de la 
sorţi 99 de tineri numai şi numai din causa splinei 
enorme. 'Trebue a, fi fost ce-va colosal, căci se scie că 
medicii nostrii sunt deprinşi cu acestă afecţiune, şi 
cunosc că adesea ori aceşti recruți in spitale sunt vin- 
decaţi prin chinină, 

La munte chiar, punctele cele mai inalte nu sunt 
scutite, mocirlele la noi sunt in tâte părţile, acesta am 
am avul ocasiune a observa de doui ani la Sinaia in 
Prahova. 

Mocirlele in ţera nâstră, sunt ca petele de murdă- 
rii pe hainele unora, şi in un cas şi altul causa e tot 
indiferența, şi deprinderea a trăi in dile. rele. 

Iarna chiar şi in regiuni muntâse acestă afecţiune 
se menţine, şi incă in un mod puternie. 

Intoxicația, sângelui de cu veră, ajunge spre! a tor- 
tura organismul şi in restul anului. 

Ast-fel la spitalul din Nâmţu, care era sub condu- 
cerea distinsului şi regretatului coleg Dr Ulea, s'a pu- 
    

1) Ei numesc lungâre, tâte afecțiunile typhice, typhoidale, EG casul 
cel mai frequsnt, typho-palustre (langâre, langor-is).
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blicat o statistică regulată pe câte-va luni. Făcâna 
suma totală a intoxicației palustre, €tă ce găsim Di 

SPITALUL DIN NEMŢU 

B B Total Câţi la miă 
Totalul bolnavilor căutaţi 718 408 1196 — 
Intoxicaţie palustră . 175 402 277 9460 
Pelagră . . 19 19 38 33.7 
Venerici simpli. . 35 10 45 49.9 

> syphilitici . 83 58 141. 195.9 
Totalul venericilor . 118 68 186 176.92 
Aceşti 1196 pacienți sau căutat de D-nu Dr Ullea 

in 1877, intre luniu-—Decembre, şi 1878 Ianuariu 2, 
Acelaşi lucru găsese şi in un studiu al D-lui Dr Ma- 

nolescu, citat mai sus, in care vorbind despre princi- 
palele afecţiuni de care sufer locuitorii plaiului Buzău, 
dice : 

„In prima, linie este intoxicația palustră, care se ma- 
nifestă până la cachexia cea mai profundă. In cea mai 
muntosă comună din munte, Gura-Seghei, am căutat 
mulţi suferind, intre care am observat un tînăr de 20 
ani, cu: oedem general şi cu tâte caracterele ce consti- 
imesc cachexia palustră, şi o familie in care din 5 co- 
pii, 4 şi muma aveau manifestaţiuni palustre sub _di- 
verse forme. In general frigurile domină în tote Co- 
munele î).“ 

  

D Vegi Nosographul spitâlului din Nemţu, No. 1. 
2) Vegi «Nosographul de Nemţu,» Dr Ullea, 1877-—1878. 
3) Vedi pag. 146. «Jurn. Soc. Sciinţ. Medicale» No. 3, 
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Ţările miasmatice sunt der un adevărat mormânt 
pentru naţiunile ce le locuesc, 

» Vederea singură a acestor țări, ca şi a speciei ce „le locuesc, aduce tristeţa, in suflet. Ele sunt un Mor- 
mânt pe marginea căruia locuitorul târasce dureros 
scuria sa esistență, şi a căruia adâncime pare a o mesura, in fiesce care di... EI este bătrân la trei-deci. 
ani, când ajunge, şi se pierde la patru-decă 1). « 

Der Francesii s'au pus pe lucru. Cine nu a admi- tat la Exposiţia din Paris din. 1878 lucrările lor de repădurire a munţilor, râpelor, landelor, terenurilor 
nesăn&t6se. 

Plantarea. eucaliptului în Algeria a făcut prosperă 
acestă colonie, şi mai pre sus de tâte s'au răpit din bălțile constatate omorâtore, prin repeţite plantaţii de arbori, terenuri intinse, ce s'au dat fecunde agricultu- 
Tei; ast-fel este cu valea pestilenţială de la Mitidja 2). Nisipurile Landelor amenințau tâtă partea centrală de sud a Franciei, pământurile mlăştinâse din acâstă parte insalubre, erau imposibile de locuit, atunci un ministru instruit şi cu dor de țeră, plantă cu bragi ace- ste localităţi. La 1861, erau acoperite cu păduri 140,000 heciare, din vechile lande şi dune. Acâsta numai in Gasconia! Ei pot a fi mândri şi a ice ca Ovidiu, că: mlaştine lung timp sierile, au devenit pământuri cul- livate şi fertile, a căror producte nutresc oraşele vecine, 

Ele aduc in acelaşi timp un enorm venit Statului 
prin lemnul, therebentina, colofanul şi vEnatul ce scot 

    
1) Mâlier, «Sur les marais salants,> 
:). Vedeţi pentru lucrările colosale in acest sens : <Sur la mission de chottes,> par le capitaine Roudaire, Paris 1877.
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de acolo. Adăogaţi că in fie-care an pădurile se inain- 
tedă in plantare spre țErmuri şi se taie şi ară spre 
centru. | 

La noi in partea de jos a Doljului şi a Teleorma- 
nului avem adevărate lande; nisipurile şi bălțile au 
acoperit totul. Cine nu'şi aduce aminte cu desgust 
de satul Poiana ce era centrul ales spre conducerea 
armatei, unde fie-care casă, pe o intindere de 5 kilo- 
metri, avea alăturea o baltă verde tot atât de adâncă 
ca şi casa cel puţin. Cine a uitat Simonal Sacharei, ce 
ducea nuorii de nisip ce ne ineca şi orbea. Cine nu'şi 
reamintesce starea acelor săteni şi ceia ce a suferit ar- 
mata nstră, 

„Este timpul s& vorbim ce-va de acestă importantă 
cestiune. - 

Trageţi o linie de la Cetatea şi până la Turnu-Mă- 
gurele, şi uitându-vă pe charta statului-major, sâu vi- 
sitând acâstă localitate, veţi vedea uşor că cel puţin 
5 din acestă parte sunt acoperite de nisipuri. Aceste 
dune, adevăraţi munţi de nisip, sunt aşa de mari că 
adesea şoselele judeţene trebuie să le incongiure. 

Ambulanţele n6stre cu câte 4 cai, de şi g6le, erau 
peste putinţă a străbate printre ele. 

Pământul dintre aceste dune e cu totul nisipos, aco- 
perit de o uşâră vegetaţie şi adesea mocirlos, s€u in- 
destrat cu bălți in regulă. | 

Acestă tristă cucerire, a nisipurilor. asupra terenuri- 
lor agriculturei este recentă şi ea face progrese mari, 

Locuitorii ne ar&tau părţi de ale lor ce câţi-va ani 
mai inainte erau acoperite cu grâne şi care acum pur- 

„tau o pavădă de nisip.   
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Causa ce a produs acestă tristă stare de lucruri, e tăierea pădurilor şi luncilor ce omau natura] malul. stâng al Dunărei ce este jos şi nisipos, 
In dosul acestui zid de păduri agricultura putea lesne prospera, 

Sau tăiat aceste păduri, cum sau tăiat tâte cele alte din ţeră. Nisipurile ne mai fiind fixate, au deve- nit uscate şi lesne de transportat prin vânturi. 
Vântul constant ce domină acestă localitate, e para- lel cu cursul Dunărei : Verciorova-Cetatea. 

„Acesta e vântul ce merge pe albia Dunărei, der el nu face tâte cotiturile Dunărei, spre esemplu : Vidin- Lom-Palanca. E] apucă, direct câmpii, până ce pe la Turnu-Măgurele reintră in albia dreptă a acestui fluviu. 
Luând de pe malul despădurit tote aceste nisipuri le duce in centru, contribuind la acâsta şi malurile despădurite ale Jiului şi delia internă, a acestui rîu. | Decă nu ne vom grăbi a planta aceste localităţi, s6u cel puţin a respecta luncile naturale ce se produc acolo, o mare parte din terenurile agriculturei - vor fi luate, spre mai marea, miserie a acestor locuitori. 

SE ne ferim Srăşi, a tăia pădurile Dobrogei, căci din causa schimbărei cursului Călăraşi-Brăila, uşor vom face din acâstă țeră un adevărat desert căci ven- turile Dunărei trecând pe d'asupra vor umple-o cu ni- sipuri ca, şi partea, sudică a judeţului Doljiu. | Der ce am făeut noi pent acum pentru a remedia la aceste rele? Abia am uscat balta de la Icâna, şi mai avem Cismegiul alăturea, şi Dâmboviţa infectă ce este drumul cel mare spre cimitir. Bărăgane intregi, bălță cu miile sunt in fie-care judeţ şi ce am făcut? nimic.
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Vântul dominant al Bucuresciului e N.E.E. in di- 
recţia Bulevardului sâu E. aprâpe acelaşi lucru. 

Acest vânt spală mai ântâiu tâte efluviile din bălțile 
ce fac câdă de la apa Călinei, Valea-Moştiştei, Pasă- 
rea, Cernica, Panteleimon, Mărcuţa şi ast-fel saturate, 
pline de otravă, intră in capitala ţărei. 

Etă de ce suferim atât de friguri. 
Nu ne pricepem şi nu voim cel puţin a respecta 

pădurile actuale şi a planta incă în acâstă parte, ast- 
fel că aceste vânturi incărcate cu efluvii să se filtrede 
şi să se purifice prin ele. Acest lucru 7] cunose până 
şi s&lbaticii Guianei care pun corturile lor in dosul 
arborilor ce?i despart de bălți. 

Lancisi, atribuia insalubritatea clasică a Romei, tăie- 
rei unei păduri ce o apăra contra vântului care sufla 
din spre mlaştinele pontificale. 

Acelaşi lucru se petrece cu Bucuresciul şi cu nenu- 
mărate oraşe din România. Satele se pot număra cu 
miile. 

Acestă neglijenţă a. nostră dă nascere la grave afec- 
țiuni şi stări pathologice. 

„Doctorul Lefevre asigură că mlăştinele din Brouage 
trimet efluviile lor pent la Rochefort, depărtare de 7 scu 
8 kilometri. Se scie asemenea, că efluviile urmedă exact 
direcţia vânturilor: acel care sufla de la est peste Io- 
landa aducea febrile pe costa Engliterei. D-nu Mâlier a 
signalat acelaşi fapt pentru mlaştinile din impregiuri- 
mele oraşului Marennes, carele este atins stu preservat, 
după cum vântul wine de la ost stu est e 

  

1) Amb. Tardieu. Lucrarea citată, volumul 2. 
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„In 1826, frigurile datorile bălților, după ce au de- solat, epidemicesce Holanda, trecură marea, grație ven- turilor de la, est, şi făcură de o dată invasie în Engli- tera, unde se năpustirăcu violenţă. Spitalul de la Wool- wich, unde febra intermitentă este excesiv de rară, au priimit atunci până la 300 casuri; singură comuna Marston numără 925 morţi din o populaţie de 300 in- indivigi 1)« 
Etă, ee scrie unul din distinşii medici Români D-nu Dr Obedenaru, despre relele paludismului: 
„In ţările cu miasme, debilitatea abituală, constitue pariea cea mai de căpetenie a corpului şi a moralu- lului la omul din popor ; adică corpul lui, constituțiu- nea, lui, este tot-d'a-una debilă, cu puţină putere; mo- ralul lui este cum 7] descriserăm mai sus, In acestă i6ră la Gmenii din Popor, starea de sănttate este 0 ade- vărată stare de boli. Acâsta se observă la cea maj mare parte din ţăranii câmpiilor din România. Fe- meile, copii şi o bună parte din Gmeni, au figura de o culdre gălbue particulară şi caracteristică. Au puţină forță musculară (putere puţină); sunt leneşi de e ce-va, rar, insă acesta este o lene pentru care nu este ni- meni in drept să le facă imputări, pentru că lenea este resultatul b6lei, resultatul unei adevărate otrăviri, de 6re-ce miasmele, care din aer au pătruns in corp sunt o adevărată otravă... „i 

„Uitaţi-vă la țeră- când mai multe femei sunt adu- nate la un loc, şi veţi vedea că ele nu şed drepte, ci plecate inainte şi rezemate pe genunchi su cu spa- 
DI DI 

D M. Levy. Traite d'Hygidne, tome I, pag. 420. 
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tele rezemate de ce-va; ele nu țin capul drept in sus, 
ci cam plecat la o parte; ele nu duc privirile de la 
un loc la altul cu vioiciurie, ci fixedă (pironesce) ochiul 
mai mult: timp pe acelaşi lucru, se uită lung la el, 
şi numai cu incetul mişcă capul şi duc ochii ca să 
vedă alte lucruri; in sfârşit, ele ţin braţele lăsate in 
jos ; cădute, par car fi de cârpă 1).“ 

Tristele efecte ale paludismului le putem videa şi din 
tabloul alăturat, ce ne-au servit a arăta şi degenerarea 
n6stră. 

Se vede lesne diferenţa ce există intre judeţele de câmp 
unde avem multe mlăştine şi intre-cele-alte. 

La munte, grelele condiţii de viaţă, contribuie de ase- 
menea. la pierderea n6stră. 

Judeţele intermediare sunt relativ mai favorisate. 
  

        
  

Bossi 2), vechiu prefect de district, a constatat pen- 
tru anii 1802, 1803 şi 1804, progresiunea următâre 
a mortalităţei, în Francia : 

i) «Despre friguri.> Bucurescă, 1873. 

2) Citat de Michel Levy. 

Ş Media Anii 1874 1879 ne 
1874—19 

e e e 
9 „SI e s O „Ss 

Judeţele 5 E E să E 3 g£| ţ 4 E $ a Ss s|a E să 
SE 8 SEA SEA 

Câţi la mie ne . - 
având talia. . 61.3, 50.0, 62.6 16.0, 20,4 27.9 | 38.6, 35.2, 45.2 

Câţi la mie scu- 
tiți p. înfirmi- i 
tăi „ . . . 165.8,122,7,2171 172.2, 113.3, 135.2 [169.0, 118.0 176.1 

Câţi la mie ne 
desvoltaţi . . 12.8, 20, 36.4 105.4, 6,4, 137| 591, 423, 25.0] 
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In comunele de munte: 1 mort anual] la 38.3 loc. > » o t&rmuri 4 , » „966, > » » de câmpii 
semănate 1, p 5946, , > > demlăştine 
şi bălță 1 » » „908, Perniciositatea localităţilor palustre pentru cei ce le locuesc se pote constata şi prin următrele date sta- tistice. Se scie că un călător intrebând pe un locuitor al unei regiuni de acestă natură cum 'trăesc, el răs- punse: „Noi nu trăim, noi murim ! « Acâsta se adeveresce prin faptele de tâtă diua. 

Ne mirăm de aseminea. de desele epizootii ce pus- tiesc era, de scăderea numărului vitelor nâstre cu care (era se fălea, şi mai ales de rasa lor degenerată. Causa insă este tot paludismul. 
„Animalele chiar sunt influențate de miasme, in- fluenţă pe cari cei vechi 0 cunosceau forte bine şi pe care 0 căutau in bojâcele victimelor, când voiau a'şi alege locul unui oraş !).% 
„Este constatat că vitefe pier iute în ţările mlăştindse, precum in Bresse şi in Sologne, şi că rasa cailor şi a "boilor se degradă visibil ; animalele sunt în genere mici, slabe şi putin active, şi epizootii mortale le ucid la dre- care epoce 2),* 

Plantarea arborilor este ce] mai bun midloc pentru a combate humiditatea solului, şi de aci puterea eflu- viilor, 
| 

Sunt unele plante cari par a avea o deosebită pro- 
1) Lacassagne. <Prâcis d'hygitne privee et sociale,» Paris, 1879, 2) Amb. Tardicu, Lucrarea, citată, volumul 2,
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prietate de a trece prin ele ca prin nisce filtruri apa 
solului, şi a o ceda atmosferei. 

Ast-fel Hales, observă primul acestă utilă proprie- 
tate la planta cunoscută sub numele de Flgrea Sorelui 
(Helianthus annuus) pe care a vădut'o transpirând in 
acest mod in timp de 12 ore, una livră şi 14 uncii 
de apă. 

Aceiaşi experienţă s'a făcut mai sciinţific incă la 
1811, Iuliu, de către D-nii Chevreul, Desfontaines şi 
Mirbel, cu e plantă de aceiaşi speţă ce măsura in inăl- 
țime 12,80, şi a căreia rădăcini se aflau in un vas 
smălţuit, coperit de o fâie de plumb c ce dădea, trecere 
trunchiului plantei. 

Apa ce a sustras solului pentru a o evapora in urmă 
in timp de 12 ore a fost de 15 kilograme! 

Este adevărat că in fie-care oră se turna la rădă- 
cină o câtime de apă pentru a ţine pămăntul la ace- 
laşi punct de saturație, 

La noi ţăranii plantdă forte des acestă plantă in- 
tre porumburi şi in grădine. Ar trebui plantate cu 
deosebire părţile humide, vecinătăţile mlăştinelor şi in 
oraşe “părţile cele mai de jos. S'ar purifica ast-fel ae- 
rul profitând şi de seminţele acestor plante, cari dau 
un uleiu fârte căutat şi bine plătit. 

In darea de sâmă ce aceşti trei Domni făceau des- 
pre experienţa cu Florea, Sorelui şi relativ la utilita- 
tea plantaţiunilor, ei giceau : 

„Se vede deci cum apele ce pătrund din afară in 
intrul solului cu ..materiile organice alterabile şi mate- 
rii saline, sunt in timpurile bune sustrase fără ince- 
tare de către vegetale, cari răspândesc cea mai mare    



AR. na 

parte in atmosferă, după ce au fizat o porțiune ca ali- ment din preună cu materiile organice şi sărurile ce ele țin în disoluţie.« 
Seu aceste materii organice, şi mai ales in presenţa Gre-căror săruri anorganice, sub influenţa,  căldurei şi luminei, se descompun in acid sulfhydrie şi alte par- ticule toxice organice, numite efluvii, malaria, produ- cătore a atâtea bâle şi stări febrile. 

Cel mai bun lucru insă sunt de o dată lucrările de uscare şi repădurire. 
„Drenajul presintă un interes capital, pentru hygiena publică. Nu mai este Permis astă-di a pune în dubiu ac- unea sa eficace asupra însinttoşirei aerului 1, „Aplicaţiunea unuj bun drenaj cere inaintarea de fonduri destul de importante; der e] presintă curând o largă remunerație a acestui capital in crescerea extremă a productelor obținute 1). « 

In Francia lucrările de irigaţii, uscare şi repădurire, incepute la 1853, au produs deja resultate bune sur- prindătâre. 
- 

Din punctul de videre economic stă resultatele ob- ținute pentru stat: 
Câmpia de la Forez a consumat 7 milione, pentru a nu mai fi „un focar de pestilenţă “ şi terenurile vendute au produs 24 milione. | Câmpia de la Valence (Drâme) in curând, căci lu- crările nu sunt cu totul terminate, va da 20 miliâne ! Gura. Senei pentru a căria canalisare se cheltuesce 
DR a 

1) Amb. Tardieu. Lucrarea citată, vol. 2, 2) Amb. Tardieu. Locul citaţ, 
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17 miliâne va da Statului în mai mult 33 miline şi 
jumătate. . 

Etă resultate mai mult de cât incorajătâre, ce ar 

putea să ne facă lesne s& videm cât am profita noi, 

uscând nenumăratele bălți şi mlăştine, ce nu ne dau 
absolut nici un beneficiu de cât Mortea, 

Cât am câsciga de asemenea uscând o mare parte 
din lacurile intinse ce megiesc ţărmul stâng al Du- 
nărei. 

Cât de aseminea am câsciga dâcă am aplica Bără- 
ganului din Ialomiţa. şi la atâtea altele din ţsra n6s- 
tră, o bună systemă de irigaţiuni, şi numai in acest mod 
sar ridica indecit st fim bine convinşi venitul acestor lo- 

calităţi, contribuind tot o dată la avuţia particulară şi 
naţională. 

Intru cât privesce beneficiile hygienice, 6tă incă un . 

resultat obținut deja. 
Les Dombes, la sudul orăşelului Bourg-en-Bresse, 

erau unele din „ţările blestemate.“ Starea drumurilor 

nu permitea căruţelor de a transporta de cât a patra 

parte din incărcarea ordinară. 

lazurile ce acopereau 19,215 hectare r&spândeau fii- 

“gurile şi -mârtea in imprejur. 

La 1853, s'au inceput transformarea ţărei. Acum, 

grâul a inlocuit pe câmp secara şi ovăsul. Trifoiul 

cresce pe paragenele vechi; fânețele artificiale şi via 

inlocuesc terenurile ce erau ne cultivate ; în acelaş timp, 

frigurile mai că au dispărut. Durata vieţei medii, care 

se redusese în aceste regiuni la 25 ani, se ridică as- 

tă-di la 35). 
  

") Lann6e scientifique et industrielle par Louis Figuier, 1880,pog. 485, 
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D-nu Drouyn de Lhuys reamintesce in raportul stu către Societatea de Agricultură din Melun „că D-nu Cuthbert Johnson, care a percurs Englitera in tâte sensurile, timp de 40 ani, a constatat că operaţiunile de uscare (drenaj) a schimbat pentru a dice ast-fel, - climatul acestey regiuni ; că in districtul mlăştinos Lin- colnshire, ceţile au scădut cu nouă decimi in intensi- sitate, şi că sănătatea locuitorilor s'au întărit forte mult. « D-nu Barr6 de Saint-Venant raportedă că: „in dis- trictul Kelso, in Scoţia, de când s'au executaţ lucrările de canalisare, frigurile şi hydropisiile, care formau „aprope jumttatea malatiilor, au dispărut mai în sntre- gul lor 5. E 
„Eiă resultate ce nu maj au necesitatea de comentarii şi cari dâcă ar trebui să servescă cuiva de esemplu şi stimul, apoi in prima linie suntem noi, 
Nu ne trebuie der, de cât bună-voința in a aplica corect cele ce cu succes s'au făcut in altă parte, Banii se găses lesne, căci am găsit pentru copilării credet, cum nu sar găsi pentru lucruri ce vor ridica va- l6rea imobilului, 
Aceste lucrări der ar trebui neapărat făcute şi la noi. Systema n6stră administrativă actuală, modul cum se fac lucrurile ce concernă hygiena, lăsată pe s&ma unor persâne cu totul ne instruite, se opun mult insă la o bună reuşită, 
Răul este chiar in faptul prea marei descentralisări, cu î6te că se strigă mult incă că may trebuesce mă-' rită sub autonomia administrativă, din causă că nu avem DIN PI II IRI 1) Vegi Amb. Tardieu. Art, Drenage. Diet, d'hygi&ne publique, Tome I, Paris, 1862, 
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incă 6meni cu sciință, iniţiativă şi oneşti pentru 
acâsta. "Mi place să spun lucrurile cum sunt. Ă 

Comitetele judeţene, consiliile gomunale, adesea sunt 
nisce adunătură de ex-funcţionari, patronaţi de admi- 
nistraţia centrală; puşi acolo ca să se căpătuiască, s6u 
pentru ca guvernul să dispună de voturile şi influenţa, 
lor in alegeri. 

De aceia, ei se căpătuiesc in realitate şi avem trista 
privelişte a vedea pe aceşti domni trimițând copii lor 
în internatele din ţâră şi Paris, unde se plătesce de 
aceste comitete pentru a face dreptul, bacalaureatul, şi 
a se plimba cele mai de multe ori! Ar trebui să nu 
se mai permită acâsta, st nu se mai aprobe aceste 
burse de cât după concursuri, şi numai, absolut pen- 
tru ramurile ce nu se pot face in ţâră. 

Atunci, banii cheltuiţi pe bulevardele Parisului, ar 
servi s& usuce bălțile din satele nostre! 

Atunci medicamentele s'ar da pe o scară mai. in- 
tinsă medicilor de plasă. 

Etă un esemplu cum se ingrijesce sănătatea. pu- 
blică 1). 

„In timp de dysenterie in 19 comune, după reclama. 
țiunile pentru medicamente, am obținut telegrama : 
„Până la. realisarea disposiţiunilor, intrebuinţaţi medi- 
camente domestice.“ Disposiţiunile au fost ordine, cari 
penă la primari "şi-au trezit puterea şi efectul cel mai 
mare e că primarul “convâcă consiliul ca să supuie 
aprobărei sume pentru medicamente, etc. In definitiv 
am recurs la zâmă de câjă de gorun şi de corne, etc. 
  
  

1) Vedi: «Dificultăţile, serviciului medical» Jurnal. soc. sciinţ,. medi- 
cale, No. 14—1879, N. Manoleaca, 

       



4% nare 

Aceste singure consideraţiuni sunt de ajuns ca să se suprime rolul principal de intermediator al administra- 
țiunii intre medie şi bolnav, modificându-se serviciul, 

Nu s'au esecutat ordonanţe, pentru că s'au tacsat la farmaciă 22 lei in loc de 20 alocaţi in budget.“ 
Sau vădut insă cumperându-se fârte multe medica- 

menie, adesea ne necesare pentru a face dever cutărui 
farmacist. 

S'a văgut de aseminea tipărindu-se diferite condice, 
formulare, absolut inutile, numai pentru a se face gheşeft cutărui tipograf, membru in comitetul judeţian, 
ce oferea un preţ scădui !,.,.. 

Şi Câte!..... Şi câță!...., 
Un medic de plasă, doctor tânăr, instruit şi cu multă bună-voinţă, de câte ori se adresa pentru me- dicamente, căci 6meniă muriau cu sutele (in timpul şi după campanie), şi dăceau cu miile, D-lor r&spundeau că capitolul acesta e gol pentru acel an, de şi era in luniu. 

| Ast-fel bietul om de ruşinea Gmenilor nu se maj ducea in plasă! 
El făcea Hydrotherapia (!! ) chiar in contra friguri- lor, numai pentru a căta pe cât se putea şi a le spune ce-va, căci nu hydrotherapie raţională putea face in ast-fel de condiţii. | 
Der câte capitole erau deschise in acelaşi timp al- tor medicamente reconstituante multora din pungele acelor domni. 
Acel medic le “presintă un proect de uscare â o mulţime de bălți ce erau mormântul celor din inpre- jur şi le arătă că nu va mai fi atunci necesitate de a 
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prevedea chinină pentru cei cu friguri şi in acelaşi 
timp se va. da agriculturei un teren sănătos, 

Der risul omului in nesciinţă se manifestă, 
„la lasă-ne in pace, D-le Doctor, D-ta ai să schimbi 

lumea, dâră nu va muri lumea din câte-va bălţi.« Etă 
răspunsul nostim; dâcă nu mă inşel acest specimen era 
membru. şi in consiliul de Huygienă al judeţului !..... 

Acâsta e icâna marei majorităţi. 
Cu aceştia să avem o administraţie, cu aceştia com- 

plectă descentralisare? ... 
Cum s'au făcut şi se fac in fie-care di şoselele in 

ieră, şi după cum țăranul s'a pus cu atâta bună voinţă 
la facerea lor, tot ast-fel star putea face şi lucrările 
de insănătoşare ale terenurilor. | 

Der câte fraude nu s'au făcut cu aceste dile de pres- 
taţie, câte din ele nu au fost intrebuinţate pentru alte 
scopuri, ducend chiar poştii intregi pe bieţii ţărani. 

Câte piei nu li s'au luat pentru aceste şosele. 
Câţi nu au rămas cu pogonele  nelucrate, luaţi la 

şosele tocmai in timpul lucrului de câmp ! 
Pentru a face der acesta, in acest mod ne trebue o 

administraţie corectă, cinstită şi cu milă de aceşti co- 
pii minori ai naţiei, ef cari sunt in adevăr hasa, der 
de care nimeni nu se ocupă. 

In acelaşi timp şi in raport cu averea sa, fie-care ar 
irebui s& coniribue la aceste lucrări de insănătoşare 
comunale, 

Trebuie der mai ântiu bine cunoscute intinderile lo- 
calităţilor mlăştipose din ţeră, şi în urmă a se face 
o lege prin care să te oblige proprietarii acelor lacuri 
ca, in termen de trei, maximum 5 ani, pentru lucrări mai 

12 
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mari, să se insănătoşede acățe lacuri. Acei ce vor de- 
clara a nu le putea face singuri aceste lucrări trebuie ca 
Statul săi expropiede, şi in urmă insănătoşind acele 
locuri să le vândă. | 

Ast-fel se vor da agriculturei terenuri intinse, se va 
aduce un beneficiu Statului şi in acelaşi timp se va pu- 
rifica aerul de efluviile pestilenţiale ce omâră şi degene- 
reqă populaţia n6stră. _ 

Pentru cele mai importante s& contribue judeţul 
intreg. 

Er acelea ce cer mai multă sciinţă şi cheltuială să 
se facă de ţeră. | 

Ţeră!. .... s& nu uităm proverbul vechiu: „Bună 
țeră, rea toemelă.* La câte nu se aplică acesta! 

Epitropiile ce dispun de mari domenii, dâr mai ales 
Domeniile Statului ar trebui să dea esemplul cel mai 
sirălucit in acestă ramură, in repădurire, in agricul- 
tură corectă şi administraţie bună a moşiilor. Câte insă 
nu s'a dis cu dreptate de indolenţa lor, câte sunt incă 
de făcut şi cât lasă adesea de dorit. 

La noi pentru a ajunge copist trebue a depune con- 
curs şi a avea bacalaureat. Pentru a fi ministru, mem- 
bru la cea mai importantă ramură, etc., nu se cere 
studiu special, nu se cere nimic serios; se cere insă 
absolut prietenia, şi protecţia cutăruia s6u cutăruia, se 
cere st nu faci nimic, st nu faci atenţie la gheşeftu- 
rile şi hoţiile ce se fac, se cere ca să ajungi la: tâte 
in fine... influența in alegeri. A 

In ţâra Românâscă nu sciinţa, nu onestitatea, sunt 
cumpăna. cu care se ridică sus Gmenii. Departe. Câte 
voturi ai in judeţ s6u capitală, câte rude, amici, etc.,
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la alegeri, acestea decid de qualitatea persânei ce se 
va pune in capul afacerilor. Să fii bine susținut de 
partida cu care votedi; în urmă spândură şi taie! 

E trist, der e aşa. 
Uitaţi-vă şi vedeţi. 
Cu tâte acestea să sperăm !



MALATIILE VFNERIENE ) 

«D'intre malatiile ce pot afecta, speța, 
umană prin midlocul contagiunei şi care 
să aducă societăţei mai mari prejudicii, 
mu este nică una mai gravă, mai pri- 
mejdidsă şi maă mult de temut ca Syphi- 
lisul. Sub acest raport nu mă tem afi 
desminţit dicând că desastrele, ce el 
aduce după sine, coverşesc nenorocirile ce 
au exercitat tâte ciumele, care din timp 
au Venit să arunce spaima în miglocul 
sociătăților. > 

Parent-Duchatelet, „De la prostitution dana 
la ville de Paris.* Tom, 1, page 603. 

Unde miseria, cresce, populaţiunea scade, insurăto- 
rile sunt impuţinate, relaţiunile sexuale clandestine 
cresc, prostituţia se desvoltă, şi atunăă malatiile vene- 
riene se presintă, 

Tot atunci o nouă şi puternică armă de destrucţiune 
physică şi morală se adaogă şi acâsta este syphilisul. 
  

1) B6le lumesci. — Cele syphilitice sunt numite popular : Sfrenţie, cu- 
vent conrapt din Francia, malla Franca, după cum a făcut Sfranţud din 
Frances.
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Ţâra nâstră virgină mult timp de aceşt rău, a fost 

syphilisată în mai multe rânduri, in focarele sâle prin- 

cipale, de către diferite invasiuni făcute in acest se- 

col; în urmă de imigraţi şi de către cei ce o impor- 

tau din voiajurile lor. 

Austriacii ne-au adus mai mult şancărul indurat, 

prin gradul lor mai inaintat in civilisaţie şi prin pro- 

ximitatea lor şi necontenitele incursiuni ce şi ei au su- 
ferit de la Francesi, unde malla Franca, era. mult mai 

răspândită la inceputul acestui secol. 

Ast-fel că „la 1869 armata austro-ungară număra 

16,998 venerici“ ceia ce este o proporţiune destul de 

mare 1). 

Rusia ne aduse la inceput pe lângă jocul de cărţi 

şi Blennorrhagiile sele virulente, in cât „sculament ru- 
sesc“ este cuvântul ce se dă la oră-ce scurgere speci- 

fică mai abondentă. 

„ Blennorrhagiile aceste acute şi cu fenomene inflama- 

torii, probedă 6meni cu o constituţie virgină şi mai 

ales forte, căci nu ori-ce organism pote a se surex- 

cita până a produce o iritaţie atât de forte a uretrei, 

in timpul relaţiilor sexuale, s6u care căpătând germe- 

„nul stu, să pâtă a face malatia cu phenomene atât de 

grave inflamatorii. 

Acum in urmă insă Rusia a contribuit mult la sy- 

philisarea ţărei, atât prin relaţiunile s6le comerciale cu 
noi, cât mai ales prin marea masă de trupe ce ea a 

trecut prin ţâra n6stră. 

Rusia astă-di din causa administraţiei, lipsei de po- 

1) Vedi pagina 486. Julien. « Trait€ pratique des maladies vânoriennes.> 

Paris, 1879. 
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liţie hygienică şi relei ingrijiri a populaţiunei rurale, e 
pe cea mai rea irâptă din Europa. 

Vom vedea insă că şi noi am făcut mari progrese 
şi că dâcă nu se vor lua măsuri urgente vom ajunge 
cu totul in starea tristă in care se află adi populaţia 
urbană, su parte din populaţia rurală a ţărei. 

Pentru a vedea intru cât armata rusâscă a trebuit 
să ne infectege era nostră, să vedem mai de aprâpe 
ce se petrece la «i. 

„Syphilisul este in o stare ast-fel in Rusia, după 
D-rul Podolinsky, în cât el constitue principalul flagel 
al populaţiunilor rurale, cu deosebire in Sud. Guver- 
namentele Kiew, Pultawa, Tchernigow, sufer mai mult, 
A treia parte din populaţia dre-căror sate este conta- 
minată. La Jaroslawka, spre esemplu, din 120 fami- 
li, 30 sunt syphilitice, 64 numai sunt scutite. De aci degenerescenţa Populaţiei şi o mortalitate enormă. Nici un 
membru al unei familii syphilitice a acest din sat nu irece peste 60 ani. In 27 ani au fost 124 merţă, su 
4.15 in cele 30 familii contaminate, pe când cele- l-alte 64 nu au dat de cât 176 morţi su 2.75 de familie. Acesta constitue der o diferență de 150 la 100. 

Hereditatea şi insurătorea sunt cele două cause 
principale a. acestei deplorabile propagaţiuni :).“* 

Acelaşi lucru se descrie şi de alţi autori 2). 
a RI II 

1) Syphilis. Garnier. Diet, annuel des progrts medicales, 1880, Paris. 2 «Imperiul rus intreg, dâcă trebue a, crede pe De Valcourt, plătesce un greu tribut syphilisului, care se arată cu deosebire grav in vegină- tatea Balticei şi in Podolia la Kasan, in Siberia şi in Kamciatea. Nu- merâsa, armie ce intreţine acsstă putere, proporţiunea, considerabilă, a femeilor publice care se intâlnesc, favorisă în un mod singular propaga- țiunea malatiei, căci cea maj mare parte dintre aceste de pe urmă, după 
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Vedem der că efectele syphilisului inveterat in sân- . 

gele populaţiei rurale, produce efecte simile cu acele 

ce se cbservă la noi. 

_Diferinţa e că medicii lor de arondismente au o altă 

posiţie, se ocupă serios, vindecă, arată răul, pe când 

la noi, ţeră ce ne fălim cu instituţiile n6stre liberale 
şi prea costisitore chiar, nu facem absolut nimic, ast- 

fel că vom vedea in acest capitol că răul e destul de 

intins intre populaţia rurală şi că el se intinde necon- 

tenit, fără a face ce-va serios spre a/l combate. 

Imigraţiile, ca şi armatele străine au contribuit forte 

mult de asemenea la importarea acestei malatii. 

St scie că cel puţin 16,000) 6meni anual imigredă 

in era n6stră. Printre aceştia cel puţin 6 mii sunt 

Unguri, scu Evrei din Galiţia. 

Etă ce găsesc in acestă privinţă: 
„... Populaţiunile jidovesci din Galiţia, printre care 

infechiunea hereditară, e frequenti, si Ungurii din Comi- 
tatul Neustra, unde contrariu asertiumilor formale ale lui 
Zeissel, Hirsch “l consideră ca Endemic 2). 

Tocmai punctele din care ne vine marea invasie 

ovreiască ce ne acusă pe noi de syphilitici. D-nu Dr Mar- 

covici, a observat chiar in Bucurescă, casuri de syphilis. 

transmis nuoilor născuţi, in timpul circoncisiunei. prin 

rabini ce aveau plăci mucâse pe buze. 

  

ce s'au dat câţi-va ani desfrânărei in orage, se reintorc la ţeră, unde 

se mărită. După Dr Schperk, de la vârsta de 25 ani, afară de mici ex- 

cepţiuni, personalul intreg al prostituatelor din casele publice este sy- 

philitic.>  <Trait6 pratique de maladies vensriennes> par le Dr Louis 

Jullien, Paris, 1879, pag. 483. 

1) Vedi pag. 91. , 

2) Julien, Lucraxea citată, pag. 486. 

=



184 

  

Călătoriile in străinătate au contribuit de asemenea 
pe o largă scară la răspândirea acestor malatii. 

Se scie că Boerii ca cei ce fiind may avuţi treceau 
mai des în untru, şi chiar copii celor avuţi in mare 
parte şi adi incă de mici sunt trimişi în străinătate. 

EX der aduceau acsstă malatie şi ei sufereau mai 
mult de ea. Syphilisul la noi a venit pe sus în oraşe, 
şi prin oraşe la sale. Etă de ce numirea de: bole boe- 
resci, seu: a luat o boerie, se dă in rădere malatiilor 
veneriene, fără distincţie, | 

Banii nostri cheltuiţi in străinătate nu ne-au adus 
numai moravuri streine, dâr şi un sânge adesea stri- 
cat prin syphilis. 

Prostitituţia, incepută de op jumătate secol numai, 
ne surveghetă de loc, sâu nu in de ajuns, ceia, ce se 
intemplă in cele mai multe oraşe şi adi, ca in ori şi 
ce inceput, au contribuit de asemenea la răspândirea 
malatiile veneriene. 

In fine porturile şi in urmă lucrătorii Germani şi 
Italieni, veniţi o dată cu inceperea terasamentului i- 
niilor ferate, a fost o largă arteră de scurgere in cor- 
pul ţărei a acestor grave malatiă, 

De o decenie de ani mai cu deosebire, aceste mala- tii se intind cu o repediciune spăimântătâre. 
In oraşe, rare-ori se vede un tînăr care la 25 ani, adesea chiar de la 14, să nu aibă deja infectat sân- gele stu prin syphilis. | 
Ceia ce e mai trist, e că o nebunatică nesocotinţă 

şi nesciință, X impinge chiar să caute cu plăcere oca- siunea a avea aceste malatii, ca o decoraţiune adusă abusului ce fac de organele lor sexuale,
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De aceia sunt mulţi, care la prima vorbă a unei 

discuţiuni, chiar depărtate de acest subiect, incep a 

inumă&ra atâtea şi atâtea Blennorrhagii, ulcere, adenite, 

orchite, ce au avut, şi bucuria lor e crescândă ca şi 
a celor ce'i ascultă, cu cât acest număr e mai mare. 

Am cunoscut chiar câţi-va cari nu erau fericiți de . 

cât când aveau aceste malatii, căci 'mi diceau cu un 

aer convins : ce voesci, am avut atâtea bâle, că acum 

a devenit pentru mine o a doua natură, nu sciu ce aşi. 

face dâcă sculându-mă s6u culcându-mă, nu aşi avea 

Sărmanii, ei uită că acâsta nu trebuia să fie, şinu 

este adevăratul şi dulcele fruct al tinereţei lor. 
FĂ nu cunosc că voind a trece in adevărata fasă de 

fericire ce nu o vor găsi de cât in căsătorie, ei vor fi ade- 

sea sterili, s6u ce e mai crud incă, vor impune femeei 

lor sarcina unei suferințe de 9 luni fără cel mai mic re- 

sultat, căci când vor voi a avea acea fericire su- 

premă de a imbrăţişa fiinţa căreia "i vor fi dat nascere, 

atunci tocmai acea scumpă fiinţă, va sucomba fără a le 
suride, purtând pe corpul ei sigiliul deboşeriilor ce au 

făcut părintele lor. 

Nu mai vorbesc de relele ce'şi fac persnei lor, de 

putinţa de a deveni infirmi şi paralitici, nebuni s6u. 
copţi in 6se, stări ce complică cel puţin 25 la“ din 
syphiliticii în vârstă inaintată, şi mai ales la o popu- 

laţiune unde escesele sunt la ordinea dilei, şi hrana 
insuficientă, e de regulă, lucruri ce fac ca acâstă afec- 

țiune dyscrasică să se desvolte şi să devastegde cu mai 
multă furie. 

Ceia, ce este in adevăr trist e că aceste malatii, pro-
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dus al imoralităţei şi causă de destrucţiune a omului, 
se intind în un mod cu mult mai r&u la (6ră. 

„E de ajuns, ca un individ intro comună să fie in- 
fectat de virusul syphilitic, şi in curând o mare parte 
a populaţiunei acelei comune pârtă stigmatele indelebile 
ale acestei afecţiuni. Ac6sta probeqă starea de disolu- 
țiune a moravurilor locuitorilor de prin unele sate. Nu 
vorbesc despre crimele ce se comit asupra unor ființă ne 

„Vinovate, voiu adăugi numai că tâte aceste nenorocite 
„fiinţă petrec restul vieţei lor in cea mai miserabilă 
stare 1).* 

In oraşe de la primul băiat de prăvălie până la cei de 
pe urmă precupeţi de pe uliţă, găsesc necontenit in con- 
sultaţiunile gratuite, date pe o scară mult mai întinsă la 
noi ca ori unde, medicamentele şi cura necesară, pri- 
mindu-se chiar in spitale, unde aceste malatii sunt forte 
numerâse. - 

Acestă ospitalitate dată bolnavilor de acestă categorie 
in ce privesce spitalele din Bucuresci, nu se pote atribui 
şi spitalului israelit din Bucuresci, in care cei atinşi . de 
aceste afecţiuni nu sunt priimiţi. Se vede că ei o con- 
fundă incă afecţia acesta cu lepra biblică, şi au 6re care 
temere!... 

La ţâră insă o dată o malatie căpătată, pudârea locui- 
torilor fiind mai mare, lipsa de ingrijire lipsind absolut, 
ei sunt forţaţi a ascunde răul ce prăpădesce, neevitând 
insă a da curs in acest timp necesităţilor sexuale ast-fel 
că e de ajuns un singur syphilitic ca aprâpe intr'un an 
tot satul să fie infectat. 

Nu are cineva de cât a vedea cât e de des la (6ră : 
  1) Veg; Thesa Doctorului Agappi, pag, 47,
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„Cel pevit“ (tubercule, adesea pertorante ale vutei seu 

vălului palatin, necrosa 6selor s6u cloasonului nasului), 

pentru a videa cât de des acolo găsim accidentele grave, 

inveterate, datorite syphilisului. 
Când văd că răul copleşesce cu desăvârşire, arare-ori 

alârgă -la spitale, dâr mai adesea o cădătură de babă 

supune la fumuri, invăluindu'i peste tot corpul cu o 

ţolă, pe când ei stau plecaţi de asupra câtor-va cărbuni, 

peste care se târnă mai adesea cinabăr in pulbere. Este 

inutil a maj adăoga că cele trei degete cu care se face 

sfânta cruce sunt cumpăna cu care se cântăresce acâstă 

otravă. Aceştia absorb mercurul ast-fel pe căile respi- 
ratorii şi pe tâtă suprafaţa corpului. Câte guri au perdut 

dinţii, câte capete părul şi câţi sănătatea, se pâte sci de 

acei ce” caută in spitalele nâstre, unde cachexia mer- 

curială şi stomatitele de aceiaşi natură sunt forte fre- 
quente la ţărani, cari toţă *mi declarau că in satul lor e o 
„nebună de babii“ ce %-au căutat, nebună insă, la a cărui 

ucidătore systemă de cură se supun mai lesne ca la a 

medicului. . 

Acest tratament e primul ce se făcea in Europa in se- 

colul al 16-lea când pentru prima 6ră aceste malalii s'au 

ivit în un mod puternic, şi când mercurul incepu a fi 

intrebuinţat ca specific. 
Ceia ce este şi mai trist, e că forte mulţi dintre ei, 

după cum vom videa in tabelele ce am redactat pentru 

acâsta, părăsesc spitalul, ne vindecaţi, acoperiţi de plăci 

mucâse s6u ulcere, ce se transmit cu cea mai mare uşu- 

rinţă altuia din familie s6u vecini. 

La ţeră syphilisul se intinde cu o cumplită repediciune, 

chiar şi în centrurile rurale cele mai depărtate de primele



188 
O 

căi de comunicaţiune cari sunt in acelaşi timp matca 
principală prin care curge fluviul malatiilor venerice. 

De o dată cu administraţiunea nouă ce s'a dat țărei, 
de o dată ce mulţi din proletarii din oraşe syphilisaţi 
până in 6se, au fost trimişi ca funcţionari publici şi ad- 
ministrativi, in judeţe şi comune, syphilisul s'a, intins în 
un mod vehement. 

Nu sciu ce o fi câştigat ţăranul de la tâtă acâstă ar- 
mată de 6meni, mai adesea ne insuraţi s€u insuraţi şi 
syphilisaţi deja, trimesă in tote unghiurile ţărei, şi pe 
care o plătesce cu spetele sâle; der ceia ce sciu positiv, 
e că aceştia au impărţit numai în acest mod bunurile lov 
cu populaţia rurală. 

Nu mă sfiesc a spune că de la vătăşel, profesor, preot 
(din seminarele oraşelor), adesea primari, pomojnică, sub- 
prefecți, medici de plasă adesea, ingineri, arendaşi, copii 

_ acestora şi ai boierilor proprietari ce se due s&'şi petrecă 
vacanţele la ţeră, bucătari, persânele de la gări şi poşte, 
toţă, cel puţin 50% fiind syphilisați, voluntar chiar in- 
fecteqă populaţia rurală, căci adesea sciindu-se in su- 
ferinţă, nu au cruțat bietele femei, carele adesea plătesc 
in un mod cumplit acestă lipsă de onestitate. 

Adăogaţi bâleiurile ce se fac in unele locuri retrase, 
unde merge tot ce'i mai rafinat din marchitaniă oraşelor 
mari şi care sâmănă cu o profusiune nespusă, aceste ma- 
lati. 

Ca probă cât suntem incă, de inapoiaţi e că ca şi sălba- 
ticele din Africa şi Australia, țăranca n6stră nu'şi vinde, 
Domne feresce, corpul pe bani, der adesea face acâsta, in 
faţa unei salbe de mărgele, ce nu costă de cât 10 bani! LR
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SPAIN 

Adesea şi fârte des incă, odată cu salba de mărgele, 

maj ia o altă salbă : Corâna Veneris! 

Etă în mare parte avantajele bâlciurilor. 

Cel mai puternic factor insă de syphilisaţiune a, locui- 

torilor de la ţeră, este selecţiunea militară. 
Pot declara, şi m'am ocupat de mult cu acestă cestiune, 

că 90 la sută din femeile scu bărbaţii de la ţsră syphili- 

tici ce am vădut in spitale scu la consultaţiunile gratuite 

"mă r&spundeau la intrebarea ce le făcâm că cum se face 

că ei 6meni insuraţi sunt bolnavi : „la un sec de mi- 

litar, Domnule, ne-au umplut satul!“ 

Acesta e forte grav, der in acelaşi timp un rău reme- 

diabil până la un punct. 

Nicăieri syphilisul nu e mai intins în armată ca in ţâră 

la, noi. Numai in spitalul central militar din Bucuresci, 

pe lângă că sunt infirmerii regimentale şi căutarea medi- 
cală pe picere, a acestor malatii, totuşi gi/me sunt 45— 

50 bolnavi la pat, in secţiunea malatiilor veneriene .. . 
Din 6,900 6meni, ce pe fie-care an finesc serviciul mi- 

litar activ şi se reintorc in comunele rurale, 500 numai, 

după declararea. ce 'mi-a făcut'o Locot.-Colonelul Docto- 

torul . . . nu sunt venerici, toţi cei-l-alţi au suferit deja 
când se reintorc in familiile lor. 

Cu alte cuvinte 91.6 la suta din tinerii ce vin in armata 

permanentă, se intore inapoi altoiţi cu germenul cel mai 

puternic al destrucţiunei genului nostru. 

Nici in o armată din lume nu se observă acesta! 

Ceia ce e mai grav e că adesea aceştia se duc in 

comunele lor cu ulcerele pe ei, şi alţii capătă accidente 
secundare contagise tocmai când sunt in midloeul fa-
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miliei. Etă de ce 6menii bătrâni, părinţii acestor neno- 
rociţi, ne vim umpluţi de syphilis. 

Ei nu sciu de loc profilaxia datorită acestei malatiă 
şi nici r&ul la care dă nascere, şi 6tă pentru ce mala- 
tiile aceste se intind aşa de iute. | 

S'a dus de mult timpul, ce esistă incă in multe lo- 
calități, in comunele rurale din occident, că atunci când 
un locuitor se află atins de acestă afecţiune, să fie 
evitat de toţi, să fie ţepuit in casa sa! 

La ţâră la noi, ca şi in oraşe, este un subiect de 
veselie şi de apropriere incă maj mult, când tinerii au 
floricele... pe frunte, şi pe bude!..... 

Ar trebui ca ministrul de interne să intervină la mi- 
nisterul de resbel, pentru ca surveghierea, in regimente 
a acestor malatii să fie mai seri6să ; ca căutarea docilă 
să se facă pe o scară cât se pote mai largă, ca acelor ce 
suni aprope de a li se da drumul, să nu fie lăsaţi a 
pleca, dâcă nu vor fi:mai ântâiu vindecaţi, căci numai 
ast-fel vom putea vindeca acest rău, 

Sciu că şi atuncea vor fi câţi-va cu ulcere recente pe 
ei, căci aceşti soldaţi, cărora, la termenul congedierei li 
se dau şi economiile pe câte-va, luni, stau adesea in oraşe 
incă câte-va dile, pentru a pitrece, adică a se vaceina din 
nuou, der totuşi vor fi mai puţini ca acum. 

Acâsta 'mi reamintesce tristul fapt ce se pitrecea sunt 
câţi-va, ani la pompierii din oraşul..... 

Comandantul, un om de merit de altmintrelea, care 
a ajuns deparie in gradaţia militară, cu tote că era din 
timpul când recruţii se luau cu arcanul, declara la toţi 
că densul ca soldat a, fost necontenit prosi penă ce a
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luat o bâlă venerică, dâr că o dată cu acesta i s'au 

deschis: minţele. | 
De aceia, ajuns comandantul pompierilor, avea de 

regulă a trimite recruţii prin câţi-va sergenţi, „inve- 
chiţi în dile... bune“ cum sar dice, care "i ducea la 
bordeluri s6u femei anume sciute, unde aceşti băieţi 
erau infectați systematic, din ordin superior! 

D-sa se lăuda mult a fi obţinut in acest mod 
torte bune resultate intelectuale la soldaţii săi, resul- 

iat ce căpătasă şi D-lui in tinereţe! 
P6te să fi având dreptate, dâr ceia ce pot declara 

că a resultai grav din acesta, e că D-sa voind a dis- 

cepta in acest mod pe recrutul Român, a comis invo- 
luntar o mare crimă, nepermisă, aceia de a fi contri- 

buit a r&spândi acesti flagel, in senul populaţiunei rurale. 

Proporţiunea celor venerici este cu muli mai mică 

in cele-l-alte armate Europene. 

„Venericii sunt in număr de 10 la %, proporţiunea 
cea mai tare e in corpurile speciale de la Paris. Acestă 
cifră de 1ho, pare a deveni normală in toate marele 
armate Europene 1).* 

Chiar şi acâstă mică cifră a scădut in urmă: 
„Un fapt neasceptai este diminuţia forte remarcată 

a numărului afecţiunilor veneriane, şi pote chiar a gra- 
vităţii lor. — Venericii au fost in număr de 88%0 in : 
loc de 100% ca in 1872 şi de 168 %0 in 1862—69, 
De altă parte proporţiunea venerianilor spitalisați, nu 
e de cât de 350%» in loc de 367 %o 2).« 
  

1) Statistique medicale de Varmâe en 1872, Revue mâdicale en France 
et ă letranger. Flayem, No. 7. — 15 Juillet 1874. 

2) Stat. mâd, de arme en 1873. Idem No. î1, 15 Juillet 1875,
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N'avem acum qe cât a ne aduce aminte de cele ce 
se petrec la noi pentru a vedea diferenţa. 

Repet că nu am date positive, şi după cât sciu nu 
s'a adunat incă pen& acum materialul necesar. 

Sunt insă convins că la noi avem in total cel puţin 
400 Ja “ho venerici, şi din cei spitalisaţi am vădut că 
dilnie sunt numai in spitalul central militar din Bu- 
curesci, 40 pacienţi venerici. 

Ar trebui să se publice ceva exact insă in acest sens. 
M&suri urgente trebuiesc ca numărul mare al vene- 

ricilor şi in special al celor syphilitici să fie scădut. 
“ Prostituţia clandestină maj mult ca infectată ce for- 

megă atmosfera ce inconjâră casarmele nâstre trebuesce 
Systematic denunţată şi supusă controlului medical. 
In acesta sunt esemple fârte instructive. 

La 1849, D-nu Vleminskx, inspectorul general al 
serviciului sanitar în armata Belgiană, după mai multe 
m&suri luate, a făcut ca numărul syphiliticilor să scadă 
la 1 din 190 soldaţi, pe când în acelaşi an garnisona. 
dela Lyon avea 1 din 40 şi cea de la Strasbourg 1 din 
25 soldati. | 

Cred: că ar fi absolut util şi urgent a se lua ace- 
l6şi măsuri profilactice şi la noi pentru a, impuţina nu- 
mărul celor syphilitică şi in acelaşi timp a cura cât se 
pote de. radical pe cei ce sunt deja, căci trebue a ne 
Jândi cât riu me facem, ce responsabilitate enormă apasă 
asupra medicilor militari, când ne gândim că. fie-care sol- 
dat confiiat lor, e un viitor părinte de familie, un apro- 
pial membru al trei, ce trebuie ai asigura viitorul prin 
solida sa, descedență. 

Etă măsurile ce D-nu Vleminskx, a intrebuinţat pen-
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tru a obţine fericitele resultate de mai sus in armata 
Belgiană. 

De asemenea Ministerul de resbel ar trebui s& se 

gândâscă a imita ceia ce se face in Francia, unde sol- 

daţii sunt duşi ex-officio la prostituate de a, căror cu- 
răţenie sunt siguri. Acum soldatul, mai ales la noi, 

este lăsat a'şi alege intre două rele: syplulis s6u re- 

sultatele triste al viciurilor sohtare. 

Doctorul Vleminchx, proceda, ast-fel : 

„Am prescris, că ori-ce om intrând ea syphilitie in spi- 

talele militare să fie chestionat asupra originei răului, 

ori cât de mie ar fi el, asupra locului unde "l-a con- 

tractat, asupra femeei care “l-ar fi contaminat. Am făcut 

să fie recompensaţi soldaţii cari ne spuneau ei singuri. 

rul de care sufer. Resultatul acestor mesuri a fost 'din 

cele mai favorabile; am denunţat in acest mod auto- 
rităţei civile mai multe locuri clandestine, şi mi s'au 
întâmplat forte ra de a avea accidente secundare în rân- 

durile armatei 1.“ 

Pe lângă causele de mai sus, satele n6stre mai 

sunt syphilisate, prin locuitorii ce vin ca muncitori cu 

diua, in Bucuresci mai ales, şi cu deosebire prin ţi- 

ganii ce lucrâdă la zidărie, s€u in unele locuri, prin pre- 

cupejii ce se intorc in satele lor. 

Asemenea, ultimul r&sboiu, in care armata Rus6scă 

a cantonat luni intregi in unele din comunele nâstre 

rurale, nu a contribuit puţin la extensiunea acestui 

rău, căci am vădut ce întindere are acestă malatie in 

Rusia. 
  

1 Expunerea D-lui Crock, în numele D-lui Viâminchx, in sânul congre- 

sului medical de la Paris 1867, 5 
i
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Sunt sate intregi, aprâpe complect syphilisate, după 
declararea, ce'mi făcură necontenit pacienţii ce ne vin 
de pe acolo. Satele din giurul Bucuresciului, cu deose- 
bire, acelea ce au un oraş in vecinătate, sau care au 
nefericita fericire de a avea tactul sub-prefecturei, sunt 
mai ales victime. 

Pot cita intre altele comuna Corbii-Mari, de unde 
ne-au venit 1), in acest an, mai multe femei bolnave, 
asemenea comuna Gârbovii, plasa Câmpului, distr. -Ia- 
lomiţa, chiar după ceie ce-mi spuse preotul din lo- 
calitate, care era speriat de marea extensiune a acestor 
malatii. 

La intrebarea ce le-am făcut celor de la Corbii-Mari, 
ele :ne răspunseră : „Ei D-le, la noi in sat tâte femeile 
sunt, pline de bâlele acestea ! !“ 

Copătuli, Bolintinul, Buciumeni, Fierbinţii mai ales, 
ne dau sistematie un bun contingent. 

Pentru a'mi da cont mai bine despre starea acestor 
malatii in diferiţi ani, am cercetat registrele pacienţilor 
căutaţi in serviciul clinico-chirurgical din spitalul Colțea, 
care fiind sub direcţiunea scrupulâsă a D-lui Dr Tur- 
nescu, eram sigur a fi exacte aceste inscrieri, | 

Am căutat anii 1876-77-78-79, şi stă resultatele ob- 
ţinute : 

    

1) La, consultaţiunile gratuite, sâu spre a f primite in căntarea spita- Inlui Colea, serrieiul Clinico-Ohirurgieal.
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* 

De aci putem videa lesne faptele următâre : 
Că numărul malatiilor Ssyphilitice, carele sunt cu 

mult mai rele, se află raportate la cele venerice simple 
de trei ori mai numer6se, ceea ce e enorm şi de tot trist. 

Acesta e forte curios fiind că lucrurile ar trebui să 
fiă cu totul alt-fel, 

Am putea lua şi acesta ca un argument al stărei 
n6stre phisice de decadenţă, căci corpurile, constitu- 
ţiile nâstre nu-şi permit de cât escepţional luxul unei 
malatii veneriane simple inflamatorii (Blennorrhagie), 
căci pentru acesta trebue sânge şi nervi. D& nue 
mai puţin adevărat, că malatiele dyscrasice, carele, ca 
syphilisul, progresâză in un mod mai perfect in orga- 
nismuri şubrede, se desvoltă şi merg de trei ori mai 
bine ca, cele-l-alte în satele nâstre. 

Malatiile venerice der merg in modul următor: 

1876 1877 1878 1879 
37.5 31.8 40.5 358 

Din acesta resultă două fapte. Se vede mai intâiu - 
că malatiile veneriane, urmedă in comunele rurale un 
mers ascedent, şi că in anul 1878 in urma trecerei 
armatelor ruseşti, ele au ajuns la 40,5 din o sută. 
Un fapt de tâtă importanța este că femeile sunt forte 
des atinse, ast-fel că numărul lor (vegi No. 7 din ta- 
blou) este, de două sau trei ori maj mare ca al băr- 
baţilor. — Bărbaţii prin urmare neglijă cura mai mult 
ca ele, căci nu se presintă frequent la spitale, şi fe- 
meile acestea sunt forte des măritate. Se scie ce in- 
fluență funestă are acâstă stare a mumei asupra pro- 
creaţiunei,
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Scăderea din 1877 se explică prin. aceea că dorobanţii, 

ades syphilisaţi erau peste Dunăre, şi că în serviciul 

acesta s'au, căutat răniții Români şi Turci, ast-fel că 
paturile erau mai rar puse la disposiţia celor syphilitici. 

Numărul celor syphilitici din comunele rurale e cu 

atât mai mare cu cât vedem că de odată casurile chi- 

rurgicale se imulţesc fârte mult in 1879. 
La 1878 ele nu erau, tot din causă răniților, des 

priimiţă. 

Acesta se datoresce r&ului obiceiu de a/'şi face intre 

ei procese, căci pentru lucruri de nimic vin numai a 

lua un certificat. 

Advocaţii sau amestecat şi acolo, de aci acestă 

anomalie, acâstă inverşunare intre ei pentru lucruri 

de nimic, acestă tristă tendinţă, de a se despuia unul 
pe altul la cea mai mică ocadie. 

Şi in acesta ei imitâză relele esemple ce au vădut 
la orăşeni 

Oraşele, mai ales la noi, sunt bubele ţărei. 

Forte mulţi in adevăr au venit în 1879 care de şi 
se făceau aprâpe morţi in căruțele lor la sosire, odată 
primiţi in spitale, se constatau nişte mici escoriaţiuni 
sau echimose insignifiente pe corpul lor, şi care in- 

dată, inaintea ori cărui tratament ne cereau certificate. 

Starea. de siphilisaţie a populaţiunei rurale se probâsă 
şi prin următorul tablou ce am redactat după condica 
consultaţiunilor gratuite ce se face in acelaşi serviciu 
de un an numai. 

Aci resultatul e mai rău căci malatiile venerice in 

total se află cu 49.3 câtre 50,6, adică egal cu cele 

chirurgicale.
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SPITALUL COLŢEA 

Secţiunea Clinico-chirurgicală. 
Consultaţiuni gratuite %). 

locnitori aj co- Malatii chirorgi- Malatii venerice Kalatii syphili- — Totalul mala- munelor rurale cale simple bice tiilor  venoriene 
Bărbaţi 106 43 43 86 
Femei 18 10 „95 35 Totalul, 124 53 68 211 
Câţila sută 50.6% 21.5% 97.17% 49.30% 
In ce privesce succesul curej asupra lor, precum Şi morbiditatea populaţiei rurale in raport cu starea ci- vilă, stă ce găsese pe anii 1878—79, 

În CIO N 

  

1) S'a extras numai populaţiunea, rurală,
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De aci se vede că văduvele in comunele rurale j6că 
rolul prostituatelor ain oraşe, fiind incă cu mult mai 
infectate. 

Se vede de asemenea numărul mult mai mare al 
femeilor bolnave, relativ cu bărbaţii, şi ceea ce este- mai 
trist şi demn de totă ruşinea, este că numărul celor 
insuraţi este coverşitor cu mult asupra celor ne in- 
surați şi v&duvi. Mulţi insă din insuraţi, iei sau fe- 
meile ne-au declarat, că s'au întors bolnavi de peste Dunăre, sau din armată. , 

Concentrările regulate către centru ale dorobanţilor, 
aduc acelaşi trist resultat ca şi luarea in armata per- 
manentă, 

Tot din acest tablou se vede bine că cei syphilisaţi ies în număr destul de mare incă nevindecaţi. Opuin- 
du-ne ai opri, iei necontenit ne-au răspuns că au afa- 
ceri, că timpul plugului, su al prăşilei se perde, sau că vor veni la iarnă, căci atunci. au timpul liber. 

Nenorociţii, iei nu cunose că cea mai mică ințâr- diere in acâstă afecţiune le aduce ruina fisică, 
Am constatat asemenea prin cele spuse de iei ca numărul abvrturilor syphilitice, sau a copiilor cu sy- philis constituţional mortal este foarte mare. 
Finul observator şi bunul clinician D-l Dr Marco- vi, in nenumărate renduri spune elevilor să că ca- usele principale ale stărei de miserie, şi de aci mor- biditatea şi mortalitatea mare în țara Românâscă sunt : Paludismul, alcoolismul și Syphilisul. | S& nu credem insă că acesta tristă stare se observă numai pe lângă capitală, căci găsesc resultate destul de triste in t6te unghiurile țărei.
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Se me 

A st-fel la spitalul din Nemţu, unde se primesc aprâpe 

90 la sută din populaţiunea rurală munten6scă, gă- 

sesc că se află 15.9 la sută veneriăă. 

Din aceştia 3.3 sunt venerici simpli. şi 19.5 syphi- 

litică, ceia ce face că acolo accidentele syphilitice sunt 

de 4 ori mai mnumerose ca, cele venerice simple 1). 

La munte in Moldova, judeţele Nemţu şi Suceva 
sunt fârte rău bântuite de acâstă malatie, şi din causă 
că ea nu e recent căutată, ea ajunge a produce asu- 

pra nenorociţilor pătimaşi lesiuni ce ingrodesc şi cari 

nu se observau de cât in evul mediu. 

Acestă răspândire a afecţiunilor venerice in munţii 
Pietrii din Moldova, se explică prin pluţaşii ce pără- 

sesc regulat vera munţii pentru a duce productie la 

portul Galaţi, şi mai ales prin nenumărați Turci şi 

Greci ce din vremuri staţionau acolo, făcând pe lângă 

comerţul cherestelei, adesea şi comerţul malatiilor ve- 

nerice. 

Acelaşi lucru găsesc şi pentru plaiul Buzău, in o 
dare de s6mă a Dr Manolescu ; intre alte afecţiuni enu- 

merate, D-sa dice: „Bâlele veneriene, cari au invins 

castitatea, vechiă pe o linie remarcabilă. .. 2).* 

Mai găsesc câte-va probe in resultatele recrutaţiu- 

nei, resultate ce le-am pus în detaliu in capitolul spe- 

cial relativ la degenerare; voiu reaminti numai că in 

un judeţ cu totul depărtat, cum e Râmnicul-Vâlcei, la 

recrutaţiile cu medici militari de la 1869—1874 nu 
am găsit nici o scutire din acâstă. causă, pe când iu 

1879, găsesc deja trei scutiri la rubrica: Syphiis. 
  

i) Vedi Nosograful de Nâmţu, No. 1, 1878, redactat de Dr Ullea. 

2) Vedi No. 14 al Jurn. Societ. Sciinţelor Medicale, 15 August 1879:
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Acesta se explică pentru judeţele de peste Olt şi 
prin faptul (pe lângă causele ar&tate, mai sus), că 
mulţi din Oltenii tineri, fae pe precupeţii in Bucuresci, 
de unde se intore acasă forte adesea infectați. 

Resultatul ce am avut pentru R.-Vâlcea 1 găsesc 
pentru intrega ţâră, căci la recrutaţia din 1874 nu a 
fost nici un cas de scutire, pe când in recrutaţia din 
1879 sunt deja 24 scutiri, s6u 4 la miă, datorite sy- 
philisului ! 

Intre alte rapârte ale medicilor vecrutori, pe 1879, 
stă ce găsesc in acel al medicului recrutor, pentru. ju- 
dețul Iaşi : 

| 
- „Ditre bâlele ce a dat drept la scutire, Herniile se 

repetau mai des. Frecuentă a. fost şi debilitatea ca 
efeci al Intoxicaţiei palustre Şi bolele venerice consti- 
tuionale. Bolele syphilitice ruintdă forte mult popula- 
liunea rurală; pe lengă casurile - snveterate (defecte na- 
sale, etc.) se presintă şi casuri de înfecțiuni recente. 
Influențele deletere a acestei bâle asupra organismului, 
maj cu semă in condițiuni hygienice aşa de nefavora- 
bile ca ale ţăranului nostru, impedică rădicarea de ge- 
neraţiuni tinere sănătose, care să dea individi apți 
pentru arme.“ 

O consecință gravă este dâsa manifestare a syphi- 
lisului constituțional la ochi, s. e. iritele şi choroidi- tele specifice. Ast-fel că 60 la sută cel puţin din aceste 
afecţiuni sunt syphilitice. 

Necăutate, sigur due la orbire. 
D-nu Dr Manolescu, care a făcut de curând o scurtă 

călătorie in câte-va comune rurale din Buzău, plaiul 
Pârscov a observat in trecere 4 casuri de irido-choroi-
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" dită syphilitică, fără cea mai mică percepţiune lumin6să. 

Intre aceştia era o fată de 15 ani! 

Se scia că aceste lesiuni nu pot fi de loc vindecate. 

In oraşe malatiile veneriane au o intindere cu mult 

mai mare. Efectele tardive insă nu se observă in gra- 

dul de puternică incărnare cum se presintă la cei de 

la țâră. Causa e că orăşenii se caută mai curând ca 

cei de la ţsră. 

Armata rusâscă au adaus fârte mult malatiile, vene- 

rice, acâsta se pote lesne constata şi prin scăderea nu- 

m&rului pacienţilor ce se presintară in urmă in cura spi- 

talului. 

“Ast-fel pentru anul 1878, an in care efectele ino- 

culaţiunei syphilitice se puteau lesne aprecia, se con- 

stată in serviciul de Clinică-Chirurgicală din spitalul 

Colțea 346 venerică din 857 pacienţi, sau 40.3 la *h! 
La 1879 nu găsim insă de cât 296 din 929 sau 

31,8 la %. ?) | 

La consultaţiunele gratuite pe anul 1879, găsim 

44.10% venerici, împărţiţi ast-fel 24.1 “Jo venerici sim- 

pli, şi, 20.6% syphilitici. 

La 1877 din 10.022 pacienţi căutaţi in tote spita- 

lele de sub direcţiunea Ephoriei spitalelor civile, cele 

mai mari numere le-au intrunit următorele afecţiuni : 

Morbele venerice. . . . 1987 s6u 128.4 la “o 

Tranmatismele (in care intră 

556 răniţi din resbel). . . 1255 „ 1952,, 

Intoxicaţiunea palustră. . 1959 „ 195.9, „2 
  

!) Vedi rapârtele sciinţifice către onorabila Ephorie, ale acestei secţii 

pe anii 1878-79. 

) Vegi tabloul grafic al D-lui Dr. Chernbach, 1876.
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"Este dar constatat că ce] mai mare număr de ma- 
latii căutate la pat, au fost produse prin malatiile ve- 
nerice. 

| 
Etă mersul acestor malatii pe o serie de 7 ani ciu- 

taţi la pat in spitalele Ephoriei din Bucuresci: 

Au Totalul norb Câţi de more Câţi la uiă 
şilor venerice 

1872 192,104 1554 128.3 
1873 12,680 1472 116.0 
1874 12,488 1606 128.6 
1875 13,596 1637 190.4 
1876 19,387 1984 160.1 
1877 10,022 1287 198.4 
1878 19,346 > 1967 159.9 
De aci se pâte lesne vedea mai ântâiu mersul ascen- 

dent al acelor malatii, ast-fel că seria incepe la 1872 
cu 128.3 şi finesce la 1878 cu 159. 9. 

Se pote constata mersul ascendent ce au luat aceste 
malatii mai ales cu ocasia resbelului. 

La 1876 s'au făcut concentrările in Bucuresci efectul, 
au fost suirea acestor malatii cu 40 o , 190.4 în 1875— 
160.1 in 1876. 

Scăderea din 1877 ține la răniții căutaţi in spitale, 
la marele număr de tiphică ce de preferinţă erau pri- 
miţi. Acâsta se pâte constața şi prin num&rul total al 
bolnavilor căutaţi care a fost cu 2000 mai mic ca iu 1876 şi 78.— Acâsta din causă că un malat de ti- 
phos s6u unul r&u rănit, păstra mai mult timp un pat 
de cât un malat ordinar. 

| Regret că nu s'a publicat nimic până acum mai sis- 
tematic, esact, şi ceva maj intins, pentru a, putea face
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cât se pâte mai precise punctele ce ating, pentru mai 

multe localităţi. 

Singurul lucru ce mai găsesc este, graţie D-lui Dr 

Felix. 
Ast-fel in un tabel redactat de D-sea asupra mor- 

talităţii după morbe pe anul 1868, pentru urbea Bu- 

curesci, găsesc: 

Syphilis congenital. . . . . : . . 38 

, Constituţional. . . . . . . 12 

Total. . . „, . . . 50 

Deci 50 morţi in un an datorite numai syphilisului. 

Dar câte avorturi sau diagnose necorecte incă, ascund 

tot acestă, afecţiune. "Totalul morţilor la 1868. era de 
5035, ceia ce face 9.9 la 9 datorite syphilisului *). 

Asemenea pentru anul 1876. 

„Siphilisul a dat contigentul mare de 19 (in anul 

1875 de 18) decese, sau de 25 la sută din numărul 

total al copiilor găsiți, decedați. Dintre tâte decesele 

de syphilis din Capitală, mai mult de cât jumetate 

vine in comptul copiilor găsiţi ?).“ 

Etă ce mai găsesc in acestă privinţă tot in raportul 

general al D-lui Dr Felix pentru 1868. 

„In privinţa bolelor venerice ne lipsesc datele pen- 

tru a ne putea pronunţa, dâcă ele devin in realitate 
din an in an mai rari. Numărul copiilor cari au mu- 

rit de syphilis congenitale este mic (38). Morbilitatea 

femeilor prostituate se pare a fi mai mică de cât in 

anul trecut. Dintre femeile supuse la revisiunea medi- 

cală s'au bolnăvit in anul 1868 numai 9 la sută pe 
  

1) Dr. Feliz. Raport general pe anul 1868. Bucuresei, 1869, 
2) Doctor 1. Feliz. Raport general pe anul 1876. Buoureaci, 1877,
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lună; iar în anii 1865, 1866 şi 1867 câte 14 pent la 
16 la sută. Numărul femeilor afectate de Syphilis cari 
caută ajutor la spitale diminue, iar salele de bărbaţi 
din spitale tot sunt ocupate de un număr insemnat de 
bărbaţi syphilitici 1. | 

După noă ani insă 6tă ce nespune tot D-nu Dr Fe- 
lix în raportul său pentru 1876: 

„Siphilisul, mai cu osebire syphilisul congenital, a 
contribuit la mortalitatea populaţiunei in anul 1876 
aprâpe in aceaşi proporţiune ca in anul precedent. 
Sau înregistrat in anul 1875, 36 decese de syphilis 
seu 6.28 la 1000 din numărul total al deceselor, in 
anul 1876, 34 decese, adică 6.74 la 1000 din totali- 
tatea deceselor. Din n&norocire pe de o parte privi- 
gherea laxă a prostituţiunei, pe pe alta căutarea fre- 
quentă a bâlelor venerice de către babe, farmacişti, 
sub-chirurgi şi alte persâne lipsite de cunoscinţe me- 
dicali, contribue la inmulţirea infecţiunilor syphilitice. 
Precum am avut ondre a expune la capitolul care tra- 
teză despre privegherea prostituţiunei, bolele venerice 
ale femeilor prostituate au fost in anul 1876 cu 30.8 
la 100 mai numerâse de cât in anul 1875 2. 

Acesta mi se pare că nu prob6gă nimic alta de cât 
că syphilisul progres6dă in un mod constant in Bu- 
curesci, oraş din care necontenit se trimit elemente 
nuoi pentru a reforma restul ţărei. 

Syphilisul congenital e cu atât mai răspândit şi efec- 
tele sele mai pernici6se, cu cât pe lengă cele 36 de- 

  
1) Doctorul Feliz, Raport general pe anul 1868. Bucuresci 1869, 
1) Doctor d. Feliz Raportor general pe anul 1876. pag. 57 Bucu- 

xesoi, 1877.
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cese din 1876, trebue a mai adăoga câte-va din ur- 

mătorele diagnose insuficiente: 

„Un număr mare de decese ale copiilor in primul an 

al vieţei, aprâpe 7 la 100 din totalul deceselor, se in- 

registredă subdiagnosa de Marasm infantil, Debilitate 

generală, Inaniţiune, Neviahbilitate, cu aceste  diagnose 

s'a inscris in anul 1875 384, în anul 1876 325 decese 1.“ 

Ceia ce probedă incă cât de mult am intrecut pe 

cele mai inaintate ţări, in acest punct de videre, e că 
pe când in Francia intre prostituatale inscrise sunt 

abia 8 la sută pe an, atinse de acestă afecţiune, la 

noi au fost de la 9—14 şi pent la 16 la sută pelună/ 

Prostituţia clandestină insă in Bucurescă, este fârte 

răspândită, şi in acelaşi timp forte murdară. Ea con- 
tribue mai mult a syphilisa cei 5,500 soldaţi din con- 

tingentul de 6,000 ce se duc in fie-care an acasă. Şi 

la noi dâlul Spirei, vecinătatea Malmesonului, Cotro- 

cenii, presintă nisce specimene desgustătore, ce atrag 

atenţiunea soldaţilor, pe care" infectedă, demnă de tâtă 
severitatea. 

Căci cele ce urmâdă se aplică şi prostituţiei clandestine. 

„Prostituţia publică, adică aceia ce se exercită in 

casele de toleranţă, constituie, după ideia tuturor 6me- 

nilor competinţi, o industrie regretabilă der necesară, un 

soiu de supapă de siguranță oferită instinctelor sexuale. 

Decă der nu este nici in puterea nică chiar in intere- 

sul guvernelor de a opri desvoltarea acestor forme de 

prostituţii, este însă de a lor datorie de a o surveghia 
şi de a o însănitoşi"),“ 
  

1) Dr Felix. Raport general pn anul 1876.— Bucuresci 1876, 

2) Dr H. Mireur, La syphilis et la Prostitution, pag. 415. Paris 1875.
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Prostituţia, şi mai ales cea clandestină, trebue sur- 
veghiată, şi in loc de a avea agenţi spre a sci ce vor- 
besce cutare sau cutare, mai bine am plăti. agenţi, 
Gmeni mai pre sus de i6te insă, bine crescuţi; con- 
vinşi de misiunea lor, ca la Paris cu deosebire, şi care 
să survegheze fără a compromite femeile suspecte, 
până la certitudinea căpătată, când se vor obliga a se 
inscrie şi a se supune la frecuente cercetări medicale. 

Nu e ridicul a vedea inscrise numai 40—50 pros- 
tituante la casa. lor, in Bucuresci, când Bulevardul: şi 
Oraşul tot geme de marele lor număr? Şi acestea am 
vădut, sunt cele mai periculose. Să nu uităm că 
aceste malatii odată căpătate sunt forte grave prin 
efectele lor. 

„Dintre tote flagelele care apăsa umanitatea, acestă 
malatie este de sigur una din cele mai teribile, Dinsa 
nu semănă mârtea şi distrugerea pe paşii ei, nu pro- 
duce o panică surpringătâre, ca Cholera şi epidemiile 
care ne surprind rareori, şi care sunt, din acest punt 
de videre, mai puţin pernici6se, cu tote devastaţiunile 
lor oribile. Dâr dânsa este tot-d'auna in mijlocul no- 
stru, rodând părţile vitale, distrugând intr'un mod tă- 
cut. constituţia morală şi fisică, la miliâne de mili6ne, 
printre cei maj tineri şi mai viguroşi din rasa ome- 
nâscă. Oamenii vor fini prin a simţi cât este de mon- 
siruos şi de crud prejudiciul care lasă să facă atâtea 
progrese acest rău fără a face nici un sfort spre al 
opri şi al extirpa. Se sperăm insă că ziua acâsta nu 
va intârzia a veni 1.“ 

1) El&menta de Science Sociale, par un Docteur en Medecine Anglaia, 
(traduite en Francais) pag. 157. Paris 1876.
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„Syphilisul, care conrupe şi slăhesce cele mai tari 

constituţii când este inrădăcinat, constitue cu mercurul, 

cu care el se trateză una din cele mai mari sorginţi a, scro- 
fulelor, a alienaţii mentale şi a multor malatii debi- 
litante la descendenţi. EI este unul din originele a mai 
tutulor relelor fisice şi morale, precum şi a. viciurilor 
care sunt consecința, şi de care suferă societea. Este 
asta 6re un subject de mistere, şi de secret? 'Trebue 
ca noi să ne mulţumim că nul cunâscem, şi să ne 
lăudăm de acâstă ignoranță din care să facem chiar 
o virtute? Amorul ce avem pentru semenii noştrii, 
interesul ce luăm la progresul şi binele lor, ne per- 
mite să” trecem sub tăcere? Putem noi continua a 
lăsa acâstă teribilă pestă, se intindă devastările ei şi 
să otrăvescă cupa vieţii fără a lua măsuri pentru a 
o preveni? Şi dacă inimile nostre sunt incă inchise la 
sentimentul că esistă o legătură indisolubilă intre toţă 
Gmenii pentru bine ca şi pentru r&u, ştim noi că nu - 
vom fi atinşi, cei dintâiu, că fiul, fratele, amicul nos- 
tru, nu vor deveni victime mâine? Ah! de câte ori cele 
mai strălucite speranţe a unei familii sunt distruse 
din causă că o fiinţă iubită a devenit victima acestei 
implacabile malatii 1) 9“ 

Pentru prostituţia clandestină care este cea mai 
rea şi mai de condemnat, şi asupra căreia trebuie să 
apese totă puterea şi vigilenţa poliţiei hygienice nu s'a 

făcut încă nimic la noi. 

Trebuiesc inscrise şi căutate tote personele, ori-ce nu- 

mire ar avea ele, stu ori cui ar apartine, care fac un comeri 

din corpul lor. 

1) ldem pag. 151—2, 
  

14
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Nu trebuie de loc a esita, der trebuie a fi tenacă şi 
seteri, 

Nu mai ast-fel vom putea fi utili. Să nu ni se obiec- iede libertatea datorită persGnelor, acâsta nu se pote aplica. aice. | 
„Der este incă o altă causă care am face rău dea 0 tăcea, care a fost invocată şi mai des, şi care pare a opune o resistenţă, aprâpe invingătâre, la punerea in practică a celor maj multe măsuri de prophylaxie generală; este o stavilă netrecătâre, care se ridică ma- jest6să in epoca nostră, Libertatea individuală. | Protectârea inviolabilă a drepturilor naturale şi le- gitime a omului, acestă “formă de libertate ne păzesce de violențele ori şi cărui act arbitrar, şi ne apără in contra ori cărui exces al autorităţei. 

-Printr'o „exageraţie necredută, câțiva au voit să vedă în represiunea depravărei publice, o violaţie flagrantă a acestor drepturi, şi au strigat indată la înjustiție. Acâstă interpretaţie este fundată, şi, in Princip, vegulamnentarea prostituţiei trebuie să fie considerată ca o lovitură dati respectului inviolabil a libertăţei individuale? Este în ade- văr un problem de resolvat, problem din cele mai com- pleze a Organisaţiunei sociale 1, 
Der: 

Me „In dadar se va obiecta că fie-care ave dreptul de. a dispune de persona sa şi că nu se pote restrânge, reprima, nici reglementa prostituţia fără a atenta la libertatea. fe- meiei. În ori-ce lucru trebuiesce o mtsură ș viața sociale ezige din partea cetitenilor dre-cari vestrictiuni a voin- țelor stu capriciilor lor, Gre-care sacrificii a libevtătei lor 
i) «La syphilis ot la, prostitution.> Dr Ayp. Mireur, pag. 5, Paris, 1874, 
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a căreia intindere o determină pactul social. De indată 
ce exerciţiul libertăţei mele va lovi drepturile altuia, da- 
toria mea de cetăţen este de a renunța la eă s6u atunci 

mă voiu lovi contra unei penalităţi prevădută de lege *).“ 

„Căci ce libertate individuală este aceia care amenință 

şi distruge libertatea individuală a mai multora? Ce este 

0 viață privată, unde este o continuă imiziune de străini, 

şi cari smină ici şi colea, la domiciliu şi pretutindinea, 
o contaminație care pote să fie teribilă în efectele sele? 

„Se exproprie pentru causă de utilitate publică cei mai 

frumoşi ani ai vielei unui om, şi se esită a expropria 

pentru causă de salubritate publică câte-va ore, câte-va 
dile, câte-vq luni deca va fi necesar, din libertatea unei 

fete cu moravuri suspecte şi desaprobate? ... Se va sa- 

crifia omeni de distincție şi cele mai bune devotamente 
pentru a conjura flagele transmisibile ca cholera, frigu- 

vile galbene, pesta bovinii, etc.; se vor impune Onerdse 

carantine Omenilor oneşti pe singura presupunere de a 

fi purtătorii unui aer pestilențial . .. Şi, pentru a stinge 

flagelul, cu mult mai redutabil, syphilisul, care nu  pe- 

depsesce numai pe culpabil, der, prin acesta, inocentul şi 

ceia ce este şi mai rău o întregii descendență, ast-fel că 

altertdă viitorul uman în timp de generații, scădând ni- 

velul şi feconditatea, se va opri dinaintea libertiţei îndi- 

viduale şi dinaintea vieței private a unei depravate stu a 

unei. prostituate?) 9“ 

    

1) Jeanmel. «Da la prostitution dans les grande villes au XIX sidele.> 
Paris, 1868, pag. 136. 

2) Mougeot (de l'Aube). în <Congrăs international de Paris.» 1867, 

pag. 857.
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S& scim der pentru tot-d'a-una, că in ast-fel de ma- 
terie : 

» Principiul esențial al adevtratei libertăţi, vesidă în în- 
tregul său, în respectul absolut al convențiunilor sociale. 
Nimeni “deci nu va putea contesta societăței dreptul de a 
sacrifica interesul micului număr interesului masselor, cu 
deosebire când acest interăs privat satisfăcut constitue o 
primejdie publică !).“ 

SE căutăm dâr, consciincios a ne face datoria cu 
aceste femei şi să fim siguri că departe de a aduce o 
loviturii drepturiloy omului în sine, din contra vom lucra 
la buna lui stare. 

Trebue der neapărat ca cele mai seri6se măsuri să 
se ia, in ce privesce aceste malatii, 

Nu voiu trata aice de măsurile propuse de unii şi 
respinsă cu drept cuvend de majoritate, precum sunt : 
“presentarea unui certificat la insurătoră, că n'au avut 
Syphilis, seu că sunt deplini vindecaţi; refusarea. de a 
priimi in tâte serviciile civile persâne ce nu vor pre- 
senta un certificat de sănătate; escluderea celor ma- 

- laţă, o dată atinşi de acestă afecţiune; căutarea 6me- 
nilor la intrarea lor in casele publice; prelungirea. ter- 
menului serviciului activ, ca pedepsă soldaţilor atinşi 
de acâstă afecţie; căutarea cu forța a celor sypbhili- 
tici; sequestrarea lor chiar; responsabilitatea judiciară 
a celor ce o comunică altora, cu tote că in fond ac6- 
sta ar fi fârte just; şi altele de asemenea natură, ca- 
rele ar face mai mult rău, căci s'ar. desvolta maj tare 
prostituţia. clandestină, s'ar ascunde cej atinsă şi nu 
    

1) H. Mirewr. Lucrarea citată, pag. 20,
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sar căuta bine, în fine sar nasce neincrederea şi chiar 
adesea. ori nenorociri frecuente, in societate. 

Este deja timpul a ne convinge că: 

-„Extirpaţiunea acestei lepre a timpurilor nostri ce 
-se numesce Syphilis, nu este dasupra putere Statelor. 
Sequestraţiunea şi localurile pentru leproşi a stins fla- 
gelul leprei vechi; Ciuma este obiectul unui vast şi 

dispendios aparat de preservare; tote guvernele fac 

sacrificii pentru a inăduşi germenii variolei; cu tote 
acestea, syphilisul face mai mult rtu ca tote aceste ma- 

latii la un loc. FI slăbesce în un mod tăcut generatiile ; 
contagiositatea sa este mai evidentă ca aceia a ciumei; 

de ce nu i se opune în tote țările aceleaşi hotare, acelei 

midloce de stingere? Ast-fel este speța umană; trăsne- 

tul epidemiilor isolate, care trec pe capul s&u ca nuo- 

rul electric, o amuţesce şi o lovesce de spaimă; ea se 

strădănvesce inutil a preveni reintârcerea. lor, pe când 

se familiavistdă cu ciumele lente şi continue ce portă în 

costa sa şi a le căror spăimântătore ravajuri le sufere 

cu aceiaşi răbdare, ca şi succesiunea phenomenelor  ne- 

tereologice ),* 

Numai atunci societatea humană in genere şi noi 
in special, ne-am putea lăuda, că in adevăr facem 

ce-va cel puţin pentru aceste afecţiuni cari atacă speța 

n6stră in un mod teribil. 

Am imbrăţişat cu multă bună-voinţă vaccinarea, 
der se face ea in un mod consciineios? Ast-fel facem 
in tâte... forme şi iar forme. Este timpul cred ca şi 
“cu vaccinarea şi cu de a prâpe ingrijirea şi controla- 

rea prostituţiei Şi syphiliticilor să facem ce-va. 
  

1) M. Lăvy. straits d'hygitne.» Tome seconde, pag. 713, Paris, 1879.
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Atunci vom avea şi noi dreptul a, dice : în adevăr, 
am făcut un pas sigur spre progres. | 

„Cuventul de progres este pe tâte buzele, civilisa- 
ţia actuală se mânaresce cu nenumăratele sele cuce- 
riri... Scorbotul a, dispărut din localitatea unde dom- 
nia endemice; vaccina a pus un termen devastărilor 
variolei ';--der syphilisul merge tot propagându-se, şi de 
trei sute de ani nu s'a oprit de a vode humanitatea . . . 
Societatea care se lasă. ast-fel a fi mâncată, este ea 
in heputinţă de a nimici acest flagel secular ? ! Lepra a fost inăduşită, nu ar fi tot aşa şi cu syphilisul, 
dâca am reînoi in contra lui lupta întreprisă de stră- 
bunii nostri contra surorei celei mai mare ?).* 

Medicii vor trebui să descrie relele prin presă Şi să ţină conferinţe publice în care să se arate cât trebuie 
a se pădi deele, şi O dată atins, a evita de a comu- nica acest rău unui altuia. Vor trebui a indemna cât 
se pote mai mult la cură şi a fi cât se pote mai cu atenţiune şi bine-voitori la consultațiunile lor gratuite, s6u in cura spitalului ce conduc. 

Căcă:. 

pPentru a mărgini propagatiunea malatiilo» veneriene, se facilităm prin ori-ce migloc, şi atât cât putem, midlg- cele de vindecare; acesta este > hu vVoiu inceta dea o spune, basa fundamentală a profilaziei. publice ?).«. 
Odată un pacient priimit, să se decidă a nu se libera până ce nu va fi radical curat, 

Tm 
Do 

1) Acesta nu e casul la noi. 
2) Prosper Ivaren. «Des mâtamorphoses de la syphilis.> 1554, p. 580 Citat de Mireur. 
5) H. Mireur. Lucrarea, citată, pag. 117. 
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In armată trebue mai ales ca acestă afecţiune să fie 

surveghiată şi cât se pâte mai larg şi bine-căutată. 
„ Visite săptămânale, ca in Austria să se facă şi in ar- 

mata n6siră. 

Să nu se permită nici unui soldat a părăsi cadrele 

active până ce nu va fi curat de afecțiunea cea avut. 

Medicii militari trebuie in acestă cură să puie t6tă 

buna-voinţă, activitatea şi docilitatea de cari sunt ca- 
pabili. 

Şefii de corpuri, in diferite oraşe, trebuie neconte- 

nit a se interesa de acâstă afecţiune la soldaţii lor, 
şi a căuta prin mididcele de care dispun s& afle acele 

femei atinse ce” contamină şi cu rigurositate să ceră 

administraţiei civile, adesea ocupată numai de alegeri, 

ca sâ ia măsurile necesarii. | 

De asemenea serviciul sanitar central ar trebui să 

dictede măsurile necesare, şi chiar st puie publicul . - 

medical in cunoscinţă cu faptele observate. | 

În internatele Statului şi cele particulare, cel puşi a 

conduce junimea, să fie clemenţi, şi severi insă, in 

acelaşi timp, in ce privesce o seri6să cură.: 

Mofturile vechilor pedagogi ce nu fac de cât a pe- 

depsi in loc de a vindeca, nu se mai aplică adi. Să 

fim clemenţă cu tinerii atinşi, dâr severi in a le im- 

pune o cură seri6să. 

Părinţii ar trebui să fie severi pentru copiii lor ca 

mijloc preventiv, dar o dată certitudinea căpătată 

că copiii lor sunt bolnavi să se facă ori ce sacrificii 

pentru a'i cura, 
Trebuie st probăm şi prin fapte că suntem departe 

de acele timpuri in care aceşti nenorociţi pacienţi erau
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aruncați şi depărtaţi ca nedemni de ingrijire, der nu- 
mai de dispreţ, căci răul nu e numai al lor, der causa e in starea n6stră socială de astă-di, şi răul lăsat la ei, se va comunica, şi restului, 

Căci: 
3 

„Trebuie din contra, multiplicate, in jurul venerici- lor, ajutorurile de ori-ce speţă, şi ai atrage în cura 
spitalelor prin bune tratamente îs 

Să căutăm a eşi din următârea categorie ce nu face on6re societăţilor. 
„Nici la un popor din epoca nostră, nu mă tem de 

a, afirma, situația creată nenorocitilor syphilitici nu este în vapori nici cu progresele sciinței, nică chiar cu pro- gresele civilisaţiei 2). « 
Arestaţii pentru diferite cause, să fie căutaţi şi chiar 

de se vor proba inocenți de fapta ce li se impută, să nu fie liberaţi fiind bolnavi, der surveghiaţi la spitale pent la complecta lor insănttoşire, 
Acesta se face la Viena şi in alte localități. Nu vom fi dâr acusaţi de exclusivism. 
Porturile nâstre cu deosebire, trebuese bine Sur've- ghete, căci ele sunt in tâte țările marele artere de in- 

trare. 

S5 nu ne măgulim că num&rul malatiilor Syphili- tice e mai mic la noi ca in alte părți, să ne aducem aminte ce am fost de curând şi cât de mare e pro- gresul făcut in... r&u, 
Mai ales in ce privesce populaţia rurală, a trebuj luate măsurile cele maj urgente. 

II NI 
1) Am. Zardieu, tome 3, pag. 447. 
2) Dr Huyp. Mireur. <La syphilis et la prostituţion,> p. 102, Paris, 1875, 
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Spitale provisorii in fie-care arondismente vor tre- 

bui infiinţate ast-fel ca 6menii să fie atraşi cel puţin 

iarna prin gratuitatea ingrijirilor bune ce se vor da. 

Să se oblige comunele a trimite pe cei atinşă de acestă 

afecţiune la spitale, şi chiar a se trimete pe compta 

lor cei s&rmani. 

Decă syphilisul nu va fi curând şi energie combătut în 

comunele rurale, se fim siguri că ne expunem în curând 

la pierderea ndstră. 

“Acesta mai lipsea ț?ranului nostru spre a fi exter- 

mânat. 

S& combatem şi să pedepsim sever pe toţi acei ce 

practică medicina fraudulos in ţeră, căci acestia co- 

mit o crimă inşelând populaţia suferindă fără a o pu- 

tea vindeca şi lăsând ast-fel ca răul să se intindă cu 

mai multă vehemenţă. 

In capitolul special pentru acesta. vom videa că ace- 

ştia sunt cea mai rea plagă pentru țsră n6stră. 

"Pentru a combate insă cu succes trebuie a inmulţi 

cât se pote spitalele nostre, a le răspândi in tote punc- 

tele din țâră unde vom sei că este mai mult pericol. 

In Bucuresci şi laşi pentru acesta, trebuie cel puţin, 

indoit acum numărul paturilor. 

Nenumăraţi pacienţi dilnic sunt refusaţi şi tocmai 

cei syphilitică şi despre gr avitatea acestui fapt incă nu 

ne dăm bine sema. 

„Nici o dată, intru cât mă privesce, mărturisesc in 

tâtă sinceritatea, n'am asistat, fără a simţi un senti- 

_ment de profundă tristeţă, la acele consultaţiuni a 

spitalelor unde se presentau suferindii mâncaţi de viru- 

_sul syphilitic, pe care lipsa de locuri nu permitea de ai
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priimi, şi care mergeau, lipsiţi de ori-ce ajutor, expuşi a semina pretutindeni contagiunea în mersul lor. 
Este evident de un viciu de organisaţie a căruia reformă e cerută de cele maj mari interese. ste în- dispensabil ca' starea actuală să fie modificată ; trebuie ca spitalele să deschidă larg poriile lor şi se priimescă fără distincțiune toţi venericii ce se presintă ; trebuie ca fără consideraţie de vârstă, de sex, profesiune, origină, se se poti da ajutorurile inhevente ospitalisațiunei la toţi cei ce le cer; trebuie în fine, şi trebuie neapărat a pune un capăt la acest spectecol sdrobitor a suferingilor — delă- sați în prada viului ces devoră. În acesta, țin să o ye- Pet, stă principiul fundamental al adev?ratei. prophylazii 1). 

SE nu uităm că un malat de Pneumonie căruia “i se refusă acum un pat, s6u se vindică de la sine, dâcă malatia sa ia mersul bun, s6u in fine more ne- căutat şi atunci familia şi ţera, pierd un om. Un pat însă ce să vefusă unui syphilitic, acesta nici nu se pote vindeca singur prin natura malatiei sele, şi adesea more dup crude suferințe, dup bani perduti inutil în căutiirt empirice, şi după ce au umplut lumea. Ast-fel tera și fa- milia pierd de Sigur un om, după ce mai ântâiu a lisat să se mai facă nenumtrate victime. | 
Trebuie der curând şi cu ori-ce preţ a inlesni câu- tarea. acestor nenorociţi. 
Căci trebuie a ne convinge uă dată, că: 
» Hospitalisaţiunea practicată firă limite, ctăi tinta ce trebuie a atinge, decă voim a ajunge să desrădăcintim syphilisul. Ne. mai fiind forţaţi a se adăposti in locu- . rile obscure ale miseriei, a se ascunde sub scutul ru- 

1) Dr Hyp, Mireur. <La syphilis et la proatitution,> p. 107, Paris, 1875"
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şinei, a lua forțe fără incetare renăscânde in privaţi! 
şi nedomire, acâstă plagă socială va putea fi atacată 

de o dată in principiul şi in elementul s&u cel mai 

vivace. Va resista el incă mult timp contra acestei 

ligi universale intreprinsă contra propagaţiunei s6le?... 

Atunci, cel puţin, nu va mai fi irațional de a pune 

extincţiunea  syphilisului in rendul lucrurilor posi- 

bile 15).* 

Dispensarii de căutare şi medicamente gratuite să 
fie la disposiţia celor sărmani, ast-fel ca ajutorul să! 

găsâscă in tote locurile. | 
Să fie câte un intern su medic de diuă, in oraşele 

mari pe lângă spitalele centrale ast-fel, ca la ork-ce 

moment s& se pâtă face un pansament, să se dea o 

injecție. Ac6sta ar contribui mult la stingerea răului. 

La noi unde băile mai că nu există, unde curăţenia 

corpului incă nu e cunoscută, unde miseria este des- 

tul de răspândită, am vădut adesea persone de o mur- 

dărie de ne descris, care'mi spuneau, că nu pot avea 

acasă apă caldă, că nu au scamă, s6u că fiind in fa- 

milie nu au cum face o injecție. 
S& nu uităm că aceştia sunt forte numeroşi. Să cău- 

tăm a ne fi utili, vindecândui şi inlesnindu-le acâsta. 
S& nu punem mare confienţă insă in consultaţiu- 

nile gratuite, chiar când se dau şi medicamentele ne- 
cesare, căci adesea se fac in un mod condemnabil de 

neglijenţă. 

„In congresul medical de la Paris, din anul 1867, 

D-nu Garin dicea cu multă cunoseinţă de lucruri : 
„De sigur, este plăcut lucru a distribui în fie-care an, 

1) Dr H. Mircur. «La syphilis et la prostitution.> Pag. 110. 
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unei lumi de syphilitici ajutorurile consultațiunilor gra- tuite;: der cine nu vede, în acestă mulțime de suferind atinşi de afecţiuni contagidse, ca şi o endemie ambulantă, răspândind ici şi colea, otrava, pe care consultațiunile 
gratuite se silesc în zadar ay opri mersul către fiitor ? Cine nu vede că cel mai bun migloc de a se opune la acestă revărsare neincetată a syphilisului este de a des- chide mai larg spitalele şi de a oferi venericilor, pe lEngă tratamentul gratuit, şi avantajele unei isplări temporare.“ 

Peritru a combate insă curând şi bine acestă teri- bilă epidemie trebuie ca şi statul să vie în ajutor, în 
un mod cât se pâte de larg, căci numai ast-fel sar 
putea face acesta. 

De aseminea persnele «caritabile, cei cu influență 
inultă şi filantrop, ar trebui să desvolte sympatia pu- blică, ast-fel că societăţi philantropice de utilitate pu- blică, in acest mod, să se formede şi se contribui la acelaşi resultat. 

Societatea Română in acest sens a dat destule exem- ple de umanitarism chiar pentru străini, uşor va face der ce-va. pentru ea. 
“Se vor găsi mulţi cari la cererea nâstră ca guvernul 

chiar să contribue, la noi unde avem atâtea adminis- iraţii spitalicesci isolate, graţie bunei-voinţe şi uma- 
nitarismului public, st ne spună că Guvernul nu are 
fonduri. pentru acesta. 

Mai, ântâiu de tâte că guvernul găsesce tot-d'a-una 
fondul pentru epidemiile accidentale ce cad pe tsră ; 
Guvernul frebuie- Chiar, să găsescă fonduri pentru a lecui 
(era de acdstă teribilă şi constantă epidemie. 

Cum? Nu sunt bani, când statul aa pensii şi re-
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compensil naţionale mai mult ca grele pentru ţtră şi 
forte adesea nemevitate?... Nu sunt bani? când videm 
că tocmai personele ce nu fac nimic au până la 5000 

franci pe lună! Nu găsesc fonduri pentru a vindeca țera 

şi găsim pentru a întreține tetrele şi chiar spionii şi bă- 

tiuşii ? 

Administraţiile spitalicesci ar trebui neapărat să des- 

chidă şi ele larg porta spitalelor şi să se priimescă 

tot cu aceiaşi bună-voinţă syphiliticii. 
Sau trecut timpul acusațiilor nerdde, nu syphiliticul 

este de vină, căci adesea malatia lovesce cele mai morale 

persone, der societatea, să o ştim bine acesta, e causa şi 

e singură responsabilă, de cei ce sufer. 

„In fine, sacrificiile ce ei "şi vor impune, nu-vor fi 

mai mari şi nu vor constitui de cât simple inaintări de 

bani. Căci, scăderea numărului malatiilor venerice va 

micşora mult cheltuielile ; cele făcute pentru măsurile pre- 
ventive vor [i acoperite şi cu prisos prin economiile rea- 

lisate asupra tratamentului, care nu: se va da în urmă 

de cât unui număr din ce în ce mai mic de pacienţi *).“ 

S8 ne gândim numai la sumele enorme ce se chel- 

tuiesc acum, in armată, unde gilnic se află la pat 300 

Omeni cel puţin pentru acestă causă; in spitalele civile 

unde trebuiesc neapărat gilnic a fi căutați la pat 1000 

pacienți. Puneţi acum cheltuiala, consultaţiunilor gra- 
tuite care e o sinecură şi aprope absolut inutilă. Adăogaţi - 

brațele ce sustrageţi de la muncă şi veţi videa pierderea 

enormă ce este peniru 1Eră. 

Numai Ephoria Spitalelor Civile din Bucurescă, anual 

  

3) Mireur. Lucrarea citată, pagina 110.
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caută 1300 syphilitici la pat, ceia, ce represintă o chel- tuială de cel puţin 50,000 franci. 
Ucideţi răul şi nu veţi mai cheltui aceşti bani. 
In fine ca midlâce profilactice fârte utile va, trebui ca serviciul sanitar se numai permită de cât cu totul escepţional vaccinarea cu vaccin uman. | 
Cow-poxul, singur şi exclusiv să fie permis şi inles- nit pentru acâsta. 
De aseminea Ja noi, mai ales in oraşe, va trebui ca administraţia, medicii, consiliile” de hygienă, să se amestice la regulamentarea şi privegherea doicilor, 
La noi doicele constitue o mare cestiune, căci se sere că mai toti clasa avută a societiiței cresce copii cu doici, care adesea comunică virusul syphilitic copilului stu vice- 

versa. i 

S& sperăm că medicii, aceştă preoţi moderni ai so- cietăţei, cari dâcă in genere 'şi vor inţelege misiunea, pretutindenea şi mai ales la noi, ar avea multe de fă- cui, vor lua iniţiativa in curând, in tâte cestiunile „sociale ce privesc şi mai ales in a malatiilor vene- riene, ei vor proba prin acâsta că sunt utili ţărei, ca- re”i va bine-cuvânta pentru serviciul lor. 
Malatiile sociale sunt inimicii societăţei, medicii sunt armata ej, să lupte . der cu inimicul, să] infrângă, şi gloria va fi a lor.



ALIMENTATIA INSUFICIENTA SI NERYGIENICA 

PRECUN SI RELELE POSTULUI LA ROMANI 

«Câte mari fapte in viaţa naţiunilor, 
cărora historicii le atribue cause variate 
şi complexe, şi a căror secret este în fo- 
carul familiă. Priviţi Irlanda, priviţi 
India! Enghtera ar domni ea liniştit pe 
wh popor în nenorocire, deeă cartofii, 
mai singură, nu ar ajuta pe acestia a 
prelungi plângătorea lor agonie ? Si peste 
mără, una sută patru-decă milione Hin- 
duşi ar asculta ei de câle-va mii de En- 
gledi, dâcă sar hrăni ca şi ei?» 

Geoffroy de Saint-Hilaire, 

«Starea deplorabilă, materială şi mo- 
rală a ţăranului român este cunoscută 
de toţi. El se hrănesce cu mălaiu, şi mo- 
dul cum "1 prepară nu este tot-d'a-una 
cel mai nemerit. Fără ca porumbul să 
fie bine copt, ţăranul 7] culege, silit de 
trebuinţă şi, scu '] macină indată, s6u 
nemăcinat "| aşâdă în pătul in care nu 
este tot-d'a-una apărat de plâie gi de 
umedâlă. In aceste condițiuni mălaiul 
devine albicios, mir6se a mucigaiu şi 
provâcă, sete şi dispepsie. Pe lEngă mă- 
măligă, ţăranul din unele locahtăţi nu 
pote adăoga mică puţină carne, nici chiar 
puţin vin, cari sunt neaptraie pentru 
reînoirea forţelor.» 

Dr Sutzu, „Alienatul in faţa Justiţiei.“ 

„Una din cele mai importante cestiuni, de care de- 

pinde direct sănătatea şi prosperitatea, fie a individu- 

lui s€u a familiei luaţi in parte, fie a naţiunilor, este 

fără indoială alimentaţia.
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După cum dânsa va fi suficientă sâu nu, individul 
seu poporul, supus uneia su alteia din aceste două 
alternative, vor fi intro posiţiune mai mult seu mai 
puţin prosperă. Căci după cum natura combustibilului 
prin echivalentul calorifice determină direct o cuantitate 
dată de travaliu, tot ast-fel, şi mai ales astă-di, munca 
şi de aci prosperitatea individului, familiei seu națiunei 
vor depinde de calitatea combustibilului, pentru den- 
şii calitatea alimentaţiei, de care vor dispune. 

Este atât de adevărată acestă comparaţie, in cât cu 
aceiaşi fidelitate putem trage conclusia că, după cum 
cutare locomotivă va produce un travaliu mai mare, 
va trece mai departe in spaţiu, fiind alimentată cu 
cărbune in cuantitate şi calitate superi6ră, tot ast-fel 
şi individul seu o naţiune nu va produce o cuantitate 
de travaliu hotărit şi nu va propăşi mai departe in 
timp, dâcă cuantitatea şi calitatea cărbunelui, adică 
alimentaţia absolut necesară corectei lor esistenţe phy- 
siologice, nu va fi in calitatea seu cuantitatea nece- 
sară 1).* 

Aceste premise fiind bine stabilite, s& intârcem pri- 
virea n6stră din domeniul speculațiilor teoretice pe 
câmpul practic al] observaţiilor şi ca ast-fel să obser- 
văm modul cum se nutresce majoritatea populaţiei 
României, 

După datele fisiologice ce se cunose mai mult ca 
positiv astă-Qi, se scie că Quantitatea muncei, de aci 
prosperitatea țtrei; gradul ei de sănătate ; mortalitatea in 
Plus scu în minus; precum chiar şi esistența unei ginte, 
  

1) Vegi: «Postul la Români» de Dr Istrati, Jurnalul Societăţei Sciiu- ţelor Medicale, No, 20, 1879.
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in viitor, stu esistența sa în un mod demn ; depind după 

cum majoritatea. populației unei ţtri şi pentru noi în par- 

ticular elementul român, se va nutri, bine su insuficient, 
Acestă cestiune este una din cele mai importante 

şi cu părere de rău trebue a o spune că penă acum 

tare puţini s'au ocupat in un mod special a descrie re- 

lele ce suferim pe fie-care di in ţâra n6stră, din causa 

alimentaţiunei nesănătose şi ne suficientă, ce carac- 
teris6dă absolut, majoritatea populaţiunei acestei ţări. 

Persânele cari au insistat mai mult asupra acestei 

importante cestiuni sunt D-nii Joan Ionescu, Dr Feliz, 

Dr Obedenaru, şi D-nu P. S. Aurelian. 
Ceia ce este şi mai trist e că nimeni nu Sa ocu- 

pat a da o bună direcţiune in acest sens şi mai ales 
a combate esistenţa postului, acest mare rău din de- 

prinderile n6stre religiâse, care adăugat la relele unei 
alimentaţiuni aprâpe insuficiente, constitue principala caudă 

de morbiditate şi de mortalitate în (era ndstră. Alimenta- 

(iunea devine un subiect cu atât mai important pentru, vii- 

torul elementului Român, cu cât se scie că țera nostră 

este una din cele mai palustre din Europa, tristă condi- 

(iune la care se mai alipesce, bruscele schimbări de tempe- 

raturi, ce constitue adesea ori 50 de diferenţă, intre 
temperaturile extreme ale iernei şi ale verei. | 

In ce privesce alimentaţia poporului Român 6îă ce 

“găsesc descris de unul din distinşii medici Români, 

D-l Dr Obedenaru. 

„Hrana ţăranilor se compune mai exclusiv de legume, 

de vardă şi mămăligă, un soiu de aluat de făină de 

porumb, mai puţin degistivă incă de cât polenta Ita- 

lianilor. E 
15 
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Din când in când puţină brândă su lapte fără unt, 
puţin peşte sărat, fârte rar carne sărată, numită, pas- 
tramă. 

Acestă carne sărata şi uscată, este adesea-oră tran- 
sformată intro multitudine de păduri de ciupercă mi- 
croscopice (mucedinee). 

Cel mai rtu din tote este că poporul postesce 195 de 
dile pe an. Şi ce post riguros! Fivă carne, fără ou;, 
fără brângă, fără pesce! Numai erburi şi mămăligă, şi 
ne putem asigura dinainte, ca va fi atins de o dys- 
pepsie, 0 atonie, o prostrație a forțelor. fisice, o incapacitate 
pentru lucrarea intelectuală, şi mai ales descuragiarea şi 
abaterea morală, 

După un prând de o aşa grea degestiune, nenoro- 
citul colon simte nevoia de a lua un condiment, un 
escitant. Nu trebue a se gândi la cafea su la ceaiu, 

Vinul s'a scumpit peste măsuri de vro 12 ani. Nu 
rămâne menorocitului om din popor a bea de cât rachiu 
de grâne, băutură falsificată cel mai mult timp. 

Şi cum sărbătorile sunt mai numerâse de cât în 
ori şi ce ţeră, ocasia de a trece diua la cârciumă se 
presintă forte des. Cu cât sărbătorile sunt mai nume- 
rose, cu atât lucrarea câmpului este neglijată şi cu 
atât mai mult sărăcesce colonul. Acestă hrană, însufi- 
cientă prin gualitatea ei, care osteneşte aparatul digestiv 
peste măsură, firă a repara pierderile dilnice ale econo- 
mici, ar fi -mai de suferit in climatele dulei (Asia Mi- 
noră, Palestină); dar nu este compatibilă cu jocul regu- 
lat al tuturor. funcţiunilor corpului şi crierului într'o tevi 
ca România, unde domnesce malaria şi unde rtcelile iev- 
nei sunt tot aşa de excesive ca şi în Cvimeia.
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In Apriliu şi Maiu, febrile decimă copii sătenilor. 

Şi acest flagel este cu atât mai puternic cu câi copii 

au fost prealabil debilitați, slăbiţi, aprope transparent 

prin postul de la Pasci. 

S'ar dice că au făcut intr'adins de au pus postul 

cel mai riguros tocmai la inceputul epocei când mias- 

mele incep a se răspândi prin aer cu o mare intensi- 

tate. Toi in timpul postului ţăranul incepe lucrările 

cele mai grele (aratul de prima-vâră, sămănăturile, etc.). 

La munca pământului se obţine de la el jumătate 
din lucrui care Par face un Engles seu Frances dela 

Nord. Şi din tote acestea, când se consideră hrana luată 

de un ţăran român, este mirat cine-va de resultatul mamn- 

cei lui. 

Lucrătorii ţărilor occidentale nu ar face de cât jumi- 

tate de cât fac ei, decă ar fi supuşi regimului - erburilor 

şi mămăligei 1).* 

Aceste rele ale unei alimentaţiuni nehygienice, au 

fost forte bine condensate in următrele cuvinte de dis- 

tinsul profesore D-nu Dr Felix, carele. cu deosebire s'a 

ocupat mai mult timp cu acâstă importantă cestiune. 

„Muncitorii Români nau puterea dinamică pentru 

lucru ca, muncitorii din alte ţări. Causa este frugalita- 
tea lor, su mai bine abstinența lor exagerată *).“ 

De asemenea ideile sele in acestă cestiune le am 

vădut şi la inceputul acestui studiu, in espunerea ce. 
am făcut despre importanta sa lucrare, rostită in faţa 

Academiei Române. 
  

1) Dietionnaire Encyelopădiqgue de sciences medicales, par A. Dechambre. 

Article : Roumains, par Obedenare. Paris, 1877. 

2) Vegi importanta, sa lucrare asupra Hygienei. Bucuresci, 1870.
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In adevăr, cine cunâsce modul de viaţă al țăranilor 
noştri, cine au vădut de aprope gospodăria, grădina 
şi masa lor, nu pote de cât a rămânea incremenit, şi 
a se intreba cu mirare, cum de trăesc incă in ast-fel 

„de condițiuni. Rațiunea n6stră, deprinderile nostre; cu- 
noscinţele nostre medicale, mai ales, sunt surprinse, 
in cât adesea nu putem a deslega marele problem 
physiologic al vieţei, când vedem in ce mod locuiesc, 
şi cu ce alimente se nutresc. , 

Rare ori, forte rare ori, mai ales in Moldova, lo- 
cuitorii de la ţâră au o grădină. Sunt sate întregi în 
(fra ndstră în care abia se găsesce o câpiă în păment. 

Ce este mai comun de cât castraveţii ? 
EX bine, am vădut sate numerâse, in care castra- 

veţi, erau cultivați numai..... de jidovul câreiumar, 
care singur avea grădina lui de. verdeţuri ! Singurele 
legume cultivate de ei, sunt cu predilecție fasolele, 
ce sunt semănaite printre cuiburile de porumb. Acestea 
şi porumbul ar putea se represinte aprâpe totalitatea 
substanțelor priimitive cu cară se hrănesc dânşii. In 
urmă adesea, câţi-va căţei de usturoi, sunt vârâță în 
pământ prima-vâra, intrun quassi strat de legume. 
Pe lângă acestea. vine cepă şi cartofele. 

Etă aprâpe tot ce au in grădinele lor. Adesea câte- 
va tufe de Mintă şi Văadoge, constituie partea oma- 
mentală! .., 

Moşnenii (Răzaşii) se nutresc mai bine, la ei ma- 
zărea, lintea, f6rte rari la ţeră, castraveţii, mărarul, 
ardeiul, cimbrul, pătlăgelele roşii (cele vinete mai că 
nu se mănâncă la țeri), varga cu deosebire, şi o bună
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parte din arborii noştri fructifieri, adesea şi viţa, ne- 

cunoscute la cei-l-alţi, sunt in quaniitate suficientă. 

Să- scim bine că in ce privesce alimentaţia la noi 

avem a, lupia cu trei cause importante. 

Prima, este miseria în care se află majoritatea popula- 

țiunei urale, ast-fel că alimentaţia lor se reduce absolut 

lu strictul mecesar de a nu muri, şi atunci e compusă 

după cum vom videa din substante forte nesănitose. 

Secundo, e că chiar când locuitorul de la țeră dispune 

de ce-va avere, totuşi dou' factori conlucră a se nutri în 

um mod. mecorect. Acestia sunt Postul și deprinderea de 

a se muti nu numai cu lucruri grele de digerat, der ade- 

sea chiar nesănbtâsă, | 

Tertio, e că asta culinară atât de importantă în regi- 

mul alimentar, este aprope absolut necunoscută țranilor 

nosrti. , i 

Căci, câte producte,- graţie acestei sciințe de a face, 

pentru a, qice ast-fel, din nimic un lucru bun şi să- 

n&tos, şi in care ramură escelau inainte femeile Ho- 

mâne, acum nu se mai cunosc! Ast-fel că multe din 

alimentele lor îndigeste prin textura lor, devin adesea și 

mai îndigeste prin modul necorect cum ele: se prepară. 

Să discutăm pe end fie-care din aceste trei ces- 

tiuni, : 
- Miseria, lipsurile de tot felul, şi nai ales lipsurile ce 

lovesc direct asupra vegihului alimentar, sunt. o condiţie 

sine qua non, de viaţă a sătenilor nostri. 

Noi ne inspăimântăm cu dreptul când cetim în des- 

crierile romancierilor, seu ale persnelor philantropice, 

tristul mod de viaţă al claselor lucrătâre din Lion, 

Paris şi mai ales din Londra. Inima nostră, se strânge
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de durere, şi adesea deplângem acestă sortă tristă 
tocmai a acelor dintre semenii nostri cari lucredă mai 
mult. 

| 
Nimeni însă, stu forte putini caută aşi da stemă de 

ceia ce se pitrece la noi. | - 
Când videm câte o dată miseria, în oraşele ndstre; care 

din fericire este forte redusă în raport cu ceia ce se ob- 
„servă în alte centruri mari, ne consolăm cu ideia că şi 

cele-l-alte clase din capitale mai splendide ca a  ndstre, 
sufer tot astfel ; ba chiar, ne consolăm cu ideia că la noi 
măseria în oraşe este mai puţin întinsă. Der forte puțini 
caut a'şi da sâmă de următorul fapt. 

La noi nu in oraşe, miseria şi proletariatul au loc, 
nu 0 mică porțiune din corpul nostru, sufere de acest 
rău; în România, lstă (fra, adică aprope stă clasa, lo- 
cuitorilor de la, ră, sunt adesea în 0 posițiune cu mult mai 
tristă ca cei de pe urmă uvrieri din centruvile mari ale 
Occidentului. | 

De câte ori, şi chiar anul acesta nu au murit Gmeni 
la noi de f6me? Ce voim der mai mult? Se pote ce-va 
mai trist ca acâsta? Se pote ce-va mai de plâns? 
Şi apoi ce origină au nenumăratele epidemii ce devastădii 
comunele rurale, aprope necunoscute până acum, deci nu tot 
acea iminenţi morbidă şi mortală, creată prin un regim ală- 
mentar mult timp necorect şi nesuficient ! 

Ceia, ce pare paradoxal şi de tot curios, e că acesta 
se intemplă in o ţeră agricolă, de unde se exportă 
cerealele in Europa, cari au ajuns chiar până a fi nu- 
mită de gadetari Grânarul Buropei, si in care nu se 
află de cât a 4 parte din populaţia ce cu fericire ar 
putea trăi in ea.



ar nr 

Noi plângem pe paria al Indiei, deplângem pe Ir- 

landes, dă&r nu videm şi nu audim plânsul acelor ce 

muncesc stăpinului tâtă diua pentru o sumă ridiculă, 

şi cărora mâncarea este trimâsă şi aruncată ca la 

câini ! | 

Nu audim suspinele şi nu deplângem, sorta atâtor 

decimi de mii dintre sătenii nostri, care: de şi mumeind, 

de dimineță penă sera, abia au o bucati de mămăligă ca să şi 

ahne fomea. | 

Ce vrea tâlhavul cela de Ion ?... lată intrebarea. boie- 

rului ce'şi bea cafeua liniştit in cerdac la, ţeră. A ve- 

nit stşi ia tainul, i se răspunde. 

EI este plătit cinci galbeni pe an, bezi. două păvechi 

de opinci şi mâncarea. ” 

Ce mâncare are o să vă spun îndată. 

In dilele de post um mertic:) de făină de porumb, 

şi nu din cea mai bună. Adăogaţi la acesta un cas- 

fravete crud s6u murat (acru), o câpă şi putină sare în 

coltul glugei ! 

Etă regimul ce urmâdă apr6pe 185 dile, că faso- 

lele rar le mănâncă el, sunt prea. scumpe! 

Dilele de dulce, pe lengă merticul de făină, un pumn 

de fasole s6u o mână de brângă, chislidg s6u zară (de vacă). 

Carnea se intâmplă de tot rar. Atunăă seu « murit 

vre o vită boerului, stu i se dă pastram făcută, cam 

Acesta constitue regimul argaţilor, păzitorilor de 

vite, servitorilor, plugarilor, cosaşilor, secerătorilor, etc., 

ce sunt tocmiţi cel mai adesea, cu mâncarea! 

Miseria multor omeni la ţâră e ce-va spăimântător. 
  

1) Măsură ce equival€dă cu o oca. 
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Anul acesta la Titu, unde se află o fabrică de ra- 
chiu, câte-va sate din prejur, se duceau de culegeau 
borhotul (pocirla) acră, ce o lepăda de la fabrică, pe 
care o uscau şi făceau mălaiuri cu ea!... 

Cum vreţi ca acestă populaţie să crâscă, cum vreţi 
ca ea să nu se stingă? Irlandesul şi paria, irăiesce 
insutit mai bine. | 

Adăogaţi făina de ghindă, de coceni de porumb, de 
câjă de copaci, tot soiul de bureţi şi rădăcini ce mă- 
nâncă, şi atunci vom videa mai bine, starea in care 
se află. 

Aceste escepţiuni, nu sunt tocmai escepţionale la noi! 
Cine ave ochiul imparțial, va videa că adesea miseria 

lor e cumplită, 
In privința, cestiunei a doua, că chiar când locui- 

torii de la ţeră dispun de midlâce, ei totuşi nu duc 
un bun regim alimentar, voiu. observa, următârele. 

La acesta contribue postul in prima linie, căci de şi 
atunci se pot mânca lucruri hrănitore, midlâcele lor 
nu le pot permite insă acâsta, vom vide relele la urmă. 

Dâr cine nw'şi aduce aminte predilecţia ce au ei pen- 
îru tot soiul de fructe, şi adesea nemature? Cine nu'şi 
reamintesce chiar parcimoniositatea r&zeşilor (moşne- 
nilor) in acestă privinţă ? 

» Mănâncă patru din un '0u“ său „pun brânda în un 
pahar, şi o dată înting mămăliga în întrul, &r de patru 

„Oră în afară,“ ne dovedese că adesea, chiar când au 
midloce, duc o viaţă prin deprindere miserabilă. 

Ciupercile şi tot soiul de bureți ce intră in modul 
lor de nutriţie, ardeii, lucrurile de tot sărate şi mai 
ales pipărate, predilecţia, pentru pastramă Şi pesce să-
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rat; predilecţia pentru rachiu tare şi oţet cu usturoi 

(mujdeiu), sunt atâtea lucruri ce fac că aluhci chiar 

când dispun de ce-va midloce, ei departe de a se nutri 

ca lucruri substam'iale, se nutresc cu lucruri indigeste şi 

nenutvităre. 

In ce privesce arta culinară, majoritatea, femeilor de 

la ţeră, au uitat totul, după cum au uitat şi cultivarea 

legumelor in grădini, şi ț&sutul pânzelor,  velinţelor, 

iţarilor, etc. 

Adesea cele necesare le lipsesc. 

Intraţi in un bordeiu, su casă de sub pământ! 

Unde e masa? unde e soba?! unde e cămarat!... 

Ca prin farmec îdte lipsesc! 

Câte-va găteje ard trosnind pe o ridicătură de pă- 

mânt sub ursică, ceia ce ţine loc de sobă, aruncând 

tăciuni in 6la cu fasole, s6u e6onul cu mămăligă. 

Masa e un trunchiu murdar, ce ţine la nevoie şi lo- 

cul de scaun. Cămara, un cotlon intunecos in care se 

află sacul cu mălai; câte-va cepe pe brâul ursicei, şi 

câți-va ardei roşii spânduraţi la uşă. 

Etă provisiunile! | 
Sarea, e pusă cu prisos tot-la-una. Ardeiul mai 

ales in Muntenia, intrece sarea. Decă intemplător se 

frige o bucăţică de carne, s€u un puiu, atunci este 

lăsat pe jeratic, aprâpe să se carbonisede, ca, să nu se 

mai vâdă sucurile. Ouele tot-d'a-una, suni mâncate răs- 

copte. Legumele din. contra nu bine fierte. Mălaiul 

chiar, nu bine măcinat şi fiert, ceia ce 71 face iritant 

şi dificil de digerat. In urmă graţie administraţiei n6s- 

tre sunt adesea, decimi de familii în sat, care nu mai 

au chiar nică în ce prepara! 
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C&oanele sunt duse la tact şi Glele sparte, de cei 
puşi a aduna birul! 

Câte lacrimi, câte blesteme, şi acesta adesea chiar 
la porta Bucuresciului !!... 

Atunci trebuie să se râge la o vecină, să aştepte 
pentru a avea acest ustensil absolut necesar, pe când 
copii plâng de fome. 

S8 nu fiu acusat de a denatura faptele, căci am 
colecţii mult mai frumâse de aceste buchete adminis- 
trative de sub multe. din guvermele ce ne-au condus 
spre nenorocirea nostrii, penă acum! | 

SE videm acum pe rând, tâte substanţele ce intră 
în regimul alimentar al populaţiei nostre de la ţâră, 
şi modul cum ele sunt in genere preparate. 

Grâul. 'Ţ6ra n6stră produce fârte bune grâne şi in 
0 cuantitate ast-fel, in cât se face un export pe o cale 
destul de insemnată. | 

In anii din urmă cualitatea grânelor nâstre au fost 
mult depreciată din causă că s'au semănal necontenit, 
s'au stors sistematic pământul, ast-fel că neingrăşân- 
du'l, forțele sâle producătâre au scădut în mare parte. 
De aci grânele n6stre au pierdut şi în cuantitate şi 
mai ales in cualitate. 

La noi grâul se cultivă insă puţin de ţărani. In 
thesă generală locuitorii din Muntenia cultivă, cu mult 
mai mult, ca cei din Moldova. Acolo aprâpe numai 
vechii răzeşi (moşneni) mai sâmănă câte un petic de 
pământ, 

Decă ei cultivă incă pe sâma lor puţin grâu, con- 
sumă insă de tot puţin. - 

In vechime ţăranul Român se nutrea numai de pâne.
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Soldatul Român e deseris purtând pâne albă la oblân- 

cul calului. 

Acum forte rar se vede pâinea la, ţeră; mai ales 

vâra, din causa ocupaţiunei câmpului, pâinea este ab- 

solut neusitată. 

Ceia ce e mai trist e că forte rar se vede o pâine 

bine făcută. 

La munte ţăranul face mai des pâine, şi atunci am 

vădut făcând'o pe lângă colacii ce se trimeteau la Bi- 

serică. Colacii şi Biserica, aduceau ast-fel in casa lo- 

cuitorului pâinea şi hrana bună. Acestia erau de bună 

cualitate, aluatul era dospit (fermentat). 

La câmp se face azimă seu turtă, rare ori pâinea. 

Mulţi, mai ales in Moldova fac o azimă 5 forte bună. 

Turta insă, în genere e tot ce pâte fi mai indigest şi 

rău făcut. Tâte judeţele de pe malul stâng al Dună- 

rei, obiceiu luat de la Bulgari, şi până la Ploescă, căci 

acestă deprindere se pote videa şi la Chitila in sat, etc., 

fac turtă in modul următor: 

Făina, adesea fârte prâstă, se amestecă cu apă şi 

sare până la consistenţa unei paste semi-solide. Atunci 

focul făcut in vatră, se desparte in dou6, vatra se cu- 

răţă, se pune acestă turtă (mamelon de aluat) şi se 

acopere cu un ciob, ţest su captar (forma ligh6- 

nelor ordinare) intors cu fundul in sus, peste care se 

pune cenuşa şi jeraticul. Esperienţa inveţă pe aceste 

femei, timpul cât trebuie a lăsa acestă cocă spre a se 

câce, putând a ridica chiar colţul captarului din când 

in când, spre.a videa ce se pitrece sub el. 
  

1) Pâine lată, pedea, cu aluat nefermentat, Se face în oraşe şi cu aluat; 

fermentat numită: lipie.
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Acesta cred e modul cel mai primitiv -al fabricaţiu- 
nei pâinei. 

Rare ori pâinea se face la cuptor şi mai rar alua- 
tul e fermentat. Pâinea mai sistematic făcută, se gă- 
sesce la ţărani iarna, mai ales in judeţul Râmnicul- 
Sărat. 

Pâinea der este o escepţiune in regimul alimentar 
al ț&ranului nostru. În genere când ea se face, ea e fă- 
cută in un mod nesănătos. 

Grâul se mai mănâncă la noi in diferite moduri. 
Grâul fiert, se mănâncă cu miere sâu lapte, şi colivă. 

Pentru aceste trei moduri de mâncără grâul se spală 
şi se usucă. Se pune in o piuă de lemn şi se sdro- 
besce puţin. Atunci se pune cu puţină. apă şi se lasă a - 
fierbe intre 6—8 ore. Grăunţele se umflă, plesnesc, o 
parte din amidon tumefiat formedă o cocă ce cimen- 
tedă totul la un loc, o altă parte a trecut in formă 
de dexirină şi glycosă, ceia ce dă gustul puţin dulce 
acestui aliment, care e solid când e scos din 6lă. 

Ast-fel se pun bucăţi, lesne de desfăcut, in lapte 
dulce, cu sare, şi acest aliment este forte plăcut la 
mâncare şi cu deosebire ferte hrănitor. Pot dice că ar 
fi unul din cele mai hrănitâre de care ar putea  dis- 
pune ţăranul nostru. 

Tot acest grâu fiert, in loe de lapte, se mănâncă 
amestecat cu puţină miere, (forte răspândită şi eftină 
mai inainte in țâră), ceia, ce le dădea şi le-ar procura, lor, 
un dulce, sănătos, plăcut şi fârte substanţial. 

Nenorocirea este insă că aceste alimente odată forte 
usitate la noi, acum rar se mai văd pe masa ţăranului. 

Mierea se aduce acum din străinătate; grâul se tri-
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amete în străinătate ; laptele se mănâncă cu mămăligă, re- 

gimul der de odinidră e cu totul schimbat. 

Rămâne coliva. Când ţăranul face colivă, atunci O - 

parte din grâul fiert (tot după modul de sus) este 

mâncat cu “lapte, mierea fiind forte scumpă şi cultura 

albinelor fiind aprope cu totul stinsă in ţ&ră, mai ales 

in “ce privesce pe ţărani. 

Coliva nu este alt ce-va de cât grâul fiert, lăţit pe 

o farfurie, seu la inmormântări pe o tavă de aramă, 

peste care se pune (sub formă de cruci, sfinţi, seu în 

oraşe figura mortului), stafide, cafea prăjită bobe şi 

pisată, sahar în pulbere, adesea colorat, diferite mică 

bomb6ne, colorate forte adesea ori cu substanțe to- 

xice (bombâne ordinare) ; smochine, portocale, lămâi 

infipte tâte în bețe, etc. 

Coliva, dâcă e prospătă, şi dâcă nu este ormată 

cu lucruri colorate cu substanțe toxice (chromate seu 

pichromate, mai ales de plumb, ete.), după cum s'au 

vădut adesea in Bucuresă, constitue o substanţă des- 

tul de hrănitâre şi neofensivă. 

Adesea insă in oraşe, unde se speculă din tte, aceiaşi 

colivă, pe care se schimbă numai figura mortului, 

servesce chiar stptămâni intregi, la diferite pompe 

funebre. Ea mucedesce in acest cas, nenumărate mu- 

cedineie se desvoltă, cari sunt eminamente toxice. 

Atunci numai coliva fiind lăsată cioclilor seu persâne- 

lor ce inconjoră, mortul, şi care mâncând acestă sub- 

stanţă alterată adesea, după diferite observări ale 

D-lui Dr Felix, presintă grave symptome de gastro- 

entherită. acută. 

Numai vorbese de colivele de lemn, scu ipsos, ce
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adesea urmedă morţii, ele sunt recente, şi presintă 
insă avantajul hygienic al Unui lucru ce nu se pâte 
mânca fiind deja muced. 

Făina de grâu, mai servă adesea, mai ales la in- 
mormântări, a face tăieței (aluat tăiat mai gros ea 
fidâua), sâu frecăţei (un fel de macarâne pline), carele 
se fierb cu lapte. Acestea sunt in genere un aliment 
greu de digerat. Acest lucru se mai face şi în post 
la 40 mucenici, cu apă şi sahar. 

Ca lucrură dulci, făina se mai intrebuinţedă la Pascj, 
pentru a face Pasca. Atunci se amestecă aluatului ouă, 
adesea. lapte, şi rară ori la, i&rani unt. Pentru acesta 
se face o fâie lată, cu un colac pe laturi, âr midlocul 
se umple cu brândă de oi sâu de vacă, bătută mai 
ântâiu cu un gălbenuşiu de ou. Aliment sănătos şi 
nutritiv, este de regretat că se face numai o dată pe 
an şi numai in o jumătate a ţărei. 

Se mai face un fel de plăcintă cu brândă la ţeră, 
(gisă cu polele in brâu, din-causă că colţurile ei sunt 

„intârse peste brânda ce se pune in centru, ca, şi acele 
ale unui plic de scrisori), tot ast-fel se face Şi cu vi- 
şine s6u cireşe, alimente bune şi nu indigeste, rar insă 
făcute. 

Etă modul general al preparaţiunilor fârte rar usi- 
tate de alt-mintrelea ale grâului. 

Vorbim, bine inţeles, de țăranul Român. 
Porumbul. Constituie basa alimentară a populaţiu- 

nei rurale din țră şi a o mare parte din oraşe. S'au 
acusal mult porumbul şi prin imitație căutăm necon- 
ienit a introduce şi noi pâinea la săteni. De pe masa 
avuţilor noştri mămăliga este deja absolut exilată.
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Acâsta nu din causă că o găsesc rea la gust, in- 

digestă, etc., dâr numai din causă că ea constituie 

hrana poporului şi fiind-că nu se mănâncă la Grand 

Hotel du Boulevard des Italiens, la Paris. 

Acusaţiunile aduse porumbului, sunt nenumărate. 

Prima, că porumbul, după analysile chemice făcute, 

nu are azot in aceiaşi cuantitate ca grâul. 

Al douilea, că e un aliment prea gras, şi chiar di- 

ficil de digerat. | 
Al treilea, că porumbul produce Pellagra (jupuiala). 

Să videm pe scurt fie-care din aceste puncte, căci 

pentru noi porumbul este o cestiune de viaţă, fiind 

hrana dilnică a majorităţei populaţiunei ţărei nostre. 

Analisa chemică în adevăr probedă că porumbul 

are mai puţine substanţe azotate ca grăul, der este 

re acâsta un argument serios ca el să fie inlăturat? 

După acestă teorie ar trebui şi grâul înlăturat, fiind 

că sunt alte producte vegetale mai azotate ! 

In urmă câtă diferenţă este intre cuantitatea princi- 

piului azotat din unul şi altul din aceste două cereale. 

tă resultatul comparativ obţinut de Boussingault.: 

  

  

mina ceara | 2 [5 E|z za [zel 2 | = 
= | *|z E |3%*| £ 

& E | 

Grâu (Vermen de idlos)59.7|14.6 | 7.2|1.2 | 1.7] 1.6 [14.00 

“Porumb . . . . [58.4112.80| 1.5|7.00| 1.5| 1.1|17.7                     
Prin urmare 14.6 către 12.80. 
Diferenţa, este la sută, de: 1.80 substanţe proteice, 

Acestă, diferință e de tot neinsemnată,
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Etă, de ce după analysele făcute, distinse celebrităţi 
ca Payen şi Dumas, recunosc avantajele porumbului. 
Cu deosebire D-nu Dumas, tă ce dice : „Considerat 
sub raportul economic, porumbul, după composiţia sa, 
se află in primul rend al cerealelor; in fine, pe lângă 
proporţiunea de materii azotate, may egală acelei a grtun- 
tilor cari o conţin în proporţie mai mare, uleiul dulce şi 
comestibil, ce conţine în proporție aşa de mare, ajută 
proprietăților sele alimentare. Ast-fel că putine  produc- 
țiuni naturale reunesc mai bine ca porumbul, principiile 
necesare nutriliunei Omenilor şi animalelor. 

De curând incă D-nu Fua 5, de la Padua, a scris 
un memoriu prin care caută a arta marile avantage 
ale acestui cereal, cerând mai ales răspândirea sa in 
nordul Franciei. 

Der decă in laboratorul de chimie se constată o pro- 
porţiune maj scădută a azotului in porumb, nu tot ast- 
fel este şi in făina acestor două substanţe ast-fel cum 
ea este intrebuințată in alimentaţie, 

Căci în adevăr, făina de grâu este des şi bine cer- 
nută, ăst-fel că Bouchardat chiar a dovedit că jumă- 
iate numai din principiul azotat rămâne in ea. De aci | 
acele pâini de scrobelă ce se mănâncă prin oraşe. 

Făina de porumb din contra are forte puţine t&- 
rițe, din causa sitei cu mult mai rari, cu care se cerne 
şi se cerne la ţeră de tot rar. 

Comparând dr, şi decă o analisă chemică s'ar face, 
intre mămăligă şi pâine, sunt convins că cuantitatea 
substanţelor azotate, va fi aprope aceiaşi. 
    

1) Vei: Emploi du mais dans Valimentation. «lrannee scientifique» par 
Louis Figuier, 1880,
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Etă der la ce se reduce primul argument. 

Der unde punem superioritatea ce. o are mămăliga 

asupra pâinei, prin marea cuantitate de substanțe 

grase, absolut necesare in o ţeră unde climatul e aşa 

de variabil, unde diferenţa de temperatură, nu numai 

intre anotimpuri, der chiar intre di şi n6pte, este vara 

adesea ori aşa de mare. 
La argumentaţiunea că mămăliga este grea de dige- 

rat, ori-cine pote videa că acâstă cestie depinde de mo- 

dul de preparaţie. O mămaligă bine făcută e tot atât 

de uşor de digerat ca pâinea, şi e mult mai lesne de 

digerat de cât pâinea ce comerțul, in general, pune la 

disposiţia claselor lucrătâre, şi insutit mai uşoră de di- 

gerat de cât turta, cum se face sub cuptor la ţcră. 

Adăogaţi că mămăliga se mănâncă caldă, ceia ce 

face mult. Căldura, moleciunea, ceia ce nu ar presenta 

pâinea la ţâră, neputându-se face de cât o dată pe 

s&ptămână, şi curăţenia, căci se manâncă tot-d'a-una 
prâspătă, şi nu acoperită cu mucedineie, ca pâinea 6r- 

dinară puţin timp numai ţinută, sunt calităţi bune. 
In urmă ţăranul cunosce forte bine făina porumbu- 

lui, chiar când o cumpără, mai ales că el o are tot- 

MWa-una ca produs al culturei s6le proprii. El.ar fi 

insă tot-d'e-una inşelat, ca şi majoritatea orăşenilor, 
cărora cu tote precauţiunile luate, li se vinde o pâine 

forte adesea rău făcută seu falsificată. 

Când dic falsificată, să se scie că e şi mai puţin 
hrănitâre şi mai indigestă. - 

Prin urmare a cere ca ţăranul să escludă cu totul 

mămăliga şi să intrebuinţede esclusiv pâinea, e o ce- - 

rere ce nu e nici practică, nică posibilă pentru mo- 

16
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ment, nici indicată prin hygienă; căci să seim bine, 
nu mămăliga e causa răului de care sufer ţăranii, der 
lipsa. de mămăligă, s6u mâncarea numai de mămăligă 
cu cir); şi dău, nu sciu dâcă având pâine in ast-fel 
de condiţii ar resista tot atât de bine la intemperii şi 
la greoa muncă agricolă, 

La a treia acusaţiune, faptele ar părea, că condamnă 
cu totul usul porumbului. 

Ţâră nâstră — die mulţi — presintă nenumărate ca- 
suri de pelagră, din causă că basa alimentaţiei esie 
porumbul. 

Doctorul Balardini, fu cel ântâiu a spune că: 
„Pelagra nu este o malatie veche, că ea s'a manifes- 
iat şi propagat din dilele n6stre puţin timp după întro- 
ducerea şi generalisarea porumbului.“ 

Tot densul a probat penă la evidenţă că: » Mala- 
tia înconjură pe cei ce se nutresc cu alte alimente şi 
incetedă cu totul dâcă economia nu a fost prea 
adenc atinsă, la acei ce incetdă a mânca mălaiu 
(pâine de porumb) seu mămăligă, pentru a se nutri 
cu alt gen de alimente.“ 

Acestă malatie e una. din cele mai grave, mai ales: 
că atinge numai elementul român. , 

„Se vede deci, prin ceia ce precede, că pelagra este 
o malatie din cele mai grave, şi că nu numai că con- 
duce la nebunie, care este o morte intelectuală, dâr ea 
conduce chiar mai fatalmente la o mârte reală, fă- 
cend să trecă prin suferințe horibile. Putem dâ a o 

  

1) Făana de porumb fârtă cu sare şi multă apă,



943 

  

privi ca. una din cele mai mari flagele ce au cădut 

peste omenire de un secul ).“ 
Der re, făina de porumb e causa? De loc. 

Dâcă noi am cultiva tot aşa de rău, ori-ce alte ce- 
reale, am avea inconveniente hygienice tot atât de mari. 

Pellagra nu este o malatie datorită porumbului şi în- 

trensecă luă. Ea este datorită porumbului stricat, după cum 

pâinea mucegită, dă aphtele bucale, şi gastro-entheritele 

câte o dată mortale; după cum fructele necopte aii incou- 

“venientele lor. 

Acesta nu trebuie insă să ne facă a depărta pâinea 

bună şi fructele câpte. 
Prin urmare, oprirea răului stă in mâna n6stră. 

Oprim lumea, a mânca fructe rele şi crude, pentru 

a nu avea cholerină; surveghiăm piaţa spre a nu se. 

vinde pâine mucedă şi necâptă, pentru a nu avea re- 

lele de mai sus; ei bine, să surveghem şi semănarea 

la timp a porumbului, pentru a nu se culege crud; in 

urmă, să arătăm ce trebuie s& facă cu porumbul, ca 

din causa relei nostre ingrijiri st nu mucedâscă, după 

cum facem ca grâul să nu se aprindă; şi odată ince- 
pându-se a se altera, ce trebuie a face pentru ca el să 

devină inofensiv. Atunci pelagra, acestă malatiă pro- 

dusă prin o cultură seu păstrare rea a porumbului va 

dispărea, şi acestă acusaţie ce trebuie a ne o aduce 
nouă, €r nu acestei utile plante, nu va mai avea loc. 

Peniru a ucide mucegaiul ce otrăvesce odată cu gră- 

untele de porumb şi persânele ce se nutresc cu ele, 

D-nu Costallat a propus a inferbînta grăunţele de po- 

rumb in un cuptor, mai ales decă nu sunt bine 
  

1) Am. Tardiu, Lucrarea citată, tom. 3,
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câpte, stu puţin umede, şi in urmă de a conserva 
făina cu ingrijire 

D-nu Grouvelle a făcut chiarplanul unui aerotherm, 

in care să se usuce câtimi mari de porumb, ceia ce ar 

fi util în multe din orăşelele n6stre. Căldura este in- 
tre 150—180” grade, temperatură la care nu pot re- 

sista plantele s6u animalele, cuagulându-se sucurile 

vitale albuminose. 

Mămăliga der bine făcută, şi din făină bună, este un 

aliment bun, higienic şi în raport cu necesitățile physio- 

logice şi cu necesitățile climaterice ale ţărei nostre. 
In acest mod difer cu totul de viderile D-lui Dr Obe- 

denaru în privinţa acestui aliment. 
Mămăliga, rău preparată, din făină mucedă, este un 

aliment rtu, ca ori-ce aliment insă preparat în acest mod. 

Asta nu va să dică, că nu este de dorit ca ţăranul 

nostru să nw'şi facă pâine bună de casă, care e mai 

hrănitâre şi mai uşor de digerat. 
Nu voiu susţine insă nici o dată că o pâine cum se 

intemplă de ordinar în comerţ, rea, să fie mai bună de 

cât o mămăligă ce de ordinar nu lasă mult de dorit. 

Le voiu pune pe aceiaşi treptă. 

Aci e tâtă cestiunea. 

Şi decă pâinea, cât de bună ar fi, nu este suficientă 

singură unui lucrător, să nu acusăm atunci inutil mă 

măliga când face acelaşi lucru. 
Toţi sciu cum se face mămăligă, țăranii sciu a o 

face mai bine insă de cât alţii. In acâstă privinţă nu 

avem a invăța nimic. Decă câte o dată ei o fac în 

condițiuni mai vele, nu e din causa nesciinței, der din 

causă că nu pot face ali-fel.



m. 
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Pâinea, din făină amestecată de grâu şi porumb, 

ceia ce ar presenta un aliment f6rte bun, nu e cuno- 

scută, în ţera nostră. 

A» fi de dorit insă ca să se introducă, căci, locui- 

torul de la ţâră, sunt convins, ar imbrăţişa-o curând, 

in folosul său. 

De curând chiar, in o importantă lucrare asupra 

porumbului, „D-nu Fua face să reiasă avantagele eco- 

nomice şi hygienice ale pânei care ar fi făcută cu ju- 

mătate făină grâu şi jumătate făină porumb, cum se 

face de ordinar in multe oraşe din Italia, mai cu semă 

la “Turin, la Milan, spre marele avantagiu hygienic şi 

economic a claselor lucrătâre. 

După Lelieur, directorul moşiilor şi parcurilor re- 

gale, Ludovic al XVIII iubea mult pâinea de porumb 

care era procurată de același Lelieur. Washington nu 

mânca de ordinar altă pâne 1.“ 

Se face insă numai din făina de porumb, mai ales in 

Moldova, un soiu de pâine numită mălaiu. 

Acesta se prepară. din făină cu apă rece şi sare, in 

urmă se face o turtă rotundă semi-solidă, ce este 

pusă pe foi de vargă, seu de viţă şi ast-tel pusă în 

cuptor ce se prepară ca pentru pâine. 

Se obţine un fel de pâine (mălaiu), caramelisată pe 

din afară, forte gustosă, umedă, şi lesne de conser- 

vat şi digerat. Copii mai ales, la ţeră, găsesc intrânsa 

un aliment fârte bun şi plăcut, căci căldura, transfor- 

mă în caramel, dextrină şi o mică parte de glycosă, 

o parie din amidonul ce constitue crusta, făcend şi 

) Veai: Emploi du mais dans Palimentation, in «L'Ann6e scientifique.» 

L. Figuier, 1880, 
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vestul mult mai atacabil prin sucurile digestive, prin 
urmare mai uşor de digerat ca, mămăliga. 

In dilele de post, acest mălaiu este pus în un ca- 
pac de aramă uns cu uleiu de măsline ce se pune şi 
in pastă, şi ast-fel copt, se obţine un aliment plăcut 
şi mult mai gras. Nu se pote insă păstra tot aşa de 
mult ca cel alt din causă că uleiul să râncedesce. 

Pe Iengă acesta se mai face in unele localităţi tot 
ca şi mălaiul, pitanul (chitanul) adăogând făinei de 
porumb, tărâţele de la grâu. E ce-va mai uscat, nu se 
conservă tot aşa de mult. EI este uşor acru, dâr insă 

„mult hrănitor şi e de dorit ca usul său să se intindă 
mai mult. Se face mai ales in curţile avute, unde sunt 
tărâţe multe, pentru lucrători, argaţi, etc. 
„Mămăliga este mâncată caldă şi atunci adesea e 

mile. Se face insă şi tare şi atunci se taie porţii cu 
0 sfGră, şi se pote conserva fără inconvenient 24 până 
le 48 ore. Când ţăranii plâcă la drum, au cu ei fâima, 
seu mălaiul (pâinea) făcut gata. 

Mămăliga se mănâncă şi prăjită pe cărbuni, ceia 
ce-i dă un gust şi o aromă plăcută, 

In acest cas, adesea, se pune in midlocul ei brângă 
şi în urmă se prăjesce, atunci se numesce boţ, seu urs. 

Mimăliga cu lapte, carne stu brândă este alimentul 
cel mai veconstituant. 

Un mod sănttos de a prepara mămăligă este de a 
o face ca la munte de ciobani, cu zer su lapte, in 
loc de apă. | 

Cel mai săn&tos alimeni, preparat de sătenii nostri 
cu ea este papara. Ea consistă in felii de mămăligă, 
ce altered cu felii de brândă, pusă in o tigaie seu tin-
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a 

gire, şi peste care după ce s'a pus unt prâspăt se 

pune capacul şi se câce impreună aproximativ o Ju- 

mătate oră. Papara e alimentul cel mai sănătos şi mai 
complect ce se pote dori ţăranului nostru. 

- Porumbul se mai mănâncă şi in alte moduri. 

B6hbele sâle se pot ferbe in lapte şi atunci este un 

aliment plăcut şi nutritiv. 

Acesta este un lapte cu porumb, după cum in oraşe 

se face lapte cu orez. Diferenţa e că este mai nutri- 

tiv şi mult mai plăcut. 

Tot din bâbele de porumb se prepară /loricele (la co- 

pii), lucru ce se face mai ales in oraşe şi nu e toc- 

mai sănătos. Ele nu sunt alt ce-va de cât b6be puse 

de o dată la o temperatură ridicată. Celulele de ami- 

don din centru se umflă, crâpă şi în acelaşi timp di- 

litate, graţie apei ce conţin, fac ca invelişul cornos 
să crape şi atuncă resultă o hernie a, substanţei cen- 

tale albă ca o flâre, de unde şi numele de floricele. 

La Exposiţia din Paris de la 1878, era o fabrică 

americană ce făcea Floricele lipite intre ele prin un 

sirop consistent de smeură s6u lămâe, ceia ce dădea 

loc la nişte bule mari ca pumnul, fârte plăcute la mâncat. 

Americanilor nu le e vuşine de porumbul ce le procură 

țâra lor! | | 

Se mai mănâncă încă porumbul pent ce nu e incă cules. 

Bobele conţin atunci un suc lăptos, forte dulce. 

“Ast-fel el se prăjesee la foc când e incă de tot crud, 

s6u se ferbe când este ce-va mai matur, şi se mă- 

nâncă preserându-se cu sare in ambele casuri. Ali- 

ment bun, dâr de care abusedă la ţeră copii şi chiar 

adulţii, ce adesea, până la cules, nau altă hrană.
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Americanii, iubesc mult porumbul fiert, la tote res- . 
taurantele lor se usită ca desert. * 

No&, ne este ruşine! Şi aci ca in tote detestăm ceia 
ce producem. 

Ne detestăm pe noi! E 
Resultă der din cele ce am vădut mai sus că nu 

trebuie a căuta ca (&ranul să părăsescă porumbul pe 
grâu. Este de dorit insă ca usul pâinei să se gene- 
ralisede, mai ales al pâinei făcută cu făină mixtă, 

Trebuie a surveghia cu deosebire momentul semiiniivei, 
studiate tote localitiițile din (ră din acest punct de vi- 
dere, pentru a nu se permite prea târdiu semănarea de 
porumb. Atunci el nu va mai da loc lu Pellagră, şi va 
fi un puternic midloc de nutrațiune corectă sătenului. 

Meiul s6u mălaiul, era fârte mult intrebuinţat inain- 
tea introducerei porumbului in țera Românescă. 

Astă-di sunt unele localităţi, s. es. Râmnicul-Sărat, 
Ialomiţa, unde mămăliga in genere se face, mai ales 
in primul judeţ, mai numai din făină de meiu. 

Ac6stă mămăligă este. hrănitâre, mai hrănitore ca 
cea de porumb, dâr nu are gust plăcut şi coja grăun- 
telui conţine multe materii silicise, ceia ce face displă- 
cut pentru dinți acest aliment. 

Meiul se mai mănâncă eu lapte, şi este atunci un 
aliment bun. 

E curios că in judeţele unde se mănâncă meiu, 
porumbul in genere este exclus, €r iarna când locui- 
torii au timp, dânşii fac pâine bună. Ei urmedă aprope 
regimul nostru vechiu. 

Hrişca, care se intrebuinţa inainte pentru facerea 
mămăligei su mâncată cu lapte, se mai usită excep-
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ţional pe lângă Brăila. Ea este o excepţiune in viaţa 

locuitorului de la ţâră. Mâncată cu lapte este un ali- 

ment forte nutritiv. Se mai cultivă in localităţile unde 

sunt incă albine, pentru florea, sa. 

Carnea. — Carnea este alimentul absolut necesar 

omului care muncesce mult. Ea pote lesne pune la loc 

pierderile ce face organismul. Necesitatea: de a con- 

suma carne, este absolută in ţările cu o latitudine 

mare şi mai ales in acelea unde mlăştinele produc 

friguri. 

era n6stră are vara călduri destul de mari, pen- 

tru a nu cere absolut atunci usul cărneă. Acesta pen- 

tru localităţile din Câmp. Nu tot ast-fel este cu restul 

anului şi chiar pentru timpul verei cu partea mun- 

t6să. 

Țăranul nostru muncesce mult vera, prin urmare 

trebuie a fi robust. Dâcă câte-va săptămâni carnea ar 

părea prea grea de digerat şi prea excitantă, din causa. 

căldurilor, cu tote că carnea in dose mici nu produce 

aceste efecte, nu e tot ast-fel insă şi in restul anu- 

lui, şi mai ales iarna, când carnea este absolut indi- 

cată atât din caută frigurilor, cât şi a necesităţei de 

a se prepara in un timp favorabil, prin un regim to- 

nic pentru grelele lucrări de veră. 

Sunt convins că atunci când cainea, va fi unită mii- 

măligei, ţiranul va fi sănătos, fârte activ, neinfluen'at de 

efluvii şi mai ales nu va fi beliv. 

Carnea insă este consumată de tot puţin in ţera 

n6stră. | , 

Decă ţăranul nu muncesce mult, decă copii lor mor 

în mumie mae, decă ei nu sunt vobuşti şi veseli, decă
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sunt belivi, causa e lipsa de carne, şi substanțe nutritive, 
fr nu în faptul că mănâncă mămăligă în loc de pâine, 
stu a altor cause rîu invocate. 

Asociaţi substanțe azotate (carne, brândă, ouă, liipturi ) 
mămăligei, şi veţi adăoga sânge Românului, zeţi mări 
forța individuală și a Naţiei, veți inmulti familia și lo- 
cuitorii ţărei. 

Ei nu vor mai fi nici bețivi, de aci nici răi, nici bol- 
năvicioşi, nici acusali de leneşi. 

D-nu Loiset') a căutat a demonstra in statistica 
alimentară a oraşului Lille, pentru anii 1851 şi 52, 
relațiunea ce există, intre carnea consumată şi numă- 
rul copiilor născuţi s6u a mortalităţei. 

D-sa, a ajuns la resultatul următor: „Oscilaţiunea ce 
indică 0 crescere a ctirnel consumate conrespunde une! 
oscilațiuni a crescerei populatiunei ;  deviaţiunea înversii 
în scăderea regimului animal este din contra urmată de 
un semn de descrescere al aceiaşi populaţiuni. « 

Camea de bou este mâncată mai ales pe I6nga 
oraşe, iar in satele depărtate pot declara fără a fi 
desminţit că nici o dati nu Sa tăiat o vită pentru a. fi 
consumată. Se taie şi se mănâncă insă vitele ce sunt 
gata a succomba. Atunci toţi au partea lor. 

Pastrama insă este des usitată, mai ales in jude- 
țele de sus ale Moldovei, unde vitele sunt crescute pe 
o scară mai largă, şi unde volumul lor este mult mai 
mare. 'Tot acolo este carnea păstrată in saramură. 

Pastrama cu tote inconvenientele scle este un alimenl 
veparator şi trebuie a inlesni şi a consilia locuitovului 
de la ţiră usul stu. 

1) Vegi: Subsistance. <Dict. d'hygitne publigue» paz 4. Tardieu, vol. 4
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„Dâcă este adevărat că acestă hrană, luată în un mod 

exclusiv, pote oferi seri6se inconveniente, este de ase- 

ininea just de a respinge acusaţiunile ce au fost ade- 

sea aduse contra usului pastramelor, ca causă a ma- 

“latiilor scorbutice 1). “ 
Ţăranii nostri in genere au desgust pentru carne, 

şi am cunoscut forte mulţi, mai ales in partea, sudică 

a judeţului Dolj caremi declarau că nu se spurcă cu 

carne, căci nu au mâncat nici o dată. 

Ceia ce e trist, e că femeile au cu deosebire acest 

prejudiciu mult mai răspândit. 

Ar trebui ca carnea s& intre mai des in regimul 

alimentar al sătenului. Nu se pâte insă face acâsta, 

mai ântâiu, din causă că vitele sunt de tot puţine la 

n0i, ţâră ce eram exemplară in acest sens; şi al duoi- 

lea, neputinţa de a se tăia carne in sate. De aceia ar 

trebui incurajată, insă surveghiată in acelaşi timp, face- 

rea şi vinderea de păstrămuri curate, făcute din vile 
ce nu au fost mortăciuni, cum se cam intâmplă de 

ordinar. | 
Camea de pore este insă cu mult mai des usitată 

la ţâră. Animalul fiind mic, ieftin şi lesne de crescut, 
fie-care casă mai cu cuprindere taie unul la Crăciun. 

Bâla Trichinosa, fiind aprope escepţională la noi, 

Cysticercul mai numai in cărnurile porcilor ce cresc 

pe l6ngă oraş, este de dorit, şi nu sciu cât aşi putea 

recomanda crescerea mascurilor la ţâră, ast-fel ca cel 
puţin iarna, în acest mod țeranul să aibă o carne nutri- 

tivă şi grasă. Venaturile sunt aprâpe necunoscute in 

regimul sătânului. lepurii de casă, porumbei, brâştele, 
  

1) Am. Tardieu. Lucrarea citată, volumul al IV.



atât de usitate in Francia şi Italia sunt lucruri necu- 
noscute la noi. | 

Păsările de casă, sunt des crescute, cel puţin  fie- 
care casă are o găină, două. o 

Ei consumă adesea, puii vera s6u iarna câte o găină . 
mai bătrână. In acâstă privinţă este trist de a videa 
neingrijirea ce pun dânşii, căci ar putea avea cel pu- 
țin o dată pe săptămănă o pasăre, ceia ce ar face 
mult, căci atunci ar avea şi ouele mai lesne. Adesea 
insă buna n6stră administraţie opresce acâsta. | 

Călătorind in mai multe localităţi din ţeră, am ră- 
mas indignat adesea, de micul număr de pasări ce videm 
la săteni. Ar&tându-le părerea mea de rău, bunele femei 
"mi r&spundeau suspinând, „Ce vrei D-le st ne maj 
ostenim, căci nici nu apucăm ale cresce şi ne le şi 
umflă de geba. Ba e d-nu sub-prefect, ba d-nu pre- 
fect, ba d-nu pomojnic, ba nu mai sciu cine, in cât 
de e puiu de găină 'mi-l iau dorobanţii, de sunt 
curci, le fură ţiganii, ast-fel că m'am desgustat a le 
mai căuta.“ 

Până la un punct cam au dreptate, căci adesea am 
asistat la aceste razzia, şi am rtmas surprins vădând 
câte biruri plătesce pent şi ţiranca ndstră. 

Carnea de die, este de aseminea cea mai răspândită 
după carnea de mascur. Tâmna, carea de berbece 
mai ales friptă, primăvera carnea de miel, friptă, mân- 
care s6u borş, constitue un aliment fârte bun şi con- 
form cu anotimpurile in care se mănâncă. 
„Var fi 6re de cea mai mare necesitate ca oile, ace- 

ste docile animale, care se desvoltă aşa de bine in 
țera nostră, să fie răspândite prin tâte midlâcele.
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Societăţi de bine:facere, ar trebui in fie-care judeţ, 

să le distribuie, pe la văduve s6u familiilor să&rmane 

numer6se, căci acest animal dă laptele, brânda, atât 

de căutată şi bună la noi, carnea atât de hrănit6re, 

lâna pentru sumane, velinţe, etc., pielea pentru cojoce 

şi căciule. 

Dim tâte aceste resultă că carnea este o rară escep- 

fiune în alimentaţia sătenului nostru. Se pâte lesne vi- 

dea. că graţie oilor şi mascurilor, carnea ar putea, de- 

veni mult mai frecuentă şi ieftină la ţeră şi că pen- 

tru moment vitele sunt forte rari la noi. 

Si nu uităm că gradul de civilisație şi de progres în 

o ţâră e în raport şi cu cuantitatea cărnei consumati. Cât 

„lăsăm noi atunci de dorit chiar în oraşe ! 

Moleschott, qice cu multă dreptate: , Cugetarea nds- 

tră, amorul nostru, proligerarea şi puterea ndstră depind 

de sângele nostru şi sângele de nutriment, “ 

Trebuie căutat der a răspândi gustul cărnei, şi pen- 

tru acâsta insă trebuie a face ca ea să fie ieftină şi accesibilă 

tutulor satelor, sub forma de pastram scu şuncă , etc.; 

cel puţin în timpul iernei, 

Trebuie a asigura propietatea sătenului, ca el să 

pâiă cresce in siguranţă păsările şi “a lua urgente mă- 

suri contra pestelor bovine şi spre a incuragia cresce- 

rea vitelor de bună cualitate. | 

Pescele, constitue, prospăt fiind, una din cele mai 

pune alimente in timpul verei. Bine inţeles că vorbim 

de pescele de gârlă şi ape dulci. EL este unul din mi- 

dlocele de viaţă cele mai ieftine (de şi sau scumpit 

mult in anii din urmă), pentru Jocuitorul de la ţeră. 

Ori unde este un curs de apă, un iaz, ete., s6ra ţă&-
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Re 

rancele, cu -vologul stu prăsnicul, 6menii cu undiţa, 
caută necontenit al avea pe masa lor. 

De ordinar borşul de pesce este cel maj răspândit 
„midloc de a prepara pescele prâspăt. Borşul consistă 
din o liqudre acidă (acid lactic) obţinută prin fermen- 
tuţia t&râţelor de grâne. Acestui liquid i se adaogă 
în timpul fiertului pesce şi legume. | 

Pescele sărat este fârte răspândit la noi, el e pes- 
cele ce provine din Dunărea stu bălțile mari. 

Pescele sărat, bine conservat, cu tâte că lasă mult 
de dorit ca aliment reparator, păcătuind in acelaşi 
mod ca pastrama, totuşi este de dorit ca el să fie cât 
mai des in usul. locuitorului de la ţeră. 

Pescele sărat, se fierbe şi se mănâncă s6u eu borş, 
s6u rasol cu oțet şi usturoiu. | 

La noi se face un mare rău cu modul cum se prinde 
pescele, ceia ce a făcut ca el să fie împuţinat aşa, de tare. 

Causa este că se prinde pescele de tot mic; şi al 
douilea, e că se calcă o mulţime de ouă in picidre 
prin midlocul pescuitului actual. Adăogaţi la acesta şi 
relele pescuitului cu globule de „turta lupului“ care 
fae o mulţime de victime, din care abia a 10 parte 
servesc alimentaţiei. 

Ar trebui der făcută o lege, de sistematică exploa- 
iare şi cultură a apelor, şi ast-fel consumaţia  gene- 
rală va câsciga prin o mai mare cuantitate de pesce 
ce va avea la disposiţia sa. 

Icrele de -pesce, prâspete, sunt un aliment fârte 
substanţial şi des intrebuințat. Din acest punet de vi- ! 
dere, România, tot aşa de bine ca şi Rusia, e ţ6ra 
icrelor de pesce.
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Scoicile sunt des mâneate, der constitue resurse cu 

totul parţiale, ne punendu-se de cât rar in comerţul 

mare, cum se face in alte părţi. 

Tot ast-fel e eu Meleii, din ce in ce mai puţin căutaţi. 

Racii, sunt mâncaţi adesea şi căutaţi cu plăcere 

de locuitori. Ei constituesc, impreună cu scoicile, mel- 

ciă şi pescele, unul din cele mai căutate articole, pen- 

tru post. 

In ce privesce dâr piscicultura, ar trebui să se ia 

t6te disposiţiile posibile, pentru a înmulţi acestă ra- 

mură a resurselor alimentare, sănttâsă şi deja in us 

aşa de răspândit, şi a căuta in acelaşi timp a nu se 

mai pune în circulaţie, de cât pescăriile absolut curate - 

şi ne alterate. Sănttatea publică va câsciga mult. 

Din cele ce am vădut in acest capitol resultă că smenca 

majoritate a locuitorilor nostri de la ţtră se nutresc de 

preferenţă cu pesce, care este cea mai frequentă carne 

usitatii de ei. 

Intre. substanţele eminaminte azotate şi de aci sub- 

stanţiale şi nutritive, intrunind tot o dată şi uşurăta- 

tea digestiunei, avem ovule şi laptele, cu preparatele ce 

se fac din ele la noi; lapte acru, lapte bătut, brândă, 

chisleg, unt, etc. | 

Oule sunt des mâncate de locuitori. Două lucruri 

insă se opun şi acestei mâncări substanţiale. Mai ân- 

teiu cele 185 dile de post, şi al duoilea vecinătatea 

oraşelor s€u seoterea puilor. | 

Postul opresce pe 6meni a consuma acest perfect 

aliment ce se află in posibilitatea lor. 
Este de observat că ţăranul la o mâncare între- 

buințedă rare ori mai mult de un ou de o dată.



256 

  

“Etă de ce cu multă dreptate D-nu on Ionescu, dicea : 
pCu un ou muncitorul nostru face un prâng!“ 
Indată ce un sat se află lângă. oraş, ouele s6u sunt. 

puse la cloşcă şi puii venduţi, s€u vândute ele chiar. 
Faptul cel mai curios e acesta, că la nvi satele sunt mai 

avute, locuitorii se nutresc mai bine, cu cât ele sunt mai 
depiirtate de oraşe. 

In Moldova, satele având Ovrei, oule sunt adunate 
scu consumate de ei, şi sătenul mănâncă mămăligă cu 
etpă şi rachiul infectat ce li se procură. 

Fi dau siinttatea in schimbul: otrăvei şi a morţei ! 
Căci : 

„Oul este unul din typurile naturale ale alimentului 
complect, pentru că el ajunge singur evoluţiunei ger- 
menului, formaţiunei ţesuturilor animale, muschilor, 
tendânelor, 6selor, pelei, ete. 5). 

Laptele, are aprâpe aceiaşi sârtă ca şi oule. 
Aci tot e mai bine, căcă ei vând untul şi le rămâne 

chişlegul (caseina cuagulată gratie Ac. Lactic), aliment 
incă destul de nutritiv. 

Ceia ce e trist, e că postul opresce usul său şi impune 
acestă rig6re până şi copiilor mici de tot. Cel puţin prac- 
tica dovedesce acesta. Ast-fel că unui copil de curând 
ințărcat î se di in post în loc de lapte, cir de mămăligă, 
fasole (făcute după moda lor, etc.), fapt ce contribuie mult 
în sate, la marea mortalitate a copiilor. 

Brânga, este alimentul care ar trebui să contribuie 
unită cu mămăliga, la a da săntatea, vigârea şi viaţă 

sătenilor nostri. 
  

) M. Lâvy. Trait d'hygitne publique et privâe.> Tome premier Pa- 
ris, 1879,
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Trei cause se opun insă la acesta, : 

1. Postul, care exclude cu desăvârşire brânda. 

9. Raritatea vacilor, ce dau incă o brândă inferidră, 

der care tot ar fi mai bună ca câpa şi usturoiul. Rarita- 

tea oilor la săteni, ceia ce face că ei nu au adesea parte 

de acest aliment, eminamente reparator. Ţăranii de la 

munte insă, in mare parte, nu sunt în aceste condiţii. 

3. O cestiune forte importantă, e că, chiar când au 

brândă, ei nu sciu să o conserve bine; şi adesea, ceia 

ce li se vinde in unele oraşe este infectă şi nesăn&- 

t6să, | 

Brânda de burduf, care este identică cu brânda de pu- 

tină, făcută din caş prâspăt, bine frământat cu puţină 

sare, este tot ce putem avea mai bun în acest sens. Ea în- 

trece cu mult, majoritatea brândietelor streine, fermentate şi 

mucegite. Nenorocirea stă în acesta că in o mare parte 

din ţră, brânga nu este făcută ast-fel. 

Caşul, în loc de a fi frământat şi ţinut in putine, aco- 

perit cu un strat de pământ, din contra este tăiat in felii 

şi pus la sare, ast-fel că se află in un liquid sărat şi acru, 

graţie acidului lactic şi butirie ce se desvoltă, lesne de mu- 

cedit ceia ce este casul cel mai des. Adesea, se vede vân- 

qându-se brândă preparată ast-fel, verde de mucedineie. 

Ceia ce este mai trist, e că pe I6ngă oraşele mari ca 

Bucuresciul, ete., nu se usită châgul pentru a coagula ca- 

seina.; din contra, se face acâsta cu petră acră. Nu este 

de ajuns că în Bucuresti, ne acrim sufletul cu acestă 

substanță, mai acrim ast-fel şi brânga ndstră. Acestă, de- 

prindere rea ar trebui forte serios combătută de poliţia 

sanitară. 

Lăpturile, sub diterite moduri, cum se prepară la 

. 11
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noi, sunt alimente forte bune şi r&coritâre in timpul 
verei. 

Este de dorit numai ca ţăranul st le aibă mai des pe 
masa sa. 

Brângda şi lăpturile pentru noi sunt unul din cele mai 
principale elemente de viaţă ce ar trebui să procurăm 
populațiunei agricole. Uniţi mămăligei, brângdă, şi vel 
schimba fața ţirei. 

La acesta ei vor putea să adaoge ori-ce vor voi, ace- 
stea însă să nu lipsescă. 

Postul va, trebui curend şi neapărat schimbat in acest 
punct de videre. 

Despre utilitatea, şi rolul brândei, cu multă dreptate 
Moleschott a gis: „Nu se pâte face brângă de cât 
numai in regiunile unde crescerea vitelor produce un 
ecces de lapte. Unde se face brândă, carnea nu pâte 
să lipsescă. Unde carnea nu lipsesce, se găsesce un 
sânge avut, şi bogăţia sângelui produce forța muşchi- 
lor, fălnicia sufletului şi curajul ardent ce inspiră liber- 
tatea. Acestă înlăânțuire de idei a ficut ca istoricul Ioan 
de Muller să dică, că ori unde se fabrică brândă, inflo- 
resce libertatea, “ 

Navem de cât a privi Sviţera, Olanda, Belgia şi 
Francia, pentru a videa decă are dreptate seu nu! 

Carnea chiar, nu aşi cere-o nici o dată, decă aşi fi 
convins că sătenul nostru va avea brângă, ouă şi pesce. 

Quantitatea brândei, depinde de numărul vitelor din 
o ţeră. 

La noi mai ales, in urma atâtor epidemii şi a res- 
belului, numărul vitelor s'a împuinat forte mult. Sunt
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sate de câte 50—60 familii, cari abia pot organisa: 

2 pluguri, adică 12 boi şi aceştia... juncani tineri. 

eră eminamente agricolă şi cu abondente păşuni, 

şi nu avem nici vitele necesare, ce ruşine! Va trebui 

să facem deci totul pentru a înmulţi numărul vitelor, 

căci de aci depinde fericirea şi bunul viitor al ţărei. 
Am vădut până acum intru cât locuitorii de la ţeră, 

unesc la mămăliga lor, substanţele eminamente nutri- 

târe, graţie principiilor azotate ce conţin, şi pe care 

şi le procură din regnul animal. 

Să videm acum şi substanţele mai mult seu mai 

puţin azotate, din regnul vegetal. 

Cele mai răspândite din tâte plantele alimentare în 

|6ra nâstră sunt fasolea şi cepa; în urmă vin, ustu- 

roiul, crastaveţii, varda, cartofii şi ca condiment ar- 

deiul. 

Să videm pe fie-care din ele in parte, precum şi 
cele-l-alte legume, buruiene şi fructe, ce intră mai ade- 

sea, in regimul lor nutritiv. 

Fasolile, sunt, pot dice cu multă dreptate, pe lângă 

porumb, basa alimentaţiunei la ţeră. 

Cele 185 dile ale postului, cer fasolea de rigsre, 

restul prin deprindere s6u lipsă, etc. 

Fasolile sunt forte nutritâre şi numai marelui us, 

ce ţăranul nostru face de acâstă brângă vegetală, el se 

mai menţine şi pote munci. 
Fie-care are in marginea porumbului cuiburile sele 

de fasole. | 

Răul ce resultă este numai din causa marei mono- 

tonii, in regimul alimentar al ţăranului prin usul aprope 

exclusiv de. fasole.
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Căci chiar o alimentaţie de şi hrănităre. în sine, pâte 

deveni. însuficientă, prin necontenitul us ce se face de ea.. 

Atuncă ce să dicem de țranul nostru care dispune de 

mămăligă numai, şi aprâpe exclusiv de acelaşi număr de 

vegetale şi substanțe, în timpul anului. 

Etă, de ce, scorbutul — şi am fost surprins de nu- 
mărul mare de scorbutici ce se observă intre cei scu- 

liţi de la sorţi—este aşa de răspândit, din preună cu 

Dysentheria la ţeră. 

Se scie cât r&u fac acestea populaţiei rurale! 

Ei mănâncă mult, „şi umflă folele“ cum die ei, der 

cu substanţe forte puţin nutritâre, care-i ostenesc fără 

a le servi mult la ce-va. 

Şi: „Se pâte stabili a priori, in un mod absolut, 
dice Bouchardat, că in condiţiunile ordinare, o alimen- 

taţiune este insuficienlă când alimentul digerat şi utilidat 

mau este proporţional perderilor organismului *).“ 

De asemenea, modul cum se prepară in genere fa- 

solile nu e cel mai corect. Afară de fasolile fierte, ce 

se prepară in urmă cu oţet, amestecate şi cu puţină 
cepă, ele se mănâncă făcute cu borş stu dulci. Bor- 
şul, consistă din fasole fiartă în borş, cu cepă, ade- 

sea şi alte legume. 
Atât la borşul de fasole cât şi la fasolile dulci (ferte 

numai in apă cu sare), ar trebui să se combată abusul 

de ardeiu roşu, mai ales in unele localităţi, şi st se 

consiliede « ferbe împreună mai multe legume. Ast-fel 
vo obține un aliment nutitor şi stimulent, prin plăcuta 

aromă datovitii legumelor verdi, după cum excepțional se 

face şi acum. 
  

i) <Hygitne Alimentaire.> 1. B. Zonssagrives. Pagina 509, Paris, 1867,
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Ar fi de dorit ca şi madărea stu bobul să fie con- 

sumate la ţeră pe o scară mai largă, de cât până 

acum , din causă că ele sunt mai nutritive şi chiar 

mult mai digestibile, prin modul mai ales cum madă- 

vea se prepară, în raport, cu. fasolile. 

Magirea bătutii, ce se mănâncă in post este cu deose- 

bive forte nutritivă. | 

“Cepa, este leguma, nedeslipită, de masa (&ranului. 

Ea. intrunesce dou& bune calităţi: Mai ântâiu e o le- 

gumă forte azotată, şi în urmă aroma şi gustul său tare, 

fac din ea un bun stimulent, pentru enorma masă de 

mămăligă, ce ţăranul e forta să mănânce, din causa 

lipsei de came seu brândă. | 

Unită cu brânda, c6pa constitue un aliment sănă- 

tos şi nutritiv. 

Cuantitatea in care se pote mânca, fără a irita prea 

tare căile digestive, o face cu. ttă proporţia sa. de azot, 

a nu fi suficientă. Etă pentru ce sătenul ce se nu- 

tresce numai cu câpă şi mămăligă, fără carne s6u 

prândă, nu pote a avea forţă multă şi de aci nică munci, 

nică procrea. 

Şi să nu uităm că: „Lucrătorul trebue să îngerede 

enorm (in cât chiar absorbțiunea prin căile digestive de- 

vine mai imposibilă) dăcă el voesce, prin o hrană ne a20- 

tată, să dea systemului său muscular tdte materialele de 

care el are necesitate. Etă pentru ce, când se intâm- 

“plă ast-fel, lucrătorul slăbesce atât de iute. Ori-ce maşină 

care muncesce fără a repara pierderile  sele se usădă 

neapărat !).“ | 

  

1) Lacassagne, uvragiul citat.
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smsame 

Cepa însă unită cărnei stu brângei şi cu mimăligă 
este un fârte bun aliment. | | 

Pentru copii miei, cepa este un rtu, şi trebuie a 
arăta. tristele consequenţe sătenilor, care le dau câpă 
şi refusă a le da lapte in dilele de post. 

Usturoiul, are. acel6şi proprietăţi ca şi cepa. 
Crastaveţii, cari sunt forte puţin nutritori, căci au 

aprope numai 0.8 la “e substanțe azotate, sunt des 
intrebuințaţi. Ei sunt mâncaţi seu verdi numai cu sare, 
seu mai rar şi cu puţin oţet. Uleiul mai nici o dată 
nu se pune in salata lor. 

Un bun midloc de ai mânca sunt crastaveţii acri 
(muraţi); atunci, acidul lactic ce se desvoltă favorisă 
digestia lor precum şi a enormului volum de mâămă- 
ligă ce mănâncă cu ei. 

Crastaveţii sunt der indigeşti, ferte puţin nutritivi, 
insă forte des intră in usul lor alimentar. 

Mâncavea lor vara, în v țâri palustră, contribue mult 
a da putere efluviilor; de aci ideia, că ei produc friguri. 
Acestă proprietate se atribuie tuturor fructelor și. vegeta- 
lelor îndigeste, capabile de a produce o îvitaţie a căilor 
digestive, din causă că slăbind îndividii, servesc de 
causă ocasională acțiune constante « efluciilor pulustre! 

Varga, de aseminea este des usitată la țeră. la se 
mănâncă fertă cu carne, cu slănină de maseur, s6u 
acrită ca şi crastaveţii. 

Varda, de şi cam dificilă de digerat, este sănătosă 
şi forte nutritivă prin sărurile s6le, şi chiar prin o 
proporție bună de substanțe azotate. 

E de regretat numai că se cultivă rar de săteni,
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cari se mulțumesc cu cepă, crastaveli şi fasolile ne- 

deslipite. | 

Unită cu slinini su carne de mascur mai ales, după 

ce nai ântâiu a fost acrită, constitue, mai ales iarna, un 

forte bun aliment. E de observat că varda dulce, nem- 

ţescă, cum o chemă in oraşe, nu se cunosce la ţsră. 

"Ea este una din plantele alimentare ce cresce fârte 

bine la noi, şi a căria presenţă este neapărată în gră- 

ina locuitorului de la ţsră. 

Sfeclele, sunt rar intrebuinţate. Ele se mănâncă la 

ţeră, c6pte in cuptor, ca ce-va dulce; de aseminea 

tot câpte s6u ferte, şi în urmă cu oţet. Mai adesea 

ele intră în facerea borşului cu sfecle, în care pun o 

mulţime de legume, cum. esie loboda, cimbrul, cipă, car- 

tofi, ștevie, elc., care insă se usită mai ales primă- 

vara. 
Sfecla e o legumă uşoră şi plăcută, lesne de culti- 

vai şi sănttosă; ar trebui mai mult cultivată ca penă 

acum. 
Morcovii, aşa de emolienţi şi buni pentru copii, sunt 

forte rar usitaţi la t6ră. [i nu preferă de cât lueru- 

pile cari pot fi acrite (man-ale), stu mâncate acru ; acestu, 

ne putându-se întâmpla. cu norcovul, el este aprope cu totul 

exclus din regimul. lor alimentar. 

Acelaşi lucru se intâmplă şi ce (elinu, plantă hră- 

nitore şi lesne de digerat. 

Ardeiul, mai ales in judeţele de pe malul stâng al 

Dunărei, jâcă un mare rol in alimentaţia” ţăranilor. 

Mii de meni se nutresc cu mămăligă şi cu câte un 

ardeiu crud cu sare; su copi pe spugă, şi cu puţin 

oțet. | |
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Ardeiul se mai pune printre crastaveţi la acrit, su 
chiar se acresc singuri. 

El nu este aprope de loc nutritiv, der este un bun 

condiment mai ales când ne gândim la enormul volum 

de substanle quasi îndigeste ce locuitorul de la câmp în- 

geredă. 

Ardeiul mic ce se pune ca pulvere, stu intreg în bu- 
cate, este un condiment forte iritant, ce trebuesce combii- 

tut, căci din causa lui sunt o multime de afecţiuni chro- 
nice ale stomacului la !cră. 

El chiar pote fi considerat ca un stimulent la abusul 

btuturilor spirtose. 

Ne mai rămâne acum a videa anul din principalele . 

sorginţi de viaţă ale sătânului, care este cartoful. 
Cartofii, intră pentru o bună parte in regimul ț&ra- 

nilor nostri. Departe de a le dori numai acest tuber- 

cul, aşi videa insă cu plăcere dâcă el ar fi mai r&s- 

pândit. 

Cu părere de rtu trebuie a spune că sunt sate întregi, 

în care abia una stu două familii, au câte-va, cuiburi de 
cartofi. 

Acâstă lipsă in ţâră se pote lesne videa şi prin ma- 
rele import ce facem din Ungaria, cu deosebire de la 

Braşov. | 
In Moldova satele de Ungureni, au mai exclusiv 

comerţul cartofilor, pe când in Muntenia fac aprâpe 

acelaş lucru Bulgarii. 

Acest tubercul, bun pentru copii mai ales, ar fi forte 

util ţ&ranilor. 

Piureaua, făcută din cartofi cu lapte şi puţin unt, 

este tot ce se pote dori copiilor mici de la eri.
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Cartofii cu carne care sunt o escelentă, hrană, rar se - 

mănâncă la ţeră. 
| 

“Ţăranii insă mănâncă cartofii seu copţi seu 'borş 

făcut din că şi c6pă. | 

Trebuie a lua tote măsurile ca ţăranul să profite 

de acest tubereul şi ca s& nu mai vedem ruşinosul 

fapt al importului de cartofi. N 

E ce-va de speriat, pentru cine a vădut de aprâpe, 

s&răcia ce există in grădina i&ranului. 

Duceţi-vă la ţeră, şi adesea veţi videa decimi de case, 

de a celor împroprietăriți la 1864, înfecte şi insalubre 

care nu au nici gard, de unde mai voiţi să mai aibti 

grădină de legume, stu păme; şi de unde să se mai vedă 

vacă stu porc? 

La ţtră este o miserie profundă de care încă nu ne 

dăm bine sâma! 

Miseria creată locuitorului desgustat. de wiață ; demo- 

palisarea în care se află ; sdrobirea bunelor stle gândiri ; 

totul au contribuit al aduce în acestă măserabilă stare, 

în cât să nu scie nici char cu ce se va mutri mâine ! 

Țăranul insă afară, de abusul ce face de fasole, cepă 

şi ardeiu, mai consumă, o mulţime de iebuni, ce 

crese in un mod' natural pe câmpiile nostre. 

Ast-fel Urgicele constituese mai numai Singure, Cu us- 

turoiul şi câpa, alimentele intregei pimă-veri... 

La acestea trebuie a adăoga stevid, loboda, ştivul, 

susaiul, carele preparate fierte, cu borşii s6u crude cu 

sare, ca, cea din urmă, constituesc adesea tot prândul 

Jor. Şi câţi, venind primă-vâra, cu aceste ierburi se 

simt fericiţi, avend cel puţin ce-va spre a se nutri. 

Eta ce'mi serie în acâstă privinţă D-nu Drand Sabin,
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care a pitrecut mai multă vreme vera acesta la Ghe- 
„ boea, plasa Ialomiţa, judeţul Dâmboviţa : 

„E au căutat indată ce a dat iârba să amestice 
rnălaiul cu diferite buruiene ca s&l facă mai spornic. 
Ast-fel au mâncat un fel de mămăligă sau turtă cu 
urdici, stevie şi alte buruiene şi o mână de mălaiu. 
Acest mod de nutrimeni nu a fost bun pentru copii 
cari au cădut bolnavi indata.“ 

Turtele acestea, negre verdui s'au vădut astă primă- 
veră şi in Bucurescă, la nenorociţii săteni ce venise 
pentru praşelă. 

Alunelele, atât de nutritive, mai nici nu le cunosc dânşii. 

Din contra tot soiul de mânătărei, până şi un fel de 
"ciuperci negre, desigur nesănătesă, cu aparența muci- 
lagin6să, ce crese pe ştejari sunt căutate şi mâncate 
ferte cu usturoiu şi une-ori cu puţin oţet. 

Locuitorul nostru de la ţâră, atât prin lipsă, cât şi 
prin vea deprindere se nutresce de tot rtu. 

Fără a denatura lucrurile, putem a afirma, că sunt 

puţine ţări în Europa care st producă fructe mai fru- 

mose ca România. 

Cronicarii descriu invasiunile Polonede in Moldova, 
nutrindu-se mai numai cu fructele bune ale ţărei. 

Grădinile de ia Pitesci, Delul-nuou, Drăgăşani, Odo- 

besci, Nicoresci, Huşi, Hălăuceşti, Horotniceni, Dul- 

ceşti, sunt atâtea reminiscenţe in mare parte de ceiu 
ce ele erau. , 

Prunele, merele şi perele, gutuiele, uscate su Povidli, 
(pistil mole), vişenele şi cireşele uscate, nucile şi alu- 

nele; uleiul ce se făcea, din acestea, erau atâtea lucruri 

plăcute şi nutritive de care dispuneau locuitorii nostri.
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Acum moșneni, în mare parte au perdut grădinele 

lov. Improprietăriţii nici Sau gândit a le face. Prumele 

uscate, se aduc de la Braşov ; cele-l-alte conserve de iarnă 

rar să mai fac. 

Ceia ce este mai trist e că denşii au acum cele mai 

rele speţe, şi sunt plăşi intregi, în care nu se găsesce o 

fructă cum se cade, exceptând câte-va grădini, de a le 

propietarilor: mari. 

Un mare rău e şi deprinderea de a mânca aceste 

fructe de verdi, ceia ce e apâpe de regulă. 

Pe urmă se mai face la noi un mare abus de pe- 

penele galben si verde mai ales. 

Lesne se pote videa din zorul gilei, copii seu adulții, 

cu câte un enorm pepene, pe care 1 bate şi scattură, până 

ce scurge tot liquidul din întrul, şi în urmă, tăindu'l felii, 

me consum numai partea coptă, der pâni şi cea verde 

din cojă! 

Acâsta fără nici o altă substanță, afară decă nul mnăi- 

nâncă cu mămăligă, şi atunci e un prând în regulă. 

De aceia, câte indigestii şi câte friguri, căpătate din 

acestă causă. - 

Strugurii, im genere sunt buni, der ei sunt cu totul 

parţial răspândiţi in ţără. Sunt județe întregi chiar, ce 

mau un singur butuc de vie. i 

Din tâte acestea resultă că ţăranul nostru se nulresce 

in genere, cu substanţe grele de digerat, şi afară de fa- 

sole, fârte puţin nutritive; ast-fel căi pentru a se putea nu- 

tri phusiologicesce, trebuie a ingera un volum enorm, şi 

a se servi de condimente acre şi îritante. Din causa re- 

gimuluă ce duce cum, unit abusului ce fac de ierburi şi 

de rea cualitate, resultă, o influenţă tristă 
pâme necople şi
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asupra physicului şi moralului său, precum şi asupra pro- 
geniturei s6le, | e | 

Acesta der e causa slăbiciune, morbiditiţei, mortali- 
tăței şi mai ales a puţinei vesistenie la muncă şi chiar 
a lenei sle involuntare. - | 

Etă, de ce distinşii medici ca Dr. Felix) şi Obede- 
naru s'au grăbit a arăta că acestă stare de malatie, 

„ce i se aruncă de mulţi ca, o insultă nu este lenea 
condemnată de morală. E 

D-nu Dr Obedenaru dicea in tratatul său „Despre 
FPriguri“ citat deja in mai multe rînduri în acestă lu- 
crare : 

» Debilitatea ţăranului Român insă este produsă în pante 
de hrana neindestulătâre. Mămăliga, laptele bittut şi le- 
gumele nu sunt de ajuns pentru a susține puterile omu- 
lui, după cum paiele war fi de ajuns ca să susție puterile 

-unui cal care nar mânca nici fân, nică org şi numai pae. 
Şi apoi laptele bătut nu este mâncat de cât în di de dulce. 
Când este di de post, mâncarea tăranului este ci mai de 
plâns; varda acră şi fasole scu linte, fasole scu linte şi 
vargii acră! Cu acest fel de hrană tot ar mai putea ci- 
nea fi sănătos decă ar locui o (eră cu totul sănitosă, şi 
decă war avea nimic de muncit. Dâră în câmpiile nostre 
omul ave forte adesea friguri, chiar hrănindu-se bine; 
cum a putea să scape de acest rău mnncitorii nostri cari 
sunt aşa de viu răniţi? Eoă pentru ce dicem mai sus că, 
nu trebue să facem imputări ţăranilor nostri şi să gicem că 
sunt leneși din fire,“ 

D-nu Dr Obedenaru, uită incă că acest regim e es- 
cepţional şi că adesea mujdeiul, cirul, cepa, ciupercele 

1) Vegi pagina, 245, 
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de pe stejar, crastaveţii, mămăliga gălă, borşul cu prune 

veri, sunt alimentele ce mulţi mănâncă chiar atunci 

când trebuie a munci mai mult, la praşălă, secere, 

su la cosit. 

Eu mă mir cum mai vesistă. Se vede că şi azotul din 

atmosferă e asimilabil! 

Acestă stare produce două mari rele. 

Primo, că slăbindu!l pe el, 7 supune la diferite ma- 

latii, cu deosebire la influenţa efluviilor palustre, care 

o dată căpătată nu lasă nici timpul, nici forta pen- 

tru a munci. Relele se intreţin unele pe altele, susţi- 

nându-se reciproc. Tot din acestă causă, resultă şi 

mortalitatea mare a copiilor, a p&trânilor şi a conva- 

lescenţilor. - | - 

La ţ&ră nu trăiesc de cât cel ce au o constituție de 

fier. Constitaiiile slabe, ce vegetedă în orase, acolo nu pol 

vietui. Etă de ce el se culcă pe zăpadă stu în noroiu, 

mănâncă ce am vădut, şi totuşi sunt incă, totuşi se mai 

munără intre fiinţele viețuitore. 

Răul cel mai mare este şi în nenovocitul obiceiu al pos- 

tului, căci chiar acest insuficient regim, nu durâdă de cât 

jumitate an, făcând. loc postului: despre a căruia vele ne 

vom ocupa îndată. 

Al douilea, că cu un organism rău nutrit, avem mai 

puțină şansă de a avea copii; şi mai ales; de a nasce 

copii viabilă, validi, Acâsta e de cea mai mare importanți, 

ăci viitorul ţărei nu este de loc asigurat ; şi atunci, tote 

sacrificiile ce noi ne-am impus; 407 servi. numai pentru a 

se ridica pe cadavrul nostru alt nâm, care va beneficia, 

singur şi sigur, de miăcele mostre economii şi îmbunătăţiri. 

S nu ne măgulim cu nici o aliă idee, lupta pentru
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existență este fată, şi mai ales încă, când ne sinucidem 
singuri ! | 

Ca midloc de indreptare in prima linie, va trebui a 
se reinfiinţa la ţeră, pătulele (coşarele) de reservă ; cu 
reservă insă, ca guvernul, comuna su judeţul, cu nici 
un Chip să mu se ammestice, de cât numai pentru ca săte- 
nii să depuie o porțiune cu totul mică (două la sută s. e. ) 
din recolta lor. Der să nu ia nimeni alții aceste reserve, 
de cât tot denşii în raport cu ce au pus, la fie-care 2 ani! 

Bunele teorii ale economiştilor din alte ţări indus- 
triale ce sunt contra instituţiei coşarelor de reservă, 
nu se pot aplica la noi. 

Ei au dreptate a susţinea la ei că aceste coşare de 
reservă suntu rele din causă că ţin un capital închis, 
ce. ne fiind în circurlaţie, nu produce. ME 

Der ei au capitaluri. la disposiţie în momentele crude 
ale fometei cu care pot imediat avea productele brute 
necesare alimentaţiei. 

Noi nu avem capitahui şi suntem şi o ţeră agri- 
colă de la care alţii cumpără. 'Trebuiesce der a le 
reînfiinţa neapărat: 

S& se incurajede de aseminea munca, să se pre- 
miede şi să se ajute sătenii cu seminţe şi bune consilii, 
mai ales in ce privesce ingrăşemintele, micile irigaţii, 
ce pot face lesne pe pământul lor. 

Să li se arate marea importanță ca cu toţii fără 
distincţie să cultive in grădina lor, fasole, madăre, bob, 
cepă, usturoiu, vargă şi cartofi, beneficiind pentru acesta 
de locurile ce acum lasă sterpe şi de gunoiul ce I6- 
pădă. 

De aseminea să li se arăte necesitatea d'a avea câți
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va pomi roditori, de speţă bună, care să le dea pen- 

tru tot anul fructe bune, r&coritâre, lesne de conser- 

vat şi adesea forte nutritore, lucru pentru care nu le 

trebuie nici muncă, nici capital”). 

lar în ce privesce vitele şi tot soiul de passri ce 

stă in putinţa lor de a avea, să punem totă silinţa, 

pentru ca el să şi le procure şi ingrijescă bine. 

Când o dată le va avea, el lesne va înţelege utili- 

tatea şi rolul lor imens în economia sa casnică şi va 

căuta tot-da-una a'şi păstra acestă, atmosferă de mică 

avuţie, de la care depinde totul, existenţa, sănttatea și 

propăşirea nemului stu. - 

Comiţii agricole în fie-care judeţ, onest şi sincer con- 

duse, fără spirit de şicană şi partid, ar da cele mai 

fericite resultate. 

Un proiect presentat anul acesta de guvern Camerei 

au fost deja admis, remâne insă a avea şi sancţiunea 

Senatului care ar fi fost de dorit a pune mai multă 

grabă, căci: „Nu esistă ţeră in Europa in cari să nu 

esiste comiţii agricole s6u alte asociaţiuni anal6ge, şi 

pretutindeni sunt imbrăţişate de către guvern şi in- 

curagiate in lucrările lor. La noi, nu sciă din ce pă- 

  

1) Frebuiesce de aseminea neapărat a se planta şoselele naţionale, ju- 

deţene şi comunale, cu pomi roditori, pentru ca ast-fel pe lângă umbra 

ce va apăra călstorii în timpul verei, pe lângă lemnul ce se va da cor- 

sumajiunei, se vor cultiva multe fructe, care vor inlesni alimentaţia şi 

miădiţele pentru săteni, 

Cine a călătorit in Styria, a putut lesne observa, că şoselele in tot 

lungul lor, sunt nisce adevărate grădini, care fac fructele ieftine şi abon- 

dente în localitate. 

Plantarea nucilor mai ales care constituiau un avut articol de co- 

merţ, maă ales prin ln şi uleiu, va face ca, industria să câştige mult, 

şi s6 se oprâscă importul acestui lemn, Şogelele făcute in Moldova pe 

timpul lui M.-Sturda, pot să ne serve in mie de esemplu.
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cate, se pare că este un făcul ca asemenea institu: 
țiuni să nu pringă rădăcini 5. 

Francia cu deosibire datoresce acestor instituţii, tot 
progresul şi puterea sa, cel putin acum se o imităm în 
bine, căci destul am imitat tocmai ce nu ne trebuia. 

Şi să nu uităm că : vorbind de comiţiile agricole, 
vorbim de mijlocul de a inmulţi buna producţie. Scim 

„de asemenea că : „Din momentul ce o populaţiune in- 
cepe a mânca mai bine, începe fot o dată şi o viaţă 
intelectuală diferită. 'Tote necesităţile ei, tote aspirațiu- 
mile, Sunt mai alese, mai fin concepute, şi tot ce o în- 
corgidră, este mai bine ingrijit 2).* 

Un rău incă de o mare importanţă consistă in ur- 
mătorul fapt : 

Ca ori-ce societate in decadenţă, punem t6tă va- 
lrea. şi atenţiunea n6stră in imbrăcăminte. 

Cu cât cine-va e mai. grozav imbrăcat, este bine vă- 
dut, chiar dâcă ar fi o nulitate. 

Acesta e moda Românilor intorşi de la Paris unde 
ei sunt adesea numiţi: Pegusn. 

Damele, mai ales, fac un abus nebun de cele mai 
excentrice mode” streine. Adesea vădându-le. cine-va 
Sar crede la un bal costumat, sâu la o seră in care pa- 
pagalii Brasiliei jocă principalul rol. | 

Nu ar fi nimic dâcă numai cei ce au ar comite 
aceste erori. 

Der r&ul consistă in acesta că cel mai mie seriitor, 

funcţionar, comerciant, meseriaş s€u agricultor, cu to- 

  

1) «Revista Sciinţifică». Cronica de la 1 Martie 1880. 
2) «Alimentaţia in genere» Dr Crucenu, 1879, Bucuresoj.
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ţii vroim a ne imbrăca in costume adesea forte cu- 

rise şi maj tot-d'a-una forte costisitore. 

Adăogaţi la acesta că materiile ne vin din străină 

tate, şi că chiar confecţiunea şi comanda se face in 

țâră tot de străini. 

E lucru ciudat că Românii nu vor să se uite la simplici- 

tatea imbrăcămintei străinilor ce le vând aceste obiecte. 

Pentru a face dâr faţă acestei dorinţe, personele cu 

miql6ce răsrtânse, pun un mare bir, pe absolutul ne- 

cesar in ce privesce locuinţa şi masa. 

„St mânânci ce vei putea, căci acasă la tine ni- 

meni nu scie cine esci, der o dată in lume, să cauţi 

a fi curat îmbrăcat.“ Etă consiliul ce am audit adesea 

dându-se copiilor de părinți chiar! Ca in î6te şi aci 

forma predomină. 

Der acestă tristă deprindere influenţâdă in un mod 

pernicios asupra sănătăţei şi forţei generatrice. 

In acssta nu prea diferăm de ceia ce erai acum 

30 ani Italienii. 

Aceiaşi rasă, aceleaşi defecte. E de dorit numai ca 

şi la noi o bună educaţie să ne schimbe. în bine. 

„Frugalitatea nu este apanagiul exclusiv a lucrăto- 

rilor şi ţăranilor din Italia, ea este incă practicată ca 

virtute cavdinală in clasele de sus. Epuisaţi din causa 

neocupărilor lucrative, me conservându-se nici dreptul de 

nascere, averile mari nu pol sustine în afară o imină 

ilusorie de cât cu o economie internă, din cele mai aspre. 

Amorul propriu deplasat, vanitatea la unii, 0 falsă ru- 

şine la alții, au întervertit în detrimentul digmităţei umane 

rolurile de necesitate. şi de superflu *).“ 
  

1 «Iagticulture et la vie rurale en Italie.» Vidalin. «Revue des deux 

monde.» Tome XVI, 1 Aoât, 1858, pag. 574. 
r 13
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Deosebirea este numai in aceia că noi am mers mai 
departe. Pe când in Italia o singură clasă a societăţei 
„a intervetit, in detrimentul dignităței umane rolurile de 
necesitate şi de superflu“ la noi aprâpe ori-cine are pu- 
ține midloce, păcătuesce ast-fel! a 

Şi fiind că suntem la capitolul important al relelor 
alimentaţiunei, inainte de a studia tristele efecte ale 
Postului, să videm incă o importantă cestiune, relativă 
la inţărcarea copiilor. | 

Acesta constitue un important moment din viaţa. lor 
de desvoltare. . 

Direcţia şi forţa dată unei fiinţe de mică, va servi 
in bine s6u in rău, acestă fiinţă in viitor. 

Inţerearea la noi se face in un mod cu totul ne 
hygienic. . 

Acesta din 2 cause: 
1. Fiind că ei se inţareă prea curând, căci cel mult 

la 7 luni, copilul este in general deja inţăreat, 
Ceia ce e mai rău, e că adesea de la 4 luni, să in- 

cepe a i se da de mâncare nenumărate lucruri incom- 
patibile cu puterea şi rolul stomahului lor, 

2. Modul cum se inţrea copii este crăşi forte rău. 
La noi de o dată copilul culcat sâra la sânul mamei, 
dimin6ţa se tregesce cu lingura la gură. 

Transiţiunea nu este respectată şi alimentaţia nouă, 
e ca un corp străin pentru stomahul copilului, deprins 
cu lapte. Cu tâte că Donnţ susţine că e mai bine st: 
nu se lase mult timp alimentaţiei mixte, totuşi este mai 
natural ca să fie câte-va ile de trecere în care pe când 
dosa luptelui matern st scade regulat, st cresce câtimea 
alimentaţiei cuviincidse etiţei lor. i
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Combaterea acestui rău, se va face prin bune con: 

silii, prin răspândirea instrucției. 

Căci nu numai copilul este bruse înţăreat, der ali- 

mentaţia ce i se dă in urmă, fiind necorectă, produce 

grave desordine, după cum am putut videa, in capito- 

lul antecedent. (Despre Paludism). 

Să videm acum, relele produse prin post şi dâcă 

_acâstă instituţie este conformă cu progresul şi necesi- 

tățile vieţei nostre. Pentru acesta mă voiu servi de 

un studiu ce am făcut deja *), şi pe care "l-am adăogit, 

pe cât era incă necesitate. | 

Nu voiu discuta de loc origina postului impusă prin 

condiţii climaterice, temperamente, moravuri s6u ten- 

dinţe în direcţia ce sar fi voit a se da când va pop6- 

relor ; nică dâcă acestă origină este justificată scu nu 

prin timpurile in cari 'şi-a luat nascere, prin prudența 

poporelor vechi, seu prin cestiunile de localitate. 

Nu voiu discuta de asemenea nici cestiunea,  dâcă 

în Indii, centrul Africei seu alte localităţi, postul ar fi 

scu nu indicat chiar astă-qi, graţie unei escesive tem- 

peraturi, prin faptul că in fond postul se apropie forte 

mult de regimul cunoscut sub numele de vegetalian. 

Pentru mine postul fiind uă regulă, mai mult seu 

mai puţin prudentă, născută şi impusă prin  condi- 

ţiunile de topographie, latitudine, s€u resulsele natu- 

rale ale unei localităţi Gre-care, voiu căuta in studiul 

de faţă numai, a videa decă practica şi minuţi6sa sa 

observare, se impun prin vre-una din condiţiile mai 

sus citate şi populaţiei din România. În acelaşi timp, 
  
    

1) Vegi: Dr Istrati, «Postul la Români.» <Gadeta Soci et. Sciinţ, Me- 

dicale> No. 20, 1879.
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voiu face să re6să răul, căci binele lipsesce cu totul, 
ce resultă pentru poporul şi națiunea română. 

Ca ast-fel cestiunea fiind privită in genere, nici la- 
titudinea, nici topographia, nici midlâcele directe de 
alimentaţie ale ţărei, nică climatul, condiţiile sociăle, 
vi€ţa mai mult de cât activă a locuitorului de la ţeră, 
seu a lucrătorului din oraşe, nu justifică acestă neca- 
lificabilă pedâpsă physiologică, ce ne-o impunem. sin- 
guri, in dauna muncei ce suntem chemaţi a produce, 
a sănătăței, a perpetuărei rasei n6stre, prin lipsa nas- 

cerilor necesare s6u de rea cualitate. 
Obiecţiunea ce unii fac, cu aerul de a fi descope- 

rit piatra phylosophală, că poporul nostru de secoli 
postesce, fără a se fi perdut, 'mi pare mai mult de cât 
resultatul unei lipse de cunoscinţe şi observaţie. 

Decă Românul a postit secoli, resultatul la care a 
ajuns este atât de nesatisfăcător, în cât el singur con- 
damnă astă-di postul. 

Nu braţele slăbite, nu vinele umplute cu un sânge 
apos, nu o ânimă ce bate a lene, şi un creier ce abia 
are o voinţă, erau ornamentele physiologice ale Ro- 
mânului istoric, cualităţi ce astă-di sunt forte frecuente, 
graţie in mare parte condiţiilor lui de alimentaţie, in 
care postul constitue partea cea mai ucidătore. 

Şi a'şi mai inţelege postul, ca o variaţie de alimen- 
taţie la un individ seu popor, când alimentaţia, sa dil- 

„nică nu numai că ar consista din substanţe hrănitore, 
der ar păcătui incă prin escesul unui ast-fel de regim. 

Aş inţelege postul, penă la un punct 6re-care, pen- 
tru individul seu poporul, care trăiesce in trândăvie, 

la
iă



21 
E ari 

după cum cu acelaşi titlu ?1 admit pentru călugăriţe 

şi călugări. 

A admite însă postul la un popor ce de ordinar pos- 

tesce printr'un regim absolut insuficient şi debilitani; 

a -admite postul la un popor cu vieţă şi care trebuie 

să muncescă, atât cât screle este la orizont, pentru 

a'şi asicura, relativ o bună stare, şi a ajunge restul 

omenirei, de care in mare parte este depărtat prin 

cualități negative, ar fi a indeplini o crimă de les-na- 

ționalitate, condemnată şi de sciinţă şi de moralitate. 

Prejudiciul şi rutina sunt inamicii seculari al naţiu- 

nilor, şi se incarn6dă până acolo, în căi chiar regu- 

lele cele mai ordinare ale bunului simţ sunt cu totul 

inlăturaie. 

Acesta o putem videa din punctul de videre a ces- 

tiunei care ne preocupă. 

Românul, ca ori-care om, cunâsce şi el regula ele- 

mentară că cu cât va ingriji mai bine animalele s6le 

domestice, ele vor fi mai capabile de o bună săn&- 

tate, şi de a desvolta o forţă mai mare in munca ce 

li se cere, 

Prejudiciul insă face, ca sieşi să impue cu totul alte 

regule de cât acele ce bunul simţ, l-ar sfătui st facă - 

pentru dânsul după cum face pentru vitele sele. 

Căci, în adevăr, pe când, in viderea muncei stu a 

unui drum Gre-care el dă calului său fen seu ord, sub- 

stanțe cu mult mai hrănitore de cât paiele s6u ierba, 

pentru dânsul face cu totul contrariu. 

Ast-fel în cât, in loc ca primă&-vra, când slăbit din 

i&rnă, trebuie a incepe o muncă escesivă de şepte-opt 

luni de dile, in loc de a căuta s&'şi al6gă in alimen-
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taţia sa substanţe echivalente fânului s6u orgqului ce 
dă calului stu, el din contra se supune unui regim 
de paie, de substanţe, cu totul nehrănitâre, in timp 
de 7 săptămâni! 

Acelaşi lucru 71 face două luni vera (St. Petru şi 
Sta -Maria), când laptele, brânza, ouele sunt cu profu- 
siune ; şi la finele tomnei el serbedă postul Crăciunului 
când tocmai graţie cărnei grase, ce ar avea la dispo- 
siția sa, S'ar putea intrema puţin pentru a reşiste mai 
bine rigorilor iernei. * 

„Adăogaţi la acesta, Lunea, Mercurea şi Vinerea din 
ori-ce s&ptămână, adecă tocmai ce trebuie, pentru a” 
face să perdă forţa ce unii cel puţin dintrânşii o ca- 
pătă prin o alimentaţie mai sănstosă in cele-l-alte 
4 dile din restul s&ptămânei. 

S5 mai adăgăm şi nenumărătale sâle dile de dulce, 
in cari dânsul se indulcesce numai cu câpă şi mămăligă ? 

In cât, pentru ochiul observator şi cu totul impar- 
țial, locuitorul român, de la ţeră mai ales, postesce 
voluntar mai mult de jumătate an, fără a număra 
incă cât-va timp de post forţat. 

Şi incă ce post. 
„Lengă um țăran moldovan *) observând postul său, un 

trapist însuşi ar risca de a trece drept un epicurian 2.“ 
Tristele efecte ale postului se pot observa Şi asu- 

pra Românilor din Transilvania cu tote că ei de or- 
dinar se nutresc mai bine. | 

„Printre rasele monarchiei Austro-Ungare, câte-va 
  

1) Acesta se aplică fără de escepţie şi celor de dincâce de Milcov. 
2) «Trois anois de sâjour en Moldavie.» Dr Eugăne Liege, pagina 55, 

Paris, 1861.
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se deosebesc prin frugalitatea şi posturile religidse la 

care se supun : Românii, Rutenii, ete., a caror recruți 

se presintă adesea ori la vevisie intro stare spaimântă- 

târe de slăbiciune şi lipsă de forțe *).“ 

Cu un ast-fel de regim, observând de altă parte 

producţiunea agricolă a ț&rei, decă ne surprinde ce-va, 

şi este ce-va care desvoltă in noi mirarea, nu e că 

Românul înuncesce mai puţin de cât lucrătorul străin, 

dâr din contra, trebuie al admira şi a ne intreba cum 

este posibil ca cu o ast-fel de alimentaţie să mai pro- 

ducă incă enorma cuantitate de travaliu ce braţele sele 

esecută frământând pământul ţărei! 

Manşetiştii nostri politică şi multe din capacităţile 

produse în străin&tate tratedă cu dispreţ, pe luerătorul 

român, taxându'l cu tot soiul de epitete nedemne aces- 

tui n&m de Gmeni, in loc dea se inchina dinaintea 

enormei munci produse de aceste braţe bolnave, in loc 

de a căuta să aplice cunoscinţele, s€u să uşede de po- 

siţia lor socială, spre a face, pentru nenorocitul lucră- 

tor, ceia ce alţi Gmeni in condiţiile lor au făcut pen- 

tru lucrătorii ţărilor în cari se aflau. 

Tot-da-una când mă gândesc la acestă cestiune, îmi 

reamintesc un important esemplu intâmplat in Francia, 

atunci când primele linii de drum de fier se făceau 

intre Paris şi Rouen şi când lucrătorii francesi, ală- 

turaţi pe lengă lucrătorii englesă, veniţi în număr mare, 

se vădură cu cât sunt inapoi, in privinţa cuantităţei 

de muncă ce erau capabili a face. 
    

    

n Die simulirten krankheit der Werpflichtigen. VW. Derbhich  Vedi 

Revues des sciences mâdicales en France et d 'âtranger. No. 24, 15 Oct. 

1818, paz. 699, Paris,
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Oamenii de sciință, şi cei puşi de sârtă a conduce 
poporul frances, nu s'au grăbit a defăima pe liicră- 
torii lor, după cum o fac in mare parte la n0Ă, der 
studiând mai de aprope causa acestei diferenţe, au vă- 
dut că ea 'şi avea origina direct in modul de alimen- 

„taţie. Căci indată ce lucrătorul frances a fost hrănit 
cu o cantitate de carne identică cu a celui engles, şi 
munca produsă de dânşii a. fost nu numai egală, der 
şi supericră celor-l-alţi, din causă că, pe l6ngă forţa 
ce o căpttaseră, erau incă cu mult mai descepţi. 

„Când in diferite mari lucrări, şi cu deosebire când 
s'a construit drumul de fer de la Rouen,. “au pus 
Francesii la raţia Englesului : sau vădut producendu-se 
tot atât şi mai mult ca cest de pe urmă 1.“ 

Un esemplu identic hygieniştii ni'l presintă cu lucră- 
torii unei fabrice de turnătorie din departamentul Tarn 
din Francia, in care dânşii perdeau cincă-spre-dece dile 
pe an din causa ostenelei sâu a malatiilor. La 1833 
D-nu Talabot fiind numit director al acestei usine, el 
introduce în regimul alimentar al acestor lucrători car- 
nea ca element esenţial. Şi de unde aceşti lucrători 
perdeau 15 dile pe an, grație acestui regim, numărul 
dilelor perdute scădură numai la trei pe an. 

SE facem acelaşi lucru şi pentru lucrătorii Români 
şi să fim convinși că munca lor va fi cu mult mai su- 
peri6ră, căcă în loc de a lăsa să dacă pe prispă din 
causa pepenelui şi a mămăligei ce mănâncă, dându'“ 
voiă, pe cât midlâcele .sâle % permit, a mânca ou&, 
brânză şi lapte, din când in când puţină carne, el va 
fi mai robust şi cu mult mai sănătos; şi sunt con- 

i Riant, <Trait6 d'hygitne, pagina 330, 1879. 
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n 

vins că nenumăratele epidemii de cari populaţiunea, 

nâstră neavută astă-qi este atât de bântuită, şi in spe- 

cial paludismul, nu vor putea să influenţede intrun 

grad atât de pernicios şi destructor, când corpurile pe 

cari ele fatalmente cad vor fi mai bine ingrijite şi hră- 

nite. 

Navem de cât a observa la ţâra care sufere mai 

mult de efectele paludismului (frigurilor): propietarul, 

de la a căruia masă carnea nu lipsesce, su sătenul, 

carele adesea prândesce cu mămăligă şi cspă? 

Di tâte acestea vedem că postul, mai ales pentru 

latitudinea. ţărei n6stre, păcătuesce în prima. linie prin 

insuficienţa sa ca regim dibilitant, pe când o alimen- 

taţiune corectă trebuie să fie reconstituantă şi întări- 

tre. Acesta se observă cu atât mai mult pentru cla- 

sele sărace şi în special pentru 6menii ce muncesc, 

femeile gravide, copii mică, bătrânii, mamele ce alăp- 

tâdă şi personele bolnave. 

N'are cine-va pentru a se convinge in mic de in- 

fluenţa, pernicisă a postului de cât a observa natura 

malatiilor şi numărul consultaţiunilor date la servi- 

ciile destinate pe I&ngă spitatalele din Bucuresci, şi in 

special la spitalul de copii. 

Îmi reamintesc cu orâre că in unele dile, afară de 

50 paturi destinate pentru acesta, se presintau până 

la 76 copii la consultaţii in timpul postului, intre cari 

90 la sută erau atinşi de tâte stările morbide posi- 

bile ale tubului digestiv. 

Majoritatea, acestor copii marasmatici sucombă in 

urma acestor malatii devenite chronice.
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Mamei adese-ori i se sâcă sînul in timpul postului 
şi copilul este victima acestui prejudiciu. | 

Decă inţărearea se face in acelaşi timp, copilaşului 
nevinovat i se dă cir de mămăligă, in loc de puţin 
lapte intăritor. 

D-nu doctorand Sabin, chiar vâra acâsta, stă ce'mi 
scrie relativ la practica postului, de pe malul Ialomi- 
ţei, judeţul Dâmboviţa. | 

„Locuitorii din Gheboea şi Finta, ţin cu mare sfin- 
țenie la Posturi. Am găsit aice țărani. şi lErance care 
“mi au spus că mai bine preferă să le moră copii de cât 
85% spurce in dilele de post cu lapte s6u ouă,“ 

-Lehusei, bolnavului sâu bătrânului gârbovit, religiu- 
nea nostră, prin practica postului, în loc de a le da 
visţă în puţină z6mă de carne s6u lapte, Je dă din 
contra mărtea, trecendu'i de la c&pă, la usturoiu, stu de la 
icre, la sardele. 

Practica, postului după cum se face astă-qi la noi, 
in vedere cu munca escesivă ce se cere fie-căruia, in 
raport cu condiţiunile de existenţă din ce in ce mai 
răstrânse şi cu o alimentaţie in mare parte insufi- 
cientă chiar in dilele de dulce, este o adevărată cala- 
mitate, care ne duce, şi ne a adus chiar la miseria 
physiologică care, după cum dice Burchardat: „Este 
factorul esenţial al descrescerei şi degenărei unui popor.“ 

Quetelet şi Villerm6, au probat că concepțiunile cele 
dă numerose au loc prima-vtra, cum voiţi der ca fera- 
nul nostru şi Românii în genere, st concâpă, SE se în- 
mulțescă când ei tocmai în momentul acesta suprem, de 
la care depinde viitorul unei familii, a unei rase, se su- 
pun voluntar, prin o tristă deprindere, la un post care le
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slăbesce corpul, forțele şi prin urmare şi puterea procred- 

tăre. 

ta der la ce resultat ajungem prin deprinderi nera- 

ționale, mai ales in o ţâră expusă la brusce schim- 

bări de climă, şi plină de malaria. 

De aseminea Casper a probat făcând o statistică, de 

trei miliâne decese, a principalelor oraşe, că mortali- 

tatea cea mai mare are loc primă-vtra. 

Prin postul ce noi facem, favorisăm şi grăbim. acest 

ultim act al existenței nostre. 

Moralitatea chiar condamnă postul, căci crimele ce 

el săvârşesce prin practica sea nu sunt cerute de nică 

o relegiune; căăă, un popor, ca, şi un om, redus in 

stare de miserie, decadenţă fisică şi morală, în agonia 

sa physiologică, nu maă pote munci şi nu scusă atuncă 

nici un midloc pentru a satisface naturalei cerinți de 

a se hrăni. 

Câţi criminali 6re şi câţi deţinuţi nu se detoredă 

posturilor? 

S'ar părea paradoxal şi nar avea cine-va de cât 

s&mi obiecteze că lenea este causa relei s6le nutriţiuni. 

Să vită insă că midlocul în care cine-va trăiesce şi 

direcţiunea ce să dă naţiunilor, ca şi individilor, decid 

de sorta lor ultimă. 

Cum, faceţi pe un popor ai perde puterea sa prin 

posturi forţate, a se Jenevi şi deveni trîndav prin re- 

gimul ce impuneţă, al face să neglijede totul pentru 

că credinţa sa religisă "1 olbigă a se hrăni numai 

cu ciuperci şi cepă, şi în urmă, după ce ajungeţi al 

perde şi ca physic şi ca moral, vă rădicaţi in mora- 

rişti, voi cari nu postiţi nici o dată; deveniți severi
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şi implacabili, şi condemnaţi un popor intreg la deca- 
pitaţia morală, după ce aţi ajuns aprope al decapita 
physicesce? 

Da, acum aveţi dreptate, postul a produs lenea Şi 
lenea intreţine astă-di postul, în cât din acest punct 
de videre privită cestiunea, găsesc că a avut multă 
dreptate distinsul profesor D-nu Dr Marcovici când în- 
tr'o discuţiune ce am avut cu D-se in luna Septembre 
anul curent, 'mi qise intre altele: „Postul "l-am stu- 
diat şi eu, el e ţinut nu numai prin credința religi6să, 
der e intreţinut şi e in mare parte fructul lenei. Pri- 
mă-vera țăranul culege urdici şi le mănâncă cu mă- 
măligă ; asta este uşor, căci pentru a avea ouă, X tre- 
buiesc găini şi spre a avea găini trebue a le hrăni, 
a le ingriji, căci alt-fel dă mortea in ele; pentru a 
avea lapte, trebuie a hrăni şi secela vaca,; ei nu o fac 
acesta. “ 

Relele produse prin post, cari după cum se practică 
la noi, echivaledă perfect cu relele produse prin o ali- 
mentaţie insuficientă, nu sunt cunoscute numai de 
când Bouchardat publică importanta sa. lucrare asupra 
alimentaţiei insuficiente. Hippocrat chiar, în operile sele 
traduse de Littr6, spune că sar face un mare rtu 
Omului, dâcă i sar da o hrană insuficientă şi nu in 
raport cu necesităţile sele. El adaogă că acesta este 
o causă in economia umană de slăbiciune, de bâlă 
şi morte. ă 

Pentru noi, posturile sunt un r&u mai mult de cât 
mare, suni o calamitate socială şi o nenorocire naţio- 
nală. D-nu Dr Obedenaru, dâca nu mă inşel, este acela 
care a apropiat mai bine cestiunea, când a scris că
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cel mai mare inamic. al naţiunei române de sicur este 

legislatorul, care ne-a impus posturile. 

Ar fi mai mult de cât o copilărie, de a face discu- 

ţii religiose in ţera n6stră, s6u de a mai pune la vot, 

după cum s'a fâcut, esistența lui Dumnedeu ; der, ar 

fi în acelaşi timp o crimă, ca acei cari au bună-voinţă, 

curagiu şi energiă, s& nu se ridice cu un câs mai 

“nainte pentru a scăpa poporul de acest flagel, necom- 

patibil nici moravurilor nostre, nici rasei, nici clima- 

tului, nici condiţiilor sociale, nică secolului, der numai 

un obiceiu viţios, care în mare parte este elementul 

principal în etiologia. pasivului nostru din demographie, 

pasiv ce. se mănţine inflorind, graţie atâtor epidemii, 

morţi prematuri şi lipsă de nasceri suficiente. 

Malthus, in tesă generală, susţine cu dreptate că 

acolo unde in resursele unui popor o pâine scade, un 

copil nasce mai puţin. 

Acolo, die economiştii moderni şi statisticii compen- 

tință, unde un copil este mai puţin, se nasce un cri- 

minal, din aceleaşi lipsuri. 

Ce trebuie a dice noi, cari cu duhovnicescele n6stre 

posturi dispunem aşa de bine poporul la decadenţă 

fisică şi morală? 

Şi s& notăm bine că tocmai astă-di, când lupta pen- 

tru esistenţă este atât de fanatică, când ea este chiar 

justificată, când in alte părţi poporului caută a i se 

injecta sânge, putere şi visţă, noi le sustragem cons- 

tant măduva lor, şi in loc de a le dice: mâncaţi, 

trăiţi, lucraţi, lăsăm şansa de a peri, după ce le- 

am înlesnit şansa de a deveni netrebnică şi adesea cri- 

minală !
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„Etă, intru cât privesce postul din punctul de vedere 
al insuficienţei sâle ca regim hrănitor'! 

Să nu uităm insă că, pentru 6menii cu midlâce, 
postul departe de a fi un regim displăcut şi nehrăni- 

tor, el păcătuesce din contra prin substanțe prea mult 

nutritive, cari, din causa modului lor de preparaţie, 

devin indigeste, cu atât mai mult, că se face un mare 

abus de ele. 

N'avem de cât a ne reaminti diferitele specii de icre 
de pesce, măsline, halvale, corpuri grase şi alte con- 
serve, cari, pe lângă că sunt indigeste, in cantitatea 
in care se mănâncă ele in timpul postului, stomacu- 

rilor consumatorilor, sunt in acelaşi timp indigeste şi 
ț&rei, din causă că, absolut t6te sunt substanţe străine, 
importate la noi. - 

Grecii. n'au fost atât de simpli, pe cât "i credem noi, 

când o dată cu postul, ne-au impus in mare parte şi 

articolele lor de esport, 

Mai produce un răul postul, un rău nu mai puţin 
„important şi din alt punct de videre. 

Cine nu'şă aduce aminte escesul şi abusul ce se face 
in timpul transiţiunilor de la câşlegi la post şi vice- 
versa. Câte sănătăţii compromise, câte malatii chronice 
improspătate şi iuţite prin aceste escese ? 

Medicii, mai bine ca ori şi cine, sciu cât sunt de 
solicitaţi după lăsatul secului s6u după dilele de post. 

O imprudență aduce pe alia, şi după mâncare multă 
vine escesul de beţie; in cât, din acest punct de vi- 
dere, dilele de la inceputul şi finitul postului sunt un 
adevărat scandal. Mese intinse, ce dur€dă dil€ intregi, 
Omeni ce nu fac de cât a mânca şi bea, pe când străi-
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mii din ţeră lucr6qă; beţii ce duc le acte de violenţă 

regretabile, la, scene şi fapte desgustătore şi imorale. 

Obiceiul de a face aceste serbări turcesce, cu puscă 

şi pistâle, face şi mai nenorocite resultatele acestei cause. 

La lisatul secului pentru postul cel mare, Bucu- 

pesciul pare o adevărată Plevnă, din causa miilor de 

impuşeături ce mahalale şi poeticii bărbieri din centru, 

intreţin cu o nespusă furie sub nasul poliţiei, in cen- 

trul capitalei şi in contra tuturor regulamentelor. 

Resultatul este pentru fie-care an, o mulţime de 

omucideri, perderi de membre şi alte nenumărate triste 

accidente. Foile, la aceste ocasiuni sunt tot-d'a-una 

pline de aceste fapte, ce intristedă ânima şi condamnă 

prin ele moralitatea ce căpătăm prin acest obiceiu re- 

ligios, der nu de lăudat. | 

Acelaşi lucru se repetă şi in gilele Pascelui, când pe 

"1&ngă câţi-va impuşcaţi, numărul celor bătuţi şi injun- 

ghiaţi este ca de ordinar, destul de respectabil. 

N'avem de cât a face adiţiunea pentru era intregă, 

a nenorocirilor intâmplate la acestă ocasie, pentru a 

âvea o ideie şi despre partea morală a acestui regim. 

O reformă este absolut. necesară ; reformă care, pen- 

tru a fi mai bine priimită, şi pentru onorea chiar a 

bisericei, trebuie să vină de la densa. 

Prea Sf.-Sa Părintele Mitropolitul, pe care direct 

trebuie a” privi acâstă cestie, să se gândescă, cât %-ar 

datori posteritatea, cât "l-ar respecta şi iubi, mai mult 

cât este, contimporanii săi, dâcă ca medie moral ce 

este al acestii populaţii, va căuta să suprime postu- 

rile, necerute nici de religie şi absolut. incompatibile 

cu starea nâstră actuală.
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Dâcă Prea Sf.-Sa *şi-a atras atâta simpatie, dâna 
numai veşrântul strămoşese clerului român, câtă sim- 
patie şi venerație “şi-ar atrage când, suprimând postu- 
rile, ar inv&şmânta poporul român cu scutul bărbăţiei, 
puterei şi virtuţei strămoşesci, atât de necesare nouă 
in lupta de astă-di, pentru a ne putea conserva şi trăi 
ca naţiune. | 

S& sperăm că in curând 6menii de bine din acâstă 
țeră, se vor ocupa de acâstă importantă cestie, şi să fim 
bine ennvinşi, că o dată postul înlăturat, vom depărta 
una din cele mai principale cause de pierdere ale ntmu- 
lui nostru.



  

ALCOOLISMUL 

« Beţia este o calamitate socială.» 
(M. L6vy. „Trait€ 4'hygitne publique st 

privee.“ Tome second, Paris, 1879). 

<Fisionomia, beţivului exprimă de- 

gradaţinnea morală. Trebuinţa de a 

bea, devine imperi6să, şi, pentru a o 

satisface, el recurge la tâte midlâcele, 

fe cele mai umilitâre, căci pasiunea, "1 

. domină şi '] tortură neîncetat. EI de- 

vine mânios, iritabil, violent, lovesce 

fără, milă pe cei ce'l incongidră; el 

perde ori-ce respect către cei-l-alţi, 

ori-ce demnităte către el insuşi, şi im- 

pasibil şi indiferent, nn se mai tur- 

buză nici de scandalurile ce provâcă 

impregiurul lui, nici de miseria ce 

aduce in familia sa. La unii consciința 
se pâte descepta; ei apreciadă starea 

în care sunt ajunşi; atunci se des- 

gustă de ei insuşi; şi in mâhnirea, 

şi uritul lor nu găsesc alt refugiu 

de cât in sinucidere.» 

(„Alienatui în faţa societăţei şi a aciin- 
ţeă.* Dr Sutzu, 1877, Bucuresci ). 

Beţia este unul din obiceiurile rele ce se intind cu 

mai multă furie la noi şi care prin urmare a produs 

şi va produce mari nenorociri. 
Trebuie s& declarăm insă, că beţia la noi, nu este 

nici aşa intinsă, nici nu a produs incă enormele rele, 

de cari sufer in special ţările Nordice ca : Scandinavia, 
19
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Prusia, Englitera, Rusia şi chiar Francia, unde perso- 

nage din cele mai importante prin posiţia lor econo- 

mică, politică şi socială, sunt adesea ori reduse la, ade- 

vărate organisme sugătore de alcooluri. 

Ast-fel că la 1869, in Francia consumaţia liquidelor 

spirtu6se se ridica la 132,000 hectolitri. 

In Englitera se consumă anual, 200 milione litruri 

de alcool. 

In Statele-Unite media anuală a consumaţiunei unui 

locuitor întrece 27 litruri. 

In Suedia, scoțând femeile şi copii ea este de 80 Za 
100 _litruri. 

In Rusia r&ul este incă si mai mare. 

Etă pentru ce cu multă dreptate 6menii de sciinţă 
cer, ca: „FHuygiena ca și morala să găsescă un midloc, 

prin care să se pună captt abusurilor cari mintdă for- 

fele vii ale unei naţiuni, distrug energia sa, scad senti- 
mentul dignităței scle, şi duce funestul lor resultat asu- 

pra mai multor generaţiuni 1)!“ 
S'a calculat că numai in Englitera mor anual 50,000 

pers6ne din causa beţiei. 

Jumătate din nebuni, două treimi din săracă şi trei 
pătrimi din criminali sunt beţivi ?). 

Ceia ce e trist, ecă bețivii suni aceia ce ajută mai 
mult puterea epidemiilor. Tote malatiile, mai ales cele 

endemice şi epidemice, nu numai căii lovese mai mult 
dâr, produc la ei o mortalitate mai mare. 

Mai trist e când privim puterea genesică a alcooli- 

cilor. 
  

) A. Riant. <Legons d'hygitne.» 1875, Paris. 

2) Vegi: M. Levy. Tome seconde, pag. 681,
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După Lippich, un beţiv căsătorit nu pote avea mai 
mult de un copil (1.3 in termen mediu). 

După Frank, causa principală a aborturilor la femei, 

e beţia 1). 

In America de Nord, graţie acestui viţiu adus de 

Europeni, s'au stins triburi intregi de Indienă. 
Etă de ce Bouchardat dice : „Alcoolismul opresce 

mersul ascedent al Umanităţei, şi conduce fatalminte la 
inlocuirea raselor cari se degradă, prin rase virgine a 

acestor cause de degenerare physică şi morală. 

Acelaşi lucru arătă Huss, pentru poporul Seandinav 2). 

El arată că o dată cu intinderea beţiei, Scandina- 
via a, fost tetrul unor epidemii necunoscute, ceia ce 

e la noi acum în urmă cu Dyphterismul, ete. 

Acestă malatie specială copiilor prob&dă in prima 

linie, puţină forţă vitală de la părinţi. Acesta e casul 
copiilor a căror părinţi sunt beţivi. 

„Am avut multe gastrite la 6meni mari, provenite 

parte din râul regim, parte din usagiul rachiului î).“ 

“Tot Huss, arată că scrofulele, gastritele şi alte ma- 

latii cronice se inmulţesc, ceia ce este absolut casul de 
la noi. 

In fine, termenul vieţei medie scăduse; numărul 
alienaţilor, criminalilor şi sinuciderilor, crescuse, fapte 
ce se pot lesne videa şi la noi. | 

El finesce dicând : „Sub raportul forţelor physice şi 
al staturei, poporul Suedes a degenerat de la ceia ce 

  

1) Vegi: M. Levy. Tome premier, pag. 861. 

2) Vedi: <Aleoolisme » Nonv. Dict. de Med. et Chirurgie. Tome pre- 
mier. 

3) Sabin: Epistolă asupra, hygienei câtor-va, sate din Dâmboviţa.
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erau străbunii lor. Şi decă miqlâce energice nu vor opri 
progresul răului, națiunea este amenințată de o decadenţi 

nerenediabilă.“ 

Cei ce au cetit cu luare aminte Capitolele prece- 

dente, pot cu multă inlesnire să vedă, marea asemă&- 

nare de cause şi de consecuențe triste ce noi presentăm. 

Intre altele insă beţia produce un imens număr de 

nebuni şi de copii ce finesc prin a inebuni, s6u a de- 

veni criminali. 

Morel dicea : 

Un beţiv are trei fil: Cel ântiu, este atins de de- 

lirul periodic; al douilea este atins de stupârea obici- 

nuită ; al treilea este un idiot compleci. 

Un altul are şâpte copii: doui mor intr'o verstă 

inaintată, in urma unor convulsiuni; al treilea, devine 

alienat la vârsta de dou&-decă şi doui ani; al patrulea 

pâte trece drept un adevărat imbecil din nascere; al 

cincilea, este bizar şi misantrop; o tînără soră sufere 

de o nevralgie cu fenomene de hysterie, şi raţiunea ei 

a fost turburată de mai multe ori; al şepielea este un 

lucrător inteligente der cu un temperameni forte ner- 

vos; el este deja subiectul unor accese de tristeţă. 

Mai mult incă „aceste fiinţe degenerate sunt lovite 

mai des de neputin'a reproductivă, şi asta. in detrimen- 

tul desvoltărei normale a organelor genitale ; sâu dâcă, 

nu sunt cu totul sterili, este de necredut, afară de 

condițiuni escepţionale de regeneraţiune, provenind de 

la femee, că descendenţii lor să fie viabilă. In alte cir- 

cumstanţe in fine, mai numevdse de câte sar putea crede, 

aceşti individi reintră in clasa celor urmăriţi de legi şi 

ei adaogă populatiunea aresturilor şi temniţelor. “
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Ce să mai dicem noi, care numai la Telega avem 

300 condemnaţi pe viaţă şi altă 119 cel puţin pe câte 

20 ani! 

ta de ce Alfred Fournier, dice : „Nu se pdte crede 

chiar, ceia ce betia costă umanitiţei, ca forţă, înteligen:ă 

și putere generatrice. Din punctul de videre moral, ea 

depravelă, ea tempesce; din punctul de videre physic, ea 

lovesce organismul în organele sdle principale şi unctiu- 

mile sele medicale; din punctul de videre al spelei, el de- 

genertdă şi impu'inedă .* 

La noi râul nu este aşa de inaintat; cu tote aces- 

tea, decă vom face o mică paralelă, intre ceia ce era, 

sunt acum 30—40 ani şi ceia ce este acum, vom Vi- 

dea că acest rău s'a întins în un mod prodigios, şi că 

in același timp nu am făcut nimic pentru a” indrepta. 

Râul principal insă consistă in următorele trei puncte, 

pe care mă -voiu cerca, a le desvolta in urmă : 

1. Consequenţele triste ale unor băuturi de rea cualitate 

(rachiurile de bucate, vinurile acre, falsificate, etc.). 

9. Răul ce resultă din b&utura acestor substanțe de 

către &menii ce se nutresc mai mult ca insuficient. 

3. Climatul prea fierbinte, în timp de patru, cinci 

luni; climat ce nu permite atunci aceste abusuri alcoolice. 

Le vom discuta der pe fie-care din aceste impor- 

Jante puncte in parte. 

i! Causele beţiei la noi sunt numerose; principala, insă 

| este miseria, lipsa unei alimentaţiuni suficiente şi re- 

a
m
e
 

, constituante; după cum am vădut în capitolul special 2). 

Cu tote acestea, beţia are la noi mai multe puncte de 
7 

=   

1 «Aleoolisme.» Nouveau “Diet. de Med et de Chirurgie. 

2) Vegi pag. 223. 
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plecare, şi trebuie să o mărturisim insă, că două din 
ele, de şi au o origină f6rte depărtată, totuşi, ele nu 

ne făceau st suferim ceia ce suferim acum. 

Prima causă a beţiei, a acelei beţii vesele şi nu atât 
de pernici6să cum e beţia actuală, este la noi mulțimea 
viilor. Adevărul e că sunt puţine ţări pe continent in 
care podgoriile — regiunile vinicole — s& fie atât de 

răspândinte şi intinse. 
Vinurile n6stre cum erau făcute şi mai ales ţinute 

de părinţii nostri, şi cum se prepară incă in unele lo- 
calităţi chiar astă-di (căcă in majoritate se păstredă şi 
iprepară r&u şi se dau consumaţiunei prea curând, etc.), 

pot concura absolut cu majoritatea vinurilor din Europa. 

Cotnarii, dau vinuri ce nu se găsesc ori şi: unde, şi 
sunt cele mai alcoolice din vinurile de la noi. Nicorești 

şi Odobeşti dau vinuri negre destul de tanisate. Ade- 

sea acum, mai ales cele din urmă, sunt şi artificial 
făcute din vinuri albe, graţie unui pharmacist, ce pro- 

cură podgorenilor Mala arborea, de alt-mintrelea iîno- 
fensivă, pentru a le colora. 

Delul- Mare, Drăgăşanii, Valea-Cilugărescă, Iaşii, Hu- 

şii, Gâştemi, etc., sunt atâtea localităţi in cari viile 
arată in de ajuns că ele prosper pe tâte eâstele n6s- 

tre, când sunt bine expuse la răsărit 5). 
  

1) Principalele podgorii in ţeră sunt următârele : 

Cotnarii şi Socola în districtul laşi, 
Gâşienii şi Tergul-Ocna » Bacău. 
Grecii şi Costesci > Tutova. 
Ituşii şi Huşii > Fălciu. 

Nicorescii > YTecuci. ” 
Odobescii > Putna. 
Valea-Călugărâscă » Buzău. 

Dâlul-Mare > Prahova şi Buzău,



29% 
ce 

  

Inţelegem dsr că cu atâtea vinuri, ast-fel in cât chiar 

in 1879 s'au vândut cu 20 parale vudra, la Odobeşti, 

ori cât de stoici am fi, totuşi alunecăm adesea pe panta 

unei vesele dile de pitrecere ; cu atât mai mult tâmna, 

când toţi cunosc ab antiquo la noi, cât e de bine a 

mânca nuci verdi cu must de vin încă ne fiert (fermentat). 

Der cât sunt de. departe efectele ce produce asupra 

organismului, acest must in care glycosa, (sacharul 

de struguri) incă nu e transformat in alcool, de efec- 

tele produse prin acele otrăvitâre bp5uturi : pocirlă, tă- 

râs, basumac, rachiu de Moldova, care omoră clasa n6s- 

tră de jos! ; 

Cat diferă consequențele unei betii naturnle (pentru a 

precisa beţia de la culesul viilor), grație căreia în tim- 

pul culesulu' toţi erau şi sunt vesel, în care urele  dis- 

„pireau, veselia întirea nima, si intre degradătorea stare 

mintală în care lasă beţia sistematică a rachiului ordinar! 

Adăogaţi că prima se fare in aerul liber, si alta in 

pivnitele oraşelor, în cârciumile infecie, mai ales ale 

ovreilor ! 

Cu tote acestea mulţimea viilor şi culesul lor, era 

şi este o causă provocătore a beţiei. Cine nu'şi aduce 

aminte timpurile cărăuşilor, în care în decursul tomnei, 

mii de care, incărcate cu butii in care mustul fermenta. 

incă, se ţineau gârlă, s.e.de la Focşani până la laşi, 

Botoşani, etc. 

Adesea ori hore intregi mergătâre, de 6meni beţă, 

încunjurau căruțele, cântând şi jucând poştii intregi ! 

  

Văcăresci |. districtul |lfov. 

Grsca > Vlaşea. 

Pitesci > Argeş şi Muscel. 

Dragănesci > Olt 

Drăgăşani > Vâlcea. 

Oreviţia > Mehedinţi,
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Acestea se cunosceau atât de bine, in cât nu arare 

ori Gmenii pacinică erau forţaţi a lua alte căi, căci o 
dată apucaţi pe şosea de cărăuşi, oră cât de boer n€oş 
ar îi fost cine-va, adesea trebuia cam cu de-asila, să 

se cobore şi să bea din ulcedrele cărăuşilor, până când 
se suia şi dânsul cântând în trăsură! 

De multe ori certe grave, omoruri, au. resultat din 

aceste cause. Şi de câte ori, femei de bună condiţie, 

nu regretau de a fi intâlnit aceşti 6meni beţi, incon- 
scienţi de ceia ce făceau in drumul lor. 

Acestea. erau insă consecinţele cele mai triste, a 

acestei beţii, care se fineau o dată cu ajungerea a casă -a 

cărăuşilor ; şi escesele regretabile după drumuri sar. fi 

oprit lesne, cu 0 supra-veghiere mai creştinescă. 

O a doua causă care produce la noi beţia este mal- 
timea serbătorilor şi modul cum religiunea intelege postul 

şi serbările religiose. 

Aşi dori să sciu câţi re nu incercă acestă veselie 
alcoolică o dată cu invierea lui Hristos, lăsatul secu- 

lui la diferite posturi, Crăciun, etc. 

La Crăciun şi Pasce dile intregi, la părinţii nostri, 

şi astă-di incă in nenumărate localităţi, stau mesele 
intinse, vinul in aşteptare de a plăcea; ocasiuni in fine, 

de a provova acestă pasiune. 

Imitatiunea €răşi, şi noi în acâstă privinţă copiem 

forte iute, in rău scu in bine, a făcut ca acâstă pa 

timă, să se intindă forte mult. 

Prin imitație ințeleg imprumutarea acestei pasiuni 

din străinătate de către clasa avută, şi poporul Iând 

esemplu de la boeri şi streinii ce au imigrat in ţ&ra. 
Streinii ce au intrat in România; mai ales cei din
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Germania şi Austria, unde abusurile alcoolice, dat6dă 

de mult incă, şi care străină, erau adesea spuma ce de- 

bordeqă vasul, au adus pe o scară largă acest viţiu la 

noi. E curios cum mulţi din aceşti 6meni, renunţă cu 

totul la berea cu care erau din copilărie deprinşi, pen-. 

tru a nu bea la noi de cât vin. Mi se pare că nu 

pierd prin acesta nimic; der pierd, prin prea multa 

bună-voinţă ce au pentru acest product indigen, dând 

un vtu esemplu indigenilor, pe care voiesc ai civilisa! 

Viaţa fiind mult mai uşoră inainte, banii intrând in 

de ajuns, o dată cu deschiderea Dunărei comerciului 

European, care veni să cumpere grânele n6stre; ince- 

perea unei vieţe noui, liberă şi fără cuțitul turcesc 

su miseria grecâscă; tâie acestea au făcut ca boerii 

vechi penă mult incâce, să iubescă desfătările şi chiar 

ei făceau” 6re-care abus de băutură. 

Abusul lor consista în vin vechiu şi curat din ţeră, 

in vişinap, vuică, rachiuri curate făcute pe melisă, pe 

mintă, ete., tote preparate de bunele riâstre gospodine, 

în a căror buşmaccii se şi beau adesea aceste alese 

băuturi *). 

Cine a vădut pe Barbu Lăutarul, care este o sinceră 

copie a unei peri6de din viaţa nâstră de acum un patrar 

“de secol, pote să'şi inchipuiaseă in ce dulce far-niente 

petreceau cât-va timp bunii nostri gospodari. 

Escesele insă se vedeau adesea. Riul esemplu se dădu. 

“Boerii betă, s&rutau ţăranii ce intâlniau (cu tâte că unora 

a doua di le dădeau câte 50 de bice), eşiau cu mesele 

intinse, duse de feciori, la plimbare. La fie-care răs- 

pântie masa se intidea, musica suna, scaunele erau 

  

  

  

1) Aceste producte se mai prepară în partea de sus a ţărei.
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ocupate de boieri şi vinul curgea. Acestă educație dată 
tranilor şi lucrătorilor din orase dete triste resultate. 

Din nefericire chiar copii lor credură că aşa e viala, 
de aceia urmaşii în mare parte au fost stu sunt, tipul 

jucătorilor de cărți şi al beţiei. | 

Cine cundsce partea, de sus a ţărei pâte să ințelegă 

mai bine aceste rânduri. 

Sătenii şi lucrătorii români, credură de cuviinţă a 
imita pe boeri şi străini. Der cei cari o desvoltară pe 
o scară largă a fost biurocraţia, clasa intermediară şi 
mai ales lucrătorii din oraşe. 

[era deveni un adevirat focar de bețivi. Diferenţa de 

trecut este că nu se mai bea numai la strbători şi la 

prilejuri ), la cules de vii; şi ceia ce e şi mai trist, 
e că nu se mai beau vinuri curate şi producte alcoolice 
indigene!... Departe de acesta, acum si bea ori și când ; 

"să bea necumpitat ; să beau vinuri Ungquresci falsificate 2). 
şi otrăoite; se beaii în fine numai liguoruri striine! . ... 

Produciele naționale, curate, sunt detestate, ca tot ce 

vine din țera ndstră. 
  

D La, ocasii (cuvânt popular, intrebuinţat în asem=nea condiţii). 

2) Este imensă cuantitatea de vinuri Unguresci ce întră in ţ&ră, ma- 
joritatea sunt falsificate. În termen mediu se importă pentru o valdre 

de 337,410 franci anual. Adăogaţi sumele ce se mai due pe vinuri fran- 

cede, care trebuie a, fi dublu, italiene, grecesci, ete., şi veţi videa, ce fru- 
mos imposit plătesce străinilor, ţâra ce ar trebui să exporte ea miliâne! 

Ceia, ce e mai grav e că importaţia cresce cumplit. Ast-fel la 1873 
sau importat pentru 176,312 lei, şi deja Ja 1878 pentru 505,179!... 
Şi majoritatea acestor vinuri sunt, falsificate cu substanţe perniciâse *;. 

Noi incurajăm crimele străinilor prin pierderea, sănătăţei nstre, căci 
consumăm tâte productele lor alimentare şi alcoolice, ete., producte maj 
tot-d'a-unu falşe şi cu substanțe toxice in ele. 

Aşa însă trebuie st păţăscă acei ce fac bucate cu unt de la Paris şi 
din Sviţera, dela Braşov şi Sucâva. Acei cari au pe masă tot soiul de con- 

*) Vedi: „Revista sciințifică“ No. 4 din 1879 şi No. 1, 2, 7 şi 8 din 1880.
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Ceia ce este mai trist e că femeia, ce nu pusese 

incă acestă cupă la gura sa, acum adesea ori zace 

betă, lângă masa la care bărbaţii în momentele de be- 

ție, sunt tocmai maj licenţioşi către ele! 

Spirturile cât de prâste, numai tari să fie, sunt cău- 

tate. TŢuica, rachiul de prune tare, rachiul curat de tes- 

covină, sunt depărtate şi se pierd, pe când rachiul de 

bucate (e povarnă, velniţe), impur, tare şi r&u pre- 

preparat (adesea, intenţionat de Evrei), se servesce lu- 

crătorilor, care 71 găsesc mai mult ca bun, de şi le 

arde viaţa. 

Numărul cârciumilor a crescut in un un mod pr6- 

digios. n Bucuresci 60 la * din zidirile ce se con- 

struese, sunt făcute de cârciumari seu cofetari ordinari. 

Cafenelele Sau inmulţit în un mod scandalos, cârciu- 

mile sunt câte 1000 de fiesce care scolă. 

In Mnntenia Grecii şi Ţînţarii:), în Moldova Jida- 

nii, nu au lăsat cel mai mic colţ de uliţă, intorsătură 

s6u cişmea pe drum, incrucişare de şosea, s6u potecă, 

lângă care s& nu fi stabilit o cârciumă. 

Cu tâte poleitele n6stre reglemente, ca Ovreii să nu 

serve de carne şi fructe, piperuri şi muştaruri din Anglia, Italia, Ger- 

mania, ete. Noi cari nu ne învrednicim a avea mică brândă, căci %/, din 

ceia ce se consumă în Bucuresci € străină. Laptele chiar se aduce şi se 

vinde în cutii, din Sviţera ! Hainele şi mobilele sunt de la străini. Ali- 

mentele şi băuturile streine. Graiul şi ânima străine. Ce ne a mai rămas 

Românesc? Nimic! Uitasem, aerul!... Atât ne a mai rămas din ţâră! 

Der şi el dâcă nu se pote importa me ducem însă cu miile în străinătate, 

umde punga ţărei se deşărtă pentru a aduce înapoi Gmenă dişerţă de dorul 

şi de bunurile ţărei. La 1871, în un Singur an, Principele Dimitrie Ghica, 

atunci Preşedinte de consilii, a constatat că s'a eliberat 30,000 pasporiel !... 

Câte miline!... şi ne mai mirăm că dispărem! 

1) Români sâu Balgari din Macedonia. 
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aibă cârciume in comunele rurale, ei insă domnesc in 

tâte păriile. La noi se vede că: Banul face forța. Ba- 

nul Ovreiului luat de la Români! 

Pentru 10—15 galbeni, adesea mult mai puţin, ce pro- 

prietarul anual priimesce de la Jidan pentru hanul de pe 
Moşie stu din Sat, el lasă ca aceste criminale ființe st 

sugă sângele Românilor, injectându-le rachiul ardăor şi 

ucigttor, şi săi despe şi de productele de pe câmp, 

dându-le în loc vitiul şi mortea ! 

Copii mică, sunt adesea ori beţivi ca şi părinţii, 

cari îi deprind de mici cu spirt. Băeţii de 10 ani la 

(ră, beau rachiul regulat, alăturea cu părinții lor! Nu 

voiu uita nici o dată pe un ţigan zidar, ce venise la 

Spitalul de copii, cu un băiat de 6 luni. Copilul Su- 

ferea de o gastro-entherită chronică, ce'l adusese in o 

stare profundă de marasm, şi tatăl ?mi declară, că dă- 

dea ţuică copilului de „când 1 făcuse mumă-sa !“ 
SE nu credem că e unicul. 

„... Şi mai ales rachiul, cu carele sunt invăţaţi 

intrun mod admirabil copii, carel beau ca apa 1).* 
Cât suntem de departe de ideile lui Galien care sus- 

tinea că până la 18 ani să nu se bea de cât apă; şi 
a lui Platon care nu permitea, vinul de cât de la 22 ani! 

De ar fi cunoscut rachiurile, le-ar fi dat ei re la 

6 luni! _ 

Una ins& din principalele cause ce contribuie a se 

răspândi beţia şi la noi, ca şi in alţe ţări, şi mai mult 
incă, este starea economică deplorabilă în care se află 

populaiiunea ndstră rurală şi urbană, muncitore. 

1 Sabin. Epistola citată, 
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Căci: 

„Adesea ori omul pe care deplorabila sa situaţie "| 

reduce la disperare, se dedă la băutură şi se espune la 

ruină 1.“ 

Spoliați şi nedreptățiţi de toți, dându-le insă consciinţa 

drepturilor lor prin legile nostre, fără a le da în realitate 

mici o seridsă atenţiune ; lăsaţi pe mâna cârciunarului 

Grec şi Jidan, aceste adevtrate  Lipitori ale Satului aşa 

de minunat descrise de distinsul şi ilustrul Alessandri ; - - 

lăsaţi şi pe mâna, vechililor Greci şi acum în urmă şi 

pe a vechililor, arendaşilor şi proprietarilor Jidani ; pu- 

teţi a vă face ideă de ceia ce le rămâne acestor neno- 

rociţi ! 

Şi câţi chiar din connaționalii lor nu abus6dă în un 

mod ruşinos de miseria şi ignoranţa lor € ! 

Caracterul lor sa inăsprit ; bunătatea şi ospitalitatea 

bătrânescă, caracteristică a Românului, sau schimbat la 

mulţi, în dispreţ su ură pentru toi cel încongidră; ei 

au devenit mincinoşi şi vindicativi; leneşi prin starea lor 

miseribilă, betivi la culme, beţivi penă vend totul, pen- 

tru dşi da momente de plicere, false şi costisitore, pun- 

geă şi stmătăței lor ; momente de plăcere în care pumnul 

sfu toporul, găsesc adesea ori un obstacol de învins, în 

capul femeiei, copilului ori vecinului stu! Crima urmegă 

ast-fel adesea, beţiei. RE 

Ce devine procreaţia, onestitatea, forţa, munca şi grija 

cconomică pentru pământul şi vitele sele, în aceste condi- 

ţii, puteţi lesne a vă închipui. 

In definitiv miseria produce beţia şi beţia intreţine 

miseria,. | 
  

1) «El&ments de sciânce sociale» tradusă din englesesce, pag» 934.
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„Ast-fel presentat, problemul social se schimbă, şi 

băuturite spirtose nu se arată de cât ca o compensa- 

țiune la insuficienta alimentaţiunei şi ca ezcilentul  nece- 

sar la indeplinirea unei munci penibile. 

Clasele lucrătore sunt clasele s&rmane. 

Riu hrănite, mai tot-da-una rău locuite, şi adesea pu- 

țin îmbrăcate, lipsesce mai tot-d'a-una omului de muncă 

căldura indispensabilă la execuţia sarcinei sele. Dimineţa, 

ciocanul de rachiu (şi ce rachiu!) % dă focul şi ener- 

gia pentru a se pune pe muncă; el se simte reinsufle- 

it şi reincăldit, şi câte o dătă chiar, şi primejdia e 

acolo, inşelând fomea sa el pâte uita nevoile sâle in 

perderea dignităţei sâle ').* 

D-nu Dr Marcovici, adesea, în cursul clinice sele, 

este forţat a atinge cestiunea alcoolismului. 

Un mare număr de afecţii alcoolice ale stomahului 

şi ficatului mai ales, forte multe encephalo-patii al- 

coolice, tremurături ale corpului s6u membrelor tho- 

racice, in special, 7] provâcă la acesta. 

D-sa explică acâstă stare întinsă a beţie) prin lipsa de 

o alimentaţie suficientă, im cât conclude, cunoscând 

starea lucrurilor de la noi, că ţăranul trebuiesce 

chiar a bea, pe cât timp va urma regimul de acum. 

Se scie că munca câmpului este din cele mai grele, 

de aseminea. este şi cu profesiunile manuale de prin 

oraşe; şi tocmai aceşţi 6meni ce muncesc din greu 

sunt rău hrăniţi, postiţi in urmă atâta timp; mâncând 

ştir, urdici şi crastaveţi tot anul, adică tocmai alimente 

cari au abia de la 0.80 până la 1 la % substanţe 

azotate. Putem videa dâr cu ce substanţe nesuficiente 
  

1) Lacassagne. Lucrarea citată, pag. 464,
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caută ei a pune la loc partea ce se pierde din muschi, 

in timpul muncei. 

“Atuncă slăbind recurg la rachiu, substanţă ce le dă 

cea „forţă inşelătâre“ după espresia D-lui Dr Marco- 

ici, cu care sunt stimulați şi pot cât-va timp mai 

l&sne munci. 

Căcă: „Omul găsesce în aceste alimente nervbse un în- 

treținitor al activităţei sle, energia necesară, pentru con- 

curența vitală, materialele de căldură şi de reparaţiune, 

onțul indispensabil. pentru execuțiunea unei munci, şi câte 

Odată, pentru ce nu am spune-o? Vitavea momentană a 

miseriei și a suferințelor *)“. | 

Der în curând se pitrece cu ai nostri, ceia ce se 

intâmplă uvrierilor streini; după cât-oa timp dosa nu 

mai ajunge, ci trebuie să o mărâscă, şi o măresc în ra 

port cu starea din ce în ce mai în decadență a physicu- 

i lor. - 

Am observat frumose casuri de alcoolism printre 

servitorii spitalelor; unii dintre ei erau in imposibili- 

tate de a face ce-va dâcă nu luau mai ântâiu o bună 

dosă de ţuică s6u rachiu. 

Adesea ori ei luau ţuică caldă, obiceiu forte r&s- 

pândit 5). Indată ce intârdiau, faţa lor devenea, lividă, 

corpul lor tremura, mai tare, şi incapabili de ori-ce 

muncă, păreau cu totul surdi la ordinile ce primeau. 

Ei dâr păreau beţi când nu beau! 

Sângâcu luat, ei păreau mai rumeni, puteau lucra, 

şi nu aveau aerul a fi băut, 

   
   

  

1) Lacassagne. «Trait d'hygiene publique et sociale.» Paris, 

2) Nu mai puţin de condemnat e deprinderea ce este forte răspândită 

la noi, de a bea ţuică fârtă cu sachar, piper, axdeiu, etc,
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Resultatul final, al alcoolismului este dâr ne fecon- 

ditatea şi mortea prematură. 

Vinurile n6stre graţie drumnrilor de fer, se duc mare 

parte in Rusia, Bulgaria, etc. De aseminea consumaţiu- 

nea fiind mare, numărul locuitorilor din oraşe crescând 
mult, străinii ce consum vinul flind in număr din ce in 

ce mai mare, vinul, din t6te unghiurile ţărei se aduce 
către centru, şi adesea se bea, tocmai de acea clasă 

de Gmeni ce nu ar mai avea necesitate de un ast-fel 

de stimulent, având un regim alimentar suficient. 

Ţăranului " rămâne fârte puţin vin, s6u cele mai 

proste vinuri. In Moldova s. e. când un butoiu cu vin 

se strică, mucedesce şi se acresce, atunci proprietarul 
1 scâte din pivniţă şi in loc de a/l face oţet, 71 dă 

cârciumarului din sat, care 7] vinde la Români! Inţe- 

legeţi ce pote face tubului intestinal acâsta acritură 

murdară. De fel chiar vinurile n6stre conţin prea mult 
acid tariric; der incă când sunt acrite, graţie Acidului 
acetic ce se desvoltă. 

Aceste vinuri acre „nu tonifică, ele irită căile diges- 
tive, caustdă bile de stomah, câte o dată diarrhee, prin 
iritație şi debilitate 1).* 

Vinurile nostre au marele avantagiu că nu conţin in 
genere de cât 6—8 la “h alcool, ceia ce a constitui o 

! ferte bună băutură pentru săieni, nenorocire insă că 
inu! au la disposiţie. 

Musturile, (cidru) de mere, de pere, etc., aprâpe nici 
se mai fac la noi! Vinul de mestâcân este absolut 
uitat. 

Prin urmare adevărata băutură ce rămâne astă-qi ţă- 

  

  

1) Riant «Legons d'hygiene» pag. 360.
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ranului, este rachiul, şi acest rachiu e numai,— afară 

de câte-va judeţe de la munte : Muscel, Prahova, Bu- 

zău, Pitesci, unde se mai face ţuica, — rachiul de bu. 

cate, făcut din grâu şi mai de ordinar din porumb, 

Ceia ce este intristător e că după tabelele statistice, 
producţiunea ţuicei, a scădut mai mult ca a cincea 

parte din ce era; pe când, de cincă ori mai mult s'au 

înmulţit rachiul de bucate. relativ cu producţia lui de 
mai "nainte. 

Cu alte cuvinte se suprimă şi tinde să se perdă o 

băutură bună făcută din prune, inlocuindu-se cu o 

otravă, făcută din grânele necesare alimentaţiei ge- 

nerale. 

Şi: „Adevărata primejdie ce presintă liquorile spir- 

t6se din punctul de videre al hygienei publice, este 

consumaţiunea lor nemoderată şi degenevescența phusică şi 

morală ce trag după densele. Abusul rachiului tinde a 

cresce in proporţiune spăimântatore la 6re care po- 

pâre, în raport cu deosebire, cu fabricarea ieftină a ra- 

chiurilor de bucate şi cartofi *).* 
Şi să nu uitam că: 
„Alcoolul usedă iute şi produce tâte relele bătrâne- 

ței, cu decrepitudinea şi alteraţiunile s6le*).“ 

Atunci nu trebuie să ne mirăm că ţăranul nostru 
degeneregă. 

Povernele (velniţele), s'au înmulţit fârte mult in 

țeră, şi nu se ocupă nimeni să facă o lege restrictivă 

s6u s& impue un control sever asupra productelor ce 

se obţin in acele velnițe. 
  

i Am. Tardieu, «Diction, d'hygine publique.» Tome 1, Paris, 1862. 

2) Lacassagne. Lucrarea citată, 

20
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In termen mediu fie-care locuitor in ţâra nâstră bea 

171 oca de rachiu pe an. Acâsta e enorm, cu tâte 

că o cred incă prea mică. 17 "2 oca rachiu costă cel puţin 

33 franci. Cu acestă sumă sar putea cumpăra 35 oca 

carne cel puţin, ceia ce ar fi mai mult ca suficient pen- 

tru tot anul! Când, ţăranul ar mânca anual 35 oca carne 

sunt convins că nu va bea de cât maximum 5 oca rachiu 

scu numai vin bun. 

Ceia, ce este trist, e că rachiul de povarnă (alcoolul 

&thilic) făcut din porumb, conţine forte des alcool amg- 

lic, ceia ce "i dă acea col6re albiciâsă, tulbure, ce se 
vede la, rachiurile din Moldova s6u la tărăşurile, ba- 

samacurile din Bucuresci. 

Aceste rachiuri, acre, ardătâre, alter6dă curând nu 

numai tubul digestiv, tăbăcindul ca o pele, făcându'l 

acrynic şi prost digerator, dâr influențedă curend şi 

asupra. facultăţilor intelectuale. 

„Decă, spre ex., vom lăsa la o parte infirmitățile 

cerebrale, cari se presintă din nenorocire in casuri nu- 

merâse în Ospiţiul Mărcuţa, şi vom socoti numai afec- 

ţiunile mintale, propriu dise, vom constata 40 la 100 

casuri determinate prin abusul băuturilor alcoolice *).“ 

Sâu după toţi alieniştii cei mari, „la 100 casuri de 

alienaţi, 18 aprdpe sunt din: causa beţiei 2% 

Ce trebuie -a dice noi când după distinsul profesore 

D-nu Dr Sutzu, proporţiunea ospiciilor nâstre e de 

40 la sută, adică mai mult ca de 2 ori, de ceia ce se 

observă în străinătate. 

1) <Alienatul în faţa, societăţei şi a sciinţei.> Dr Suteu, 1877, Ba- 

curesci. 

2) <Alcoolisme.> A. Fournier. Lucrarea citată,
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Acesta ne dovedesce următârele: Intinderea  beţiei, 
“la Omeni ce se nutresc rău şi cari beau spirturi de rea 

cualitate. 

S'au acusat adesea Jidanii că falsifică rachiurile cu 

vitriol, acssta e adevărat, căci nu se face numai la noi. 

In Francia chiar acâstă falsificare are loc adese ori. 

D-nii Girardin şi Morin au constatat că din 35 probe 
de rachiuri vendute pe preţuri ieftine la Rouen, 21 con- 

țineau acid sulfuric ! 

„Acidul sulfuric este fârte des adăogat în mici cuan- 

ttăţi rachiului, pentru ai da un parfum artificial, da- 

torit producţiunei unei proporţiuni de ether 1).* 

„Aceste liquoruri constitue chiar un midloc fârte 

comod pentru a putea trece alcoolurile falsificate stu al- 

ferate, ce se pot mai greu recunâsce sub acâstă, formă 

nouă şi sub coperişul esentelor su aromatelor care le as- 
cundiă. 

„Se adaogă condimente acre pentru a le da o forţă 

aparentă rachiurilor slabe, acid-sulfuric stu lauro-ceras, 

pentru a le comunica scu desvolta o aromă plăcută 2).* 

Dâr ei nu se sfiesc a pune pe lângă absinth, anison, 

coji de portocale, limâi şi stafide, şi anilină, ardeiu, pi- 

per, mustar, precum şi tot soiul de buruieni infecte, 

care irită căile digestive, producând o adevărată vesi- 

caţie a acestor părţi. 

„Băuturile falsificate. seu amestecate cu principiuri 

otrăvitâre presintă de aseminea primejdii speciale, care 

sunt de ajuns a le menţiona. In fine, relele rachiuri 
  

1) Am. Tardieu, «Dict. d'hygine publique.> Tome 1, 1862, Paris. 

2) Riant. <Legons d'hygitne,> 1875.
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(rachiuri de. sfeclă, de grâne, de cartofi), par a pro- 
voca mai uşor accidente de beţie, prea redutabile. Bou- 

chardat cu tâte acestea, care a fost insărcinat in ast 

punct cu o anchetă oficială se plecă a crede că: „dâcă 

aceste alcooluri înbată mai adesea ori, acesta are loc 

din causă că se beau în mai mare gquantitate, pentru că 

sunt mai puţin costisitâre, şi pâte chiar pentru că sub- 

stanțele ce conțin usucă gâtlejul şi escită mai mult a bea 

cu cât sau băut mai mult ').“ 
Trebuie de asemenea a avea in videre că aceste 

b&uturi de rea, qualitate, lucrând ca o adevărată, otravă 

in organismele nâstre, cu cât aceste organisme vor fi 
mai slabe, cu atât vor aduce mai curând, după ele, nenu- 

măratul şir de triste afecțiuni. 
„El nu pâte spune dâcă natura băuturilor influen- 

ţedă asupra producţiunei symptomelor alcoolice şi a 

fenomenelor physice in particular; cu tote acestea ra- 

chiurile de rea qualitate par a otrăvi mai curând ?).“ 

. „Acestea varitdă de la simple schimbări de ca- 

racter, de abea observate de familie, penă la manie; ly- 

pemanie, demență şi idiotism.“ 

„...:„Se pote nota mai în special la ei Gre-care halu- 
cinaţiuni şi cu deosebire o mare tendință la tristeţă ?).“ 

Constatat fiind că la noi poporul se nutresce de or- 

dinar forte insuficient, lesne vom putea inţelege răul ce 

resultă din aceste triste condiţii. 

  

1) <Alcoolisme.> A. Fournier. «Nouveau dict. de M6â. et ds Chirurgie.» 

'Pome premier, 1864, Paris. 

2) ate Vâtat mental des alcoolises> par Leudet, 1875, No. 14, 15 avril, 

1876, pagina 657. 

9) ldem, pagina 658.
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O altă causă care face triste de țot efectele alcoolis- 

mului la, noi, este şi climatul. 

[ Climatul nostru in timpul verei, având o temperatură 

| adesea mai mare de + 350, nu pâte permite escesele 

alcoolice. Fată de ce, înpreună cu insuficienta alimenta- 

| țiunei, pentru ce netoleren'a cuantitiților mari a b'uturi- 

| lor alcoolice este aşa de mică. Un om bea câte-va gâ- 
uri de rachiu, care nu ar adormi de loc pe un Hus 

s6u un Engles, şi cade in o stare de nesciinţă totală. 

Umbra unui gard 7] ocrotesce o oră, două, până 

când ş6rele cu t6tă puterea, lui % produce o hyperhe- 

mie su hemorrhagie asupra organelor intra-craniene, 

desea mortală. 

+ Jarna, din contra, rachiul produce multe casuri de 

degerături şi morte; căci alcoolul in dosă mare pro- 

duce sedaţie şi in loc de a incălqi, contra frigului 

orpul, el ?] răcesce, tâmpesce sensibilitatea şi predis- 

pune la accidente acute. | 

Un mare factor ce ne-a scăpat 6răşi de multe din 
relele beţiei, şi care opresce pe mulţi la noi de a 
deveni ast-fel, este usul dulcetei. 

Cui %-e sete la noi bea, o dule6ţă s6uia un rahat cu apă. 
In Occident, in ast-fel de condiţii ei iau o absentă 

cu apă, un vermuth, o benedictină, o bere, un pahar 

de vin, şi rar siropul cu apă, ce pare reserval maj 

mult copiilor. 

Cine ia dulceţi multe, riscă dantura i o indigestie. 

Cine repetă insă multe absente, riscă a . peri, adesea 

nebun şi a avea copii epileptici. 

Eta diferenţa şi avantagele!
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Cred der că este timp să ne ocupăm şi de acest 
rău. Căci sunt cu totul de idea D-lui Dr Turnescu 5), 
carele in unele din clinicele s6le, spunea elevilor sti : 

„Cel ce va extirpa beţia, va vindeca jumitate cel pu- 

țin din relele de care e bântuită omenirea ! “ ” 
Vom căuta der a descepta pe săten asupra relelor 

beţiei; vor trebui formulare bine compuse care să se 
citâscă in biserică şi scoli, prin care să se arate relele 
ce produc escesele alcoolice, şi cum trebuie ei să fie 
severi şi cel puţin să nu permită acâsta copiilor lor. 
S8 se consiliede a bea vin, căci nu este atât de de- 
leter. . 

Usul vinului de bună cualitate, pune stavilă beţie 
cu rachiuri de rea, cualitate. 

„Se pote ajuta, şi o lungă şedere a nâstră in Bour- 
gogne, ne-a permis de a observa acestă influenţă, că 
usul vinului pare a modera pasiunea pentru liquorurile al- 
oolice, aşa de deplorabil manifestată in părţile  ţărei 
n6stre prea depărtate de culturile de producţiune pen- 
iru ca preţul vinului să facă usul accesibil tuturor 2,“ 

Să se observe in poverne rachiurile, ce se pun in 
consumaţiune; in comunele urbane, cel puţin, să se 
fixede quantul de alcool ce va trebui să aibă la sută 
băuturile spirtâse. Contravenţiunile să fie aspru pedepsite. 

S& nu se mai amestice de loc acest rachiu cu piper, 
ardeiu, absentă, ete. 

S se incuragede productiunea viilor, a țuicei, şi să se 
oprescă pe cât posibil va fi rachiurile de porumb, care 
  

1) Numărul pacienţilor intraţi la spital in stare de beţie e destul de 
respectabil şi la noi. 

2) Riant, pag. 357,
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au două rele : a otrăvi populația şi ai răpi malaiul din 

gură. 

Ar trebui pe cât este posibil a combate usul ra- 

chiului şi a favorisa vinderea eftină a vinului, insă 

nu a. vinului ce se vinde de ordinar acum. 

Nu avem pentru acesta nevoie a ne duce în comune 

depărtate, să observăm chiar in capitală, prin maha- 

lale, vinul ce se_vind evtrat oțet, şi oțet de rea 

cualitatz 5 nu are măcar etherurile plăcute cei dai bu- 

Chetul. su ales. Profirul, vinul roşu-alb, este adesea ori 

acru şi muced. 

/Oausa e că la noi multe din vii se culeg timpuriu ; 

0, sunt expuse astfel în cât strugurii mu ajung la 

complect, maturitate. 

Un rău nu mai puţin mare e că vinurile la noinu 

sp ţin cât=va timp, der se dau curând in consumaţie. 

„Vinul potabil trebuie a avea cel puţin un an; vi- 

urile nuoi, adecă acelea ce au trei s6u patru luni, 

ăstredă in mare parte cualităţile mustului şi nu au 

epus de cât o mică porţiune din drojdiile lor. Ele 

sunt grele, degajtlă în primele căi digestive o mare 

cuantitate de acid carbonic, şi dau loc la regurgitată 

ere, la colici, ete. ').* | | 

“n urmă trebuie a mărturisi că am uitat cu totul 

unele midloce cu care bitrâniă nostri aveau vinuri escelente. 

Îngrijirea. vinurilor şi corecta lor preparaţie ne lipsesce: 

Vinul natural, produce o beţie plăcută, fără symp- 

tome grave momentane. Efectele trisie se văd numai 

după un mare abus. Acesta, ține la faptul că princi- 

piul activ al acestor vinuri este alcoolul Ethylic. 

      

  

i) M. Lâoy. Lucrarea citată, vol IL,
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Vinurile artificiale, produc o beţie tâmpitore, şi fârte 
adesea, cu symptome “grave momentane. De aseminea - 
efectele pernici6se se arată cu mult mai curând ca la 
primele. Omul de aseminea se imbată mai iute şi cu 
mai puţin. Acâsta, ţine la faptul că ele sunt adăo- 
gate, scu artificial făcute, cu rachiu de sfecle s6u grâu, 
de porumb mai de ordinar, care conţine forte adesea 

„alcoolul amylic, substanță forte toxică. Nu mai vorbesc 
de relele ce decurg din colorarea vinurilor cu sub- 
stanțe străine şi mai ales din sndulcirea lor eu sachar 
de Plumb. 

Deprinderea de a adăoga vinului acestă puternică 
otravă (sub acetatul de plumb), cu scop deal limpedi 
s€u a combate acrâla, e forte respândită in Bucuresci. 
Băcanii nostri, lipsiţi de ori-ce cunoscinţe  hygienice, 
ne controlaţi de nimeni, dorind a trece lucrurile cele 
mai murdare, nu mai să li se plătescă, n'au nici un 
scrupul in acest sens. 

De aceia la noi e forte greu a găsi un vin bun, 
„pentru un copil s€u convalescent. 

Etă in mare parte şi causa enormei consumaţiuni 
- de vinuri străine aduse in butelii. 

Nu mai puţin trist este obiceiul de a spăla sticlele 
de vin cu gr&unţe de Plumb (halice), ceia ce duce la 
resultate identice. 

D-nu Dr Marcovici, a, cules observaţii de tot curi6se 
şi instructive, relativ la aceste intoxicații plumbice. 

S& căutăm der a recăpăta vechile nâstre cunoscinţe 
şi a da poporului o biutură plăcută, sănitosă şi eftină 
în acelaşi timp.
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Numai astfel, ameliorândui şi regimul alimentar, 

"vom putea, combate beţia cu rachiuri. 

(_ Braga ar intruni până la un punct acâstă condiţie. 

D& ţ&ranul nostru are gustul şi vădul mai rafinate ca 

țăranul bulgar, stu mulți din locuitorii oraşelor ce o gii- 

sesc delicidsă. bn urmă fabricaţia ei lasă mult. de dorit. 

Totuşi e de preferit tărăşului stu basamacului. - 

Braga in urmă ne conţinând alcool, ar putea fi pri- 

mită numai cu titlu de limonadă graţie acidului lactic 

ce are in ea. 

O băutură ce sar putea face şi la noi este chica, 

su berea din porumb (popuşoiu), ce se face în Ame- 

vica meridională, cunoscută puţin chiar la Londra. 

Cum, numai porumbul nu ne lipsesce, am putea 

lesne şi avantagios introduce acest system. 

Este o cestiune de utilitate publică ce trebuie urgent 

studiată. | 

Rămâne incă a studia din acest punt de videre o 

băutură escelentă, acesta este berea. 

„Berea este una din liquorile fermentate cele mai pre- 

țidse, nu numai din causă că inlocuesce vinul în țările 

unde via nu pote cresce, der încă fiind că la cualitățile 

sdle excitante stu văcoritore, dupe usul ce facem, ea pare 

a întruni şi proprietăți repaxatoriă *).“ 

Să nu confundăm berea in totul, cu băuturile spir- 

tudse. 

„Berea este in general o liqudre spirtudsă, şi, ca ast- 

fel, ea exercită asupra organismului aceiaşi influenţă 

ca şi alcoolul; der acesta se găsesce tăiat. de o aşa mare 

cătime de apă, în cât efectele sele suni congiderabil. mo- 
  

3) Am. Tardieu. «Diet. A'higiăne, publiqua.> Tome I, Paris, 1862.
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dificate, slăbite şi îndreptate până la Gre-care punti. 
De o altă parte, principiile hrănitre ce conţine acâstă bău- 
tură trebuie să o facă excelentă pentru clasele luorătâre 1).“ 

Berea, este una din băuturile cari promit mai mult 
la noj. Căci in realitate de ea avem noi necesitate 
pentru populaţia rurală. 

Noi dorim ca dânsa să aibă o băutură r&coritore, 
mai ales vara, şi nu tare alcoolică. 

Aceste bune condițiuni se găsesc der in bere, care 
mal intrunesce şi proprietăţile sele nutritive, absolut 
necesare unei populaţii ce in genere se nutresce insu- 
ficient. 

Nu putem de loc dori usul cafelei seu esiului. Acestea 
nu pot merge inpreună cu regimul ce urmedă el. Şi 
in urmă la, ce să dorim aceste lucruri de proveninţă 
străină, cât timp tot atât de bine putem a da lucruri 
pune, ca vinul, ţuica, berea, preparate in ţeră. 

Bine inţeles că vom combate abusurile ce se fac 
mai ales in oraşe de acâstă băutură. ” 

„Seciu că grădinile publice şi prea de tot publice sunt 
de 5 ori mai numerâse pe cât sc6lele publice. Sciu că 
mulţi Bucuresceni cari mau fost loviți de degenerarea 
intelectuală prin miasme sunt loviți de degenerare in- 
telectuală prin bere 2).* 

Usul berei insă incepe să se generalisede la noi, şi 
dâcă nu vom face din ea abusuri cum facem din t6te, 
vom putea lesne combate chiar in sate rachiurile de 
rea, cualitate. Anul acesta in un singur sat: Poiana, 
din Prahova, de 80 famiki, am numărat 12 cârciumi. 
    

1) Am. Tardieu. Idem. 

2) Dr Obedenaru, <Seris6re către Redacţia „Românului“ 1871, Iuliu.
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Aceste triste tendinţe ar trebui să descepte pe cei ce 

ne conduc. | 

„De câţi-va ani, fabricaţiunea berei a luat 6re-care 

importanţă în oraşele mari, unde populaţia străină 

este mai numer6să. S'a observat că ordul Român este 

excelent pentru fabricarea. acestei băuturi 1.“ | 

De asemenea să se incurajede prin tâte midiâcele, 

sădirea, şi cultivarea merilor şi perilor, care cresc atât 

de bine in ţeră. Ă 

Din aceste fructe se făcea in ţâra nâstră, mastul 

(ciârul) de mere şi pere, care era de o bună cualitate 

şi forte bine apreciat. 

S'a stins usul său o dată cu pierderea grădinelor 

şi a bunelor n6stre obiceiuri. 

Acest must ar fi de un adevărat folos in ţera 

n6stră. 

EI nu conţine de cât 7—8 la sută alcool. 

„Cidrul cel bun, dice Lehman, este, după bere, cel. 

mai bun suceedaneu al rachiului; luat cu moderație, 

el convine mai la toţi 6menii, care 71 găsesc plăcut şi 

răcoritor. Eftinătăţei sdle, în mai multe cantone din Soi- 

țera, cum este. Thurgovie, Appenzell, Saint-Gall, Zurich, 

se datoresce că relele abusului biuturilor spirlose atăt de 

comune în alte cantâne, sunt necunoscute ?).“ 

Să se pedepsâscă de aseminea sever in scoli şi ar- 

mată beţia. 

Acestă, disposiţie s'a luat deja, in Francia. Acolo nu 

se pedepsea beţivul, conform unui reglement din 1833, 

de cât atunci când turbura, liniscea. 
  

1) Aurelian et Odobescu, «Notice sur le Roumanie» Paris, 1868. 

2) Am. Pardieu. Imcrarea, citată.
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Der trebuie Gre să asceptăm ca răul să ajungă la culme 
pentru a. lua disposiţii contra lui? Etă de ce minis- 
trul de r&sboiu la 1872 dicea, cu dreptate, relativ la 
acâstă disposiţie: Ă 

„Acâsta e forte regretabil, căci chefurile duc la beţie, 
care tempesce omui şi” scâte t6tă valârea. Departe de 
a scădea gravitatea unei fapte, ea constituie o“greştlă mai 
mult; ea trebuie deci serios a fi combătută pretutin- 
deni şi tot da-una; şi trebuie chiar, in prevederea 
greşelelor pe care soldatul ar putea să le comită, să 
scie, fără, ca să se mai indoiască, că ea nu va putea 
nici o dată fi invocată ca o circumstanţă atenuantă.“ 

Funcţionarii beţivi să fie daţi afară. 
Cei beţivi să nu fie primiţi de cât până la 12 în 

cârciumă, şi st nu fie permis birjarilor ai lua in tră- 
suri prin oraş, şi in special in Bucuresci, in cari ei 
ţipă ca, sălbatecii şi turbură liniscea publică, s6u cad 
şi sunt victimă a o mulţime de accidente triste. Cei 
găsiţi beţi pe uliţă, să fie inchişi s6u supuşi la o taxă. 

Ori când, statul, primăriile, epitropiile, societăţile pu- 
blice, fabricele, să caute in interesul lor şi al ţărei, să 

"ingrijscă ca personalul lor inferior să fie bine nutrit, 
pe compta lor, 6r nu să le dea hrana în bani. Dându-le 
hrană consistentă, şi suficientă, belia va fi de sigur de- 
Părtată. 

» Trebuie a înbunătăţi regimul muncitorilor, a le facilita 
„căpitarea alimentelor plastice şi reparatorii. Omenii de 
stat şi economiştii trebuiesc deci a se sforța de a măn- 
ține la un dre-care nivel pretul substanțelor alimentarii de 
prima, necesitate 1.“ 
  I) Lacassagne. Lucrarea, citată, pag. 465.
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PEOPOSI  eai 

De aseminea, să nu se mai puie intre circumstan- 

țele atenuante, faptul că un furt stu crimă au fost 

făcute in stare de beție. 

Acesti chichiţă de care au abusat atât, advoeaţii 

nostri, au fost una din cele. mai mari cause ce a ser- 

vit ca aceste fapte condemnate de morală şi societate 

să nu fie reprimate, der din contra incurajate. 

Strângeţi, &r nu lăsați laze, putinia faptelor imorale ! 

De asemenea să organisăm societăţi de temperenţă 

pentru a beneficia de tot ce sa făcut, in bine până 

acum. Prima a fost fundată la Boston în 1813, 

Ele s'au intins în străinătate cu multă repediciune 

şi mai des în ţările de la nord. 

„Abstinenţa de la băuturi alcoolice prescrisă prin 

statutele religios observate de aceste societăţi au pro- 

dus mai pretutindinea cele mai fericite efecte. Căci nu 

numai mortalitatea a scădut, der incă starea morală s'a 

îndreptat şi crimele au devenit mai putin frecuente i 

„Moralistului % incumbă de a face restul şi .a ne 

da soluţiunea definitivă, prin progres şi rațiune. E pro- 

babil că mult timp incă, va trebui a usa de indul- 

genţă. faţă cu acest abus, care are pădiicinele  sle în 

necesitățile chiar ale omului ; Si ax trebui să fim tare 

fericiţi de a poseda, un midloc spre a căpăta, răbdare 

şi a scădea răul, cât sar putea de puţin. Pute-vom noi 

a fi audiţi?').* 

Căci : | 

„Printre midlocele propuse şi incercate pentru a dis- 

  

1) Am. Tardieu. Lucrarea, citată. 

p Dr A. Imtons. „Annales d'hygibne pubiigue et de mâdicine l6gale,> 

Paris, 1880, lunie.
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iruge acest funest abus a băuturilor spirtâse, nu este 
de cât unul, care se va ar&ta complect eficace : in- 
struiţi muncitorul, moralisaţi”l şi veţi obţine resultate 
surprindătâre. Când el va sci a aprecia frumuseţea, 
plăcerilor intelectuale, când ordinea şi curăţenia, vor 
domni in casa sa, omul din popor va, putea, pitrece la 
dânsul in casă, ceia ce in momentul actual, este forte 
adesea imposibil. E va găsi atunci, in midlocul fami- 
liei s6le, in conversaţiune, in cetire, plăceri analoge 
acelor ce noi inşine preferim la tâte cele-l-alte D« 

D-sa uită însă că decă acest system e bun pentru 6me- 
mii vicioşi ce dispun de midloce, el nu se pote inst aplica 
acelor ce nau de cât o mică odaie înfectă pentru întrega 
familie, ce mau foc stu lampă şi mai adesea le lipsesce 
strictul necesar pentru viaţă. La ce bune atunci precep- 
tele nostre? Trebuie dir ai inlesni viața, şi atunci ai 
cere să fii moral! | 

Căci ori-ce disposiţie luată, dâcă nu va fi practică, 
şi practicabilă, nu va servi la nimic. 

„Legile, cari sunt in oposiţie cu moravurile, sunt 
excluse şi cad in desuetudine; moravurile atunci tre- 
buiesc a fi reformate; scu ele sunt mixte in esenţa 
lor, căci ele derivă din nevoi materiale şi din direc- 
ţia imprimată spiritelor. Se regăsesc aceste două cause 
in beţia claselor populare. Ce se duc ele să caute la 
negustorul de băuturi spirtuose? 

O stimulaţie care trezesce stu întreține forțele lor, o 
plăcere care-i face să uite săptămâna trecută şi acea 

  

i Discursul D-lui Rottier, în sânul Societăţei, «Association des ing6- 
neurs.> Vegi <Bulletin mensuel> No, 7, Mai, 1880, Bruxelles,
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viitâre ce vine; un mod de excitabe cerebrală care este 

singură în raport cu ignoranța lor. 

Faceţi să între în nutrimentul poporului o mai mare 

proporție de carne şi condimenturi ; scădeţi impositele ca- 

rel pun în afară de posibilitatea de a avea vinuri salubre 

şi naturale, şi el va simţi mai putin necesitatea de stimu- 

laţii irregulare ce caută prin cârciume ; vorbiţă sufletului 

şi inteligenței lui, remediaţă la tenebrâsa lenevie a spiri- 

tului stu prin educatia de care este capabil şi al căruia 

preț 71 simte, îniţiațil prin instrucţie la plăceri mai "nalte, 

faceiă să potă, vedea giua a doua fără spaimă şi ca frum- 

tea hui să nu mai fie încărcată de atâtea solicitudină, ce 

"1 fac să verse sudori şi beţia va deveni un viciu excep- 

țional, a naturilor incărigubile *).“ 

  

1) Michel Levy. «Tvrognerie > «Trait€ d'hygidne,> Tome seconde, Paris, 

1879,



„STAREA NEHYGIENICA A LOCUINTEI SATENILOR 

ÎN ROMANIA 1) 

«Arati'mi unde locuesci, şi'ţi voiu 
spune cine eşti.» 

Youcher de Careil. 

«lubesc casa unde nu văd nimic de 
prisos, şi in care găsesc tot ce e necesar,» 

Pittacus. 

« Acolo unde nu întră sorele, întră me- 

dicul.> - Proverb italian. 

« Voiţi ordinea în stat, incepeţi der a 

0 pune în menajul vostru.» 

Mirabeau. 

«Locuinţele celor mai mulţi săteni 
sunt r&u construite, consistând in nisce 
bordeie al căror acoperiş abia se înalță 
cu câte-va palme de suprafaţa pămentu- 
lui şi care prinir'o ferestruie abia pote 
priimi puţină lumină şi aer.» 

Dr Sutzu, „ălienatul in faţa societăţei şi a 
sciinţei+ Bucurescă, 1877, 

Din tâte cestiunile de hygienă publică, aceia care 
fără indoială trebuie să atragă atenţiunea omului de 
sciinţă în ţera n6stră este starea nehygienică a locui- 
torilor nostri de la ţeră. 
  

1) Nu fac de cât a reproduce un studiu al meu: Despre locuinţa ţă- 
sanului, publicat in <Jurnalul societ, sciinţ, medicale» No, 19, din 1879, 
căruia "i-am făcut tâtă, desvoltarea necesară.
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Acestă stare nehygienică, din care resultă un rău 

destul de mare pentru ţ&ră, 'şi are causa sa în două 
factori puternică din elementele de viaţă a acestor 
Omeni. 

Aceşti factori sunt : alimentaţiunea şi locuinţa. 
Relele alimentaţiunei insuficiente le-am vădut deja 

in capitolul special pentru acesta. 

S& videm acum şi cele ce resuliă pentru sănttate 

din causa unei locuinţe nesănttse. 
Locuinţa locuitorului de la eră va avea necesar 

mente o influenţă in rău s6u in bine asupra sătânului 

ca şi asupra citadinului, din causă că şi el petrece 
destule ore din timpul dilei in circuitul ei, şi acest 

timp se măresce incă mai mult in timpul iernei; al 

douilea din causă că in general la noi locuinţele de la 
țeră sunt cu mult mai insalubre ca cele din oraş. 

Pentru a ne da compt mai bine despre acâstă ces- 

tiune trebuie a avea in vedere următorul studiu ana- 

litic. 
1) Modul cum ele se presintă; 2) Consecințele pa- 

thologice ce resultă din acâsţa; 3) Ce trebuie a se 

face pentru a le ameliora ; 4) Binele ce ar resulta. 

S& vedem modul cum se presintă locuinţele ţărani- 

lor nostri. 

După natura substanţelor brute primordiale ce _re- 

“sultă din posiţia topographică chiar a ţărei nâstre, lo- 

cuințele ţăranilor nostri pot fi divisate in 2 moduri. 

a) Locuinţele de pe şes şi luncile rîurilor ; b) locuin- 

țele de la munte. 
Să. vedem cum sunt construite aceste locuinţe. Cele 

de pe şes sunt forte variabile, mai tot-d'a-una cu to- 
21
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tul insalubre, primitive şi în condițiuni ast-fel in cât 
nu sciu pentru unele dintre ele, deea sar putea con- 

sciincios precisa progresul ce "l-a făcut din timpurile 

preistorice. | ă 
Sunt judeţe intregi, şi cu deosebire Vlaşca, Teleor- 

manul şi mai ales o parte din Doljiu şi tot Gorjiul, 

unde casele consistă in nisce adevtrate găuri, bordeie 

săpate in pământ. Pentru acesta, atuncă când ele sunt 

făcute cu mai multă atenţiune, se sapă o gropă in 

adâncime de la 1 până la 2* şi in urmă se aruncă 
in lăuntrul găurii paie şi coceni de porumb, şi, profi- 

tându-se de câte-va dile de secetă, li se dă foc. 
Căldura. desvoltată de aceste substanţe in combus- 

tiune usucă păreţii şi mai mult, reduce lă starea. an- 
hydrică argila din care in general este formată sub- 

pătura. aluvianului ce formedă basa, geologică a ţărei. 

In urmă. se acopere cu lemne, peste care se pune co- 

cenă şi paie in straturi suprapuse, adesea şi acestea 

acoperite cu pământ, până ce se crede că, graţie gro- 

simei păturei şi gradului ei de inclinaţiune, apa me- 

ieozică se va putea lesne scurge in afară, tără a pu- | 

tea pătrunde in intrul lor. 

Adesea ori ferestre nu sunt de loc. Atunci lumina 

intră pe coşul vetrei, 6r de e vâră pe uşă, şi in cas 

de a fi, ele sunt puse pe una din laturele casei intre 

incrucişarea lemnelor ce constituie acoperişul, su ală- 
turea cu uşa, in uşe chiar, carele dă în o intrare cu 

scări de pământ deschisă cu totul in afară. 

În genere aceste case au o singură cameră, mare, cu 

basa unui paralelogram;- une ori mai este incă o mică 

cameră îinlături şi mai tot-d'a-una un coilon in unul
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din colţuri, un soiu de grotă mică, obscură, carele 

jâcă rolul de cămară pentru sacul cu porumb şi ali- 

mente. 

Etă ce găsim relativ la acestea, scrise de un călător ce 

a, pitrecut o nâpte in o ast-fel de casă din judeţul Buzău. 

Prin o' uşră comparaţie putem lesne videa că nu 
am făcut nici un progres în acest sens de la 1819 

şi până acum. 

„Înserând, ne-am adăpostit intro colibă, cea mai 
miserabilă din câte ni s'a intâmplat a videa vre-unuia 
din noi. Era o adevirată cavernă de Troglodit, o tindă 

aprâpe de tot descoperită, plină de pastri domestice, 

forma intrarea intr'o suterană, în care ne-am pogorât 

pe trei trepte şi unde am găsit două muieri şi trei co- 

pii, pitulaţi in giurul câtor-va surcele ardând in vatră.“ 
„+ Tovarăşul meu fusese in Nubia şi Egypt, şi 

eu insuwşi am vădut colibele din Finlandia, Grecia şi 
Sicilia; der amândoui am fost silțţi a recunâsce că 
m'am petrecut nică o dată o n6pte intro gaură mai 

ticălosă 1).* 
Un alt mod de case făcute pe şes sunt acele ce au 

păreţii rădicaţi Wasupra solului. Aceste case sunt fă- 

cute de două maniere : 
a). Din ţăruşi su stilpi bătuţi in pământ după ce 

“au măsurat dimensiunile ce trebuie a se da casei; 

aceştia, se ingrădesc şi se ciment6dă cu argilă plastică 
amestecată cu gunoiu animal. Ast-fel se obţine un pt- 

rete gros, intre 0,25—0,30 centimetri. 
  

1) Wiliam Macmichael, «<Joumey from Moscow to Constantinopole, 
London, 1819, în-40, p. 105—6. Vegi: «Istoria critică a României. Haj- 

dău, tom. 1, 1875, Bucuresci,
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d). S6u, in loc de gard, se fac multe lemne in cruce 

s6u vălătuci şi ochiurile gâle se umplu cu turie de 

aceiaşi materie. 

Aceste case mai in genere au două mici camere, 

una. la intrare, mică şi care j6că rolul de cameră şi 

intrare, alta de dormit, cuhnie, etc. 

Intre aceste două soiuri de case sunt unele ce le-aş 

putea numi mixte. Ele se practică mai ales in Doljiu. 

Modul lor de a se face consistă in -nisce păreţi groşi, - 

adesea de un metru, din pământ argilo-nisipos, ce se 

pate intrun tipar de scânduri, care se tot ridică in 

sus o dată cu inălțarea. păretelui. 

"Acestea in tot-da-una conţin 2, 3 camere. 

Ferestrele la tâte aceste case sunt mici şi adesea 

acoperite cu ţiplă, hârtie, arare ori cu gemuri, care 

să aibă mai mult de 0,25 ctm. pe lături. 

Coperişul mai tot-d'a-una se face ca şi la bordeiu- 

vile descrise mai sus, şi soba este tot un coş larg, 

ingrădit şi lipit cu aceiaşi composiţie şi carele e scos 

in afară, ceia ce e frecuent la, casele din vale, su e 

dus numai până in pod. 

Etă ce găsim în un autor clasic relativ la bordeie: 

„Bordeiul este tipul modern al cortului. Poesia, es- 

ploată acâstă temă de la Thâocrit; Virgile, se scie, a 

tras şi el o mare parte, şi în consciinţă "l-a transmis 

penteu a fi continuat, lui Malherbe şi lui Racan. Este 

convenit că Bordeiul este asilul inocenței, adăpostul pri- 

veligiat fericirei, templul gusturilor simple şi moravurilor 

blânde şi ospitaliere. Era. de sigur ast-fel in Arcadia şi 

in Betica ; der lucrurile au cam schimbat de atunci, 

şi hagiena care se utresce de realitiiţi, vede sub un 
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pordeiu (acoperit cu paie) o fiinţă omen6scă (adică aptă 

de ori-ee cultură), rău locuită, trăind câte o dată. cu 

animală, murdar; inofensiv fără îndoială, der nesciind, 

prelul sciinței pentru copii săi, şi înțelegând cu atât mai 

putin pentru el însuşi ; străin la lucrurile spiritului ; ru- 

tinier calculator, coprins de tote prejuditiile ignorentei, şi 

peste tăte aceste alegător; şi ea insuşi dice că trebuie 

cât mai curând a face să pătrundă in acest bordeiu 

intunecos, puturos, umid, fără pardoslă şi fără, ferestre, 

cu lumina bună şi salubră a sorelui, lumina nu mal 

puţin bună, şi nu mai puţin salubră a instrucţiunei. 

Omul care se găsesce bine în aceste găuri şi care se mul- 

fumesce este un om de refăcul. Biserica, şi scola sunt 

acolo pentru a se insărcina cel putin pe jumătate cu 

acestă grea lucrare. 

Țăranul este rău locuit, pentru că grosiertatea inăs- 

cută a gusturilor sele nu are contra-pondere in im- 

strucțiune, muma comună a distincţiunei sentimente- 

lor şi gusturilor; der rămâne incult, în parte de ase- 

menea, prin aceia că, locuit întrun mod nedemn, €l id 

obicinuința şi perde aspiraţiunile săle naturale către buna 

stare şi eleganță. Este der în um cerc vitios pe care este 

vorba al rupe 1). 

Eta, der în de ajuns de văqut şi de făcut, in ce pri- 

vesce aceste bordeiuri, care mai ales in Moldova, sunt 

forte răspândite, căci cele săpate in pământ sunt cu 

totul rari si întrebuințate numai de lingurari, ursari 

„şi ferari, ete. - 

S& vedem acum casele de la munte. — Ele se pot 

  
  

1) <a, Maison» par 1. B. Ponssagrives, pag. 15—16, Paris, 187].
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asemenea divide in 92 categorii, după cum sunt cons- 

truite numai in lemn s6u in pâtră. 

Lemnele şi mai ales bradul fiind fârte răspândit la 
munte, buna stare a ţ&ranului relativ mai bună şi in 

urmă, rigorile climaterice fiind mai aspre fac ca locuin- 

ţele de la munte sunt mult mai bune ca cele de la vale. 
— Casele in genere sunt mai spaţiose, tot-d'a-una cel 

puţin cu câte 92 camere. 
Coperişul este in lemn, ferestrele insă tot mică şi soba 

apr6pe in aceiaşi stare. Ele sunt constituite din trun- 
chiuri de arbori bine adaptaţi şi in tot-d'a-una lipiţă 

cu lut. 

Acele făcute in pâtră sunt cu mult mai superidre, 

de şi indată vom vedea şi inconvenientele lor. 
Sunt şi aci case, mai ales in multe din satele mai 

avute din Muscel şi Prahova, făcute cu 2 etaje. I-iul de 
petră şi servă ca, pivniţă, camere pentru vară sâu pen- 

tru țesutul velinţelor, pînzei, a, borangicului. Etagiul al 

Il-lea in lemn pentru locuit. 

Ori-care ar fi modul de .construcţiune, pardosâla le 
lipsesce adesea şi ele sunt numai lipite cu lut. 

Pentru a inţelege acum rul acestor locuinţe să ve- 

dem intru cât pot să influenţede hygiena locuitorilor 
acestor case prin natura materialelor brute ce se intre- 

buinţedă şi modul mai mult s6u mai puţin perfect cum 
ele au fost preparate şi adaptate. 

Vedem că argila formedă basa principală pentru lo- 

cuinţele din vale. 

Decă, bordeiele făcute in pământ au fost bine arse, 

ast-fel în cât păreţii sunt nisce adevărate cărămidi ma- 
sive, locuinţa nu va fi umedă, şi chiar prefer acest 
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midloc la cel următor, unde pasta făcută din argil şi 

baligă se intinde pe gardul ce formeqă casa seu umple 

golurile dintre lemnele incrucişate. — In. acest cas ar- 

sila care este un corp fârte hygroscopie nu face alt 

ce-va, ne fiind arsă, de cât a se pune in raport tot-d'a- 

una cu gradul de umiditate al atmosferei. Adesea ori 

pucăţi intregi din aceşti păreți, ramoliţi de umiditate 

cad necontenit s6u saturâdi în un mod constant at- 

mosfera. interidră. 

In timpul căldurilor mari, argila, perdând apa sa, 

se usucă, volumul stu descresce, crapă şi adesea ierna, 

acesti păreţi sunt însuficienţi a opune resistență, cu- 

sentunilor atmosferice cu mult mai recă ca temperatura, 

atmosferei interidre. | 

Umiditatea se simte mai ales in acele case, făcute 

in Doljiu din pământ bătut, care au atâta apă in cât 

adesea păreţii, mai ales pe partea N. şi NE. sunt aco- 

periţi cu o vegetaţiune luxuriantă. 

Un ru nu mai puţin important este că gunoiul 

aniimal din pastă fermenteqă, având căldură şi umi- 

ditate, ast-fel că atmosfera interi6ră este tot-d'a-una grea, 

nesănătosă, şi pote nu arare ori microfitele şi microzoe- 

vele formate prin fermentaţiunea, lor, influenţedă, sănt- 

tatea locuitorilor acelor case. 

Lemnele sunt cu mult preferabile pentru construc- 

țiunile sătenilor pene atuncă când cărămida va putea 

să fie la disposiţiunea tuturor. Dâcă ele sunt bine înj- 

ghiehate şi dâca, înterstiţiele sunt umplute cu argil 

mestecat cu var, aceste locuinţe vor fi cu mult su- 

peridre.”
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Inconvenientele umidităţei se presintă adesea, in ca- 
sele făcute la munte in petră, decă zidul e prea gros. 

Acâsta, întru cât privesce substanţa elementară ivată 

in sine, 

Modul însă cum aceste case sunt situate şi făcute 

importă mult pe hygienist. 

Primul lucru este numărul camerelor. 

Se inţelege că nu un lucs de camere se pote cere 
sătenului care abia are midlâce cu ce s&şi injghiebe o 

- căsuţă mică şi un pat pentru repaos. — Cu tâte aces- 

tea este un mare rău că adesea el dispune numai de 

o singură cameră. Bucătăria sa nu consistă de cât rar 

in substanțe grase, alterabile prin foc care st infecte 

atmosfera; der modul cum el construe soba sa, face ca 

aerul să fie tot-d'a-una incărcat cu productele combus- 

tiunei, şi temperatura să fie mai mult ca ridicată, cu 
deosebire in timpul verei. 

Pe urmă considerând numai 5 (ca pentru Ungaria 

şi Austria, 4 ca in Rusia, ţări vecine, su 3 ca in 
Francia), termenul de midloc al membrilor unei fami- 

lii, vedem că mai ales iârna este o supra-aglomera- 

țiune pentru o cameră carele adesea nu numără de 

cât 21 m, lungimea păretului şi 1,80 m. inălţime. 
In acestă cameră el adesea ţine o parte din anima- 

lele scle, vițelul iârna, găini, etc., etc.; şi tot aci ve- 

nit udat de plâie, el 'Şi usucă hainile, opincele, efecte 

adesea, ori incăreate de sudore şi substanţe fermentesci- 
bile ce dau nu numai o odâre infectă, der şi nesă- 
nătosă. 

St adaogăm incă că ventilaţiunea la ei nică nu este
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cunoscută. Ea se face mai mult inconscient de voinţa 

lor prin crăpături şi coş. 

Şi să nu uităm că: 

„Sunt două soiuri de asphyxii : unele iragice, care 

suspendă in un mod brusc viaţa; cele-l-alte lente, de 

care nu ne apărăm şi care ucid la sigur. Ceste de pe 

urmă au 0 causă unică : o rea locuinţă *).“ 

Căci: „Atmosfera casei este pentru una familie ceia 

ce atmosfera unui oraş este pentru o intregă popula- 

ţie, ceia ce porţiunea de aer inchisă intre surfaţa tegu- 

mentară şi haine este pentru individe, ea influen- 

ț6qă direct asupra constituţiei 2. 

D-nu Meniăre, a dovedit că relele condiţii hygienice, 

sunt singure causa surdo-mutismului. 

Sunt localități care în acestă privinţă inspăimântă, 

pe observator! 

Ast-fel in unele comune din cantonul Berne, Svi- 

țera, la 200 locuitori, unul e surdo-mut. 

„Pentru ce in aceste localităţi, mai mulţi surdo- 

muţi ca. în altă parte: din causă că casele sărmanilor 

sunt obscure, jdse, înegrite, mucegite prin timp şi prin 

umedlă ; din causă că im aceste intunecdse locuinie, lip- 

site de aer, mumerdse familii nu trăiesc de cât din lăp- 

turi, legumi, pâine ordinară, rău coptă 2“ 

Der ce să dicem noi când ţăranii nostri nu au nică 

aceste alimente. 

Asemenea. intre primele condițiuni nu trebuie uitat 

  

1) Fonssagrives. Lucrarea citată, 

2) M. Lây, <Trait dhygibne publique et privâe.» Tome premier, 

Paris, 1879. 

3) Am. Tardieu. Lucrarea citată, vol. 1V.
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şi luminatul casei. Aci avem a ne ocupa şi de feres- 

tre şi de luminatul artificial. 

Ferestrele la ţ&ră in general putem admite că acum 

incep a se introduce. Eflinătatea din ce in ce mai 

mare a, sticlei, imitaţia s6u simţirea necesităţei, face 

că. ţăranul incepe a se ocupa şi de acest detaliu. Nu 

este greu a vedea pe la, bâlciuri că pe lângă sticla cu 

rachiu şi- luminarea pentru biserică, ţăranul duce sub 

braţul stu şi două gemuri mică. 

In genere casele au o singură deschidere cu totul 

insuficientă, şi acei ce au visitat'o, sciu că e forte slabă 

lumina carele domnesce in interior. Răul ce resultă 

nu e numai a fiinţelor ce trăiesc sustrase dela acest 

element de visţă, dâr incă fiind că ferestrele sunt mici 

şi fixe, ele nu pot servi de loc ventilaţiunei şi curățeniei 

caselor. Iluminaţia artificială se face' rare ori prin lumi- 

nări de seu, mai tot-da-una prin o paiţă, unde o 

cârpă arde in puţină untură topită. Aerul se incarcă 
de acid butiric, acrilice şi acid carbonic, oxid de carbon, 

pulbere de cărbune, substanţe forte pernici6se peptu- 

lui şi ochilor. | 

__ Adesea iluminarea se face numai prin focul căminu- 

lui, şi la cei mai cuprinşi, prin o mică lampă cu pe- 

troleum. 

Soba este un puternic factor de viţă iârmna pentru 

climatul nostru şi in acelaşi timp un puternic midloc 

de nesănătate pentru ţăranul nostru. 

Ea consistă mai tot-d'a-una in o vatră d'asupra că- 

reia este suprapus un coş mare terminat seu in inte- 

riorul podului, ca la munte (urşoica) s6u d'asupra. 

Coşul este adese ori atât de larg in cât permite
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ploei a cădea in intru, apoi vântul influenţedă nu nu- 

mai flacăra şi fumul, dâr adesea şi cenuşa din vară. 

Când focul e posibil, numai căldura radiantă incăl- 

_qesce ca şi căminele; nu este un corp, de cât rare 

ori care st concentre in el căldura, cum e cuptorul 

ce se afli mai ales in părţile de Nord ale Moldovei. 

De aci resultă că fumul se află constant in interio- 

rul acelor locuinţe şi temperatura nu pote fi ţinută 

iârma mai mult timp uniformă. 

„..„ Intrând în camerile locuite irma mi s'a in- 

tâmplat să fiu forţat a eşi afară indată, unde între- 

pând pe locuitori cum pot trăi in acel fum, am priimit 

răspunsul : ne-am învăţat, Domnule! “ 

„... Gradul alteraţiunei acestei atmosfere se pote 

aprecia şi din următârele imprejurări : 

De mai multe ori mă conducea dintrun sat intr'al- 

tul câte un vătăşel, mergeam pe jos şi el in partea 

despre care adia vântul. Atmosfera. vătăşelului meu era 

atât de infectă, că impinsă de vânt peste mine, un mi- 

ros miasmatic-empyreomatico-alcoolic m'a forţat să ne 

schimbăm locul. Acesta prob6qă infiltraţiunea hainelor 

lui de miasme şi de producte de combustiune, iar esa- 

laţiunea lui pulmonară de producte metylice *). Infec- 

ţia miasmatică provine din cumulul necurăţeniei cor- 

pului, şi locuinţei, iar cea empyreomatică  demonstră 

afumarea la care este espus, pe cât timp şede in casă, 

coşul ardend. Acestă composită infecţie, în general in 

casa ţăranului, mai cu s6mă ierna, n'aşi putea să o 

i) De sigur Ethylice.
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ar. 

esprim mai bine de cât spuind că, intrând acolo, aşi fi 
preferat nici să am odoral, nici să respir 1.* 

D-nu Dr N. Manolescu a semnalat răul ce resultă 
din intrebuinţarea la munte a ursGicelor. D-sa descrie 
podul făcut din scânduri, nelipite intre ele; fumul 
ce se află in pod, fiind mai dens, cade prin aceste 
crăpăluri in interiorul camerei şi locuitorii respiră ac6- 
stă atmosferă cu totul nesănătâsă, 

Pardossla de jos, care nu e alt ceva de cât argil muiat 
cu apă şi lipit, cu tâtă ingrijirea ce'şi dă buna gospo- 
dină, este 6răşi un ce insalubru. Ea este tot-d'a-una 
rece şi umedă şi acestă umiditate se mai intreţine cu 
desele stropituri ce se practică la supra-fața ei. Adesea 
este causa multor pulberi ce se află in casă şi a unei 
odori datorită ej după aceleaşi cause ca şi păreţilor casei făcuţi cu aceiaşi substanţă. 

Patul adesea este cu totul negligeat. 
EI consistă din scânduri acoperite cu o rogojină s6u 

tol, adesea chiar un mindir cu paie. | 
Arare ori vedem avutul şi proverbialul pat româ- 

nesc in care velinţele de lână, sănătâse şi curate, ar fi- 
un midloc de a“ odihni corpul. 

Patul prea tare şi cu ț6le puţine, nici nul incăl- 
desce, nici nu”l odihnesce; s6u, dâcă e făcut de ierbă, 
acesta intrând in fermentație este o causă de nesăn- 
tate şi pericol, lucru ce se practică mai ales la munte 
(Muscel). 

    

  

1) Dr Manolescu, <Insalubritatea, camerilor şi caselor din plaiul Buzău, distr. Buzău, din causa defectuosităţei aparatului prin care se incălgesce şi alte cause de bâlă.> <Jurn. Societ, Seiinţ. Medicale,> No. 9 din 1878,
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Adăogaţi la acesta, necurăţenia, apterele ce le store 

sângele, mai ales in casele făcute din lemn, 

Coperişul casei făcut cu trestie, paie, coceni, şi ade- 
sea, ori cu un strat de pământ sunt o causă mare de 

umiditate şi necurăţenie. E recunosc acestea şi instinc- 
tual se grăbesc a schimba cel puţin la 2 ani aceste 

paie, carele deja sunt mucedite. 

In urmă ne mai vorbind de loc de restul mobilie- 

rului stu, st ne gândim la răul ce resultă din in- 

trebuinţarea meselor scurte pentru mâncare, pe lEngă 

care toți ingenuchiați cu abdomenul încovoiat mănâncă, 

esercitând o presiune mare asupra ficatului şi stomacului, 

carele e supus să priimescă adesea un volum mare de mă- 

măligă. | 

Acestea intru cât privesce partea internă a locuinţei. 
Der să nu uităm că importă adesea şi incă forte mult 
situaţiunea ei. 

Ei ţin compt instinctual şi prin observaţiune de di- 
recţia vântului şi de. răsăritul sorelui. Adesea casele 

sunt puse cu fața la S.—SE. Esposiţia der in genere, 

in acâstă privinţă e bună. Dâr nu ţin de loc compt 

de vecinătatea pădurilor, a bălților s6u a curenturilor 

de vânt ce trec peste bălți, nisipuri, ca in Doljiu, etc. 

Necurăţenia Domnesce in curtea sa. Ea nu va dis- 

pare de câi atunci când va sci beneficiul imens ce lo- 

cuitorul din Germania, Francia şi Austria, trage din 

gunoiul vitelor. 

Cuantităţi enorme de aceste substanțe in fermenta- 

ție, adesea mocirlse, stagn6dă lângă pragul caşei sele, 

pe iângă care mai putem adăoga bălțile ce respectă 

el Ensuşi lngă pui, pentru paseri s6u porci, fără a se
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a 

esprim mai bine de cât spuind că, intrând acolo, aşi fi 
preferat nici să am odorat, nici st respir 1).% 

D-nu Dr N. Manolescu a semnalat rul ce resultă: 
din intrebuinţarea la munte a urs6icelor. D-sa descrie 
podul făcut din scânduri, nelipite intre ele; fumul 
ce se află in pod, fiind mai dens, cade prin aceste 
crăpături in interiorul camerei şi locuitorii respiră ac6- 
stă atmosferă cu totul nesănătosă, 

Pardosela de jos, care nu e alt teva de cât argil muiat 
cu apă şi lipit, cu totă ingrijirea ce'şi dă buna gospo- 
dină, este 6răşi un ce insalubru. Fa este tot-da-una 
rece şi umedă şi acâstă umiditate se mai intreţine cu 
desele stropituri ce se practică la supra-faţa ei. Adesea 
este causa multor pulberi ce se află in casă şi a unei 
odori datorită ei după aceleaşi cause ca şi păreţilor 
casei făcuţi cu aceiaşi substanţă. 

Patul adesea este cu totul negligeat. 
EI consistă din scânduri acoperite cu o rogojină sâu 

iol, adesea chiar un mindir cu paie. 
Arare or vedem avutul şi proverbialul pat româ- 

nesc în care velinţele de lână, sinătâse şi curate, ar fi 
un migloc de a odihni corpul. 

Patul prea tare şi cu ţ6le puţine, nici nul incăl- 
desce, nici nu'l odihnesce ; s6u, dâcă e făcut de ierbă, 
acesta intrând in fermentație este o causă de nesănt- 
tate şi pericol, lucru ce se practică mai ales la munte 
(Muscel). 

  

Tr 

  

1) Dr Manolescu, <Insalubritatea, camerilor şi caselor din plaiul Buzău, distr. Buzău, din causa, defectuoaităţei aparatului prin care se incălgesce şi alte cause de b6lă.> <Jurn. Societ, Sciinţ. Megicale,> No. 9 din 1878,
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Adăogaţi Ja acesta, necurăţenia, apterele ce le store 
sângele, mai ales in casele făcute din lemn. 

Coperişul casei făcut cu trestie, paie, coceni, şi ade- 
sea ori cu un strat de pământ sunt o causă mare de 
umiditate şi necurăţenie. Ei recunosc acestea şi instine- 
tual se grăbesc a schimba cel puţin la 2 ani aceste 
paie, carele deja, sunt mucedite. 

In urmă ne mai vorbind de loc de restul mobilie- 
vului său, să ne gândim la răul ce resultă din in- 
trebuinţarea meselor scurte pentru mâncare, pe lângă 
care toți ingenuchiaţi cu abdomenul încovoiat mănâncă, 
esercitând o presiune mare asupra, ficatului şi stomacului, 
carele e supus st priimâscă adesea un volum mare de mă- 
măligă. . 

Acestea intru cât privesce partea internă a, locuinţei, 
Der să nu uităm că importă adesea şi incă forte mult 
situaţiunea ei. 

Ei ţin compt instinctual şi prin observaţiune de ai- 
recţia ventului şi de răsăritul sârelui. Adesea casele 
sunt puse cu faţa la S.—SE. Esposiţia der in genere, 
in acestă privinţă e bună. Der nu ţin de loe compt 
de vecinătatea, pădurilor, a bălților sâu a curenturilor 
de vânt ce trec peste bălți, nisipuri, ca in Doljiu, ete. 

Necurăţenia Domnesce in curtea sa. Ea nu va, dis- 
pare de cât atunci când va sci beneficiul imens ce lo- 
cuitorul din Germania, Francia şi Austria, trage din 
gunoiul vitelor. 

Cuantităţi enorme de aceste substanțe in fermenta- 
ție, adesea mocirlâse, stagnedă lângă pragul cașei scle, 
pe lengă care mai putem adăoga bălțile ce respectă 
el Ensuşi lîngă puț pentru paseri scu porci, fără a se



gândi la răul ce'i face sie”şi prin acâsta. Lipsa de plantație, de comodități inăspresce incă atmosfera ve- cină, din care casa ŞI ia atmosfera sa. 
» Respirația colectivă a unei case, este ca respirația phay- siologică a unui individ; ca cere să i se dea der curat şi în cuantitate suficientă, şi să o curețe de aerul ce ea a viciul făcând us de el 5“ 
Ei nu sciu răul ce pot a'şi crea de asemenea, prin punerea casei in locuri umede, văi profunde, rîpi, unde sorele nu lumin6gă de cât puţine ore la orizont şi unde nu numai nGptea der mai tot timpul o atmosferă umedă, incărcată de fum şi miasme, domnesce necon- tenit. 

Asemenea. pe baltă, el sacrifică persona şi familia sa puindu'şi casa tocmai in locul ce] mai declin. 
Sunt sate in Ilfov s. es, unde jumătatea din vale de lengă baltă e perdută prin paludism, şi cu tâte acestea, legaţi de interesul lor, nici nu se mută, nică nu fac nimic pentru a o indrepta. 
Să trecem acum la al 2-lea punct adică a videa . cari sunt consecințele pathologice ce resultă din starea in care am vădut că se află locuinţele locuitorilor nostri. . 
Aici nu avem de cât a ne gendi lă următârele cause directe: umiditatea, lipsa de lumină, o atmosferă vi- ţiată,  aglomeraţiunea şi necureţenia ce resultă din causele interne; paludismul, guşa, etc., ce resultă din causele esterne dominante asupra locuinţei. 

In general locuitorii nostri cu tâte că: vera stau mult afară, sunt anemici ; acestă anemiă se obsevă 
1) Fonssagrives. Lucrarea, citată,
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cu deosebire la copii şi la adulţi. Primă-vera, adică 
atunci când efectele aglomeraţiunei şi ale lipsei de lu- 
mină, forţaţi prin icrnă a sta in casă, se poi videa 
mai bine. 

Bronchite şi conjuctivite sunt adesea causate prin 
presența substanţelor iritanțe empyreumatice ce conţine 
fumul. 

„Este insă dureros a videa cum ochii şi bron- 
chiele sufer de iritaţiunea fumului şi cum nutriţiu- 
nea generală lîncedesce prin carbonisarea atmosferei 
camerei alimentată de fumul din vatră şi de cel ce, din 
grosul nor din pod, cade în casă şi descinde in afară, 
ca apoi in parte să intre in cameră şi pe ferâstră şi 
pe uşă in curentul de aer ce trebuie să inlocuiască 
pe cel ce utilisat in combustiune a devenit impropriu 
vespiraţiunei. In grupele de familii, atmosferile parţiale 
ale tutulor caselor vin in atingere şi compun o atmos- 
feră generală lor, in care fumul ocupă un intis spaţiu 1).% 

Diarrhoei, Hydropisii şi Anasarce, mai ales la co- 
piă, din causa insuficienţei căldurei su a trecerei su- 
bite dela un grad la altul. Febra typhoidă, adesea din 
causa aglomeraţiunei şi a fermentaţiunei materiilor or- 
ganice. Etă efectele. 

Şi e de observat că, o dată o malatie contagi6să 
s6u infecţi6să trecută in sînul unui membru al unei 
familii, aprope mai toţi cad victime. Nu a rare ori 
am observat familii intregi zăcând pe prispă de va- 
riolă scu febra-typhoidă, su venind s& m& consulte 
pentru accidente syphilitice. 

Numai ast-fel putem a. ne esplica persistența, şi ve- 
  

1) Dr Manolescu. Lmerarea citată.
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hemenţa cu care Angina difterieă Ss. e. a secerat sate 
intregi de copii lor. 

Entherita, catarrhală, disenteria, debilitatea, scrofulosa, 
tuberculosa pulmonară, şi multe malatii datorite mi- 
seriei se pot lesne observa la ej. S& nu uităm că dâcă 
pânea este absolut necesară vieței, cu acelaşi titlu este 
şi aerul, carele e un aliment general şi absolut nece- 
sar. Respirând cine-va o atmosferă influenţată prin modul cum o limităm pentru necesităţile vieţei nâstre, 
este acelaşi lucru ca şi atunci când pânea, s6u carnea 
ce mâncăm le vom ţinea in fermentație s6u putrefac- 
ţie pentru a le consuma in urmă, 

S& vedem acum ce trebuie a face pentru a, ameliora 
starea nehygienică a locuinţelor sătenilor nostri, 

Pentru a. face sătenii să inţelegă beneficiul ce tre- buie a trage din lucruri câte o dată neinsemnătâre şi modul cum trebuie a'şi construi casa, trebuie a le aa instrucţiunea necesară, 
Un lucru ce se neglige cu desăvârşire in ţâra n6s- 

ivă este studiul şi practicele hygienice. 
Fiind insă că, acestă, cestiune este urgentă şi fiind-că 

prin instrucţiune se cere timp, trebuie să recurgem la, incuragieri şi bune esemple. 
Trebuie ca administraţiile judeţene să mai iesă pu- țin din cercul lor egoistie de activitate şi să facă ce-va, şi pentru starea ţăranului, Ar trebui ca in fie-care 

„comună st se facă la. vădane su orfane, câte una sâu 
două case, după un plan stabilit, şi aceste case din preună cu sc6la, casa profesorlui şi a popei, să fie un esemplu ca construcţie şi curăţenie pentru săteni.
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Casele le vom face din cărămidă, vălătuci seu chiar gard, der lucrate cu atenţiune. Obligator să conţină 2 camere, co capacitate hotărită, De preferinţă 3 m. „de fie-care perete lungime şi 9 1 inălţime, cel puţin pentru una din ele. 
i SE fie. coperite cu trestie, paie, etc., dâr bine supra- puse şi bine inclinate pentru a nu fi umide. A le da 0 lumină suficientă, şi a deprinde să'şi construiâscă. cel puţin cuptorul vechiu in dimensiuni mai mici, Ş'ai obliga ca coşul să fie tot-d'a-una scos din pod. Cred că acesta e maj puţin chiar de cât strictul ne- cesar, dâr nu voim a fi pretenţioşi. 

In timpul când locuitorii de la ţeră voesce a'şi con- strui din nuou o casă, cel puţin atunci administraţia comunală, după planuri şi indicaţii date adhoc, ar trebui să se amestece, să decidă alegerea unuy teren mai să- n&tos, temelia, să fie mai inaltă, cu faţa spre sud sâu răsărit, absolut necesare in ţera n6stră, coşul scos pe coperiş, ferâstra mai largă, şi dscă familia e mai mare, să se câră un număr mai mare şi de camere, 
Satele făcute de curând de administraţia domeniilor 

fost un escelent migloc de a arăta sătenului cum tre- buie să trăiască, şi cari sunt avantagele unei bune gos- podării care va face ca el s& cheltuiască in jumătate de ceia ce face adi, pentru necesităţile vieţei sele şi sE aibă de 10 ori o viaţă mai comodă. Ar fi trebuit hotărit şi modul cum ei trebuiau aşi construi casa, după un Plan stabilit de mai "nainte. De aseminea ar fi trebuit a le inlesni şi cumpăra 
- 

22



538 

vitele şi paserile necesare, cu care dânsul temeinic să 
potă păşi inainte. | 

Dâr, după câte văd ocasia s'a scăpat. Sa făcut 
insă ce-va. 

SE nu uităm că materialul pentru casă nu este atât 
de costisitor ţăranului, deprinderea a vieţui in rele con- 
diţiuni, ne sciința, lipsa de bune esemple, fac ca locuinţa. 
lor st fie în aşa de vele conditiuni. 

Suntem adevărat departe de a videa lucrătorii NOs- 
stri ca cei de la Roubaix (Francia). 

Acolo sunt un număr de paturi abia pe jumătatea 
totalului lucrătorilor, ast-fel că un rând dorm n6ptea şi 
altul qiua, tot in acelaş pat. 

Der, cel puţin acestia au un pat, câți însă din lucră- 
torii nostri de la ţtră, mau ca ascernut de cât sumanul 
lor şi cel mult o rogojină vechie. 

Să facem der pentru muncitorii nostri de la (Cră, ceia 
ce oraşele industriale din Francia fac pentru lucrătorii lor. 

„Astfel la Moulhouse s'au făcut case pentru lucrători, 
căci ei aveau in videre ce-va, serios şi patriotic: „'Tre- 
buie a da lucrătorului obiceiurile ordinei şi ale econo- 
miei, făcându'l proprietar; der preţul chiriei nu tre- 
buie nici o dată, st fie mai mare de cât a, gecea parte 
din ceia ce ei câscigă 1).* 

[tă ce. fac adevărații Gmeni iubitori de țâra lor, şi 
pentru care buna stare a populaţiei muncitâre, singura 
adevtvata, fericire a umui popor, este sincer şi necontenit 
căutată. | 

Şi să nu uităm că: „Se inchiri6qă căsuţa, luerăto- 

  

1) Lacassagne. «Pr&eis d'hygitne privee et sociale.> Paris, 1879.
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rului, care după doui-spre-dece ani, devine proprieta- rul ei î!< 
Acelaşi lucru cu deosebire irebuiesce făcut şi cu 1o- cuitorii nostri de la (eră, dintre care majoritatea locuese în condițiuni mai rele ca Zuluşii. 
Asemenea trebuie a nu uita curtea casei. Nu vom căuta a" cere o comoditate de câţ escepţional, dâr vom căuta a'l obliga ca tote bălțile să le scurgă, s&'şi plan- tede arbori şi st ridice gundiele, 
Aceste plantaţii se puteau face tot cu ocasia insu- răţeilor, 
„Nu sar putea 6re ca, atunci când aceşti noui pro- prietari se pun in stăpînirea pământurilor lor, să li se impună şi obligaţiunea de a sădi arbori pe liniile ce despart pământul unuia de al celui-l-alt? 
Noi credem că da, cu atât mai mult că aceste plan- taţiuni făcute in scurt timp, după parcelarea, pământu- rilor, ar avea de efect de a fixa, bine liniile despărţi- i6re intre un proprietar şi altul şi prin urmare a, stârpi acea mulţime de procese lungi şi costisitore ce sar putea. nasce intre aceşii proprietari pentru călcare de hotare. 
Deci, aceste plantaţiuni ar oferi may multe folâse: ar servi, cu timpul, de adăpost obosiţilor muncitori pe când se vor odihni, ar inlătura pote multe procese viitâre, şi, din punctul de videre al uniformisărei cli- mei — de şi nu vor putea avea efectul unor păduri intinse — vor intreţine insă o umedelă folositâre se- mănăturilor 2), « 

i) Idem. 

2) «Românul» Cronica. Duminecă, 27 Ianuariu, 1880. 

  

$



340 

  

Asemenea să se pună premiuri pentru acele mame 
ce vor da probă de o bună ordine Şi curățenie in ca- 
sele lor; numai ast-fel vom putea obţine o bună stare 
hygienică a. familiei rurale, care este primul membru 
al asociaţiunei ce constituie statul. 
Că: „Nu numai sănătatea omenilor depinde mult de 

curățenie, der curăţenia este unul din principiile activită- 
lei lor, a humorei lor, a satisfacțiunei lor interidre şi 
chiar, din Gre-care punct de videre, a moralităței lor. In 
satele şi bordeile fără curățenie locuesce de preferinţă le- 
nea, tâmpirea, reaua credinţă, hoţia, tâle viciurile. LApsa 
de curățenie nu strică numai curăţeniei corpului, ea strict 
şi celei a sufletului 1).* 

„Seducţiunea esercitată, prin cârciumă se va. pierde 
curând in faţa omului pe care 7] va reţinea plăcerea 
de a se simţi la el, de a regula, repara, a orna l0- 
cuinţa sa, de a cultiva grădina sa dâcă ar avea, una, 
Să nu se uite, că inainte de a fi fost atras prin câr- 
ciumă, serăcia, insalubritateu, obscuritatea locuinţei. s6le 
incepură. al inpinge in afară. Reaua purtare va, perde 
auxiliarele s6le cele mai tari, când acâstă locuinţă. va, 
fi luminată, sănătâsă şi curată, Acâsta sar putea face 
f6rie uşor prin câte-va, combinaţii economice fârțe 
simple şi prin planuri de construcţii bine studiate 2, « 

& scim der bine că pe cât timp aici va dura încă mi- 
seria şi decadenia în care se află acum sătenii nostri, să 
fim sicuri că în studiile nostre demografice nu vom avea 
a înregistra, ceia ce am începul deja a face, de cât per- 
derea mostră prin degenerarea rasei. 

  

  

1) Zes habitations vuvritres. < Annales d'hygidne publique.> Juillet, 1880. 2) Schiiltae. -
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Casa pentru familia rural este tera în mic; acum o neingrijesce, şi pote că escesul de muncă ce î Se cere, mi- seria în cave se află, justifică acesta; el e desgustat şi tâmpit; ai da inst o casă salubră şi curată, dl face st o iubescă, este a] fiza ţivei, pe care o va iubi mai mult. — Este a contribui la. progresul terei. 
Jurnalele au inceput a atinge acestă cestiune. Midlâcele de indreptare chiar, au inceput a fi pro- puse ). 

Cei ce caută insă in un mod mai practic a reme- dia acest ru, sunț membrii dirigenți at Societăţei p Concordia Română“ din Bucuresci, care pentru impor- tanta Exposiţie ce au intreprins a deschide tâmna acesta, au pus intre alte cestiuni de o adevărată uti- litate publică, şi aceia a locuinţei. sătenilor. 
Felicităm din ânimă pe aceşti zeloşi şi sinceri iupi- tori de 'Ţeră, Români. 
Este de dorit ca. medieiy şi architecţii nostri să caute cât mai neîntârdiat a respunde cu lucrările lor la acest apel al Societăţei | Concordia,“ ca ast-fe] impreună. să potă remedia unul din relele, ce surpă temelia, exis- lenţei n6stre naţionale. 

1) Vedi: <Revista Sciinţifică > Cronica. No. 14, 1880,



PRACTICA FRAUDULOASA A MEDICINEI 

IN ROMANIA 

„Sarlatanismul, care pote fi de- 

mit frauda şi minciuna ridicate 

im sistem, mu se exercită nicăeră 

cu maă multă neruşinare, Şi tre- 

buie a o spune, cu maă multă W- 

Veriate de cât în materiile ce con- 

cernă sănătatea publică. Nici n 

un, cas, de alimintrelea, eredulita- 

tea nu se arată maă uşor şi re- 

presiunea incă ilusorie.“ 

(Am. Tardieu. Lucrarea, citată), 

Necontestat că am făcut un mare progres in ce pri- 

vesce ingrijirea ce se dă acum pacienţilor. Mai ales in 

oraşe, medici de o deosebită valdre, sunt în număr 

suficient şi spitalele la noi sunt mai frecuente, ca in 

multe alte părţă. 

Cu tâte acestea, dâcă doftorii turcesci, ce umblau 

prin oraşe şi sate, mai ales la pâlciuri, pentru a vinde 

urile şi alifiile lor au dispărui, nu mai putin ade-
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virat însă este, că pretutindeni, alăturea. cu Gmenii. de 

sciință, se află babe şi biirbieri, „ce în detrimentul  sănt- 

tăţei publice, au o vastă clientelă. | 

Medicina populară, vechie, ce se află in usul popu- 

laţiunei nostre rurale, este vechia medicină arabă, ce 

a trăit mai mult de cât poporul ce a dat medicii dis- 

tinşi, în epoca lor infloritore. 

Aceste cunoscinţe medicale, ce voiu căuta in curând 

a le da la lumină, având o bună colecţiune, nu suni 

lipsite de Gre-care avantaje practice. 

Nu tot ast-fel este insă cu“ medicina practicată de 

şarlatani in oraşe şi răspândită acum şi pe la ţ6ră, 

care departe de a folosi, devin periculoși, căci nu fac 

alta de cât a întrebuința empiric cele ce pot fura de la 

medici. 

Ast-fel decă am scăpat de veterinarii armatei aus- 

triace, ce rămăsese la noi ca, medici şefi de districte, 

nu mai puţin adevărat este că şi acum, fie-care băr- 

bier este un distins practician. 

Ast-fel că: „Bserciţiul ilegal al medicinei ia în tote 

dilele cele mai mari proporțiuni ; mai de plâns însă de- 

vin efectele sâle! Dâr cu deosebire în ceia ce atinge tra- 

tamentul malatiilor syphilitice, şarlatanismul devine 0 pri- 

mejdie reală pentru societate. Incapabil de a aprecia în 

justa sa valore legile cortagiunei, el lasă, pe credința 

unor vindecări înşelătovre, a se propagă virusul şi a se 

răspândi infecția *). Twibunalele trebuie să facă ca seve- 

pitatea legilor să apese greu asupra acestor culpabilă ; 

  

  

  

1) Ta, acâsta, cu deosebire la noi unde cura prin argintul viu e răs- 

pândită prea, mult, trebuie a se adăoga şi relele prodase prin un trata» 

ment empirie otrăvitor. |
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legislatorul el singur săşi dea socotelă de insuficienta pe- 

depselor reservate acestui delici, şi să mu esitede, în în- 

teresul tutulor, a pronunţa agravatiunea 1).“ 

Acum in urmă, mai ales de când epidemia de 

Dyphterism şi Syphilisul devastedă ţera, acestia s'au 

înmulțit în un mod spăimântător. 

In Bucures, afară de Moşul Răţoiu, distinsul nos- 
tru coleg, sunt Qecimi de babe, bărbieri, scu ex-practicanţ 

şi servitori de spiţerii, ce fac pe medicul. 

Ast-fel pentru Anghina diphterică, clientela cea mai 

distinsă o are Măţăresa, din Tabaci, cul6rea albastră. 

Pe o scară secundară se mai află, Tinca bărbieresa, 
“tot din Albastru, suburbea Apostol, pe strada din do- 
sul bisericei. 

Ac6sta, precum şi sora ei Biţa bărbiertsa, cu domi- 

ciliul necunoscut, nu se opresc de a căuta şi de alte 
bole !... - 

Nu mai puţin importantă este Femeia lui Ghoorghe 
Pârcălabul din Delea-Veche, care prin predilecţia sa, 
pentru malatiile -chirurgicale, face mult venin, decanu- 
lui lor, moşul Răţoiu. 

Acestea, sunt câte-va de care'mi mai aduc aminte din 
nenumărate numiri, de practicanți, de mai puţină împor- 
tanţă, a căror nume "mi-au fost des spuse in spital. 

Practica medicinei de aceşti 6meni, nu este privită 
de cât fârte natural, in o țeră unde fie-care Român 
este doftor. | 

Te dâre o măsea, s. es. e de ajuns să te ţii cu 

  

1) Dr H. Miveur. <a syphilis et la prostitution.» Page 200, Paris, 
1875,
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mâna. de falcă, că 50 la sută dincei cu care te vei 

intâlni să te inveţe un lucru bun! 

In acâstă privinţă, e de speriat cum 6meni, ce au 

Gre-care instrucţie preferă adesea, a se căuta mai ân- 

tfiu cu ast-fel de persâne şi apoi cu medicul. 

Decă medicul are nenorocirea a pierde un pacient, 

mai ales în mahalale, nu se acusă gravitatea malatiei, 

der tot-da-una nesciinţa medicului. La acestea se adaogă 

regretele de a nu fi chemat pe cutare s6u cutare că- 

gătură de babă. E nu pot înielege, că decă un medic 

ce a studiat. 6—'7 ami, este adesea în neputinţă de a 

ajuta, cum va putea face acesta, o femeie, ce nici nu cu- 

nâsce natura ndstră, nici a malatiei, nici cel putin a sub- 

stantelor ce întrebuinţădă. 

In districte mai ales, unde medicii sunt cu totul rari, 

şi unde adesea au funcţionat persone ce nu aveau de 

loc cunoscințele necesare, ast-fel că medicina, sciinţi- 

fică nu e mai bine acreditată, sunt mii de babe ce 

fac l&curi şi descântece. 

Ast-fel că populaţia de la ţâră, duce grelele sarcine 

de a plăti un medic, der aprope nici o dată, nu are 

un beneficiu cât de mic pentru sacrificiul ei. Acesta 

resultă, mai ales din defectele administraţiei nostre. 

__ „Rare ori se văd doftori prin sate, şi doftoriile sunt 

tare scumpe 1.“ 

Am vădut mai ales in ce privesce malatiile syphi- 

litice, cele ce se pitrec. 

O femee ce a ajuns a avea o reputaţie gquasi Fu- 

vopeană cum am dice noi, e Cârna de la Bărcinesci, 

din judeţul Ialomiţa. 
  

1) Dr Obedenaru.. <Despre Friguri.> -
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Repulaţia sa de doftordică, mai ales in ce privesce 
bolele lumesci, şi Anghina, este aşa de întinsă, în cât 
faţa casei s€le e un adevărat bâlciu de căruţe. 

Cam la tâte ea dă argintul viu (Mercurul), în b6be 
mică, ce le vinde câte un franc globuleţul. | 

Cred insă că un medic inteligent, activ şi desinte- 
resat, in acea parte, ar face să dispară acestă ruşine. 

S'a căutat a se lua chiar măsuri contra lor, der cu 
0 administraţie ca a nâstră e greu de făcut ce-va bun. 

Din contra, li se dă mai multi importanţă. 
Imi reamintesc intre altele un pungaş, ce a avut 

curagiul să vie chiar la D-nu Dr Capşa pentru ai 
spune că el opresce ori-ce hemorrhagie puind numai mâna! 

D-nu Dr Felix, care scie multe din aceste pers6ne 
ce practică medicina fraudulos in Bucuresci, a par- 
venit a pune un sergent de oraş la porta uneia din 
Delul-Spirei. 

Sergentul, lua rubla vegulat pentru a sta la uşa din 
faţă pe când pe din dos, clientela era şi mai abundentă ! 

Este dr absolut necesar a aduce in educaţia şi cul- 
tura ce trebuie a da poporului nostru pe viitor, un 
bun remediu. 

Trebuie al face să aibă în medic increderea necesari, 
luând insă tote precauţiunile ca şi la (eră, medicul ce 
vom trimite, să o merite acestă ondre! 

Avem atâtea spitale, şi sunt convins că decă s'ar 
publica, o statistică, cel puţin pentru Bucuresci, resul- 
tatul ar fi următorul : 

La 100 pacienti citutați la pat, pol positiv declara, că 
sunt numai 30 Români.
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30 la sută -Nemţi şi Ovrei, 30 la sută Unguri, 

10 Bulgari şi Greci şi numai 30 Români! 

Ftă cui folosesc, instituțiile nostre filantropice. Tocmai 

celor se ne înjură, fără a contribui cu nimic la ele. 

Caia ce e mai trist e că Ovreul, Nemțul şi Ungurul 

vin la începutul malatiei, când ea nu a distrus încă for- 

țele individului. ” 

Românii, tot-da-una, nu vin de cât când sunt reduși 

in starea de mortăciuni, ast-fel în cât, vin mai adesea 

pentru 4 muri. 

Malatiile chronice la noi sunt imense, numai din 

causă că nu se caută la timp. 

Femeile, mai nici nu cunosc practicele Hygienice in 

ce concernă sexul lor. | 

Nu mai vorbese de îcâne sfinte, de molifte şi alte 

cetanii la biserici! Acestea sunt o adevirati barbarie. 

Preoţii ar trebui să insufle mai bine increderea po- 

pulaţiei in medic. 

In anul 1879, sau respins 114 individ, de la sorţi, 

din causa fracturelor viu consolidate! 

Ft unde ne duc aceste practice nenorotile, 114 infirmă 

numai la o singură, vecrutaţie! . . 

Şi câţi în pământ! 

Un mare abus de aseminea se face şi de anunciu- 

pile de pe pagina a patra. 

Nu cred să fie vre o ţâră pe lume, unde tâte pro- 

ductele străine, cele mai false şi nesănătose să fie mai 

mult luate. 

Sunt pacienţi, ce incep a lua medicamentele anun- 

ciului din cap, pentru a muri când fimese cu cel de 

pe urmă!



DONE A 

Aseminea băcanii, ar trebui, din preună cu D-nii 
pharmaciştă, să nu maj vândă, mercuriul şi preparatele 
sdle, după cum vend sardelile stu musețelul. 

Ar trebui date câte-va esemple pentru a opri pe 
viitor să ma? puie la disposiția tuturor babeloy şi băr- 
bierilor otrava ce ne ucide pe fie-care an mii de Omeni. 

Instruţie, educaţie, bune esemple, din partea cleru- lui şi societăţei, celor ce au necesitate. | 
Clemenţă, ajutâre alese, zel şi sinceritate, din par- 

tea medicilor şi pers6nelor philantropice pentru pa- cienți. Etă ce este de făcut, 
Consiliul medical Superior, acest minister al sănăță- 

ţei, cel mai important dintre cele-l-alte, oficial recu- noscute, să mai lase do parte numai discuţia casuri- 
lor de medicină legală, şi să se ocupe puţin şi de 
marele interese medicale ale țărei. Nu mai ast-fel se Va. putea face ce-va serios, pentru binele public, şi pentru posiţiunea, chiar aşa de şubredă, a medicului- 
funcţionar în ţâra nâstră. 

Congrese medicale, anuale, ar trebui făcute in fie- care din principalele oraşe, in care să se discute refor- mele necesare, şi inbunătăţirile topografice, alimen- tare, etc., ale localităţei. | 
Nu mai ast-fel vom putea a, comunica, a ne stimula şi servi altarul la al căruia picidre, mulţi -stau inutil. Inţeleg că medicii de districte şi arondismente, nu pot căuta toţi pacienţii, dr făcutau măcar unul din- tre ei ce-va serios, un singur raport pentru a descrie o localitate din punctul de videre medical? Nimic, ab- solut nimic, 
Adesea insă, fapte ce nu voesc a le reaminti aici. 

s
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Să se oblige der oficial a face acestea, şi să se csră 
nu 0 formă dâr ce-va riguros şi util, pentru a servi 

cel puţin la facerea geografiei medicale a ţărei. 
Ar trebui concursuri pentru medicii de plase, ast- 

fel ei vor fi atunci mai bine plătiţi şi mai capabili, şi 
mai respectaţi. 

Să nu ni se dică că nu avem in de ajuns. 

Mai bine câţi-va şi buni, de cât ca acum ; când in 
multe locuri, mai bine l6fa ce se dă inutil ar servi la 

economii s6u la alte inbunătăţiri. 

„Legi trebuiesc făcute prin care să se asigure posi- 

țiunea, medicului şi s&i dea putere in eserciţiul func- 
țiunei. s6le, nu mai cu acest chip se pot ocupa nu- 

merâsele posturi vacante de arondismente, nu ca ac- 

tualmente, sub-prefectul şi primarul s& nu'l asculte şi 

să nui dea, concursul ce cere, lucru care aduce des- 

gustul puind in posiţiune pe medic de a renunța la 
asemenea funcțiuni 1.“ 

Nu pot termina insă fără a mulțumi acelor bune mume 

de familii, acelor distinși proprietari, ce au cu ei phar- 

macii portalive gratuite pentru săteni, și chiar câte un 

„medic în timpul verei. 

Acelor în fine ce se ocupă de buna stare huygienică a 

sătenului. 

Se căutăm, după cum am vădut, a intări pentru 

a opri de a deveni in suferinţă; săi căutăm când ma- 

latia %-au atins, şi atunci puterea dinamică a ţărei 

va fi mai mare, şi moralitatea chiar va câsciga. 
Căci : 
„A face pe om mai sănătos, este «l face mai bun; 
  

1) «Viaţa, ţăranului gi viaţa orăzanului> de Dr Ion Serbănescu, 1880.
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este al pune în posiţie de a întrebuința inteligenta sa, 
activitatea sa, şi a juca rolul stu în societatea umană 1.“ 

Şi in ce ne privesce pe noi: 
„58 vindece sâu să ameliorede (uşurege) pe „bieţii 

țărani, fără a căror muncă proprietățile mar avea nici 
o valdre, esportul nostru ar fi nul, şi străcia în [eră 
fără margini 2).* 

    

) «Prcis d'hygitne prive et sociale.» A. Lacassagne, Paxia, 1879. 
2) Dr Obedenaru. <Despre Friguri.»



CARE ESTE ADEVERATA CAUSA A RELELOA 

DE CARE SUFERIM? 

„Oră-ce phenomen al naturei care incepe să 

"existe provine din 6re care causă stu din 0 com- 

binaţie de cause ce el urmădă invariabil şi fără 

condițiună 1.“ 
«Când midlâcele de traiu devin mai rari, 

sunt mai puţine insurâtori, şi mortalitatea 

cresce; miseria lovesce pe nuoii născuți, d6că 
nu le scade numărul2).» 

«Ce putem noi face pentru buna stare a 

Gmenilor, pentru a preveni malatia s6u a pro- 

cura, fericirea, atât cât există miseria ? Miseria 

este sorgintea nenumeratelor rele. Crima, mala- 

tia, prostituția, ignoranța, beţia şi tdte relele 

inchipuite, decurg cu o nelimitată exuberenţă. 

Pie-care trebuiesce a fi convins: atât cât mi- 

seria va continua, tâte sforțurile pentru a în- 

drepta mult starea socială vor fi neputincidse5).2 

Descrescerea necontenită a populaţiunei nâstre, sta- 

rea. de degenerare in care ne aflăm, depind de sigur, 

de o causă supremă, causă care cunoscută fiindu-ne 

nouă vom putea videa gravitatea cestiunei acestia, pre- 
  

1) «El6ments de science sociale oă Religion physique, sexuelle et na: 

tureile> par un Docteur en mâdecine. Traduit d'aprăs la septibme 6di- 
tion anglaise, Paris, 1876, pagina 459. ! 

3) Lacassagne. «Trait6 d'hygitne publigue ei sociale.» 

3) «Elments de scionce sociale,» pagina 274.
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cum şi posibilitatea de a putea s6u nu remedia aceste rele, şi midlâcele ce va trebui să intrebuinţăm cu succes. 
Am văqut in darea, de s6mă făcută la inceputul ace- stui studiu, cum D-nii Dr Agappi, L. Bibicescu şi D-nu Dr Felix, caută a'şi explica causele acestei stiri de lucruri, 

_ 
Ast-fel, D-nu Dr Agappi *) enumeră pe rînd răul ce ar resulta din causa sterilităței, care ar fi : o predisposi- 

țiune hereditară a, rasei nostre. Pe urmă căsătoriile tar- 
dive la noi, de unde resultă celibatul, prostitulia, mala- tule syphilitice şi alcoolismul, acestea. ca cause preventive. 

In urmă admite, ca cause regresive, copii nelegitimi, 
lipsa de ingrijire dată de mume, malatiile congenitale ale copiilor, rcua lor ingrijire medicală. La adulţi mai amin- 
tesce răul profesiunilor alese de Români, malatiile sy- phihitice şi alcoolismul. 

D-nu I. Bibicescu ?) acusă numărul mic al căsătoriilor 
şi de aci al nascerilor; răul provenit după D-sa din 
lacul -mare, şi licenţa moravurilor năstre. 

D-nu Dr Felix *) semnaledă de aseminea micul mu măr al căsătoriilor, şi de aci a7 nascerilor, frecuența di- 
vorțurilor, cultura înapoiată, rtua alimentaţie, locuinţele 
+ele, bolele endemice şi in fine alcoolismul. 

In scurt iâte aceste cause, ar face ca fân ndstră, 
şi după cum chiar D-lor arată că in special elementul 
Român, să sufere mai mult de efectele ce ele ar pro- duce, efecte triste, pe cari le-a 

    

1) Vedi pagina 7 şi inainte. 
2) > > 19» > 
3) > > 44» >  
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Avem ca, fapte positive ; numărul mic al căsătoriilor 
şi de aci al nascerilor legitime. Orescerea nascerilor ne- 

legitime, ceia ce prob6dă concubinajul, aşa de frecuent 

după D-nu Dr Felix in oraşe şi chiar în sate. De aci 
ar resulta, uşor, ceia ce se şi observă cu multă inles- 
nire, licența moravurilor n6stre, frecuenţa divorțurilor, 
răspândirea, malatiilor veneriene, ceia ce am demonstrat 

in un capitol special, şi inmulţirea prostituţiei, fapte care 
t6te duc la cheltuieli ne necesare, la uz. 

Tot la Români se mai constată, locuinţele rele, ali- 
mentația insuficientă, alcoolismul, şi după D-nu Dr Agappi, 

chiar sterilitatea. 

Acum trebuie a se pune următorea cestiune şi a sci 
st răspundem la ea: 

Sunt acestea adevăratele cause care fac ca ţâra n6s- 

tră şi in special elementul Român, să se inpuţinede, 
să dispară şi să degenerede după cum am vădut? 
Secu că este o causă superidră tuturor acestora, care 

le produce, şi care ca efecte ultime, ne presintă ceia ce 

am vădut studiind starea physico-dynamică a popula- 

ției nostre. 
In adevăr, la prima videre este uşor şi chiar sar 

părea natural a răspunde: 

„Da, D-lor, vă inmulţiţi puţin, descresceţi chiar, 
fiind-că nu văE insuraţă, fiind-că incurajaţi prostituţia 

şi relele ce urmedă prin celibatarism s6u prin căsă- 

toriile tardive!“ 

„Da, degeneraţă, fiind-că vă nutriţi ru, fiind-că vă 

inbrăcaţi şi locuiţi r&u, fiind-că sunteţi prin aceste con- 

diţii malativi şi incă ast-fel nici nu vă ingrijiţi!“ 
„Da, nu lucraţi, fiind-că sunteţi leneşi !* 

3$
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Asta ar părea fârte natural şi raţional chiar. Der nu e re forte curios a admite că un popor, fără nică o causă bine-cuventată, ceia ce chiar nici se pote intâmpla unui popor, să”) vie gust să Ştrengăre- scă, ca un tânăr inexperient, să refuse a se insura, săi placă o viaţă neregulată, o viață condemnată de mo- rală şi legile sociale, şi care in sine nu presintă nici măcar fericirea unei legături sexuale ordinare? ! Nu este 6re curios a admite că un popor ar face ceia ce un individ nici o dată nu va, face de voie, adică, se Va supune necontenit la un regim forţat, slăbitor, nu seva ingriji de loc, şi că o dată in suferinţă nu va căuta migl6cele raţionale a se insănătoşi? 
Nu ar fi curios a adminte că un popor ce a dat probe de vrednicie şi activitate, să trâcă de o dată la o stare de lenevie nejustificabilă ?! | Asta ar fi un fapt unic in Istorie, ar fi ce-va ce nu- mai noi am presenta lumei ântâia oră! 
Etă unde ajungem când nu căutăm adevărata causă a unui r&u, cum ?l-a căutat Bertillon în Francia, Etă de ce am susținut şi voiu proba cred, că lucră- rile, a căror dare de semă am făcut'o mai sus, de şi de un superior merit, au singurul inconvenient că iau efectele drept causă, Acâsta, pe lengă o cestiune de pură sciință, are inconvenientul, că nu vom putea nici o dătă aplica relelor ce ne bântuie un tratamen] ra- “țional, der vom merge tot greşind, perdend neconte- nit timp, pe când țera scu numai națiunea nâstră se vor apropia de peire. 

Nu trebuie dâr a ne inchipui că degenerăm, că ne pierdem, fiind-că - o. voim acesta, sâu că suntem aşa
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de nenaturali in tâte, că aceste rele ar fi consecinţa, 
faptelor n6stre. Nu trebuie in fine a acusa țera şi in 
special elementul Român, căci el merită mai mult com- 
pătimirea. Greşelele nu sunt ale lui, nu e drept ai 
arunca acusaţia şi desprețul. EI sufere! 

Nu trebuie der a ne inchipui că imoralitatea n6stră, 
că pierderea bunelor nâstre moravuri ne duc la aceste 
rele. Nu trebuie a ne inchipui că suntem nisce nemer- 
Dică, şi din acâstă causă nu ne insurăm, nu ne inmul- 
țim s6u deserescem. 

| 
Este adevărat că causele de mai sus există, este mai 

mult ca adevărat că un curent fatal există în ţera n6s-" 
tră, este adevărat că mergem pe calea peirei, asta inst 
nu va s6 dică, că noi o facem de bună voie. 

Nu! . 
Aceste rele ce există şi care ne ruinâdă sunt efec- 

tele unei alte cause supreme, singura capabilă a le 
produce, singura, ce ne pâte raţional explica presenţa, lor. 

Suntem ceia ce suntem, din causă că nu ne aflăm în 
0 stare normală ; suntem, ceia ce ne probedă observaţia 
dilnică şi demografia, din causă că suntem în suferință. 

Da, ţera Românescă, şi mai just Românii din (era 
n6stră sunt ast-fel fiind-că se află in o stare de plâns, 
fiind-că sunt bântuiţi de cea mai rea malahe, şi acâstă 
malatie : este râua lor stare economică! 

Rua stare economică în o (fră, seu în o parte a po- 
pulației unei ţări, produce efecte teribile, şi aceste efecte 
teribile sunt relele cunoscute nout în acest studiu, rele de 
care am văzul că suferim. 

Nu fiind-că suntem imorali nu ne insurăm. Der nu
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vie insurăm, seu ne insurăm iârgiu, din causă că con- 
diţiile nâstre economice nu ne permit a face alt-fel. 

Da, nu ne insurăm, divorţurile se inmulţese, din - 
causă că pentru a duce sarcinile unei familii Româ- 
ni, in ţâra lor, dispun de mai puţine midlâce ca strei- 
nii. Nu ne inmulţim, scădem chiar, degenerăm, acesta 
insă este consecinţa, faptelor de mai sus, 

Murim mulţi, nu ne ingrijim când suntem bolnavi, 
acesta nu se pote atribui la o sinucidere națională ce 
Sar fi admis ca normă, der la lipsa de miglâce de care 

„. dispunem. 
Oare in alte ţări nu se produce acelaşi efect, la o 

mică parte din populaţie, de şi acolo causa e alta, e 
excedentul populaţiei in raport cu midloce de viaţă, 
ceia, ce nu e casul la noi. | 

Suntem liberi prea mult in moravurile n6stre, lucruri 
blamabile se pitrec din societatea de jos şi până sus 
— Căci sărăcia e relativă la clasele de sus — acesta 
tot din causa acestei rele stări economice. 

Suntem cu moravuri rele, dâr acâsta este ori şi 
unde, când insurătorile sunt inpuţinate. 

Acelaşi lucru explică concubinajul, conrupţia, mala- 
tiile veneriene, copii nelegitimi, luxul, avorturile, etc. ete. 

Nu mai rămâne indoială că alimentaţia insuficientă 
şi alcoolismul, că r6ua. locuinţă şi imbrăcămintea ne- 
sănttosă, au aceiaşi causă. | 

Suntem in fine relativ leneşi, fiind-că nu pote fi alt- 
fel o societate bolnavă. 

Da, nu muncim, suntem leneşi, nu muncim cât un 
lucrător German, s. es., — mult mai mult ca Evreii
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Etă de& adevărata, sincera causă, a atâtor Taxi 
rele, pe care dâcă nu vom sci și curând a le inlătura, 
ne vom pierde. 

S& nu mai spunem der, că străinii, sunt mai mo- 
rali, sunt mai casnici şi mai familişti ca noi, că ne 
sunt superiori nouă. Că toţi sunt de laudă şi numai 
noi am fi Paria societăţilor moderne. 

Da, ei sunt ast-fel, s. es. Israeliţii, căci nu sunt 
bolnavi ca noi; ei sunt ast-fel, nu numai la noi der 
in tâte ţările, căci posiţia lor economică e mai bună 
ca a celor-l-alte populaţii. 

Nu voiu discuta insă aice, dâcă e moral, morala ce 
o au vis-ă-vis de cei streini religiunei lor, morala ce 
o au când dispâie lumea, morala, ce o au, ori-care ar 
fi în fine origina seu naționalitatea lor, când ne injură 
pe noi storcându-ne insă sângele cu care se nutresc. 

E uşor a se lăuda cine-va că nu msrede fâme, când 
răpesce pâinea altuia; mi se pare inst că nue moral! 

Ac6sta, der, este causa principală, aprâpe esenţială, 
pentru care Românii in ţâra lor descresc, degeneredă. 

O pâine mai pân, un copil mai puţin, la Românii 
din țeră. 

O pâine mai mult, un copil mai mult la străină din (ră. 
Consecuenţele morale şi na;ionale mai ales ale aces- 

tui fapt, se vor inţelege mai curend, când se va. esă- 
mina următorul tabel ce am redactat anume. 

Ast-fel numai se va putea, explica tâte relele de care 
e bântuită societatea nâsiră, şi se va videa in acelaşi 
timp la finele acestei lucrări unicul şi eficacele remediu. 

j i 

i 

 



DOD 

” Starea, economică rea, produce următârele efecte in o ţâră, 860 asupra unei porţiuni din populațiunea, unei țări, ce singură se află in acestă tristă stare, 

I 
In ordinea socială : 

- Lipsa de relaţiuni sexuale la timp și sub forma normală, 
! Din aceste cause resultă ; 

1. Celibatarismul, care la rendul s&u produce concubina- 
jul, copii nelegitimi Şi inmultirea avor- 
turilor. 

2, Însurători puţine, care la rendul lor dau nascery putine. 
3, > tardive, >» >» » > » » » şi de rea cualitate, seu sunt sterile. 4, Immoralitatea relaţiunilor sexuale, care dă nascere şi 

dânsa, la prostituția mai ales clap- 
destină, luzcului şi malatiilor veneriene. 5, Orescerea, divorțului, care contribuie la decadenţa mo- 
rală şi materială a, societăței. 6, Crescerea numărului alienajilor şi sinuoiderilor, 

In ordinea vieţei physiologice ; 

Miseria, 
Din acestă causă resultă : 

1, Alimentaţia, insuficientă, care in prima linie produce degenerarea Şi alcoolismul.
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care inpreună cu alimentaţia in- 
suficientă produc o morbiditate 
şi mortalitate mult mai mare. 

2, Locuinţele rele 

3. Inbrăcămintea, rea, | 

4. Debilitatea, physică, care produce incapacitatea la muncă 
şi sterilitatea rasei. 

9, Orescerea malaţiilor endemice și epidemice, care sunt în 
aceste condiţii reu cutate şi măresc 
mortalitatea. 

6, Degenerarea physică, care aduce după sine mărirea 
morbidităţei şi mortalităței, lipsa de 
omeni validi, incapacitatea rasei la 
muncă. Pierderea în fine, a familiei 
seu a rasei. 

III 

In ordinea morală: 

Inferioritatea, instrnoţiei şi r6ua, educaţie, 

Din aceste cause resultă : 

l, Înmulțirea, contravenţiilor, furturilor şi crimelor, ceia ce 
produce nesiguranta publică şi nein- 
crederea_mutuală. 

2. Părăsirea bunelor moravuri, de aci decadenţa morală. 
3, » » intreprinderi, de aci spiritul de spe- 

culă şi usură. 

4,  Emanciparea ideiei : Scopul scudă midlcele, 
-5, Neputinţa adesea de a trăi onesti, chiar acelor ce sin- 

cer ar dorit-o,
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In ordinea, naţională ; 

Indiferentismul în cestiunile naţionale, 
Din acestă causă resultă : 

1. Lipsa unei instruoţii seriose, 
2, educaţiei naţionale, absolut necesare unui popor. 3. Dominarea afacerilor Statului, prin interesele personale, 

tot-d'a-una, perniciâse lui, 
4, Rua, administraţie, de aci, desordinea privată şi pu- 

blică. 
5, Falşul patriotism, 
6, Invocarea celor maj sfinte principii pentru interese per- 

sonale, 
7. Dorinţa de a face adesea, unia, ce-va, uţil der rotin- du-se- în un cere vicios, 
8, Emigraţia, 

| 9, Îmmigraţia, crescânqă in raport direct cu pierderea elementului îndigen. 
10, Ura necumpătată in contra a tot ce e străin Şi chiar în contra celor utili terei, când, cele de pe urmă lepădături ale altor țări 

găsesc însfrumente în Iră, pentru 
planurile lor miserabile. 

11, Incuragiarea immigraţiei, prin lipsa crescândă de braţe Şi capitaluri, prin discordia îndige- 
nilor şi prin hpsa unui 87/stem econg- ?ic în ţ6ră,
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12, Constituirea systematică de colonii străine in țâră ce se 
află în o stare înflorităre, ceia ce 
contrastă cu starea miserabilă a in- 
digenilor.. 

18, Neasimibilitatea acestor colonii, căci naturalisavea s6u 
amestecul nu le presintă nici un 
avantaj, şi nici nu se pâte cere 
acesta când elementul indigen e în 
decadenţă din idte punctele de videre. 

14, Amestecul systematic al străinilor in afacerile vitale 
ale țărei, 

15, Pierderea ţărei pe calea economică, 
16, „, » o» POlitioă, 
17. naționalităţei, 

Numai ast-fel, ne putem a ne explica in un mod 
coreti, t6te relele ce videm că ne-au cotropit, rele ce 
au ca causă unică, absolut predisposantă la tâte cele-. 
l-alte ce servesc de ocasionale, starea nâstră economică 
rea, săracia, cu alte cuvinte, din ce în ce mai crescândă 
a elementului Român. 

Lipsa. midlâcelor 'de traiu, 6tă causa principală a tu- 
turor celor-l-alte rele ce am vădut că decurg direct 
din ea. | 

Celibatarismul, insurătorile tardive, descedența de rea 
cualitate, sterilitatea, morbiditatea şi mortalitatea mai mari, 
prostituţia, malatiile veneriene, moralitatea, lipsa de_pu- 
tere, precum şi fuga de muncă, se datoresc acestei căuse 
principale, care este miseria, 

Da, suferim de relele de mai. sus, der ele sunt fii-



SOT a a sa 

cele unei stări, de care elementul Român in mare parte nu este responsabil. 
O dată insă miseria in care se află e] declarată, fa- * talminte, volens nolens, el a urmat a se injuga la tris- iele condițiuni ce am vădut mai sus. Ă Acesta insă nu ne autorisă a nu cerceta adevărata, causă care e trista n6stră stare economică, şi a re- curge la efectele ei, cari sunt relele de cari suferim pen- tru a ne aservi prin martirul nostru. 

Acestă distincţie trebuie bine studiată. Căa : „Legile care regidă mişcările populaţiunei, ordinea nascerilor şi a mortalităţei in diferite ţări, constituiesc una din problemele cele maj inalte ce se presintă me- ditaţiunilor economiştilor şi philosofilor. Ele nu ar putea rămânea străine hygieniştilor, căci ele sunt strâns legate condițiunilor chiar ale vieţei umane, şi circonstanțelor di- verse morbifice scu altelor ce pot a scurta seu lungi durata 1) « Acestă diferință intre causa şi efecte nu se face “chiar in lucrările de Gre-care valdre din str&inătate, şi numai sub condiţiunea de a Substratifica miseriej, efec- tele sele, putem a admite următorea ideiă : „Oră când in o țeră crescerea reală a populaţiunei este inferidră crescerei posibile, acesta, se datoresce. şi nu pâte fi datorită, de câţ uneia su la mai multe din şese cause scu inpiedicări următore.: Celibatarismul, prostituţia, sterilitatea, copulaţiunea. preventivă 2), m6r- tea prematură, emigraţiunea 3). « 

  

1) Am. Tardieu. <Dict, d'hygitne publique.> Population. Vol, 3, 2) <El&ments de sciânce sociale.» Pag. 463, 5) Practicată, 'in Anglia din causă miseriei s6u pentru a o preveni. Fapt, fârte răspândit şi la noi,
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Căci aceste tâte, au ca principală causă, direct şi 
nediscutabil : miseria. Legile naturei sunt pretutindeni 
aceleşi. Ele nu se contradic. 

Pe cât posibil 'mi-a fost mie am căutat, atât in par- 
iea demografică propriu disă a acestei lucrări, cât Şi 
in capitolul degenerărei rasei, şi mai ales im acele ale 
relelor de cari suferim, a ar&ta starea de plâns in care 
ne aflăm, din causa tristelor condițiuni de vicţă, ale 
majorităței populaţiei n6stre rurale mai ales. 

Acestă tristă stare a condiţiunilor sâle de viaţă, de- 
pind de midlâcele ce are la disposiţie, disponibile usu- 
lui său. Scu, el are puţin, şi mai puţin rămâne incă 
necesităţilor sâle, ei se află aprope în complectă miseriti. 

Şi să ne gândim că trista lor condiţie de viaţă, 
pierderea lor, va repercuta mai departe. 

„Causele de slăbire, ingreuind condiţiunea materială 
a claselor lucrătore, nu strică ele intereselor intregei 
societăţi? Sănătatea nu contribuie numai la fericirea 

“individului; ea este incă una din sorgințele cele mai 
fecunde ale avuţiei generale. Munca este fără energie, pro- 
ducțiunea fără midloce, acolo unde. modificațiunile econo- 
miei determină şi mențin constituțiunile slabe şi bolniivi- 
cidse. Populaţia, oprită în desvoltarea sa prin actiunea, 
lor destructivă, degeneră, familiile se sting, şi cei de pe 
urmă membri valetudinari sunt in sarcina carităţei pu- 
blice şi private 1.“ 

Şi să nu ne grăbim şi noi, a acusa in un mod ne- 
demn pe fraţii nostri in suferință, căci nu lenea, nu 
reua voinţă, nu viciurile necumpăte “i ţin in miserie. 
Miseria la noi e o malatie aprâpe generală, prin ur- 

1) Am. Tardieu, tome. 3, pag. 542. Ei Ă - 
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mare la ce ne-ar servi să invocăm. argumente ce n'au Dică o temeinicie. 
Causa e maj profundă. 
Răspunderea nu e a celor ce sufer. Răul nu'şi are origina jos, el a descins de sus. ă | „Casură individuale de sărăcie pot fi produse prin r6ua purtare individuală, prin beţie, prin ignoranță, prin lene şi malatie. | | Der tâte, influenţele accidentale trebuiesc a fi lăsate de o parte când se consideră causa permanentă Şi când se videdă la extincţia pauperismului. | Mai mult incă, betia şi îgnorenta sunt mai adesea ori efectul de cât causa sărăciei; a nu 0 recundsce este o mare erdve. Este mai mult de cât o erdre, este o ne- dreptate enormă, şi acestă confusiune de idei a, irm- pins multă lume a vorbi intrun mod sever de sără- cie, ca fiind resultatul unei ast-fel de rea purtare De S'ar putea crede că posiţia sătenilor nostri, a co- mercianţilor şi industriaşilor Români, e infloritâre când cine-va vede veniturile statului, legile frumâse ce avem . pe hârtie, şi may ales discursurile pompose ce depu- laţii nostri pe intrecute le au tot-d'a-una in busunare; şi nici nu pâte fi alt-fel cu guverne şi camere de ad- vocaţi. 

| Nimie insă in realitate din tote acestea. 
Legile sunt scrise, instrucţia e restrânsă, societatea aceiaşi, miseria insă e la culme. Fie sâtânul, fie indus- triaşul s6u comerciantul Român, toţi, in raport cu,pro- gresul ce am făcut pe hârtie, au făcut un prăpăstios regres, in mica lor avere, in buna lor stare familiară. 

1) <Elâmente de sciânce sociale.» Pag. 342.
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Sătenii sunt insă s&rmani la culme. Comercianţii şi 
industriaşii nostri in mare parte s'au perdut, mare 
parte au ajuns proletari, hamali, cărători de apă Ovrei- 
lor in Moldova, sâu in fine sunt servii străinilor in 
ţeră. 

| 
Pentru că aceste sunt adevăruri prea, crude, 6tă câ- 

te-va citaţiuni, cari pot să dovedescă dâcă disele mele 
sunt drepte su nu. 

„Societatea ndstră, în loc de a se mândri că a făcut un 
pas spre progres în timp de decimi de ani, cu durere tre- 
buie să recundscem că a făcut regres, că locuitorul rural 
merge spre peire şi cu el implicitamente 'Era întregă 1).* 

„Am spus in mai multe rânduri ideile n6stre in 
privinţa organisărei economice a țărei; nu mai reve- 
nim asupra lor, cel puţin pentru moment; ci ne măy- 
ginim astă-i a semnala una din simptomele prin care se 
manifestă mu de adi, nu de ieri, ci de un şir de decimi 
de ani, slăbiciunea organistrei economice, b6la săraciei de 
care sufere mare parte din poporațiunea, orașelor și mai 
tâta, poporaţiunea, rurală, 

La 1864, clăcaşii au fost improprietăriţi, der n'au 
irecut 14 ani de atunci şi mai mult de jumătate din 
ei ajunseră a rămâne fără pământ, şi dntr'o positiune 
mai vea în unele privințe de cât erau inainte de desfiin- 
țarea clăcei. Pămenturile s'au inapoiat acelor ce aveau 
drept asupră-le după lege, lucrurile s'au restabilit in 
posiţiunea lor legală, insă acestă repede instrăinare 
făcută de ţărani, cari iubese cu pasiune pământul, 
apare ca un putemie avertisment pentru ori ce om 

1) Adresa D-lui ex-prefect A, Impaşeu, în 1876, către sub-prefecţii dia- - triotului Vasluiu. o 

 



i 
care se interesedă de viitor şi ține ca țâra să pâtă in- deplini măreţele-i destinate 5,« - 

'„ Pretutindeni. nu vedi de cât sărăcie şi miserie, şi să se observe un lucru : şi in alte ţări intelnim miseria, ba chiar incă mai desbrăcată de cât la noi, dâr deo- sebirea de starea nostră stă in două direcţiuni : mai ân- tiu, alăturea cu acea, miserie, şi ca pentru a'i ţinea cumpăna, vedi nisce averi uriaşe care compens6dă pen- tru țsră lipsurile unei clase; apoi miseria se concen- tredă in oraşe, pe când la țeră, la câmp, domnesce bună starea şi imbielşugarea. La noi, gradul midlociu al avuţirei este mult mai jos şi apoi miseria nu lo- Cuesce numai în oraşe alăturea cu palatele, ci se cobâră Până în coliba şi bordesul sătEnului 2). * 
Etă acum ce dic şi 3 din colegii mei cari au avuţ ocasiunea a videa adevărul cu ochii, de unde doui "mi-au şi scris cele ce urmedă : 
„»Phenomenele de miserie nutritivă se presentă me- dicului in fie-care di 3.“ 
»Avuiu sub ochi un număr insemnat din t6te cla- sele societăţei şi am vădut aceia ce nu me aşteptam să intâlnesc la nuntă: intrun număr de 58 flăcăi, am vedut la jumătate din ej pipernicirea, decoloraţiunea şi Shârcirea ce insuficiența de nutriţiune dă tegumen- telor, espresiunea unei bătrâneţe premature şi a unui lânged stimul juvenil şi pe față şi in mişcările lor. Acestea erau cu atâţ mai aparente, cu cât ici colo, 

1) Cronica <Românului> din 12 Septembre, 1880. 2) Xenopol, <Agricultura şi comereiul, » Conferinţă ţinută la Atheneul Român, 1880, Septembre. 
3) N. Manolescu. <Difcultăţile serviciului medical in plaiul Buzăiă,» 1879, Jvrn. Sciinţ. Medicale, No, 14,
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in hora nunţei saltă câte un robust cioban, ori fiu de cârciumar seu primar, sub picidrele căruia părea că dârdie pământul. « 
„La o alegere de primar in comuna Calvinii, intre 108 ţărani nam vădut de cât 4 bătrâni, albiţi de p&- trâneţe şi viguroşi (doui din ei incă buni vânători) ; iar restul 6meni de la 45 ani in jos, intre cari maj mulți slabi de cât graşi şi dintre cari mulţi "mi-au cerut doctorii de friguri şi de tuse, iar doui s'au plâns chiar de Hemoptisie tuberculosă,. « 
„Intrebându-mă asupra causei care jâcă principalul TOl in acestă situațiune de sănătate deplorabilă, nu pot da alt răspuns, de cât că pe lengă sărăcia lucie, aici la munte şi paludism, despre care voiu dice ce-va mai Jos, miseria hygienică a locuințelor, prin modul lor de incăldit mai cu semă şi printre mulţime alte cause, ri- dică in timpul iernei, maj lungă aici, forţele locuitori- lor şi scâte in primă-veră în starea cea mai favora- bilă altor bâle 1), « 

„Am avut copii cari vărsau ce au mâncat inaintea „mea, care credi că a fost Surprisa mea când am v&- dut că copilul a vărsat frunde de fasole, de prune, şi mai Sciu eu ce ierburi! Intrebând pe muma, sa, ea ne-a spus că a mâncat şi el ce q găsit. Lipsa der a nutri- mentului, unit cu reua condiţie a, locuinţei, au provo- cat anul acesta in satul Ghebâia, Disenteria. In adevăr, venind in Ghebâia la 19 Iuliu, am fost abordat de o dată de un mare număr de bolnavi şi mai ales de 

          

1) Dr Manolescu, «lusalubritatea, camerilor şi caselor din plaiul Buzăv, distr. Buzău, din causa defeetuosităţei aparatului prin care se incălgesc şi alte cause de bâlă.> «Jura. Societ. Sciinţ. Medicale,> No. 9 din 1878,
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Gmeni mari; reuşind cu aceştia, au inceput a veni co- 
pii, in 3 săptămâni, am vindecat 60- de casuri de Di- senterie, am cercetat in sat şi nu sciu de a fost casă unde să nu fi fost un copil cel puţin bolnav de Disen- terie. « 

Ş 
„Lipsa nutrimentului sâu nutrimentul prost, infec- ţiunea locuinţelor, murdăria, diferitele emanaţiuni de prin bălți, postul. şi otrăvirea cu rachiuri prefăcute, âtă 

condițiuni sub influenţa cărora malatiile se nasc, şi Sar mira cine-va vidend atâta miseriii că nu sunt bol- 
nai şi morți mai numeroşi 1). « 

„Starea de decadenți economică a acestei populatiuni, 
care s'a început o dată cu introducerea înstituțiilor euro- 
pene în !fra ndstră, e precară, e ingroeitdre, cel putin în pâriile pe care le locuesc şi pe care le visitez eu. Când 
trăiam in Bucuresci, "mi făceam ideie, despre starea 
populaţiunei rurale, numai după cărți şi jurnale. Nu 
eram insă nici atuncea optimist in ideiile mele despre 
viţa ţăranului nostru. Credem şi atuncea, adânc că mi- 
seria n6stră este mult mai inaintată de cât miseria din 
i6te ţările din Europa, ba chiar de cât miseria din 'Tur- 
cia,! Ei, toemai acum eu văd, că, fiind in Bucuresci, eu 
eram optimist mare in părerile mele despre starea j&ra- 
nului Român. Sunt proşii, ticăloşi seu de cea mai rea, 
credinţă aceia cari die, că in România nu există prole- tariat! proletară sunt cea nai mare parle din locuitorii poporaţiunei rurale! şi nu proletari de aceia pe cari 

„cunâsce' Europa apusană, ci prolelari, de 5 sta 10 or; mai. înaintați în miserie. Nici un proletar, în Europa, nu 
i înainte. La noi, enorma 

“Şi are munca vendută cu cinci an 

  

1) D-rand Sabin. «Epistola citată,>
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majoritate, 90 la sulă, din înproprietăriţi, "si-au vândut De 4—5 ani ttă munca, cât o pot face in timpul priin- cios al agriculturei. Dintr?o sută gospodari ferani, mai ales cej împroprietăriți, abia 15 “și plătesc dările fără a fi siliţi scu st'şă vendă pământul cu care au fost impro- prietăriți, stu vitele trebuincidse agriculturei, stu munca mâinilor, pe câte 4, 5 ani inainte. Pe urmă, nici intro teră din Huropa, muncitorul, nu'şi vinde munca cu pre- (uri aşa de barbar scădute ca la noi. Aceia insă, ce cu deosebire trebuie să interesede pe bunul şi adevăratul patriot român, ceia ce trebuie să] ingrijescă, să tur- bure şi să] inspăimente, sunt infiorătârele condiţii hy- gienice, sub care poporaţiunea nâstră rurală, duce o existență din cele may miserabile, o vi6ţă din cele mai ticălâse! Etă pentru ce numărul in genere al Românilor din România descresce pe fie-care gi! Etă pentru ce Românii degeneredă, Mor, pier, cu incetul, dispărând de pe fața pământului !..... Când văd cu ce se hră- nesc țăranii nostri, când văd că copii, abia luaţi de la (iţele mumelor, se hrănese numai cu mămăligă, când Ved locuințele ţăranilor nostri, inţeleg cifrele din tesa Doctorului Agapie, cifre care constată o descrescere continuă a poporului Român, de la 1859 şi până in dilele nestre. Anul 18591... acesta este anul de când cei mai mulţi, de la NO), incep a număra era anilor de regenerare a României, de fericire şi de consolidare a statului român, cu un cuvânt, „era de organisare ! « şi tot acest an, „acest an 1859,“ este anul de la care sE incepe mortalitatea cea mare a Românilor, peirea lor depre faţa pământului, descrescerea şi degra- darea. lor fisică! Ce insemn€dă 6re acestă mişcare po- 
aa
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litică a ţărei nâstre, şi degenerarea şi mortalitatea in- 
fricoşată a poporaţiunei ei? Oare reorganisarea va, să dică 
mârte?! Ciudat lucru: de la acest an, statul român se 
organis6dă, se consolidâdă, pe fie-care di; se inbogă- 
țesce cu căi de comunicaţie, se inpodobesce cu liber- 
tăţi cetăţenesci şi cu instituţii europene; in fine de la 

acest an statul român se aproprie incetul cu incetul 

in exteriorul stu de statele europene, şi tot in acelaşi 

an, incepând mortalitatea, descrescerea Românilor merge 

din an in an sporind! ! In anul 1859 avem 57 '2 morţi, 

la o sută născuţi; in 1872 avâm 95'» morţi, lao 
sută născuţi; şi în 1873, vai! au fost 1007 morţi, 
le o sută născuţi!! Da, stimate prietine, punând în 
comparaţie aceste cifre, cari mărturisesc, pe de o parte, 

peirea treptată a naţiunei nsire, iar pe de altă parte 

considerând inavuţirea ţărei cu instituţiuni europene, 

care de care mai costisitâre pentru naţiune, eu de mult 
am ajuns la ferma convingere că: „introducerea, insti- 

tuţiunilor“ şi reformelor europene, in acea formă in 

care “au introdus la noi, a fost o greşală enormă, o 

r&tăcire funestă din partea conducătorilor naţiunei n6s- 

tre. Aceste inovaţiuni n'au întărit națiunea n6stră, ei 

din contra au slăbit'o, răspândind sărăcia, micşorând nu- 

mărul Românilor, lăţind depravarea, apatia şi scârnă- 

via moravurilor, în tote păturile socieiăţei române! 

Ei bine, când națiunea descresce şi nemul românese 
se stinge, acesta nu va să dică nici consolidare, nici 

civilisaţie, nică progres, ci ce-va cu totul contrariu ..... 

Vreau scumpe amice să fiu bine inţeles. Eu nu sunt 

contra, instituţiunilor bune, de regenerare şi de progres, 
nu sunt asemenea contra libertăţilor de tot felul, mai 

ales când ele, nu numai se seriu şi se die, după cum
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se intâmplă mai tot-da-una, der când ele se şi fac şi 
se gustă de către toţi. Sunt insă contra formelor cos- 
tisitâre, nesuferite pentru ţeră, sub care aceste insti- 
tuţiuni s'au introdus. Oamenii de stat trebuiau să nu 
copieze acele instituțiună europene, ciici pentru acesta nu 
se cere mult talent, nici multă muncă ; din contra ei tre- 
buiau să cugete a sădi în acestă (ră nişte aşegeminte 
potrivite cu avuţia ei, cu gradul ei de desvoltare econo- 
mică 1). La noi insă ce se face? Producem cura produceau 
societățile primitive, şi cheltuim pentru instituţiile n6stre, 
cum chelţuiesce Englitera, Francia s6u (lermania,! Neapă- 
rat că, prin acest sistem, s'a pus in cea mai sigură 
primejdie existența naţiunei Române; Şi 6tă de ce se 
nasc 100 individi şi mor 100 îh!!..... Liberalii nos- 
tri, acum la putere, nau făcut nimic pentru indrepta- 
rea râului, şi după cum %-am vădut in Cameră, ei nici 
nu sunt capabili a face ce-va. Puținele persone oneste, 
din numărul lor, se pierd, ca picăturile de plâie in 
mare, fără nici un folos pentru naţiune şi (ran, ast- 
fel că, viitorul ţăranului şi prin urmare al naţiunei, 
este invăluit în nuori intunecoşi, trişti şi grozavi pen- 
iru densa! Răsări-va 6re şi pentru România adevăra- 
tul sre al regenerărei s6le?..... Etă intrebarea ce "ţi-o 
voiu face tot-d'a-una ?).“* 

  

i) Oamenii de bine au brevădut de mult acest rău, dâr cine se putea inpotrivi celor ce cu ori ce preţ voiau să maimuţărim streinătatea, «Crede-mă, Domnul mea, arborele libertăţei nu va da, fmete bune şi folositâre de nu va indeplini condiţia să crâscă, cu incetul şi să'şi întindă adine rădăcinile în pământul patriei; iar când se va presădi în grabă din loe strein în ţera Română, arborele acesta şi chiar când s'ar uda cu sân- gele mai muitor generaţii, nu va produce de cât fructe amare, câte-va "ramuri ofilite; şi pentru că nu va avea rădăcini in pământ, '] vei vedea căgând la prima suflare a vântulu: ai.» | 
:) N, Codreanu, Puesei, Moldova, 1877. 

  

    

3) „Amicilor şi inamicilor mei“ 1856, de Principele D. Ghica,
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ŞI aşi putea dice ca şi autorul engles că: 
„Puţine pers6ne dintre noi sunt astă-di care nu cu- 

nosc până la un punct Gre-care miseria ne spusă a 
claselor sărace, suferinţele neaudite produse prin o 
muncă excesivă, prin lucrări insalubre, prin salarii in- 
fimi, r&uri de care geme țera nestră e 

Der câli vid, fără a videa, câţi aud fără a audi, şi 
câți nu vor nici a audi nici a videa! E greu lucru a vi- 
dea fapte de cari suntem responsabili. Şi să nu uităm 
că din causa sărăciei nâstre, va. resulta pierderea, 
n6stră. 

De aceia să şi pune aşa mare preţ ca să sărăcim 
cât mai iute. 

„SE ne gândim bine că un popor sărac “nu pdte trăi 
inconjurat de popdre bogate, că civilisaţia este cu nepu- 
tiniă unde nu sunt midloce, că mai ales de când dm de- 
venit neatârnaţi greutăţile statului nostru s'au indoit cel 
puțin, decă nu intreit 2).* 5 

S& videm acum deca in adevăr tote acele degradă- 
tre rele de care suferim, sunt scu nu, consecinţa ne- 
discutabilă şi neevitabilă a miseriei, pentru a putea in 
urmă trage două conclusiuni fârte importante. 

Decă relele de cari suferim sunt datorite miseriei 
n6stre, atunci nu noi, nu elementul Român e respon- 
sabil, der acei ce au provocat acâstă tristă stare econo- 
mică în ţeră, 

Al douilea, cunoscând numai bine o causă, vom pu- 
tea util a'i aplica remediul. 

Căcă, ori-ce causă are efecte, ork-ce efecte, tradând o 
  

? «El6mente de scitnce soeiale,> pagina, 334. 
2) Xenopol. «Conferinţă la Atheneu.> 1880.
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causă, pentru a le inlătura, trebuie a inlătura causele 
ce le produc. Alt-fel ori-ce sacrificii sunt inutile. 
„Am vădut că efectele miseriei asupra populaţiunei 
unei ţări sunt multiple. 

Asl-fel în ordinea socială avem următrele *): 
Celibatarismul şi insurătorile puţine cari sunt un efect | 

al miseriei. 

Când cine-va nu are ce mânca, când scie că nu va 
avea cu ce să nutrescă familia, bine inţeles că el nu 
se va gândi la insurătore, 

Marea majoritate a populaţiunei Române, fiind in 
ast-fel de condiţii, de sigur va fi forţată a urma acâ- 
stă lege. 

Nesiguranţa migl6celor pentru existenţă de care unii 
dispun pentru moment, din causa posiţiunilor biuro- 

cratice ce Românii sunt forţaţi a avea in ţâră, pro- 
duc acelaşi lucru. 

Miseria d& este o causi de inpiedicare a căsătoriilor 

şi o causă de indemn fatal spre celibatarism. 
Etă de ce unia, profundi cugetători au ajuns la ur- 

mătorea conclusiune: 

„Omenirea nu pote face alt ce-va de cât a alege 

intre sărăcie şi celibatarism.“ 

Acesta din causă că cu puţine midlâce, cine-va pâte 
lesne trăi singur, va duce insă o viaţă miseră, insurân- 
du-se. 

Şi s& nu uităm că sărăcia e ce-va relativ. Căci st- 
răcia, absolută e mortea. | 

Sărăcie se numesce şi pierderea prea bunului traiu, 

şi pierderea abundentelor midlâce de viaţă. 

1) Vedi pagina 355. 
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„ Sărăcie este şi lipsa de cele necesare, când nu avem cu ce ne nutri. 
T6te acestea insă, produc acelaşi efect, care este piedica pusă insurătorilor. 
» Celibatarismul, este causat prin dificultatea de a hrăni 'o familie, prin tema de a pierde ceia ce se nu- mesce o posiţie socială. Lucrătorul vede că, dâcă va 

avea 0 numersă familie, va fi probabil, obligat a munci mai mult şi de a trăi maţ rău. Clasele mai 
avute observă că insurătârea % pune in primejdie de 
a scoboră in scena socială şi de a duce greutăți pe- 
cuniare, Toţi sunt forţaţi în acest mod de a intârdia 
insurătârea seu de a se abţine cu totul; der aceste 
motive de prudenţă influențedă cu deosebire asupra 
clasei ce stă mai bine, în parte pentru că ea are maj 
mult de pierdut, in altă parie din causa midlâcelor ce presintă prostituţia, 1.“ 

La noi s'a pierdut chiar strictul necesar in mare 
parte, de aceia dâca nu acum, der in curând, vom 
avea o crisă teribilă, crisă ce va insemna pote pierde- 
rea nosiră. În urmă chiar cei ce aveau ceva, astă-di 
sunt forte jenaţi. 

Români capitalişti mari, născuţi de curând sunt de 
tot puţini, pe câna toţi vândătorii de chibrituri sunt 
bancheri ! 

La noi avuţia e in minus, e sărăcie; la streini din țera n6stră, ea e in supra plus. De aci progresul şi buna lor stare materială şi morală. 
Din acâstă tristă stare in care ne aflăm resultă der o mulţime de rele, 

  

"0 Elemente de scince sociale,» pagina 485.
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Prin lipsa de protecţie dată industriei şi comerciu- 
lui naţional, prin desvoltarea mare ce au luat diferi- 

tele ramuri administrative şi judecătorescă, etc., şi prin 

r6ua direcţie chiar dată tineritului, biurocraţia, ac6- 

stă resursă atât de nesigură mai ales la noi, este forte 

mult căutată, de ori cine scie a ceti şi scrie. Resultă 

insă un mare r&u social. 

„Din causa acestei nesiguranţe, funcţionarii tineri nu 

se mai ins6ră ci trăiese mai toţi in burlăcie. Fete cu 
zestre nu prea sunt multe şi ele apoi aşteptă bărbaţi 

cu posiţie; cele sărace n'au cine s& le ia, căci căsă- 

toria aduce copii şi bietul functionar, care are d'abia ce 

mânci el, din lefa lui cea atât de restrânsă, se feresce 

ca de foc ași ingreuia vita şi cu o progenitură 1.“ 

In acest timp insă streinii din era nostră, se ins6ră 
mult mai curend, şi în număr mai mare ca noi. 

Der nu moralităţei lor mai mare, se datoresee acâsta, 
Să nu luăm causa drept efect, şi vice-versa. 

Ei se insor maj tineri, se insor pe o scară mai 

mare, din causă că mai mari sunt miglâcele lor de 

vi6ţă ca ale nostre, din causă că ei nu sunt in mise- 

rie, şi ast-fel, ne inspăimântaţi de infiorătorul tablou 

al unei familii in suferinţele fâmei şi ale lipsei, ei „pot 

a se insura, trăi fericiţi şi procrea. 

Daţi midlâee Românilor, puneţi-i in posibilitatea de 

a lucra şi produce şi vor face tot ast-fel. Nu buna voinţa, 
Şi virtutea. le lipsesce, dsr lipsesc acei grădinari, cari 
să le facă să inflorâscă şi la ei. 

Căci : „Pentru ce se insoră Evreul de tenăr? pen- 

1) Dnu Xenopol. Conferinţa, s sa asupra «Stărei nostre interidre. Eco- 
nomia, funeţionarism > 1880.
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tru că posiţia sa, ori cât de j6să ar fi, este si- 
gură 1),* 

Din acestă lipsă de insurători, resultă rele forte mari, tele de care suferim enorm, rele insă de care nu sun- tem responsabili, după cum nu suntem responsabili nici de lipsa de insurători ce resultă din miseria în care ne aflăm. 
Ca fapt positiv s'a probat prin studiile D-lui Ber-_ tillon, resultatul fericit. ce insurătârea are asupra mor- talităţei. | 
Se scie că la noi insurătorile sunt rari, ast-fel că România ocupă locul a] 9-lea intre 13 state ale Eu- ropei 2). 

Etă cum putem atunci a ne explica marea n6stră 
mortalitate. 

De aseminea miseria producând şi la noi numer6se 
casuri de văduvie, (prin marea nâstră mortalitate), €tă tristele resultate ce se obţin in aceste condiţii, resul- tate vii în ţera n6stră, 

Insuraţi Necăsătoriţi Yădusi 
De la 30 ani la 35 mortalitatea 

este urmatârea. . . .. 100 169 984 > 398540 100 175 233 40-45 100 174 198 > 45-50 100 171 194 Putem videa ce-va mai desastros pentru noi, unde celibatarismul este aşa de răspândit, şi unde mârtea răpind un soţ, produc o mortalitate enormă !..... “Tot din causa celibatarismului naşce  concubinajul, 
1) D-nu Xenopol. ldema, 
2) Vedi pagina 39, 

iai
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atât de răspândit la noi”), chiar şi pentru cei insuraţi 

şi cu miglâce, in cât cu dreptul ni se pâte spune că sun- 

tem egali Turcilor, care cel puţin au seraiurile pe faţă. 

Concubinajul forţat, aduce concubinajul de lux şi 
depravaţia moravurilor. Relele se legă. 

Concubinajul, mai produce tendințe la aborturi. 
Nu sciu decă este ţeră pe lume care să sufere mai 

mult ca noi din acestă causă. 

Ceia ce produce desgust, est neruşinarea cu care ele 
se produc şi lipsa de iniţiativă a, justiţiei. 

Mai mulțe casuri de morte, a trădat publicităţei 
practica acesta, chiar şi in familiile cele mai avute. 

In Bucurescă şi laşi sunt persâne instruite, mai ales 
moşe, care fac aceste infamii. S'au acusat chiar me- 
dici. Rumsrea publică arată pe mai mulți. 

In popor chiar, sofranul, piperul cu ardeiu şi rachiu, 
ruta, masagiul forţat asupra abdomenului şi indirect asu- 
pra uterului, therebentina, gazul, sticla pisată, etc., etc., 
sunt frecuent usitate. 

Mâşele ce fac acest meşteşug, de ordinar Unguri- 
cele (casul procurorului Costinescu din Bucurescă ), 
mai tot-d'a-una se servesc de sonde uterine pentru a 
lovi oul. 

Justiţia ar trebui să se mai descepte şi cel puţin 
acolo unde nu este o causă scusabilă până la un punct, 
cum € miseria pentru familiile sărmane, ea sk apese 
cu t6tă greutatea sa. 

Toi ast-fel ar trebui să se combată celibatarismul 
mult răspândit la noi, şi din causa unui r&u curent 
ce e natural să fie in asi-fel de condiţii. 

1) Vedi pagina 46. 
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»Celibatarismul, fără causă legitimi,  avuabilă, ar 
trebui tare blamat, reprimat şi combătut publicamente, 
prin tote midldcele posibile, în o societate bine organisut”. 
Decă libertatea individuală este respectabilă, ea este cu 
condiţiunea de a nu strica nimărui, şi când o stare 
antiphysiologică este anormală, ca celibatarismul, Şi re- 
cunoscută atât ca rău făcătore şi nocivă individului 
cât şi ca imorală şi prejudiciabilă societăţei intregi, nu 
este permis acestia de a proteja şi a se apăra contra 
inimiculuj comun, lovind cu puterea legei pe acei ce 
rămân ast-fel fără causă avuabilă ee 

Un rău nu mai puţin mare ce resultă din celibata- 
rism este nascerea copiilor naturali, cari umplu uliţile 
s6u asilele, şi care in mare parte, chiar dâcă ajung a 
avea o bună instrucţie, le lipsesce educaţia, ce chiar 
in familiile nostre, din causa stărei de deprăvare in 
care ne aflăm, arare ori se capătă. In urmă ei sunt 
un fruct putred prin faptul că presintă o mortalitate 
fârte mare. 

„Mortalitatea copiilor găsiţi este enormă; viaţa me- 
diă a copiilor găsiţi este de 4 an: ae 

După un studiu făcut de Legoyt in 1854 se probâdă 
urmatorul fapt, relativ la mortalitatea mare a copiilor 
naturali, comparată cu a celor legitimi. 

Mortalitatea copiilor naturali 
pentru un copil legitin 

De la 0—tan . A 9.19 
soda . 1,94 

Media de la 0 la 2 an. . A 1,68 
  

  

  

) Mariage.—e Diet, annuel des progrbs msdicales, ete.» M. P. Garnier, 1879. Paris. 
2 Am. Tardieu. «Diet. d'hygitne publique.» Tome II. Enfants trouvts
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Prin urmare acestă mortalitate e aprope dublă. 
Celibatarismul este pentru Români şi o consecință 

a sarcinelor ce au către ţâră. 
Că, serviciul militar activ impune la noi, numai 

Românilor, desavantagele şi intârgierea căsătoriei. 
Nu e mai puţin adevărat că şi in serviciul armatei 

teritoriale se intmplă acelaşi lucru. Şefii adesea oră 
fac tot posibilul spre a opri insurătorile. 

La o horă, l6ngă oraşul Bacău, pe una din moşiile 
frumâse ce are domeniile statului in acest judeţ, un 
membru de la o inăltă curte..... intrebă pe o mulţime 
de tineri, curaţi şi cu cuprindere, de ce nu se ins6ră. 
Spre marea sa mirare îi se dete răspunsul următor : 
„Ne-am insura, D-le, der nu ne lasă D-nu căpitan.“ 
Cred că D-nu căpitan ar servi mai bine țâra, făcând 
contrariul ! 

Este cred inutil a mai arăta relele ce resultă din 
căsătoriile tardive. 

In prima linie vor da loc la copii forte adesea slabi 
şi fără multă vicţă. Numărul copiilor va fi fârte restrins, 
după cum restrînsă este la acea epocă, puterea gene- 
ratrice a părinţilor. 

Streinii nu fac ast-fel, putând a'şi permite insură- 
t6rea de tineri, 

De aceia cu drept cuvânt, D-nu Xenopol dicea in 
Conferinţa sa asupra stărei nostre, despre Evrei: 

pInsurându-se insă de tenir, când puterile nu sunt 
incă istovite prin o vidţi de burlac, însoțirea e produci- 
tore de copii numeroşi, din care vimene tot-da-una un 

“prisos peste generațiunea ce se duce.“
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La noi e contrariul, de aceia generaţia viitâre o Vor avea-o ej. 

Un r&u nu mai puţin mare, cu tâtă buna crescere 
ce s'ar da fetelor nâstre este imoralitatea ce decurge 
din o căsătorie în care soţul diferă mult “prin eta- 
tea sa. 

„De aci acele displăcute şi imorale, der justificabile 
pân€ la un punct, relaţiuni clandestine, ce videm ade- 
sea in societatea n6stră; de aci imoralitatea, conrup- 
ţia, depravaţia, divorţul şi pierderea tot o dată a on6- 
re, sănătăței şi averei! | 

Tot din aceste cause unite, resultă prostituţia, lu- 
Xul şi malatiile veneriene, şi în prima linie, lipsa de "nume capabile de a da o bună direcție copiilor lor. 

Causa principală şi aci ca in tâte cele-l-alte e tot 
miseria. 

Căcă : „ Miseria face să crescă prostituția clandestină 1). « 
Cu atât mai mult acesta e adevărat in o țâră unde 

femeia e deprinsă incă a duce vi6ţa orientală şi unde 
dânsa nemăritată, abia pole a'şi câştiga pâinea, prin 
lipsa de industrie, şi prin ocuparea multor ocupaţii 
propie ei, de bărbaţi. In urmă pot dice că nicăeri 
mai mult ca la noi nu ?i se pune mai multă piedică fe- 
meiei, a'şi câsciga pâinea in un mod onorabil. Seducă- 
torii şi conrumpstorii sunt. la fie-care respântie. 

Ce servesce ondrea în o feri, unde miseria majoritiţei 
e atât de simtiti, și unde Jradul moralei generale, ş al respectului femeiei, e incă sub zero! 

Din t6te acestea resultă, femeile ce ne având ce 
munci, cu ce se nutri, se nutresc cu corpul lor! 

1) Am. Tardieu. Tome 3, pag. 432,
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„Prostituţia ar fi, in fine, mult modificată, decă să- 
răcia ar fi inlăturată, dâcă femeile ar putea lesne câs- 
ciga visa lor.“ 

„Prostituţiunea este un phenomen singular.  Fap- 
tul că unele femei fac un comerţ de a vinde persâna 
lor şi acea intimitate delicissă pe care entusiasmul 
nostru "l-a sanctifiat intrun ideal poetic, şi nu'l schimbă 
pe iubirea şi fericirea mutuală, der 1 vinde pe preţ fix, 
acest fapt este extraordinar şi demonstră că este o 
diferință fundamentală in posiţia celor două sexuri. 

pc.. Marele cause ale acestui rău sunt deci ne- 
cesitatea plăcerilor sexuale, dificultăţile ce se Opun insu- 
rătdrei"), sărăcia femeilor şi modul riguros cu care ele 
sunt tratate ?).* 

Şi s& nu uităm că, prostituţia dă loc neapărat ma- 
latiilor veneriene. 

„Malatia care este intim legată prostituției, şi care con- 
stiinie flagelele cele mai teribile ale omenirei, este, fără 
contragicere, syphilisul 3).* - 

In capitolul special relativ la Malatiile veneriene, 
am vEdut intru cât suferim de aceste nenorocite afec- 
țiuni $). 

De asemenea, nu trebuie a uita, syphilisul, care este 
cea mai cumplită armă, a malatiilor veneriene. Căci : 

„Sunt puţine malatii de sigur care să producă, in- 
direct, atâtea morţi, dureri şi chinuri 5).“ 
  

1) Care e causa principală insă a scăderei insurăţorilor ? Miseria. Prin 
urmare şi aicea, causa principală, e aceiaşi, 

2) «El&ments de scince sociale» par un Docteur en în6decine. Traduite 
de Vanglais, Paris, 1876, pagina. 371. 

3) Am. Tardicu. Tome 3, pag. 443. , 

*) Vedi pagina 180. 

5) Elements de sciânce, sociale,
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Nu mai vorbesc nimie de . relele luxului, acesta e O cestiune de notorietate publică şi pe care D-nu Dr Fe- lix a atins'o atât de bine, cânda dis că: »Luzul des- frânat. aduce peirea naţiunilor 1).« 
Un rău 6răşi de cea mai mare importanţă resultă şi din inmulţirea divorţului la noi, fapt de care nu trebuie a ne mira. 
Divorțul trebuie să fie atât de numeros din mai multe cause. 

In prima linie e miseria, Unde e lipsă, e inăsprirea 
caracierelor, e dispută. Se nasce in fine desgustul, se pierde afecţia şi stima mutuală, şi resultă decadenţa, disoluția, divorţul. 
In urmă se mai adaogă lipsa de egalitate in vârstă a socilor, lipsa de bune exemple, imoralitatea publică, căcă se pune preţ a se conrupe femeile ce mai rămân 

oneste. 

Adăogaţi incă la acestea defectul de instrucţie se- ri6să şi mai ales de educaţie dată fetelor precum şi lipsa de ocupaţie de indată ce sunt măritate. 
In urmă prea multa facilitate ce se face divorţului, şi insărcinarea cu acestă forte delicată şi importantă afacere, de copii tineri, ce se află la tribunalele n6s- tre, unde divorţul adesea e sciut mai dinainte de D-nii membri, etc. 

Acestă disoluţie a legăturilor atât de sfinte are un efect mai depărtat. 
„Am audit mulţi Moldoveni *) plângendu-se de pu- ținul spirit patriotic ce animă locuitorii... Este per- 
a nn 

Esle per- 
î !) Vedi pagina 45, 

2) Putem tare bine dice Români.
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mis de a spera mult patriotism acolo unde spiritul de 
familie lipsesce ? 

Deca divorțul stu mai bine gis abusul de divori dis- 
truge spiritul de famile, nu trebuie acusat de a distruge 
sentimentul patriotic care procedă. de la sentimentul de 
familie *).* 

La facilitarea divorţurilor la noi, contribuie, nu nu- 
mai faptul că cei ce decid, sunt adesea nisce copii, ce 
nici nu sciu ce este familia, dâr şi din causa instruc- 
ției lor juridice in Francia. 

Acolo văd relele ce resultă din lipsa divorţului, şi 
cu desgustul ce capătă acolo, cu idea preconcepută, 
aprobă ori-ce cerere la noi, ţâră care avem divorţul 
der care divorţ trebuie să fie “papa de a opri relele ce 
decurg din unirea forţată, &r nu o causă provocătăre a 
imoralită;ei prin faptul slăbire; legăturelor familiei. 

Resultatele statistice ne arată de asemenea binefă- 
cătorea influenţă ce are insurătârea şi asupra suicidu- 
lui şi cât de plâns sunt efectele celibatarismului, in 
acest sens. 

Ast-fel la 100 de sinucişi insuraţi, conrespund 111,4 
ne imsuraţi, şi 956 văduvi. S6u unde, dâcă nu in 
o societate bolnavă şi in miseriă, divorţurile sunt mai 
mari şi mortalitatea de asemenea fiind crescută, şan- 
sele văduviei crescute ? 

Etă der şi in acest cas, de ce sinuciderile sunt maj 
frequente la noi. Cel ce se sinucide, în mare parte e 
forţat de condiţiile sociale. 

Etă de ce in ţâra nâstră se sinucid mai mulţi Ro- 
mâni şi forte puţini streini s€u Israeliţi. 
  

1) Dr Eugene Legtre, «Trois mois de sejour en Moldavie,» pag. 15.
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ŞI să notăm că sinuciderile la noi, mai că nici nu 
se cunosceaii înainte. 

Şi s& nu uităm că intre cei 100 sinucişi insuraţă, 
majoritatea se recrutedă tocmai printre cei ce nu au 
copii. 

S'au am vădut că pentru a avea copii trebuie a 
avea midlâce. Românii n'au midloce, de aceia au co- 
pii maj puţini. 

Tot din acestă causă der, sinuciderile insuraţilor 
sunt mai frequente la ei, 

Influenţa salutară a insurătorei se adeveresce cu 
deosebire in ce privesce alienațiunea mentală. 

La 10,000 locuitori neinsuraţi numărul alienaţilor 
se ridică la 3,68; la acelaşi număr insuraţă, el scade 
aprope pe jumstate la 2,02! 

Etă de ce in ospiciele n6stre suni, fârte puţini streini 
seu Ovrei! 

Căci alt-fel ceşti din urmă cu caracterul lor inşelă- 
tor. şi reutăcioşi cum sunt, dâcă nu sar insura, ar 
da resultate triste de tot in acestă privinţă. 

Resultă der din tâte acesiea, următorele fapte, ce le 
insuşesc numai streinii la noi. 

» Omul însurat are şanse de longivitate superidră ace- 
lor a celibatarilor, si cu deosebire a celui a omului vt-. 
duv. EI este mai putin expus la sinucideri și la aliena- 
țiunea mentală, el este în fine superior din punctul de 
videre al moralităţei, după cum o stabilescii cifrele crime- 
lor şi delictelor imputabile fie Omenilor însuraţi, fie celi- 
batariloy 1). « 

          
  

1) A. Proust. « Trait6 d'hygitna publique e privta.>
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In ce privesce relele ce decurg din o alimentaţie in- 
suficientă, unită cum e casul la noi, la. o locuinţă, in- 
fectă şi la o inbrăcăminte redusă la cea mai slabă ex- 
presie, le-am vădut in capitolele ce am consacrat acestei 
părţi 5). 

Asemenea am văgut -şi relele ce decurg din aceste 
triste condițiuni de visţă, intre care in prima linie 
trebuie a pune alcoolismul ?). 

Ca resultat demographic, din tote aceste lipsuri so- 
ciale scu physiologice, ce decurg din râua n6stră stare 
economică, resultă : micşorarea numărului nostru. 

Unul din simptomele acestei stări este şi sterili- 
tatea, 

Malthus a spuso ântia, 6ră şi a demonstrat?o că 
sterilitatea este o malatie datorită miserici. 
Că : „Fecunditatea se găsesce de aseminea in raport 

cu avuția alimentațiunei. Ordinele monastice impuneau 
călugărilor şi călugărițelor regimul vegetal şi lungi ab- 
stinenţe, pentru a le scădea energia lor prolifică. Re- 
suliă din documentele statistice, că numărul concep- 
ţiunilor este mai slab in post), 

Atunci, nu rasei nstre st atribuim sterilitatea nâs- 
tră, relativ cu streinii, der postului constant. ce face ele- 
mentul Român, atât din causa religiei (şi ce post ! ) pre- 
cum şi din causa lipsei ! E 

Tot ast-fel, D-nu Gaspard, in darea de sâmă ce 
face despre fâmetea de la 1816 şi 1817 din Francia, 
arată că in multe din -comunele ce au suferit, con- 
  

!) Vedi paginele 223 gi 320. 

2) >» pagina, 289. 

3) A, Becgăerel, <Traitâ 6l&mentaire d'hygine > 1977, Paris. 

25
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cepţiunile au fost in timp de trei luni, cât ea a durat, 
pe jum&tate mai puţine, de cât ceia ce avea loc trei luni inainte şi in urmă, 

Fâmetea, e ce-va relativ chiar, căci f&metea absolută 
e mârtea. Noi suferim o fomete continuă. Concepein dev şi nascem mai puţin. 

- 
Momentul ultimei fasă de viSţă al unui popor, 

inainte de totala sa stingere, se manifestă in prima, 
linie” şi prin degenerarea physică, a acelei rase. 

Intru cât acesta este s6u nu adevărat pentru noi, 
am v&dut'o în capitolul special, in care am desvoltat 
acestă vitală cestiune 1. | 
Am văqut că nouă, nu ni se pâte de loc aplica ur- mătorea, justă observaţiune. | 
„Pretutindinea unde populaţia rurală nu este cu- 

fundată in miserie, sănătatea, radiaqă pe feţele viguro- 
şilor locuitori de la jeră; vedem acţiunea aerului cu- 
rat şi a exerciţiului salutar in obrajii lor rumeni şi in 
corpul lor robust; simţim plăcere a asculta acele vesele hohote de ris, semnul unej sănătăţi inflori- târe 2). 

Din contra in tâte părţile la noi, nu videm de cât ruină, miseriă, degradăţia morală şi physică, pretu- tindeni, dâr numai la elementul indigen. - 
Şi acâstă miseră stare merge crescând in raport di- reci cu buna desvoltare a, streinilor imigraţi la noi, şi cu reua, conducere a 6menilor nostri, numiţi „de Stat.« Clasa avută, şi chiar clasa cultă din ţeră, pare incă a se indoi de critica fasă socială Şi naţională in care _ ÎN IN 

  

1) Vegi pagina 106. 
2) El6ments de scitnce sociale.
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ne 

suntem, să nu - uite insă, după cum dice un distins 
scriitor modern, că : ! 

„O clasă 6re-care nu pâte mult timp să se bucure 
de fericire dâcă altă clasă este miserabilă. 'Timpuriu 
s€u târgiu simpatia le va uni intrun destin comun de 
fericire scu nenorocire. « 

Unul dintre relele produse prin sărăcie este in prima 
linie şi mârtea prea matură, de unde o cifră mică in 
termenul vieţei mediă a locuitorilor. ce se află in ast- 
fel de condițiuni. 

„Sărăcia este recunoscută de aseminea in un mod 
universal ca cel mai mare din relele societăței, pe când 
se dă puţină atenţiune morței premature, ast-fel că 
este mai bine, in sensul practic, de a lua parte pen- 
tru tot, şi a se servi de cuventul „sărăcie,“ sn loc de 
termenul „morte prematură 1). « 

Mare d'Espigne, a demonstrat că vârsta mediă, a 
personelor ce dispun de miglâcele de vi6ţă, se ridică 
cu 10 ani mai mult, asupra mediei generale. Din con- 
tra mortalitatea anuală a, celor lipsiţi pote scădea a 1 
pentru 100 locuitori. 

Casper, de la Berlin, in urma unui studiu minuţios 
făcut, probedă că şansele de visță sunt de 2 ori mai 
mult pentru avut de cât pentru s&rmani, căci la 70 any, 
din 2 numere iniţiale de Gmeni egale, rămân dublu 
intre cei cu midlâce. 

La 85 ani ei intrec cu trei. 
La 90 ani intrec cu 4 numărul celor rămaşi vie- 

țuind din grupul celor lipsiţi de midlâce. 
Villerme, de mult a demonstrat că : „Visţa se mă- TI i ia ———— 1) <Fl&inenta de scionce sociale.> Pag. 470,
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s6ră după midlâce.“ EI a probat chiar că 1000 lo- 
cuitori avuţi dau o mortalitate de 68 decese, pe când 
la acelaşi număr dă cei lipsiţi de midloce. 233. 
_Etă de ce şi la noi mortalitatea, este atât de mare, 

şi de ce phiysia s'a intins aşa de mult in cât anua] 
numai in Bucuresci mor câte 800 individi. 

„Relativ la phtysia pulmonară, d-sea crede că nu 
e bine a ne măguli cu ideia că mortalitatea de la noi 
nu esie aşa de mare ca in streinătate; der pentru a 
videa mai bine răul in care ne aflăm in acesti punct . 
de videre, să ne uităm numai cu 10 ani de gile în urmă, 
pentru a videa cât e de mare diferinţa ').* 

Miseria dâr „este destrugătore a vieței omului, după 
cum buna stare (avuţia) este preservatricea a 

Resultatele marei mortalităţi a locuitorilor mai lip- 
siţi de midlâce, sau dovedit şi prin statistica aron- 
dismentelor din Bordeaux şi Paris. 

Ast-fel, populaţia arondismentului al II-lea din Pa- 
ris, unde este Bursa, de şi este aglomerată, dâr fiind 
că se nutresce bine presintă o mortalitate de 13 la 16 
pe an la 1000 locuitori. 

Populaţia mai s&rmană din arondismentul al XIX-lea 
(Buttes Chaumont), de şi mai puţin compactă, pre- 
presintă o mortalitate de 25—31 pentru 1000 lo- 
cuitori, 

Cine formegă nu numai in Bucuresci, der in tâte 
oraşele şi satele n6stre quartierul Bursei, dâcă nu strei- 

  

1) Dr Râmmniceanu. «Societ., Sciinţ. Medicale din Bucuresci,> 12 Noem- 
bre, 1879. ! 

2) Michel Ltvy. <Trait d'hygitne.> Tome second,
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nil şi in mare parte Ovreii!..... Românii sunt par- 
tea a doua! 

Un fapt de cea mai mare importanţă sunt observa- 
ţiile făcute de Villerme la Mulhouse in Francia, intre 
anii 1893—1834. 

D-sa ajunge la resultatul următor în ce privesce 
visţa mediă a lucrătorilor şi a stăpânilor (patrons). 

Viaţa mediă a stăpânilor este de . . . 28 ani 
» „.. a lucrătorilor celor mai bine 

plătiți este de . . . . 10, 
> „a celor mai rău plătiţi este de 15 , 

Seu excludând marea mortalitate a copiilor din anul 
ântâiu, resultatul său a fost următorul : 

Visţa mediă a stăpânilor . . . . . . 43 
> „ alucătorilor. . . , . . 15 

Va să dică ea este de trei ori mai mică, în condi- 
țiunile cele mai bune. 

S6u cine sunt patronii in ţera Românâscă? Cine se 
află in capul bancelor, societăţilor de exploatare, ma- 
relor intreprise, şi a diferitelor ramuri chiar ale indus- 
trieă, ca cismari, hăinari, modiste, etc.? 

Streinii! Cine sunt ucenici, cine cară apă Ovreilor 
in Moldova, streinilor in Bucuresci, dâcă nu Românii ! 

Putem dâr teoretic trage conclusiunile ce au resul- 
tat din datele statistice ale lui Villerme, date, ce se 
presintă şi în studiile n6stre 2). 

Decă, efectele miseriei sunt triste in ce privesce re- 
laţiunile sexuale şi cerinţele physiologice, nu mai pu- 
țin insă ele lasă de dorit in ce. privesce moralitatea, 
societăţei puse in aceste condițiuni. 

1) Vegi paginele 64 şi 87.
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Că : 

„Ce este virtutea scu ori-ce altă consideraţie pen- 
tru cei cari nu au pâne? Este un cuvânt, un cuvânt 
crud, care nu servesce de cât a face miseria mai .te- 
ribilă şi mai amară 5.4 

Am vădut că în prima linie miseria este un mare 
obstacol la insurători. 

Din acestă stare socială anormală, care pune in con- 
diţiuni excepţionale datoria ce avem către funcțiunile 
nostre genitale, am vădut forte multe rele ce resultă 
direct, | 

Tot din acest obstacol adus căsătoriilor mai resultă 
incă un mare prejudiciu social, inmulţirea persânelor 
ce cad sub greutatea, legilor. 

Căci : 

„Cu cât familia este maj complectă, cu atât in- fluența sa este salutară şi protectrice, şi paternitatea 
are influenţă asupra criminalităţei 2).* 

Ast-fel nu numai că societatea şi familia pierd din 
acest cas un membru, der el cade incă in sarcina 
greutăților statului, umplând aresturile şi ocnele a că- ror intreţinere ne costă forte mulţi bani. 

Se scie, graţie lucrărilor distinsului medic frances Bertillon, ce influenţă fericită are căsătoria asupra in- puţinărei crimelor, 
Ast-fel, criminalitatea celibatarilor fiind luată la 100, aceia a bărbaţilor căsătoriţi este nu mai de 49,25 pentru crimele contra persânelor, şi de 45,50 numai, in ce privesce atentatele contra proprietăței. 
a o 

      

1) «El6ments de sciânee sociale.» Pag. 338. 
2) Lacassagne Lucrarea, citată, -
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Femeia, din causa stărei n6stre actuale, are o po- 
'siţie şi mai periclitată prin nemăritiş. 

Etă de ce ea este mai curend dusă a face acte re- 
probaie de morală, când căsătoria nu” asigură buna 
stare, s6u cel puţin strictul necesar. 

Femeia, graţie nouă şi fisicului ei, pote tot-d'a-una 
cădea mai jos, 

Ast-fel că, acelaşi număr de locuitori, bărbaţi insu- 
rață, capabili de a produce 100 acusaţi, va da. 170 prin- 
tre celibatarii masculi, pe când pentru sexul femeiesc, 
numă&rnl ce produce 100 acusate măritate, dă 240 ne- 
măritate. | 

„Acest raport, pe care Bertillon 1 numesce gradul 
de preservaţie de crime prin insurătore, este de 1,7 
pentru Gmeni, şi se ridică la 2,45 pentru femei e 

Etă cum tot distinsul Bertillon demonstredă. in ar- 
ticolul său asupra insurătorilor din „Diet. encyelope- 
dique“ relaţiunea ce esistă intre criminalitatea şi sta- 
rea socială a individilor in genere, 

Crimele contra, pers6nelor : 

Celibatari e 103 
Insurai e B 
Vidu n. 65 

Crimele contra, proprietăţei :; 

Celibatari n 153 
Insurați o. 69 
Văd n. 46 
    

1) 4. Proust. «Trait6 d'hygidne publique et privea.» Paris, 1877.
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Prin urmare dâcă criminalitatea a crescut forte mult 
la noi, in raport cu tote cele-l-alte cualități negative ale societăței nostre, să nu ne grăbim a acusa societa- tea n6stră,. căci ea nu pote fi responsabilă pentru ac6- stă tristă stare morală, de cât în atat cât ar fi contri- buit ea 6nsăşi la mărirea miseriei. | 

S6u, cum vom videa, că nu ţ&ra, prin urmare nu poporul Român, este causa miseriei in care se află, - să nu ne grăbim a% arunca disprețul ; der demni fiind mai bine de compătimirea, nostră, să cercetăm origina răului şi să căutăm al remedia pe cât ne va fi posibil Cu. mai multă dreptate putem dice noi de majori- iatea populaţiei ţerei n6stre următorele, scrise de un distins medie engles relativ la efectele miseriei, din care reiesă, neputința populaţiei ce se află in ast-fel de condiţii de a fi la inălţimea cerinţelor impuse prin o morală rigurâsă, | 
„Educaţia, religia, ideile politice seu sociale, le sunt necunoscute : ceremoniile cultului, solemnitatea desba- terilor parlamentare, pompa şi gloriele sciinței, tote vesultatele atât de lăudate de progres şi lumine, nu sunt in ochii lor de cât o mascaradă jucată pentru edi- ficaţia bogaţilor. Ce importă tâte acestea omului care nu p6te obţine destulă mâncare, chiar dâcă se omoră - lucrând. A cerca să înşeli miseria prin alt ce-va de cât prin pâne, este o deceptiune inutilă şi crudă. Pentru den- sul tote cele-l-alte bunuri, tâte cele-l-alte plăceri ale vieței nu sunt de cât un vis, şi nu esistă dâcă nu'şi „pote procura alimentele cele” dântâi necesităţi a vie- jei, seu decă este nevoit a lucra maj mult de cât % permit puterile s6le pentru a le obţine.“



  

Etă tabloul imensei majorităţi a populaţiunei n6stre 
nu numai rurală, dâr chiar şi urbană. Ce devine d& 
moralitatea in ast-fel de condiţii?! 

Un r&u insă aduce pe altul. 
Ast-fel miseria şi celibatarismul, aduc contraven- 

țiile, delictele, crimele. 
Deţinerea acestora, produce asupra populaţiei inchi-: 

sorilor o mortalitate, de trei ori mai mare după calcu- 
lele lui Bertillon, de cât mortalitatea indivigilor de a- 
ceiaşi etate, ce sunt in starea de libertate. 

Secu cine sunt in miserie, cine sunt celibatari, cine 
suni prin urmare deţinuţii în ţâra n6stră?..,99 '/2 la 
sută sunt Români!...., Ei der şi atunci când sunt puşi 
a se corecţiona mor de 3 ori mai mult ca cei ce le pro- 
duc miseria in care se află. 

Nu voiu mai reaminti nenumăratele epidemii de ty- 
phus ce domnesce endemice in aresturile n6stre. 
ME voiu mărgini pentru moment cu următorele ci- 
tațiuni: 

„La priimirea serviciului am găsit 400 individi de- 
ţinuţi in acest penitenciar, Zintre care 100 (1 la 3) bol- 
navi de scorbul. Epidemie care a durat 5 luni aprâpe, 
terminându-se in acest timp cu 80 morţi din 300 bol- 
Ravi. 

In 1873, la inceputul lunei Mai, pe când in Craiova 
şi judeţul Doljiu nu exista nici.o umbră de choleră, 
în acest penitenciar au cădut în o singură di 3 individi ).“ 

pace In luna Decembre epidemia .de tiphus a luat 
proporţiuni enorme, aşa că am avut 139 bolnavi, din 
  

  

!) «Câte-va cuvinte asupra causelor epidemiilor din penitenciarul Buco- 
vă.» Dr Roskovski, Bucuresci, 1879,
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o care 94 au Succombai, ceia ce făcu ca arestanţii să se revolte cerând transferarea lor în un alt penitenciar 1), « Nu mai vorbese de modul înfect cum sunt ținute penitenciarele n6stre, Acum doui ani D-nu Kogălni- c6nu in urma unei inspecții ce a făcut, a dovedit că in multe casuri, cei ce adminastrau regimul crimina- lilor erau adesea maj criminali ea ei. 
De aceia in loc de a moralisa, aresturile nâstre omâră s6u viciasă mai mult, 
»Ori-ce bilă întercurentă curăţă 9—10 la sută pe an şi 20 la sută se întore cu înfirmităţi consecutive scorbu- tului şi tuberculosei, după ce "şi-a făcut pedepsa *).« Căci 6tă ce se pitrece in casurile acestea, graţie in- teligentei n6stre administrații. 

» Cadavrele pent la îngroparea lor zăcea prin coriddre şi curte (aprope printre cei senătoşi ceia ce şi făcuse pe ace- stia să se revolte , lucru ce ma făcut a cere înființarea unei Camere mortuare, însă cererea Mea -a remas nesatisfăcută, pentru că nu erau încăperi nici pentru cei vij 3),* Acesta, are insă un rău şi mai mare în faptul că populația oraşelor, armata mai ales ce pădesce, cade victimă a, acestor epidemii. 
Cine nu'şi aduce aminte de typhosul de la Telega din 1865, când câte-va companii de soldați, cu ofi- cieri “şi medici, fură victime ), | Anul trecut din 300 condemnaţi, dilnic zăceau de aceiaşi malatie 40. Ce” dreptul medicul le dedea ... : limonadă. - 

1 Roshooski. Lucrarea, citată, 2) Idea, 
3) Jdem, 

, 4) «Eiude sur le tiphus.» Dr Andritiano, 1868, Paris, 
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Cam in tâte, graţie bunei n6stre administrații, ajun- 
gem la un resultat contrariu, de cât la acel ce ar tre- 
bui s& reuşim. 

In. ordinea morală vom avea rele de tot grave, care 
la rândul lor vor produce efecte tot atât de triste. 

Miseria nu numai opresce căsătoria, şi: dă nascere 
relelor ce am vădut până acum, -der tot ea desvoltă imo- 
valitatea şi propagă vițiul. 

Ea opresce instrucţia ; direct, prin lipsa de midlâce, 
“indirect prin disoluția familiei, sedlei şi bunelor intre- 
„prinderi. Şi ce devin re bunele moravuri, educaţiu- 
nea alesă, in o familie neinstruită, şi miseră? 

Faptele de tote gilele ne pun in faţă, cu aceste triste 
efecte. ale stărei nostre actuale. 

Căcă dâcă am admite incă posibilitatea unei bune 
instrucţii în ast-fel de condiţie, ce ar deveni insă ace- 
ste persone fără educaţie? Ea este totul! Ea face pe om 
Şi cetățen! Ea se capătă. insă numai in familie, de aceia 
pentru mine familia este totul; fără familie nu pot 
concepe nici societate, nici naţiune, nică stat; şi maj 
pre sus de tâte, nu pot concepe moralitatea şi pro- 
gresul / | 

Dică-se ori şi ce, admită-se posibil şi fârte natura], 
pote, până la un punet Gre-care, lipsa de Sai, scu Statul : 
Planeta, Păment, tâte ar putea ami trece prin cap, cum 
a, trecut şi la alţii. | 

Der nu pot prevedea fără familie nici chiar exis- 
tenţa speciei nostre, de cât pote ca a celor-l-alte ani- 
male. a 

Familia, a fost carta de intrave a omului spre progres, 
PFamila, este viitorul, -buna stare.
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Suprimai. familia 3. întunericul, barbaria, anihilația se presintă. | 
Etă efectele directe ale lipsei de morală in relaţiile sexuale, tă, efectele depărtate ale miseriei. Efecte triste ce din nenorocire au inceput chiar a se produce. 
Un amic al meu, vorbind despre cele ce se pitrec in unul din oraşele ţărei, 6tă ce'mi scrie: 
„Cât despre moralul femeilor ...... este forte decăzut, Tinerii? % las... Nam nimic de dis... căci „cum e Muma ; +, şi copilul!“ 
Femeia, care are la noi 0 greutate mai mare pen- a'şi aduna midl6cele de vi6ţă, va cădea mai tare. De aceia ea, este adesea forte cădută, 
„Mai ântâiu multe fete vădend că aşteptă in dadar aşedarea, lor onestă, vor cădea, şi căderea unei fete este in tot-d'a-una o lovitură dată moralei : slăbinduse mo- _ ralitatea publică va, resulta o relăsare a legăturilor de familie şi divorţurile vor mina familiile intemeiate, pe când căsătoriile cele rare vor inlocui atât de necomplect golurile lăsate de acele ce se desfac. Tăte acestea voș avea însă de resultat final scăderea poporatiunei, care arată întrun chip vădut că morala nu este 0 zadarnică închi- chipuire şi că de la păeirea principiilor ei atârnă chiar vicța fisică a îndividilor 1). 

In societatea n6stră, in sânul familiei, cântate de poeţi şi moralişti, visul omenilor de bine, se pitrec adesea-ori lucruri ingroditâre. 
Care este insă causa. Miseria şi consecinţele sele. » Pretutindeni. vom găsi străcia, munca escesivă, lipsa 

PR 1) Xenopol. « Agricultura şi comerciul.> Conterinţă ţinută la Atheneu] Român, 1880, Septembre. 
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de pâine și absența de odihnă, care cufundă masa în un 
abis de miserie şi de degradaţiune 1).* 

Din tâte acestea resultă o tristă consecuenţă care 
adăogată relei educaţii sunt causele cele mai puter- 
nice ale decadenţei unui popor. Acesta, e râua instrucţie. 
Reua instrucţie depinde de trei puncte capitale : 

1. Părinţii nu pot a'şi trimite copii la scâlă, căci lipsa 
1 forţâgă a pune de mici la muncă, s6u in casul cel 
mai fericit, copii sunt trimişi, der nu li se procură nece- 
sariile studiului. 

2. Statul nu are scoli in de ajuns şi nu are materialul 
necesar pentru o solidă instrucţie. Vom videa că in ace- 
ste condiţii nasc scolile pe hârtie. 

3. Profesorii sunt rău plătiţi, rău consideraţi, adesea 
şi forte adesea r&u aleşi şi de tot r&u surveghiaţi. 
Atunci ei nu mai consideră ca un apostolat misiunea 
lor, dâr devin nisce adevăraţi salariați ordinari, for- 
țaţi aşi călca pe consciinţă când o mai au incă, pen- 
iru a susţine pe cutare sâu cutare, neglijând instruc- 
ţia ce datorese copiilor. 

Cât atârnă de partea primă, n'avem de cât a. observa 
ce se pitrece la, ţeră, 

O casă infectă, un biet băiat plătit lunar 20 lei, 
nici un material, nici o ingrijire; âtă scâla ! 

Lipsa copiilor, ţinuţi a lucra cu părinţii la câmp se 
vede iarna, ca şi vera. 

Profesorul in acest timp face pe scriitorul la sub- 
prefectură, vegetedă când e cu inimă, s6u e conru- 
p&tor al bunelor morâvuri in sat, şi un agent electo- 
toral mai tot-d'a-una. 
  1) eEl6ments de scitnce sociale,> pagina 335,
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p Nivelul invețitnântulu prin comunele vurale este may acelaşi ca acum trei-deci de ani : şi adi ca şi atunci, nu Jăsesce cine-va de cât fărte rar primari cari să scie carte. De cei-l-alți stiteni nici că e vorbă, €ă zac în cel mai adâno intuneric, De aci apoi decurg tâte relele : sătenul igno- rant este lesne inşelat de toţi şireţii, şi nu caută a'şi ameliora sorta din punctul de videre intelectual Şi mo- ral; trăjesce intrun bordeiu sâu o casă miserabilă ca o vită, impreună cu vitele, intr'un aer infect in tot timpul iernei, pe care ”] perde fără nici o ocupaţiune „ folositâre. Vara el muncesce ca un sclav nenorocit, fiind in genere speculat de rapacitatea arendaşilor, proprie- tarilor sâu chiar a unora din consătenii luj De Când scâla der ar fi curată, profesorul Sigur pe ceia ce are şi suficient plătit, când scâla ar avea cele nece- sare, când guvernul sar ocupa serios de ea, când ţă. ranul ar putea să'şi trimetă copilul la seslă, lucrurile S'ar schimba. 
Pentru acsta insă trebuie moralitate şi bani. Aces- tea lipsesc unde e miseria ! La noi lipsesc! In urmă cum. sunt lucrurile astă-di in sedlele nos- tre rurale, ori cât se vor inmulţi, ele nu sunt de nică un folos pentru săteni, din contra ele sunt un r&u, Programul ce se urmedă acum nu pâte produce alte efecte, de cât de a inmulţi numărul sătenilor de- plasați ce ajung scriitori in oraşe pentru a muri de fome şi oftigă, şi nu produc nică cel maj mic resultat fericit in sat, din causă că in sc6lă nici agricultura, nici hygiena, elementele lor de visţă, nu sunt predaie. „Deca unii copii de țăran invţă carte maj multă 1) „Pressq“ (seris6rea a VI către Redactor) 9 Oet. 1880. 
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"in sedla comunală: de la capitala. districtului, ei nu se mai 
intorc la cornele Plugului, ci caută a întra în vre-o can- 
celarie ca copist ; se cred desonoraţi a mai face agricul- 
tură când scie două buchi maj -mult de cât alții ! Aceste 
apucături ale copiilor de săteni cari merg din ce în ce 
crescând, sunt fatale viitorului țărei, când elementul 
inteligent părăsesce munca, pământului 1).* 

Mai resultă un rău şi din faptul că se pune fârte 
mare preţ pe instrucţiunea băieţilor, neglijându-se _in- 
sirucţia fetelor ce ar avea in sat mult mai mult timp 
pentru acesta. 

SE uită că atunci când muma va, fi ce-va, instruită, 
ea va pune mai mult preţ, ca copilul să mergă la scâlă, 
şi că de mic, in orele de repaos ale familiei, ea, va pu- 

„tea ai învăţa şi a moralisa pe ei şi familia sa, prin 
citirea nu a Dramelor Parisulu: ce publicăm acum, der 
a bucăţilor alese şi utile ce nu lipsesc in literâtura 
nostră. 

„Decă soţia ţăranului ar fi maj instruită, ea ar fi in 
stare de a conduce familia pe o cale de indreptare, 
fără mare pierdere pentru munca câmpului %) la care 
ea de loc nu e capabilă de ada un fructuos ajutor 5).« 

Lipsa, der de miglâce şi de o bună direcţie, sunt 
un obstacol desvoltărei instrucției la noi. . 

„Noi vom dice din contra că eine va eontribui la ridicarea. şi desvoltarea economică a țărei, contribuie 
prin acâsta chiar, in singurul mod in adevăr eficaciu, 
Te e 

!) „Pressa“ Idem, 
2) Am. Tardieu. Tome 3, pagina 559, 
3) Casul nu este ast-fel la, noi, în ce privesce munca de câmp a femei- lor, totuşi ideia, principală utilă este aceiaşi.



la realisarea progresului in tâte ramurele de activitate 
publică. | - 
„Numai când guvernul, pe de o parte, şi intrega. so- 
cietate română pe de alta, vor fi pătrunşi de acest 
adevăr, şi vor lucra cu activitate şi spirit practic in 
consecinţă, progresul cel mai repede, rădicarea şi in- 
tărirea, României vor fi devinitiv asigurate. 

Nu e progres posibil fără agenţii ei 'de căpetenie, și 
intre acestia, miglocele materiale, avuţia, este cel d'ântiu. 

Sar părea că cel d'ânttiu ar fi înstrucțiunea ; decă ne 
dăm sâma însă că nici desvoltarea instrucţiunei nu este 
posibilă fără o dre-care -bună stare materială, trebuie să 
convenim că avuţia, este primul agent al progresului, 

Ca să ne convingem de acesta, n'avem de cât să ne 
aruncăm privirile asupra sedlelor rurale, in mare parte 
pustii, din causă că poporaţiunile rurale sunt pe alo- 
curea atât de sărace, in cât copii lor nu pot să bene- 
ficiede nici de instrucţiunea gratuită ; părinţii sunt, seu 
nevoiţi să ţină copii lor pe I6ngă dânşii, spre a" ajuta 
la muncă, s6u n'au nică cu ce i imbrăca şi cu ce le 
cumpăra cărţi şi hârtie, spre a” trimite la scâlă 1.“ 

Străinii insă din ţeră având midloce, sedlele lor vor 
fi curate, copii lor pot a le urma, şi profesorii sunt 
bine intreţinuţi, insuraţi şi morali. 

Uitaţi-vă in Bucuresci. Cine ne-au adus sedlele pen- 
tru copii după systemul lui Frăbel, cine a făcut fru- 
m6sa sc6lă reală germană? streinii! Cine populedă şi 
frecuentă regulat conservatoriile nostre, care „costă mii 
de galbeni pe stat? streini ! i 

  

1) Cronica <Românului» din 14—15 Tanuariu, 1880.
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În Iaşi Israeliţii au 700 de scoli primare, in care 
de la 5—6, până la 100 copii, toţi urmedă regulat! 

Scolele secondare sufer şi ele de acel6şi rele la noi, 
ca şi sc6lele primare. . 

Facultăţile chiar ne presintă o privelişte de tot tristă. 
Cum  voiţi ca ele să mârgă bine când .nu se fac in- 

bunătăţirile necesare, ce ar trebui făcute cu ori-ce preţ. 
Se fac încă cursuri la facultăţi numai teoretic fără ex- 

perienţă. Acdsta este o regulă pentru scolele secundare. 
Schimbarea, programei in fie-care an a făcut că sunt 

tineri bacalaureaţi ce nu au urmat nici un an de sciinţe 
naturale, fiind schimbate in fie-care an, pe când ei 
mergeau inainte; de asemenea sunt alţii cari au făcut 
geometrie fără, să facă algebră, ete,! 

Avem şi acum facultatea de sciinţe şi litere de la 
laşi absolut ne utile. Profesorii pentru a'şi lua, l&fa, 
plătesc diurne la câte unul de la drept să audiege şi la ei. 

Cât atârnă de cea de Drept, să se citescă memoriul 
studenţilor, adresat Consiliului Universitar sunt câte-va dile 5. | 

Voim absolut 2 facultăţi in cele 2 capitale şi nu 
voim mai bine una şi bună. 

S& mai incetăm cu ţipetele separatiste, de sărmana 
Moldovii, nenorocitul laşi, căci Bucuresciul nu este al 
Munteniei, el e capitala României! | 

Cu toţii suntem Români, in aceiaşi ţâră, cu acel€şi 
drepturi, să căutăm der a unifica studiile superidre, 
intoemindu-le, puindu-le pe adevăratul picior sciinţific, Alt-fel facem şi din Universităţi, ca şi din scâlele pri- 
mare rurale, scoli pe hârtie. 

  

1) <România Jună» No. 16. Qetombre 13, 1880. 
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Uităm că din causa unei instrucțiuni necompleete resultă : a 
pAcea populaţiune care este numai ameţită cu învețit- tură 7 nu e nici instruită ca săşi cundscă drepturile şi datoriile, nici ignoranță ca să se lase a fi condusă de alții *).« A 

Şi acâsta este nenorocirea n6stră actuală. De acest rău ne simţim la fie-care pas, căci acâstă lipsă totală s6u parţială de instrucție a cetățenului, contrastă cu forma n6stră guvernamentală. i 
La acestea se mai adaogă curentul nenorocit ce este in țeră, de a trimite copii st facă până şi clasele pri- mare in Paris. Şi cum vreţi să fie alt-fel, când guver- nul pentru a avea câte-va voluri, permite darea de asemenea. burse comitetelor judeţene şi consilielor co- munale ! | 
Cum voiţi ca părinţii s& aibă incredere in instruc- ţia n6stră secundară, şi superidră, şi să nu'şi trimâtă copii in streinătate, când fac acelaşi lucru cu copii lor, tocmai cei puşi a conduce instrucţia, la noi, s6u chiar acei ce sunt profesorii Universităţilor, 
Cu un ast-fel de regim, cu ast-fe] de incurajări, este natural ca toţi tinerii să puie sula in costa părinţilor, s&i calicescă, pentru a se plimba cel maj adesea-ori pe Bulevardele Parisului, intorcându-se in ţeră cu câte 0 cordnă pe carta de visită, cu câte un ochiu de sti- clă, cu capul şi inima g6le, şi cu cărţile ce au invețat la Cafe Voltaire, după ce a sărăcit Părinţii, de cari le este ruşine adesea când se intore acasă, 

Streinătatea ne costă pe noi pierderea “a ce] puțin 
1) D-rand Sabin, ScrisGrea citată.



  

403 

20 generaţii, pierderea a câte-va miliarde, şi pierderea 
chiar a celor ce au rămas in țsră, prin relele esem- 
ple aduse. | 

Puţini sunt buni, acestia mt vor inţelege pentru ce 
vorbesc ast-fel. Să se ducă tinerii nostri a lua O in- 
strucţie mai intinsă, der după ce au urmat cursurile 
ce se află in țâra n6stră, S& se ducă pentru speciali- 
tăţile ce nu le avem incă. O dată duşi să aibă ca o 
datorie sacră a studia bine, după cum făceau primele 
generaţii, ce au lăsat alte urme şi alte sentimente in 
Paris, la urmaşii lor, şi au adus o dată cu ci ce-va 
util în ţeră. 

Guvernul de asemenea ar trebui tot-d'a-una să eser- 
cite un serios control asupra studenţilor din streinătate. 
Acel ce maximum în trei ani nu a trecut anul scolar, 
să se oblige chiar a se intârce în ţâră, 

Acest, conirol să fie cu totul sever insă pentru cei 
ce primesc burse. - 

St ne gândim la sumele enorme ce se pierd forte 
adesea inutil, in streinătate, aşa. dicend pentru cultura 
tinerimei n6stre. | | 

Trebuie a mărturisi că dintre streini, Românii as- 
iă-di sunt cei mai r&u văduţi la Paris. 

„Curentul ru din ţără, lipsa de educaţie, lipsa de con- 
trol, produce aceste triste efecte. In cât cel maj ade- 
sea-ori banii sunt inutil cheltuiţi. 

Ce iu s'ar putea face cu ei pentru instituţiile din 
ţera nâstră ? | | | 

„O a decea parte din sumele cheltuite de către Ro- | 
mâni in sireinătate cu inv&ţiăitura copiilor, ar fi de ajuns 
pentru a, ridica la noi instrucţiunea publică atât de sus, 

7
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in cât să mai vină Şi alţii a invăţa in România, cel puţin Românii de pe aiurea şi vecinii nostri de peste Du- nărea 1). « 
Tot instrucţia in streinătate servesce de scudă pă- rinţilor a face onerâse călătorii, Şi de aci acea ten- dinţă, de a nu fi considerat om in ţeră, de a nu fi feri- cit, dâcă in fie-care an nu vor videa, Parisul, Elveţia, ete. Vroiţi să sciți decă recolta in (era nostră a fost bună stu rea? 

- 
Nu cătaţi nici suma exporiată, nică preţurile oferite, nici numărul vaselor streine ce se grămădese in por- turile n6stre. Nu cătaţi nici importul obiectelor abso- lut necesare agriculturei, ce credeţi că se aduc in ase- menea, ocasiuni ! 
Nimic din tote acestea, 
Cătaţi insă pasportele eliberate 3. Privită la fruntarii decă este înbulglă stu nu, citiţi numărul conților, baronilor, principilor și marquizilor Români, înscrişi pe tablele otelelor din Viena şi Paris, şi veţi avea indată adevăratul răspuns. Acestă stare de lucruri, acest jaf ce se dă puţinelor midl6ce de viţă de care mai dispune era, aduc re- sultatele cele maj funeste, sc6lelor, agriculturei şi in- dustriei naţionale. 

Trebuiesce dâr a le pune capăt, dâcă nu voim să ni se pună capăt existenței nostre, 
Etă de ce Gmenii de inimă se ingrijesc de acestă in- fiorătore. stare. 
» ss. Vom aminti causele „cari ne inpun o contribu- țiune bănâscă forte grea, in favorea streinătăţei. 
Acele cause sunt in număr de trei : 

1) «Românul» Crowica, 20 Oetombre, 1878.
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1) Escedentul esportului asupra importului ; 
2) Datoria publică ; 
3) Absenteismul. 
Am atins cele două d'ântâiu cause şi am dovedit, cu cifre statistice, că in anul 1879, ele au avut de efect scă- derea avuţiei naționale cu enorma sumă de peste 60 milidne. 
Vom dice câte-va cuvinte in privinţa causei a treia, pe care o menţionarăm. 
Absenteismul se introduce la NOI : 
Î) Printro neță&rmurită dorință din partea proprieta- rilor de moşii de a trăi in oraş şi d'aşi exploata moşiile prin arendaşi ; 
2) Prin o dorință tot aşa de mare. d'a face neconte- nite călătorii de plăcere in streinătate ; 
3) Prin tendinţa ce-a coprins pe toţi d'aşi trimete co- pii in streinătate, nu numai pentru studiile superidre, care la noi nu sunt incă complecte, ci şi pentru cele me- die şi chiar interiore 1).« 
Etă acum şi efectele : 
„S'a creat Creditul fonciar, cu scopul d'a procura proprietarilor capitalele trebuincise spre a inbunătăţi cultura şi a mări ast-fel producerea moşiilor lor. 
Mulţi proprietari au recurs la ajutorul acestei socie- tăți şi au luat câte 50, 100, 200, 500 mii de Je. „Ce s'a intemplat insă? 

| Inlesnirea, în mâinile cari sunt nedibace a devenit un de- sastru. 

Sistema vechiă de cultură a fost necontenit observată, nu s'a adus moşiilor nici cea mai mică inbunătăţire, ba- nii luaţi s'au cheltuit pentru ori-ce alt, afară de inbună- 
1) <Românul> Cronica, 13 Maiu 1880.
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tăţirea moşiei şi din acâstă causă, dintre proprietarii cei neprev&dători după câţi-va ani, 'n'au fost in stare da-şi plăti ratele 1a creditul fonciar şi s'au vădut siliți d'a ve- dea vândendu-li-se moşiile pe preţuri ridicule Si | O greşală imensă in i6ra n6striă resultă şi din faptele că nu inființăm scoli profesionale. i Ac6stă intârdiere nu pote a mai avea loc, 
Nu mai ast-fe] vom combate marea .invasie a străi- nilor şi vom desfiinţa. şi postulanţii pentru copişti la co- pişti, acestă deplorabilă plagă ce o avem acum. Un bun migloc de a da instrucţie sătenilor ar fi şi ar- mata. Der secolele soldaţilor in mare parie sunt ast-fe] in cât abia 5 la sută învaţă a ceti în Casarmii, pe când 3 lu sută scapă ne venerisaţi ! 

Noi nu putem dice, următorul lucru de armata n6stră, 
| 

„Soldatul, liberat din serviciul militar, carele intră in viața civilă cu o instrucţiune câscigată sub drapele, a căria limită este trasă numai de inteligenţa sa, cu res- pectul legilor şi a autorităţilor ce le aplică, cu sentimen.- tul dignităţei sele personale şi a datoriilor ce impun (precise conchete a vieței sâle din lagăre), readuce de asemenea necesitatea de a urma, cu o bună voinţă de care sunt lipsiți o mare parte din locuitorii câmpiilor nostre. | | | El mai aduce, pe lengă, acestea, deprinderea ordinei, regularităţei, economiei fără care acesti bună stare nu ar fi putut exista pentru el, cu aşa puţine -midlâce cu deosebire, in timpul carierei s6le de soldat, şi care vor procura midlâcele de a şi le procura din nuou. aia a HU 1) Idem, 
: 
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In acesta este o causă permanentă, de progres social, 
intelectual şi material, al căruia, efect se produce in un 
mod sensibil până in cele mai umile sătulețe, de la, exis- 
tența modului actual de recrutare a trupelor n6stre. 

Acâsta piesintă o fericită şi favorabilă compensaţiune 
la sarcinile ce trage după sine serviciul militar; noi sin- 
cer credem că ţera a câscigat mai mult in indreptarea 
stărei s6le sociale, de cât ar fi putut a pierde, chiar 
dâcă am admite calculele exagerate ale adversarilor 
armatei 1). “ 

In multe părţi şi la noi am constatat aceleşi fericite 
efecte, der de câte ori n'am avut ocasie a videa că ei 
sunt un element de neorânduieli in sate, că nu se mai 
apuc de plugărie, der numai se fac vătăşei şi impilă- 
tori ai consătenilor lor. Şi mai tot-d'a-una, lucru po- 
sitiv, duc o inovaţie in sat, vaccinarea cu virusul syphi- 
litic ! 

Ar fi de doțit ea şi la noi, vi6ţa, de casarmă, relele 
ce ea produce să fie combătute prin aceleaşi fericite 
efecie ce se capătă în armatele europene. 

S8 trecem acum din nuou la subiectul ce ne preo- 
cupă, 

| 
Nu ţin a arăta. relele ce decurg din modul cum profe- 

sorii caută a'şi inţelege rolul ce au a indeplini, din causa 
iristei. lor stări şi nesiguranței in care sunt continuu. 

Necontenit supuşi regimului nuou ce vine, tremurân- 
du-le inima, la cea mai mică sguduire ministerială, eşiţi 
tot din o stare anormală de lucruiă, lesne ajung a spe- 
cula, cu posiţiunea ce o au vis-ă-vis de elevii lor. îi a ION . 

1) Am. Tardieu. «Diet. d'hygiâne publique.> Tome 3. Militaire (Ey- gi&ne), 
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Mulţi chiar fac in un mod ruşinos pe samsarii, şi ade- 
sea multora le lipsesce cea, mai mică umbră din acea 
dignitate şi moralitate ce trebuie st o aibă vis-a-vis de 
elevi. 

Câţi din ei nu sunt obiecte de glumă a elevilor, prin 
nesciinţa s6u lipsurile educaţiei lor ; câți nu servesc paz- 
tida ca cei de pe urmă agenţi electorali. 

Adesea chiar unii de la Universitatea din Bucurescă, 
lipsesc cu lunile de la cursuri, 

Sau vădut studenți de la drept cărora le-a trebuit 
irei huni șpre a putea intruni un juriu. Ac&sta e ruşinos. 

Intru cât este adevărat sâu nu că o mare parte din. 
corpul profesoral nu'şi cunose datoriile, să ne gândim 
că (şi cât e de ruşinos pentru noi) guvernul a, fost ne- 
voit până şi a impune un costum profes6relor, ce ajun- 
seseră la, un grad de necregut de spoială şi inbrăcăminte 
ridiculă, pe lângă o conduită ce semăna: cu a multora 
din colegii lor. 

Cine nu'şi aduce aminte că in centrul Bucuresciu- 
lui, mai alăturea de unde era ministerul de instrucţie, 
se afla şi se află incă, pe uliţa Academiei, o scslă pu- 
blică de fete, în faţa căreia, ani indelungaţi, se afla un alt 
soiu de sc6lă de tinere! 

Acestă directâră, nu a făcut nimic pentru a se muta 
de acolo, su pentru ca poliţia să forțede a se muta 
prostituatele din faţă, in cât puteţi lesne a inţelege 
educaţia acestor copile, cari nu făceau de cât a se in- 
treba despre posiţia celor din dosul perdelelor!... 

Se ne mai aducem 6re aminte de văpsâla, rococoul, 
şi gesturile neruşinate ale o mulţime din institutricele pu- 
blice?
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S5 ne mai aducem aminte de disposiţiile ce ministrul 

a fost necesitat să ia pentru a reglementa chiar cos- 

tumul lor! 

Der maniera lor cu copii se pote ea reglementa ? O per- 
sâni ce devine ridiculă prin inbrăcăâminte, nici o dată nu va 

putea îngriji cu inimă, dulecţă, sciintă și moralitate copi- 

lele nostre. 

Acesta e casul fârte răspândit in societatea nostră 

şi 6tă pentru ce copii, generația nouă, în moravuri şi 

tendințe, se resimte de cele ce au vădut la părinti și în 

scdlă. | , 
La Bacău, un profesor de clasele primare, un ordi- 

nar bătăuş de alegeri, şi imoral la culme, ajunsese 
a merge in clasă, puind in faţa copiilor, alăturea cu 

tribuna profesorală, un băț, a căruia sculptură, repre- 

senta organele sexuale mascule, şi nimeni nu s'a gân- 

dit al pune la locul lui. Ce voiţi a face cu ast-fel de 
apostoli, cu părinţi şi o administraţiă ce'i sufer. 

S& ne aducem un moment.aminte ce profesori am 

avut, şi ce au produs; ce avem şi ce produc acum!. 

„Acum patru-deci de ani, profesorii erau pătrunşi 

de cel mai pur şi mai inalt patriotism, considerau mi: 
siunea lor ca un fel de sacerdoţiu, lucrau cu un zel 
şi o ard6re laudabilă, şi, fără mari pretenţiuni, avu 

o metodă simplă şi naturală, căci sciau să comunice 
scolarilor cunoscințele lor, ba incă le inspirau la ver- 

ce ocasiune favorabilă, simţimânte morale şi patriotice. 
Astă-di, din nefericire, nu mai vedem in genere la 

corpul invăţător aceste frumose cualități : juni fără ex- 

perienţe şi une-ori fără cunoscinţe. seriâse, şi mai ales 

fără o bună metodă, să văd profesori la unele cate-



40 

  

Se 

„dre forte importante; apoi sunt neesacţi in genere la 
inplinirea datoriilor lor, şi caută avantage materiale 
peniru ei, fără a se preocupa şi de binele public, de 
marea şi frumosa: lor misiune. Ba incă, lucru trist, 
Sau vădul unii dintr'ânşii formând fabrici de bacalau- 
reat, şi inpinşi de lăcomia câştigului, speculând în mod 
imoral asupra mnisiunei lor 1). « 

Etă pentru ce: 

"„Esamenele din urmă de bacalaureat au produs o 
durerâsă impresiune în toţă aceia, cari de apope le-au 

„urmărit şi cari cugetă la viitorul acestei țări. Nici dece 
„la sută din tinerii ce se presentă la bacalaureat, ni pot 
suporta un examen mai serios. Slăbiciunea numtrului ce- 
lui mare este căle o dati îndigniităre, după cum de multe 
ori indignitore sunt şi miglocele puse în mişcare pentru 
dobândirea acestor diplome. 
Am vEdut tineri — este intristător d'a o spune! — 

cari nu sciu apa unde „se varsă Dâmboviţa, nici chiar - 
judeţul a cărui capitală sunt Bucurescii; cari rămân 
uimiţi la intrebarea : cine a fost Tudor Vladimirescu ; 
cari se incurcă chiar la cititul limbei grecesci; cari 
nu disting forma presintelui de a viitorului la verbele 
românesci; cari sunt streini de părţile elementare ale 
sciințelor fisice, naturali şi matematice; cari nu pot 
iraduce corect in latinesce s€u in franţusesce o pro- 
posiţiune simplă; dr cari sunt forte 'abili in a cerşi 
puncte, — că trec cu succes formal examenul de in- 
coronarea, studiilor umanitare şi pun mâna. pe o di- 
plomă, ce ar trebui să atestede 11 ani de o muncă 
seri6să. 
  1) „Pressa“ (Scris6rea a VI câtre Redactor). 1880, Septembre,
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Pee me oa e 

Situaţiunea acesta este tristă. Cei ce preşed la miş- 
carea invăţăturei publice sunt datori a studia răul şi 

curarisi. | 
a... Şcolarii sunt forte slabi, juriul e. fârie ingă- 

duitor *).* 

Educaţia particulară a copiilor nostri şi mai ales a 
fetelor, adesea. este lăsată şi acum pe mâna celor de 
pe urmă ființe ce vin st se ctipătuiască la noi. 

Câţi polonedi imigraţi, câţi 6meni fără căpătâiu, 
streini ce au fost directori de poşte chiar in ţeră, nu 

au avut scoli de ambe sexe; şi câţi nu au scoli la 

noi, cari nu sunt de loc preparață pentru acâsta? - 

„In ele primul lucru consistă să se inveţe bine, rău, 
limba francedă, ca dânsele să pâtă uita românsca, şi. să 
citâscă Romanţele de export ce se scriu în cafenelele şi 

mansardele Parisului. 

-O mare parte din relele de care e bântuită societatea, 

in ce privesce mumele actuale de familie, au origina lor 

in pensionatele streine de căre ţeră e plină. . 

Nu. mai vorbesc de pensionatele de călugăriţe, nici de 

scopurile lor. 

Comisiunea însărcinată acum in urmă, cu ocasia unui 

scandal, la institutul Sănta-Maria din Bucuresci, ne-a. 
arătat forte bine cine sunt şi ce vor. | 

Un r&u consistă şi in aceia că in tote pensionatele 

private, fetele nâstre, ori-care ar fi posiţia socială a fa- 
miliei lor învață unicul şi acelaşi lucru : Pramoesa ; şi 

câte o dată, se mai pierd paralele şi cu câte-va luni de 

piano ! 

Ar trebui ca înstructia ce se capită in ele si variede 

1) „România liberă“ 28 Maiu, 1880. | 
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Se Sire 

puțin după cerințele posiţiei ce familia elevei ocupă în s0- 
cietate. 

Pamiliile de aseminea ar trebui si scie că a sosit tim- 
pul când nu tâte femeile trebuiesc a sci să indruge două, 
trei vorbe franţusesce, der că majoritatea ar trebui să 
scie nd de aprope cari sunt punctele prin care ea pote fi 
utili necesităţilor casei ce va conduce. 

De aseminea : 

„Viaţa ce duc junele nstre domniş6re este din cele 
mai serbede şi contrariu naturei, 

Ele nu au de loc ocupaţiuni reale şi energia lor se 
pierde în talente frivole care nu-ar trebui să fie de cât or- 
namentul existenţei 1), 

Ele sunt o adevărată sarcină pentru familie, şi ne lu- 
crând nimic pentru a'şi desvolta, corpul, tâmpindu'şă in- 
ieligența enervându-se, cetind ordinarele romanțe, le- 
pădături, ale unei clase nenorotite de scriitori, nu fac 
de cât aşi pierde ŞI vigdrea şi inocența cugetului, o dată 
cu vig6rea şi adesea cu inocenţa corpului! 

Sunt unii cari se mândrese că la noi ori-ce lucrare 
streină e indată cetită, criticată. 

Chiar d&că am admite că numai cele bune sunt 
alese, totuşi nu ar trebui st ne. bucurăm, când videm 
că tot ce se scrie in i6ră la noi este aruncat cu dis- 
preţ. Cu acest mod nici o dată nu vom putea avea 
ce-va serios. 

Etă resultatele ! 
Adesea insă chiar formele nâstre sociale le condamnă 

la acesta. | 

    
D Elements de sciănce sociale,



a, 

Atunci, ce mume vor deveni, şi chiar ce mume de- 
vin ele? 

Maimuţărim in rău tâte cele-l-alte naţiuni, der nică o 
"dată in bine! 

Nu voim ca, ele să lucrede, căci o societate stricată, 
are nevoie de ast-fel de elemente. De aceia putem dice 
şi noi cu autorul engles, că: 

„Multe dintre dânsele au consciinţa acestei stări de 
lucruri; ele sunt pătrunse şi doresc cu nerăbdare a 
găsi o ocupaţiune cuviincidsă, care să le permită de a 
pune să lucrede un spirit adesea fârte cultivat şi de a 
cuceri o posiţiune independentă. Der disposiţiile n6s- 
ire sociale fac lucrul imposibil !).* 

După cele ce am vădut in capitolele precedente, este 
cred absolut ne necesar a mai arăta şi cele-l-alte rele ce 
resultă. din părăsirea bunelor moravuri şi ale bunelor 
intreprinderi, fapte ce se intâmplă tot-d'a-una in o ț6ră 
unde morala este atinsă de spada miseriei. 
Navem de cât cu un ochiu imparţial a arunca privi- 

rea n6stră pentru a videa activitatea, febrilă, impacienţa, 
lupta pe faţă, nemascată, in care părţile se servă de 
cele mai degrădătâre arme, numai şi numai pentru a 
deveni ce-va, numai spre a putea realisa un beneficiu. 
„Vedeţi in generaţia tânără, dâcă găsiţi acea tărie, acea 

abnegaţie, ce fac ca ea să fie demnă şi in fruntea avân- 
tului ce duc ideile mari şi generâse! 

Nimic din tâte acestea! 

Uitaţi-vă la generaţia ce este in faţă. Nimic serios şi 
sincer ! | | 

1) Idem.
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RE enorma sa 

Uitaţi-vă la cei ce plcă... şi mai trist! De sar în- 
gropa cel putin cu ci şi relele ce au sădit. 

In ordinea naţională, relele produse prin miseriă, 
sunt tot atât de curend produse, ca şi in cele-l- alte 
raporturi. 

Omul luat in parte, cade curând sub greutatea ci. 
Caracterul, decisiunea, moralitatea, sciinţa Chiar, tote se 
cobdră în Fota mânei stu a sistemului cei va incălgi sto- 
mahul şi “i va nutri copilul. Atunci Societatea, cade şi ea! 
De aci turmele cutărui su cutărul. De aci în o altă ra 
dațiă, sus şi Jos copii, system ce diferite guverne, au ca 
normă la noi ! 

Cei ce resistă astui curent, mor su nebuni s6u ca- 
lici, urgisiţi de puternicii gilei, ca un Negred, „Nicolnu, 
Bolintineanu, Lateş, P. Ilarian, etc. 

Se vede dâr că majoritatea sunt din alte metale. 
Cea, ce este incă riu, e că în astețel de condiții nesi- 

curanța cresce, confiența in persone şi chiar în princi- 
piuri se stinge, şi intriga, înşelătoria și abusul de imensa 
majoritate confientă şi forte adesea onestă şi sincer do- 
ritore de un adevărat progres, iau nascere ; căci câți-va, 
dmeni deştepţi, dâr egoişti, ambițioşi şi ne sincer i, sunt 
de ajuns, in o ţeră ce nasce, ca a ndstră, şi unde inte- 
vesele streine se lovesc aşa de tare, st facă totul! - 

De aceia la noi, numai persânele se schimbă la 
schimbările guvernamentale. Systema cea economică, 
rea, reua administraţie, şi patronarea instrumentelor 

„6rbe şi a streinismului, rămân pe loc! 
Eta de ce poporul 'şi-a pierdut credinţa, 6tă. de ce 

adevărații 6meni de bine, se confundă cu . actorii di- 
lei, şi desgustaţii se retrag, şi devin impasibili.
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De aci resultă tâțe acele rele, ce le-am vedut pe 
rend in decursul acestui studiu şi care in prima linie 
produc descrescerea şi pierderea elementului şi averei 
României, in raport cu crescerea imigrației şi a capi- 
talurilor streine din ţ&ră. | | 

Din ciocnirea atâtor rele ce resultă direct din mise- 
rie, pe terenul politic lupta trece din domeniul princi- 
piilor, şi al tendinţelor de a deveni utili ţerei, la lupta 
de persâne şi de avantage personale seu generale par- 
tidei. Ele reuşesc a se invinge mutual fraudând urnele 
electorale, ameţind lumea cu promisiuni falşe şi imo-. 
rale -şi ajung asi-fel a dispune fără reservă şi fără, 
cuget, in interesul lor şi al streinilor cei suport la 
guvern — căci suntem deja in acest punct — de ave- 
rea şi destinele ţărei. 
„Sub un ast-fel de guvern, nimic nu mai e sfânt, şi 

nici o ţintă alta, de cât ținta personală se pote avea 
in videre. 

Decă se face ce-va nuou, şi se declamă in jurnale 
_€a 0 fericire pentru ţâră, să nu credeţi că acesti 6meni 
sau gândit să o inzestrede cu ce-va atât de util, să nu 

„credeţi că in dorul ei o fac acesta, der numai şi nu- 
mai s& speculă pe lucruri de utilitate publică, 

Decă. aceste lucrări nuoi, schimbări, creări, se fac, 
„este numai din causă că sunt profitabile unora din 
Jupiterii partidului. 

Ceia se se face cu marele lucrări ale Statului, alţi 
meieori mai mici le aplică in judeţul s6u comuna lor, 
până chiar şi in relaţiile lor vis-â-vis de alte persone, 
toţi insă servindu-se de acelei midl6ce, toţi făcând 
acel6şi bune afaceri, toţi, sprijinindu-se unul pe altul,
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toţi "în fine din „ai partidului“ apucând de „ale pa- 
triei!* S&rmană patrie! 

Inţelegeţi ce administraţie vom avea in ast-fe] de 
condiţii. Sciind că tâtă, fericirea unei țări. depinde de 
la administraţie, vom videa lesne ce trebuie st se pi- 
irecă la noi. Şi tote aceste pe spetele „bădăranului“ 
su „poporului suveran“ după cum dic unii sau alţii 
din cârmacii ce se strecâră la putere. 

» Mişcarea, înaintarea şi viaţa unei feri atârnă mult 
de la administraţia sa. Unde administraţia este rea, acolo 
poporul săpiicesce, este gonit, se desgustă de muncă, se 
tâmpeşte şi cârmacii să sunt de prisos. 

a... Administratorii judeţelor trebuie să fie din ale- 
Şii patrioţă, din politicii cei mai dibaci, 6meni cu multă 
înțelepciune şi cu dor de ţeră. Sarcina lor e de a veghia 
adânc să nu se calce legile administrative, să vâdă lip- 
surile acestor legi, şi să raportede puterei centrale ce 
profituri şi ce rele coprind ele. Legile administrative 
privii6re la pers6na, averea şi viitorul nostru econo- 
mic al ţărei sunt in strânsă legătură cu economia po- 
litică, sciinţa socială, moralitatea, cestiunile de traiu, 

„cultura poporului şi cu istoria instituţiunilor de co- 
merţ, industrie şi plugărie. 

Generăjia nouă are tot drepiul să câră socotilă celei 
vechi şi so întrebe : suntem mai bine ori mai viu de cât 

"când waveam nici scoli, nică vifţii constituțională scrisă 
pe hârke, nică mormane de legi, para-legi? Ce folos 
aduseră atâtea sute de milione chelțuite cu administrația 
trei? Dările poporului pentru înflorirea armatei, drep- 
tăţei, luminii, meseriilor, negotului, plugăriei, trebilor 
streine, poliției şi administraţiei, finanțelor, Sau cheltuit
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tote numai pentru înbunătăţirea acestor ramuri de activi- 
tate publică stu sa risipit multă pavie din ele, şi popo- 
vul Sa ales mai cu nimic? Avem adevărata inaintare a 
jărei oră călcăm pe un luciu de spoeli 1)? « 

In urmă relele ce au produs aceste efecte, sunt pro- 
duse la rândul lor prin efectele la cari au dat nascere. 
Ori, administraţia rea, guvernarea neînțelâptă, produc la 
rândul lor tot: 7miseria. 

Etă de ce: 
„Oraşele stau triste, orăşelele suspină, satele gem 

şi cătunul se vaetă. Totul este pustiu in prâjma lor. 
Intre cer, şi intre pământ geaba tât cată Românul cu 
ochii : nu vede nică un. sprijinitor 2 

Ori-ce lege făcută, pripite cum ele iau nascere la 
noi, cum voiţi s& producă resultate fericite, când nu 
o aplică sincer nimeni, când ea este călcată in picere 
chiar de acei ce-au dat diuă ?! 

Etă origina proverbului : 
„ Bună (eră, vea tocmdlă.“ 
Răul merge chiar până in punctul acesta. 
„Au este însă lesne de făcut un recensemânt scrupulos, 

cu relele apucături şi deprinderi ce esistă în acâstă privire. 
Hatârul, ca să nu dicem mai mult, jâcă cel mai mare rol 
la, facerea, recensemintelor; şi cât despre comisiunile care 
fac prețuirile şi hotărăsc veniturile, se pote adesea aminti. 
proverbul : „0 mână spală pe alta și amândouă obrazul *).« 
„Ei bine, sub o administrație onestă, cu un guvern 
  1) Gr. DM. Jipescu, « Administraţia României.> România Liberă, 22 Sep- 
tembre, 1879, 

2) Idem. 

3) «Românul» Cronica, 8--9 lanuariu, 1880. 
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sincer şi iubitor de ţâră, nu s'ar pitrece aceste lu- 

cruri. — Ce irădegdă ele, de cât lipsa de respect, de 

onestitate, de sinceritate, a funcţionarilor aleşi, atât 

in cât privesce interesele statului, cât şi ale societăţii? 
Ce probedă, dâcă nu favorisarea celor din tagma gu- 
vernului, căci decă cei protejaţi ar fi din oposiţie, nu 

li s'ar ierta acesta. Faptul e imoral der, e ruşinos, cu atât 
mai mult că e spus de o fâie quasi oficială, a celor 

ce ne conduc, la „mărirea națională“ şi la „frumosele 
destinate ce avem în Orient] 1...“ 

Funcţiile publice, sunt date la cei mai de pe urmă 
individi, decă ei au dovedit că sunt partisani ai gru- 

pului ce e la putere şi dâcă mai ales in cercul lor 

au ceva influenţă, „electorală“. 

Cunosc pe unii, adevărate nulităţi, care abea au 

trecut Licenţa in drept, şi fiind insă patronaţi de gu- 
vernanţii noştri, au avansai in 4% luni la cele mai 

= 

inalte funcțiuni. i 2 ui 

Neruşinarea au tost atât de mare, că unul din aceşti 

domni au fost inaintat membru la o curte, după ce 
fusese procuror o săptămână, în care timp mu „ pledase 
mici o causă ! 

Alţii condemnaţi pentru escrocherii în Paris, sunt 

membri la tribunalele n6stre, şi mai cutesăm a râde, 
„de cutare pungaş, condemnat la noi, carele acum e mem- 
bru la Vidin! 

Primarii chiar în sate, sunt tot ce e mai beţiv şi 

imoral. Cum voiţi ca ţăranul să nu se tâmpescă şi 
viciede, când administraţia, clerul şi justiţia, lasă mai 
tot-d'a-una atât de dorit, fapte lesne de observat, de 

sătenii noştri atât de dotați de bun simţ.
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„Administraţia pare a fi numai copoii colegiurilor electorale, fabrica aleşilor naţiei, ingherii alegătorilor ce văd mai drept, neatârnaţi şi mai osebit de gustul guvernelor şi al guvernanţilor. Administraţia, infrățin- " du-se de multe ori şi compătimind adesea cu cel-ce ruină p'ascuns şi pe faţă averea şi viaţa românului, este o câţă de desmelici, o droe de desmăţati, cari mau 
nici un gând de ţra pe care o servesc şi care le plăteşte să administreze onest. Nici o simţire pentru binele public, 
nici un preț de sine-le şi nici o pricepere de lege. Admi- 
nistrația, supusă, plecată, înghenuchiată guvernelor, aduce 
mundi atâta servicii sciut statului : la dile naţionale și 
la intrigi politice strânge îscălituri cu grămada > cari se 
văd în „Monitor“ şi în ziarele plăcute celor de Sus, gătese 
frunzari şi arcuri de triumf şi cară pe alegători "din 
plăşi şi ordşele în căruțe plătite de densa. Administraţia, 
dar este un duşman plătit, pus să pustiască ce e românesc 
și să impedice inflorirea, țărei nâstre 1).« 

Câte abusuri nu face dânsa, de câte ori sătenul nu 
condamnă momentul în care sai născut, 

Se acusă locuitorii noşiri de la ţâră că nu voesce 
a lucra. 

Der afară de condiţiile physice, malative ,„ in care 
am vEdut că se află, la ce să maj muncescă, când 
pentru administraţie nimic nu e sfânt, 

La ce să mai muncescă câmpul, când productele 
nu'i rămân lui, la ce s& muncâscă pândăturile, velin- 
țele, când ele sunt prada administraţiei, la ce să maj 
caute de vite şi paseri, când pote mâine, administra- 
ţia n6stră, prin perceptorii ce adesea iau trei biruri 
  1) Gr. M, Jipescu, idera,
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pentru unul, mâine va. vinde aceste animale ovreiului 

din sat pe nimic?! 

La ce să mai muncâscă când el n'are nici un spri- 
jin nică in cer, nici pe pământ! | 

Etă de ce Dr Eugâne Legăre dicea, cu multă drep- 
tate că : 

„Lenevia ţtranului român vine der, după mine, din 
causa, stărei morale a ţăranului şi nu din o natură per- 
versă 1.“ . 

EI e tot-d'auna şi sub tote regimurile, martirul, ce 
se tortură t6tă viaţa, pentru a plăti cu existența sa 
orgoliul şi nesciinţa conducătorilor patriei! 

De curând sub guvernul liberal, sunt câte-va dile, 

6tă cele-ce se pitreceaii, declarate, de unul din prima- 

rii regimului. 

Aceste sunt acte oficiale. 

Domnule suprefect, 

Primind ordinul dv. No.... motivat de acel al d-lui 

prefeci de Roman No.... bazat şi acesta pe ordinul 
d-lui ministru de Finanţe No..., insoţit de un călăraş 
insărcinat a face esecutarea dărilor in astă comună, 
Giurgenii, timp de 5 dile, am insărcinat pe perceptorele 
comunal să mergă pe la osebiţii debitori să împlinâscă 
dările. 

Intrega gi de astă-di, 20 Septembre, călitvaşul “şi-a îm- 
deplinit cu mare râvnă misia, ce d-v. “i-aţi pus. Ela mal- 
tratat cât a putut pe neferici'ii debitori, asupra cărora 
figureză resturi de imposite forte insemnate dâr cari, ne 
având nimic la uşa lor, nu sa putut incasa nici un ban. 
  

i) „Troia mois de sjour en Moldavie.“
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O gi întregi sa maltratat în modul cel mai inuman 
mare parte din locuitorii acestei comune, un insemnat 
număr din aceia pe care noi obicinuim ai numi populul 
suveran român, şi sra vesultatul a fost mul cu desi- 
vârşire, 

In faţa unui aşa resultat, considerând midlâcele re- 
gulate ce legea pune la disposiţia administraţiei pen- 
iru activarea percepţiei impositelor, am găsit că este 
mult mai demn a aplica acele mididce de cât a ajunge 
la măsuri degradatăre atât pentru cetățeni cât şi pentru 
administraţie, care amintesce nefastele timpuri ale isprav- 
nicilor fanarioți, şi uricidsele debite poreclite ciobote-roşii ; 
şi dar "mi-am luat curagiul a mărgini esecuția ordonati 
de d-v. pe timp de cinci dile, la una singură, şi deci 
aşi fi sciut în ce consistă acea esecuție, eu nași fi tolerat'o 
nici an noment. 
“Am plătit călăraşului, bacşişul indoit cât 'mi-aţi or- 

donat al da, şi v'il inapoesc o-dată cu acest raport 
spre a'i trimite aiurea pentru a aplica aceste iscusite 
măsuri coercitive. | 

Primiti X. P, Donici, 
Aceste inocente pedepse, sunt scuiparea, baterea şi 

alungarea Gmenilor desculți prin spini, după ce li se 
ungea. figura cu tot soiul de necurăţenii ?). 

Etă lucruri nedemne de ori-ce guvern, cu atât mai 
mult de cel liberal, de la care mult a aşteptat ţera, 
der care dovedesce că tot ce se declamă nu trebuie 
cregdut, şi că adesea dmenii dişi de stat sunt nisce mes- 
chini actori, ce declamă necontenit frumâse lucruri în 
  

  

1) „Percepția impositelor sub actualul guvern al partidului rogu.“ Ro- 
mânia Liberă, 30 Sep. :380,
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public, pentru a face după cortine cele mai neomenâse 
acte. ș. 

Etă pentru ce cu drept cuvânt sa dis, de nisce 
Omeni tineri, ce aşi dori să facă cum die, cel puţin ei: 

„Suntem liberali, şi liberali prin convingere, “şi prin 
înteres. Prin convingere, căci scim ce e libertatea şi cât 
de curată şi priincidsă desvoltărei omului e atmosfera li- 
bertăţei. Prin interes, căci fără hbertate mam fi şi noi ce 
suntem, nici mam putea să ne ridicăm glasul în contra * 
văilor. Deră cu tote acestea ne infiorăm când vedem pur- 
tarea celor ce se gic liberali, şi se folosesc de acest nume, 
spre a amăgi bunul simţ al poporului român şi spre a 
turna leşia lenevici şi a vicleniei peste sufletul bine inzes- 
trat de fire al neamului românesc. 

Oamenii aceştia trebuie opriți da mai rostogoli (era în 
prăpastiă 1)! « 

„ Partitul conservator a făcut lucruri şi mai arbitrare, 
der a avut un mare merit, de a vorbi cum a făcut şi 
de a nu batjocori ideile sfinte. 

Educaţia naţională lipsesce cu totul nu numai să- 
tenilor, der multora, chiar din cei cu instrucţie. 

Decă la noi am avea nenorocirea să fim cotropiţi 
de Unguri, Nemţi s6u Ruşi, nu sciu, câți ostaşi, de- 
cişi, de inimă, ar seâte corpul nostru naţional ! 

Pentru a avea patria in inimă, trebuie ca -familia 
de mic, o dată cu cele-l-alte virtuţi să o sădescă ac6- 
sta in inima copiilor; virtute, pe care sc6la şi virtutea 
conducitorilor să o ţie caldă şi să scie st o desvolte ? 

S6u după cele ce am vădut suntem departe de a 
fi făcut ce-va in acest sens. 

1) România Liberă, 4 Maiu, 1880. 
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Ce am făcut noi chiar pentru infirmii din resbel ? 
La unia s'a votat 20 lei pe lună! Şi câţi din aceştia 
nu'i primesc! Câţi insă sunt lăsaţi fără cel mai mie 
ajutor şi cel puţin nu sunt scutiţi de sarcinile publice. 
Jurnalele au denunţat mai multe casuri. 

Cu aceşti bravi tineri Români cărora le datorim ceia 
ce suntem astă-di, în mare parte nu am făcut de câl a 
inmulti numtrul cerşetorilor în (eră. Lipsa nostră de res- 
pect a mes până acolo în cât la 8 Oetombre anul 1878, 
administraţia “au adus în Bucuresci, unde ”%-au făcut 
să defilede flămând, şi în urmă “au trimes înapoi cum. 
venise. 

Publicul indignat a, făcut o mică contribuţie. 
Acesta este respectul pentru Omenii, de bine în general 

în țera mostră! 

Tot aicea vom videa influenţa ce are centrul asu- 
pra restului. Bucuresciul face politică, toti țera face ace- 
laşi lucru. Din tâte oraşele inst politică multă, de nici 
o valdre face Ploiesciul, ei bine în judetul Prahova se 
face mai multă politică de săteni, adică, “şi sparg capul, 
se înjură, au până la 12 cârciume în un sat, ca la 
Poiana ! 

Alegerile de primar sunt un adevărat scandal, ast- 
fel că acum câte-va luni, la Telega, a trebuit să inter- 
vină forța publică, căci se produsese mai multe ră- 
niră. Sunt firani ce fac pe bătăuşul şi speculă din vo- 
tul lor, cum o fac fârte mulţi in Bucuresci. 

Etă fructul guvernelor şi administraţiilor nâstre şi 
in ce mod au desvoltat ele „opinia publică a ţărei/“- 

Relile se imită. Virtuţile se sădesc. Atunci dau fructe.
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La noi puţini le au sădit din cei puşi a conduce era, 
der relile lor s'au imitat. 

Administraţia rea a statului tradâdă, administraţia de 
plâns chiar a averei lor.— Uitaţi-vă la mulţi din cei 
ce ne au condus. . 

Acesta au produs un mare rău.— Şi răul nu se va 
opri numai aici. 

Românii "şi-au administrat moşiile cum administredă 
țera. Moşiile sunt deja cotropite de streini. Cele mai 
frumâse domenii sunt s6u in proprietatea streinilor 
şi in special a Ovreilor, sâu pătrunse şi putrede de da- 
toriile către streini, ipotecate in ele. 

Ei -administregă ţera, cum au administrat moşiile. 
Resultatul va, fi același! 

Pe calea economică suntem chiar sdrobiţi şi cotro- 
piţi de streini. Imigrația e enormă. Cotropirea politică 
va urma in curând. 

Pe urmă, streini inbrăţiştqă ramurile cele mai pro- 
ductive şi unde munca de ori-ce natură nu e aşa ce- 
rută, precum şi in care corpul nu este expus la nu- 
mer6se cause morbide, 

Căci : 

„Nu se pâte numi muncă s6u travaliu ceea ce face 
ovreiul îp. El caută prin fel de fel de tertipuri, in- 
trige, incurcături, şiretenii, falşe întrebări, falşe răs- 
punsuri, să se vâre intre muncitor şi cumpărător, seu 
intre proprietar şi chiriaşiu: ba de multe ori ovreiul 
prin inţelegere cu cumetri de ai lui se impune, te 
silesce st te servi de dânsul chiar când w'aveai trebuinții 
de samsar, chiar când din capul locului aveai in minte
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să nu te servi de samsar. Prin acest mijloc ovreiul tră- 

esce din munca altuia 1).* 

Ei caută, cu deosebire Ovrei, cu “predilecție acele 

specialități unde controlul nu e posibil, unde frauda, 

T6ua credință, usura şi specula pot fi intrebuinţate. 

Guvernanţii nostri le inlesnesc tote aceste fapte. Ade- 
sea chiar ei se fac protectorii lor. 

„Acâstă nenorocire, ce ne-a adus in stare de st&ră- 

cie, ea este sorele ce incongicră faţa puternicilor ce 

administredă România. SE nu ni se seâţă ochii că 

avem şi Români avuţi. Câi-va înstăriți stu prin pă- 
vinți, scu print'un noroc orb stu prin voia administra- 

tiei, nu probedă că avem cârmaci buni. SE nu se mal în- 
gâmfe patrioți cei mari, că au lucrat de au obosit pen- 

tru popor; milionele de Români lăsați în părăsire şi 

ignoranță, nici mau vălul, nici. nu sciu să le dică pe 

nume acestor streluciți Români patrioti iubitori de ţeră 2)!“ 

Cunosc in de ajuns respectul ce streinii au .pen- 

tru noi. 

In tote afacerile ce au avut cu noi, după ce ne au 
spoliat, totuşi, au făcut ca consulii st intervină, şi să 

mai fim spoliati incă. ă 

Tot-d'a-una cei ce ne guvemau au dat in aceste 

casuri concursul lor, căcă in streinătate adesea era 

puterea ce'i ajuta a se mănţine la putere. 

Streimii nu sunt toleranță şi oneşti cu noi; ei, mai 

ales vvreii, abusădă la culme de credulitulea şi sincerita- 

tea clasei nostre agricole şi tot ei ne insultă prin presa 

  

1; Dr Obedenaru. „Seris6re către Redact, Românuluă“ 1871, Iulie. 

2) Gr. M. Jipescu. Lucrarea, citată,
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streină conruptă , tot ej strigă că suntem barbari şi ne-: 
toleranță. 

„Ei care : se“ refug în România unde, prin lucrările 
lor, fac sărmanul mai sărman D 

Cele mai mici regulamente de utilitate publică ej 
nu le respectă. 

- 
Ast-fel ovreii, imediat după mârte, contrar tuturor 

disposiţiilor luate, ingrâpă morţii lor. | 
In Moldova ei. au poştia lor, du spionii şi agenţii 

lor, au scolile Şi tribunalele lor comerciale şi civile, ej 
formâdă în fine un stat în stat. i 

Numai când nu pot face alt-fel atunci apelâdă la, justi- 
ţia țărei, — O crimă comisă între ei, ovreimea este o 
Pădure în care parchetul şi politia adesea ori nu maj 
pot pttrunde. 

| 
Până şi distribuitorii de la poştia şi telegraful no- 

stru in Moldova sunt ovrei, — Astfel secretul familiei, 
secretele statului, nu sunt în afară de cunoscința lor. — 
Afacerile de bursă, comerciale şi ovi-ce împrejurări, ei le 
Cunosc mai ânteiu. 
„În oraşele din Provincie în Moldova, inainte ca pre- 

fectul să scie ce-va, se pâte afla la cutare Șloim Ițic, bu- 
răhul ovreilor din localitate, ori-ce nuvelă importantă. - 

Acestea se pitrec graţie administraţiei nostre , gra- 
ție D-lui Robescu care la congresele unde. au luat 
parte, nu sa convins incă de amportania de a se sere 
de indigeni în acestă ramură, Trist lucru! 

Da II OI 

!) Morris. Consul a] Statelor-Unite in Bucuresci. — „Jurnal de Bu- carest.“ 1823 du 23 Avril.
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'Spunâm că nu le pasă intru nimic de regulamen- 

» tele n6stre din contra ei fac ce voesce. 

Priviţi instrucţia şi educaţia ce o dau în pensionatele 

lor streinii din țeră, copiilor noștri. 

Vedeţi scandalul din urmă şi resultatul comisiei re- 

lativ la Santa-Maria din Bucuresci. Guvernele nici nu 

Sau gândit s& intervină ver o dată. 

Superidra de la Sacre-Coeur din laşi more, şi cu 
tote protesturile, şi contra tuturor regulamentelor nostre 

este îngropată în centrul oraşului, în sînul unuă pension ! 

Acâsta maă e ţâră!,,, 

Pe urmă ei sunt cu totul ostili la ori-ce desvoltare 
a nâstră. Ei inţeleg mai bine ca cei ce ne guvernă in- 

teresele lor şi ale coloniei lor la noi! 

Cele ce urmâdă se aplică aprâpe la toţi streinii fără 

distinţie. | 

„Meseriaşul German nu bagă calfă de Român; spiţerii 

nostri nu primesc calfe Români ci numai Saşi şi Ger- 
mani, cu atât mai puţin invăţăței (ucenici) Români. 

Am privit la un maester intreprindător, ce a luat asu- 

pra sa acoperirea clădirei celei mai măreţe ce au ridi- 
cat Pomânii. Dintre cei 15 maestri ce lucredă sub di- 
recția lui, nici unul nu e Român. S'au propus mai mulţi 

din maestri pămenteni a intra in intreprinderea lui ; 

adesea nu avea destui, şi mai bine intrerupea lucrarea, 

dar meşter român nu a vrut să primescă, cu î6te că 

acest ingrat se află de mulţi ani in ţeră şi “şi-a făcut 

„o stare cel ridică peste ori-ce griji. 

Puţine sunt esemplele acestea pe lângă mulţimea 
celor ce am putea aduce, dâcă nu aşi datori de a nu 

osteni pacienţa cetitorului. Ast-fel sunt Germanii intre
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Români, chiar şi acum când ei sunt numaj nomadi, 
petrecători aci ; dar ce vor deveni ei atunci când vor: 
putea compta nu numai pe sprijinul de afară ce'i pro- 
tege şi acum, ci or putea dice cii au interese în acestă 
fcră fiind ci au o populatie mumerdse de. conaţionali și 
când 0 mumerdse colonie germană “ va sprijini 1)9 

Acelaşi lucru absolut se pote dice de toţi streinii 
aflători in ţră. — Lucrul e natural a fi ast-fel. — 
Cu cât numărul lor va deveni mai mare, cu atât incă 
ei vor înțelege mai bine posiţiunea şi rolul lor, cu 
atât incă mai mult, vor aplica acest exclusivism, în 
dauna desvoltărei nâstre fie industriale, fie comer- 
ciale, in dauna in fine a desvoltărei ţărei pe calea 
economică, care singură pote ai asigura un bun viitor. 

Din tâte cele expuse in acest capitol, s'a vădut 
cred mai mult ca clar, că relele de ori-ce natură, şi 
ori cât de numerâse, de care sufere elementul Român, 
sunt nisce efecte teribile, desastrâse, de care. trebuie 
a ne infiora, datorite stărei economice de plâns, in 
care se află, elementul Român. — La acesta am vă&- 
dut şi răul deprinderilor nostre cosmopolite şi acum 
şi acele ce incep a decurge direct şi din esclusivismul 
ce ne aplică streinii ce ocupă cele mai productive ra- 
muri ale industriei şi comerțului, graţie unei stări de 
lucruri pe care vom studia-o in capitolul următor. 

e rs Ra aa 

  

  

1) *Coloniştii Germani şi România» de D, 2. Marţianu.



  

CINE SUNT RESPONSABILI DE RELELE DE CARE SUFERE 

ELEMENTUL ROMAN DIN TERA NOASTRA ? 

«Intre răi administratori şi intre ucigaşi cu 

- . voinţă scu fără voinţă, conseiinţa publică nu 

face” nici o deosebire !» (Gr. M. Jipeacu) 

«Climatul are 6re-care putere, guvernământul 

însă de o sută de ori mai mult; Religiunea, 

unită guvernământului, incă şi mai mult.> 

(Voltaire) 

« Intr'o casă onestă se face deosebire intre 

"familie şi musafiri. O ţeră nu este 0 cârciumă.» 

(ZI. Viollet-le- Duc. sMâmoire sur la dâfense 

de Paris, 1871). 

„ Prin averea ce neîncetat, se scurge de la, 

Români la streini, se duc forţele vitale ale na- 

. țiunei, şi poporul Român secat de avere şi prin 

urmare de midi6cele de cultură şi de existenţă 

se stinge prin inaniţiune, 

„ Pentru ce se cere calitatea de Român 

spre a fi Ministru şi funcţionar de stat în Ro- 

mânia, dâcă nu pentru a face politica intere- 

selor române, a fi organ al naţiuineă în față cu 
streini ?> 

(Introducere la studiile lui Marțian). 

S& videm acum, după cât puterile mele "mi vor 

permite, in ce mod putem a ne esplica trista nostră 

stare economică. 

Am audii pe mulţi, pe forte mulţi incă, ce nu fă- 

ceau nimic pentru Români, strigând : „Românii sunt 

leneşi, sunt plini de superstiții, sunt ignorenţi, rău
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voitori, incapabili de a intreprinde ceva serios , Şi de 
a putea concura cu cele-'alte elemente aflătore in 
țâră, « | 

Sar putea crede acesta, şi mulţi chiar sunt la noi, 
care de bună credinţă o admit acâstă curicsă expli- 
caţie. | 

Causa insă a relei stări economice, a miseriei Ro- 
mânilor in ţ6ra "lor, este cu totul alta. — Nu popo- 
rul Român au produs'o, nu el dâr este responsabil. 

Acestă malatie au fost provocată şi intreţinută ; 
tocmai de medicii, de guvernanţii noştri care au putut 
sa probede forte multă inteligenţă, instrucţie şi spirit 
natural, der care: rare-ori penă acum au putut să pro- 
bede că sunt buni administratori şi mai pre sus de 
tote, că sunt buni Români. | 

Şi chiar atunci când actele lor păreau mai naţio- 
nale, ei nu făceau de cât a triumfa de chimere, nu 
făceau de cât a intreprinde în interesul trei (!) lucruri 
superficiale, pe când adevăratele vane remnâneau şi au 
rămas incă deschise. ” 
De la 1859 şi până in present, nu guverne, der din 
Personele ce au fost la guvern, mulţi, şi prea mulţi am 
avut liberali, mulţi iubitori de marsilesa, francedă , 
mulţi Gmeni vădit instruiți, der ei aveau două mari 
defecte : neexperienţa, şi necunâscerea istoriei şi a inte- 
reselor ţărei lor. | 

Neexperienţa lor ne-au făcut mate rău, Căci: ori 
cât de bune esamene ar trece cine-va la Paris, nu se 
învaţă insă ideia românismul, solidaritatea ce există intre 
buna stare economică şi viitorul Statului, în quartieru 
Latin. Nu se invaţă in fine a administra România Şi in-
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teresele ei, cetind numai pe Mourlon şi Troplong! Ope- 

rile lui Bărnuţ, şi sânul ţărei, etă uvragele de consultat. 
Al douilea, e că cunosceau puţin, şiadesea de loc, 

nici istoria, nici natura ţărei, nică interesele ei, nică ac- 

tualitatea. Atât mai puţin raporturile nostre cu strei- 

nătatea, cultura şi forţa ţărei, şi mai pe sus de tote: 
interesele ce streinii au in ţâră. Ei se ocupau şi se 
ocupă incă de tote afacerile vitale ale Franciei, pe când 

ale României s6u nu merită atenţia lor, s6u nu sciu 
a le da importanța cuvenită, de şi tocmai ei ne gu- 

vernă, şi lor le incumbă acâstă datorie, căci ei ar tre- 

bui s& aibă mâna la pulsul ţărei. 
Mai adăogaţi incă lupta de systeme ce era şi este 

intre că, căci unii urmau după cele vădute in Fran- 

cia, alţii in Italia, in Germania, Austria, etc. 

Nici unul insă s6u prea puţini, au urmat ceia ce 

trebuia să vagă în eră. 
Ei au vădut liberul schimb intre Francia şi Anglia, 

şi "l-au admis ea normă pentru țările prime ale lumei 

chiar, cu România ! 

Or fi având dreptate, dâr nu ast-fel a făcut Colbert 
in Francia; Austriacii, Germanii şi Ruşii mai ales la ei! 

In urmă ce o să le dăm in schimb? 

izistenia, viața nostră individuală, şi naţională ? . 

acesta am vidul că o facem ! 

Ei au vădut ovreiul in Francia, şi pe puţinii streini 
la Paris, cu totul neinsernnători pe lângă societăţile, 

cultura şi sistema de stat economică. francesă, şi ei 
au credut că şi in ţeră pot pune in practică acelaşi 

lucru. 

De aci o falsă ţrăție, un fals liberalism şi peirea ţirei ! 

. .
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Om şi om, ctă ideia lor. Român in România, nu există 
în sciinţa lor. 

Cultura, streină, s'a adus ast-fel la noi şi ea a in- 
străinat cu totul sentimentele şi inima n6stră de țeră. 
De aceia nu ne place nimic la noi, chiar când pre- 

sintă 6re-care avantage. Sacrificii Mici, ... nici nu 
incep acest capitol, suntem departe ! 

Mai bine vom cheltui toţi banii țărei, der să luăm 
insă biftecul Chataubriand, pe Boulevardul Italian la 
Paris, de cât să călătorim in țera nâstră, unde avem 
posiţii splendide, antichități demne de visitat. 

Cheltuim tote resursele ţărei — căci ori câte moşii | 
am avea, banul nu e numai al nostru — numai pen- 
tra ca să nu ne pârlescă vara sorele şi să nu ne în- 
ghețe iarna urechile, în țsra n6stră. 

Băile, pădurile, aerul din ţsră nu valor6gă nimic. 
Vârful-cu-dor, Pionul şi Turnul-Roşu sunt nesufe- 

rite, căci nu au drumul ferat de la Righi-Culm!, 
Der ar fi forte ingreuiaţi a ne răspunde întrebân- 

du-i ce au făcut pentru desvoltarea acestor bunuri şi 
midloce de distracţie cel puţin in ţeră, pe când con- 
tribuesc regulat pentru ele in streinătate. | 

S& nu mi se obiectede că acestea sunt numai de- 
fectele ţărei, voiu răspunde că cei puşi să ne cârmu- 
iască trebuie ai da bunul exemplu şi a dirige alt-fel 
curentul. | | 

Acestă tendinţă, până la un punct Gre-care „a cer- 
ceta frumosul şi confortabilul, probâdă o bună de- 
prindere; n'aveau deci de cât a face st se desvolte 
aceste bunuri in eră şi a” opri să cheltuiască milic- 
nele in afară; a da in fine ei exemple, prin viața lor,
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In fine graţie tot acestei scoli am părăsit şi indivi- dualitatea moravurilor n6stre şi a limbei nostre. 
Agi vorbim toţi franţudesce ne imbrăcitn nemţesce, şi 

acesta nu ar fi nimic, dâcă nu ne-am imbrăca în Fran- cia, Anglia, Austria, 
Adevărul este că ducem o viaţă de prinți. 
Ne îmbrăcim în primele țări, ne încălțiim de aseminea. Mâncim şi bem producte streine. Visităm tâtrul frances. Parfumăria şi tote necesarele le ludm din streintitate. Pa- Piso- Mania în tote e la culne, gesturi şi moravuri fran- cese, totul frances, defectele frâncese mai pe sus de tote, și nicăeri virtuțile francese ! | 
Ce consumim din țâvă? : Aerul şi acesta numai 0 parte 

din anl... 
Etă pentru ce adesea ori in Ministerele nostre, în 

Camerile nâstre, afară de un mie grup la 66, excap- 
țional, care erau contra: concesiunilor streine, tot-d'a- 
una s'a strigat libertate, egalitate, fraternitate, demo- crațte, cetite pe didurile monumentelor din Paris, der 
fârie rar s'a făcut ce-va in adevărat românesc, in ade- veratul interes al ţărei. , 

De aceia suntem sermani in (fra ndstră, de aceia mulţi 
se simțesc streini în țâra lor, şi de aceia descrescem şi degeneriim, primele simptome ale perdaniei unei vase SEu 
d unui popor. 

Nică pote fi alt-fel cu o ast-fel de sistemă, 
Un fapt de o mare importanță resultă din modul 

cum au progresat ț6ra, Noi, bine răi, avem în ţeră 
tot soiul de industriaşi Români, şi adesea bunul gust, 
şi soliditatea nu lipseau articolelor ce se făceau aici. 

- Ele r&spundeau perfect la necesităţile timpului, cu 
28
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tote că adesea lăsau mult de dorit relativ cu perfec- 

ționarea ce se obținuse in streinătate ! 
Dtcă noi am fi progresat treptat, dâcă gusturile ndstre 

Sar fi rafinat cu incetul şi industria nostră sar. fi trans- 
format, ar fi progresat şi ast-fel nu am fi fost imarturi, 

la acest vesbel ce streinii “şi fac la noi în țfră pentru 
şi trece cele mai proste produete, tocmai că în China 

şi Cafreria, după ce au reuşit graţie în mare parte gu- 

venelor nostre, a perde industria şi comerțul făcut de 

Români ! 

Căci, ce s'a intâmplat. Clasa avută a ţerei, nu a voit 

a desvolta scdla la noi, şi a ţinea ca copii să-şi facă cel 

puţin o parte din instrucție în țeră. Din contra, imediat 

când sau decis a schimba Grâa pe Francesă, copii din 
faşă "i-au times în Paris, Berlin, Viena, Londra, elc., 

Parisul mai ales era marele magnet. 

Acestia devenind Gmeni, gustuvile şi necesităţile lor 
fiind toemite după mediul in care trăise, la intoreerea 

in ţeră, după cum spunea ilustrul Alessandri : 

„Ţera le pare pustietate 
kr noi Românii, Urangutani şa 

Se intelege ci nici croitorul, nici cismarul stu pălăvie- 

vul, nici căruţa stu ştua, nimic, nimic din cele ce erau 

în |eră, lucrate de mână Românescă nu le mai plăcea. 
De aci comunde, voiajuri, cheltueli. 

De aci imigrația industriaşilor streini ; de aci mai ales 
superioritatea marelui împort asupra exportului nostru. 

Etă causa pierderei industriei şi comereiului xo- 
mânesc. 

Noi am exportat şi exportim nu numai aceia ce pro-
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duce ptimântul, der exportăm tote economiile nostre, şi acum 

incepem a, importa pe credit! ( 
Turcul nu mai este pentru'a plăti. Turcul acum 

e existenţa țărei, mă tem să nu le plătim cu ea. 

„Cum sai ruinat boerimea la noi? Cheltuind mai 

mult de cum .îi permiteau puterile, mergând in strei- 

nătate şi voind să o sperie prin lucsul şi risipa ave- 

rii, când acesta abia le-ar fi ajuns să trăiască în țera 
lor. Erau barbari în producțiune şi civilisaţi în cheltuelă ; | 

de aceea se duseră mai toţi de rîpă. Ce face acum 
burghezimea care s'au ridicat pe ruinele aristocrației ? 

Uvrmedi şi ea aceiaşi cale. Părinţii agonisesc şi copiii 
cheltuesc, şi observați, vă rog, faptul cel cu totul in- 

bistător că tote aceste averi rămase de la străbuni 
su câştigate cu atâta osten6lă merg s& umple punga 

străinului ').* 

Singurile capitaluri ce mai suni in ţeră, sunt re- 

presintate de streinii ce ne-au speculat şi înşelat, pro- 
fitând de inocența şi nesciinţa nâstră, der care măcar 

nu voesc a se asimila pentru ca ele să se reîntoreă 

ast-fel, 

E mare diferenta de rase! li departe de la Moise la 
Christ]... : - 

Adăogaţi la acâsta şi relele ce am demonstrat in ca- 

pitolul precedent, rele născute din necesităţile admi- 

nistrației şi relele nostre deprinderi: Puncţionarismul. 
„Acestă tendinţă este din cele mai periculose in- 

tun stat; ea pune in locul unui factor productiv de 
avuţii un parasit care-i suge sângele fără a'] spori 
  

1) Conferinţa d-lui Xenopolu. «Starea n6stră interidră. — Economiă, 
funcţionasrisna.» 1880 Septemvrie.
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intru nimic. Şi fiind că în locul părăsit de funcţionar 
se iveşte un gol economic, el este de indată umplut 
de un străin care se aşâdă in locul naţionalului la 
banchetul cel mare al vieţii, pe când bieţii naţionali 
Sunt numai nisce chelmeri care servesc. Ast-fel se intro- 
duserăi cu incetul in corpul naţiunei şi a-nume ca 
elemente neapărate, Evreii dincolo de Milcov, greciă şi 
bulgarii dincoce 1).* 

Lupta ce s'au dat cu atâta vehemenţă intre partida 
veche şi cea nouă, au avut cu deosebire un trist resultat. 

De câte ori nu am vădut personage dise politice, 
„care după ce “şi-au aruncat cele mai nedemne epitete 
intre ei, de comunardi, hoţi Şi vEnditori de ţtră,; nu 
peste mult tot noi %-am vădut lăudându-se, şi chiar 
suindu-se pe aceleaşi bănci. 

Atunci, su acusaţiile ce 'şi-le aduc mutual sunt nisce 
calomnii, stu că cu toţii, ceia-ce este mai sigur, sunt din 
ejusdem farinae. 

Der ce confienţă voiţi să mai aibă Societatea? ŞI 
„ce opiniune publică voiţi să se nască in ast-fel de 
condiţii ? 

S'a, dis chiar în Cameră că opinia publică la noi 
e o femeie de uliţă, nici putea fi alt-fel cu Gmenii: 
care au abusat de dânsa in un mod nepomenit., 

„Luptele sterpe intre partide şi intre nuanțele po- 
litice, lupte ce se urmâdă de câţi-va ani, n'au nici 

„cel mai mic folos pentru naţiune; ele nu fac de cât 
săi distragă cugetarea şi atenţiunea de la cestiunile 
ce cu adevărat ar trebui să o preocupe ?).* 
  

1) Xenopol. idera. 

2) Cronica, «Românul» 22 Sept. 1880.
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Fiesce-care partid nu au căutat un sprijin nu nu- 
mai in a convinge pe majoritate de ideile lor, nu nu- 
maia “i da esemplul prin viaţa lor privată şi publică, 
de ceia-ce .ei ar fi voit ca ordine, progres şi soliditate 
in afacerile statului. — Departe ! Interesele străine fiind 
mari in ţâră, atât in ce privea partea economică cât 
şi cea politică, ei nu s'au sfiit de loc a usa de tote 
resorturile pentru a se Strivi şi înjosi mutual, strivind 
şi înjosind in acelaş timp, interesele ţărei, lovind în vii- 
torul ei! De aci: tot -soiul de convenții cu streinătatea, 
de aci protecționismul asupra streinilor. 

Şi în loc de a aplica o systemă economică protec- 
tionistă, industriei: şi comereiului. Român, ei au apli- 
cat acesta in genere industriei şi comerciului strein, 
favorisând interesele economice ale cutărui sâu cutărui 

“Stat, care represintă sârele născând, făcând ast-fel din 
ţeră 0 mină de exploatare pentru acel din streini care 
era, mai abil, şi care scia să menajede mai bine porta- 
ii ocnei, ce erau cu: totul indiferenți,-- de frăzesc scu- 
îmor, nenorociții locuitori: ce lucrau delăsaţi şi asupriţi în 
întrul ei ! 

In cât de câte-ori 6menii de bine din acâstă ţeră, 
uu vor fi dis cu ilustrul Niculenu : 

„Peşteră, posomorâtă 
Nâgră, umedă, tăcută. 

Ai fi bună 'm Bucuresci 
Ca să servi de puşcărie 

* Hoţilor care sfâşie 

- Peptul ţărei Românesc !* 

Streinii în urmă vădând apatia ţărei, vădend capa- 
citatea politicilor noştrii, se inţelege că nu numai au
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căutat a ne spolia, der a'şi constitui chiar drepturi, şi a 

profita acum de cea mai mică incurcătură s6u prostie 

a conducătorilor noştri pentru a ne pune din nou su- 
liţa in câstă, pentru a ne spolia cu ori-ce preţ, - 

Etă esența istoriei nostre contimpurane, €tă conduita 
majovităţei celor-ce ne-au condus. 

Decă mă surprinde ce-va, este că streinii nu ne-au 
creat o posiţiune şi mai rea. 

SE nu ne plângem inst, căci grație convenției de 10 
ni, Austria au început a o face acâsta, şi se vor mai 

găsi Omeni de stat ca să mai vepele ediția a doua, 
considerabil revădută și adăogată, 

În urmă: | 
„Streinii interesaţi a ne esploata şi a ne cuceri țâra 

prin resbelul economic, profitând de lipsa de educaţiune 
naţională a Gmenilor noştri politici, de necunoscinţa 
lor despre interesele ţărei,— acreditedă in spiritul lor, 
intre alte artificii, funesta eresie, că cu cât se vor 
planta in ţeră mai multe interese sireine , cu atât va 
fi mai garantată independenţa n6stră, cu atât ne vom 
civilisa mai repede. 

La acestă artificie ne pâte răspunde esemplul tuturor 
coloniilor din istorie şi din actualitate : ce infloresce 
in colonii prin interesele streine? — Infloresce naţint- 
nea piimânteni? — Ori pe ruinele națiune! pământene, 
se rădicii națiuni streine ? 

Acolo mergem. şi noi prin plantarea intereselor streine 
intre noy. 

Ar fi mai simplu a dice că, pentru ca să ne asi- 
gurăm esistenţa, să ne anecsăm la Austria şi Ger-
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mania, căci acolo ne duce anecsarea economică ce se în. 

treprinde. 

Sunt două sisteme politice : ama natională, și alta 

colonială, ce se practică de statele Europei. Sisteme cu 

totul opuse una alteia. 

Politica naţională se aplică către sine însuşi, către 

națiunea proprie a statului; politica colonială, se aplică 

in ţările pe cari un stat le colonis6qă cu prisosul fils - 

  

lor săi. Acâstă politică, disă colonială, consistă in 0 

sistemă de uneltiri economice, cari lucredă la esploa- - 

tarea şi cucerirea ţăreă , prin un resbel pacinic, intre- 

prins subt forma unor aşa numite opere de civilisa- 

„țiune. 

- Scopul politicei naţionale este prosperitatea şi con- 

servarea naţiunei statului. Ea are de regulă politică, 

principiul că „0 naţiune ca şi un individ este mai aprope 

„de sine de cât de alhii;“ — că din unitatea interese- 

„lov materiale numai, pote eşi umitatea morală, şi din 

„una şi alta întrumite,— forta națiunei. “ | 

Politica colonială are de obiect, intemeiarea, elemen- 

tului colonisator prin esploatarea şi substituirea ele- 

mentului pământean. Esistenţa acestuea se absorbe de 

cel bântti, şi ast-fel stors de vitalitate şi impilat, — în- 

cotul cu încetul se stinge de inaniţiune, în măsură cu 

desvoltavea destructorilor st, — în numele umanităţei, 

al libertăţei şi al civilisațiumei ! ! 

Regimul colonial este cu atât mai funest pentru 

poporul indigen, cu cât, prin puternicul mecanism al 

sistemei, nu numai că totul este mişcat in contra lui, 

dâr insuşi el este mănat de sistemă, a lucra la pro- 

pria sa destrugere, şi la constituirea ucigaşilor săi.
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Insă-şi muncea acelui popor este o lucrare de nimicire pentru dânsul, pentru “că intrând in mânile unui popor duşman, ea se preface in armă in contra sa, 
'Tâie relaţiunile poporului indigen cu streinii sunt basate pe destrucţiunea, lui. Nu comerciul este pentru dânsul, ci el este pentru comerciiă. 
După cum in sistema naţională ' totul concură la binele naţiunei, totul graviteză in jurul ei; in politica | colonială totul este invers, Ceea-ce pentru elementul colonisator este virtute, adică iubirea de țeră şi pa- triotismul, este privit şi tratat ca crimă! în națiunea pămentână, 

Acolo unde sistema, nu este pusă in legi, ea se află in inima Gmenilor politici şi a agenţilor cară dau miş- carea, acestui mecanism. | 
Spre a ne incredința de acesta > Nu avem de câţ a observa, politica, economică ce urmâgă Englitera în Englitera, către națiunea sa proprie, şi politica ce tot Englitera urmedă către Irlandesi şi către ţările pe care le colonisegă. cu Englesi. Politica, Franciei. către naţiu- nea francesă, şi către poporul Arab din Algeria, Poli- tica economică a Germaniei către națiunea, germană, „Şi politica ei către elementele negermane, de esemplu a Prusiei in Ducatul de Pozen. 

Principiul politie al Gmenilor de stat germani, către națiunea lor proprie, este acel al unuj bun părinte de familie. , Scopul Statului german, fondat cu sângele „Și munca germanilor, este o societate germană,“ die Gmenii politici germany, „Statul nu este o abstracțiune „A societăţei Omenesci, ci personificarea îndividualităței „nationale. Misiunea statului este a fi patriă iar nu Otel,
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„În adevăr statul este supus peni la un punt, condițiuni- 
plor generale ale umanitătei, dar este principalmente su- 
„pus condăliunilov speciale ale naliunei sele.“ 

„Nu trăim in Paradis. unde totul este fără interes. 
» Bunul D-deu wa populat pământul cu abstractiuni ome- 
phesci, nici cu omul, precum el este în sine, ci cu na- 
pțiuni concrete : Fyancesi, Engleşi, Germani, etc., — în 
„împrejurări practice deosebite. De aceia bărbatul de Stat 
„trebuie să se preocupe numai de națiunea, lui, lisând ce- 
„rului grija în genere -a umanitiței.« | 

Aşa cugetă Gmenii de Stat ai Germaniei, şi resbe- 
lul franco-german care va incepe o eră nouă pentru 
politică şi sciinţă, punând capet cosmopolitismului, a, 
dat cea mai deplină consacrare cugetărilor lor. 

SE mai observăm sistema politică, a regimului ger- 
man din Viena, către coloniile germane din Boemia, 
Transilvania, Bucovina, Galiţia, Ungaria, ete. :— şi po- 
litica aceluiaşi regim către elementul român şi slav ; 
şi vom vedea că germanii austriaci se intemeiadă şi 
cresc din vitalitatea popârelor slave şi române; că prin 
sistema de stat opusă acestor popore, esistența lor se 
absorbe de Germani; midlâcele lor, forțele lor, munca 

“lor, sunt intrebuinţate ca instrumente de destrucţiune 
a lor. — În deosebirea acestor sisteme politice, vom 
găsi secretul stărei inflorite şi a civilisaţiunei Saşilor şi 
a miseriei şi decadenţei în care zace Românii şi Slavii. 

Mai multe rele causâdă acestor popore vesbelul econo- 
mic ce le face Austria, de cât nu le-ar causa cel mai de- 
sastros vesbel militar 1.“ 
    

1) <Coloniştii Germani şi România» de 7, P. Marțian. A doua edi- 
ţiune, cu mai multe anexe şio introducere despre «Economia naţională, » 

= Bucuresci, 1871. £
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Acelaşi lucru se practică de Austria acum nu nu- 
mai elementului Român de la ea, der şi elementului 
Român din ţâra n6stră, care munceşte a da viaţă 
elementului german, din untrul şi din afară, „corpului 
naţiunei. Resultatul va fi acelaş, ca şi cel observat 
cu Românii de la ei. 

În urmă, pentru a pune cestiunea pe adevăratul ei 

tărâm, guvernanţii nostri, n'au făcut alta de cât a -im- 

pune sarcimele de Stat Românilor “și a da beneficiile Sta- 

tului streinilov. 

Căci Românii, au fost şi sunt constant luaţi i in ser- 
viciul militar activ su teritorial. 

„Fiesce-care pierde prin urmare cel puţin trei ani 
din viaţa sa, din puterea şi activitatea sa, pentru 
acestă necesitate absolută a unui stat. 

S6ă cine se află in tinereţe in ast-fel de condiţii, 

nu pote a se insura, nu beneficiadă nimic de munca 
sa, pierde adesea sănătatea prin viaţa, şi regimul ce 

le impunem, sunt contagionaţi de malatii venerice, ŞI 

presintă o mortalitate destul de mare: 

Şi pe când Românul cu puşea în mână, sufere tot 
soiul de miserie, la Dunăre să pe piscul Carpaţilor, 
spre a ne apăra ţâra; el nu face acest sacrificii, de- 

cât spre a apăra pe cei-ce au comerţul şi industria 

in mâna lor şi care sunt mai toţi streini! 
Noi vărsăm sângele nostru, pierdem anii tinereţei 

nostre, ne ucidem in casarme, ne creăm prin acesta 

rele sociale imense, nu pentru a apăra interesele n6- 

stre, der in mare parte pentru a asigura liniscea, 

usufructul şi viața ; Progresul şi imnulţirea , acelor ce 

se desvoltă pe cadavrul nostru.
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Ast-fel cel mai sfânt din sacrificiile nostre, servesce 

cele-i mai murdare fapte! | 

Sau credut în urmă că făcând armata teritorială, 

vom combate aceste rele, de scopul au fost departe 

de a da un bun resultat. 

Câtă, stingherâlă nu aducem atât intereselor private, 

cât şi celor publice chiar cu armata teritorială. Şefii 

de regimente se senzese de o mulţime de 6meni, ce 

sunt concentrați aprope in permanenţă. Am vădut chiar 

pe unii cultivându'şi grădina ce nu avea mai puţin 

de patru fălei, şi puindu”i s51 şi văruiască casa ! Ast- 

fel că ei sciind serviciul ce aveau a indeplini, 'Şă 0on- 

centrau, la vendul lor nevestele ! 

Pe lângă aceste abusuri sistematice şi pe lângă al- 

tele multe, mai iată unul : 

Admitem că fie-care va face pe lună o săptămână 

servind la graniţă s. es.: la Predeal. 

Câte dile pierd insă ei ca să se ducă la punct şi 

să se intârcă a casă! Cine le ţine in socotelă acest 

timp ce'l pierd şi cheltuiala ce fac ei cu transportul 

şi hrana! 

Nimeni ! De aceia, e de preferat a face mai bine ser- 

viciul activ! 

ft în ce privesce şi pe călăraşi, lucruri ce identic 

se aplică şi la cheltuielele ce fac de la ei dorobanţii. 

Cine nwşi aduce aminte din campanie că cojâcele lor, 

sosise mai iute mult de cât cojâcele „naţionale !* 

„Cine nu roşesce când vede la granițe modul mur- 

dar chiar, cum sunt inbrăcaţi, aceşti valoroşi soldaţi. 

Der la noi tâte sunt pe hârtie. De aci der urmedă 

că după legi şi scoli pe hârtie să fie şi armată pe
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hârtie, şi ea este ast-fe] după modul incomplect cum se formedă dorobanţii, călăraşii, etc. Căci -âtă ce chel- tuiesc din punga lor: 
» Denşii. sunt obligați aşi procura cal seu a depune 300 franci, că consiliuvile de administrațiune să le pro- cuve cai, afară de actsta când intră de serviciu  siu să Concentredii peste rend alocațiunea de furagiu se dă scă- (ut de ceia 'ce costă în realitate, fesală, periă, păturii, Potcovit în sarcina lui, dludă de postav, pantaloni seri, cravată şi bonet din banii lui, afară numai că pentru cinci ani i se dă o pereche de cisme!) pe când e] numaj în concentripi peste rând usăgă cel putin câle o perechie pe an. 

| „Acestea sunt pe scurt sarcinele şi inconvenientele instituțiunei călăraşilor, şi care pe de o parte sărăcese an. număr considerabil de țărani, 6r pe de. alta impe- dică desvoltarea militară a acestei instituţiuni, din care 'suntem siliţi a forma viitărea nostră cavaleriă 2).* Etă acum şi efectele acestei organisări şi mai ales cum se fac lucrurile la noi, | 
» Tote aceste Concentriri peste vând se esecul mai cu smă în timp de wră, ast-fel că recolta acelor căliraşi. concentrați peste rend, stă pe câmpii nelucrată şi nestrinsii da timp, pe când dânşii. sunt siliți a esecuta munca aren- daşilor şi proprietarilor ; in cât călăraşul care ca vecrul era fruntaşiul comunei, eliberându-se după 5 ani, devine cel mai sărac în COMUNA Sa şi prin urmare un contigeut de 2—3000 recruți călăraşi, pe fit-cai-e dn, devin aprâţe proletari in ţâră s),« 

1) Adesea cu tocuri de carton. CT 2) Conferinţa d-lui colonel G. D. Pohzu la 30 Tanuarie 1880, 3) Col. Polsu idem.



Cred că numai este necesitate de comentarii. Aceste 

s'aii spus în clubul militar, de un colonel in faţa mi- 
nistrului de Resbel şi a A. S$. R. Domnul. Nu se 
făcut insă de atunci nici cea mai mică schimbare ! 

Cu alte cuvinte, serviciul militar care se plătesce 

cu sângele, viaţa şi forţa unui popor, se face la noi 

de Români! Acâsta ar fi natural, şi nu s'ar părea 
de loc curios. 

Der in ţâră am vădut că la 4 mult la 5 Români, 
se află un strein. Ei bine acesta intrebuințădă aceşti 
ani ai tinerelei lor, intrebuinitdă vigorea etiitei pentru a 

lucra şi câsciga, se înscră şi se înmulțesc, pe când noi 

facem altceva. Ma 

Etă. dâr că sarcinile de stat sunt in ast-fel de con- 
diţie, nu o ondre de un desastru. 

SE luăm chiar acum esemplu. 

Sunt 600,000 ovrei in ţâră, ei bine câţi din aceştia” 

au fost in campanie, câţi au murit, şi câţi mai ales au fost 

la întendență, unde chiar când soldaţii noştri mureau 

pe câmpul de luptă, ei speculau asupra hranei lor şi se 

imavuldau. — Acâsia o fac ei şi in Austria. Aşa le e 

rasa. | 
Ejă, sacrificile ce ei fac pentru patria lor, €tă de ce 

ei se inmulţesc şi noi... scădem! 

Milițiile in urmă şi garda orăşenâscă , sustrag de 

aseminea. pe lucrătorul Român de la ocupaţiunea sa 

oră-care ar fi ea, pe când in acest timp streinul lu- 

cr6dă apărat şi ocrotit de legile şi scutul nostru. 

ki sunt parasitul ce se desvoliă in corpul nostru, 

nu peniru a muri o-dată cu noi, cum se întîmplă in
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natură, der pentru a se inălța în urmă independenţi, 
liberi şi prosperi pe cadavrul nostru, - 

[tă de ce mulţi au spus cu dreptate că: „organi- 

sarea. militară fără organisare economică nu are ra- 
ţiune de a fi, şi nici nu pote fi de cât şubredă şi 
neputinei6să 1).% | 

Ltă la ce va servi, decă nu vom deschide curend ochi, 

sângele vărsat de un Mircea, Mihaiu scu Stefan. 

Umbre măreţe, cât sunt de departe de ceia ce eraţi 

voi, cei-ce ar trebui şi acum să facă acelaş lucru! 
Acesta nu este singurul punci, ce trebuie a avea 

in videre. | 

Şoselele, fie ele naţionale, judeţene şi comunale, seu 
făcut numai şi numai cu sătenii noştri. Cu i6te că 

chiar şoselele, pentru a nu mai dice nimic de dru- 

murile de fer, nu le servesc mai de loc intereselor 
lor directe. | 

Vădutaţi vre un strein ce se hrănesce in ţeră, v&- 
dutaţi vre un ovreiu. in special, luat, cum au fost şi 

sunt luaţi Românii, s&ptămăni intregi pentru a le 

lucra ! 

Nu voii uita nici-o-dată descrierea infiorătore ce 

"mi făcea un distins medic ce a vădut de aprâpe cum 
se făcuse şostua din Argeş, partea munt6să. . 

Sate intregi tocmai in timpul cel mai priincios agri- 

culturei erau aduse acolo. 

Femei grele au născut fără timip şi adăposteau co- 

piii după câte o stâncă, Gmeni suferind scu morţi 
chiar, nevăguţi de nimeni, şi mai toţi, galbeni, pră- 
pădiţi, nemâncaţi, desbrăcaţi, dormind nopţile sub 
  

1) Introdueţia la studiul lui Marțian.
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cerul liber, adesea udaţi de ploile reci din munte, 

lucrau di şi n6pte, fiind-că era ordin, sub biciul sub- 

prefectului. 

„Atundă am vădut, cum spunea d-sa, că românul e 

prost de bun ce e, mă intrebam cum de aceşti oameni 

in a căror ochi se videa suferinţa şi disprețul pentru 

noi, nu ne ucideau, şi nu ucideau mai ales pe acei 

ce-i tratau in acest mod!“ 

Resultatul e, că Românul e sustras de la munca 

sa in momentele cele mai priincise, şi că adesea 

graţie aceleiaşi bune administrații de care mai bine 

mam mai avea parte €l este ucis, su rămâne infirm 

şi calic pentru restul dilelor. — Şosele se facem, der 

să nu le sancționiim cu cadavrele nostre, pentru ca pureii 

şi streinii să se primble în urmă pe ele! . . 

Cu facerea. acestor şosele s'au făcut de aseminea, 

atâtea prejudicii, intereselor lor, iuându'” tocmai când tre- 

buiau să lucrede cu mai mult foc, pentru petecul lor 

de pământ. Etă der dile de muncă, pierdute din vicţa 

unui muncitor, cu răsplata numai de a părăsi ogorul 

său, spre a suferi tot anul de miserie, seu a se vinde 

pe 5 ani inainte proprietarului; scu in fine forţat a'şi 

semăna porumbul târdiu, şi a”l culege crud, de unde 

Dysentheria, Scorbutul, Gastro-entheritele şi Pellagra! 

Cu alte cuvinte... Mortea! 

Ce fac streinii în acest timp, stau şi muncesc în pro- 

fitul lor, importând productele fraţilor lor , seu comuni= 

când, pe şoselele storse din sângele nostru. 

E mai bine a fi strein! 

Adăogaţi la acesta toi soiul de angarale, toi soiul
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de podvedi, ce se impuneau şi se impun incă neno- rociţilor nostri săteni. | 
Tâtă lumea, spre esemplu, cunâsce numsrul cailor ce au Ovreii, tâtă lumea scie numărul căruţelor şi ha- rabalelor de care ei dispun. Cu tote acestea nu am VEdut, nici una din aceste căruţe luate de rechisiţie, . pe când am văgut sute de Români, intorcându-se de la Plevna, cu mânele gole, plângând, seu cu câte un bou ce purta jugul căruţei, ce r&măsese pe drumuri! Pe când Românii mureau luaţi de rechisiţie peste Dunărea, căci am vEdut Gmeni de 60—80 ani, cu la- crimele in ochi, ne putend mânca pesmetele ce inten- denţa le dădea, câte unul pe di, Ovreii luau polii ru- sesci, făcându-le transportul. 

Cu tâte acestea, guvernul s'au grăbit in urmă a pleda în un mod mai mult ca ruşinos disele lor drepturi in dauna, ţerei, dâ& nu sau gândit un mo- ment a le aplica in un mod imparţial şi lor sarci- nele aceste, lucru de care nici chiar. fraţii de la Ali- anța Israclită nu ne ar fi putul acusa. 
Der țera ar putea dice cu drepiate : pridesce-mă Domne de cei-ce dic cmi sunt prieteni, căci de cei-l alţi mă pădesc eu singur ! 
Şi câte dile incă perdute ţăranilor noştri ! 
Pe timpul resbelului, de la sosirea marelui Duce Niculae, a Împăratului, şi până la cel mai de pe urmă ofițeraş rusesc, ce trecea pe linia n6stră, de la Un- gheni şi până la Giurgiu, i se făcea gard de săteni, pentru a le arăta sentimentele lărei, pentru binefăcăto- - rii noşirii cărora, spre ruşinea țărei, cej-ce die că ţin la mărirea «ei, au primit cu pâine şi sare!— Aveau
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multă dreptate în urmă, când au trimis agenţii lor, 

pentru a căuta să resvrătâscă poporul! 

La venirea personalităţilor mai mari, nu numai că 

gările mici, chiar. unde nu se opreau trenurile, erau _lic- 

site de săteni, dsr ei erau aduşi cu forţa de subpre- 
fecţi şi puşi de a lungul liniei ferate. Cred că în Rusia, 
în Hotentoţia chiar, nu Sa face acesta. 

Vedem acelaşi lucru, aceiaşi lipsă de respect a ad- 

ministraţiei n6stre pentru cei ce'i plătesc şi in faptele 

urmăidre. 

M& aflam tot după resbel in Roman, când A. S$. 

Regală Domnitorul era. acolo. 

ME miram mult de miile de Gmeni, ce venise cu 

„acea. ocadie in oraş. | 
Nu mă indoiam de respectul şi iubirea de care su- 

veranul nostru trebuie să fie inconjurat, după modul 

brav cu care se condusese in campanie, totuşi pe 

timpul culesului recoltei, găseam că Gmenii prea incep 

a iubi părădile şi a neîngriji câmpul. | 

Curios a afla adevărul, am intrebat mai multe gru- 

puri dintre ei, şi spre marea mea mirare am aflat, că 

erau ridicate sale intregi de sub-prefecţi pentru a face 
ţărămonie Domnitorului ! 

Mulţi din ei se plângeau chiar că nu mâncase de 

cu sâra şi nică nu aveau un ban cu ei spre a'şi alina 

fâmea ! | 

Cei ce aveau, forţaţi fiind, cumpărau de la Ovrei, 

ast-fel că în loc de a'şi mânca mămăliga in pace, ina- 

vuţeau pe cei ce ne sugrumă. 

Etă în ce mod se inşelă şi viderile Domnitorului şi 
interesele vitale ale sătenului. 

29
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„În cât, acestia, în loc de a priimmi cu plăcere vestea 
sosirei. Domnului, şi a merge spontaneu sl vadă, când 
timpul le permite, din contra adesea pentru dânşii acesta 
e 0 griză, căci sunt luaţi de la praşălă stu secere, pentru 
ai duce flămângi să casce gura. 

Pe Ovreiul din sat insă nw'l ia nimeni. 
Luaţi in urmă pe Român ca alegător. 
Fie din cel mai de sus su jos strat a] Societăţei , 

din Bucuresci seu ultima comună rurală din Dorohoiu, 
el trebuie a sacrifica multe dile chemat fiind de dato- 
rie către țâra lui, de a alege stu pe primarul, s6u 
consiliile judeţene, s6u în fine, a alege pe deputaţi şi 
senatori. 

Adăogaţi că rare ori una din aceste alegeri, are 
durata prevădută de lege şi veţi videa câte dile, săp- 
tămâni şi luni chiar, el pierde în o luptă aprope fac- 
tice, sustras de la ocupaţiunea sa. 
„SE avem in. videre că pentru ca cine-va, să votede, 
trebuie să fie in. curent cu faptele şi persânele, tre- 
buie să citâscă jurnale, care numai polemica Şi vor- 
bele lungi nu le cruţă şi a lua parte la diferite intru- - 
niri electorale, unde căţi-va mai buni de gură, in loc 
de a le expune lucrurile şi ideile sincer, ameţesc 
şi le falsifică cugetul şi votul. 

Nici nu se pote alt-fel în o ţeră constituţională unde 
35 la sută din locuitori nu sciu să citâscă. 

In acest timp toţi industrialii şi comercianții streini, 
stau linisciţi a-casă, lucrând pentru prosperitatea lor, 
înprumutând şi speculând, Românilor ce pierd inte- 
resele lor particulare şi să sacrifică pentru o ideie nobilă
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ciilcată insă cele ma: adesea ori în picere de cei puşi ao 
respecta. | 

O mare parte in urmă din proprietarii noştri mari, 
din proprietarii mici, comercianţi şi induştriaşi Ro- 
mâni, iau necontenit parte ca senatori, deputaţi, mem- 
brii în consiliile comunale şi judeţene, sarcine de loc: 
productive, obligatorii insă Românilor. 

Câte interese nu se pierd pe câmp sâu la comptârii, 
pe când sarcinele ţărei rețin pe cei interesaţi, in Senat 
seu Cameră, forţaţi adesea pentru a se putea rein- 
tree, a vota in pripă. proiecte şi concesii ce guvernul 
le pune in videre, tocmai în gilele ultime când lor le 
stă cutitul la os! | | 

Etă de ce mai iot-d'a-una augim pe aceşti 6meni, 
oneşti der departe de a sci ceia-ce fac, dicând cu cu- 
geltul inorat. 

„Am ma votato şi acesta“ 
„Pe acestă cale s'au făcut, s'au prefăcut şi s'au re- 

făcut. atâtea legi, in cât de multe ori am admirat pre- 
țiosa insuşire a poporului de a putea indura atâta 
frământare legislativă, şi reglementară 5, | . 

In fine tot de Români se servesc guvernanţii noştri, 
spre a avea bătăuşi şi agenţi electorali. | 

Ast-fel că după cele ce se petrec am putea dice cu 
Tacit : „A conrupe şi a fi conrupt, €tă secolul.“ 

Căcă Gmeni pacinici, au ajuns, prin modul cum in- 
țeleg ai noştrii, sinceritatea în alegeri, a fi reduşi să 
trăiască din rubla ce le-o ofer acei-ce adesea nu se 
mulţumesc cu atât... | 

Etă moralitatea, ce gâsesc de cuviință a da Româ- 
  

1) «Revista sciinţifică», an. XI, î Sept 1880,
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nilor, depravându-i şi degradându-i, pe când streinik 
vid de noi, muncind in folosul lor. 

Tot ast-fel se intâmplă cu tâte cele-l-alte biruri, din 
care se intreţin sc6lele, ospiciile, spitalele, asihurile, etc. 

Se scie că in spitalele nostre, cel puţin in Bucu- 
rescă, 40 la sută sunt streini. 

In laşi aceiaşi proporţie e representată numai prin 
elementul israelit. 

Adesea ori in Bucurescă, s. e. se resping din pârta 
spitalelor Românii in suferinţă pe când Ungurii, Ovreii 
şi Nemţii ocupă paturile. 

Românul e ospitalier. | 
Nimeni nu va putea gice alt-fel fără a păcătui. 
Ovreii au spitaluri in t6te oraşele principale din țâră, 

cu tote acestea zici un Român nu este admis în cura lor. 
Aşa der, pe când cu banii nostri se caută cei de pe 

urmă beţivi, cele de pe urmă cădături, ce ne vin sis- 
tematic în eră, cei stabiliţi deja şi in stare de pros- 
peritate, având in comunitatea lor un spital nici nu se 
gândesc a fi, nici pe sfert atât de umanitari cu noi, 
cum suntem noi cu ei. | 

Noi plătim in urmă poliţia, Românii tremură şi 
inghâţă pe uliţă făcând pe gardiştii, pe când in acest 
iimp streinii se odihnesc, şi consumă adesea in linisce 
din procentele de 10 la sută pe lună, cu emanet, s6u 
din toaletele nebune, din desfrânările desgustătâre ce 
au introdus in o societate in nedomirire, de care-şi 
rid, pe care o blamegă, uitând că e de mai blamat 
insă acel ce procură plăcerile licenţi6se. 

Şi sciți cât trebue pentru a câsciga tâte aceste 
avantage in ţera nâstră? Seiţi cât costă, spre a nu fi
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luat in armată, s6u a nu videa copii in casarmele 

infecte, spre a nu fi forţaţi să părăsiţi munca, spre a 
nu lucra la şosele, a nu perde timpul la alegeri, etc., 

spre a nu lua parte in fine la nici una din tâte sar- 

cinele publice? — Cât trebue in fine pentru a fi în 

realitate protejat de guvernele nostre? 

Un lucru de nimic, — 6 franci pe an, pentru a de- 

veni supus austriac. — Eu mă mir că nu ne facem cu 
toții supuşi! Vedeţi der că in aseminea condiţii e mai 
bine der a fi streini, de cât supuşi români, în Româ- 

nia! [i trist, der este ast-fel. | 

Pe când der t6te sarcinile grele ale statului sunt în- 

treţinute cu sudârea şi. sângele Românului, ar fi natu- 
ra], ca beneficiile Statului cel puţin să le revie tot lor. 

Departe insă de acesta. 

Guvernanţii nostri, de la Unirea ţărilor şi până în 
present in mare parte au fost mai deştepţi. 

mea Sistemul ce alte state practică către streini, 

noi ?l-aplicăm către noi inşine. 
Acest sistem economic opus naţiunei, ne stârce de 

vitalitate şi ne elimin6ză pe noi, intocmai cum se face 

in colonii cu indigenii. - 

In ori-ce stat, națiunea este scopul. Relaţiunile cu 
streinii sunt subordonate intereselor naţionale. CGomer- 

ciul este pentru naţiune, 6r nu națiunea pentru co- 

merci. | 
In sistema nostră economică vedem inversul. 

Ca şi in o colonie, totul e subordonat intereselor 
streine, şi ceea-ce infloresce şi se ridică in ţâră sunt 
interesele streine. 

Nu se creeză nici o instituţiune naţională, umani-
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tară, civilisătore, ci instituţiuni jidovesei : anti-naţio- 
nale, anti-umane, anti-civilisătore, cărora, li se -pune 
eticheta fraudul6să de banca română, credit român, ete. 

Ca şi in o colonie, esceptând un mic număr de 
familii, este mai avantagios a fi strein de cât pă- 
mentean. | 

„++. Prin sistemul nostru economic, este organisată 
perirea n6stră prin noi inşine. Noi toţi, lucrurile nostre, - 
instituţiunile n6stre, munca naţională, mănaţi de acest 
mecanism, lucrăm fără consciință de ceia-ce facem, la 
propria n6stră destrugere. 

Forţele colective ale naţiunei concentrate in orga- 
nisaţiunea, statului, sunt intârse in contra naţiunei, 
dândui ast-fel mortea de acolo de unde trebue să-i 
vie vi6ța. | 

Nu se mai face nici o deosebire intre interesele 
n6stre şi cele streine; nu se mai consideră nimica ca 
al nostru in ţera nostră. 

Națiunea fiind midloc &r nu scop, nu mai e nimica 
de cruțat, nimica de conservat de către streini. Totul 
e permis streinilor ca intr”o țeră pustie 1).“ 

Ori-ce s'a făcut in acestă țeră sa făcut numai cu 
streini, de la care Românii sistematic au fost escluşi, 
şi ori-ce beneficiu, a fost de dat, el s'a dat streinului ; 
cu alte cuvinte s'a stors şi se stârce productul Româ- 
nilor, ce mor pe brasdă, spre a nutri şi a se desvolta 
elementul strein, din intrul şi din afară, 

„Subt cuvânt de concurenţă nu se mai face nici o 
deosebire intre -strein şi român; intre un „sosit“ din 
ori-ce parte a lumei şi intre cel al căruia este ţera, 

  

1) «Coloniştii germani şi România» de D.P. Marian.
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ai cărui părinţi şi-au vărsat sângele şi munca pentru 

păstrarea şi intemeiarea ei; intre fiul ţărei, pe care 

se razimă statul, care 'şi dă viaţa pentru apărarea 
ţărei, care trăiesce intrun continui sacrificiu pentru 

densa, dând mai mult de jumătate din timpul său 

de lucru pe fie-care an in serviciul militar ca grănicer, 

dorobanţ, gardist; — şi intre streinul, care are in- 

ierese opuse naţiunei, care la sarcinele militare ce 

absorb mai mult de jumătate de timp Românilor, nici 
nu pote lua parte fiind că nu putem da arme sirei- 

nilor ; care in fine nu face din ţeră de cât un obiect 

de trafic, şi apeleză la intervenirea streină când este 

deranjat in traficul său, de la care nu'l distreză nici 

o sarcină publică 1).“ 

Der să videm care este norma de purtare a politici 

lo+ nostri : 

pa... Se practică ca doctrină de economie politică, 

cel mai stlbatic comunism, şi mai mult şi mai r&u de 
cât comunism : căcă noi punem ţcră şi tot in comun 
cu cei cari nu au nimica de comun cu noi; cari fac 

comunitate deosebită de noi, chiar in ţâră la noi; es- 

clusându-ne pe noi chiar in ţâra n6stră, in ale n6sire. 

Prin averea ce ne incetat se scurge de la Români 

“la streini, se duc forţele vitale ale naţiunei, şi poporul 

român secat de avere şi prin urmare de midlocele de 
cultură şi de esistenţă se stinge prin inaniţiune. 

In acest sistem anti-naţional, raţiuni de stat, nu mai 

esistă când e vorba de naţiune. Națiunea şi interesele 
ei nu se consideră ca politice. 

.. Lipsindu-le ideia naţională, ei nu se mai preo- 

1) 1dem. a 
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cupă a sci dâcă Românii prosperă s6u pier. Atenţiu- 
nea lor este intârsă de Ja naţiune. Ei nu se cred da- 
tori a visita şi studia ţera, şi a se inspira. de dânsa. 
In nici una din cestiunile cele mai vitale, care preo- 
cupă ţera, ei nu au o opiniune consciinciosă, basată 
pe observaţiune, pe cunoscinţă de lucru necesară spre 
a putea judeca. Ei văd lucrurile ţărei lor prin ochii 
streinilor. 

De aceia ori-ce strein lipsesce de respect până aşi E 
mite să le propună programe politice pentru țera lor. 

Națiunea nu este pentru denşii nici măcar un object 
de observaţiune şi de simpatie, cum a fost pentru 
mulţă generoşi voiagioră streini, cari numai trecând au 
cunoscut ranele ţărei şi le-au semnalat in serierile lor. 

Ei mau pentru națiunea lor mai multă solicitudine, 
de cât n'au pentru Românii de peste Carpaţi, 6menii 
politică ai Austriei, Germani nu Români. | 

Ast-fel națiunea părăsită de omenii ei politici, nici 
o consciinţă nu presidă la sârtea, ei, decă nu con- 
sciinţa rea a duşmanilor nostri cari singuri ne ob- 
servă de aprâpe, singuri cunosc ranele nâstre şi sciu 
cum merg de rău. 

Este primejdios pentru un popor ca politicii săi să 
negligeze a observa, chiar mersul lucrurilor in statele 
vecine, spre a irage din ele invățăminte asupra ga- 
ranţiilor de care trebuie să se incongidre națiunea, con- 
tra a ori-ce pericole, fie militare, fie economice. Ce 
soriă pote să aibă națiunea n6stră aj căria politici fac, 
abstraţiune de dânsa; cari nu se interes€dă a cundsce 
nici cestiunile ei interne cele mai vitale? Dovadă lipsa
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- unui serviciu statistic, regulatoru I- administra IEI” 

unui stat. A 
In faţa nenorocirilor ţărei, a mai stărui pe calea 

unde ne aflăm, nu mai este a greşi ci a trăda. Nue 
permis nimenui a nu videa evidenţa. Unde starea ţ&- 
rei, esperiența vie, adevărurile materiale, nediscutabile, 

vorbesc, teoriile şi ilusiunile ideologiei nu mai au loc. 
Perirea unei naţiuni nu se pote cu nimic justifica ! 

Pentru ce se cere cualitatea de Român spre a fi mi- 

nistru şi foneţionar de Stat in România, decă nu pen- 
tru a face politica intereselor române, a fi organ al 

naţiunei in faţă cu streinii? 
Poporele "şi vărs sângele spre a dobândi şi păstra 

un guvern naţional, negreşit pentru ca ele să aibă 

influenţă asupra afacerilor şi a sârtei lor; pentru ca 

să fie administrate conform intereselor lor, iar. nu cum 

le-ar administra streinii. Binefacerile unui guvernă- 

mânt naţional constau in o politică naţională, care 
nu se pote traduce in faptă de cât prin o sistemă de 

economie naţională. — Este ridiculă o politică naţio- 
nală fără un sistem economic conrespundător. 

SE nu piardă din vedere politicii noştri că tâtă im- 
portanţa lor, le vine de la fiinţa naţiunei, de la cali- 
tatea lor de 6meni politici, de la rolul ce au in in- 
tevesele şi destinele ei. Dacă națiunea, n'ar fi, streinii 
cari-i linguşese spre a şi-i face câdă de topor, nu li-ar 
acorda nici măcar o privire. 

Aşa dar şi ondrea şi datoria şi interesul nostru, 
cer ca să lucrăm ca filai naţiunei. Mandatarii nu pot 

lucra, contra mandanţilor. Când rădăcina va peri, ra- 
murile pier de sine.
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«. . Positivismul politie ne lipsesce cu desăvârşire. 
În asemenea mod statul român nu mai graviteză 

in jurul său propriu, ci in jurul intereselor streine. 
Puntul de vedere român in statul român a dispărut. 

Ordinea publică in stat nu mai insemn6dă binele 
şi siguranţa, intereselor române. Turburarea şi răstur- 
narea naţiunei, prin nencetata invasiune a streinilor 
şi prin surparea esistenței ei, nu sunt privite ca afaceri 
de stat. Din contra, precum am ar&tat, statul prin 
sistemul său economic, atrage invasiunea şi este auc- 
siliarul cel mai puternic al intreprinderilor străinilor, 
punendu-le la disposiţiune midl6cele Românilor, şi 
creându-le mereu in ţeră posiţiuni insemnate şi intă- 
rituri, cari sunt basa lor de esploataţiune şi de ope- 

- rațiune in contra Românilor. E 
In loc ca Românii să se potă, rezema pe statul lor, 

şi s& puie ei pârghia intr'ânsul spre a închiega cu 
ajutorul sistemului de stat, intreprinderi şi asociaţiuni 
naţionale, cari ar organisa şi intări statul, — statul 
din contra disolvă pe Români, inlăturându-i de la tâte 
intreprinderile cele mari, prin artificia născocită de 
streini, şi adoptată fără consciinţă de către politicii 
noştri, că cu elementul român şi cu midloce naţio-: 
nale nu sar putea nimica intreprinde. — “Tot aşa 
cum inainte de seâla naţională, a lui Lazăr, subt do- 
minaţiunea streină a fanarioţilor , se escludea intre- 
buinţarea limbei române din afacerile statului, ca ne- 
putând servi. 

Statul ia măsuri de ordine publică socială, regulând 
raporturile dintre Român cu Român; el intervine 
spre a garanta chiar pe fii de către părinte, substi- |
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tuindu-se voinţei acestuia la impărţirea averii sale in- 
tre fii; — iar în raporturile de ordine publică mult 
mai inaltă, de ordine poktică şi nalională, in raportu- 
rile diutre Români cu streinii, — „lasă să. facă, lasă 
să trecă. “ | 

Un părinte de familie care:pe când sar asigura de 
către fiii săi, ar lăsa uşile şi calea deschisă făcttori- 
lor de rele din afară ! 

Românii către streini nu sunt in n relaţiune de na- 
țiune, de corp organic, — prin urmare in raporturi 
de natură esternă şi internaţională, — ci in relaţiune 
de individe risipite, de părți desfăcute, nepresentând 
nici o stare de organisaţiune, nici 0 legătură intre 
densele, abandonate in lupta economică cu străinii 
la forțele lor individuale şi la instinctele lor; fără 
nici un punt de razem in stat, fără nici o direcţiune 
politică in afaceri şi interese naţionale. — Căci ceia 
ce e organisat in stat este spre a garanta pe Români 
de către Români, şi mai cu s6âmă pe străini de către 
Români, — iar nu spre a garanta interesele şi esis- 
tenţa Românilor de către streini. 

Pe când străinii către noi, se află in raporturi nu 
de individe, ci de naţiune, de comunitate deosebită, 
de „Colonie“ — prin urmare cu avantagele şi puterea . 
ce li dă sistema de corp, concentraţiunea, unitatea, de 
tendinţe, solidaritatea națională. 

Noi, desorganisaţi prin cosmopolitism, desmembrati, 
din corpul naţional, desfăcuţi in individe,— iar străinii. 
cu organisaţiunea lor de stat, şi la noi de stat in 
stat, având pentru dânşii şi pe statul nostru, — in 
asemenea condițiuni, cum să fie cu putință lupta ? 

3
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Individul cu Satul, cu un corp constituit, nu pote 
lupta. 

Pare că voim inti'adins st pierdem tera, să nu mai 
esistăm. | | 

„Se intreprinde in contra n6stră un resbel de perire 
pe cale economică, — specie de asasinat modern; — 
urmăm noi inşi-ne, in contra nâstră, un sistem eco- 
nomic anti-naţional, anti-social şi anti-uman, prin care 
ne destrugem noi inşi-ne ; cu toţii simţim şi recunos- 
cem că mergem rău, că ne ducem in prăpastie; insă 
nu numai că nu căutăm unde e causa răului şi nu 
avem virtutea şi patriotismul de a, o inlătura — căcă 
atârnă de noi; — nu numai nu luăm nici o măsură 
de stat pentru apărarea intereselor nostre, — der din 
contra, agravăm răul din di în di, mergend în sensul 
duşmanilor nostri şi aservind (Era prin nui concesiuni, 
cari sunt basa de esploatare, basa de operațiune în con- 
tra nostră.“« 

pass În România numai Românii sunt cosmopoliți. 
Streinii nu sunt cosmopoliţi. 

Germanii vor s5 fie Germani chiar in România, in 
ieră streină. Jidovii jidovi. Ei urmâdă către dânşii o 
sistemă naţională, o sitemă de comunitate deosebită 
de noi, chiar in țâră la not. In țera nostră, ei nu vor 
să fie către noi nici măcar 6meni, să vagă şi in Ro: 
mâni 6meni. Ei nu primese Români, in nici o prăvă- 
lie, in nici un comptuar al lor, in nici o afacere a 
lor, — nici chiar in serviciul drumurilor de fer ale Sta- 
tului nostru. St privim oraşele Moldovei acoperite de 
dughene jidovesci : nică un băiat de Român in ele!— 
Ce desminţire mai mare se pâte da inşelătorului prin-
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cipiu de „om şi om!“ Numai Românii, nu vor să fie 
Români nică in propria lor patrie! 

In acâstă depravaţiune politică care a sguduit sim- 
țul moral, este esplicarea sporirei abusurilor funcţio- 
narilor — de -care unii din politicii nostrii, luând efec- 
tul drept causă acusă instituţiunea Juriului. Causa 
moralităței şi a devotamentului in funcţiune ca şi afară 
din funcţiune este „magnetul“ patriei şi al naţionali- 
tăţei, adică : familia şi proprietatea. 

Moralitatea politică face moralitatea privată, după cum 
binele politic aduce. binele privat. 

Răul e mare. S& ne gândim până mai este timp. 
Mântuirea stă in incetarea cause răului. Suprimând 
causa, efectul incet6dă de la sine, treptat şi pe ne- 
simţite. 

Am arătat că causa răului este politica colonială ce 
urmăm către noi, sistemul nostru economic opus in- 
tereselor naţiunei. S& schimbăm acest sistem. S& fa- 
cem cum fac tote statele, politică naţională, politica, 
intereselor nâstre. Se fim şi noi Români către noi, cum 
mu Englesii englesi, Germanii germani, Jidovii jidovi, ete. 
SE facem şi noi deosebire intre Români şi streini, între 
al nostru. de al altora.“ 

Căci : 
po» sus. Inbunăttirile materiale şi asedămintele în care | 

nu este pus principiul românităţei, nu sunt aşediri pen- 
tru Români, ci cetăţi ale streinilor *).“ 

De şi lucrarea lui Marțian dat6gă de mai multe: 
decenii, de şi importanta introducţie economică făcută 
  

1) Introducere despre «Economia naţională> la Studiul lui D. P. Mara 
țian : «Coloniştii Germani şi România.» 1871. Bucuresci,
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de un bun Român, ce a scos ediţia a doua a aces- 
tei lucrări, dat6dă din 1871, totuşi urmăm pe aceiaşi 
cale, ba incă am făcut rele şi mai mari. S& ne gân- 
dim numai la liniile de fer făcute in urmă, la impru- 
muturile ce am contractat şi mai ales la convenţia cu 
Austria. 

Am ţinut fârte mult st reproduc cât se pote mai 
multe bucăţi din acestă importantă introducţie, căci 
fiind de un distins merit, cred că vor produce râde a 
fi din nuou recitite, şi 'mi vor ajuta la desvoltarea 
ideilor ce susţin. 

Când sau combătut unele din instituţiile streine 
aflătore in țâră, nu s'au făcut acesta de cât spre a 
aduce altele mai oner6se pe. spatele ei, 6r nu a le su- 
prima şi inlocui cu instituţii Române. 

S8 luăm câte-va, esemple. 

Ast-fel : 

„Postei şi diligențelor austriace « ce erau in ţeră, au 
urmat liniile ferate, făcute tâte cu banii şi creditul 
țerei, de streini! — 'Ţâra au plătit sume - colosale, 
produsul lam v&dut!: 

„+... Negreşit raţiuni de stat român a fost motivul 
escluderei diligenţei nemţesei — căci din puntul de 
vedere cosmopolit, puţin importă luniei intregi dacă 
pe pământul României vor cireula diligenţe române 
s6u streine. Cum insă aceleaşi raţiuni de stat se acordă 
cu faptul de a se da administrarea drumurilor de 
fier, organele de locomoţiune ale statului, în mâna 
unor streini, şi mai mult de cât streini? 

Cum aceleaşi raţiuni de stat se acordă cu faptul 
că pe când ne plângem că Dunărea este in mâna |
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Nemţilor, noi punem şi Prutul subt dominaţiunea 
streină, făcându-l din rîu naţional, internaţional 3)“ . | 

Nu numai că Românii au fost cu totul inlăturaţi 
de la acâstă intreprindere, dâr nu erau admişi nică 
atât cât ei ne lăsase dreptul, in serviciul de esploa- 
tare. 

Guvernele nu interveneau nică o-dată căci se de- 
clara chestia, orientului ! 

Gu aceste linii s'au furat miliâne, s'au furat vi- 
g6rea şi viaţa n6stră, căci odată cu aceste cheltueli 
enorme, am inceput a, dispare. — Resultatul au fost, 
garele de carton, şi..... rescumpărarea. Acâsta au fost 
un bun midloc pentru unia de a câsciga milione cu 
nimic. 

Ce "mi pasă mie că ţera va cumpira cu 50 la sută 
0 acțiune ce scăduse la 14, decă câscig şi eu 20 
la sută!.. Etă cuvântul de ordine a multora in ac6- 
stă importantă chestie. 

“După mine potopul ! 

Ast-fel că sar putea in mare parte dice, că tot 
streini țin acum de păr statul român, streini de inimă 
insă, tâlmacii şi samsarii, ce au inlocuit pe streinii 
de rasă ! | 

In fine câtă pripâlă, cât zel, ca să facem cu banii 
nostri linii de drum de fer, necesare comerţului Aus- 
iriei, necesare altora, numai nouă care le plătim 
scump, nu. 

Moda incepută, am ajuns şi cu drumurile de fer, 
ca cu piperul strein, 7] punem in tâte bucatele. Căci , 

  

!) Lucrarea de mai sus.
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nu e nevoie de atâtea rățele câte se fac. St facem şo- 
sele bune, şi în urmă vom face şi drumurile de fer! 

Să ne aducem aminte că pe şosele am exportat 
- forte mult, der pe linia ferată nu facem penă acum 

de cât... a importa! 

Am făcut în de ajuns până acum şi forte iute, st 
ne odihnim. 

Când cine-va mănâncă chiar lucruri bune, tot tre- 
buie să se oprâscă pentru a digera. 'Tot ast-fel e Şi cu 
țera, s'o lăsăm să mai digerede ce a mâncat până 
acum. Alt-fel!... | 

„Am dori ca, fie-care să se convingă cum că dru- 
murile de fer nu se bucură de insuşirea de a crea 
avujii pe ori unde trec; că acest midloe de transport 
pote ruina finanţele unei ţări când se face numai pen- 
tru a se face, 6r nu pentru a intempina o trebuinţă 
economică invederată *).* Ă 

Sau făcut poduri de fer pe riuri, ele s'au coman- 
dat şi esecutat prin streini! Tot ast-fel au fost şi 
este cu tot ce privesce necesarele pentru telegraf şi 
Poştie. 

S'aufă cut in fine cheiuri, apeducte, construcţii, canali- 
sări, hale, totul, totul s'au făcut de streini. 

Lăsăm chiar generația viitdre să se facă de ei, căci 
ei se imulțesc pe când noi dispărem. 

Ei o şi fac! 
Până şi postiile, văile şi salinele nostre au fost 

tot-d'a-una date in arendă streinilor, lucru ce nu se 

mai pitrecea, de cât in Turcia. 

Tote monopolurile, licențele etc., au fost date, şi 
DP. S, Aurelian. «Tera n6stră.> 1830, 
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câscigul esecutat tot de streini. — Agenţii lor şi acuma, 
sunt cea mai mare parte streini şi in Moldova, Ovrei. 
Guvernul nu face dâr de cât cesa-ce făceau antreprenorii 
Jidovi ! 

In fine, marele furnituri ce s'au făcut pentru tâte 
“ ministerile atât in ce privesce pentru necesităţile de 
cancelariă, cât şi pentru funeţia diferiților amploiaţi 
cât şi pentru scoli, exploataţi, mine, ete. elc., tâte 
sau adus şi s'au comandat din streinătate şi prin 
streini. | 

T6te furniturile pentru armată, care costă sutimi 
de milione, de la cel mai de pe urmă centuron scu 
nasture, penă la tunuri şi pusci, totul s'au adus de 
la streini şi prin străini. 

Acâstă nenorocită sistemă s'a luat ca normă in 
urmă in tâte instanţele, tâte ephoriile, epitropiile, eic, 
etc., ce au imitat pe guvern. 

Căcă curentul şi bun şi rău, vine tot-d'a-una şi ori 
şi unde de sus! 

Ast-fel că, de veţi pleca de la Primăria din Doro- 
hoiu, şi pent la cea din Bucurescă, şi Turnul-Severin, 
trecând pe la tote prefecturile şi administraţiile mili- 
tare din ţeră; dâcă veţi videa antreprenorii sf, Spi- 
ridon din laşi, s6u in fine decă veţi rece la tote 
ministerile din Bucuresei, pretutindeni, la intrare seu 
in cabinetul directorului, Prefectului, Primarului, etc., 
veţi găsi un strein, de ordinar un Ovreiu, care e înima, 
punctul de cvistalisare, a, tot ce se face acolo » Şi fără 
care nu e chip nici armata să aibă, pâine sâu mantale, 
nici scolile să fie reparate, nici cutare su cutare in- 
treprisă să fie dată! 

30
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Până şi serbările n6stre naționale, de care se face 

un mare abus prin faptul chieltuielelor ne socotite ce 
au loc, şi care ar putea servi la o causă mai bună, 
se fac numai cu obiecte cumpărate de la streini. 

Ast-fel acei ce in realitate se bucură de aceste ser- 
bări sunt streinii care se inbogăţese din tote mişcă- 
rile n6stre necalculate. | 

Efectele sunt, inavuţirea streinilor, mărirea imigra- 
iei, şi nimicirea comercianților şi industriaşilor indi- 
geni, pierderea averilor lor şi mârtea, desfiinţarea, ele- 
mentului naţional. | 

p+.. Ast-fel statul nu numai că nu acordă nici o 
solicitudine, nică o protecţiune comerciului român, cum 
au făcut şi fac tote statele pentru al lor, dar sustrage 
Românilor şi propriele lor migloce, cu care Sar putea 
constitui clasa de midloc română, şi le trece la jidovi. 

„Istoria ne arată esemple de naţiuni intregi care au 
„perit pentru că n'au sciut, la timp oportun, să re- 
„Solve marea problemă de a asigura independenţa lor 
„imorală, economică şi politică, prin înființarea de 
„manufacturi şi prin constituirea unei clase puternice 
„de industriali şi de comercianţi.“ (Pr. List, Systeme 
„national dEconomie politique p. 111.)“* 

„Căderea Imperiului Roman, a provenit din causa 
„destrugerei acelei clase de midloc, căria Roma % da- 
„toria forţa şi libertatea sa.“ ...„Etă causa tatulor 
„resturnărilor cari au urmat; căci cu acestă clasă a 
„dispărut patriotismul, disciplina şi virtutea vechilor 
„moravuri; cu dânsa a perit echilibrul statului... 

„Prin destrucţiunea clasei de midloc, statul roman, 
„Şi-a lipsit politicamente.* (V. Duruy, Histoire Ro-
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maine jusqu'ă invasion des barbares. p. 185. 188. 
Paris 1867.) | 
„Statul nostru nu numai nu lucreză la intemeerea - 

clasei de midloc române, dar din contra lucrâză el 
insuşi şi cu midlocele de stat ale Românilor la ruina 
ci şi la constituirea acelei pături comerciale jidovescă 
(clasa de midloc) supra-pusă naţiunei române, piitură 
care va fi piatra mormentală a n6stră,* 

Unui asemenea vegim economie nu ar putea resista 
nică statul cel mai puternic ! a 

„... Înţelegem că. o naţiune ca şi un individ să 
se lipsâscă de viaţa esteridră; inţelegem că in comer- 
ciul internaţional, să fim cum suntem representaţi 
numai de streini. Dar este cu neputinţă a ne lipsi 
şi de viaţa interiori. A da în mânile streinilor şi ve- 
lațiunile cele mai intime dintre noi cu noi, este u sfăvîma 
cu desăvârşire viala nostră organică, este a ne descom- 
pune, Q ne atomisa, a ne sinucide. 

Oprirea invasiunei jidovilor la frontieră, când sis- 

temul nostru de stat o atrage, este ridiculă, este in- 
cercarea zadarnică de a aplica remediul asupra efec- 

tului iar nu asupra causei. — Causa năvălirei jidovilor 
in ţ&ră, este politica n6stră economică, Efectul nu va în- 
cela, în cât timp nu va inceta cuusa. 

a... Statul se face organul invasiunei jidovesci des- 
schigându'i el insu-şi porţile comunelor şi aşedend pe 
jidovi prin sate cu autoritatea. ce li se dă asupra pri- 
marilor şi asupra sătenilor, cualitatea lor de agenţi ai 
statului; — ajutându'i ast-fel a'şi intinde dominaţiu- 
nea şi esploatările şi a duce ignominia, miseria Şi vi- 
ciile ce bântuie nefericitele sate din Moldova, şi in
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partea de ţeră cruţată până acum de acâstă calami- 
tate. 

Statul vine in ajutorul cotropirei jidovesci, şi se 
aliagă cu dânsa in contra naţiunei, dând jidovilor, pe 
lângă insemnatele midloce de care ei dispun prin pu- 
ternica lor sistemă naţională, prin băncile jidovesci 
din ţeră şi din streinătate — dându-le puternica re- 
sursă de a mânui, sub formă de accise, de intreprin- 
deri şi de felurite afaceri publice, capitalul public al 
Românilor, fondul budgetului statului şi al comune- 

lor. Acest capital este proprietate şi fond naţional, el 
constitue cel mai puternic midloe de intrepindere al 
Românilor; ca ast-fel el trebuie să operede in mânile 
Românilor, in inţelesul şi desvoltarea românescă, pen- 
iru ca, servind la trebuinţele statului, să fie tot o dată 
un agent de sporire al avuţiei Românilor, de reinsu- 
fleţire şi de desvoltare a forțelor lor productive, a 
spiritului lor de afaceri, a educaţiunei lor comerciale. 

Prin sistema nostră economică, acest capital al na- 
țiunei, devine un midloc de intreprindere al jidovilor, 
funţionând in mânile lor ca instrument de a absorbi 
esistenţa n6stră, munca naţională, a sărăci şi dărâma 
pe Români. 

Fondul budgetului statului şi al comunelor, este 
puterea colectivă a naţiunei, in ordinul economic, — 
aşa cum este, in sensul militar forţa armată. 

Acestă putere colectivă a naţiunei noi o punem la 
disposiţiunea jidovilor, a destructorilor nostri. şi pote 
inchipui ori-cine, ce posiţiune şi ce influenţă, politică 
le dăm în stat, dându-le in mână asemenea putere. 
Cu dânsa ei domină comereiul şi piața română, prin-
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t”Ensa punem indirect sub atârnarea lor, statul, inte- 
vesele n6stre şi relaţiunile nâstre nu numai dintre noi 
cu streinii, dâr chiar şi relaţiunile dintre noi cu noi. 

Ast-fel noi inşi-ne dăm arme destructorilor nostri. 
Midlâcele n6stre de stat, lucrâqă la dărâmarea nâstră. 
Ceia ce trebuie să ne scape, ne pierde. La aşa idiotă 
nepăsare am ajuns! 

Socotind că, accisele,; intreprinderile, aprovisionămin- 
tele 6stei şi ale diferitelor servicii ale statului şi ale 
comunelor, constituie afaceri de cel puţin 150 mili6ne 
lei vechi pe an, — care tâte aceste se intreprind fără 
capital. propriu, numai prin mânuirea fondurilor bud- 
geiare — şi admiţend la aceste afaceri un beneficiu 
anual numai atât cât este admis şi recunoscut ca le- 
gitim, adică numai de 15 la sută, vedem că pe fie- 
care an trece din averea Românilor la Jidovi, numai 
de la acâstă singură ramură a economiei n6stre, o 
sumâ de 22 'h miline lei vechi, iar in qece ani 225 
mili6ne; — sumă care nu se mai intorce la Români 
de cât ca midloc de a stârce şi ceia ce le-a mai rămas. 

Nu este acesta comunism şi mai rău de cât co- 
munism? 

SE adăogim la aceste pierderi materiale, pagube de 
natură mult mai insemnată pentru esistența n6stră 
socială şi politică : Sustrăgându-se din mâna Români- 
lor intrebuinţarea unui capital atât de insemnat, şi in- 
lăturându”* prin acesta de pe terenul comercial, este 
nu numai aj despoia de „a/ lor,“ dâr este a le ridica 
midlocul de ași întreține şi desvolta practica şi inteli- 
gentă afacerilor, spiritul de întreprinderi, educațiunea co- 
mercială, şi prin acesta, cultura socială şi politică ce dă
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comerciul ; — este a le distruge forţele productive, spi- 
ritul creator al avuţiei care este mai mult de cât avuţia. 

tă de unde vine neputința economicii, sociali şi poli- 
tică a Românilor şi: puterea Jidovilor. i 
... Acestă nenorocită politică economică, a avut 

de resultat fatal : 
Ruinele deja prea mari ale economiei n6stre naţio- 

nale; — sfărîmarea. claselor economice : — cotropirea 
de către streini a comerciului din intru, asigurat in 
i6te statele fiilor naţiunei ; şi nimicirea industriei na- 
ționale, — cari fae parte din sistemul organic al na- 
jiunei; prin. urmare desorganisarea şi stricarea, legă- 
turilor ei cele naturale. 

CGotropirea. proprietăţilor din oraşe ; — sălbatica. de- 
strugere a Moldovei. 

Interesele streine puse de-asupra intereselor române, 
de-asupra legei, de-asupra autoritiiței statului. 

Convulsiunea şi desordinea produse prin grămădi- 
rea atâtor streini şi prin amestecarea atâtor interese 
opuse intereselor nostre; ceea ce paralisăli tot progre- 
sul nostru. 

Depravaţiunea politică şi morală ce vine pe urmele 
ori-cărei invasiuni economice ori militare. 

Ingerenţa consulilor crescând din di în di, în m&- 
sură cu sporirea intereselor străine in ţeră, — căci 
firesce devălmăşia 'economică duce la devălmăşia po- 
litică, şi fiind in natura omenscă de a impresura 
asupra celor cari nu resistă. 

De aci ruşinea şi desonorea de a vedea ţeră şi na- 
iune esploatată şi traficată ca o st'mană colonie, 
ără nici un respect pentru interesele şi demnitatea
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nâstră de 6meni şi de naţiune; de a avea nu relaţiuni 

comerciale basate pe utilitatea şi demnitatea nostră, 

ci pe destrucţiunea şi desondrea nostră ; nu comercit 

pentru naţiune, ci națiunea obiect de comercii ; 

ceea-ce ne atrage disprețul chiar al esploatatorilor 

noştri. 

De -aci struncinarea. simțului moral şi al devota- 

mentului public, in faţa necruţărei şi a vandalismului 

streinilor, sprijinit de statul nostru, care esie menit a 

protege şi a apăra națiunea, a fi organul ei in faţă 

cu streinii; — căderea. datinelor şi a demnităţei na- 

ționale; slăbiciunea economică, socială şi politică in 

care am cădut; şi ca consecințe, paralisarea vitalită- 

ței şi a culturei n6stre; decadenţa şi descrescerea po- 

pulaţiunei : -şi scăderea autoritâţei şi a consideraţiunei 

statului nostru. | 

Şi resultatul final al acestui sistem economic va fi, 

dacă nu ne vom grăbi a intra in politica naţională, 

nimicirea totali a nalionalitiței nostre, — după ce vir- 

tutea strămoşilor, ne-a scăpat in cursul seculilor din 

tote periculele invasiunilor barbare. . 

Ne mai r&mase proprietatea pământului, — singura 

basă pe care stăm, singurul titlu de ecsistență ce mai 

avem. a 
Acum. aceeaşi sistemă economică căria datorim  pier- 

derea industriei, a tărâmului comercial, a averilor mo- 
bile, lucredă a ne face să pierdem şi proprietatea pă- 

mântului, şi firesce cu acelaşi succes, căcă aceiaşi causă 

urmegă să aibă aceleaşi efecte. 

Oamenii noştri politici pierdând . din videre că, fie- 

cave naţiune are un pământ propriu al ei, care nu
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pote să fie de cât proprietate naţională iar nu inter- 
naţională ; căci pământul este patria, — şi că frăţia po- 
porelor trebue a se practica in sensul de a fi popor 
lengă popor, sar nu popor peste popor ; — au dărămat, 
fără scirea şi sfatul țărei, cel mai insemnat aşed&mânt 
politic străbun, care a fost paladiul naţionalităţei şi a independinţei nostre in trecut, dând drept streinilor 
Henaturalisaţi de a ne cumpăra pământul, ca când 
pămentul ţărei — patria nostră — n'ar avea pentru 
noi de cât o valdre venală, spre a nu face alt cas „de densul de cât acel de câţi-va galbeni în mai mulţ ce ni-ar da streinul; — şi sub pretecstul absurd şi ridicul de reciprocitate, care nu este de cât o artificie 
cosmopolită, 

„+ 58 ne gândim serios, căci numai sutele de mi- li6ne ce ne-am legat a da, streinilor subt formă de concesiuni şi de imprumuturi de stat, şi sistemul eco- nomic care face ca tâte averile să trecă de la Români 
la streini, — vor fi male mult de cât de ajuns ca sireinii să devie, ca in oraşele Moldovei, proprietari 
pe cea mai mare parte din moşiile n6stre; şi atunci 
s'a sferşit cu DOI, căci o naționalitate fără proprieta- 
tea pământului nu pâte f. O naţionalitate română pre- Supune un piment posedat de Români De >, 

Ei bine, cu un asemenea system nu putem să ajun- gem de cât unde ne aflăm, şi nu putem avea alt re- sultat de cât acel al falitei elementului român şi ţărei. In o ţâră ce se respectă, furniturile pentru tote mi- nisterele, furniturile pentru armată, scoli, penitenciare, etc., 
  1) Deja: cele mai frumâse domenii în Moldova s'au cumpărat de Ovrei. 2) Introducere la studiul lui Marțian.
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sar comanda tot-ba-una prin proprii ei fii, şi pe cât 
posibil ar fi s'ar confecţiona in hotarele sele. 

Atuncă ephoriile, domeniile publice, administraţiile, 
diferitele societăţi, particularii chiar, etc., ar urma ace- 

„laşi prudent esemplu. 
Numai ast-fel, ţâra nu va fi ameninţată de faliment 

şi indigenii nu vor peri. 
Câte nu s'ar putea fabrica din tâte aceste articole 

in ţeră? 

Şi tote cele-ce nu se pot fabrica in ț6ră, sar pu- 
tea aduce cel puţin prin Români. . 

Aud tot-W'a-una gicându-se că sunt mai ieftine lu- 
cerurile la Viena, Berlin şi Paris. 

Pentru ţâră însă sunt scumpe chiar când ar costa pe 
- 10 părți mai pujin de cât la noi, căci acești bani eşiţi 
din hotarele sdle, sunt pierduţi cu totul pentru densa. 

De aseminea, că la concurență trebuiesc „priimiţă şi 
streinii, căcă vor lăsa mai jos. 

Pe acestă cale, ar trehui să preferim multe lucruri 
streine care sunt mai ieftine seu superidre celor aflate 
in ţ6ră. " 

Ce aţi dice dâcă sub cuvântul chiar adevărat, că 
profesorii, clerul, armata, industriaşii , lucrătorii, unei 
țări streine fiindu-ne superiori noă, să-i aducem in 
locul nostru?! | 

Acesta e viitorul ce ascâptă 
tată a indigenilor. 

Câte încercări industriale demne de tâtă lauda sau 
făcut, şi cu precugetare au fost distruse din causă că 
nu presentau avantajele ce presintă antreprenorii şi 
furnisorii streini ! a... 

Pa (€ră, scu desvoltarea trep- 5
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Avantaje ce nu sunt însă ale tere). 
Căci pentru a avea diferite industrii să nu ni se 

pară lucru imposibil. 
_ „Tera n6stră,.nu aveni a ne plânge, este indestrată 
cu tâte elementele trebuincidse pentru a avea o agri- 
cultură şi o industrie bine condiţionate, şi ca conse- 
cinţă un comerţ prosper *).* - | 

Ast-fel fabricile de luminări de stearin ale lui N. Bă- 
lenu şi Faulquier Blanc, ce se născură pe rând in Ga- 
laţă, au incetat prin lipsa de incuragiare şi cea din 
urmă prin concurenţa cei făcea productele austriace, 
in urmă convenției ce s'a incheiat ! 

„Nicolae Bălsnu, om plin de sciinţă industrială, in- 
fiinţase la una din moşiile s6le o fabrică perfecționată 
peniru tăbăcit piele. Lipsa de incurajare pe de o parte, 
incetarea sa din viţă pe de alta, au contribuit la in- 
chiderea acestui stabiliment. * 

„Pentru fabrieaţiunea postavurilor sau inființat sta- 
bilimente de dre-care importanță la Nâmţu de către 
D-nu M. Cogălnicenu, la Dragomiresci de către D-nu 
N. Băl6nu şi in Bucuresci de D-nu Dimitrie Simu. 

Tite prosperau ; inst lipsa de incuvaggiave și concurenta 
din afară au contribuit ca două din aceste fabrici să 
incetede 2). 

Acum un an inst s'a dat furnitura postavurilor ar- 
matei, fabricei D-lui Alcaz. 

E de dorit ca cu tote articolele să se facă tot ast-fel. 
Un guvern Românesc, dâcă ar fi fost in acestă (eră, 

  

  

  

1) <Ţena nstră> P. S$. Aurelian. Pagina, 2929, ediţia a doua, 1880. 
"2 Aurelian. <Ţârra nostră> 1880.
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de la Unire şi până acum cât bine ar fi făcut in ac6- 
slă privinţă? | | | 

Sar. putea intreţine fabrici in ţeră, conduse de Ro- 
mâni numai cu ceia ce cousumă guvernul, ca hârtie, 

“cernslă, instrumente agricole, de mine, de inginerie, 

postavuri, pânze, articole de echipament şi imbrăcă- 

minte, puscă şi alte articole pentru care se duc miliarde 
in streinitate şi cari se puteau face în ţtră. 

Dâr: „Economia naţională a fost, penă acum, ramura 

de administraţiune publică cea mai puţin îngrijită la 

noi şi mai lăsată in părăsire. 

Nu cun6scem în istoria nostră contimporană, multe 

me&suri bine cump&nite, care să fi avui de scop a face 

primii paşi in calea spinâsă a creării unei sisteme 

economice cu adevărat inspirată de ideia unei solide 

şi necontenite inavuţiri a naţiunii. 

Din contră găsim mai multe măsură, cari duc la un. 

resultat cu totul contrariu. | 

Cu incetul insă, practica ne-a argtat şi ne arată că 
drumul pe care am mers in trecut, nu-ne pote duce 

la nici un bine. 

Comereiul român s& stinge, de vreme ce di cu di 

numărul Românilor comercianți să impuţinedă şi le 

iau. locul străinii, cari se inavuţesc. 

Monitorul oficial a publicat dilele trecuie statistica 
importului şi esportului in anul 1879. 

Cifrele acestei statistice suni forte elocinţi. Ele do- 

"vedesce că Balanța comercială a României e forte rea 

şi ingrijitore. 

Ecă cifrele :
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Import... 9544896991. 95 b. Esport 238,650,006 1. 86 », Diferenţă . 15,832,623 1 9h. Deci, in anul 1879, au eşit din ţeră aprope 16 mili6ne mai mai mult de cât au intrat. 
Mai mult : datoria publică, in acelaş an, a absor- bit enorma sumă de 49,826,838 lei. 
Prin urmare în cursul anului trecut, averea publică a homâniei a jertfit pe altarul Progresulai. streinătăţii enorma sumi de aprope 66 milidne lei SĂ 
Ori-care ar fi teoriele ce se pot face asupra Balan- ței comerciale, nimic nu va putea suprima faptul, dat pe față de aceste cifre, că producerea nosiră nu este indestulătâre spre a acoperi chieltuielele ce facem, că pe fie-care an, capitalul naţional să micşoredă, in loc de a cresce şi in sfirşit că, mergend tot ast-fel, vom slăbi din ce in ce penă ce vom ajunge la inani- ţiune, 

| Situatiunea e grea şi perspectiva ce ne descopere din cele may îngrozităre 2).« 
In fine tote convenţiunile ce am făcut cu streină- tatea sunt in desavantajul ţărei. 
Unele chiar sunt o adevărată calamitate. Convenţiu- nea aciuală cu Austria e faţă, 
Căci : 

„De la încheieavea tratatului de comerciu în coce, ho- mânia este din punctul de videve economic tributară Aus- tro- Ungariei pentru o sumă din an în an mai mare.   
  1) Der câte miline încă s'au dus in acelaşin timp şi la streinii sta. biliţi în ţâră? să gândim un moment numai ce ar resulta dâcă acestă forţă, vitală ax trece la elementul Român ! A. 2) «Românul» Cronica, Bucuresci, 5 Maiu, 1880.
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Penă în anul 1875 relaţiunile n6sire economice cu 
Austro-Ungaria erau mereu o sorginte de avuţie pen- 
tru noi. Cerealele, vitele de tăiere, pieile, lâna şi alte 
materii prime ce esportăm in Austro-Ungaria, inte- 

ceau pe fie-care an cu mai multe milisne importul 

nostru din acest stat. Anul 1872, un an de forie rea 

recoltă pentru Austro-Ungaria, ne-a lăsat până la 

aprope 43 milione de beneficiu din transacţiunile n6s- 
tre cu densa. În acel an escedentul esportului nostru, 

total asupra importului, fiind de 57,229,394 lei, este 

vădit că cea mai mare parte din acest escedent ni'l 

dedea Austro-Ungaria. 

„De la 1875 încâce lucrurile se schimbă inst cu 

totul ; în acel an transacțiunile nostre comerciale cu Aus- 

tro- Ungaria ne lasă un deficit de 1,470,573 lai; in 1876 
deficitul este de;a de 5,094,173 tei; în 1877, anul ves- 

belului ruso-turc, acest deficit ajunge de o dată la cifra 

enormă de 89,648,544 lei. Se putea însă crede că act- 
stii dispositiune era numai 0 consecinţii trecitdre a eveni- 

mentelor politice; totuşi, veni 1879, am ordinar în ceia 

ce privesce afacerile comerciale, şi deficitul în loc de a 

seiidea la ceia ce fusese înainte de resbel, rămase, din 
contra, la cifra forte îngrijitore de 55,898,040 lei. 

Cu ce să plătescă România acest deficit, care, după 

cum vedem, merge crescând? Negreşit ea trebuie să 

retragă de unde-va aceste milione, pe cari le dă in 
fie-care an Austro-Ungariei, peste ce'i plătesce in ce- 
reale şi in materie prime %). | 

In 1879 deficitul total al esportului n'a fost de cât 
  

1) Austro-Ungaria c mai umanitară de cât o credem Ea ne va face 
credit. Amanetul ce vom da nu e mare, e existența naţiei nostre. A.
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de 15,832,623 lei; deci România a trebuit să lucrege 
cu Idtă lumea, ca st potă da Austro- Ungariei un bene- 
ficiu de 55,8998,040 lei, din cari 40,065,417 kb i-a 
scos din relaţiunile sele comerciale cu alte state, 6r de 
15,832,623 lei a rămas păgubaşă. 

«. « Luând -de esemplu anul 1879, ântâiu pentru că 
este un an ordinar şi apoi pentru că in acest an sta- 
tistica vamală s'a făcut mai cu ingrijire de cât ori 
când, găsim că relaţiunile n6stre cu statele arătate maj 
sus ne-au dat resultatele următâre : 

Austro- Ungaria ne-a lăsat un deficit de 55,898,040 lei 
Germania , » n o» 16,903458 — 
Englitera , pn pp 19,630,616 — 
Rusia » pn n 4415,078 — 
Belgia pn o pp 1,969,999 — 

Deficitul total 91,170,121 — 
Aceste state au retras der 91,170,121. lei mai mult de la noi de cât noi de la densele, Ecă acum şi de 

unde retrage România cu ce să plătâscă acest deficit : 
Turcia şi Bulgaria ne-au lăsat 

un beneficiu de 28,096,078. lei 
Italia > > » 6,943,513 — 
Francia > » » 2,324,118 — 
Serbia , » » 1,059,035 — 
Cele-l-alte state, intre care Egiptul 

şi Helveţia ocupă primul loc. . 37,614,155 — 
Beneficiu total 15,337,499 — 

Cu acest beneficii am putut să acoperim cea mai 
mare parte din deficitul argtat maj Sus, râmânend  to- 
tuşi în pagubă de lei 15,832,622, sumă care a împuţi-
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nat cu atâta veserva de mumerav ce se afli în (eră, în 

urma, intrărilor estraordinare din anii 1877 şi 1878.“ 

„.. Ast-fel, suntem nevoiţi st constatăm cu mâh- 
nire că, pe când importul nostru din Austro-Ungaria 

„cresce în proporțiuni forte mari, esportul nostru la densa 

scade mereu. Următorele date statistice ale relaţiunilor 

n6stre de import şi de esport cu Austro-Ungaria vor 

proba acâsta : 

  

b n | %e dn Diereufă în | Diferenţă în 
Anul | IMPORTUL ftp SPORTUL [o ay asârea enor-|faărea impor 

„| li liră tului tului     
  

8T7i 87,028,629 | 44,7. | 49633217 [27,9 | 12,606,588 
1872, 38,773,290 | 35,5 | 81,688,383 | 49,0 | 42,915,093 
1873, 39,348,143 | 40,2 | 68,768,568 | 43,7 | 29,420,425 
1874 48,308,102 | 39,4 | 55,476,370 | 41,2 | 17,168,268 
1875: 40,206,069 | 29,9 | 38,735,496 | 26,7 |- — — 1,470,573 
1876 78,885,051 | 47,5 | 73,140,878 ['314 _ 5,094,173 
1877] 179,782,782 | 53,6 | 90,134,23v |. 63,9 = 89,648.544 

*) Ei 

1879! 194,754,860 | 49,02] 68,856,820 | 28,85]  — — 55,898,040 

Acâstă tabelă este mai. elocinte de cât tâte argu- 

mentele ce sar putea da in cestiune; ea ne arată că 

pe când impositul nostru din Austro-Ungaria cresce 

din an în an, până a se împătriint”un spaţiu de opt 

ani, esportul nostru in Austro-Ungaria rămâne staţio- 

nar, s6u chiar descresce : in 1872 el a fost de 

81,688,383 lei, in 1876 a fost de 73,790,878 lei, pe 

când in 1879 n'a fost de cât de 68,856,890 lei. 

Acum se vede tot ce a câştigat Austro-Ungaria prin 

  

!) Oroniea. «Românul» 22 Septembe, 1880. | 

(%) Anul 1878 lipsesce din acestă tabelă, pentru că din causa pertur. 
bărilor suferite de serviciul vămilor in timpul resbelului, nici până. 

astă-di încă compturile nu s'au putut verifica şi tabelele statistice forma
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tratatul de comerciu cu România. Tabela de mai sus 
avată că pe când până la 1875 România retrăgea pe 
fii-care an din Austro-Ungaria foldse insemnale, prin 
prisosul esportului asupra importului, 45 la 1875 incâce 
România, a, devenit, economicesce vorbind, tributarea Austro- 
Ungariei pentru mai multe gecimi de miline pe an, prin 
covârşirea valorei importului asupra valorei esportului 1)“ 

Etă unde ne-a adus sistemul nostru de convenţiun, 
făcute in pripă, în contra necesităţilor ţărei, pentru a 
ar&ta numai supunere streinilor şi a iscăli alăturea cu 
impăraţii. Uităm că ucigându-ne, inutil vom căuta a ne 
mai face cunoscuți, prin actul mortuar, care sunt con- 
vențăle de ast-fel de natură. 

Ne-am deprins pentru a avea un vot la Cameră, a 
pune nepotul s€u fratele deputatului in funcţie. 

Tot ast-fel pentru a avea votul, consimţimentul, ochii 
dulci a cutărui vecin; guvernanţii nostri spre a se ținea 
la cârmă, le pune câte un nepot în funcţie, le iscălesc 
câte o teşcherea economici! Mare lucru no fil... 

Aceşti mepoli sunt toți cei ce au spoliat cu milionele 
acesti nenorocită ţcră. 

„+... Pare că voim int”adins să pierdem ţâra, să 
nu mai esistăm. 

Săvârşim acte şi convenţiuni cu streinii, prin care 
ne sinucidem, ne lepădăm de țeră, — numai pentru 
ca să facem plăcerea cutărui consul, pentru ca să me- 
rităm de ceea ce traficanţii de cele sfinte numesc 
Umanitate, şi civilisaţiune, — şi să ne facă trista 
onore de a fi lăudaţi de presa jidovescă şi de cutare 
ministru al unei puteri care ne inundegă era de ji- 

1) Cronica «Românului». Duminecă 20 Septembre, 1880.
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dovi, şi de germani, şi ne intinde tot felul de curse, | 

spre a ne răpi ţera. Duşmanii noştri ne ucid cu mâ- 
nile n6stre proprii. Am căgut atât de jos, în cât ese- 

cutiim noi înşine în contra nostră, politica duşmanilor 

„noştri. Depravaţiunea cosmopolitismului ne-a adus la 

gradul de a pierde penă şi instinctul de conservare. 

Pentru ori-ce națiune ca şi pentru un individ, întere- 

sele sale . primedă asupra altora. Acesta e "n legea na- 

turei. Noi singuri dăm lumei spectaculul ridicul al unui 

stat fără politică 1).* 
E demn de totă mila, a videa cum aceste diferite 

țări se luptă intre ele, pentru a avea singure dreptul 

a ne exploata, pe când incă e cald peptul ineredător, 

ce se vinde de nemernicii nostri. 

Căci ni se face, graţie incapacităţei celor ce ne. con- 

duc, aceiaşi luptă economică, politică şi sociali, aceiași 

luptă de exterminare, ce sa făcut Iudienilor în India, 
stu peilor Roşii în America de Nord! 

Aceiaşi luptă, acel€şi consecuenţe, va trage după sine. 

Efectele au inceput a se simţi după cum am vădut. 
Ei au dispărut aprope cu totul, pe când noi ince- 

pem a dispărea. | o 

Când der in o ţeră mică, şi care a trebuit să facă 

atâtea sacrificii pentru a ajunge să'şi capete indepen- 
denţa nu există o sistemă economică protecţionistă. 

Când nu există onestitate şi inimă din partea celor 
puşi a ne guverna şi administra. 

Când t6te interesele ţărei, sunt vândute streinilor. 

Când tote sarcinile statului se inpun indigenilor, şi 
fârte adesea necumpătat şi fără calcul. 
  

1) Introdueţia la studiul lui Marțian. 
« 33
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Când t6te beneficiile de stat se dau exclusiv strei- 

nilor ; se ințelege că acel element, şi in urină acea 
ţeră, vor dispărea şi că pe cadrucrul lor an vultur 
maă bine condus ca vulturul Carpaţilor se va instala și 
va plana fericit, de la 'Tisa la Marea-Nigră, dela Nis- 
tru şi Dunărea pent la Carpaţi! 

Atunci .. . pote ne vom descepta, der va fi târdiu. 
SE căutăm dâr a o face acâsta mai curând 
Alt-fel România va forma o paginii de tot mică în is- 

toria Universală. i 

România va urma Poloniei! 
Ea va dispare! 
Remediul la tâte aceste ar fi forte uşor. 
Inchipuiţi-vă un guverm onest, (şi când dic onest, 

nu m& gândesc numai la cei 7 Ministrii, der la Gme- 
nii de care in mare parte fac rău că se servese ei), 
şi cu dor de ţeră. 

Alegerile să fie in realitate libere, şi st se arate 
scopul lor nenorociţilor alegători, ce in majoritate ne 
sciind să citescă, fără instrucţie, sunt nisce adevărate 
turme, de care ne vom putea servi in binele țărei, 
după cum ne servim de ei spre nenorocirea ef, | 

Libertatea, electorală să nu fie numai in acte ofi- 
ciale, iar pe de ISturi să ne servim tot cu fiţuico- 
mania. către prefecţii şi satrapii districtelor. Căci mai 
bine prefer infamia bătăuşilor cu care putem lupta, 
de cât reţeua, jesuitică a intrigilor ascunse, meschine, 
subt un nuor de idei naţionale. Un guvern in fine 
care să combată chiar in alegeri, prin Gmenii de bine 
ce ar avea, aceg tendinţă funesti ce este acum, acea 
miserabilă şi nedemnă deprindere de un stat constituțio-
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nul, de a se vinde votul, şi de a nu vota de cât avend 
un beneficii pentru acestă datorie sfântii către Tevi. 

Cei mică ai imitat pe cei mari, a/ât sa falsificat prin 
systemă alegerile, convicțiunile, şi rolul important al ace- 
stor drepturi cetățenesci ! 

Atunci sunt convins că cu un guvern in aseminea 
condiţii, cu o cameră Şi un senat sincer alese; nece- sitățile ţerei şi greutăţile socielătii Române vor fi lesne 
nu umai uşurate, der chiar vindecate, 

pe SY purtăm der sarcinele de stat, fără care nu pulem avea 0 patrie, însă Să ne dim şi compensațiunea 
avantagelor de stat prin un regim economic național, — Aşa este şi drept şi politie, 

La o invasiune militară se răspunde prin o sistemă 
militară. Unei învasiuni economice, trebue ai opune o 
sistemă economici. 

| 
Numai prin sistemul economic se pote scăpa ţâra de catastrofa, la care ne duce invasiunea economică, şi se pote scăpa in mod fericit, liniscit şi natural, fără violenţi şi sguduiri, cari ar. puiea să ne fie deopotrivă 

de funeste ca şi negligenţa răului. De aceea nu putem 
indestul atrage cugetarea politicilor noştri, ca să stu- diege cu pătrundere lucrurile şi se vor convinge că in sistemul economic au unicul, der singurul midloe 
de a vindeca tâte ranele mortale ale ţărei, de a re- 
solva, cu natura, treptat şi pe nesimţite tâte cestiu- nile naţionale de la care atimnă cultura, ecsistenţa şi desvoltarea nâstră. 

„Nu se cere de cât a întârce în sensul vomân, neca- nismul statului care adi lucrădi în contra homânilor, şi 
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în mie număr de ani faia țăvei se va schimba în tdle 

privirile 1)“ 
Aşa d&r: 
„T6te aşedămintele: bancă, drumuri de fer, ete. ce 

au mai rămas nedate la streini, să le facem noi prin 

noi, spre a fi organe ale corpului naţional din care 

fac parte, âr nu organe streine. Condiţiunile normale 

ale esistenţei cer să trăim de visță organică. Legile 

naturei, principiile fundamentale nu se calcă nepedep- 

sit. Şi in politică călcarea legilor naturei, are de sanc- 

jiune perirea naţiunei. 

România posedă incă destule elemenie pentru a se 

constitui din ea şi prin ea; pentru a realisa cu miql6- - 

cele ei tâte imbunătăţirile şi aşedămintele ce'i trebuie. 

Ele se află insă organisate, in stare de atome, se cere 

numai sistema de stat spre a le intruni şi a le inchiega, 
spre a constitui prin organisaţiune, din acele puteri 

visipite şi agi nefolositâre naţiunei, o forţă insemnată. 
Insă * secretul acelui princip organisator al puterilor 

nâstre economice, nu'l va putea găsi de cât omul po- 

litic preocupat de ideia naţională — căci se cere a duce 
statul la acest sens — 6r negreşit nu acela in spiritul 
căruia de mai inainte este prejudecat că nu se pote 

nimica face cu elementele naţionale; nici acel cart ar 
avea, pentru acâsta numai o voinţă indiferentă; căruia 
%-ar fi iot una. Român su strein. Voinţă fără cre- 

dință este sterpă. — În acesti privire putem dice că a 

voi este a putea.“ 

Voiască der, diferitele guverne ce se succedă, a urma 

i) Introducere la Studiul lui Marian.
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aceste principiuri scrise la 1871, şi atunci numai vor 
fi făcut ce-va util pentru ţeră. 

Midl6cele se vor găsi şi la noi, 
„Miglocul de a avea capitaluri in mod comptabil cu 

onrea şi ecsistenţa nostră politică, stă in reformarea 
sistemului nostru economic în sensul naţional, care 
ar avea de efect că o parte insemnată din capitalu- 

„rile ce intră in ţeră pe produceri, să. rămână in țsră, 
să fructifice in ţâră — să nu plece intregi in streină- 
tate cum plecă din causa actualului regim economic ; 
ar avea de efect ca averile să nu trecă de la Români 
la streini; şi in fine stă in organisarea unui sistem 
naţional de instituţiuni de credit 1).* 

Se mai incetăm in urmă cu nenumăratele conce- 
siuni şi tratate, dise „Fconomice“ tâte insă in folosul 
streinilor. 

Se nu ni se spună că trebuie a face cutare şi cu- 
tare concezie, Austriei, Germaniei s6u Rusiei. 

Bile nu ar fi atât de nedrepte în cererile lor, când a 
sci că în ţeră Sunt Omeni, ce nu vor aşi vinde nici tera 
nici interesele lor. 

Pentru ce Sârbilor ((6ră mai mică ca noi), nu li sau 
impus atâtea concesii ? Pentru că in sânul vieţei lor na- 
ționale nu s'au infipt ca la noi atâtea interese streine! 

Pentru că au făcut totul prin sistema lor de stat, 
in sensul ideilor, necesităţilor şi progreselor, desvol- 
tărei lor economice, Fiind-că au făcut in fine totul prin 
e! şi pentru &i. 

Oamenii lor de stat, nu se ocupă nici de liniscea 
somnului lui Bismark, nici de necesităţile Rusiei in 

1) Idem. i 
  

 



486 
Et 

  

UI YI) 

Asia, nică de desastrul Englesilor in Afganistan, nici 
de biftecul ce a mâncat Gambeta, s6u de pintenii lui 
Andrassy. | 

Ei se ocupă de necesităţile făes, poporului lor. Şi 
nu dau nică o concesie streinilor, căci departe de a le 
plăcea răsplata personală in onorurile streine, ei 
0 cauti în fericirea țărei lor! Etă de ce Serbia progre- 
sedă incet, insă in un mod serios. 

„Oamenii s&i de stat, fără titluri academice, au insă 
virtutea politică ce le dă simţimântul naţional, acea 
virtute care a făcut şi pe Gmenii mari ai istoriei 
nostre 1).* 

Noi insă ne-am confectionat ministrii nostri în afară 
de ţâră şi interesele sele, in Paris scu Londra, Viena 
s6u Berlin, după cum ne-am deprins a ne confecţiona 
cismele, hainele, ete. Se inţelege nu ast-fel au făcut 
poporele ca Germania, Rusia, etc., cari țin să trăiască 
din viţa lor, să trăiască bine, şi să prospere asecu- 
rându'şi viitorul. 

Cum voiţi ca conductorii unei țări, s&i asecure vii- 
torul când în mare parte nu cunosc nici trecutul nici 
presentul ţărei lor. 

Revoluţiunile n6stre sociale, afară de cea dela 1821, 
au fost cam artificiale. Singura plecată drept din inima 
poporului cea de la 1821, a fost curând inăbuşită în 
cât nu a dat fructele necesare. 

Ast-fel în cât nu am avut ocadia de a videa năs- 
cându-se din societate, tipuri naţionale şi historice, de 
la care adesea plecă erile de fericire ale ţărei lor. 

      

1) Introducere la Studiul lui Marțian,



ASI 

  

Revoluţiile nostre nu ai produs 6meni de stat, 
der simpli plagiatori de ale streinătăței. 

Fie-care face ce pote. 

Fructele tot-d'a-una, depind de stratul in care se 
află, infipte rădăcinele arborului. S 

Decă tărâmul va fi naţia, ai naţiei şi pentru nație 
vor lucra, ei. 

Alt-fel fructele de şi poleite, vor fi otravă pentru 
indigeni. 

„Resbelul civil, dice unde-va Mivabeau, este câte o 
dată singurul midloc de a reda şefi Gmenilor, parti- 
delor, opiniunelor!* Cuvânt teribil şi profund, care 
nu este mai puţin justificat de istoria naţiunelor care 
au avut resbeluri civile de cât de acea a naţiunelor 
care nu au avut! 

Nu este numai resbelul civil care aduce acest efect, 
este resbelul in general. Nenorocirea pdte, a principatelor 
în secolul nostru este că nu au avut resbele , nici naţio- 
nale nici civile. De acolo lipsa, lor de 6meni și de nume, 

Naţiunile nu trăese de cât prin numele . Gre-căror 
omeni mari. Mulțimea nu interesedă nici o-dată. 'Trebue 
individi pentru a signala și recomenda un popor, cum 
trebue monumente pentru a signala un târg și al arăta 
de departe. 

Nu'mi vorbiţi de sate care nu au clopote: Sunt 
moşinde adunate inpreună. Vedeţi in secolul nostru 
ce a făcut norocirea Greciei: este eroismul câtorva 
dmeni ajutați de curajul tuturor. Canaris, Colocotroni, 
Botzaris şi mulţi alţii incă, au invăţat numele lor 
Evropei, şi aceste nume au protejat Grecia. 

Vedeţi Serbia : râsboiul a făcut dmeni, Gheorghi. cel
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Negru, Milosch, şi. numele acestor 6meni au făcut un 

stat. Vedeţi Muntenegrul : ave Gmeni şi nume; el va fi 
un stat independent. - 

Sârta a refusat -Moldo-Valahilor, şansele unui resbel 
naţional sau civil; au avut la 1848 o revoluţie prea 

scuriă pentru a produce, Marele incercări le-au lipsit. 

Adaug că Moldo-Valahii, cu o confienţă in Europa 

care merită a fi mai bine recompensată, au asceptat 

tot-d'a-una destinul lor din mânile diplomaţiei in loc 

de a'şi 7] face ei singuri. 

“Totă lumea le dicea să se tâmă de spiritul revolu- 

ționar, care ar strica causei lor, au rămas calmi şi 
docili. Nu au vrut să combată în contra 'Turcilor de 
frică de a părea Ruşi; nu au putut combate in con- 
tra Ruşilor, pentru că nu s'a voit să facă din ei sol- 
daţi, de tâmă că, o-dată armaţă, nu vor mai voi st 

redevie supuşi. Tot le-au fost in. contra, ințelepciunea 
lor, confiența, situaţia lor geografică mai cu s6mă ; 
nu au avut resbel și prin urmare nu au 6meni! 1) 

Acâsta, este unul din cele mai mari adevăruri. 
Căci să ne uităm bine, ni se va dice, că suntem 

civilisaţi, că avem legile cele mai liberale . . . voiu r&s- 
punde insă că mai totul e spoială 7 

La ce au folosit tote aceste imensei majorităţi a Ro- 
mânilor ? 

AY face mai miseri! Şi a avea Bulevard in Bucu- 
rescă, pe care să se primble streinii! 

Legile n6stre suni mai tâte. grosolan copiete, teo- 
  

i) «Le voyageur en orient.» IV. Les principaultis du Danube, pag. 
„847.8 «Revue des deux mondes» Tom. XVIII. 15 Noembre 1858, pe 
Saint-Mare Girardin.
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retic făcute, iar nu plecate din necesităţile simţite ale 

ț&rei. 

Nu ast-fel face poporele civilisate, nu ast-fel au făcut 

chiar Serbia. , 

Etă pentru ce ei, dâcă nu au progresul nostru lu- 

siruit, au insă buna stare economică şi socială, au 

viitorul mult mai bine asigurat. 

„Ne-am dat noi inşine o constituţiune prin care am 

„pus vieţei nostre naţionale o basă pe care putem 

„clădi de acum înainte edificiul nostru politic, in con- 

„formitate cu situaţiunea n6stră şi cu trebuinţele n6stre. 
„Fericită diua de cână nimica insemnat nu se va 

„face in privirea ţărei, fără voea ţărei. 
„Fără a ne bate capul dacă creaţiunea n6stră co- 

„respunde cu cutare s6u cutare teorie, fără a căuta 

„Să resădim la noi plante streine cu care nu sar 

„impăca p6te pământul nostru, noi am căutat de a 

„adopta către nevoile actuale , vechile nâstre înstitu- 

„jiuni cari vor urma a cresce cu noi dimpreună.“ | 

„.+. Instituţiunile nu sunt singura cendiţiune a 

„progresului naţional, care-le depinde mai pre sus de 

„tote de mutualul acord, braţ, la braţ, intre ele şi mo- 

„ravurile publice 5.“ 

Am vEdut de aseminea idea unui distins Român, 

pierdut de tot tânăr patriei s6le, in privința acestei 

importante chestiuni, care intre altele dicea 2); 
„Oamenii de stat trebuiau să nu copieze acele înstitu- 

  

1) Ystras din discursul rostit de către Regentele Princiar la inchide- 
rea, marei adunări naţiovale constituante Craguevaţ 29 Iunie 1869. 

2) Vedi pagina 368 —9—70 —7:.
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Hiuni europene, citei Pentru acesta nu se cere mult taleut, 
ici multă muncă; din contra ei trebuiau să cugete a 
sădi în acestă (âră nisce aședleminte potrivite cu avutia 
ci, cu gradul ei de desvoltare economică. La noi însă 
ce se face? Producem cum produceau societățile primitive, 
și cheltuim pentru instituţiile nâstre, cum cheltuiesce En- 
glitera, Francia su Germania! Neapărat că, prin acest 
sistem, s'a pus in cea maj sigură primejdie existența 
naţiune Române; şi 6tă de ce se nasc 100 individi şi mor 10011... “ 
Am căpătat Independenţa, der cât ne-au costat 

acestă independenţă guasi căpitată, căcă trebuia st o 
luăm noi, şi noi să ne-o dim! 

ŞI apoi : 

»De ce folos pdte fi neatârnarea politică când, economic 
vorbind vom fi robul streinului e 

Ce ne mai rămâne der de făcut, şi de făcut iute 
Căci nu mai este timp a perde inutil. 

„Pe lengă desvoltavea şi practicarea cu sinceritate a 
instituțiunilor nostre representative trebuie să ne aplicim cu 
tdtă activitatea şi inteligența de care ntmul nostru este în- 
zestrat, spre a da impulsiunea cea mai puternică  econo- 
miei nostre naţionale. Nu putem sta in loc când de lu 
un capit al humei penă la cel-l-alt, dmenii Iucrâdi cu o biirbăţie ne mai pomeniti PEnă în diua de astă-di. 

Amelioratiunea agriculturei; creațiunea unei industrii 
nationale potrivit cu trebuiniele ndstre și cu împrejur:irile 
în care ne aflăm ; desvoltarea comerciului, sunt lucrările 
care de acum înainte trebuie să ne preocupe pe toți, de la 
mare pnă la nic. In actsti ordine de activitate Juver- 

1) D. Xenopol, Conferinţa : Agrieultura şi Coimereiul,
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nul țirei are indatorivi mari de indeplinit. Ori-eâi ar fi 
de puternică acțiunea individuale, caută să vecundscem cii 
pe acestă cale divecțiunea şi impulsiunea trebuie date de 
ctre acei cărora era li incredințădă administraliunea 
intereselor stele. Dică în alte State cu mult mai inain- 
tate ca România şi totusi guvernul este inițiatorul şi con- 
ducătorul în cestiunile cele mai de economie generală, 
necum să nu fie la noi unde avem mai tot de făcut. 

Guvernul, ori care ar fi, este dator să se pttrundă de 
rolul cel mare ce are de împlinit în acestă direcțiune ; să 
cuprindă cu o singură ochire tdte nevoile țăvei ; să le coor- 
dine, săşi aşttrnă un program și să ste pe lucru. 

A mai amâna inzestrarea agriculturei cu imbună- 
tăţirile de care se simte trebuinţa, este a dovedi o ade- 
vErată nepăsare pentru prosperitatea naţională. Când. 
totul se mişcă impregiurul nostru ; când diferitele state 
se intrec care de mai care să prosperede economisce, 
am fi nisce copii ingraţi când noi am sta pe loc; am 
justifica aserţiunile neîntemeiate ale acelora care ur-- 
măresc injogirea nâstră 1).% 

» .. Agriculturei trebuie der săi dim primele 
str. ingrijiri; desvoltarea şi imbunătăţirea iei tre- 
bue s'o urmărim mai nainte de tâte. 

„ Agricultura este astă-di singura şi va mai 
remânea multe decenie şi de aci nainte, principala 
sorginte a avuţiei n6stre naţionale. Ea este astă-di 
singurul midloc de vieţuire al marei maiorilăţi: a na- 
ţiuniă, şi va r&mânea ani îndelungă unica iei ocupa- 
țiune pe 

| »p P. S. Aurdian. <'[âra, n n6stră.» 1830. 
2) «Românul». Cronica, 20 Ianuarie, 1880.
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Căci: 
„Agricultura ca industriă Şi (&ranii ca populaţiune 

suni temelia acestei țări ; in viitor ca şi in trecut de 
la cultura pământului şi de la vîrtoşia agricultorilor 
atârnă puterea, acestei țări 1). « 

Trebuie chiar a ne uni intre noi, a forma asocia- 
țiuni agronomice, industriale, a da premiuri, a deştepta 
la viaţă pe specialiştii şi capitaliştii noştri. 

S& facem in fine ceea-ce C. Porumbaru, face cu 
Societatea Concordia Română; ceea-ce ai făcut atâţi 
Gmeni de merit prin crearea Societăților de Economie. 
Acum chiar de curând D-nii Racotă şi Cantacuzin, 
voesc a, inființa o societate şi a organisa o exposiţie 
agricolă. Acesta €e singura cale sigură. — S& mai fa- 

„cem şi prin noi ceva. | 
„Ca tâte societăţile inapoiate in viaţa economică, 

avem nenorocitul. obiceiu să asceptăm tot binele de 
la mila guvernului; pe când vedem bine că el ame- 
it de laurii biruinţelor electorale, dă -țâra pradă tra- 
ficanţilor, şi pe când scim bine că salvarea este nu- 
mal in mâna nstră 2.% | 

Crearea unei comiţii agricole in judeţul Ilfov, este 
un bun semn şi să sperăm că bunul esemplu va fi 
imitat şi de cele alte judeţe din ţeră. 

SE nu uităm că numai Unirea ne mai pâte scăpa. 
Adresa D-lui Dabija, către prefecţi, relativ la aten- 

țiunea ce datorim angriculturei, e de asemenea un 
semnal de visță. 

Guvernul nu trebuie in prima linie a fi indiferent. 

  

    

1) «Revista Seiinţifică», Cronica. 1878, No. 24. 
2) Pag. 57. «Convorbiri Economice,» 1. Ghica.
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Cu atâtea domenii ce are statul, să nu uite căele 

primul agricultor. | 

Pe urmă : 
„In Inpla economică — luptă in care avem de ad- 

versar munca, streină — trebuie să fim toţi una, inimă 

lângă inimă 5.“ 

Că: 
„Noi toți suntem Români, inainte de a fi conservatori 

s6u liberali, In bine scu in rău, nu se pâte nimic in- 

templa naţiunei n6stre, care să nu atingă pe fie-care 

din noi. Nenorocirea totului este nenorocirea și a fie-că- 
pula, ce face parte din totul ?).“ 

De aci depinde nu numai fericirea statului, dâr 
şi a individului. Cei ce cred că -vor putea îrăi, cău- 

tând a munci numai pentru bunul lor se înşală amar. 

„S& amăgese cei cari cred că se pote trăi numai ca 

individe, că se pot conserva alt-fel de cât in naţiune 
şi prin naţiune. Dâcă nu vor să fie solidari cu naţiu- 

nea in binele lor care le vine tot de la dânsa, vor îi 

fără voe solidari in nenorocirea ei. Esemplu numerâ- 

sele familii avute din Moldova cari nu mai suni. 
Unui. rău care distruge un popor întreg nu va putea re- 

sista un individ stu o castă ?).“ 
„Să ne organisăm der, să ne unim, să ne apărăm 

interesele n6stre, după cum streinii sunt organisaţi, după 

cum ei sunt uniţi şi după cum şi le apăr pe ale lor. 

* Cel puţin acum s&i imităm in bine. 
Atunci numai vom putea resista, şi trăi. 
  

') «Românul» Cronica, 8 Maiu, 1880. 

2) Marțian. Lucrarea citată. 

2) Introducere le studiul lui Marian.
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„Concurența ne omoră, căci munca nostră este ne- 
armaiă, în lupia pentru esistență şi se găsesce faţă în 
faţă cu naţiuni cari s'au armat, in munca lor, cu tot 
ce geniul omenesc a putut produce până acum mai 
perfect ).* 

Să maj incetăm cu colosalele imprumuturi ce facem 
şi care min6dă ţera. 

Căci la ce se tot clădim in țâră lucruri cu bani 
streini, când nu ne-am pus cu nimeni şi cu ori-ce 
prej, la o alergare de progres. 

Mai incet, ins& mai solid, mai sigur şi numai cu 
banii noştri. 

„Cel mai renumit din economiştii englezi contimpo- 
vani, D. Stuart Mill, dice in principiele de Economie 
politică, că timpii când Statul face mari împrumuturi 
se disting tot-d'a-una print'o mare activitate aparentii, 
der că, primul moment trecut, o peri6dă de lipsă şi de 
marasmă ii succede necesarmente, „Imprumutul, dice el, 
ma putut să se facă pe porţia capitalului representat 
de instrumentele agricole, maşini, bastimente; el a 
trebuit să provie din porţia destinată la plata lucră- 
torilor; deficitul causat prin imprumut trebue der st fie 
reparat prin privatiunele claselor laboridse 2).* 

Etă dâr causa in mare parte şi a miseriei sătenilor 
noştri. | 

„Şi mi se pare chiar că imprumuturile au prosperat 
mai mult in cuantitate şi efecte triste pentru noi, de 
cât in binele ce am realisat cu ele. 

  

1) «Românul» Cronica. 92 Septembre, 1880. 
2) <Chestiunile agricole in 1858.» Ltonce de Lavergne. «Revue des 

deux mondes.> Tome X[II. 15 Fevrier 1858. pag. 915,
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„Nu trebuie să ne scape din vedere că de la 1859 
adică de când am intrat intro eră nouă, politică şi 
socială, chieltuielile şi veniturile nâstre s'au urcat in- 
trun mod fârte simţitor; în adevăr, veniturile statului 
erau de 99,388,519 lei in anul 1859, 6ră in 1876 se 
ureaseră la 90,354,614 lei, prin urmare se intreiseră, 
Cheltuielile in 1859 se suiau la 28,911,844. ră în 
1876 ajunseră la suma de 110,423,904 lei, adică se 
impătriseră. 

În acelaşi interval datoria Statului sa sporit cu una. 
sută şese-deci şi sese ori; şi în adevăr în 1859 Statul 
datorea 2,820,117 lei, dră în 1876 suma datorită se 
sui la 468,677,730 leii. | 

Ad-interimurile Ministeriale să mai incetede puţin, şi 
advocaţii să nu mai fie piatra filosofală, pepiniera Mi- 
nistrilor noştri. Căci numai, la noi se vede tristul 
esemplu, de advocat, ministru la lucrări publice, la 
Finante, la Culte şi Instrucție, şi chiar pe la Ministe- 
rul de r&sboiu, de câte ori nu am văzut haina unui 
civil! 

La fie-care din ministerele nostre s& punem Gmeni 
capabili şi activi, care st facă ca aceste prime resor- 
turi ale administraţiei şi activităţei publice să mârgă 
regulat şi bine, şi mai pe sus de tote, ori-ce afaceri 
ale lor să mergă in sensul naţional, 

Numai atunci țâra va scăpa. | 
Când Statul va lucra mai Românesce şi cei ce acum 

fac alt-fel, vor urma după el. Toţi der s& avem aceiaşi 
țintă : 

  

1) Aurelian, «Ţerra nâstră» 1880,
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Salvarea ţărei, prin salvarea şi ajutarea elementu- 
lui Român ! 

S& ne Unim dâr, şi ce facem intre noi şi „peniru 
noi, ceia ce streinii. fac pentru ei. 

S5 ne armăm dâr şi noi, să le opunem pe calea 
economică. resistență, s& incurajim productele indus- 
triei nostre cu ori-ce preţ, căci dâcă ele astă-di lasă 

de dorit, mâine insă, prin voința n6stră, incurajând 

pe fabricanți, vor fi escelente.— S& facem tot der pen- 
tru eră, pentru binele numai a Românilor din Ro- 
mânia. 

S& opunem : 

„Putere energică in contra a ori-ce ne turbură sau ne 
pote tuvbura unitatea, omogenitatea şi libertatea naţio- 
nalii ; blindețe şi spirit de împăciuire intre noi, — ac6- 
sta credem că este politica ce ne pote duce la is- 
bîndă 3.“ 

Căci : 

„Este un ce, căruia trebuie să se subordineze toate 
partidele, cu acelaşi respect, şi acest un ce, este naționa- 
litatea, românismul, Precum ori-ce cârtă amuţesce ina- 
intea altarului, ast-fel trebue să amuţâscă inaintea 
ideei de a conserva ţera pentru naționalitatea română, 
căci acesta este pimântul sfint ce provedința ni ba dat 
ca sti conservăm, şi pe el să vealisăm o idee, misiunea 
îndividualitiiței nostre române. Unde afară de acest pă- 
mânt mai avem vre un viitor? — Aici dar, pe el trebue 
B8 trăim s6u să murim?).“ - 

    

1) Marțian, 
2) 1dem,
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“SE aplice dâr guvernele nostre acelaşi exclusivism 

streinilor, cel aplică ei Românilor. | | 

„Se aplice acelaşi protecţionism Românilor, ce streinii 
"1 aplică la ai lor. 

S& ne servim în fine de armele lor. | 

Taxede-ne cum vor voi in urmă, puţin st ne atin- 

gă, căi: 

„Când este vorba de a'şi apăra viaţa nu mai pâte 

fi vorbă de principii botezate de legi ale sciinţei î).* 

Şi „ibertăței streinilor de a ne exploata, nu'putem 
opune şi noi libertatea ndstră politică, de a nu voi să fim 

exploataţi ! ? N | 

Aşa d& autonomia şi libertatea nâstră stă numai 

in dreptul de a ne sinucide?).“ 

Când aprâpe totul se va face de Români, fie chiar 

sub direcţia pentru moment a unor streini oneşti ce 

am aduce, şi cari au dat probe că bine aleşi nu ne sunt 

de cât utili, pentru a ne crea tote necesităţile de care 

avem nevoie. 

„Când nu se vor aduce din streinătate de cât abso- 

lut ceia ce nu se face la noi, şi când le vom aduce 
prin Români, să fim siguri că sorta ţărei se va schimba 

şi viitorul ei va fi asecurat. 

Când în fine cei puşi să conducă afacerile prin con- 
duita lor vor fi. o icână, şi societatea. va. inceta, cu 

cheltuielile ne necesare, ea va incepe a” imita, in bine, 

după cum până acum n'a făcut de câta le imita relele. 
Atunci de când va fi un părinte guvernul, poporul 

- . 

1) Simonim. «Societatea sciinţelor economice» Paris, 5 Maiu, 1880. 
2) Introducere la studiul lui Marţian. 
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Român se va immulţi şi se va moralisa, căci el va avea 
0 pâine, şi nu va mai fi muritor de fome. 

Atunci numai nu vom înregistra relele de care su- 
ferim acum şi pe care le-am vădut in acestă scriere. 

„Cei cari vor der intărirea moralităţei în eră, să lu- 
crede la intărirea, simţimentului naţional, făcând po- 
litică naţională. 

„Simţimentul naţional este atât de mult „basa tu- 
„tulor virtuţilor cetăţenesci,“ in cât chiar numai o 
„slăbire a acestui simţiment este o primejdie.“ (Un 

„om de stat german). | 
Numai politica naţională ni va da moravuri bune, 

finance bune, administraţiune bună, armată valorâsă 
şi bine ţinută, agricultură şi industrie inflorită; numai: 
ea ne va da increderea în noi care ne lipsesce; ne va.-. 

  

rădica in ochii noştri proprii şi”n consideraţiunea stegi 
nilor ; numai ea va da Gmenilor noştri politici val6rea 
şi demnitatea. către streini, având ţera cu dânşii. Fr 
fără politică naţională st nu sperăm nici un bine; ori- 
care vor fi Ministrii şi funcbionarii, nu se va schimba 
de cât actorii, comedia va rimânea tot aceea, sporind 
numa: din gi în di velele țărei 1.* 

Oamenii de bine să se unâscă der cât mai curând, 
capitaliştii Români, să caute a mai lăsa usura şi alian- 
ţele numai cu ovrei, pentru a se uni cu fraţii lor ac- 
tivi şi oneşti, şi a crea ast-fel tot soiul de mică industrii. 

Streinătatea să se mai curme precum şi modele ne- 
sărate, piperat plătite. 

Limba maternă st se vorbâscă mai des, şi atună 

  

1) Introducere la Studiul ini Marțian. 
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vom fi scăpaţi, atunci numai vom fi respectaţi şi cu 
un viitor sigur. | 

Alt-fel, momentul pierdaniei nu e departe, şi acele mil 
de Români cari Sau pierdut de la 21 pân acum lup- 
tând cu arma stu cu condeiul pentru iubita lor fcră, vor 
dice în mormintele lor despre România, ceia-ce Gari- 
baldi gice acum despre iubita sa Italiă : 

„Cu totul altă țtră am visat eu în curgerea vieţei 
mele, nu cea de astă-dă, ticălosă înlăuntru, umilită în 
afară, spolia celor mai nemernici din natiune 1). “      

  

1) Caprera, 4 Septembre41880. Către alegătorii sei din primul co- legiu al Romei. |
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