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“In toate Statele fruntaşe în ale Industriilor şi 
„ale Comerţului este pusă astăzi la ordinea zilei marea 
cestiune a Concentrării în luptele economice. şi a Com- 
binaţiilor, cât mai puternice de producţie şi de des- 

facere. | 

„Acest fenomen, cu- totul nou în evoluţia eco- 

nomică a lumei întregi, s'a ivit numai în zilele noastre, 

iar deşvoltarea lui a îost atât de repede şi a luat di- 

mensiuni atât de uriașe, încât el preocupă astăzi 

deopotrivă, atât pe practiciani, cât şi pe economişti 

„şi pe legiuitori. 
Cu toţii caută să 'şi dea seamă, cât mai bine, de 

caracterul tuturor Combinaţiilor şi Organizaţiilor i- : 

vite, al 'Trusturilor, Cartelurilor, Sindicatelor de pro- 
ducţie şi de desfacere ete., — de rolul lor firesc în 

Gospodăria Naţională şi de chemarea. lor în marele 

lupte economice, care s'au încins astăzi între Națiuni 

şi 'între Continente chiar. 
Firesc lucru că în această mare evoluție s'a întâm- 

plat aceeace se întâplă totdeauna, când se ivesc idei - 

nouă şi forme nouă în viaţa. socială: sau economică. 

Imediat s'au găsit „dibacii“, cari au prins: a- 

„ceste forme, şi grabnic au înjghebat felurite coaliţiuni 

spre exploatarea publicului, înainte de: a se dumeri
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asupra rostului formelor celor nouă, bune şi folosi- 
toare cu adevărat. 

Cu încetul se face însă lumină. Suntem as- 
tăzi în stare să stabilim deosebirele şi să tragem brazde 
de hotar între acele Organisaţii, al căror scop este - 
să ocrotească şi să sporească munca productivă şi 

“între Coferiele conspiraloare, care s'au îmbrăcat nu- 
mai cu haina „după faconul cel nou”, dar care în 
realitate nu sunt altcevă, decât vechile Cărdăşii de . 
jaf şi de acapărări. - 

„Suntem de pildă în stare astăzi să recunoaştem 
ca. folositoare şi ca meritând încurajare, atât dela 
Stat, cât şi din partea particularilor, Cartelurile q 
telul lui:,, Yorkshire Woolen Association”. 

Această Insoţire a fost formată de un număr 
însemnat de ţesători de stofe de lână, de văpsitori (bo- 
iangii) de asemenea stofe şi de apretori, cari, cu toţii 
împreună, s'au obligat să părăsească necinstitul o: ” 
biceiu de „a face stofele mai grele”. prin încărcarea 
lor cu Chlorid de Zinc şi-cu: alte chemicalii. : 

„Acest cinstit Association aplică. o 'marcă, a 
sa proprie, pe stofele puse în comerţ, și chezăşueşte 

- printrănsa, că stofele sânt ţesute din fir de lână curată, 
că ele sânt colorate şi date la decatir în mod conştiincios. 

„„ Sântem în poziţie de. asemenea să declarăm - 
folositoare și vrednice de orice încurajare Cartelu- 
rile de felul lui ,„„Verbând Deutscher Schokolate-Fa- 
briken”. Direcţia centrală a acestui Cartel -aplică 
banderolele sale proprii pe 'jiecare pachet de chocola- 
terie, fabricată de oricare din fabricele cartelate, şi 
garantează prin această banderolă, că fabricatele cu- 

- prinse în. pachet sunt făcute: din zahăr curat şi din 
cacao asemenea, fără nici un amestec de alte mMa- 
terii falşificătoare. i tă
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„. Direcţia centrală a acestui Cartel este îndrituită, 
şi obligată chiar, să facă orice fel de analise şi cer- 
cetări, care le-ar crede de trebuință, spre a se convinge 
de puritatea  fabricatelor. 

Conducerea Cartelului este încredințată unei 
persoane cu mare şi îndelung întemeiată vază de cinste, 
care n'a produs, nu produce, n'a negociat şi nu ne- 
guţătoreşte nici direct, nici indirect, nici un fel de 
ciocolată, nici derivate deale ei, nici vreuna din ma- 
teriile, cari se întrebuinţează la , fabricarea ciocola- 
telor în general. 

Ușor de înţeles prin urmare, că un public lu- 
minat, ca cel German, fiind deplin informat de toate 
aceste împrejurări, preferă produsele, investite cu 
aceste banderole ale ,,Verbandului”, faţă de oricare 
alte produse. — chiar dacă ar trebui : să le plătească 
cevaşi mai. scumpe. 

Rezultatul acestui folositor Cartel a fost: în- 
lăturarea, în scurt timp, a celei mai mari părţi din 

„concurenţa necinstită, atât internă cât şi externă, 
care se bază pe marfă inferioară, însă debitată cu re- 
clamă mai mare și mai mare îndrăzneală. 

ă De altă parte iarăşi, sântem în stare astăzi, să 
îacem o lămurită deosebire între acest fel de Carieluri 
respectabile şi între alte. Combinații de felul, pentru 
exemplu, cum a fost ,„,Infelegerea conspiratoare” înire 

un număr de 73 Agenţii de Asigurare, cari operau în 

Statul American Missuri. Această „,Coaliţie”. aveă - 
drept scop unic: ca toate acele Societăţi să urce 
întrun mod uniform, din.ce în ce mai mult, toate . 

“primele de asigurări. E 
Constatându-se această conspirație, sa. re- 

tras tuturor acelor Companii autorizaţia de a mai
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ace vre-o asigurare, 'de: orice fel ar fi, în Statul 
Missuri 1). - a Da 

„Fiindcă şi la noi, există, ba s'au lăţit chiar 
mult, o seamă de alcătuiri, care 'și au luat numele de 
Carteluri, dâr care în cea .mai mare parte sânt cu 
totul altceva, şi care au stârnit prin lăcomia lor o 
pornire vrășmașe a opiniei publice împotriva a tot 
ce se chiamă Cariel —' deacea credem că este sosit momentul, ca să fie pusă și la noi întreaga Probleniă 
a Carielurilor şi a celorlalte feluri de Combinații, — 
şi să căutăm a găsi cuvenita deslegare pentru a- ceastă chestiune și la noi —. | i 

Spre acest sfârșit vom încercă să arătăm, cum au luat naștere acest nou fenomen economic şi di- feritele forme, pe cari le-a primit în Statele cele mari Industriale, precum şi Legiuirile de acolo, atât cele lucrătoare, cât și cele ce se mai propun în pri- vinţa acestor feluri de combinaţiuni. 
Primind bogată lumină dela aceste puternice Rejlectoare, credem că vom fi în stare să propunem în urmă o seamă de măsuri Legislative, Financiare -şi de ordine Administrativă, care să garanteze și să ușureze desvoltarea în mod natural şi a Industriilor . noastre naţionale, curate şi cinstit conduse. 
-Vom începe cu organizaţiile şi cu Legiuirile, din Slatele- Unite Americane, şi vom insistă ceva mai mult în explicarea lor —şi aceasta anume pentru două cuvinte. Intâiul pentru Că forma specifică Americană » Trustul”. înfăţişează „cazul “patologic” cel mai in- structiv asupra. urmărilor, pe carc le pot avea con- centrările atunci, când ele ajung să fie adevărate . | ;;Monopoluri Particulare”. - o 
a 

  

1) G. H. Montague, pag. 136.



— 9 — 

Al douilea fiindcă expunerea împrejurărilor şi 
a Legiuirilor din Statele-Unite Americane invede- 
rează, mai bine decât a oricăror altora, primejdioasele 
urmări ce le poate .aveă insuficiența Aparatului 
Legiuilor şi foloasele hidoase, pe care le poate 
trage dintr” o asemenea stare un Polificianism corupl.. 

„In: Statele-Unite” zice P. de Rousiers, „s'a 

„născut cestiunea Sindicatelor monopolizătoare... Ni- 
„Căiri, în altă parte, această problemă n'a fost pusă 
»cu-atâta intensitate; în nici o altă Ţară, nu se a- 
„firmă cu mai multă tărie Liberiatea muncei, şi ni- 
„căirea nu este călcală mai mult în. picioare, decât 

„acolo prin Trusturi 1). 

Inarmaţi. cu cunoştinţă deaproape a stării 
lucrurilor din America, vom înţelege şi apreciă mai 
uşor felul cum au fost organizate Concentrările de 
producţie și formele cum există ele încă în Anglia 
în Franța, în Germania şi în Austria — cu deosebitele 
lor caractere precum şi Legiuirile, care au presidat 

la alcătuirile lor și măsurile, cari au fost luate,- sau 
cari se proiectează încă să fie luate, spre a garantă o 

sănăloasă şi serioasă desvollare a Concentrărilor Îndus- 
iriale, de care ne ocupăm. 

II. 

Ce sunt Cartelurile, ce sunt -Trusturile şi. ce 
sunt “celelalte forme de: Concentrări. Industriale ? 

Care au fost causele care le-au produs? 

Până la începutul Secolului XIX-lea „vechea 
„organizaţie a Industriilor permitea isolarea - fiecă- - 

1) P. de Rousiers, pag. 11.
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„ruia dintre producători. Lucră . fiecare peiitru sine 

„Şi numai pe 'seama sa, căutând să-şi câştige o cli- 
„sentelă, a sa proprie, şi apoi să 'şi-o-păstreze. Toţi 
„ceilalţi concurenți ai lui (puţini cum erau) se aflau 

„în aceleaşi condițiuni. Industriaşul se îngrijeă puţin 
" „de echilibrul general dintre producție şi consumaţie”. 

„Eră şi greu pentru dânsul, să producă prea - 
„„mull, peste cererile clientelei sale. Producţiunea fiind 

„bazată mai ales pe munca cu mâinile, ea nu se puteă 

„spori în alt chip, decât dacă se mărcă numărul lu- 

-»crălorilor, şi acest personal eră compus din. speci- 

„alişii, din meşteșugari formaţi prin o lungă ucenicie, 

„meșteșugari, cari nu se puteau improviză oricând. 
„Producţia Industrială se puteă prin urmare spori nu-! . 

„mai printr'o mişcare înceată, şi numai întru cât ar - 
„îi corespuns unei trebuinţe,. îndeajuns de dovedite, 

„pentru o clientelă cunoscută. O criză de supra-pro- - 

„ducțiune nu se cunoştea. Industriașul nu se putea 

"steme de o criză de acest fel, ci el se temeă mai mult 
„de criza unei lipse de producţie.y 

“»Mai eră şi împreunat cu mari dificultăţi 
„pentru Industriaşi ca să ajungă cu produsele lor pe 
„pieţele mai depărtate. Sfera, în care se puteau scurge 
„prin urmare produsele unei anumite Uzine eră' re- 
„sirânsă, şi fiecare din aceste sfere eră izolată şi ea de 
„Sfera celeilalte Uzine, învecinate cu dânsa D. 

- Se mai desvoltase încă, în cursul secolilor pre- 
cedente, și Instituţia „.Breslelor””, al căror scop eră 
să ocrotească, deopotrivă, şi pe producător şi pe con- 
sumator. : 

„Aceste organizaţii funcționau ca un fel de re- 
gulator public, determinând preţurile. în aşă fel, încât 

  

1) P. de. Rousiers, pag. 272,



— 1 —. 

pe de o parte ,,Maiestrul brâslaş” să-şi aibe 'asigu- 
rată existența sa materială, iar. pe de alta parte şi 
publicul să fie la adăpostul unei lăcomii prea mari a lui. 

, Toate aceste se schimbă deodată cu înce- 
putul Secolului XIX-lea. | 

- Revoluţiunile cele mari, care se produc în toate 
- câmpurile gândirii omenești, răstoarnă şi aceste baze 
ale aşezămintelor economice de până acum. 

Se ivește o „Credinţă nouă” în Economie: Teo- 

riile Fiziocraţilor”. 
Formula nouă ,„Laisser jaire” 's6 crede singură 

fericitoare pentru foată lumea şi peniru totdeauna. - 

Această dogmă găseşte un număr de Apostoli, 
foarte convinşi în Cobden și în școala numită „de 
Manchesler”, cari o propovăduliesc, cu mult talent şi 
cu mare însufleţire, aşă încât, în scurtă vreme, ajunge 

“să domineze Legiuirile din toată Europa civilizată, 
şi să treacă şi dincolo de Ocean, înrădăcinându-se în 
Statele-Unite Americane, mai adânc chiar decât ori- 

unde aiurea. - 
Peste tot se doboară barierile, cari ar puteă să 

împiedice, « câtuşi de puţin mișcarea oricărui individ, 
care ar fi îndestul de pregătit şi ar fi deajuns de înze- - 
strat, pentru lupta economică în general. . . | 

- Se proclamă şi se realizează. ,,Libertalea mese- 

riilor”. — „fără îndoială. cel mai mare fapt economic 

al Secolului trecut” (XIX-lea), zice Stern 1). | 
Incepe. Era - Individualismului,Era care după 

prof. Wagner „este cel mai bine caracterizată prin cu- 
- „svintele de introducere la. Edictul Regelui Prusiei din . 

;;9 Octomvrie 1807, care glăsueşte astfel : „Este deplin 

„corespunzător atât cerințelor Dreptăţii, cât şi cu prin- 

1) V. Stern, pag. 27..-
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„cipiile unei gospodării bine organizate a Statului, 
„ca să fie înlăturat orice a împiedecat până acuma 
„pe oricare individ, câ să ajungă la acea bună stare, 
„la care ar.fi fost capabil să ajungă după măsura 
„puterilor sale 1)”. | Ai 

, Paralel se mai desvoltă și Maşinismul, Şi 

se desvoltează .cu pași de uriaș. . .. 
Incepe totdeodată Eră 'nouă a marilor inven- : 

iuni în mecanică, în fizică şi chimie —, care, cu toa- 
tele împreună, sporesc patrimoniul de cunoştinţe. şi 
prin urmare şi suma de puleri —, de care poate dis- 
pune omul spre a produce, şi 'le sporesc într'un mod 
ne “mai pomenit până acum. - , | 
“ „Intrebuinţarea maşinelor””, ne spune Colliez, 
„scare lucrează pentru om, a mărit puterea lui de crea- 
„ţiune înzecind-o. Dacă examinăm.de pildă starea in- 
„dustriilor din Franţa, în cele două epoce la 1850 și 
„în zilele ndastre (1898), se va vedeă cât a crescut de 
„590 ani încoace întrebuinţarea maşinilor şi în ce ui- 
„mitoare proporţii s'au înmulţit mijloacele de pro- 
»ducţie ale" locuitorilor Franţei. La 1850 ea având 
36.600.000 locuitori, nu posedă decât 6832 mașini cu 
„aburi, având o putere de 186.000 cai, adică 5 cai pu- 
„stere de aburi pentru 1000 locuitori, iar la 1898 aceeaş 
„Țară, a cărei populaţie nu s'a ridicat decâtla 38.560,000 
„locuitori, avea la dispoziţia sa 91.970 maşini de a- 

“buri, având o putere de 6.779.000 cai, adică 176 
„cai pentru fiecare 1000 locuitori. Admiţând, zice 
»„Thery, dela care împrumutăm aceste. cifre, peniru 
„fiecare maşină un lucru mijlociu .pe an de 280 zile 
„lucrătoare, şi socotind fiecare cal-aburi drept munca 
„a lor 21 de cameni — ar fi. pus-maşinismul la dis- 

  

2) A. Wagner, — Agrarwesen, L, pag. 383. .-
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„poziţia fiecărui Francez în a. 1850 câte 27 zile de 
„muncă dinamică în cursul întregului an, și-i pune 

„în anul 1890 la a lui dispoziţie 1034 de zile. Acelaşy 

„spor al mijloacelor de producție s'a realizat în di- 

„ferite graduri, în toate Țările şi a revoluţionat toate 

„felurile de producţiune . - : 
Mai adăogaţi la acestea şi desvoltările gigan- 

tice ale tuturor mijloacelor de comunicaţie de tot felul, 

Drumuri de fer, Navigaţie, etc., care s'au realizat în 

acelaș timp, precum şi marile înlesniri pentru plăţi, 

credite, schimb și încasări, pe cari le-au pus la dis- 

“poziţia producătorilor şi consumatorilor, vastele Or- 

ganizaţii Financiare, desvoltate paralel, —.și va îi 

ușor de înţeles, cum a încolţit în mintea fiecărui 

Industriaş, cât de modest ar fi fost el, ideea : că de 

aci înainte piaţa pentru produsele lui nu. mai este. 

lârgul. mărginit de până acum, ci că de aci înainte 

piața lui este :. lumea înireagă, care i s' a deschis: — 

"vrednic să fie numai s'o exploateze. 

„Bazele întregei gospodării: naţionale de mai 

- sînainte au suferit astfel o radicală schimbare în cursul 

„Secolului XIX-lea. S'a oferit. fiecărui întreprin- 

„Zător putinţa, în privirea tecnică . prin maşini, şi în 

„privinţa juridică prin libertatea comerțului, să-şi mă- 

„rească producţia sa după voința, şi după „puterea 

„capitalului, de care ar puteă "să dispună. 

„Dacă va fi, sau -nu va îi primită” întreaga 

„producţie a. articolului 5 său de cătră consumatori, 

„acest lucru nu-l! preocupă, grija lui eră numai ca 

"acea parte din marfă, pe care el o produced, să găsească 

„cumpărători. | 

mu mai supravenit. şi urmările direcţianei Ii- 

1) Coliiez, pag. 8.
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„„ber-schimbiste din politica comercială, care au sco- 
;borît încă şi mai jos barierele de vamă, care îm- 
„spiedecau până atunci întinderea afacerilor. 

“„ Toate pulerile de producțiune ale tuturor. 
„Țărilor sau deslănţuit acum deodată şi toatejproduc- 
„iile s'au pornit să caute locuri de desfacere, ori unde 
„le-ar puleă găsi cu mai mult folos 1).' 

„ „Individualismul cel mai determinat în desvolta- 
rea economică a lumei întregi este ajuns în floarea sa. 

;xDupă acest ameţitor Marş triumfal al „mun- 
„cei libere” şi al „comerţului sloboa”, a urmat însă 
>;0 dureroasă reacțiune. E 

„Producătorul se obişnuise să se gândească 
„„mumai la producția lui proprie, convins fiind, că 
„orice cantitate a produselor sale va trebui, ea singură, - 

„să-şi găsească, debuşeul său. . 
- „xMarea întindere a pieței nu:i mai permiteă să 
„simţă momentul, când întreaga producţie, a lululor. 
„producătorilor, treced peste trebuințele întregului con- 

" „Sum, —consum, fără îndoială capabil să fie sporit, — 
„dar nu in infinit. Cu cea mai mare bunăvoință pro- 

„ducătorul nu mai eră în stare să supravegheze în- 
„ireaga piață, pentru care el producei, din cauză că 
„înlre el şi între consumator se întrerupsese o mulţime 
„de intermediari, cari depărtau pe unul de celălalt. -- 

„„sProducătorul unui semi-fabricat nu mai eră 
"„în stare să-şi deă seamă cum merg afacerile fabrica- 
„tului desăvârşit, pentru care cl eră furnisor. Producă- 

  

1. Grunzel, pag. 21.



„torul fabricatului finit, la rândul său, aveă a face cu 

„srosişti, iar aceştia vindau mărfurile mai departe la 
„numeroşi -detailişti, risipiţi în toate părţile lumei.. 

„Chiar dacă un producător s'ar fi convins, că 
sa adus prea muliă marfă pe piaţă, el n'ar fi voit. 

„să înţeleagă pentruce, focmai el, ar trebui să-şi res- 
strângă producţia sa, şi „tocmai el”, să-şi impună 

„mărginire. 
Dimpotrivă, principiul - liberei concurenje ab- 

„„solute cereă -ca lupta între producător să fie dată, i 

„tocmai acuma, — şi mai fără cruțare. 
„Această luptă şi-a găsit atunci expresia : în 

„scăderi nesăbuite ale preţurilor, în stricarea usanţelor, 

„în producţiune inferioară cu privire la calităţi şi în 
„toate acele abuzuri, care ocupă acum un loc larg în 

„jurisdicția represivă. 

„„Sosise deodală şi fără veste, Supra-producţia 

„cu toi halaiul ei'de nenorocile urmăril). - 2 
„„Se credea totuşi, că orice supra-producţiune 

„poartă în sine chiar, vindecarea sa, — că îndată ce | 

„S'ar fi produs o cantitate de marfă mai mare, decât, 

„acea, care poate fi absorbită de consum imediat, vor, 

„scădeă preţurile, şi că, micșorându-se rentabilitatea 
„producţiei unii din producători se vor retrage, şi că 

„în acest fel se vor restabili iarăşi raporturile normale. 

„Dar experienţa a fost în alifel. S'a: dovedit - 

„„că supraproducţia, cel puţin la început, are tendinţa 

„locmai să înăsprească şi mai mult concurența, şi că. 
„aceasta să continue necurmat, până atunci, până 

„când ruina întreprinderilor mai slabe-au mistuit 

“0 parte mare din valorile Gospodăriei Naţionale. 

E 1) I. Grunzel, pag;. 22,
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« 
„„Remedierea nu se face într un „mod aulomul, 

„prin sine însăşi. i“ 
„Vindecarea trebue să se opere ze, cu deasila, 

“prin puterea 'covârşitoare a capitalului. 

„Când se convinge producătorul că există o 
„„supra-producție, atunci dintru'ntâiu el nu-şi reduce 

„producţia sa, ci dimpotrivă o mai măreşte încă atât, 
„pe cât îl iartă puterile lui. 

„„Spesele generale de 'regie precum sunt le- 
„furie impiegaţilor cheltuelile iluminatului, etc., ne- 

„mărginindu-se î în egală proporţie cu cantitatea mai 

„„Mare, care se poate produce, acea parte din cheltueii, 

„„pe'care trbbueşte s'o poarte fiecare din obiectele pro- 
„duse în parte, este mai mică, şi face, prin aceasta 

„„chiar, aceea marfă mai capabilă să se lupte în con- 
s„Curenţă. 

„Astfel producţia se: forţează din ce în ce mai 
„mult până.când mai este încă putinţa, sau cel puţin 

„mai există încă nădejde, să fie realizat un avantagiu 
„faţă de ceilalţi concurenţi. 

„Dar preţurile scad şi mai repede, decât reduc- 
„ţiunile, cari se mai pot face în producţie -- şi, la urmă, 
chiar şi cea mai bună Intreprindere, chiar şi cea mai 
„puternică, trebueşte să lucreze în pagubă, dacă nu 
„„voieşte să piardă cu desăvârșire capitalul cel mare, 
„pe care l'a învestit în instalaţiunile sale”. 

„„Supraproducţia se aseamănă cu o avalanşă 
„scare mereu creşte prin sine însăși, și care rupe cu 
„sine tot ce este în calea ei, până ajunge jos în vale. . 

Frumoasele speranţe, care se pusese la în- 
ceputul Secolului XIX-lea în „„Laisser faire”, nu numai 
că nu s'au realizal, dar au pricinuit chiar spre sfâr- 
şitul acestui „Secol, un fel de „„Bellum omnium conira
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omnes”, un soiu de luptă orbească, învergunală. e cum 

nu mai jusese. altă vreodală. 

-” Fireşte că un răsboiu de acest fel a trebuit să 

facă Ecatombe de victime pretutindeni. 

Din el au urmat apoi, cu fatalitate, grozavele 

„Crize generale din anii. 1870—1880, una mai înspăi- 

mântătoare, decât cealaltă, și care au mistuit în toată 

lumea o parte însemnată din avutul Naţiunilor. 

Biruitorii, cari au rămas stăpâni pe câmpurile 

de luptă, sângeraseră î însă și dânşii așă de mult, încât 

se simţiau istoviţi în puterile lor. - 

"Atunci a venit momentul să se gândească la 

pace. - | | 

De când e lumea, pacea se cere numai atunci 

când vrăjmaşii ajung la convingerea, că nici unul 
i 
VA dintre dânşii nu “poale să nimicească cu desăvârşire 

* î9 

Ss; 
N 

pe adversarul său. 

Protivnicii, aşă de inverşunaţi. mai înainte, 

au început să înţeleagă : că afară de interesele con- 

trarii, ei mai au, cu toţii, ş i o seamă de interese comune, 

care cer să fie ocrotite şi care pot să fie apărate nu- 

mai printr'o împreună-lucrare, sinceră şi luminată, 

spre folosul tuturor, Și al fiecăruia în parte. 

Această convingere este obârşia. jenomenu- 

“lui “celui nou, al concenirărilor de tot felul, cari sunt o 

creaţiune a zilelor noastre, și de care ne ocupăra în 

“lucrarea .de faţă. 

„Spiritul conservărei proprii a creat, atât +,Car- 

telurile cât şi Trusturile şi toale celelalte - combi- 

„națiuni 4). .. 

  

1) 1. Steiger, pag. 18. 

"7, Nica.  
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. „După Țările, în care s'a născut acest fenomen, 
„sel a luat deosebite forme şi a produs diferite re- 
„zultate, dar atât Trusturile Americane, cât şi Car- 

“telurile Germane, cât și Comptoarele. Franceze au 
“pornit, cu toatele, din aceeaş cauză. comună. Toate 
„din trebuința, în generat simțită 'de producători, de 
„a ieşi din izolarea lor de până acuma ». 

Spre a învederă, cât se va puteă mai bine 
„- deosebirile între diferitele forme, adoptate pentru 

Concentrările de care vorbim, vom căută să sta- 
bilim mai întâi ce este un Cartel, fixând notele lui . 
caracteristice şi apoi ne vom sluji de Cartel, ca mij- 
loc de comparaţie, spre a defini şi a caracteriză cele- 
lalte combinaţii și concentrări, cu ale lor părţi bune 
şi cele rele. a 

Ce este un Cartel? In adevăratul : înfeles, 
Cartel. este o. convenţiune, încheiată între -0 seamă de' 
Indusiriaşi, independenţi unul de aliul, având drept 
“scop să reguleze, prin comună înțelegere şi pentru un 

"timp determinat mai îndelungat, atât: producţiunea lor 
cât şi condițiunile de desfacere a mărfurilor, pe care ei 
le vor produce. Me 

Avem dar ca note esențiale, care deosebesc 
acest fel de organizaţii economice de ori care altele . 
următoarele : - 

1. O convenţiune încheială, de bună voie, între 
mai. multe Intreprinderi Industriale, Jiecare păstrân- 
du-şi deplina. sa neatârnare. . i 

2. O însoţire de Intreprinderi Industriale în 
producție. - 

3. Un legământ pentru un timp determinat şi 
mai îndelungat, pentru un număr de ani. 

  

„*1) P. de Rousiers, pag. 4,
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4. 0 seamă de norme, bine stabilite, pe care se - 

obligă fiecare din cei: cartelaţi, să le observe, privitoare 

atât la producție, cât şi la desfacerea produselor lor. 

"Dacă lipseşte una din aceste note specifice— 

atunci nu mai avem a face cu un Cartel — atunci este 

altceva. . 

Și iarăş : ori unde vom găsi aceste însuşiri, avem 

în faţa noastră un Cariel. Numele ce sar fi dat unei 

organizaţii, care slujeşte la aceste scopuri, nu-i schimbă 

de loc Jiinţa sa. După împrejurările şi după Țările, 

în cate s'au născut, sânt Concentrări de acest fel, 

care poartă numele de Pools, Cămbinations, Aggre- - 

galions, Amalgamalions, Associalions, eic., în An- 

glia, chiar şi de Trusis — fără a fi însă Trusturi, 

ci adevărate Carteluri. 
Să reținem prin urmare: 

10 Că orice combinaţie spre a îi un „Carlel”, î în 

adevăratul sens, trebuieşte să fie formată numai de 

Intreprinderi Industriale în lucrare, şi mai înainte 

concurente între dânsele, cu expresa. stipulațiune: 

că fiecare din ele rămâne dealimintrelea cu tolul nea- 

lârnată. La espirarea Cartelului, sau la desfacerea lui 

din orice altă cauză, fiecare Intreprindere se întoarce 

la „Stalul” său „quo ante”, fără nici o altă ştirbire 

a drepturilor, pe care le-a avut mai înainte de Car- . 

tel, — iar în tot timpul Cartelului, fiecare: rămâne 

tot asemenea deplină stăpână a proprietăților sale, 

a stabilimentelor sale şi a clienielei sale. 

| “Cu totul altfel este: organizaţia Trustului”. 

Din momentul când se constitueşte un Trust, 

acesta absoarbe în sihe şi 'contopeşle. întrun singur în- 

ireg toate capilalurile, toate instalațiunile, toate capa- 

cilățile şi toate forțele de producție ale tuluror . consti- 

tuienţilor acelui Trust. Totul și toate se confundă din
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„acel moment într'una singură mare Inlreprindere—şi 
se confundă pentru totdeauna. Conducerea întregului 
este încredinţată: unei singure direcțiuni, îndrituită, 
ea singură, să desvolle, după a sa suverană chibzuinţă, 

„sau să reducă producțiunea luluror stăbilimentelor 
ezistenie, să le desființeze chiar, dacă va .chibzul: 
folositor, înființâna altele în locul lor, sau chiar alt- 
undeva, unde va crede mai bine. 

Industriașul producător şi proprietarul de până 
acuma al Stabilimentelor, devine un simplu deținălor 
al unui număr de Trust-Certificales, pe care le-a pri- 
mit în schimbul aportului său, de orice fel ar îi fost. 
EI nu mai are drept să iea parte la conducerea Intre- 
prinderii celei nouă, -ci drepturile lui se mărginesc 
numai la o simplă participaţie, într'o anumită pro- 
porţie, la câştigul, care va fi realizat: de Trust ». 

Deasemenea se deosebeşte esenţial de Cartel 
„Şi „Comploarul . Francez al “Producălorilor””, — deşi 
nu atât de mult, cât Trustul American. 

Sânt deosebite iarăşi „Sindicatele de desfacere” 
obişnuite în Germania, mai ales în: Valea Ruhrei 
şia Rinului,  .. i: i | 

„Să luăm pentru Sindicatele Franceze "exem- 
plu cel mai tipic : „„Le Comploir de fontes de Longwy””. 
„Cei însoţiţi în această organizaţie formează între 
ei”, ne explică Laur „0 Socielaie cu nume colecliv spre 

„a cumpără pe seama tuturor Asociaţilor şi -spre a 
vinde în Franța, în coloniile Franceze. și în „Țările. 
„„supuse prolectoratului Franţei, orice fel de fonte brute 

“»abricate de Asociaţi, produse în cuptoarele (hauts 
„fourneaux), pe care aceştia le- posedă astăzi, - pre- 

- „acum Şi în cele pe care le vor mai cumpără sau:con- 

  

1) Hjal. Schacht (Preuss. Jahrb), p. 5. 

N



„strui” : în. Departamentele Meurthe-et-Moselle,. a- 

„fară de fontele, care vor îi destinate „să fie. între: 

„„buinţate în. propriile lor fabrici sau. acele fonte, 

care vor fi.vândule peste hotar” 1).-. 

-- Comploarul „acesta Francez . permite prin 'ur- 

mare. să se. întrebuinţeze fontele, ieşite din fabricile 

însoţite, şi în 'alțel, decât. prin. mijlocirea: Comptoa- 

rului ; el permite ca fontele produse” de Asociaţi să - 

„fie întrebuințate ca materie primă “pentru alle produse, 

“în care ar voi să le transformeze, chiar dânşii, pre- . 

“cură îngădueşte. şi ca acele fonte să jie. vândute : de 

producălori în alte Țări; — afară de Franţa — oricui 

şi cu orice prej, pe care lar puteă obţine oricare 'a- 

sociat' dincolo de hotar. 
| Sindicalele de vânzare Germane operează iarăși 

în altiel, ai - 

| Aceste. insoţiri « au , drept bază : Separarea de- 

săvârşită a produtției de desfacere”. 

„Pe când celelalte Carteluri Germane permit 

„producţiunile individuale, acest fel de Sindical taie le- 

„gălura dintre producălor şi consumatorul său, şi înlo- 

„cuieşte orice negocieri individuale cu mușterii printr'o 

„singură negociare generală, comună peniru toţi. Adesea 

" Inireprinz zălorul nici nu ştie, la care consumator merge 

„marfa lui şi “nici consumatorul nu ştie cine a produs 

„acea marfă 2). 

- 2: A doua nolă, deasemenea hotăritoare pentru . 

Car telul î în sensul adevărat este : că el /rebuie să fie for- 

mat numai 'de Indusiriaşi producători, nu de Agricul- 

tori, nu de Comercianţi, nu de Navigatori, nu de In-. 

cărcători sau Transportatori, nu de Asiguratori, nu de 

1) Laur, pag. 187. 

2) V. Stern, pag. 10
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Precupeţitori sau'de Midlemen şi cu atât mai puţin de 
Speculatori de Bursă sau de oricare alte specii. . 

Cartelul trebuieşte să fie format numai de 
o seamă de Inireprinderi Industriale, . care toate se 
ocupă! cu transformarea, prin a lor muncă, a unuia 
şi aceluiaş fel' de produs al solului sau al omului, în 
Irun -stadiu: oarecare, adăogând la 'a lui utilitate, şi . 
dpropiăndul -prin aceasta mai mult de consumator. 

" Un Cartel bine organizat, prin urmare, şi leal 
administrat, contribueşte la sporirea "bogăției naţio- 
nale, la bunastarea generală şi la progresul omenirei *). 

Nu se pot numi aşadară „Carteluri” însoțirile 
între - Negustori. 

Negustorul cumpără spre a revinde. El nu adaogă 
nimic la perfecţionarea mărfei, pe care '0 negociază: 
E] nu sporeşte cu nimica utilitatea ei intrinsecă. Pro- 

„"dusul rămâne acela, pe care l'a creat producătorul lui. 
Neguţătorul îl trece numai în mâna. altuiă, căutând 
să tragă cât mai mare folos din această transmisiune, _ 

Prin Însăși firea lor, Alianţele între comer- | 
cianţi, de orice fel ar fi ele, nu pot aveâ alt scop, decât 
să apese, asupra preţurilor cerute de producători, și 
„după ce au pus stăpânire pe o marfă, să-i'urce prețul 
„cât mai mult faţă de consumatorul, care ar aveă tre- 
buinţă de acea martă. Din firea lor prin urmare, Com-. 
binaţiile de acest fel râvnesc numai un câştig grabnic 
şi cât mai mare posibil, fără nici o altă consideraţie. 

Un specimen celebru de acest fel a fost Sociâte 
„des Metaux”, fondată la 1887 şi condusă de se- 
cretan, de tristă memorie.. _ 

3. A treia notă caracteristică a adevăratului 
Cartel Industrial este : că el se încheie pentru un 

1) I. Grunzel, pag. 15.
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timp determinat şi mai îndălungai, peniru un număr 

de ani.. Ideea, care presidează la formarea oricărui 

Cartel adevărat este : că fiecare din Industriaşii îni- 

soțiţi, fiind un serios producător, are dorinţa: să-şi 

asigure din munca sa un câştig potrivit, - însă stator- 

nic. Dorinţa lui este să se pună la adăpostul oricăruia 

„Alea”,. care ar tezultă din: fluctuaţiunile preţuri- 

lor, fie întru ce priveşte maleria primă, de care are 

trebuinţă, fie întru ce priveşte desfacerea produselor 

sale. EI vrea să lucreze în linişte, atât pentru ziua de 

astăzi, cât şi pentru ziua de mâine. 
Numai astfel poate să-şi mărească producţia 

în mod raţional, să o perfecţioneze, din ce în ce mai. 

mult, să facă instalaţiuni nouă, şi să-şi amortizeze 

capitalurile învestite în ele. 

| „„Tocmai fiindcă el face operațiune Industrială şi 

„nu Comercială, fiindcă ied efectiv în primire materiile 

„sale prime, şi fiindcă tot efectiv trebuieşte să-şi desfacă 

„produsele sale, de aceea se găsește necontenit legat 

- „de angajamente, care se întind peste o perioadă de 

"timp îndelungat 1).* 

4. Cea de a patra notă, hotăritoare deasemenea 

pentru un Cartel este : că prin însuşi Legameniul lor 

__ Jundamental, toți Cartelaţii se obligă să observe anumite 

condițiuni, atât cu privire la producțiile lor, cât şi cu 

privire la desfacerea produselor. | 

Aceste obligaţiuni sunt adesea învigorate prin | 

simţitoare pedepse. Foarte adesea vând produsele prin 

"un biurou comun. Dar încolo fiecare carlelat îşi caută 

- singur şi liber clientela sa, în felul cum se pricepe el, 

şi o serveşte direct, observând numai condițiunile gene- * 

rale, țizate prin Cartel. 

1 p. de Rousiers, pag. 3.
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Atât și nimic mai mult... 
„„Repetăm dar definiţia „„Cartelului, aşă cum 

ne-am permis s-o formulăm la început, sperând că ea 
va fi. acum pe deplin înţeleasă. 

„„Carielul este o convenţiune încheiată între o 
„-- „seamă de Indusiriaşi, îndependinţi unul de altul, a- 

. „vând drepl- scop să reguleze, prin comună înfelegere 
„şi pentru un timp delerminal,. mai îndelungat, atât 
„„Producțiunea lor, cât şi condițiunile. de desfacere «a 
„mărfurilor, pe:care ei le vor produce”. 

ui
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STATELE-UNITE AMERICANE. — După ce 
am .stabilit notele esenţiale, prin care se deosebeşte 
un Cartel de celelalte forme de Concentrări cunoscute 

până astăzi, vom expune acuma organizaţiele acestor 

Concentrări similare şi: Legiuirile, care le privesc, 'din 

"Țările care merg astăzi în fruntea desvoltării Indus-, 

triale ale lumei întregi. | 
Vom începe, cum am anuntat, cu Siatele- 

Unite, din: America. 

- De oarece însă la expunerea împrejurărilor, e cari 

au produs acolo mai întâiu Pool-urile şi apoi Trusturile, 
vom fi nevoiţi să ne slujim de unii termeni neobicinuiți 
la noi, și de alţii, chiar cu totul necunoscuţi, credem de 
neapărată trebuinţă să dăm mai întâiu o mică expli- . 

care asupra lor, arătând, cât se va puteă mai pe scurt, 

ce este „,„Common Law”-ul, ce este un „Congres Act”? 

ca Legiuire, și ce sunt „„Statules”, precum și marginile 
puterei lor, — apoi: ce se numeşte o Societate „inac- 

ted”, chartered” sau „incorporeted” în: vreunul. din 
Statele-Federate. - | 

Vom trebui să mai esplicăm și înțelesul: cu- . . 
vintelor „,Trust” şi „,Trustees” - şi cum s'au născut 

„aceste mari organisaţii. - i
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| Vom arătă, în fine ce se numesc în Statele- 

Unite „„Discriminalions”, acordate, de Drumurile de -: 
fer (Tarifuri de favoare). 

La 1776, când s'a proclamat cea dintâiu Confe- 
deraţie a celor 13 State, înfiinţate în America de Nord, 

ele au adoptat, ca bază comună a dreptului lor: Co- 
mon Law-ul Englezesc, cu neînsemnate modificări. 

De atunci încoace acest Common Law, se înţe- 

lege, că a fost desvoltat în mod deosebit în Statele- 

Unite şi iarăşi deosebită a fost desvoltarea lui în. 
Țara-mamă, 

„Şi într'o Ţară însă și în cealaltă Common Law-ul 
a continuat să se bucure, şi se mai bucură încă şi as- 

” tăzi, de cea mai mare autoritate. 

Ce este Common Law? 

EI este complexul și isvorul viu, neîncetat curgă- 
tor al Dreptului, aşă cum s'a desvolial şi se desvoltă 

“mereu prin Magistraţi, prin Tribunale şi Curți, în baza 
principiilor din vechiu adoptate, a jurisprudenţii şi a 

” tradiţiunilor. 

EI poate fi asemănat numai cu Dreptul, care s'a 
format şi a fost aplicat de Prelorii din „Roma antică. 

“Magistratul Britanic (și prin urmare şi cel A- 
merican, ca urmaş al lui) nu aplică numai dispoziţiu- 

- nile unui Codice, ca Judecătorul Continental European | 
de astăzi, sau 'fextul unei Legi speciale, — ci el desvol- 
lează mai departe şi .crează Dr eptul, pe care-l aplică. . 

-- Încă “din Secolul al XIII-lea” zice Gneist 
„există o deosebire bine definită între „Common 
„Law” şi „între „,Statute Laws”. 

„Acest din urmă Drept este Dreptul legal,-cu- 
„Prins în Ordonanjele Regale şi în legile votate de 
„Parlamente în timpurile mai "recente, pe când cel
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dintâiu (Common Law) este Dreptul, care s'a format, 
„din contopirea Drepturilor pailiculariste ale Provin- 

„ciilor Anglo-Sazone cu sistemul feudal Normanic şi 
„cu dispozițiile cuprinse în Decisiile mai vechi, pro- 
„nunfale de Curia Regis şi de diferitele Tribunale 

;»Comiţiale”. “Organul prin care se desvoltă mai de- 
„parte acest drept, sunt Cnrţile Regatului Britanic. 

” „Acest Drept comun î îşi are fundamentul său 
„în piepturile Judecătorilor, cari compun Curțile, che- 

- ssmate să-l aplice: Common Law-ul este prin urmare 

„un judge-made Law (un Drept format de magistrați), 
„şi el s'a impus atât de neîndoelnic, în cât, faţă cu 

“ dânsul orice compendii de Drept civil, au pierdut 
„curând autoritatea lor. Colecţiunile de  Praejudicata, 
„Yearbooks, au devenit isvorul viu al Dreptului î în 

„general. 

„Spre păstrarea unităţii în acest Drept s'au 

„stabilit unele principii generale, analog cum au fost 
. „stabilite şi în praxa Dreptului comun din - Germania | 
„(Gemeines. Deutsches Recht 1)”. 

Common Law prin urmare, atât în Anglia, cât 

şi în America nu este un Drept codificat, nici o Colecţie 
-de Legiuiri ale Parlamentului Regatului Unit, sau ale. 
Parlamentului Federal, “sau ale diferitelor Parlamente 

particulare; ci este Dreptul, aşă cum rezultă el din 

Deciziunile Magistraţilor Americani sau Englezi, che- . 
maţi să hotărască ce este drepi în acele cazuri, cari 
le-au “ost prezintate lor spre a: fi judecate 1). 

Afară de Common Law, şi paralel cu dânsul mai 

există în Anglia şi acel drept, care a fost creat prin 
Voința. Parlamentului, începând dela înfiinţarea ace- 
stuia prin Regele Eduard II (1327—77). Atât Legiui- 

1) R. Gneist, pag. 321. 

Se
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rile, Parlamentului, cât şi vechile Ordonanţe Regale 

dinaintea lor, se cuprind sub numirea „,Sfatuta” spre 
a fi deosebite de „,Conimon. Law”. : 

“Unele din aceste Statutes au fost! primite « şi în. 
Statele-Unite Americane odată cu Common Law-ul, — 

- iar allele nu. 

- „Congress Act şi Statut Acts” — În Federațiunea 
Americană puterea legislativă este împărțită (până 
astăzi încă) între Congresul.Federal şi între Corpurile 
Legiuitoare ale deosebilelor Sale, fiecare în parte pentru 
teritoriile lor. - 

Congresul legiferează pentr u întreaga Uniune, şi 
„Legiuirile lui se numesc „Congress Acls”, iar Parlamen- 
„tele deosebitelor State legiuesc numai: pentru Statul | 

lor în parle şi Legile lor poartă: numele. de „Statul 
Acts” (Statutes). . 

„.„ Prim însăşi Constituţie sunt rezervate unele 
cestiuni pe seama Congresului, iar altele sunt tot asă 
de expres declarate de compelința Parlamentelor Sta- 
telor deosebite confederate, fiecare tot asemenea de 
suverane în Legiuirile lor. -:. + | 
"Este în căderea exclusă a Congress-ului să regu- 

leze-tol ce: priveşte comerțul exlern, precum şi tot ce 
priveşte. Comerţul dintre Statele jederate: între dânsele. 

Este în căderea exclusivă a Corpurilor Legiui- 
loare din fiecare Stat, în parte să reguleze tot ce priveşte 
înființarea şi desvollarea oricărei Industrii în acel Stat, 
precum şi tot ce privește constituirea oricărei Societăți 
“Industriale acolo 1). | 

Aceasta este cauza, neânţeleasă încă destul. 
„Europa până astăzi, pentru care toate măsurile re- 
'strictive luate: de Congres împotriva Trusturilor abu- 

1) G. H. Montague, pag. îti. . -



sive mau dai acele rezultate, cari se așteptau dela 

dânsele. 

„Cele: mai multe Trusturi”” (şi tocmai cele mai 

„puternice și cele mai abuzătoare) au fost, din neno- 

„rocire,. de amândouă felurile. Ele fac și Industrie 
„Şi tac și Comerţ inter-stale. Treizeci de State, două 
„„ Teritorii şi Guvernul federal au decretat legi spre regu- 

„larea lor, iar irei State,. acordând acestor combinaţii 
„înregistrarea la dânsele, au zădărnicil acea regulare, 

„pe care Legislaţiile antitruste aveau intențiune s'0 . 

stabilească. 
Este invederat prin urmare că numai o schimbare 

a Constiluţiei de astăzi poate să aducă îndreptare la 

starea actuală de confuzie, în Legiuirile Statelor-unite. 

ss Chartered”” se chiamă orice firmă sau Societate, 
care a obţinut 'o înregistrare. în oricare din Statele 

_ federate, cum am zice : care posedă o licență spre £ a şi 
exercită meseria sa în acel Stat. 

„„Incorporated” este o firmă, sau o Societate Co- 

mercială sau Industrială, care, îndeplinind condiţiunile 

generale și cele .speciale cerute înti'un Stat, a fost 
autorizată să-şi facă operaţiunile sale a/ât acolo, cât . 

şi în oricare allul din Statele federate, stând astiel 
sub protecţiunea aceluiă, care a acordat. „ÎNCOrpo- 

ration”” acelei firme sau Societăţi. 

“In. starea de astăzi, şi până la o altă regulare: 

uniformă şi generală, oricare Combinaţie Industrială 
„sau. comercială, prin urmare și oricare Trust, chiar 
prohibit, dacă âr fi în toate celelalte State, îndată 
ce ese incorporat înlr'un singur. Stat, nu mai poate 
fi împiedecat cu succes să-și facă afacerije sale în 
toată Uniunea, şi de aceea unele din Trusturi şi-au. 
permis chiar să facă „glume” asupra Legilor „iritate” 
ale Congresului Federal, îndreptate conira lor.
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, ;„ Trust”! şi „, Trustees”. — Acest cuvânt nu 
este un termen propriu, nici Comercial nici Industrial; 
nici Economic în general. El a fost inventat şi aplicat 

„ca un expedient avocăţesc, spre a eludă o jurispru- 
dență ostilă unor Combinații, a căror urmărire se 
începuse. (1882) Rockfeller). 

| Cuvântul „Trust” s'a împrumutat din vechiul 
Drept civil Anglo-Sazon. . Acolo există o instituţie 
„„Trust”, — Cestuique Trust 1). 

| Acest Trust individual eră însă cu totul altcevă, 
și aveă cu totul altă chemare. o 

„„Trust este”, zice Steiger „0 masă întreagă 
„de avere, încredinţală unei: persoane de încredere 
„— Trustee — ca s'o administreze. : Trustec-ul (omul 
„credincios) primeşte drepturile şi le exercitează în 
„tocmai ca pe nişte drepturi ale sale proprii, cu stipu- 
„laţiunea însă de a nu le întrebuinţă în al său propriu . 
„Jolos. Trustul s'a practicat mai întâiu în dreptul de 
„Jamilie şi de ereditate, şi a fost introdus abiă mai 
„târziu în. dreptul Societăților. | 

Deed of Trust este actul, prin care se constitue . 
„Trustul. Conducerea întregei afaceri se încredințează “ 
„de toate Societăţile părtaşe în mâinele unor Trustees 
„Şi anume prin predarea în mâinile lor a. acțiunilor: 
„Prin acest fapt bărbaţii de încredere, trustees, sânt 
„puşi în poziţie să exerciteze dreptul de vot în dife- 
„ritele Societăţi și să stăpânească astfel acele Societăţi. 
„In schimbul acţiunilor primite se liberează adeverinţe 
„(Trust Certificates), care indrituesc la primirea dividen-. 
„delor. Aceste Certificate sunt transmisibile, pe când 
„acţiunile însăşi şi împreună cu ele dreptul de a votă 
„în adunările generale, rămân în mânile Trustee-lor. 

  

1) Baumgarien und Meszlany, pag. 42,
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„Câştigurile realizate se împart de conducerea (direc- 
„țiunea) generală, în formă de dividende, la deosebi- 
„tele Intreprinderi însoţite. Prin. aceasta s'a creat în 

„realitate o singură întreprindere”. 

„„Discriminalions”. — Sub acest termenul se 

înţelege în Statele-Unite ,, Tarifurile de Javor”, acor- 
date din partea Drumurilor de fer. numai unora din 

clienţi şi refuzate altora 1). In Statele-Unite Drumu- - 
rile de fier, fiind concedate unor Companii particulare, 

construite de acestea și încă exploatate: de dânsele, 
Statul n'a avut până la 1887 nici măcar dreptul unui 

conirol serios asupra lor. 
“A fost cu putinţă ] prin urmare ca “unele din 

“Trusturi să obţină „Discriminations”. Unele au între 

buinţat spre acest sfârşit corupția Directorilor şi. a 

__ funcționarilor superiori ai Drumurilor de fer, cointe- - 

sându-i prin acțiuni dăruite : sau în alte: feluri, la 

câştigurile 'Trusturilor 2). - 

In desvoltarea generală economică -a Sta- 

telor-Unite şi a Legiuirile privitoare la aceasta, . pu-: 

„tem distinge cinci Perioade deosebite şi bine. carac- 
terizate una faţă de alta. 

. I. Epoca dela fundarea Republicei — 176, şi 

„până la Resboiul civil dintre Statele de Noră cu cele 
de Sud (1860—1864), pentru Liberarea Sclavilor. 

| II. Epoca dela 1864 şi până la anii optzeci - 
ai Secolului trecut.—Era marelui avânt şi a unei pros- 
perităţi nemai pomenite, care se sfârşeşte însă cu 

0. serie de crize îngrozitoare, economice și financiare. 
III. Epoca de reculegere —1880 până la 1887— 

"1 D. Sleiger, pag. 44. * - 
2) P. de Rousiers, pag. 43.
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Epoca mai ales a Sporirei Tarifelor Vamale, din: 
ce-în-ce mai mult,. şi Inceputurile Concentrărilor 
de .capitaluri, fiind considerate ca singurul mijloc 
de mântuire. Primul „,Irust” mare 1882, urmat i- 

mediat de multe altele. Efectele bune ale acestor 

- formaţiuni nouă și- efectele lor rele prin tendinţa ne- 
fastă să ajungă „„Monopoluri particulare”. 

Revolta generală. a. „ opiniei publice în po- 
triva lor. - - 

IV. Ca firească urmare de aci Epoca a patra, 

a încercărilor de tot felul de a le pune stăvilare— 

„„Interstate Commerce Act” din 1887 și „Lex Sher- 

man” din 1890—Un mare număr de Legiuiri par- 

ticulare (Statutes) în diferitele State confederate, 

îndreptate toate în contra Trusturilor— Urmăririle por- 

nite-de Procurorul: General al .Republicei (Attorney 
_ General) Knox şi de alţi Magistraţi în baza lui Com- 
mon Law şi a diferitelor Statutes speciale. 

Neîndestulătoarele efecte ale tuturor acestor 

măsuri până la înfiinţarea marei „„United States In- 

dusirial Commision” —Conclusiunile foarte judicioase 
ale acestei mari anchete, persintate în Rapor tul final 

al Comisiei la 1904. — 

-V. A cincea Epocă: Oprirea deodată, Şi în- 

trun mod brusc, a tuturor pornirilor de sanare în- 

cepute contra “Trusturilor. Causa : Alegerile de Pre- 
şedinte, care încep cu mare înverşunare, dominând. 
toată viaţa publică din Statele-Unite. | 
-» Epoca aceasta continuează câţiva ani şi se încheie 
numai la 5 Noem. 1912 — prin alegerea: actualului 
Președinte Woodrow Willson, în care se pun mari spe- 
ranţe, că va îi în stare să aducă îndreplări, ca în alte. 

„privinţi, și în chestiunea puterniciilor 'Trusturilor. 
Din Mesagele Președinţilor . premergători şi
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din Enuncierile Candidaţilor, prin care s'a. străduit | 

fiecare să-şi creeze -o atmosferă favorabilă, ocupân- 

du-se şi de Concenirările Indusiriale, vom trage în- 

văţături, mult folositoare, și pentru deslegarea acestei 

mari și arzătoare probleme la noi. 
Incheerea expunerilor noastre cu privire la 

această Epocă o va forma Mesagiul noului Preşedinte, 
cetit de el însăși, după Instalarea sa în ziua de 8 A- 
prilie 1913, adresat Congresului drept program al său. 

— Epoca I.—Constituţia, pactul fundamental 

încheiat de Uniunea celor 13 State Americane la 

1776, şi care până astăzi încă formează baza Confe- 
deraţiuni — celor mai bine de 40 de State-Unite: 

acum, —a fost: „„Să asigure drepluri egale pentru 

„toți cetățenii acelor Siate şi să fie împiedecat orice ” 

„ar puleă stănjeni aceste drepturi, sau să permilă: 

„orice fel de amestec în lransacțiile particulare, care 

„ar fi fost încheiate în mod legal. 
„Constituţia aceasta s'a alcătuit în timpul 

- „absolutei dominaţiuni a doctrinelor fisicratice, pri-. 
-„vitoare la. Drepturile. Naturale ale Omului”. 

„In America mai mult, decât în oricare „altă 

„Ţară, eră respândită credinţa binecuvântatelor efecte, 

„pe care le are un minimum de Guvernământ, precum 

„şi o fundamentală prevențiune conira oricărui a- 

„mestec al Societăţii în sfera de activitate a Individului. 

;,Să fie, oprit. cât. se: va puled mai puţin, şi 

„să [ie permis, în mod tăcut, fot ce nu a fost oprit, — 

„iar un drept, odată. acordat cuivă, să fie consi- 

„derat ca nerevocabil pentru totdeauna. — Acestea erau 
„principiile, pe care se răzimă, și pe care a fost des- 

„voltată mai departe Politica economică a Statelor- 

„Unite Americane”. 

T. Nica. Do , . | 13
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| „Ideia primordială a liberei concurențe a lua! 
'sîn ochii poporului American caracterul unui sfânt 
„Şi vecinic adevăr, pe care nu-l pot atinge nici influenţa 
„timpului, nici consideraţiunile economice, care s'ar 
„schimbă prin vreo împrejurare oarecare. Oricine n'ar 
„ține seamă de aceasta dogmă, ar comite —,,eo ipso” — 
„0 faptă reprobabilă, şi oricare lucrare a lui de acest 
„fel, ar fi împotriva interesului public 1)” : 

- Până la jumătatea a doua a Secolilui al XIX-lea 
această deplină libertate în toate mișcările fiecărui om, 
face din Statele-Unite un fel de „>Țară a făgăduinţei”, 
spre care se îndreptează toate puterile prisositorea din 
toată „lumea veche” şi tot deasemenea și energiile de 
cugetare din luinea întreagă — căutând, şi sperând să 
găsească acolo, câmp deschis pentru aplicarea lor. 

Din an.în an numărul populaţiunii se spo- 
rește în proporţiuni nemaipomenite, şi tot astfel și 

„bogăţiile și buna stare generală. 
Rezultatele sunt cu adevărat uimitoare. 

| Intervine Războiul civil din 1860-1863 între Sta- 
tele de Nord şi cele de Sud pentru Emanciparea Sclavilor. 

„Războiul civil a încheiat prima perioadă a 
„Istoriei Statelor-Unite, Rezultatul lui a fost asi- 
gurarea Uniunei Politice şi Egalilalea Statului civil 
„„personal al fiecăruia din locuitorii Siatelor-Unite. 

" Intinderea reţelei Drumurilor de fer, în 
„cursul celor 20. de ani următori a avut ca rezultat. 
0 mai strânsă legare a întregei uniuni econiomice, care 
„singură ea, face dinir'o Țară un Slal — adăogând la : 
„libertatea comerţului, pe care o hărăzeşte Legea Şi 
„pulința de a o iraduce în faptă î). 

  

1 E. von. Halle, pag. 2. - 
1) E. von Halle, pag. 9.



— Epoca Il-a. — - imediat după terminarea 

Războiului civil, începe o mare desfăşurare a tutu- 
ror puterilor de producţie, care cuprinde acum Zone 
imens de întinse, geograficeşte, bogat şi variat înze- 
strate de natură, unindu-le pe toate înlr'o imensă Gos- 

„podărie Naţională. 

Drumurile de fer, concepute în: mod larg şi 
grabnic executate prin puterea bogatelor mijloace, pre- 

cum şi prin harnica lor exploatare, Navigaţii multiple 

şi perfecţionate, Telegrafe întinse în toate direcţiile, — 

toate acestea au sporit iufeala tuturor mişcărilor şi 

au suprimat, aproape cu totul, distanţele dinire pro-. 

ducălori şi consumatori. 

Mai intervine şi un alt factor nou, - de tă 
nemăsurată însemnătate, pentru oricare e producţie a 

omului : : Maş nismul. - 
Uşor se poate înţelege atunci avântul, nemai- 

pomenit, pe care Vau luat toate felurile de activitate 

economică în Statele-Unite şi nemărginitele speranţe, 

la cari au trebuit să dea naștere pentru viitor.” 
| Dar: această Epocă. de înflorire economică 'cuni 

nu s'a mai văzut alta în istoria lumei întregi, purtă 

în sine chiar germenele răului, care trebuiă s'o disirugă. . 

„Fiecare producător şi-a mărit producţiunea- 
„să fără să se ţină seamă de irebuințele reale ale con- 

„sumului, hici de ceilalţi producători —și pe când el 

„înfrângea hotarele unei zone depărtate— —un alt con- 

„curent, sirein, îl atacă, pe dânsul, în chiar vatra a- 

„şezărei . sale. - 
„Crizele generale care au pornit acum. : din- 

_i,America, şi cari au bântuit lumea întreagă dela 1873 

„până la 1877, au învederat cât de greşite şi cât de 

„„păgubitoare prin efectele lor, erau metodele urmate 

„„de Industria modernă. -
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| Industrii în suferință, plângerii de supra-pro- 
ducție şi de ncîndeajunsă consumaţie ip, 

— Epoca II-a. — Speriaţi de aceste fenomene 
neaşteptate, şi simțind marea - primejdie, care îi a- 
meninţă, pe toţi deopotrivă, producătorii Americani 
au început o luptă. crâncenă de apărare: 
Lupta lor a fost cu două fronturi. 

Un front cră lupta contra concurenţei din 
afară, şi altă luptă, tot atât de aprigă, 's 'a încins în- 
lăuntrul Ţărei. 

S'a început, aci un război de distrugere contra 
tuturor producătorilor mai şubrezi, cari făceau con- 
curenţă necomodă pentru cei mari. . 

Formele, pe care le-au luat aceste lupte au 
fost : a) față cu cei din afară un Tarif vamal peste mă- . 

„sură de urcat — iar b) pentru lupta dinlăuntru deviza 
potrivită cu caracterul American, lipsit de orice milă în 
afaceri, au fost : - mai întâi „the longer purse” —adică : 

-să lucrăm, dacă trebueşte, cu toţii, în pagubă şi să 
rămâie biruilor acela, care are „punga cea mai lungă”. 

Constatându-se curând însă, că nici această 
deviză nu eră suficient de hotăritoare pentru luptele 
încinse, s'a început apoi celebra „,Cut lhroal compeli- 
tion”, adică „„Concurenţă până la: lăierea beregatei”. 

“Spre a da o pildă, până "unde a putut să fie 
împinsă o luptă sălbalecă între concurenţii cu ase- 
menea: lozincă, vom cită cazul, pe care ni-l arată 
Von Halle, —cas oficial constalat printr! un Rapori ciilre 
Congres :. 

„Destilling and Cattle Feeding Company a 
„încercat prin secretarul şău chiar, să mituească . pe 

  

1) E. von Halle, pag. 9.
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„un Agent Fiscal, şi să-l înduplece, ca pe timpul, când 

„îşi. îndepliniă Juncţiunea . sa de control, să aşeze o 

bombă supt unul din rezervoarele cu alcohol ale 

„Destilăriei din Chicago, concurenţa ei cea mai pe- 

„„riculoasă, (Vide : Claus Spreckles testymony — United 

„States House: Report—50-th „Congress 3112). 

„N'a rămas cea mai mică îndoială. asupra . 

„acestui fapt. S'a dovedit chiar că pentru cazul, când 

„acel Agent Fiscal s'ar fi hotărât să săvârșească fapta, 

„care îi se cereă, maşina eră asijel construilă, încât 

„Par fi spulberal şi pe el împreună cu rezervoriul — 

„şi prin aceasta ar [i asigural tăcerea lui (9. 

„S'a mai dovedit” deasemenea că erau făcute 

„pregătirile foarte bine : ca; în vederea aceslui accident, 

„să se angajeze groase Speculaţiuni de Bursă, bazate . 

„pe o mișcare, croită lată de tot,-după ce ar îi fost 

„nimicil concurentul cel mai mare” ). 

„Ce priveşte frontul al douilea, lupta cu Sirei- 

nălalea, aceasta a găsit un nepreţuit de “puternic 

sprijin în opinia publică — „America să fie a Ameri- 

- canilor” — şi ei, cu toţii, să dea lupta cea mai aprigă 

- împotriva tuturor Streiniilor. 

„Fără îndoială” —ne spune Jenks multe din 

„combinâţiile noastre cele .mai mari, s'au. format - în 

"acele Industrii, care erau protiguite puternic prin 

„Fariful Vamal urcat în contra oricărei i concurenţe 

din afară. e 

, „Chiar Mr. Havemayer, “Preşedintele lui Sugar - 

-„Refining Company”, în “declaraţia sa dinaintea lui 

„United States Industrial Commission, a recunoscut 

"că, dacă atunci, când s'a format. Trusiul său,. Industria 

„zăhărului, mar fi fost atât de protiguită, încât să 

  

1) Ei von Halle, pay. 75.



-„se poală . aşteptă la câştiguri mari, prin. ezcluderea 
„concurenţei streine, atunci el nu şi-ar [i pus în risc 
„proprietatea sa într'acea combinaţie, care neapărat 
„„trebuiă să cuprindă şi multe stabilimente, cari erau 
„situate foarte puţin favorabile pentru a puteă pro- 
„duce eftin” 1). 

„Faptul în 'sine chiar” —ne explică M. de 
Rousier—,,de a izolă piaţa națională de celelalte pieţe 
„ale lumei, şi de a desființă prin urmare concurența 
„sstreină, înlesneşte stăpânirea pieţei naționale, şi, prin 
„aceasia chiar, înlesneşte ruinarea concurenţei interne 
„însăşi. Trustul Zahărului, acela al Oţelului, al Whisky- 
„ului şi o mulţime altele au fost ajutate în mod pu- 
„ternic, prin protecţionismul American” 2). 

„In faţa Comisiunii Industriale”, ne mai 
„spune P.de Rousier—pag. 69—,,D-l Gates, Preşedin- 
„stele lui American Steel and Wire Company” „a de- 
„clarat că Tarifele vamale sunt necesare pentru Trus- 
„luri, fiindcă ele fac cu putinţă un expori î în dimensii 
„mari în Europa.: 

| „Foarte adesea, afirmă. D-l Gates, preţurile 
„pentru expori sunt mai scăzule chiar, decât preju-: 
„rile peniru vânzarea din lăuntru Țărei. Profitul, care 
„se realizează dela cumpărătorii. Americani : mulță- 
„mită Taxei de 6/,, Cent la libra de mașini (aproape 
66 Franci la tonă) echilibrează aceste sacrificii. 

“Trustul American este pus în poziţie să vânză - 
în Anglia 60% din toată sârma, care se consumă acolo. 

„Destul de ciudat: lucru a vedeă astfel o In-- 
„„dusirie, care este în stare să facă un export în asemenea 
„sproporțiuni, să mai. ceară încă. o protecție vamală 
  

1) ]. W. Ienks, pag. 45. 

2) P. de Pousier, pag. 97.
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„lovind produsele streine cui o taxă, care trece uneori 

„peste 60%, din valoarea acelor mărfuri, și care nicio- . 

„dată: nu este mai mică de 25%. 

„In realitate aci nu mai este vorba de o 

„prolecțiune, nu se mai caută garantarea existenţei 

„pentru Industria sârmii de fer în America, ci țelul 

„care se urmăreşte este: înlesnirea biruinței acelei 

- sârme pe piețele sireine. 

„Elementul meşteşugii şi abuziv, care se pune 

„astfel la dispoziţia Trustului, înlesneşte întemeiarea 

Monopolului acestuia prin izolarea pieţei Americane 

„şi prin abandonarea acestei pieţe, fără nici un fel 

„de apărare, la ezploalația Trustului !). 
Pornirea odată începută de a se urcă Ta- 

rifele Vamale, după imboldul celor interesaţi, n'a mai 

avut oprire. 

In zadar s'au ridicat, din când în când, unele . 

voci cinstite, care au încercat să deștepte Opinia pu- 

plică şi Parlamentul, şi să se denunțe nerușinata, 

lăcomie de câștig, care se ascundea sub Sforăitoarele 

vorbe patriotice de încurajarea Industriilor naţionale.: 

Nu s'a ţinut seamă de ele, şi abiă, mult mai. 

pe urmă, s'a înţeles cuvintele isvorâte dintr'un cuget 

_ curat şi luminat ca acela al lui W. Collier. 

„Dacă Tariful se foloseşte de către fabricanți 

„ca să încarce prețul produsului lor măcar cu un Cent" 

„peste ceeace ar [i câştigul lor cuviincios socolit, după ce 

„s'a acoperii lefurile muncitorilor, aşă cum sunt obici- 

„nuitele la noi, în America, —atunci acest cent nu este în- 

„lrebuințat spre a'desvoltă Industria Americană, ci 

„spre a înbuibă un Monopol. 

„Efectul lui nu este să. ajule pe muncitorul 

  

1) P. de Rousiers, pag. 69.
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ssAmerican, ci să je]uiască ci cu atâta. pe lol poporul din 
„America. 

„Un asemenea . Tarif este o (dlhărie monstruoasă 
„„Şi acei cari se vor grăbi să-l scază sau să-l desființeze 
Chiar, vor fi tocmat aceia, cari în curs de mulţi ani 
;de zile aui votat pentru Tariturile, care aveau scopul 
;„să fie o prolecțiune pentru Industriaşii noştri, şi să 
„tie un scut de apărare pentru muncitorii Americani, 
„slujind astfel ca mijloc spre a mări prosperitatea 
întregului popor American”! 1). 

“Cu orice mijloc trebueşie să Jucem să în- 
celeze aceste risipiloare hărăziri de privilegii speciale, 
aceste abandonări ale liberei mişcări, acesle robiri ale 
trebuinţelor publice, aceste răsfățări de acum şi de altă 
dată—ale Industriilor suprahănile prin Iarifuri mai 
mult excesive, decât proliguitoare... - 

Să punem oprelişte. acestor ajaceri de favo- 
ritism m. 

Vocea Casandrei a răsunat însă în pustiu. 
-. Cei interesaţi pusese deplină stăpânire pe 

viaja publică şi pe Aparatul Legiuitor. 
Sânter astfel în plină Epocă de Injarre a 

'Trusturilor, 
Această formă, specifică Americană; a trebuit 

„să se desvolte pe deplin spre a învederă: „complect 
bunele şi relele sale urmări. 

Să le studiem puţin mai de aproape. | 
„Inainte de .a îi cunoscute combinaţiunile 

"sscompacte 'de astăzi, erau 'obicinuite diferite forme 
;;de înţelegeri specifice între Societăţi independente 
„Şi între particulari, luând numele de .„„Pools”, deși 

„1 W. AM, Colier, pag. 196. 
2) W. M. Colier, pag. 203.
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„câştigurile diferitelor Companii nu se vărsau într'o 
„singură casă comună, cum indică numele Pool, din 

„care să se fi împărţit apoi între părtaşi. Si 
„În curs de mai mulţi ani”, spre exemplu; 

„înainte de a se fi organizat ,„„Whysky-Trustul”?, con- . 
„curenţa dintre diferiţi destilatori a fost foarte în- 
„dârjită şi se obicinuiau numai, din an-în:an, un fel 

_ „de înţelegeri, prin care se fixă canlitalea, pe care tre- 
„„buiă s'o producă fiecare destilator în parte în cursul 
acelui an. Alte dăţi, tot prin înţelegere, s'a fixat o 
taxă, pe care 'trebuiă s'o plătească fiecare destilator 

„pentru oricare Bushel de porumb fermentat, această 
„taxă. având să înlesnească ezxporlarea produselor 

„tutulor celor însoţiţi, cu o pagubă oarecare, şi prin 
„acest export să uşureze: piața internă de 'prisosul 
„de mariă, asigurând astfel desfacerea . internă cu 

„preluri mai. urcale 1)”. 

| „„Poolurile de acest fel, mau fost însă trainice ' 

»sDe obiceiu se descoperiă în cursul anului, :că unii din 

„părtaşi destilau mai .muli, decât eră proporţia atri- 
„„buită lor din totala producţie -a tutulor. Rezultatul 

a trebuit să fie prin urmare desfiinţarea acestor 
„Pool-uri”. 

Mai interveniă şi împrejurarea, că ele erau 

contrare lui Common -Law. : 
i „„Inţelegerile :cu “scopul numai de.a reslrânge 

„un anumil comerț, deşi nu erau pedepsite de-a -drep- 

„tul ca :faple penale, cum :erau pedepsite Monopo- 

„urile, erau. totuşi -lipsite :de execuţie :pe .calea „Legii 

„în cazul, -când vreuna din :părţi 'ar:fi preferit să nu SE 

„lie următoare angajamentului pai 

  

1) 1. W. lenks, pag. 108. 

2) G. H. Montague, pag. 129... -
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„Ia faţa acestei stări de lucruri, M. I. Rock- 

“„Jeller, cu advocajii săi, au invental, la 1882, o nouă 

»lormă de concentrare : Trusiul. ” 
„Cu această formă se puteau ocoli piede- 

„scile legale existente—şi fiind un fel de organizaţie 
„cu: mult mai. sirânsă, ea netezeă în acelaşi timp 
„drumul şi la „Monopolul particular”, la care eră 

- „râvna să se ajungă. 

„Standard Oil Trust” al lui Rocitelor a slujit 
„apoi drept. model şi pentru aşă numitul „Whisky 
„„Trust”” şi de asemenea pentru Trustul Zaharului 
„(Suga Trust) D”. . 

„Tot -el a: mai fost imitat, pe urmă, şi de 
„Trustul Oţelului, al Alcoholului, al Plumbului, al 
„Uleioaselor, al Scrobelelor, al Frânghielor, Țigare- 
„telor, etc.” *). 

Din cauza uriașelor desvoltări, la care au 

ajuns foarte repede multe din Trusturi, şi pentru în- . 
râurirea, pe care au avut-o ele asupra întregei vieţi 
economice din Statele-Unite, credem folositor să in- 
sistăm ceva mai mult asupra” acestei forme speciale 
de concentrare. - 

Prima autoritate în materie, învățatul, a- - 
gerul şi nepărtinitorul Profesor Jeremiah W. Ienks, 
dela Cornell Universily din New-York, care a func- 
țional ca Secretar general al marei „,„Induslrial Co- 
mission” (1899—1904), ne luminează în felul urmă- 
lor asupra originei, asupra alcăluirilor, a funcţionării 
și asupra efectelor bune şi a celor rele, pe cari le-au 
produs Trusturile Americane : : .. 

1) 1. W, Ienks, pag. 111, 
2) T. Steiger, pag. 8.
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„Suntem dispuşi să recunoaştem drept însuşiri 
„bune ale Trustului : 1) că se face economie de toate 
„acele pierderi, pe care le pricinueşte orice concurență 

„dintre fabricanți, aceste pierderi sunt de multe feluri 
„şi adesea însemnate. 2) Combinația poate face eco- 

„nomie de capitaluri prin chiar faptul, că poate să a- 
„bandoneze imediat acele stabilimente, care sunt rău 

„înzestrate, sau prost situate, şi poate să. concentreze 

„toate energiile în stubilimentele cele bune, —ca acestea să 

„poată apoi lucră cu întreaga lor capacitate şi fără în- 
„trerupere tot timpul. 3) Combinaţiile pot face buna 

„întrebuințare de tot materialul, care astfel ar îi pier- 
„dut, „prelucrându-l în producte secundare. 4) Combi- 

"„„naţiile pot să câștige debuşeuri nouă, făcând adesea 
„cheltueli însemnate spre acest scop, atât înlăuntrul 

„> Țărei, cât şi peste hotare şi 5) pot să întrebuinţeze spre. 
„acest sfârşit oamenii cei mai abili și să se slujească de 

„cele mai bune mijloace de reclamă — așă cum nu" 

„pot face Intreprinderile mai mici. 6) Se poate face 

„0 mare economie prin eliminarea cheltuelilor de trans- 

„pori şi chiar 7) o mare economie. prin. divisiunea cea 
„mai bună a muncii, precum și 8) prin organisarea 

„producţiilor, care sunt corelative, spre cel mai mare 

„folos pentru fiecare din ele. 9) Se face mare economie 

_ „înecredinţând. conducerea acelor persoane, care sunt 

„mai abile şi dând fiecăruiă acel lucru, pentru care el 
„este mai apt, oferind astfel fiecăruia ocaziune să-şi . 

„găsească aplicaţia pentru cea mai mare capacitate, 

„pe care ar avea-o de a conduce, pe oricare teren ar fi, 

"afacerile, ocaziune care i se poate oferi numai prin 

„enorma putere, care rezultă” din -marea concenirare 

„a 'capitalurilor” D i 

  

DIV.  1ntks; pag. 212.
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„Ori cât de mari ar fi însă foloasele de acest 
"fel, care ar puteă să rezulte pentru întreaga Societate 

4 

„dintr'o asemenea organizaţie mai bună a capitalului, 
„nu suni mai puțin pronunțate loluşi relele, care -au 
„urmat din noul regim de acest fel. 

1. „Investitorii de capital (acţionari) sunt a- 
„desea nedreptăţiţi întrun moa foarte simţitor prin 

„ascunderea multor fapte şi prin amăgirile. practicate 
„de Promoteri (pornilorii afacerii), precum şi de Con- 

- „siliele de Administraţie, atât atunci, când se Grga- 
„nizează Intreprinderea Industrială, cât şi mai pe 
„urmă, prin înfăţişarea neadevărală a condiţiunilor, 
„în care se află afacerea şi a metoadelor, după care 
„se conduc afacerile. Cel mai mare rău, din timpul 
„Chiar când se organizează,:sau se mai desvoltează 
„Şi mai mult afacerea, rezultă din diluarea (; Watering, 
„Subjiarea cu apă) a Acţiunilor, — o procedare, care nu 
„„S'ar puteă operă cu folos, dacă nu S'ar face întrun 
„mod ascuns, 

2. „O altă clasă de persoane păgubite sunt 
„acționarii. Administratori adese ori conduc afacerea 

- aspre ale lor în parie-le, şi foloase, — neţinând seamă 
„„de interesele acţionarilor. De-multe ori afacerile sunt 
„„conduse în .aşă fel, încât în realitate să fie .mai puţin 
„profitabile, sau să se înfățişeze ca mai puţin profitabile, 

„„scu scopul anume de a produce o scădere a acțiunilor 
-„pe-piaţă și -spre a oferi putinţa Administratorilor să 
„realizeze, ei, mari. câştiguri prin jocuri de speculațiuni 
„asupra acelor -acţiuni: Alte ori, iarăși, dacă afacerea 
„însăşi este bine condusă, metodele. conducerii, fiind 
„„ținute secret,.şi având numai administratorii cuno- 
„Ştinţă deplină de ele, prin această exclusivă cunoştinţă 

- „sunt puşi în poziţie a recoltă câştiguri mari, vânzând ' 
„Sau cumpărând în paguba acţionarilor, cari, fireşte,
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„nu pol fi aşă de bine informaţi despre mersul afa- 

„cerilor. 

3. „„Orice persoană, care nu face parte din Com- 

_„binaţie, poate să fie păgubilă, ca consumator prin pre- 

- „duri urcate, şi preţurile pot să fie ținute urcate, întrucât 
„Combinația *'şi poale asigura o pulere de Monopol. 

„Ispita de a păstră preţuri mai urcate, de cum erau. 

„mai înainte, când există concurenţă, este „fireşte 
“Şi mai mare încă în cazul, când Societatea a emis. 

„un număr mare de acţiuni subţiate (wvatered). . 

4. „Producătorii materiei. prime pot să fie a- 
„Ssupriţi prin preţurile scăzule, .pe care Combinația, 
„fiind dânsa cel mai mare, dacă nu singurul cumpărălor, 

„poate să le impună tutulor producătorilor. 
5. „Combinația mai poate să-şi sporească pu- -. 

„terea sa până a obijdui şi pe muncitori, silindu-i 
„să se mulţumească cu lefuri mai mici, sau să lucreze 

„în condițiuni mai puţin favorabile, de cum ar îi 

„acelea, care le-ar acordă organizaţiile, când s'ar află 
„în concurenţă. Pe de-asupra încă mai este foarte 
„primejdioasă și puterea, pe care o au, vădit arbi- 

". strară, uneori Combinaţiile de a închide o parte din 
„stabilimentele lor spre a intimidă o grevă, sau poate 

„spre a atinge piaţa acţiunilor. D 

6. „„Se mai poate întâmplă iarăși, uneori, că 

„organizaţiile excesiv 'de mari să exerciteze-o influență 

„atât de. puternică asupra organizaţiilor noasire Poli- 

„lice, chiar încât voința -Statului să primească o di-. 

„recție, abălulă dela direcţia bunei “stări: generale. 

7. „Nivelul însuşi al mentalităţii în comuni-. 

„tatea afacerilor, ar putea să ajungă a fi scoborit prin 

;„despoiarea particularilor de privilegiul şi de puterea 
„de a-și. începe, cu lotul independenți, afacerile, așă 

„cum ar puteă să tacă dânșii, dacă capitalul ar fi



E o — 46 — 

„mai puţin concentrat. Trebueşte reţinut în minte 
„că acest rău, contrabalanțează o parte din avantajele, 
„„pe cari le-am menţional mai sus. | 

"8. „Şi iarăși diapazonul moral al afacerilor 
„va puleă fi înjosit, dacă organizaţiile cele mari se 

„folosesc. de meloade nescrupuloase în afacerile lor 
„faţă cu- concurenţii săi, sau. față cu clienţii lor, sau 
;scu lucrătorii lor. In asemenea caz puterea lor cea mare 
„ba constitui un parțial sau un complect Monopol 
„pentru un timp oarecare, şi aceasta va avea o influință 
„cu mult mai rău-țăcătoare, decât dacă aceleaşi acte 
„ut ii fost săvârşite” de un individ oarecare. Această 
„înriurire nefastă: va urma din cauza dimensiunilor 
„mari, în care se săvârseşte și prin influința mai 
„puternică a exemplului, pe care-l. dau aceste mari or- 
ganizaţii. - 

Ceeace constitue însă o notă specițică a Combi- 
„națiilor celor mai mari Americane, mai este, că aceste 
Organizaţii au fost „combinale” şi au fost conduse tol- 
-deauna de un om de o putere de muncă imensă, şi care 
eră frământat: de o nemărginilă ambiţie—un fel de des- 
pol, convins că el are loate dreplurile să pretindă, ca 
înainlea lui să se încovoaie toți şi . toate (1). | 

- Dacă mijloacele întrebuințate “de acești ambi- 
țioşi, nesăbuiţi, ar fi fost curate, n'am puteă formulă 
din punct de vedere al moralei nici o acuzaţie în contra 
lor, dar mijloacele de care s'au slujit ei, aproape tot- 
deauna, spre atingerea'scopului lor au fost [rauda, 
corupția, şi o: nemiloasă îndrăzneală. - 

Asemenea mijloace ajută uneori la ajungerea- 
unor rezultate uimitoare. E 

Astfel de rezultate însă, în scurtă -vreme se 
năruesc sub povara disprejului şi a indignaţiei publice. 

„Mânaria unei puteri ne mai spune Ienks,
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„Şi acea plăcere,. care rezultă din -exercitarea unei 

. „mari stăpâniri sunt, prin ele înşile, peste seamă de 

„atractive pentru oamenii siraşnici. — Precum un om cu 

„aspirațiuni politice va jace mari sacrificii, şi va luă 

„„asuprăşi mulle riscuri în vederea de a ajunge la su- 

„„Periorilalea politică, râvnind să guverneze pe semenii 

„săi, tot asifel izvorăşte o mare mulțumire pentru orga- 

„nizatorul unei Intreprinderi din simţul, că el conduce 

„în realitate, el singur, destinele unui mare popor, 

„întrucât. priveşte afacerile, pe care le stăpâneşte el. 

„D-l Havemeyer zice că ambiția lui este să 

„„rafineze, el, zahărul pentru întreg poporul American. 

„D-l Gâles declară că ambiția organizalorilor 

lui American Steel and Wire Company a fost .să 

„ajungă, ei, stăpâni pe producția sârmei din lumea 

„întreagă. 
„Nimeni nu poale spune că aceste ambiții n'ar 

„„[i tol atăl de respectabile, ca acele ale oamenilor poli- 

„tici, şi tol alât de Jireşti.. .. - 

„Napoleon m'a fost mulțumit să fie numai: 

„capul unui 'mare Sial. Ambiţia lui nu puled suferi 

„măcar ca el să aibă un rival. 
| „N'ar puleă ji oare ambiția unui rege.al Za- 

„„hărului, sau al unui magnal al Petrolului, lot de'o 

sasijel de Imperială natură, concepulă într'un câmp 

„mai mărginit?” », 

„Dar unde trebueşte să facem cele mai ho- 

„tărâte și mai depline rezerve este : asupra mijloacelor; 
de cari s'au slujit Despofii Americani spre a ajunge 
la acest „Imperiu în afaceri”. 

S'a făcut o apologie, interesată, a Trusturilor. 

1) 1. W. lenks, pag. 73.
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S'a afirmat că ele reprezintă ullima formă a des- 

voltării economice mondiale. 
Dar, cum a zis cu mult spirit ;„ Generalul 

„Francisc A. Walker, „Suni o seamă de evoluționişti, 

„cari merită să [ie spânzurați!” şi precizând ideia 

„sa mai bine: -Ei sunt întocmai ca făcătorii de rele, 
cari opresc acum lrenurile în puslielățile Americei 

„de West. Sunt şi aceştia produsul unei evoluţiuni, ei 

„sreprezinlă un progres faţă cu lâlharii cei vechi, cari 

„țineau drumul mare— dar aceasla nu jusuijică. ezi- 

„stenfa lor” 1): « 
| „„Comparaţia este negreşit aspră, dar este ba- 
„zată pe. o adevărată analogie, fiindcă Trusturile, 

„cum s'a văzut, au jucat de obiceiu rolul de /âlhari 

„cari au ţinut drumul concurenţilor. ” 
„Asigurându-şi complicitatea Drumurilor de fer 

„„peniru lransport, şi făcând să li. se voteze de Parla- 

„mentarii, corupți de ei, acele Tarifuri vamale, de care 

„aveau irebuință—au depărtat prin aceste mijloace pe : 

„toți rivalii lor, într'un mod neleal şi abuziv, şi au - 

„alenial la libertatea Indusiriei. 

_ „Aceasta este: o. pozitivă faptă rea, de care 

„au avut să sufere greu toţi Industriașii şi Negus- 
„torii ceilalți. 

A fost'o concurenţă neleală întemeiată pe 
„manopere înirebuințale din partea Trusturilor” 2). 

Ce priveşte în deosebi Tarifurile de favor, pe 

„care le-au obţinut Trusturile dela Drumurile de fer, 
adesea ori, făcând pe funcționarii acelor Companii să 

„participe direct, şi personal, la foloasele, care rezul- 

  

1) lenks, pag. 8. 
2) P. de Nousiers, pag. 9%.
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"_1au din acele „Discriminations” — acest fapt consti- 

_tueşte, prin sine însuşi chiar o jefuire a publicului.. 

. 

Nu este permis, şi ne se podle toleră, sub niciun. 

cuvânt, ca să fie acordale favoruri numai unor persoane 

sau Companii şi. ele să [ie refuzate allor, de călră 'In- 

treprinderi, care suni chemate să îndeplinească un ser- 

viciu public, sau să exerciteze un' Drept Regalian. -. .. . 

- - Asemenea Intreprinderi irebuesc.să servească şi 

“să tracteze pe. toți celățenii' absolut deopotrivă. O socie-. 

tate de Drum. de fer. sau de Navigație, care ar acordă. 

favoruri numai, unora din clienţii săi, punând asijel. 

pe toți ceilalți în condițiuni. de inferioritale aţă cu €i,. 

ar comile o nedreptale, tot: aşă. de revollătoare, ca 0- 

Bancă de Emisiune, sau un Credit public, învestit cu. 

autoritatea Statutului, care:ar uită menirea şi datoria 

sa până într'alâla, — încât. ar clasă. pe prezentatori şi. 

clienţii săi. în „Javoriţi”. şi „nefavoriţi”: i 

- „Un Tarif de favor. (Descrimination), zice Col-. 

" Mier acordat de un Drum de fer. în folosul unei per-. 

„soane şi împotriva unei alteia; este o faplă, care nu 

„poate să .fie înfierată prin cuvinte destul de . aspre. 

„Punerea de foc, dacă nu primejdueşte o viaţă 

„de. om, : distruge numai o -proprietăte - oarecare, 

„incendiarea se sfârşeşte în scurt timp, şi contra pa- 

„gubelor, ce ar puteă produce, orice om prevăzător! 

„se poate asigură... a 

„Spărgătorul şi hoţul fură din averea noastră, 

„atât cât poale—şi la urmă puţin lucru. DR 

Dar drumul de fer, care acordă Tarifuri de 

„javor unui singur iransportator, le ia, deşi (cu: în-; 

„cetul) la toţi ceilalți câştigurile, pe care ar rebui să le 

„realizeze din afacerile 'lor: şi din proprielățile, pe care 

„le au ei. Oricare Tarif de favor nu numai că ajută la. 

„urarea proprietăţii, dar cu o răutale, care nu merită 

m. Nica. e | E 4.
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»»Să găsească nici o cruţare, mistifică pe victimile sale, 
„le îndeamnă să agonisească cât mai mulle proprietăţi 
„Şi să-şi desvolte afacerile lor, ca să învingă avantajul 
„„nevăzul, pe care-l are concurentul său în mersul a- 
„„Jacerilor —şi prin aceasta Tariful de favor ţine în luplă 
„victimele, care sperează şi se trudesc împolriva unei: 
„inevilabile fatalităţi. 

„Orice Tarif ae favor care a fost acordat de 
„sun Drum de fer este: o crimă condaimnnabilă —fiindcă 
„esle o jefuire chiar a acelora cari le-au dal, fiindcă 
„acele Drumuri de fer le-au dat Puterea lor enormă. 
„Şi dreptul chiar de a czistă. 

„Oricine, este împiedecat de a ajunge la piaţă 
„in condițiuni egale, esie jefuit într'un mod statornic. - 
Și oricine trage foloase din această . faplă, se: 

„„Joloseşte de o înşelătorie şi de o crimă. 
„Desfiinţaţi. Tarifele de favor dela Drumu-. 

„rile de fier, şi veţi. tăiă. crăcile la multe: Trusturi şi 
„oricare desființare. a unui Trust de acest [el este o 
»scurățire de o murdărie”. 

IV-a Epocă.—La. 1887 se pornește o luptă din 
toate părţile, hotărită şi foarte. îndârjită împotriva 
Trusturilor şi a tutulor felurilor de Combinații, care. 

„ameninţă întreaga. producţie naţională. 
Dându-se în vileag o seamă. de abuzuri, pe- 

care le săvârşiau Trusturile în ocultă: complicitate cu 
Drumurile de fer, opinia publică, revoltată, a cerut, 
să iea cât mai straşnice și mai: grabnice măsuri 'îm- - 
potriva lor. 

> Se începe cu Drumurile fer. 
Fiindcă aceste Companii sânt constituite şi 

  

1) Collier, -pag. 192,
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funcţionează în baza unor „Concesiuni acordate lor 

de diferite Staie în- vederea Serviciilor publice, pe care 

sânt obligate să le îndeplinească în folosul tutulor — 

cele mai multe din: Statele Confederate s'au decis 

să impună Tarife uniforme, cerând ca aceste tarife - 

să fie publicate în acele State, și în așă fel, încât toţi să 

le cunoască — atât cu' privire la. transporturile din 

lăuntru, cât și cu privire la cele din afară. | 

„Contra acestor Reglementări însă 'Compa- 

„niile s'au apărat cu mare-energie înaintea Tribuna- 

„Jelor şi lupta s'a sfârşit, după mai multe peripeții, prin 

„0 Decisie a Curţii Supreme, care a stabilit că : „Con- - 

„form: Constituţiunei singur numai Congresul are că- 

„dere să - reglementeze comerțul dinlre diferitele Slaie. 

„De mai mult timp se lucră încă la un Proiect 

„de Lege. Federală dar abiă după. doi ani de lungi 

„discuţiuni şi de multe negocieri între; cele două Ca- 

„mere, a prezintat un .Comitet de Conferinţă, sub 

„Preşidenţia Mr. Cullom un : Proiect de Lege, din care 

„a ieşit apoi Legea din 4 Fevruarie 1887, cunosculă 

„sub numele Interstate Commerce Law” 5. Ă 

o „Această Lege, în vigoare şi astăzi încă, se 

" „aplică la toţi Intreprinzătorii de Transporturi, cari 

" „se însoţese între dânşii, fie peniru a ace transporturi. 

„prin. Drumuri de fer, fie pe apă,. şi [ără - deosebire 

„dacă asemenea Transporturi se întreprind între două 

„State ale Uniunei, sau înire un Stat al Uniunei şi o 

„Țară “străină, megieşe cu el. “ a 

"Legea dictează că toate Tarifurile de Trans- 

„port pentru mărfuri, precum şi pentru Călători, tre-: 

„buiesc să fie raționabile şi că orice Tarif nerațional 

„este oprit şi considerat ca nelegal. (Art. 1). | 

  

'1) Colliez, pag. 443.
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: „Ea opreşte. şi declară nelegal . orice fel. de 
"„Javor, orice 'fel de : deosebire. (Discrimination), . care 
„ar. aveă de. scop să Îaorizeze > vreo persoană Iată de 
„alta. (Art. .2). a 
Ea. opreşte să seiea o o plată mai mare > pentru 

Transportul între două puncle intermediare dintr'o 
„distanţă de parcurs, care: să fie mai mare ca pentru 
„întregul percurs.. (Art. 4). 
..: Ea declară, . nelegal faptul, când Sar coa- 
„liză Companiile spre a forma un Sindicat, adunând la 
un loc toate încasările lor, spre a le împărți pe urmă 

. „sîntre_ dânsele (Pools). (Art. 5). . - , 
- „Ea mai-prescrie că; trebuesc” să fie tipărite şi 

„puse la dispoziţia publicului Tablouri complecle, a- . . 
„rătând toate, taxele Tarifurilor de Transport. . 

şut Legea dispune . în. fine : să... fie. înfiinţată. o. 
„Comisie de 5 M embri, numiţi de Preşedintele Uniunei, 
„cu consimţimântul Senatului, spre -a.- asigură. adu-. 
„cerea la îndeplinire -a: acestei Legi... . 

„Această Comisie.:să fie. împuternicită să Ve-, 
„srifice gestiunea comercială : a oricărei: persoane, SU- 
„puse dispoziţiilor acestei Legi. 

„+ isOrice-. infracțiune la. această lege să fie pedep-. 
„silă cu. amendă de. 5.006 Dolari (25. 000 Lei).. 

! „Dispoziţiile acestei : Legi: au :fost . în urmă 
„întinse prin Legea din 7 August 1885, şi asupra Li- 

„aniilor. Telegrafice— însă numai asupra, celor, care pri- 
-„smMesc 0 subvențiune dela Stat” 1). a 

„„Interstate Commerce Law a produs, se pare, 
„„destul de bune: efecte în anii cei dintâiu: după pro- 
„„mulgarea ei. | 

„Mai. în. urmă însă . Companie de: Drum. de 

1) Colliez, pag. 443.



53 

„fer Sau întrecut între dânsele în agerimea, cum | 

„să violeze mai bine dispoziţiile. acestei Legi.  - 

„In primul rând -:,,Pool-urile, pe. care le-au 

„alcătuit, nau îost mai puţin de numeroase; ca cele 

„de mai înainte. Singura deosebire, care există între 

„starea de lucruri cea nouă și cea-de mai "nainte, în 

„acest punct de privire, a fost: că beneficiile n'au mai 

fost împărțile pe jaţă. de Sta - 

- Deasemenea n'au dispărut: de loc Tarifele 

„diferenţiale (Discriminalions), dar Companiile şi-au 

„dat osteneala să le ascunză, să le mascheze —restituind 

„beneficiarului printr'un - Check, “după un timp ho- 

„tărît, diferența dintre prețul admis penlru: “public 

şi între preţul, care i-a fost acordat numai.lui în parte, 

„uneori făcând chiar 'să figureze comercianții, cari 

„erau să fie [avorizaţi, în Statele de le[uri:ale impie- 

„gaților acelor Companii. - : : ie 

„După Charles Adams, preşedintele. Uniunei 

„Pacific  Railways, sa văzut chiar, faptul ' „că s'au 

„vândut bilete de călători unor Intermediari cu 50% 

„sub prețul nominal, că -aceşii” intermediari să poată 

„apoi, la rândul lor; să acorde un benețiciu de 25% cum- 

spărătorilor e 
2 Curând sa înţeles însă: că numai măsuri - 

resleţe și: paliative nu mai pot folosi serios, şi s'a a- 

juns' la: concluzia. că numai 0 Lege ' Generală, votată 

de. Congres şi aplicabilă deopotrivă în: toate: Statele 

Confederale, 'şi la fel 'de toate Curțile şi Tribunalele, 

„poate să aducă îndreptarea- dorită. aa 

Spre acest scop a prezintat la 23 Iulie 1890 

-.. distinsul fost ministru de finanțe John Sherman Con- 

n . . 

1) Colliez, “pag. 444. Dee



gresului celebrul său Psoiect care s'a numit apoi „Lea - 
Sherman”. - ” 

- Acest Proiect « se intitulează o „Lege spre a pro- 
„legui Induslria şi comerțul” în conira restrângerilor 
„„nelegale şi în contra Monopolurilor. 

| Legea Sherman cuprinde următoarele dispo- 
ziţii- foarte importente. - 

Art, 1.. — Orice convenţiune, | sau combi- 
„maţie în forma unui Trust, sau altă formă, precum şi 
„orice Conspiraţie, care ar aveă de scop să resirângă 
comerțul sau -mișcarea afacerilor dintre deosebilele State 
„sau cu Statele sireine, se declară prin aceasta conirară 
"Legei. . , 

„Oricare persoană sau -Corporaţie, care ar în- 
"cheia o asemenea convenţie, sau ar participă la o 
„însoţire de acest fel, sau la o asemenea conspirație, 
„comite un delict (misdemeanor) şi va. fi pedepsită, 
„în caz de se va dovedi, cu o amendă până la 5.000 

„Dolari sau cu închisoare până la un an, sau cu am- 
bele aceste pedepse, după socotinţa Tribunalului — 
„mai trebuind încă să despăgubească cu suma înireită - 
„Pe acela care a suferit vreo. vătămare din aceasta. 

„Art. 2. — Fiecare persoană, care va exer- 
„cită un Monopol sau va încercă 1) să înfiinţez ze un Mo- 
„nopol, sau care se va asociă cu una sau mai multe 
„persoane, sau va conspiră cu ele spre a monopoliză 
vreo „parte din comerţ sau a mişcării afacerilor din- 
„tre deosebitele State, sau cu alte Țări străine, comite 
„sun delict, care dovedindu-se, va fi pedepsit cu a 

| 1) Această lege federală pedepsi, prin urmare, chiar şi 
incercarea unui individ de-a monopoliză o ramură de Comerţ sau 
de Industrie, 

Colliez, pag. 447.
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„mendă până la 5.000 Dolari sau cu închisoare până. 

„la un an, sau cu amândouă aceste pedepse după 

chibzuinţa Tribunalului. . - 
„Art. 4. — Toate Tribunalele de Circumscrip- 

„ţiuni ale Statelor-Unite se investesc prin această Lege 

„cu pulerea de jurisdicțiune spre a împiedecă călcările 

„acestei Legi şi a le pedepsi, şi vor fi datori toți Pro- 

„curorii. circumscripțiunilor din Statele-Unile să în- - 

„ceapă urmăririle în districtele lor respective; sub 

„direcţiunea Procurorului general (Attorney General). . 

Urmărirea -se va începe în temeiul “unei petițiuni, 

„în care se vor expune faptele şi prin care se va face 

__„rugare, să fie împedecală sau îndreptală această 

“ „căleare a Legii. După ce se vor fi înștiințat, în modul 

„cuvenit, acusaţii: de cuprinsul reclamaţiunii, Tribu- 

„nalul va cercelă şi va decide cât mai grabnic asupra 

„cazului, şi chiar în cursul cercetării, şi înainte de 

„darea hotărîrei, Tribunalul va puleă să dea ordinele 

„restrictiv provizorij, pe câre le-ar crede justificate. 

„Art. 7. — Oricine va fi suferit vreo pagubă 

„în afacerile sale sau în proprietatea sa, dela o altă 

„persoană sau Societate, prin un fapt, care este oprit, 

„sau "declarat nelegal -prin Legea de faţă, va putea 

_ „face reclamaţie la oricare Tribunal de circumscrip- 

ţie a] ' Statelor-Unite, în districtul, în care este re- 

„şedinţa pâriîtului, sau ori unde se va găsi, fără privire 

„la: suma în cestiune și să ceară întreilă despăgubire 

„pentru pagubele suferile. şi. chelluelile urmărirei, 

„cerând şi potrivite cheltueli de procurator 1)”.  - 

_ Promulgarea Legii Federale. „Inter-State . Co- 

mmerce Act din 1887 a dat semnalul ca să se. vo- - 

teze apoi aproape în toate Statele Confederate L.egi— 

  

  

1) E. von Halle, pag.:190.
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Statutes în. contra Trusturilor şi-a Combinaţiilor: de 

orice fel—dintre care unele foarte: aspre. 5 

„„In anul 1889 Kansas, Maine, “Michigan, Mis- 
Suri, Nebraska, Carolina de Nord, Tenessee, Texas 

„Şi Teritoriile Idaho, Montana și Dacota de Nord au 
„votăt 'legi antitruste; iar Statele: cele nouă Wa- 

„shington și Wyoming au introdus asemenea dispo- * 
„Ziţii chiar în : Constiluţiile lor. “In anul 1890 Iowa, 

„Kentucky Luisiana şi Missuri au votat Lege 'anti- 
„„Iruste. In: 1891 Kentuky,: -Missuri au introdus 

„dispoziţii Anti-Trus în - constitujiile lor şi Ala- 
"„bama, “Illinois, Dakota de Sud Minnesota şi. Teri- 

»toriului Noului-Mexico au votat şi ele asemenea legi. 

New-York şi Wisconsin" au urmat în 1892; şi: în 

;;1893 California a prohibit orice fel de: combinațiuni 

: in cărbuni şi lemn de construcţie. ': 

"Treizeci de state şi două Teritorii au votat, 
sai după altul, asemenea Legi și în' şaplesprezece 

„State au fost înscrise, chiar î în. n Gpnslituţiile lor, pre- 
„bisiuni anlilrusle”. 

„In: 17: state eră. conspirație criminală, dacă 
„două sau mai. multe persoane 'stabiliau vreo îniţele- 

sagere între ele—fără consideraţie dacă crâ raţională 

sau nu, — prin care s! ar îi împiedecat libera con-.- 

curenţă” în producțiune, sau: în vânzare. In 19 state 

seră: „scriminală conspirație”. dacă două sau mai multe 

„persoane se. înțelegeau între dânsele spre a: regulă 

" cantitatea sau prețul vreunui articol; care trebuiă să 
„fie fabricat, extras din mine, produs sau vândut —: 
„„fără ' deosebire dacă! prin această înţelegere s'ar fi 
s„urcal preţurile, sau sar fi scăzul. In 16 state eră. 
„criminal. dacă două sau. mai multe persoane'se' în-. 
„cercau- măcar, să monopolizeze vreo marfă de irebuință 
„„generală. In Missuri eră „conspirație criminală“ chiar



"Legile acestui Stat au fost violate. 

5] 
Ă 

„a susține un Trust, un Pool, o Combinaţie, o Inţele- 

„gere, Confederație“ sau un Acord măcar, spre a regulă 

„prețurile sau a fixă cantitalea, care (rebuiă să fie pro- - 

„dusă sau vânduiă, sau a fiză primele! de. Asigurare 

„contra focului” 1). SEE 

„Sub regimul Legii antitruste din Missuri li 

„sa retras dreptul la 73 Societăţi . de Asigurare de a 

„măi face vreo afacere în acel Stat din. cauză că agenţii 

„lor, prinir'un acord înire dânşii, au urcat într'un mod 

„uniform primele (State: U. S.  Firemen's Fund În- 

„surance : Co.. 182. Illinois).  - Da e e 

„In baza aceleiaşi legi „The National . Lead 

„Co.”, o Combinaţie, care stăpâniă producţiunea plum- 

„bului alb (SVhite Lead) până la 75-la sută în lot cu- 

„prinsul Stalelor- Unile, a fost oprită să-şi încaseze prețu- 

„rile mărfurilor, cu care le cumpărase muşerii dela ea”. 

„Pe când însă Statele celelalte votau Legi con- _ 

„tra Trusturilor, Statele New Jersey, Delaware şi West- 

Virginia uşurau încă şi mai mull. condiţiunile pri- 

„viloare la înregistrarea Societăților, determinând prin 

„aceste înlesniri -“Trusturile :- să se înscrie sub. sculul 

„acestor Slale.. a 

A îsvorit de aci un: potop de: Combinații, 

„cum nu se-mai văzuse mai mainte.. “ 

„Pedeapsa unei Socielăţi „înregisirale”. se poate 

3 „aduce. la îndeplinire numai în acel Sial,. unde Com- 

„pania a: fost înregistrală, şi. numai. în cazul, când 

„Nouăzeci şi cinci la sulă din Trusturi s'au 

„încorporat“ -în New-J ereey,' Delaware şi West-Vir- 

„ginia, findcă în. aceste State nu există de loc; „,Sta- 

tutes: Anli-Trusts. Da
 

  

1) G. H. Montagne, pag. 130.
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"sn baza unității comerciale dintre toate, Sta-. 
„tele-Unite, garantată prin Constituţia federală, ori: 
„care Societate, care a fost constituită, în mod legal, — 
„înir'unul din Sale, are dreplul să-'şi exerciteze. co- 
„merţul său, nesupărală, în toate celelalte State confe- 
„derale.. 

„Trusturile, declarate nelegale ș prin dispoziţiile 
„Legilor ale vreunuia din State, s'au reorganizat ime- 
„diat în. New-Jersey, Delaware sau “West-Virginia, 
„unde nu le stânjeniau Anti-Trust-Statutes, —şi apoi - 
„şi-au continuat - ajacer ile lor, nesupărale, în toate cele- 
„lalte State”. 

| “Una din cele mai strașnice. Legi antitvuste 
a fost însă, Legea ' din. IKentuky, 20 Mai 1890, care 
glăsueşte. astfel : 

| »$ 3915. Se difineşte şi se declară prohibită 
„orice fel de Societate formată, fie sub Legile Statului 
„Kentuky, fie sub Legile vreunui alt 'Stat, sau în 

"vreo altă Ţară, cu scopul de a înfiinţă sau de a con- 
„duce vreun fel de afacere în Statul acesta, precum 
„Şi orice fel de tovărăşie, companie, având o firmă, 
„lie individuală, fie de orice altfel, fie. asociaţie de 
„persoane, care va creă, va înființă, va organiză sau 

"ba iniră în vreo organizaţie: de .acest jel, sau care 
„va deveni membră unei asemenea asociaţiuni, sau 
„Părlaşă “sau. inieresală în vreun fel oarecare la un 
„Pool, la'un Trust, la o Combinaţie, o: Convenţie, la 

507 Confederație sau la vreo Injelegere cu vreo altă 
;xCorporaţie, 'Tovărăşie, [ie individuală, sau ca aso- 
„ciaţie de persoane, având drept scop a. regulă sau a 
„conirolă sau: a fixă preţul vreunei. »mărți, al unui 
„articol fabricat, sau al unei proprietăți, de orice fel 

  

1 G. H. Montague, pag. 136.
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„ar [i ea, sau va deveni membră, sau părlaşă, sau in- . 

„lereasată în orice: mod, la un Pool, la o Convenţie, : 

„la o Inţelegere, Combinaţie sau confederație, având 

„drept țel de a fiză sau a limilă, în vreun fel oarecare, 

„suma. sau cantitatea vreunui. arlicol de proprietate de 

„îndestulare, sau. oricărui fel de marță, care ar trebui 

„să [ie produsă sau să [ie fabricată, ezirasă din mine, 

„cumpărată sau vândulă. Ea 

„Vinovatul de asemenea fapt să -fie declarat 

„culpabil. de crima de Conspiraţie şi să [ie pedepsit 

„cum se prevede în arlicolele următoare ale acestei 

„legi. a | 

„$ 3917. In cazul când se constată vinovată 

. 

„de către o Curte competentă, vreo Corporaţie, Com- 

„„panie, ori vreo Firmă, Tovărășie, sau vreo persoană, 

„sau vreo Asociaţie de persoane, că ar fi violat vreuna 

din. prescripţiunile acestei Legi,. atunci partea. vi- 

“„novală va [i pedepsită cu amendă nu mai mică de 

„500 dolari şi nu mai mare de 5000 dolari. - Ă 

„Orice . Prezident, Membru în consiliu sau alt 

„funcţionar, sau agent, sau casier al vreunei Corporaţii,. 

„Companii, firme, părtaş la vreo Corporaţie, Companie, 

„Firmă sau Asociaţie, sau membru al vreunei corpo- 

;„raţii, firme sau asociaţie, sau orice membru al unei 

„Companii, firme sau altfel de Asociaţie, precum și 

orice individ, constatat vinovat de o Curte competentă 

„că a violat în ceva această Lege, va fi pedepsit cu 

„amendă, nu- mai puţin de 500 Dolari, şi nu mai mare 

„de 5000 Dolari, sau va fi închis în arestul Inchisorii. 

„Districtului pe timp, numai puţin de 6 luni, şi nu 

„mai mult de 72 luni, sau va ți. amendat şi închis deo- 

„potrivă, după chibzuința Curţii: sau a Jurilor, care 

„vor judecă acel caz. Aa 

- „$ 3919. Dacă vreo Corporaţie, care a fost



— 60 — 

„creată sau "organizată în 'baza' Legilor,.- sau sub 
„scutul Legilor acestui '-Stat,.va fi dată în judecată 
„Şi condamnată pentru că a violat. vreuna: din, dis- 
;xpoziţiile. Legii, :atunci chiar darea ei în judecată, 

- „Prin . urmărirea şi condamnarea: de. acest fel,: -pro-. 
„nunţate.. de orice. Judecători competenţi, va. aveă 
„drept urmare pierderea autorizaţiei, pe care ar 'fi 
„„avul-o această Corporaţie, "nemai: fiind trebuință de 
„vre-o 'allă urmare de judecată, cu privire la pierde- 
„rea acelei autorisaţii. 

„Motu propio” —:cum s'ar zice — însă tot 
sub imboldul opiniei publice răsvrătite, s'au pus în 
mișcare, accentuată, şi. întregul Aparat al Justiţii 
Americane de toate gradele împotriva Trusturilor mMo- 

„nopolizatoare şi a: Combinaţiilor. de Acaparări — înte- 
meindu-se îndeosebi pe Common” Law şi aplicând, 
„cu stăruinţă toate Statutele anti-truste. . : 

In tot :cursul anilor 1890—1900 Curțile au 
„fost foarte: ocupate “cu aplicarea. Legilor Anti-Truste. 

'>„Sub regimul lui Common Law. de mai înainte 
„Monopolul eră.un fapt penal numai. atunci, când 
„„puneă stăpânire pe o "parte atât de mare din oferta 
„unei mării . de: generală trebuinţă, încât să ajungă. 
„aslfel primejdios, iar restrângerea unui. comerţ, eră 
„„nelegală numai: atunci, când erâ: neraţionabilă. 

„Cu ştiinţă, sau fără: să-şi fi-dat: seamă, Le- 
„giuirile Stalules au lărgit aceste definiţii... 

_ „Sub regimul lui Common : Law . convențiile: în- 
| „„cheiale spre a'reslrânge în parte un comerţ, dacă erau 
„raţionabile, se respectau. Sub Anti- Trust Stalutes ase- 
„„znenea convenţiuni, deşi ar: fi fost'raţionabile, nu: nu- 
„maică erau neezeculabile, dar „părțile - contractante : 

  

1)WW. $. Stevens;pag. 36, —: îi ui
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„erau supuse chiar la pedeapsă peniru- conspirație cri-. 

„minală. E 

Sub Anti-Trust Act din Ilinois „The Ame-. 

-„rican Glucose Company of New. Jersey,—un mă- 

"„dular: constituent al: lui Glucose Sugar . Refining. 

„Company,. care stăpânește 95 la sută din producţia 

„Țărei întregi — a fost oprită să cumpere proprietă- 

„ţile unui complex de şease Companii din Îlinois.. 

„Cetăţenii din. Illinois”, zise Curtea, „nu pot să oco- 

„lească Legile Statului Illinois; decrelale împotriva Trus-. 

„turilor şi Combinaţiilor, şi să desfidă polilica generală 

„urmată. de-'acesi Stat înregistrându-se” întrun .Stat. 

„sirein ca Corporaţie, spre a face. apoi. afaceri: în. acest 

„Stat; cu violarea. Legilor lui” (1)... DD 

__: „Oricare combinaţie între Societăţi concurente 

„cu.scopul de a stăpâni preţurile, sau de a restrânge 

„producţiunea,: sau dea. suprimă concurenţa, "este 

contrară politicei. generale, şi nulă de. drept. Nu face 

„deosebire . dacă o; asemenea. Combinaţie” este făcută 

„prin :mijlocirea „unor 'Trustees. și: prin Trust-Certi-. 

„ficates, sau. dacă este efectuată prin înfiinţarea unei 

„Corporaţii nouă, şi că se trec asupra acesteia -proprie- 

„tăţile Corporaţiilor, până acuma concurente, — (Har- 

„ding V. 5. American Glucose Co. Ilinois 551)” 5. 

„a „In” primele -zile ale. anului 1902. Inter- 

„state Comerce Commission a -făcut' un Raport, ară- 

„tânăd că unele Drumuri de, fier din Vestul de mijloc 

„au acordat încă de mulţi ani, contrar Legii, Tari-, 

„furi : de favor unor anumiţi: cumpărători de cereale, 

„favorizați de ele, : tarituri mai mici, decât cele pe. 

„cari trebuiau să le plătească negustorii mai modeşti, - 

„aşă încât: acum, de fapt, există numai un singur. 

  

1) G. H. Montague, pag. 134, —
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„„cumpărător,. care  dominează. orice allă concurenţă şi 
„fixează, el singur, preţurile peniru producătorii de 
„grâne. 

„„In acelaş timp Comisiunea raportează şi des- 
„pre abuzurile de acelaș fel, care se fac în (ranspor- 
„turile Cărnurilor conservate și ale. Bumbacurilor. . 

„Imediat Procurorul General a cerut să fie 
„autorizat să intervină spre a se pune mărginire prac- 
ticelor de acest; fel, ele fiind violaţiuni ale Legii Fe- 
„derale antitruste şi ale Inter-State Commerce Actului. 

„„Neobicinuitele și nejustificatele variațiuni. î în 
„preţurile Cărnurilor în general au mai atras atenţia 
„asupra celor şase mari Fabricanţi de conserve de căr- 
„Nuri, cunoscuţi sub denumirea de „Trustul Cărnii”.. 
„+ „La cererea Procurorului General aceste Con- 
„cernuri au fost 'oprite să mai urce în mod conspirator, 
„prețurile, sau să le scadă prin agenţii lor. 

“san anul 1901 „The Northern Pacific” şi 
„The Great Northern Railways”, singurele concurente 

„pentru întregul - trafic al: celei mai mari părţi din 
„Statele, pe cari le traversau, au cumpărat şi reţeaua. 
„Chicago, Borlington et Quiney— —şi imediat pe urmă 
„acționarii principali” ai acestor mari Drumuri de fer 
„au organizat ,,The Northern . Securites Company”, 
„ale cărei 400.000.000 dolari (2 miliarde Fr.), trebuiau 
„să fie. întrebuințaţi la cumpărarea acțiunilor dru- 
„murilor de: fer „Northern Pacijic” şi „Great .Nor- 
„thern”. - 

„Bazat pe Anti-Trust Act, "Procurorul General 
„a început “urmărirea şi contra lui „Northern Secu- 

“„srities Company”, contra celor: două Societăţi de 
„Drum de fer, precum şi în contra principalilor ac- 
„ţionari, și a cerul autorizarea să restrângă această
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„Corporaţie, aşă încât ea să nu mai poată aveă stă- 
„„pânirea peste celelalte Companii de Drum 'de îer. 

„In câteşi—trele. aceste atacuri contra acestor 
„diferite Combinații, Procurorul General a întâmpinal 

„mari şi nouă piedeci în aplicarea Legilor antilrusle. 
„Cerând să restrângă Tarifurile de favor. în 

„traficul cerealelor, al cărnurilor şi al bumbacului, 

„el a descoperit că Legea cuprindeă pedepse pentru 

- „Drumurile de fer, cari acoraau Tarifuri de .îavor, - 

„dar nu cuprinde nici o dispoziţie conira navigalorilor : 

„favorizați, cari erau puși astfel în stare, să depăr- 

„leze. pe toţi concurenţii lor şi să ajungă a: formă, 

„ei, Trusturi. : . 
„Zorind urmările contra F zabricanţilor de con- 

„serve de carne şi a lui Northern Securities Company”, 
„Procurorul General a constatat, că procedarea or- 

„dinară a Curţilor eră cu mult prea întârzietoare, de: 

„cât să poată satisface interesele publicului )”. 
„Intervine însă o Decisiune a Curţii de'Apei 

*„din- New-York contra Trustului: Zaharului (The 

„people ofî-the State of: New-York v. s. The North. 

„River Sugar Refining Co.:121 N. G. 582), care de- 

„clară că toate organizaţiile în felul, care se numeşte. 

„Trust, sunt în contra Legii („„Ulira vires”), că este 

„nelegal aciul unei Socielăţi, prin care se pun loate ac- 

j„[iunile în mâna numai a câlorvă Trustees, abdicând 

toți ceilalți socielari la dreptul lor de a se conduce 

„ei însişi”. | 
„Această Decisie, dimpreună cu Legiuirile ostile 

„din celelalte. State, şi cu neascunsa vrăjmăşie a opi- - 

'„„niei publice împotriva lor, au determinat pe Trusfu- 

1) G.' H. Montaguc, pag. 749,
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„rile cele vechi să părăsească forma de organizaţie de 

„până atunci, — şi săse reorganizeze într'alljel. : 

"Trustul Zaharului şi Trustul de. Whisky s'au 

„organizat ca simple Societăţi. Posesorii de Certificates“ 

„au. devenit : acționari ai. Societăţii celei nouă, iar. 

„Societatea cea nouă a devenit proprietară, singură, 

„a tutulor stabilimentelor, pe care le posedase diie- 

„„ritele Societăţi, înainte de a se [i format Trustul. — 

„In amândouă aceste cazuri nu s'a făcut,vreo. - 

„schimbare esenţială în conducere : 'Truslees de mai 

„înainte au devenit membrii ai Consiliului. de 'admi- 

„nistraţie al Societăţii celei nouă, şi funcţionarii So-.. 

„cietăţii celei nouă au rămas, în fapt aceiași, cari fu- 

„sese 'impegaţii - Trustului. „i a 

Sa operat O schimbare: de: nume, o schimbare 

„în forma tecnică. legală— dar nu o schimbare în pri- 

- „vinţa efectivei. conducerei: a organizaţiei.  ...-.. 

„Cameleon şi-a schimbat numai coloarea păru-. 

„lui său. :. PR REA A | 

„Fiindcă cei .9 Trustees. ai lui posedau o mare. 

„majoritate din Trustcertificates, Trustul s'a descom- 

„pus acum iarăşi în deosebilele Socielăţi de mai înainte, 

„dându-se posesorilor de “Trustcertificates . Acţiuni, pro 

„rata, în fiecare . din: cele: 20. de; Societăţi deosebite, 

„în care sa. descompus. acum Trustul... 

|  „Intrucât “Trustees de mai. înainte “posedau: 

„acum o majoritate de Acţiuni în. fiecare din aceste 

„90 Societăţi, ei erau în poziţie, fără nici o altă formală 

„organizaţie între dânşii, să conducă afacerile tuturor . 

„acestor ' Societăţi în perfectă armonie, întocmai cum. 

„[ăcuse, când lucrau ca Trustees şi ca posesorii: majo-" 

"„rității de 'Trustcerlificates. . - 

„Şi aci s'a operat iarăşi numai o schimbare în 

„Jormă, dar în acest cas Trustul, în loc să devină o



— 65 — 

„singură Societate, s'a prefăcut în 20 “de Societăţi, . 

„ale căror Acţiuni în majorilale sunt în mânile numai 

„„ale acestor călorva persoane w. 

„Acel Trust, care s'a slujit de corupţie î în modul 

cel mai scandalos este Trustul Zahărului. | 

, “ Enormele beneficii, realizate de el au fost în- 

temeiate numai pe Tariful vamal urcat, care prote- 

guiă piaţa Americană în contra. importului de zahăr 

din afară. 

De lirei ori dela 1887, când sa constituit a- 

această Companie, Tazele Vamale au fost schimbate 
şi de trei ori votarea lor a dat loc la cele mai scanda- 

loase locmeli. . 

- La 1894 în deosebi Democraţii, cari fusese a- 

leşi ca liber-schimbişti, au trădat principiile lor în' 

profilul acestei Trust, şi această purtare a lor a in- 

dignat aşă de mult opinia publică, încât votarea Ta- 
rifului Wilson a fost una din cauzele dezorganizării 
partidului Democrat sub a doua Preşidinţie e a lui 
Cleveland. 

„La 1897 Taritul Dingley, „aşă cum la votat 
Camera Representanţilor” „ — zice-P. de Rousiers — 

„asigură mari avantage rafineriilor de zahăr. Dar 

„Trustul nu s'a declarat mulțumit cu atâta. A trebuit. 

„ca Senatul să închidă piaţa Americană la Zaharurile 
Germane şi Austriace decizând : că toate. mărfurile 

. „străine, care benețiciază în Ţara lor de o primă, să | 

„fie lovite cu o taxă în plus, echivalentă cu acea primă. 
„Se zice că financiarii” Trustului, angajat la 

„Hawai în producţia zahărului. brut, s'au înțeles cu 
„alți financiari, interesaţi la Canalul de Nicaragua, 
„ca să le ajute la ajungerea acestui scop, făgăduin- 

  . 

1) Ienks, pag. 112, 113. 
P, Nica. . 5
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„du-le compensație prin „contra-servicii”. Se poate 
„înţelege cât de mare a trebuit să fie zorul lârguielilor, 
„în pridvoarele Senatului, dacă ne gândim că acest 

- „articol a fost volat numai cu o majoritate de 14 glasuri”. 
»»M. Paul Louis Debois crede că Trustul a tre- 

«„buit, spre a obține aceste favoruri dela Legislalori, să 
„dea intermediarilor, cari i le-a procurat: 1%, din 
„enormele beneficiile, ce: se vor realiză D,. 

Terminăm acest capitol, reproducând revolta 
suiletească, Mr. W. M. Collier, care ni se pare de- 
plin. justificată. " o. 

„„Dacă am fi în stare să eliminăm cu desăvâr- 
„şire elementul de „Monopol” din Trusturi, atunci 
„ele ar ajunge să fie una din cele mai mari binefaceri 
„„penlru Indusirie din câle au fost cunoscute în toată 
„istoria lumei — iar dacă, în practică, Trusturile devin 
„„Monopoluri, —cum rar ircbul. să ție—, atunci. ele 
„sunt blestemul cel mai mare, care a căzul pe capul 
„omenirei, -de când aceasta a fost osândilă, sărmana, 
„să-şi câşlige pâinea în sudoarea jrunţei sale. 

| „Dacă nu este cu pulinţă să avem Trusturi, fără 
„ca să. fie. Monopoluri, — atunci ele irebuesc să fie 
„zdrobite, căci alimintrelea Induslria noastră va fi rui- 
„„nală, iar Libertatea noastră, însăşi ea, vai desjiințată. . 

„„Din chiar firea sa, omul, când are o pulere ne- 
„stărmurilă, nu mai este în stare s'o întrebuinţeze cu 
„cumpălare. De oricare asemenea pulere, nemărginilă 
„abuz, se va [ace Ea va fi întrebuințată liraniceşte.. 

„Şi în deosebi acea pulere, care a pus slăpâ- 
„„nire pe o Industrie oarecare, este cea mai siraşnică 

„din toate puterile. . 
„Dacă ai ajuns să [ii stăpân pe condițiunil 

  

1) Colliez, pag. 285.
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„de existență ale unui om, atunci eşti stăpân pe toate 

„energiile lui, şi chiar pe toate facultățile lui sujleleşii. . - 
- >Dacă eşti stăpân pe toale aceste lucruri, atunci 
„eşti stăpân şi pe toate libertăţile lui.: 

El nu va mai fi în stare să-şi păsireze, multă, 

;„breme, libertatea cugelărei, nici libertatea conştiinţei sale. 

;»Dacă Trusturile de asiăzi au ajuns să fie Mo- 
„nopoluri — dacă sunt în fapt Monopoluri, — atunci 

„noi ne-am pierdul oale Libertăţile noaslre — atunci în 

„tocul celor 4 milioane de Sclavi Coloraţi: de odinioară, 

„Suntem astăzi 80 milioane de Sclavi. : 

„Ajunge-vom oare să fim. o Națiune de Sclavi 
albi? o _ 

Două vorbe numai. încă, “înainte de a încheiă 

acest Capitol trist şi mohorît din Istoria desvoltării.. 
economice a Statelor-Unite. | 

Fără "ndoială cea mai mare nenorocire, care 
“poate cădeă pe o Ţară, nu este să fie învinsă într'un 

- răsboiu—ea să poate încă reculege și s'ajungă, ea, în- 
vingătoare la rândul său —adevărata nenorocire şi ine- 
vitabila ei distrugere urmează numai în cazul, când 

a ajuns să fie stăpânită de o Tagmă de oameni râvni- 
tori. de câşliguri băneşti, care o exploatează și îi isto- 

vesc toată vlaga ei materială și morală. | 

;>EJeciele polilice ale unui Monopol sunt şi mai - 

„primejdioase chiar, decât urmările lui economice, cum 
„ne-a dovedit întrun mod convingător, răposatul 

_„Magistrat Iudge David Davis. Corporations cele mari . 

„Şi toate Monopolurile, odată ce s'au consolidat, sunt 

„„hotărît pornile să pună mâna pe acea putere, care duce 
„la Dominația asupra Guvernului. | 

1) W. M. Colier, pag. 98.
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„Este un secret public « că ele stăpânesc unele 

„din Statele: Federale prin cumpărarea Parlamentelor 

„şi prin corupția Curţilor de acolo, că ele suni puler- 

„nice chiar în Congres, şi că n'au nici un fel de scrupule 

„la întrebuinţarea oricăror mijloace spre a înfrânge orice 

„potriviri în contra lor, şi spre a câştigă injluență ho- 

„lăritoare. .. , 

„Această stare de lucrari: este cu adevărat în- 

 „spăimântătoare, căci dacă nu se va schimbă curând, 

„şi cu desăvârșire, alunci Instiluţiunile noastre liberale 

„suni amenințate, să [ie subminale prinir'o Oligarhie 

„întemeiată pe bani 1). | 

„Politica” — ne spune P. de Rousiers — este 

„adesea în Siaiele-Unile în mâna unor oameni acce- 

“sSibili la corupție, şi Trusturile sunt gala să-i corupă 2. 

i „Dar chiar şi unele Tribunale” — ne spune 

„Colliez-— „se pare că nu sunt mai independenie, decât: 

„Parlameniele şi uneori a fost acuzală chiar şi Curtea 

| „Supremă, că sar [i lăsat să [ie mişcată de argumentele 

„Trusturilor. Faptul nu pare de: necrezut, de oarece 

la” 4: Martie 1899 Procurorul General (Ailorney Ge- 

- „neral): Money a declarat în public: că a primit din 

“ „partea lui Standard Oil o ofertă de 2.000.000 F ranci 

„spre a-şi modifică. concluziunile sale” 3). 

Iată şi modul cum procedează aceste hrapa- 

rețe Combinații. 

| „Trustul ' ascunde, - cu şirelenie,- sub perdeaua 

„unei dispoziţii generale, acea măsură legislativă, care-i 

5asigurează, lui, un avaniagiu particular în deirimentul 

„acelora, pe cari: dânsul vrea să-i: doboare. | ! 

  

- 1) E. von Kalle, pag. 116. - 

2) P. de Rousiers, pag. 104. 

3) Coiliez, pag. 386.
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Spre atingerea acesiui ţel “Trustul are oamenii 

„săi de Legi, cari să-i redacteze tezturile Legilor, aşă 

„cum el are irebuință de dânsele, —şi mai are, în acelaş 

„timp, şi Legiuilorii săi, cari să i'le voteze” 1). 
: „Uhul din conducătorii celor mâi mari conibi- - 
naţii” — ne spune M. Ienks — „mi-a răspuns, sunt 
„acum -vreo şease luni (1909) : ,„,„Noi suntem stăpâni 

„şi pe condiţiile generale”. (adică pe Legile, care se fac 
„cu privire la Trusturi)” 2). E 

O putere de acest fel trebuiește negreşit să - 

„tie supusă, în fine, la un control din partea celora 

„„cari reprezinlă societatea şi cărora le este încredințală 

„apărarea ei. 
„> Trebueşte” '— cum a fost concluzia rapor- 

„tului lui Mr. Wiliam Wirt Howe, Preşedintele Per- 

-„manent a lui Chicago. Conference on Trusts — ;;ca 
„ele să fie supuse: unui control. '— cum controlăm 
„Puterile de aburi şi de eleclricitate, care sunt de ase-. 

„„Tnenea primejdioase, dacă nu suni conduse cu îngri- 

„„jire, dar care sunt admirabil de' folositoare, dacă sunt 

„„bine înhămale la carul progresului ) 

| 0 ridicare a Tărei întregi, şi un pas. hotărâtor 

- înainte spre deslegarea marei probleme a Concentră- 
rilor se face prin înființarea marei „Uniled States 

- Industrial Commission”, instituită prin Legea Con- - 

gresului din 2 Iulie 1898. | 
„1 „Această Comisie a fost compusă din 5 Membri - 

„ai Camerei Depulaţilor, din 5 Senatori şi din 9 Experţi. 

„Funcțiunea ei a fost fixată mai întâiu pentru - 

  

"1 P. de Rousiers, pag. 122. 
2) Ienks, pag. 211. 

3) Ienks, pag..260..'.
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„un timp de 2 ani, dar a fost prelungită pe urmă 
„până la 75 Fevr. 1902.: 

„Chemarea Comisiei .a fost să studieze mai 

“multe probleme de însemnătate pentru întreaga viaţă 
„„economică a Statelor-Unite precum : Imigrația, Munca, 
„„Agricullura, Industriile şi Comerțul — şi să rapor- 

„steze Congresului rezultatele constatărilor sale, pro- 
„Punând şi deslegarea acestor probleme prin Legiuiri 
„corespunzătoare. 

„„Comisia' a fost împuternicită, prin însăși Le-. 

„„gea ei de constituire, să asculte martori sub prestare 

„de jurământ 5. 
„Intre altele, Comisia Industrială sa slujit 

„de Anchetele, făcute de Comisia Senalului din Statul. 

„New-York şi din Pensilvania,. precum şi de Proto- 

„„coalele Conferinţelor privitoare la Trusturi, din Chi- 

„cago (13—16 Sept. 1899). La aceste Conferinţe fusese 

„chemaţi Guvernatorii tutulor Statelor, reprezintan=" 
„ţii Sindicatelor de Comercianţi, de. Industriași și 
„de Lucrători, precum și unii Economişti distinși 
„dela Universităţi. 

„Comisia a adunat şi a prezintat a apoi un vo-. 

„luminos material de--mare valoare” î). . 

„Raportul ei final este o lucrare, cuprinzând 
;;19 volume mari, dintre cari 1, II, XIII şi XIX conţin 

„materialul privitor la Trusturi şi la Combinaţiile In- 

„dustriale. | 

„Volumul 1 (Trusts an Industrial Combina- 
„tions preliminary Reporl) se ocupă cu organizația 
„Și cu istoria celor 12 Trusturi mari, şi arată decla- 
„rațiile martorilor cu privire la dânsele, '— mai în 

  

1) Baumgarten u. Meszitny, pag. 305. 

2) Baumgarten ună Meszltny, pag. 306.
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„vederând încă, prin tablouri speciale, raporturile între 
„formarea Combinaţiunilor şi oscilările prețurilor con- | 
„statate. 

„Raportul rezumează în fine rezultatele cer- - 
„cetărilor făcute de Comisie (review of evidence pag. 
;»1—39) şi: prezintă proiecte positive de Legiuiri, pe 
„care le propune. 

„Volumul II cuprinde extrase din. toate Le- 
„gile privitoare la Trusturi —și volumul XIII cu- 
„prinde materialul privitor în deosebi la Trusturile 
„Industriale. - 

„Volumul XIX, în fine, este. un rezumat al 
„tuturor rezultatelor obţinute prin întreaga aciivitate 
„a Comisiei Industriale. | 

„In general, lucrarea Comisiunei este consi- 
„„derată ca o lucrare obiectivă şi ca una fiind serios în- 
jtemeiată. Singura obiecţiune, care i se poate face. 
„„cu drept, este : prejudecata, de care a fost stăpânită 
;„Comisia în privința Tarifului Protector. 

„„Dela început ea a exclus din cercul cerce- 
„stărilor sale tot ce ar îi putut aveă drept urmare, ce- 
Teri de vreo scădere oarecare a marilor Taze pro- 
„„tecloare de 'astăzi. - 

„Altmintrea, concluziunile Comisiei sunt în 
general juslijicale, şi ele se întemeiază pe: documente 

"orednice -de crezare, precum şi pe declaraţiuni de mar- 
: tori, reproduse din cuvânt în cuvânt. 

| „Comisia a formulat ca rezultat al lucrării 
„sale următoarele postulate : : 

1. „„Fundatorii oricăror Trusturi şi Carteluri, 
„cari se adresează la public în formă de a emite 
„acţii, să fie obligaţi să dea amănunțite desluşiri în . 
„privinţa organizaţiei acelei “Intreprinderi, în : pri- 
„„virea valorii capitalurilor. aduse şi asupra serviciilor
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„Jăcule, în baza cărora se. face emisiunea de acţiuni. 
„Orice prospect, care n'ar cuprinde aceste date, să. 

„Jie considerat ca o înşelătorie (escrocherie) şi să aibă 

„ca urmare iragerea la „răspundere a Fundatorilor şi 

„a acelora cari sau însoțit cu ei”. 
2. „„In actul de înregistrare, care. trebuiește să 

„fie public şi la dispoziţia oricui, trebuiesc să fie ară-" 
„state loale Jelurile de afaceri ale întreprinderi, precum 
„Şi drepturile şi datorinţele, pe care le are consiliul 

„de administraţie. 

3. „Directors (Cons. de Adm.), sau 'Trustees, _ 

„să fie obligaţi să publice cel puţin odată pe an un 

„Raport verificat de un Expert-socotilor public, asupra 

„averilor; pe care le are Societatea. 

4. „Membrii Societăţii să aibă dreptul de a: luă 
cunoştinţă oricând de prescriplele verbale . ale şedin- 

jelor Consiliului de administraţie, spre a-şi putea a- 

“pără. averea lor în contra abuzurilor Consilieritor și 

ale Trustee-lor. ii 

5. „Inainte de a aveă: loc Adunarea Generală 

„anuală va trebui să fie pus la dispoziția Societarilor 

„un Tablou al tuturor Acţionarilor, arătând adresele 

„lor şi părţile (Acţiuni), cu care ei participă în Societate. 
6. „Trustees să fie obligaţi să publice în fiecare 

„an un Raport, sub prestare de jurământ, care să în- 
_„vedereze întocmai -adevăralul Activ şi. Pasiv. Câş- 

„sligul şi Pierderile Societăţii. : 
: „Această largă publicitate va trebui să aibă, 
„după părerea Comisiei drept urmare, între altele, și 

„deşteplarea concurenţei — în cazul unui câştig exa- 

„gerat de mare — și prin aceasta chiar, să garanteze 

„pe consumatori împoiriva unor: „prefuri. nesăbuii de .. 
„ridicate. - 

„7. Comisia mai crede de dorit o Legislație
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uniformă. în privinţa Trusturilor şi promulgarea unei | 

Legi generale: pentru întregul. cuprins al Uniunei, 

_aşă. ca toate Societăţile, care fac. afaceri între State, | 

să fie obligate a se reorganiză pe baza acestei Legi 

nouă. e 

8. Comisia indică şi ideia unui Impozit. uni- 

form şi a unei Supravegheri unitare, şi propune, atât 

Congresului, cât şi Parlamentelor din diferitele: State, - - 

să oprească, prin Legi, orice supracapitalizare ne- 

măsurată. ' 

9. In fine Comisia exprimă dorinţa, ca să fie 

declarate faple penale toale machinaţiunile 'Truslu- 

rilor, care au scopul să suprime concurența, Şi în 

“ a6osebi aşă. numitele „factors agrements”, “(conce- | 

siile speciale acordate la prăvăliaşi) şi. scăderile de . 

prețuri însemnale cu asemănare, de o boi ycolare jaţă de de . 

ceilalți. : 

— Epoca. V. — „După “marele” zor din anii | 

1898 —1903 de a găsi o cheie pentru deslegarea pro- 

blemei 'Trusturilor, „urmează — deodată — în 1904 o 

neaşteplată oprire 1). 

„Cauza “acestui fenomen ciudat sânt pregăti- 

rele pentru Alegerile de Preşedinte al Statelor-Unite. 

Atât Partidul Republican, cât şi cel Democrat, 

se găsesc în strânse legături cu multe din puternicele 

Trusturi, . chiar fundurile lor electorale sânt alimen- 

tate în proporţiuni însemnate de dânsele. 

„Democraţii” ne spune Collier „sânt tot aşă 

de cujundaţi în noroiu, cum sânt de polmoliți ş şi Re- 

publicanii în :morcirlă 2). : a 

  

1) Baurmgarten u. Meszl6ny, pag. 307. 

2) W. M. Collier, pag. 234. ”
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/ 
„Procurorul General al Uniunei Knox, care 

încă î în Martie 1904 a susținut cu mult succes urmă- 
rirea contra lui Northern -Securities Company”, di- 
„„Misionează în luna lui Iunie al aceluiaș an, fiind 
„că a fost ales Senator, şi: transmite funcţia sa fos- 

„tului Ministru. de Marină Moody. 
„Opinia publică s'a crezut îndreptăţită a vedeă 

„în acest fapt o schimbare în direcția generală a po- 
lilicei față cu Trusturile. 

„Cu toate acestea însă Chestiunea Trusturilor 
„n'a dispărut, nici un moment măcar, cu totul de pe 
„tapet” 2). 

__ Toate Grupurile politice, economiştii şi zia- 
- rele se ocupă de această mare cestiune şi fac propu- 
„puneri pentru deslegarea ei — așă cum îi povăţuiesc 
pe fiecare interesele sale. 

„Cât priveşte în deosebi Guvernul Central al - 
Federaţiunii, acesta sa oprit până în ajunul ulti- 
melor Alegeri din 1912/13 la Enuncierile cuprinse în 
Mesagiul îostului Preşedinte Roosewelt din Noem- 

“ vrie 1905. | 
In - acest Mesagiu Roosevelt declară : că el 

nu este un adversar din principiu al 'Trusturilor, dar 
„că cere să i se deă puterea de a 'aduce îndreptare 
“în acele: casuri, când rezultă pericole învederale prin 
creşterea peste 'măsură a puterii Capitalurilor din în- 
soţirea la olaltă a organisaţiilor existente. In ase- 
menea cazuri să-i fie dată putinţa dea suprimă acele 
organizaţii. cu oală energia. 

- Roosevelt crede că spre acest sfârșit ar îi deajuns 
promulgarea unei Legi, votată de Congres, prin care - - - 
sar înființă un Conlrol regulator din partea Statului. 

  

2) Baumgarten u. “Meszeny, pag. 307.
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„Aceace ne trebueşte nu este o prohibiţie a 
„oricărui fel de Inţelegeri, fie bună, fie rea, — ci 

„avem lrebuinţă. de.o supraveghere. potrivilă şi de o 

„regulare în aşă fel, încât să se împiedice asemenea 
„„însoţiri de a ajunge. vălămăloare peniru interesele 
„publice, şi să se împiedece acele abusuri, care nu re- 
„„sultă tocmai cu necesitate din oricare Inţelegere 
„stabilită între o seamă de concurenţi. 

„In acelaş timp însă Mesagiul conţine şi o 

„indicație că poale Congresul de astăzi n'ar fi compe- 
lent să voleze o asemenea Lege, şi că spre acest sfârşit 

„va fi poale necesar să se aducă o modificare chiar 

„la Constiluţia actuală”. . : 
„Dacă ne dăm seamă însă de dificultăţile, 

„care trebuiesc -să fie învinse spre a se ajunge la o 

„modificare a ' Constituţii Americane, atunci această 
„reformă propusă însemnează o amănare a oricărui 

„fel de acţiune peniru un timp necunoscut de lung” 1). 
"Altă propunere care s'a făcut şi susţinut de 

mulţi este propunerea, pe care ne-o schiţează G.H. 

Montague în îelul următor, arătându-ne şi întâmpină 
rile, care i-au fost opuse: 

„Spre a ieși din starea încurcată a controlu- 

„rilor răslefe, pe care le exercitează astăzi pe deoparte . 
„diferitele State particulare şi pe. de altă parte Gu- - 
„vernul Federal, s'a propus să se introducă şi Amen- . 

„dament la Constituţie, care să deă Congresului singur, 

„deplină putere de a supraveghiă, el, întregul Comerţ 

"din Statele-Unite. 
„Această propunere. se făcuse la 1897 :de Co-. 

„„misia 'Trusturilor din Statul New-York (The New- 

„„York Trust Comitee) şi a fost bine susţinută de Mr. 

1) Bâumgarten u. “Meszâny, pag. 308.



— 76 — 

„lenkins,. Preşedintele ( Comisiei Judiciare din Camera 
>» Deputaţilor. E 

'„„Insă, după părerea Comisiei Industriale” | a 
„» Parlamentului, această reformă ar însemnă o cen- 

_ tralizare a puterii până la un. grad, pe care majori- 

„lalea poporului -nosiru mar crede-o compatibilă. cu 
„forma de Guvernământ, pe care 0 avem. 

„Intregul comerţ din toată Ţara ar fi scos, 

„întrun asemenea câz, de sub controlul autorităţilor 

„legislative, “executive și judecătoreşti ale deosebite- 

„lor State, şi ar fi pus exclusiv numai sub controlul 
„culorilăţilor federale 1). a 

| “S'a mai propus în fine şi un alt mod spre des- 
legarea problemei. Magistratul William Wist Howe, 

Preşedintele . permanent Conterinţei „Chicago Confe- 
rence on: Trusts” — resumează ' discuţiile urmate . în 

această mare conferinţă în modul următor: | 

 „xCombinaţiile şi: Conspiraţiile în formă. de Trus- 
„turi, sau având oricare altă formă, al căror scop este . 

„să restrângă Comerţul sau Industriele, şi care după 
„unanimă părere a Justiţiei noastre sânt contrare Legii 

(Dreptului) —trebuiesc să fie declarate tot astfel şi 

„prin . voturile exprese ale Corpurilor Legiuiloare din - 

„diferitele State —dictându-se pedepsele cuvenite pen- 
„tru dănsele prin Legi Stalules, :toate. uniforme şi a- 

„„plicabile în toate Jurisdicţiile de o potrivă. Aceste 

„Legi-Statutes să fie ezecutabile peste tot, aşă încât 

„acei, cari le respectă, să nu fie desavaniajaji, Jață de 

„aceia, cari le calcă în picioare *). 
Aceste sânt - propunerile cele mai definit ca- 

racterizate, și acele, care au fost susţinute mai cu vi- 

1) G. H. Montaguc, pag. 164. 
2) 1. W. Ienks, pag. 258. . .-
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goare în discuţiile publice, până la începutul ultimelor 

lupte aprige pentru Preşidenţie din 1912/13.. 

Trebuieşte notat că Alegerile de Preşedinte 

în Statele-Unite au un caracter cu totul. special al 

lor. Ele revoluționează întreaga viaţă, atât cea politică 

cât şi cea economică din toală Confederaţiunea. 

H. T. Urban, un cunoscător de aproape ai 

acestor mari frământări, ni le descrie într'un mod plas- 

tic — aşă încât ne suggerează folositoare asemănări 

cu unele stări de lucruri... şi din alte părți.: Ă 

„Principiul că prada se cuvine biruilorului se 

„practică şi astăzi în toată America, cum se praclică 

„şi înainte — vreme, şi este obârşia urât repetatei co- 

„rupțiuni politice de acolo... - E 

„Politicianul de profesie face Politică numai 

„spre a'şi umpleă buzunările.: o 

„Chiar şi omul de afaceri, care primeşte uneori 

„vreo funcţie electivă; face aceasta, arareori numai 

„pentru onoare numai, mai ales că el nu rămâne în slujbă 

„decât patru ani. - a 

| „Deoarece în acest timp trebuiește să 'şi negli- 

„jeze afacerile sale, este negreşit ispitit să caute a 

„se despăgubi pe socoteala lui „Bădiţă-Satul-întreg” 

„(Oncle Sam). - - PRE 

„Să nu uităm nici Nepotismul, care este ajuns 

„la floarea cea mai splendidă în America.—Oricine 

„are vreo funcţie publică, trebuiește mai "nainte de 

„toate să-și chivernisească rubedeniile sale şi cunoş- 

„tințele, dându-le Slujbele acele, de: care dispune el. 

- Mai mult decât oriunde prin urmare, politica 

„se amestecă în America în viaţă afacerilor şi chiar în 

"viaţa parlicularilor. . Aşă se explică pentruce Alege-. 

„rea de Președinte, fiind generală în toată Re-
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„publica, are. peniru oricare: American însemnătatea 

„unui Zvenimeni al Evenimentelor, - 
„„Intregul aparat al Alegerilor au ajuns atât 

„de complicat, încât numai cea mai perfectă organi- 

„Zaţie a unui partid, bazată pe cunoștințe speciale 
„în această materie, poate. să ducă la resultate dorite. 

;„In deosebi se cer sume enorme dela Regii Dolarilor, 
„cari fac parte din aceste organisaţii. Politicianul 
„American numește aceasta, în zeflemea, că trebueşte 

„»să le sloarcă. grăsimea”. Nu credem trebuitor să mai 

„amintim că aranjamentele de așă fel conduc apoi 
„iarăși, neapărat, la corupție —fiindcă acei, cari „au 
„fost storşi de grăsime, prezintă şi ci peurmă, la rândul 
„lor, Socotelile poporului” ca să fie despăgubiţi 1). 

„„In aceste condițiuni încep Alegerile din 1912/13 
Platforma, pe care se dau luptele cuprinde mai ales. 

„două mari cesliuni economice :  Trusiurile şi . Tari- 
furile prohibitive, cu fatalele lor urmări: Scumpirea 
Traiului. 

La început sânt trei Candidaţi, cei doui foşti 
Președinți Theodor Roosevelt și Taft, precum și un 
nou Candidat Woodrow Wilson. 

Programele lor şi angajamentele, pe care le 
ieau față de Alegători, le caracterizează ziarul »Mercur” 

pe scurt în acest fel: i 

. „Taft promite continuarea politicei sale e- 
„mergies începute, contra Trusturilor şi mai promite. 
„încă. şi Legiuiri, prin care să le lărgească puterea 
„slui ;,Interstate Commission”. — Amicii Trusturilor de- 
„clară însă. că o asemenea politică ar zdruncină din 
sslemelii întreaga viaţă economică- a Americei. 

„2. „Roosevelt iarăşi e strașnic în vorbe, iubeşte 

1) Hery F. Urban—Dic Woche 29 Iun. 1912.
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„cuvintele lari—dar cea ce doreşte el este: un regim 

„absolut personal. Dânsul vrea să facă apel la Tri- 
„bunale numai alunci, când dânsul va crede că este 

„lrebuilor—şi ultima hotărâre vrea s'o facă: atârnă- 
„toare de poporul în general, adică de demagogie, 
„dând „poporului” dreptul dea destitui şi pe judecători. 

„Cu un regim personal şi cu o demagogie va 
„i uşor pentru maieşirii Trusturilor să se aranjeze. 
„A mai: capitulat şi altădată Roosevelt. (la 1907) îna- 
„intea lor—și dispoziţiile poporului se pot iniluința 

„în America uşor, prin rostogolirea Dolarilor. Mag- 
„„nâţii Trusturilor sânt prin urmare de părere, că Roo- 

„„sevelt este răul cel mai mic— şi de aceea sprijinesc 
„alegerea lui. | 

3. „„Democraţii vorbesc în realitate puţin des- 

„pre combaterea Trusturilor. Punctul principal din 
„Programul lor însă este: Chestiunea Tarifului. Ei 

„promit însemnate reduceri în 'Taritul protector... A- 

„ceasta corespunde nu numai programului lor istoric, 
„dar arată şi vederile lor de astăzi întru combaterea 
„„Trusturilor. Ei cred că nu trebuiesc să fie combă- ” 

„tute Concentrărilor Industrielor în sine, ci că Trus- 

„lurile fac numai abuz de monopulul de fapt intern, 
„„pe care Ya creat Taxele vaniale prohibitoare. 

„„Dacă se va distruge acest  Monopol Intern, 

„atunci: se vor fi scos colții oirăviţi ai—Trusturilor. 

„Și în acelaş timp se va combate şi scumpirea traiului. 
"Pe neaşteptate şi pentru cuvinte, pe care pu- 

blicul le-a aflat numai pe urmă, Taft.s'a retras din 

luptă, și au rămas faţă în faţă numai Roosevelt și 
Wilson — susţinut acum şi de Demoer aţi și de o parte. 
de Republicani. i 

Pentru lupta între aceşti doui Candidaţi Dr. 
Hugo Miinsterberg dela Howard Universily în Cam-
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bridge-Massachusets, resumând opinia publică din 
Statele-Unite, stabileşte următoarea paralelă ju- 
dicioasă : 

„„Ce priveşte pe "Roosevelt. | 
„Națiunea, care mai “nainte « se încrezuse necon- 

„„diţionat în sinceritatea lui, a trebuit să vază zdrunci- . 
„nată încrederea sa în el şi în cinstea lui, cu prilejul 

„alegerilor din urmă. 
: „Prea adeseori a condemnat. aceeace 'lăudase 

„„mai."'nainte, şi prea adeseori a lăudat ce condamnase 

„altădată, uitând promisiunile, pe care le-a dat, lă- 

„„găduind afirmările sale şi adunând de pretutindeni, 
„tot ce a putut, spre ademeni lumea şi spre a o orbi. 

„Prin urmare patosul lui moral de acuma sună 

- „a frază goală, gestul lui eroic pare studiat, —lumea 

„numai crede, că programul lui de astăzi .va [i fapta 

„lui de mâne, şi se teme, că dacă interesul momentului | 

„ba cere vreo nouă învârlilură, se vor. aduce jertfe . 
„nouă peniru. succesul lui personal, aşă încât : cel tot- 
;-Promițălor se va dovedi pe: urmă, a [i cel „nimic- 
„împlinitor"”( |). 

„Ce priveşte pe Wilson se ştie că în: „timpul 

„din urmă el a fost Guvernatorul Statului New- 

_»alersey,.vecin-cu Statul New-York, și cel mai însemnat 

„din cele trei „Porturi: de jurişare (Snug Harbours), 
„unde s'a înregistrat cea mai mare parte din Trus- 

„turile, 'isgonite din Statele celelalte”. 

Această împrejurare a. "contribuit mult ca să 

se desvolte acolo relaţiuni nesănăloase — şi că el a fost 
„acolo un Guvernator vrednic, care aveă o sinceră 

credinţă în sanarea politică, şi care iubia cu adevărat 
cinstea în politică, căutând să găsească acolo un bo- 
gat teren de activitate.. - 

"Că Wilson este în realitate devotat, cu 1 desă-
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"„„vârşire, idealurilor sale politice, şi că suferinţele ma- 
„selor asuprite îl ating în fundul sufletului său, așă 
„încât el consideră intervenirea sa politică drept o 
„datorie profund morală—de acest lucru nu se mai 
„îndouieşte acuma niminea, . care "] cunoaște. 

“Caracterul lui Wilson a trecut prin toate în- 
„cercările. Când un admirator al lui entuziast, Har- 

„„vey a încercat, în taină, să "i înlesnească mijloacele 

„hotărîtoare pentru reușita lui în Campania electo- 

„rală, printr'o înfelegere cu unul din cei” mai bogaţi” 
„Democraţi din New-York—atunci Wilson (cum s'a 

„aflat în urmă prinir'o întâmplare) a întrerupt, ime- 
„diat, întrun mod brusc, foafe irafalivele. EL a : pre- 

„ferit să renunţe la victorie, decât să primească con- 

“„tribuţiuni dela oameni, a căror conduită în gospădăria 
„națională, el o desaprobă. 

Nădejdile mari cari s'au pus în Woodrow Wil- 
son, că el este omul, care va înfăptui deslegarea celei 
“mai mari cestiuni a Sec. XX-lea (Speranţe pe care 

le împărtăşim şi noi), se întemeiază pe marele număr . 
de enuncieri, făcute de dânsul în public, şi pe for-. 

_malele angajamente, pe care le-a luat față cu Țara sa. 
| El'este un ora cu trecut curat, şi care şi-a în- 
deplinit totdeauna, în mod cinstit, tăgăduințele, pe 

"care le-a făcut. 
Vom reproduce . câtevă părţi din cuvântările, pe 

care le-a ţinut la diferite ocazii, şi care au fost adunate 
acum, sub al său direct. control, cu titlu ,:7he new 

Freedom''—adică libertatea cea nouă, pe care vroim 

să ne-o cucerim. 
Sânt lovituri hotărâte, luminos cugetâte, și cu 

pricepere îndreptate contra hrăpăreţei Tiranii a Ca- | 
  

1) Neuelfr, Presse 13 Iulie 1912. : 

E Nica. E 6:



pitalului, atât de adânc înrădăcinat în Țara sa —' 
Profetul ;„Nouei Liberiăţi”, cu înaltă inspiraţie şi cu 
un desăvârșit Altruism, le aplică lovituri puternice 
cu frânghia împletită — nu numai precupeţilor de 
pasări din Capişie, ci şi Anilor şi Caiafelor, îmbrăcaţi 
în odăjdii de. aur, şi cu vorbe dulci şi uncluoase în 
gura lor(!). e | E 

„ Tirania împolriva, căreia ne luptăm noi acuma” 
zice Wilson, „este acea stăpânire, pe care au pus'o a- 
„supra Legilor, asupra Parlamenielor şi asupra Jus- 
„lijiei noastre o seamă de Grupuri, care nu reprezintă 
„Poporul, şi. ale căror scopuri —sânt numai: propriilor 
„lor foloase. | | 
E „Noi dăm lupla în contra conducerii afacerilor 
„„Nnoasire publice şi a unui fel de Legislaţie, care sânt 
„supuse aslăzi unor anumite Coterii particulare de 
„Capilalişti. Noi ne ridicăm împotriva înlănțuirei A- 
„Paratului Politic cu aceste scopuri parliculare egoiste, 
„ne luplăm în contra exploalaţiei poporului prin Instru- 

- „.meniele polilicei şi ale Corpurilor Legiuiloare— fiindcă 
-amM văzul adese ori până acuma, că Guvernul nostru 
„Sub presiunea acestor influenţe, a încelal să. mai fie 
„un Guvern. reprezentaliv, a încelat să fie un Guvern, 
„Care să reprezinie 'poporul şi s'a făcut un. Guvern, 
„care represinlă numai Interesele Particulare, stăpânii 
„sJiind de câleva anumite Organizaţii Polilice, asupra 
„cărora poporul nu poate aveă nicio influență 3). | 
+ „Roate-fi oare deslegată chestia Tarifului în 

„favorul poporului, dacă în Washington Sfetnicii prin- 
„cipali sânt partizanii Monopolurilor?....... | 

„Este încă o mare chestiune, care se impune, 
„acea a cuceririlor din lăuniru —Mânele care se lun-. 

  

  

1) W. Wilson, pag. 68.
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„„gesc spre a ne secuestră pădurile noastre, mânele, 

care vor să ne împiedice în exploatarea râurilor 

„„noastre celor mari și împrumulătoare de energii, sau 

„„care vor să le păstreze pe acestea numai. pe: seama 

“lor, braţele acele, care se întind: spre inima pămân- 
„slului, căutând să pună stăpânire pe acele mari bo- 

„„Băţii, care sânt încă ascunse în Alasca şi în alle: Te- 

„rilorii ale incomparabilelor noastre State — —ori unde 

„veţi aruncă privirile veţi zări întinzând şi ghiarele 
„„colropiloare de Monopolizare. 

„„Să mai stea oare. și pe viitor acești oameni | 
„„cu umerii lor alăluri de numărul Guvernului. şi să 
„ne dea sfaluri cum să ne apărăm — să ne „apărăm 
„tocmai în contra lor? 

„Guvernul Statelor-Unite are mari probleme 

„de resolvat, probleme, care pot fi însă resolvate 
„numai, dacă fiecare bătaie de puls a. Guvernului va 

„[i în deplină polrivire cu ritmul nevoilor şi al dorin- 
„telor îniregului popor American 1)”. 

„Acţiunea Capilalului celui mare trebuieşte neu- 
„„Dărat să [ie supusă publicităţii, întocmai ca şi condu- 

„„cerea Polilică. Aceia cari se folosesc de aglomeraţiile 

„„mari: moderne de Capilaluri, adunate prin emiteri de. 

„Acţiuni şi de Obligaţiuni, acei, cari beneficiind de a- 

„„ceslea, adună reserve pentru dânşii, — trebuiesc să fie 
„obligați să dea publicului Socoleală, trebuiesc să fie, 
„consideraţi respunzălori, întru cât priveşte. melodele, 

„de care se slujesc în Adminisiraţiile lor şi în exploată- 

„[iile, pe care le fac.” Ei trebuiesc să [ie răspurizălori. 

„„faţă de marile Comunități, care, în fapl, sâni colobora- 

„torii lor — aşă încât mâna publică regulatoare (a Sta- 
  

1) W. Wilson, pag. 85.
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„lului) să i poată ajunge cu uşurinţa oricând, şi ca în- 
„treaga alcătuire comercială a lor, să fie. pălrunsă de 
„sentimentul 'respunderei, pe care o au. — 

„Dacă nu este nimic de ascuns, alunci pentruce 
„Ocultism? Dacă este o afacere publică, pentru care 

„cuvânt să fie tractată în ascuns? Dacă este vorba 

„de îngrijirea unor afaceri generale, atunci pentruce 
„să nu se iasă cu ele la lumina zilei? 1). | 

| „Oricine şiie că Corupţia prosperează numai 

„în cuiburi secrete şi că Juge de lumina soarelui. 
;» Trebuieşie să se înfeleagă : că 'dela ascundere 

„până comilerea unei fapie nepermise, nu esle decăt 

„un pas. 
„Şi: din această causă sânt datori oameni 

„politici, acei cari sânt cinstifi, precum şi Conducă- 
„torii Trusturilor noastre, să strămute activitatea a- | 

„„cestora în plina lumină a zilei, și sânt datori să facă - 

„aceasta, chiar în interesul bunei lor repulații. 

| „Povestea Irlandezului—care a fost văzut că 

„„săpă la peretele unei case: Pat, ce faci tu acolo? 

„Jacă fac loc înlunericului să iasă din pivniță”. 
„Aceasta este problema noastră, voim să fa- 

cem- să iasă înlunericimea din pivniţă 2).- 

Un cuvânt îrică a lui Wilson cu privire la Cre- 
dit. — Un cuvânt mare, și care a resunat puternic în 
toate Statele-Unite, deșteptând lumea asupra marei - 
primejdii, care ameninţă pe toți prin covârşitoarea 
puiere a Trustului Băncilor.:" Ă 

„Monopolul cel mai mare în această Țară este 

;x>Monopolul Creditelor celor mari”.. 
„Pe câtă. vreme va există acest Monopol r nu 

1) W. Wilson, pag. 109. 
2) W. Wilson, pag. 112.
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„poate fi nici vorbă măcar de libertatea noastră străveche 
„ŞI de desvoltarea energiei individuale spre progres. . 

„La oricare Națiune, Industria mare primeşte 
sun caracter: deosebit prin sistemul, cum este organi- 

„„zat Creditul ei. - 

„Sistemul Creditului nostru este organizat în. 

„aşă fel, încât el se concenirează numai în mânele câlorva 

„oameni. , , 

„De aci urmează că desvoltarea Naţiunei noa- 
„„sire şi toală aclivilalea noasiră esie pusă numai în . 

“ „„mânele acestor puţini oameni, cari cu necesilate — 

„oricât de cinstiți ar fi, şi oricât de devotați binelui 
„„public—vor concentră totuşi alențiunea şi interesul 

„lor mai ales asupra acelor mari Inireprinderi, în care 

„şi-au aşezal, ei, bani lor, şi ca urmare, vor trebui. — 

„cu Jataliiate — să îngusteze adevărata libertate €co- : 

„„nomică şi s'o nimicească. - 
„Aceasta este cea mai însemnată din toate ces- 

„liunile de astăzi şi,— ei trebuiesc să i se devoteze toți 

„bărbaţii de Stat, 'cari au serioasă voinţă să slujească 

„; Viilorul depărlal şi adevărata libertate a omenirei”. 
„Trustul Banilor, sau mai exact Trustul: Cre- 

„dilului, cu al cărui studiu au început și Congresul 

„a se ocupă, nu este un basm, nu este o creațiune a 

„fantaziei. El este un Trust ca oricare. altul. . 
„Eu, însumi, am constatat, cum o seamă de oameni 

„au fost sugrumaţi de acest Trust al Creditului. 

„Eu singur am văzut, cum acei oameni au 

"fost eliminaţi din viața” afacerilor “prin Wallsireel 

„(Strada Băncilor în New-York), cum au numit ei 

„„Trustul—fiindcă acest Trust a găsit că acei oameni 

„îl stânjenesc şi prin urmare n'au voit să îngăduia- 
„scă concurenţa lor. | 

„Pericolul cel mare. pentru. Țara noastră nu
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„este existenţa în sine a acestor.mari Corporaţii, oricât 

„de mare ar fi acest pericol, — ci primejdia cea mare. 
„seste constiluirea înlr'o Corporajie singură a acestor 
„mari Corporaţii, înlănțuirea înire dânsele a tuturor 
„„Corporațiilor, legarea Drumurilor de îer, a Intre- . 

„prinderilor Industriale, a Minelor celor mai mari, 

„Şi a Intreprinderilor celor mai însemnate pentru des- 

„voltarea puterilor naturale ale Apelor. Prin per- 
“„soanele Administratorilor lor şi prin aceia, cari sânt 

„legaţi cu lungul șir de Consilieri de Administraţii, 

„aceste Combinații ajung să îie „o comunilaie de in- 

„„lerese'” mai pulernică, decât oricare Corporaţie sin- 
„gulară, pe care ne-am. putea-o închipui, şi care ar 

„lucră pe faţă. 

Organizaţia afacerilor s'a „centralizat în Ame-! 

rica cu mult mai tare, decât Organizația Polilică a 

acestei Ţări !). 

„Sânt Combinații, « care se întind peste teri- 

„torii mai largi, decât acelea ale Statelor chiar. Ele 

„cad sub regimul unei multiciplilăți de Legi, mai nu- 
„„meroase' decât acele, la care este supus un cetăţean, 

şi cu bugelele lor întrec chiar bugetele. deosebilelor 
„Stale—ca urmare ele exercită o mai însemnată înrâu- 

„tire asupra vieţei şi a bunei stări ale unor comunități 
„de oameni mai însemnate, decât Statele Confederate. 

„Viaţa de Afaceri centralizate au. alcătuit Or- 

„ganizaţii gigantice, care cuprind toâțe Statele Uni- 
„unei, şi care, ca lărgime a sferei lor, nu aualt seamăn 

„decât pe însuşi Guvernul Federal 2).. 

„Nu încape. îndoială că. Organizaţia întrun 
„stil mare a comerțului este astăzi necesară și naturală. . 

  

1) W. Wilson, pag. 156. 
2) W. Wilson, pag. 156.



| „Dar această desooltare a afacerilor este cu totul 
„altceva, decât desvoltarea Trusturilor. 

„„Irusturile nu s'au născut şi n au crescut ș „prin 
„„sine înşi-le. i - 

"- Ele. au fost create în mod antiieial. | 
„Ele 'nu s'au format prin procese naturale, 

„ci au fost făurite prin voinţa, prin puternica şi ho- 
„tărita stăruinţă a unor oameni, cari în lumea afa- 
„cerilor au fost mai puternici, decât vecinii lor, şi cari 
„au voit să 'și asigure o Situaţie de Stăpănilori faţă 
„de concurenţa lor 2). 

„Ce ne rămâne de făcut este o mare lucrare, | 

„„care nu se poate întreprinde fără o matură reflecţie, 

„iar nicidecum cu inima uşoară. Este să descurcăm 

„aceste ,„Comunilăţi de Interese”! 

„Orice cale, pe care vom alege-o" în tractarea. 

„Corporaţiilor singulare, care “țintesc la restrângerea 
„liberului comerţ, avem convingerea, că nu ezistă 

„nici o Corporaţie, întrucât ea ar fi declarată pe faţă, 

„care să fie aşă de puternică, încâl să inspire teamă 

„Statelor-Uriile. : 
„Dacă însă se vor alia toate Corporaţiile, Şi 

„dacă acea Corporaţie, care se va formă astfel, nu 

„va puteă fi atacată prin nicio Lege, dacă ea nu va 
-.. „fi nimica alta, decât o identitate de persoane sau de 

„interese, — atunci ne vom găsi înaintea unui. ceva, - 

„care poate să înspăiminte şi pe Guvernul Națiunii: — 

»„Pe acest ceva trebuiește să'l analizăm, să'l discompu- 

„nem, însă cu prudenţa, cu resoluţie. şi cu tenacitate”. 

| „Sântem ajunși la o răspinle pe calea desvol: 
„stării noastre. 

„N avem numai unul, două sau trei, ci avern 

1) W. Wilson, pag. 143-156,
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„multe Monopoluri primejdioase în Statele-Unite. 

„N'avem numai unul, două ci multe câmpuri, în care 

„„a ajuns aproape imposibil să se accentueze un om 

„independeni. 
„Avem mărginiri ale Cr editului, avem restrinsă 

„putinţă de a câştigă, — şi orice e desvoliare este stân- 

„jenită la noi. - 
„Am ajuns să avem un Guvern din cele mai 

;rău conduse din toată lumea  civilizală, guvern care 

„supus unei siluiri din partea - altora, guvern, pe 
„care nu-l conduce opinia liberă și convicţiunile ma- 
„jorităţii cetăţenilor, —ci care este condus de părerile 

„şi de voinţa câtorva oameni, cari aceştia sânt î în fapi 

„stăpânii noşiri 1). . 
„Scopul, pe carel urmărim, este : restaurarea 

Libertăţilor noasire de odinioară. 

_ „Voim să lucrăm într'ăcolo, ca Monopolurile .. 

privale să ție oprite prin Legi şi ca să fie făcută impo- 

sibilă crearea oricărui Monopol pe viilor. | 

Voini ca să înceteze. oprimarea Spiritului. de 

înireprinderi nouă, de orice fel ar fi, şi voim ca gene- 

rația, care se desvoltă acuma—să nu aibă trebuinţă de 

a [i protiguită de Trusturi milostive, — ci să 'şi poală 

Jorma viața sa, după a sa proprie voinţă. 
Un singur, unic, mijloc. ezistă. spre a face o 

Țară liberă—şi acel mijloc este: să îngrijeşti ca sub 

fiecare pieplar, să bată o inimă liberă, şi încărcată cu 

speranţe. i 

| Eu, unul, mai bine aşi muri:de foame, ca om | 
liber, decât să fiu hrănit după caprițul. acelora, cari 
au organisat Industria Americană, aşă cum le a plăcut 
lor” — (! )- 

  

1%. Wilson, pag. 166.



N 
A 2 89 — 

__+ In baza acestor declaraţiuni -de principiile, 

“care!l conduc şi în temeiul acestor angajamente, pe care 

le-a luat. Woodsow Wilson a fost ales la 5 Noembrie 

1912 Preşedinte al Slalelor-Unite prin voturile „Pro- 

gresiştilor”, atât Republicani, cât şi Democraţi. 

La 3 Martie 1913 a fost înstalat în White 

House-ul din Washington, şi la 8 Aprilie 1913 a des- . 

chis Sesiunea :exlraordinară 'a Congresului cu acest . 

Mesagiu, prin care anunţă Programul său de guver- 

- nământ. Ra 

| „Toată Ţara este convinsă că Tazele Tari- 

„„Jului nostru Vamal irebuiesc să [ie modificale. Aceste. 

“Taxe trebuiesc să fie puse în acord cu schimbările 

„fundamentale ale îniregei noastre -vieţi economice în 

„timpul "generaţiei din urmă. . - | 

„Pe când înfăţişarea metoadelor vieţei noastre 

„Industriale şi Comerciale, fără îndoială s'au schimbat, - 

„Articolele din Tarif au rămas aceleaşi,:cum au fost 

„mai "nainte, au continuat să meargă înainie lot în 

„aceiaşi direcţie, care li se dăduse -atunci, când nu 

„existau marile împrejurări, în care se 'desvollă astăzi 

„„Induslriele noasire. 

„Este datoria noastră să punem aceste Taxe 

„în potrivire cu împrejurările de astăzi. 

„Cu cât vom face aceasta mai de grabă, cu atât 

mai curând vom scăpă de neajunsurile, care isvo-. 

„răsc din starea lucrurilor actuală, şi cu atât mai 

curând oamenii de afaceri vor fi liberi să 'şi urmeze 

calea lor, după legea firească (legea libertăţii în afa- 

„ceri), în loc de a se conduce după dispoziţiile cuprinse 

„în Legiuiri şi întocmiri artificiale. e 

„Am văzut -Legiuiri Vamale, care s'au depăr- 

„tat în zilele noastre foarte mult, într'adevăr foarte” 

„mult, din câmpul, în care prosperitatea noastră ar
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“li aflat o desvoltare normală şi o stimulaţiune tot 
„asemenea. Nimenea, care priveşte Japtele drep! în fața 
„lor, sau cunoaşte câleceva. din lucrurile, care se ascund 
„în dosul suprafețelor de acțiune, nu se poate înşelă 
„asupra principielor, pe care a fost întemeiată Legis- 
„lația noastră vamală în vremea din urmă. 

„Noi am trecut de mult dincolo de : modesta 
„idea a protecțiunei Induslrielor unei Ţări, şi am înain- 
„tat cu îndrăzneala mereu înainte spre idea că a- 
„ceste Indusirii. ar aveă dreptul la o directă palronare 
„din pariea Guvernului. 

„Intr'o - vreme, —timpul este aşă de depărtat, 
„încât oamenii, cari fac astăzi politică activă, cu greu 
„îşi vor aduce aminte condiţiunile, care premersese 
„acelei epoce —s'a crezut de cuviință să înscriem 
„în Tariful nostru acele articole, pe care ei însuşi, fie- 
„care grup de fabricanți sau de producători, le credeau 
„că li sânt necesare spre a păstră, în fapt, exclusiv 
„pe seama lor înireaga noastră piaţă în contra tutulor - 
„celorlalte părţi ale lumii. 

„Cu ştirea noastră, sau fără să ne dăm seamă, 
„am înjiințat astfel o seamă de privilegii şi de scutiri 
„faţă de oricare concurenţă, în dosul cărora a fost uşor 
„„Să se organizeze, tocmai prin mijlocul vreuneia din 
„„Jormele nedesăvârşite de Combinații, Monopolurile, pe 

"sacâlă vreme nimic nu este normalizat, nimic nu obligă 
„Jormaţiunile să fie supuse unei examinări, dacă sânt 
„şi de un real folos economic în. lumea noastră a ma- 
„rilor afaceri, ci cu toate merg numai după aranjamente 
„concertate. . | Sa | a 

„Singură numai aplicarea unor principii nouă 
„în acţiunea noastră, ne va puteă scăpă de o încre- - „menilă cristalisaţie finală a Monopolurilor şi de per- 
"„„derea desăvârşită a tuturor ' influențelor, care îndem-
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„nează' la întreprinderi, şi care le ţine. pe fiecare din 

„acestea în viaţă. Se Da 

| „Este uşor de înţeles: care trebuiesc să fie a- 

„ceste principii. . . | 

_Trebuieşte să. desființăm lot ce poale să aibă 

„asemănare măcar, cu' un privilegiu, sau cu orice fel 

„de avantagiu. arlițicial şi să punem pe oamenii 

„noştri de afaceri, precum și. pe producătorii rioșiri 

„supt necontenitul imbold al necesităţii de a fi harnici, _ 

„„iconomi' şi întreprinzători, iscusiţi luptători peniru 

„supremație prin concurenţă, muncitori mai. buni, şi 

„negustori mai buni, decât oricare alții din toată lumea. — 

„Afară de taxele pe articole, care noi nu le 

„producem, şi pe care probabil nu putem să le pro- 

„ducem, şi afară de taxele, puse pe obiectele de lux, 

„şi numai în vederea venitului, pe care "1 produc ele— 

„Scopul Tarifului nostru trebuiește să fie de aci 'ma- 

„inte : concurența efectivă, ascuţirea minţei Americane 

„prin lupla purtată cu agerime faţă de. întregul rest 

al lumei 2). — | 

In aplausele adevăraţilor ;,lubitori de Pro- 

gres” şi cu aprobarea entusiastă a tuturor oamenilor 

de. bine, Preşedintele Wilson a început pregătirile 

pentru. punerea în lucrare a programului său, mai în- - 

“tâiu de toate prin depărtarea dinprejurul lui YVhite- 

House și a Congresului, a multora din puternicele, până 

atunci, influenţe răufăcătoare. i 

| “ S'a pus în lucrare cu harnice, de asemenea 

adunarea materialului trebuitor pentru  radicalele re- 

forme promise. . Sa a 

Proiectele Legilor de Sanare ar îi fost presin- 

  

.1) The New-York Times, 9 April 1913.
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tate de sigur Congresul, până astăzi, şi fără "'ndoială 
Sar fi pus în mișcare Aparatul pentru Modificarea 
“necesară şi a Constiluţiei spre ajungerea scopului ur- 
mărit, —dacă n'ar fi intervenit o seamă de mari eveni- 
mente împiedecătoare : Chestiunea Canalului de Pa- - 
nama, Sbuciumările din Mexico şi apoi groaznicul 

- Răsboiu Mundial, care a încurcat toată viaţa ecorio- 
nomică a tutulor Naţiunilor mari și mici şi prin ur- 
mare şi ale Statelor-Unite din America.! 

La 1916 expiră Mandatul de. Preşedinte a lui 
Wilson, şi dacă va fi reales pentru un nou period—cum 
sânt toâte probabilitățile, — el va aveâ putinţa şi li- 
niştea trebuitoare, să realizeze reformele sale. 

Insă chiar în casul, când nu ar mai fi reales, 
totuși rădăcinele plantate de el cu alâta devotament, . 
curățenie de cugel şi adevărătă pricepere, nu vor mai 
putea fi distruse de nimeni — și vor da roadele lor, 
atât pentru Statele-Unite, cât şi pentru întreaga lume 
şi pentru adevăratul progres al vieţei economice să- 

„_mătoase în general. | a 

 



ANGLIA. —:In Anglia Concentrările Indu- 

“striale au avut, şi au încă şi astăzi, un caracter cu 

totul deosebit de acela al' Trusturilor şi al celorlalte . 

Combinații din America. | Na 

"- Causele, cari au. determinat această fundamen- 

tală deosebire sânt următoarele : A 

1) In prima linie n'a existat în Marea Britanie, 

şi nu ezistă nici până astăzi, un “Tarif Vamal Pro- 

tector, excesiv. i | A 

Lipseşte acolo acea „mother of the Trusts”, 

_cum a numit'o Havemayer, Preşedintele Trustului A- 

merican al Zaharului în deposiţia lui dinaintea lui 

United States Industrial Comission. | ati 

_ Industria mare Engleză a învăţat dela început 

să umble, şi umblă și astăzi, numai pe picioarele ei pro- 

prii, fără ajutorul nici unor cârji de” Vamă, sau alle 

Javoruri din partea Statului. | | 

Ea şi-a câştigat, şi-şi păstrează, un loc de frunte 

în lumea întreagă numai prin vrednicia şi prin age- 

rimea de minte a celor, cari o practică şi o conduc. 

2) In Regatul-Unit Common-Law-ul”' a fost - 

aplicat fără nici o şovăire, şi a fost desvoltat de Ma- 

gistraţi, absolut integri, şi conştienţi de mare şi nobila 

lor misiune de a apără interesele publice. o
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Ei au -declarat într'un mod statornic, că orice 
Monopoluri, sau alcătuiri asemănate Monopolurilor, 
sâni: împotriva Legii, nepermise de Common-Law, 
şi trebuesc 'imediat desființate —chiar şi alunci, cân 

"ele ar fi fost hărăzite de vre-un Rege chiar. . | 3) Au intervenit-apoi, în deosebi dela finele Se- colului trecut şi dela începutul Secolului acestuia 
câtevă Legiuiri — nu mulie, dar bine chibzuite şi 
clare, — care constituesc puternice zăgazuri de apă- 
rare în contra multor porniri de jaf şi de acapărări, cum sânt cele practicate în America şi în unele din 

„Statele Continentului nostru astăzi încă nesupărate. — 
In fruntea acestor Legi privitoare la Socie- 

tăți („Companies”) sânt : „Companies Act din 1900” (Viet. 48) şi ;xCompanies Acts din 1908” (Ed. 7). 
Aceste Legiuiri impun 0 minuțioasă publici- iale tutulor Societăților, atât în privinţa constituirei lor, cât şi cu privire la întreaga lor gestiune în tot 

timpul cât există. - e 
| Se mai impun în deosebi Ezperţi Socotitori 
publici şi juraţi, cari trebuiesc să verifice toate Apor- 
lurile, care se aduc la constituirea oricărei Societăţi - sau Combinații. | Si 

„Tot acești Experţi trebuiesc să verifice, pe jură- mântul lor, toate Bilanţurile, pe cari le prezintă ori care Consiliu Adunării — şi toți Consilierii de Ad- minislraţie sânt personal şi integral respunzători, faţă! cu oricine ar fi fost prejudiciat prin arătările semnate de ei..— | , E Pa 
= Nueste loe prin urmare pentru gluma de „Adu- nări generale descărcătoarec. | NI o 4) In Marea Britanie” există şi un Parlamenl, care vroind să fie respectat şi. de Coroană şi de toți Celăţenii, începe prin a se respectă, el singur pe sine.



Politicianism pe pricopseală nu se tolerează 

Şi îndată ce s'a încercat, a tost grabnic reprimat, spre 

. 

apărarea cinstei depline a tuturor celorlalți membrii 
ai Parlamentului. 

__5) Mai există şi o Administraţie publică, în 

mare partie aulonomă, recrutată cu severe. garanţii . 

de onestitate şi. care lucrează sub deplinul. control 
al tutulor “cetăţenilor (Tax-Payers), constituind cu 
drept cuvânt, mândria tutulor . Britanilor din Rega- 

tele-Unite. 
Ingrădite cu aceste garanţii, au putut să fie 

desvoitate, într'un mod sănătos, concentrările forţelor 

de producţie, cerute de irebuinţa zilelor de astăzi. 

Ce priveşte îndeosebi Monopolurile şi Acapă- 
rările, chiar şi atunci când. unii 'Legiuitori au şovăit 
întru cât-va, Magistraţii au adus grabnică şi hotă- 

rîtă îndreptare, cu marea Autoritate a lor. . 

Este de remarcat, că deşi Anglia a fost singurul 

Stat Occidental, care n'a adoptat Dreptul Roman: pe 

de-a întregul, a fost totuşi acea-'Țară, care, în praclică, 

a aplicat mai cu sirăşnicie principiile lui cele din urmă cu 

privire la ,Dardanariatus” şi orice fel de Acaparări. 
Liberlalea deplină a comerţului a găsit în Ma- 

gistraţii şi în Administraţia Britanică cei mai convinși 
şi cei mai zeloşi apărători. 

Incă din primii ani ai Sec. XVII, când aca- 

parările încep să. se înrădăcineze în Statele conti- 
“nentale, Magistraţii Angliei opun o' îndărjită împo-. 

trivire luturor Monopolurilor şi oricărei slănjeniri în 

mișcarea firească și liberă a comerţului. 
_;„0 deciziune Judecătorească din 1602 declară 

„nule toate - Palentele Regale, chiar acele care au fost 

„„hărăzile, în număr mare mai ales de Regina * Eli- 

„„sabela, constiuind Monopoluri pentru unii particu- -
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»slari, şi unele Societăţi, drept răsplată pentru anu- 
„„mite servicii aduse de ele. a 

„Legiuirile din .1623 (20 Iames '1) declară 
-»apoi că este contrară Legilor de până acum ale Re- 
„gatului, şi prin urmare este” nulă -şi nevenită orice 
„constituire a oricărui Monopol,. care ar cuprinde în 
„Sine vreo mărginire în general. a libertăţii comerțu- 
„lui, fie că s'ar întemeiă pe vreo donaţie Regală, 
„fie că s'ar întemeiă pe vreo convenţie 1). 

| „In privinţa Coaliţiunilor şi Acaparărilor au - 
„fost hotăritoare în Anglia până la finele Sec. XVIII 
„„Slalulele” - cele vechi : ale Regilor. Eduard VI şi 

Iacob I. 
„A fost declarat oprit de Eduard VI de a | 

ieşi înaintea negustorilor, care ar veni să aducă ar- 
„ticole de îndestulare la piață, precum şi de a-i depărtă . 
„„din pieţe, sau de a-i. obligă să urce prețurile lor. 

Aceste opriri erau amenințate de pedepse 
«foarte aspre. . 

" „Persoanele, dovedite că sau făcut vinovate . 
;;de vreo acaparare, erau pedepsite cu închisoare şi 

„în cas de recidivă—li se taie o ureche 2 
»O altă Lege—28 George III—declară nulii: 

„Şi pedepsește : înfelegerea între 5 sau mai mulfe per-..: 
„„soane spre a cumpără sau-a vinde cărbuni, 

;„ Tribunalele au urmat necontenit principiul, că 
„înfiinţarea de Monopoluri este contrară lui Common 
„Law, chiar şi atunci, când nu ar fi pus deplină stă- 
„Pănire pe întreaga cantilate a unui product în fiinţă, . 
„Sau pe cea mai mare parte a acelei. mărfi; că este 
„deajuns dacă acel acord se întinde asupra unei can- 
TD Ă 
1 B .umgarten n. Meszleny, pag. 276. - 

2) Baumgarten u. Meszleny, pag. 276.  
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„„lităţi din marfă, a cărei posesiune pune pe aceia, cari 

„dispun de dânsa, în poziție să urce preţul, după a lor 

„trebuinţă, la un timp anumil şi într'o anume localitate. 

| „De Ordonanţa Regelui George III (12 George 

„„I11), prin care se desființă delictul de ,„forstelling”, 

„regraling”, engrossing'” — Curțile simplu nici n'au voit 

„să ţie seamă ca țiind contrare. lui Common Law D 

„La 1800 încă Lord -Kenyon și-a întemeiat 

„una din Deciziunile sale pe acelaşi principiu, şi a- 

„ceastă Decizie are până. astăzi încă. însemnătatea 

„unui „leading case”. a - E 

„Deşi numitele Legi vechi au fost derogate 

„în cursul Secolului al XIX-lea (Conf. „778 Victoria 

3,Ch. 24), totuşi Curțile păstrează încă cel puţin prin- 

- sscipiul lor. Ma e | 

„Ele declară nule orice fel de înţelegeri, care 

„ar aveă scopul unui „general restraint. of- trade”, —. 

„adică care ar voi să excludă cu desăvârşire libera 

„concurenţă şi -să înfiinţeze un Monopol general. . 

„Lord Chief Instice Erle a declara! la 1888 în 

„, Parlament : că orice restrângere nelegală a liberului - 

„comerţ cade sub. definiția deliclului de „Conspiracy 

„şi Curtea Queen's Bench (Curtea Regală de Apel) 

„sa pronunţat contra unui Cartel de proprietari de 

- „corăbii, care încercase să înfiinţeze un monopol. Am 

„constatat zice Curtea că adevăralul scop al unor ase- 

„menea însoțiri nu eră sprijinirea cuviincioasă a intere- 

„selor membrilor ei, cio sistematică desființare a oricărei 

- uconcurențe, şi prin urmare avem a [ace cu o vătămare 

„a Dreptului, care cade sub prevederile Legii” 2). | 

La finele Secolului trecut, cu ivirea noului fe- - 

-1) Baumgarten u. Meszleny, pag. 276. 

."2) Baumgarten u. Meszleny, pag. 277. 

- 77, Nica. | NE | pi
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nomen al Concentrărilor cât mai mari, cerute de e- 
voluţia economică, s'a simţit și în Anglia trebuinţa 

unor. Legiuiri speciale, care să reguleze constituirea 

și activitatea -unor asemenea Insoţiri și Combinații 
„de orice fel. 

La 1900 s'a promulgat Legea „„Amendaments 
10 îhe Slock Corporation Law, al cărui scop a fost, după 
I. W. lenks, să i facă obligatorie o publicitate cu „mul! 
“mai. mare” 1). . 

„In Anglia” adaogă Colliez, ca urmare, „re- 

„gulele "comerciale existente sânt mult mai. stânje- 

„nitoare pentru promoterii de Trusturi. Legea cere ca 

„toate Coniractele, care privesc la cumpărarea unui 

„Jond de comerţ sau a unei întreprinderi Industriale 

„(Usine, instalaţiuni, terenuri, brevete, etc.) să fie 

„depuse în Birourile iui ,, Registrer of Ioint Stoci: Com- 
„Danies —unde să sleă la disposiţia publicului. A- 

„„ceasia expunere să cere spre a împiedeca întrun mod 
„destul de serios pe 'financiarii, cari presidează la 

„înființarea unor. asemenea grupări, de a urma obi- 

"„ceiului, pe care] au de a umflă aporiurile, Societăţi- 

„lor, care se înglobează la olaltă 2). o 
In Anglia forma de Combinații” n'a pricinuit 

„acele mari neajunsuri și w'a fost împreunată cu acele. 
- vexageraţii de capitalizare ca în America de Nord. 
„Lucrul acesta este împiedecat chiar prin Legea. So- 
“„cietăţilor pe Acţiuni din 1900, care permite trans- 

- „miterea - Intreprinderilor numai cu întervenţiunea 
„Experţilor prețuitor juraţi 5). - 

„Legea Englezească zice Colliez „mai cuprinde 

1) 1. W. Ienks, pag. 248. 
2) Colliez, 199. | 

3) |. W, Ienks, pag. 218,  
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„Încă. uriele prescripţiani în - deajunș de aspre . cu pri- 

„„vire la „Prospecluri”, şi cere să fie desluşit pe deplin 

"ce comisioane aui :fost- plătite la. intermediari ?). | 
tu „Oricare. Prospect va-trebui să cuprindă enu- 

„„merarea contractelor :celor mai: însemnate cu indi- 

„caţia tutulor persoanelor, care sânt. părtaşe, a- datei, 

- „când au' fost încheiate contractele, :a locului. unde 

„să poală luă cunoştinţă de ele, precum şi arătarea 
„oricăror altor fapte, pe care Legiuitorul le-ar mai 
„crede de importente spre a cere publicarea . lor..... 

„Am văzut că principala cauză, care a deter- 

„minat majorarea: Capitalului, cum s'a făcut obici- 
„nuit de Trusturi,-a fost necesitatea de a plăli acelor 

„„Induslriaşi, a căror participare eră dorilă, aportul 

„„pe care ?] aduceau, cu un pref mult peste reala lui va- 

„loare, şi că mijlocul, care s'a întrebuințat spre acest . 

„sfârşit —(fiindcă valoarea activului pipăibil nu pu- 
„tea să fie prea mult exagerată), a fost adesea evalua- 

„„rea cu un preţ excesiv de mare a lui „good will” (Cli- 

„»;entela), a Brevelelor, pe care le posedă a Mărcii Fa- 

„;bricilor, a toi ce nu puleă să fie riguros prețuil.- 
„Prospectul -trebuieşte să menţioneze numele 

„şi. adresele tutulor vânzălorilor şi sub-vânzătorilor, 
„precum şi- sumele, pe care va trebui să le primească 
„fiecare dintre ei, fie. în numerar fie în acțiuni sau 

„obligaţiuni... şi pe deasupra încă, spre a oferi o bază 

„de apreciare, spre a permite apreciarea dacă preţul 
„plătit n'a fost. prea urcat, va trebui să se mai arăle 

„în Prospecl şi Transacțiunile, al. căror obiecl au fosl 

“1 Această Lege a împiedecat în Anglia tnlitnţarea de înire- 

prinderi „supl obroc“* cum s'a întâmplat cu celebra „Bancă de 

Bucureşti“ și încă cu alta la noi, majorindu-se, întrun „mod scan- - 

"dalos capilalurile aportale, . -
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„proprietăţile cumpărate — Înainte” de a lor achiziţie de 
„cătră acelei cumpărători 1). | 

„Intre sistemul Legislaţii Englezeşti. şi al "celei 

„Franceze, mai observă Colliez, există următoarea mare 

„deosebire ; „Sistemul Legislaţii Franceze, astăzi. în 

„vigoare, care a reglementat . cu îngrijire verificaţiu- 
„hea Aporturilor, precum și Adunările generale consti- 

„tutive, să pare că a fost combinat în așă fel, ca să 
„nu le. dea acţionarilor decăl garanții posterioare, după 

„ce a fost formală Societatea. 
"-„Cu totul altul este Spiritul, care dominează 

„Legea „„Englezească din 1900, —Lege, care deşi va mai 

„puteă fi încă perfecționată, este însă cu mult cea mai 

„complectă, care a fost edictată în această materie. . 

„Ea are drept principiu mai mull să prevină, . 
„decâ! să pedepsească—şi caută nu atât de mult să 
„distrugă vasa escrocilor, căl să facă să dispară 1 rasa 

„subscriilorilor ignorenți. 
„Ea se strădueşte să ofere Acţionarilor, nu ce 

„Legea Franceză, garanţii posterioare, ci garanţii an- 

„slerioare de chiar formaţia Intreprinderilor, enume- 

„„rând toale desluşirile, pe care va trebui să le cuprinză 

„Prospectul: ce se publică, şi care în aceiași vreme 
„sânt şi numeroase, și trebuiesc să fic precise 2). 

In cadrul acesta tot atât de frumos, cât şi de. 

- solid în aceiași vreme, s'a.desvoltat în Anglia” noul 

fenomen economic al Concentrărilor de forţe produc-: 
tive şi s'au organizat Falangele respectabile, care dau.- 
„lupta “dreaptă” atât între dânsele, cât şi lasă cu 
Străinătatea. 

„Vom cită numai! câtevă i pilde, de mari “Orga- 

  

1) Coliicz, pag. 522. .-: 

2) Colliez, pag. 519.  
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nizaţii, care—repetăm iarăşi, nu sânt bazate nici pe 

privilegii, nici pe favoruri bugetare sau Tarifuri pro- 

lectoare şi care lasă liberă, alături cu ele, Concurența 

oricăror Intreprinderi similare, mari sau mici. . 

Una din cele mai însemnate este Industria 

Morăritului. | N Sa 

„Acei, cari vor să-şi dea osteneala, să studieze 

„problemele Organizaţiilor Industriale” zice Macrosty, 

„vor găsi acest ram de Industrie extraordinar de 

„interesani, şi, din fericire, în privinţa acestei Industrii 

„sânt-accesibile pentru public cu mult mai multe in- 

„Jormaţii, decât sânt de obiceiu puse Ia - dispoziţia 

„lui, în alte Industrii mari, cu privire la Organizațiile - 

„lor interne. i a, 

“The National Associalion of British and Irish 

„Millers”, al cărei scop este să proliguiască şi să a-- 

„jute' prin toate mijloacele legale şi permise inleresele' 

„Morăritului în toate ramurile lui, şi să adopteze cele - 

„mai polrivile mijloace spre a-forma asociaţii locale în 

„toate părţile Țării, în legătura cu această Societate— 

„a lucrat dela fondarea ei, în 1878, cu tot zelul spre 

„atingerea Scopul ce şi-a propus *). | 

. „Rolul, pe care Va jucat maşinele în această 

„Industrie a fost foarte însemnat. a 

_„„Cu 20 de ani în urmă, a spus Leetham Pre- 

„şedintele acestei Asociaţii în Adunarea Generală din 

„3. Mai 1901, Industria noastră eră ameninţată să 

„fie: desfiinţată prin apăsarea concurenţei de afară, 

„şi aceasta eră urmarea numai a faptului că maşinile 

„noastre ajunsese să [ie învechite, şi fiindcă Americanii, 

„având mare agerime și vioiciune de minte au înțeles 

1) Macrosty, pag. 210.
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„că ircbuiesc să. schimbe maşinele. lor, îndată ce s'a 
„ajuns la corivenţia că'ele-nu se mai potrivesc cu vremea, 

„A noastră convincţie a venit; cum se întâmplă 
„adesea; cam. târziu, însă” am rămas stăpâni. pe:-po- 
„ziţia noastră—şi astăzi, fără nici uri ajutor din parlea 
„„Slatului sânlem în. stare să ţinem piept! concurenţei 
;soneste . din ajară. Cred. că sânteţi convinşi că nu eza- 
„gerez,. dacă spun că: întrucât priveşte .detaliele. me- 
scanice ale Morilor Britanice, . ne găsim destul. în stare 
„să n ne măsurăm cu „oricare altele din urme” 3). 

Asemănată mult; ca formă de Organizaţie cu 
Industra -Morăritului,: în: „„Combinaţia”: sa: specială, 
;sThe National Association of British and. Irish Mil- 
lers,”” —este 'o. altă mare organizaţie. de 'mari forţe In- 
dustriale—Organisaţia. în Industria Ferului. - .*. +=. 

Prin firea sa însăşi această Industrie a trebuit 
să dorească. un fel de „integrare 'sau un: îel de. orga- 

19 
nizăţie ,, Verlicală”, cum s'a mai numit. 

Să explicăm acești :termeni. O: Câmbinaţie « sau * 
| Amalgamaţie, sau-iun Cartel, se numesc.:„orizonfale, 
“când ele suni formale înlre mai mulți. producători con- 
curenţi între dânşii, cari toţi produc acelaş fel de marfă, 
iar „„ Verticale” să- numesc Combinaţiile, între Indu- 
Iriaşii, cari produc mărlurile în. diferilele stadii, unul 
Peniru celalt, irecând “fiecare: produsul său -:celuilali, 
spre. a-l. iransformă şi dânsul mai departe... : ... 
. "In nici o Industrie” zice. -Macrosty „nu..s'a 
„făcut:: mai -multe :Sindicate,: şi nu s'a : alcătuit 
„mai : multe Combinații, * în... toate - Țările. mari: :In- 
„„dustriale,: ca - în: Industria Ferului. Această: “Indu- 
„sirie mai este o slujiloare ca şi Cărbunele, a.iutulor 
;celorlalie Industrii. Prosperitatea acestora atârnă de 

1) St. w. Macrosty, 213.  
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„înflorirea ei, şi cercul mişcărei întregi'este modificat 
„„prin curbele fiecăreia din Industriile, la cari Industria 

„„ferului *i furnizează uneltele, instalarile şi maşinile. 

„Factorii, de cari atârnă prin urmare preţurile Fe- 

“„rului şi ale Oţelului, sânt, prin însăşi nalura lor, sus- 

„„ceptibil de un control şi nu trebueşte să ne suprinză, 

„că desvoltarea lor a urmat deadreptul în raport cu 

„evoluţia acelor mari unităţi, care erau Intreprinderi - 

„destul de mari, ca să impună respect concurenţilor, 

„destul de puternice să subpoarte strâmtoririle în 

„vremuri: grele prelungite, atât de concentrate, încât 

„să poată stăpâni o anumită parte a pieţei. “ 

| „Nu uitaţi că orice. Industriaș onest, cum am 

, „arătat vrea să aibă preţuri statornice atât la pro- 

„dusul său prim, cât și la desfacerea fabricatelor.- EI 

„nu.-vrea să facă joc de Bursă asupra: Cursurilor 

„schimbate. In tot cuprinsul Regatului Unit sânt 

„cam 101 Societiiţi cu Cuptoare aerate (blast îurnace), 

„cu O producţie trecând peste 9.000.000. “Tone de: Fer 

„în drugi şi 30 din ele sânt în Scoţia și -pe Coasta 

Nord-Estică, care prelucrează jumătate din întreaga 

„producţie. Există vreo 90 Insoţiri pentru producţie 

„de Ojel, dintre care vreo 28 au deasemenea cuptoare 

- „„aerate. : - | 

„Multe din districte au un fel de specializare ; 

„Scoţia şi Middlesbrough servesc Indusiriele de con- 

„strucţii navale, Yorkshire produce Ojelul greu, turnat 

„şi ciocănit, Plăci pentru armat, Şine de drum de fer, 

;sCuţitărie şi Maşinării ; Coasta de West produce Șine 

„şi Maşinării ; South Wels Şine și Tablă albă (tinichea) 

„Midland-urile produc Tablă neagră, etc. 1)... - 

In multe din ramurile Industrielor: desăvâr- 

'. 1) Macrosty 24. .
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„„Șite, mărginirea numărului lor a ajuns departe. 
„Vreo jumătate de duzină de firme fac Projectile, 
„iar acele, care fac închietorile de şine pentru Dru- 
;smurile de fer, deasemenea nu trec peste o duzină. 
„Pe de altă parte numărul firmelor, care fac Plăci 
„de .armat a crescut dela 2 la 5 Stabilimente . în | 
„„„urma comenzilor Guvernului, dar numărul lor este: 
totuşi uşor de condus. Cu cât unilățile ajung mai 
„rare, cu atât ele cresc în mărimea lor şi avem 
„Companii Industriale ca W. Baird et Co., cei 
„mai mari producători de drugi de jer în Scoţia, * 
„Carron. Co., cari împreunează cele mai mari Sta- 
»„bilimente de topitorie şi de turnătorie a. oțelului 
„din tot Regatul. Avem pe MM. Bockow, Vanghany 
met Co., din Cleveland, ale căror Capital în. Ac- 
iuni şi în Obligaţiuni se urca la 3.939.000 Lire 
„Sterl. (98.475.000 Lei). - - 

„__- „sTendinţa de a îmbrăţişă întreaga - linie. de 
„sslabricațiuni, dela materia primă până la produsul : 

„desăvârşit, ceeace se numeşte „„Integraţia. unei In- 
„duslrii“ a fost imprimată la industria Oţelului dela -. 
„început, şi a fost totdeauna nota ei caracteristică 
„din punctul de vedere al Studielor. E | 

»Maieşiri fabricanți din Scoţia şi Clevaland erau 
„ei însuşi proprietarii. minelor de fier şi de cărbuni, 

- „de care avem trebuință încă dela începuturile acestei * 
;;Industrii. Când s'au sleiț minereutrile „black-band”, 

„sMaiestri fabricanți de Oțel din Scoţia au “cumpărat- 
„„inine în Cumberland şi în Spania. In unele casuri . 
„mai multe companii (Societăţi) Britanice s'au combi- 
»nat împreună spre a exploată unele mine în Spania în. 
;sfolosul lor: comun. Mai ales este de notat „The Dun- 
„derland Ison Co., (Capital în a. 1906 Lire St. 2.250.000), 
„scare s'a înființat la 1902 spre a exploată.-prin mijlo- 

: 
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„cul patentelor lui M. Edison mine de minereuri în. 

„Norvegia. Sânt interesate 24 Companii Britanice în 

„această Intreprindere afară de acţionarii particulari Pi 

Paralel cu aceste organizaţii mari, libere, mai 

există şi alte - Organizaţii mai mici, tot atât de libere 

şi sub scutul aceloraşi Legiuiri, înțelepte şi deopotrivă 

de ocrotitoare pentru toţi. i 

Vom cită numai una din-Birmingham. Există 

acolo pentru Industria Ferului, de orice specie, un fel de 

Organizaţie, pe: care Macrosty o numește cu drept 

cuvânt, „Specijic Englezească”. - - - - | 

„Maieştri de fer, sau reprezentanţii lor, se în- 

„strunesc regulat în Târgul zilnic sau săplămânal, care . 

„se ţine în localul Bursei de Metaluri din Birmin- 

gham, şi acolo au ocasiune să. discute condițiunil- 

„pieței şi să schimbe părerile“ lor”. : 

„Dacă se face vreo încercare de a regula pro- 

„ducţiunea, atunci aceasta se face prin mijlocirea Or- 

„ganizaţiei locale, care este „The Pig Tron Trade As- 

" socialion”, —iar nu prin formarea vreunui Cartel Spe- - 

;cial”. | | „i 

„Această flexibilitate de organizaţie este spe- 

„cific Englzească” ?). | , 

- „Ea aduce foloase: Industrii locale și este mult 

preţuită .de muncitori. i | 

„Dar. cea mai instructivă descripţie a Organi- 

saţiilor deplin libere între producători Industriali este | 

acea, pe care ne-o prezintă Macrosty cu privire la Fa-. 

bricile de . Bere. e Ă o. 

Tot fără Scutul unui Tarif. prohibitor, sau al: 

„vreunor 'alte favoruri. dela Stat, tot fără Consti- 

Ș 

1) Macrosty, p. 25. 

1) Macrosty; pag. 57.
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imiri Monopolizatoare şi conspiratoare, ca Trusturile 
Americane, —această mare Industrie prosperează Şi se 
desvoltă într'un mod admirabil. 

„Sânt ne spune Macrosty” înregistrate pentru | 
"a. 1906 în Burdetts Official Inteligence. — Trei Sule 
;»si şapte Companii de “Bere”. 

Din aceste 270 au un capital, fiecare î în. parte, 
mai mic de Lire St. 1.000.000, şi compun în total de 
Lire St. 88.630, 21 din ele au un capital de peste 1 

„Milion Lire St., dar sub 2 Milioane Lire St. şi a- 
jungând la Lire. St. 26.640.000 — iar 16 cu un ca- 

„pital de Lire St. 2.000.000 şi mai mare, ajungând la 
cifra -de Lire Si-. 70.572.000. 

Companiele cu un. capital mai mic de un Mi- 
lion I:. St. sânt în cea mai mare parte Fabrici de bere . 
locale, cu un comerţ local şi cu o reputaţie tot locală. 
Pentru o bună parte (cam 1.763.680.000 L. St. Con- 
centrația între acestea au condus la unele „Amal- 

„ gamations”,, locale cum este „Bristol United Bre- 
weries” (Capital L. 745.000; compusă din 4 Firme).— 
Chester Breweries (Capital L. 680.000) compus din 5 

„firme, şi multe altele de acest fel. 
„Tabloul complect al acestei clase de Industrii 

concentrate este următorul :. 

„174 Companii compuse din firme individuale "Ca- 
pital total cc. coco... «s... Lei 52.378.000. - 

51. Companii compuse din câte două firme Ca- . 
| pital total ......ccaenceeeeeeeeesase > 15.581.000 
„.» 27 Companii compuse din câte trei firme Ca-. - 

„pital total, cc. cc.cecco...... >» . :10.644.000 
- 9 Companii compuse din câte patru firme Ca- : 

LI pital total, cec eeeoae ee cieoeei 2». * 4.508.000, 
--..3. O companie compuse. din cinci. firme “Capi- . PR 

„tal total... cc. ccceesseoeeose 31.853.000 
1 O companie compuse din șase firme Capi- : 

- tal total. „cc. cccaccoaaeoeeoeee > 263.000 
3 Companii compuse din câte şapte finne Ca- . -: : 

pital total... caca oseaee e» 3s- + 1.502.000 
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1 O companie: Sonipusă, din 8: firme „Capitai DE 
- total, „eee coneaeoeeeesesesasee „891.000 

10 companie conipusă di două firme Capital . E 
total. „ce oaie aan eanaei î.. 651.000 

„ Clasa următoare a  Companielor- cu un "capital 
mai mic” decât 2. 000. 000 cuprinde 9 Amalgamaţiuni ?. 

New Castle Breweries av and 3 compunători cu î 
“un Capital, cica ceebeeooieeee Li i, 000, 000 

» Bentley Yorksniz e “Broweries având 7 compu- -. 
__ mători cu un Capital „cc... L. 1.071.000 
“Wilson Breweries având 6 compunători cuun 

Capital, cc cccteeooep ete no eee oase 1. .1.714.000 
Brenskin” s Vaitoră Breweries având, 5 com- | 

punători cu un Capital ..cc cecene d „398, 000 
Manchester Breweries având 4 compunători * 

cu un Capital, cc cccncceeocccosneeene L. i 206. 000 
"Style et Winch având 4 compunători cuun | . 

. Capital. come avoceeinsenesoeneie 1... 1.206.000 
Phipps et Co., av ând 2  compunători cu cit Ca. | 

tal ee coeeeeeesoeeeaneeocoinieasoe L. 1.127.000 
Smiths Tadcaster Breweries având 2 compună Pa 

tori cu un Capital .. cc. cccccveco... L.. 1.200.000 
'Threbialls Breweries având 2 compunători cu De iN 
un Capital, pna ma em one canoe înce e mie aas de Le :1.825.000 

Şi aici predominează concentraţia locală. 
Reclasificând pe siganţii acestei Industrii, îi 

găsim pe următorii : 

4 cu, L. 2.000.009 şi Supl. L. 3. 000. 000. însa. LL. 9.394.700. 
3 "3.000.000 ,. +. =, 4.000.000: „, :, 10.168.100 

* 0. 2 4.000.000. a. 23, 5.000.000 1, 24.859.000; 
6.0 

> 

1 sa 5.000.000. sn e n» 6.000.000 +, 6.440.000 
De 26.000.000 i a 6.000.009 
15 petofi 000.000 - :- 0 14710.00: 
16 lei .70.572.100.5) 

| Credem că. i este. îndeajuns. de învederat acum | 

pentruce. nu există. în Anglia. acel grad. de. vrăşmărie, 

din parlea publicului împotriva. Concentrărilor, cum 

există îe' Slatele-Unile. ME 
„Rămâne” „ne spune Colliez, în sarcina Legiui- 

1) Macrosty, pag. 211. IN E 
  e
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„torilor, la vigilenţa Magistraţilor, chemaţi să âplice 

„„Legile, şi pe seama moralei publice, ca să îndrepteze 
„abuzurile, care s'a ivi, şi să împiedece marele grupări 

„de a întrebuinţă puterea lor într'un mod necinstit. 
„Dacă Trusturile din Statele-Unite au comis - 

 „„asemenecă excese, causa « fost, că nici într'o altă Țară 

„obiceiurile n'au fost mai destrămale şi n'a ezistal o 

„indulgență mai: mare în privinţa lor, şi că nici într'o 

„sporului mau fost reculați dintr'un: mediu mai me- 

„diocru, şi nici înlr'o. allă Țară Sialul n'a fos: mai 
„„nepulincios, ca în Stalele-Unilte 1). 

„In Anglia, unde funcţionează câtevă grupuri . 

„de Producălori, având o putere, dacă nu egală cu acea 

„a colegilor lor Americani, dar totuşi foarle respectabilă, 

„nu li s'a făcut la nici unul până aslăzi nici o impu- 
„lare de aces fel?) 

- Incheiăm. şi acest Capitol cu observaţiile atât. 
de judicioase şi atât de demne, pe care le adresează . 

Macrosty connaţionalilor săi, concentr aţi în producțiile 
lor Industriale. . | | | 

„Având puleri mărginite în privința preţurilor sale, 
- ssorice Amalgamaţie esie redusă la pulerr capacilării 

„sale, şi la perfecţionarea melodului său de administaţie. 

„Dacă melodul său: nu se adevereşte cel mai 
„bun pentru producţie şi cel mai ieftin, atunci urmarea 

„va fi o decădere, — este un mare noroc peniru noi, că 

„această problemă s'a desvolial la noi, în Britania, 
cu totul liberă de: orice complicaţii cu Tarife protec- 

„toare, sau oculle înfelegeri cu Drumurile de fer?). 

1) Colliez, pag. 284. - 
2) Colliez, pag. 284, 

3) Macrosty—pag,. 336.



FRANȚA. — Evoluţia economică . a Concen- 
trării de Capitaluri şi ale puterilor de producţie 'a . 
avut în Franța iarăşi un caracter cu lotul diferit de 
cea din America şi Anglia." 

Mai întâiu de toate Franţa posedă încă dela 
începutul Secolului XIX un text foarte ştrașnic în Ra 
Codul său Penal, Art. 419 şi 420, în contra aşă numi- 
telor „Accaparemenis”. | 
„Mai posedă încă şi în Codul său civil în Ar-. 

ticolele 1131 şi 1133 unele 'disposiţii contra obliga- . 
țiunilor „sans-cause on sur une fausse cause, ou “sur . 

- une cause illicile”. - 

Aceste texturi s'au crezut multă vreme a fi î îni- 

grădiri îndestulător de bune—şi au şi fost în foarte 
- multe cazuri în contra Coaliţiilor hrăpăreţe, înghe- 

„bate cu.scopul de a urca sau de a scădeă preţurile, 

strangulând libera- concurență. 
| Cu cât s'a accentuat însă mai mult noul fe- 

nomen economic din zilele noastre, şi cu cât s'a sim- 

țit mai mult trebuinţa de concentrare a forţelor, cu 

atât s'a învederat mai mult insuficiența Legiuirilor . 

existente—îndreptate mai ales în contra acapara- 

mentelor, —dar care se arătau neîndestulătoare spre 

ocrotirea Insoţirile celor curate: şi folositoare” în In- . 

- dustrie şi Comerţ.
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Disposiţiile învechitului - Code de commerce, 
(1807) relative la Societăţi, precum şi Legile din 24 Iulie 
1867 şi din 1 Aug. 1893,—cum şi Legea Sindicatelor 
din 1884 şi acea pentru „Operațiunile cu termin” — 
privesc numai indirect Cartelurile, în sensul propriu, 

de care ne ocupăm. Tot astfel] şi unile din Legiuirile 

„speciale” _ crezute „de control”, care au fost decre- 

tate în jumătatea a doua-a Secolului trecut. 

“Rămân prin urmare de primă însemnătate 
pentru problema noastră, și hotăriîtoare în privinţa ei, 

disposiţiile art. 419 și 420 din Cod. Pen. și Art. 1131 
şi:1133,Cod. Civ. a căror Istorie și modul, cum au fost, 
şi cum sânt încă, aplicate de Justiţie, trehbuieşte să 
le expunem ceva mai pe larg. . 

Vom arătă apoi propunerile, care s'au tăcut 

în scopul de a pune aceste texturi în mai multă po- 

Lrivire cu trebuințele zilelor de astăzi—şi vom pre- 

sintă la urmă şi textul ultimului Project, care a fost 
presintat Camerei Deputaţilor. la 7 Nov. 1911 de Mi- 
nistrul Industriei 1. Cruppi și de Ministrul Industriei 
M. Couyba, — project, care însă până acum nu s'a 
votat de Parlament. | 

Odată cu adoptarea Dreptului Roman în Franţa 
au: fost aplicate şi asprele măsuri, pe cari le cuprindea 

cl împotriva oricărui fel de „,„Monopolium”” sau ,,Con- 

_ventus  negoliatorum illicitus” — şi” crau mai ales se-' 

vere disposiţiile aplicate în contra Aceaparatorilor şi . - 

Cămătarilor, 'câna se săvârşiau asupra articolelor de 
îndestulare obştească. 

„„Incepând cu Capitalurile lui Caral cel Mare 
'„0'serie întreagă de Ordonanţe ale Regilor Franţei şi 

- „de Decisiuni ale: Parlamenielor se ocupă de ,„,Acca- 
„„Paremenis” — şi încă Merlin citează. un vot al Par- 
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„„lamentului din Metz 'dela 21 -Iunie 1763, -prin care - 
-„a fost condemnat: pentru » Monopolium” un negu- 

i „ţător, care el singur, fără nici o înţelegere chiar . 
„scu alţii, a acaparat toate provisiunile ce existau de 
„un anumit mijloc Chimic, care slujea: la combaterea 
„unei epidemii între animale, şi care a urcat apoi pre- 
„ţul acestui medicament întrun mod. neobicinuit. 

- „„Decisiunea Parlamentului face observaţia : Cur- 
„tea consideră, că această manoperă este, în aceia, cari 
„0 practică, efeclul - interesului celui mai murdar; 
„„să vrea să tragă cinevă foloase dinir'un flagel, -pe care 
„datoria luluror este, să *l facă să înceteze — aceasta 
„ese o josnicie, care degradează omenirea — şi care în 
„acelaş timp. trebuieşte să provoace toată indignaţia 
„Curţii împotriva lui 1). - 

Repetăm că Ordonainţele,. Decisiunile şi Mă- 
surile Administraţiilor, care s'au luat în Franţa îm- 
potriva coaliţiunilor spoliatoare, vizează mai ales pe 
“speculatorii. şi pe cămătarii cu Cereale şi cu Alimente. 

Definiţia chiar, care se dă în Dreptul Francez 
"„„(Modern) este îndreptată contra cumpărării şi a.re- 
„vânzării apoi, cu. preţuri cămătăreşti, a Cerealelor ; 
„Şi însemnătatea, care s'au. dat acestor feluri de a- 
„faceri, este şi mai bine caracterizată prin faptul 
„că la a. 1709 s'a' emis o Ordonanţă, prin care s'a 
„înființat un Tribunal Special, un Forum deosebil, | 
„pentru Procesele de Accaparamente. 

"„„Noţiunea acestui Delict a cuprins cumpără- 
„rile de Cereale pe rădăcini” (Achats de ble en vert), 
„cumpărarea de cereale afară din piefele stabilite, pe 
„drumurile dela fară şi direci dela Țărani. 

1) Baumgarten 'u. Meszleny, pag. "244, A



2. 

_„„Se pare însă că toate aceste disposiţiuni n'au 

„avut vreun efect deosebit de îndestulător.. 

„Jafurile săvârşite de Speculatorii Cerealelor 

„au ajuns să fie înspăimântătoare la începutul Se- .. 

„colului al XVIII-lea. 

„Şi este un fapt cunoscut, că la creşterea urei 

„împotriva Regalilăţii a contribuit în deosebi de mult 

„împrejurarea, că s'a lăţit credinţa, că chiar Regalitatea 

„a îricurajat acele abusuri, şi că însuși Ludovic XV-lea 

„a participat la machinaţiele unor astiel de Coali- 

„iuni negustoreşti, trăgând, personal, foloase mari 

„din ele1). - | 
„Foamea a fost, cum formulează drastic Colliez, 

„acea ce a condus populaţia Parisului asupra Ver- 

„sailles-ului, de unde sau întors cu Jamilia Regală 

„făcută prisonieră ?). 

In cursul Revoluţiunii celei mari au fost înăs- 

prite, din ce în ce mai mult, Legiuirile în contra Ac- 

- caparamentelor. 

La 14 Iunie 1791 Constituanla a votat, după 

Referatul presinlat de Le Chapelier, în numele Co- 

mitetului Constiluţiunii, o Lege privitoare .la Insoţirile 

Cetăţenilor. de aceiaş profesiune (Sur les assemblees de 

eitoyens' des mâmes projessions). ' | 

„Fără îndoială, zice Le Chapelier în Referatul 

„său, trebuieşte să-i fie garantată fiecărui cetăţean 

„libertatea de a se însoţi cu alţii, dar nu trebuiește 

„0 anume meserie, să se. asocieze numai spre a spori 

„ale lor interese în deosebi. i 

„Nu mai există Corporaţiuni în Stat şi în ge-. 

„neral nu. mai există nici un all jel de interes, decât 

„interesul [iecărui individ şi interesul public... 

  

” 1) Baumgarten u. Meszlny, poe. 2415. 

2) Colliez pag. 370. i
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„Nu este permis nimănui să răsădească în su- 

„„letul cetăţenilor idea, că ar puleă să existe, la mijloc 

„între aceste inlerese, încă şi un all interes—şi prin . 

„aceasia, să înslreineze pe celățeni de binele public, 

„deşleptând în ei un spirit de breaslă). a 

“Art. 1 al Decretului din 14—17 Iulie 1791 

„glăsuieşte asttel : Desființarea oricăror feluri de Cor- 

„porațiuni dintre cetăţenii de aceiaşi stare şi pro- 

„fesiune, fiind una din basele fundamentale ale Con- 

-stituţii Franceze—este oprit a le reînfiinţă din nou în 

"„]apt, sub orice fel de preleal, şi în orice formă ar fi”. 

„Iar Art. 4 al Decretului trage urmarea : Dacă 

„„împolriva principielor libertăţii şi ale Consliluţii, ce- 

„lăfenii, cari se îndelelnicesc cu aceleaşi meserii, arte 

„şi meşteşuguri, ar luă înţelegeri înlre dânşii sau ar . 

„[ace înlre ei. convențiuni cu scopul de a refuză cu 

„toți, sau să nu acorde, decât cu prețuri determinate, 

„serviciele indusirielor lor, sau ale muncei lor, aseme- 

„nea înţelegeri şi convenţiuni sânt declarale prin. a- 

„ceasta neconstituţionale şi se vor consideră ca ateniate 

„la libertale, Ele vor îi prin urmare fără niciun efect?). 

„La 27 Iulie 1793 s'a promulgat apoi Legea 

“care declară Deliclul „Accaparement”, —fie el săvâr- 

„şit de o persoană singură, fie comis de mai multe | 

„persoane împreună, —de. o Crimă Capilală—şi *1 a- 

„meninţă cu pedeapsa de moarte, precum şi cu conţis- 

carea averii. - a o 

„Această Lege defineşte acum „I Accaparemeni” 

„în modul următor: . a 

„0 faptă, prin care să subiragy din comerţ. măr- 

-„Juri, destinate să satisfacă trebuințele elementare, ale 

  

1) Baunigarten und Meszleny, pag. 264. 

2) Baumgarten und Mesziâny, pa. 267. 
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„„vieţei sau alimentele, prin acea că se ţin încuiate, fără 
„să [ie oferile zilnic publicului spre cumpărare, sau 
„că se expun siricăciunei”, 

„Apoi Legea enumerează acele Articole de A- 
„limente, pe carele consideră că slujesc la satisfa- - 

. „cerea primelor trebuințe ale vieţei—și: obligă pe ori 
-sscine ar poseda asemenea mărfuri, să le facă cunoscule 
„„aulorilăţilor, şi să ajişeze un lablou delailat la poarla 
„casei sale. 

| „>Motivul acestor draconice măsuri a fost cre- 
„dința că Emigranţii ar fi corupt pe negustorii. de 
„cereale spre a face Heoolujia imposibilă cu ajutorul 
„„Joamelei. 

„De atunci a rămas, Accaparernent”" o crimă 
„„Dedepsilă cu decapitare, până a venit Art. 479 al 
„Codului Penal, (1812), care Pa făcut iarăşi numai 
sun Delici 1, 

Acestea sânt bazele istorice, pe care s'a înte- 
meiat și au fost formulate Art. 419 şi 420 ale Codului 
Penal Frances din 1810, şi astăzi încă lucrătoare. 

Ele glăsuesc astfel : | 
„Art. 419. Toux ceux qui par de faits fauts ou 

„calumnicux semesă ă dessein dans le public, par des sur- 
»offres faites aux prix que demandaient les vendeura 
>eux-mâmes, par reunion ou coalition entre les prin- 
„cipaux dâtenteurs d'une mâme marchandise ou den- 
„ir6e, tendant â ne pas vendre ou â la. vendre qu'ă 
„un certain prix, ou qui par des voies ou moyens 
»„quelconques, auront operă la hausse on la baisse du 

„Prix des denrtes ou marchandises ou des papiers 
„ou effets publics au-dessus' ou 'au-dessous des prix 
„qu'auront determines la concurrence naturelle et 

  

1) B umga:ten und Measzleny, pag. 266.  
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„libre du commerce, seront punis d'un emprisone- - 
"ment d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une 

„amende de cinq cents francs ă dix milles francs. 
„Les coupables pourront, de plus, âtre mis, par Varrât . 
„ou le jugement sous la surveillance de la haute po- 

„ice pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. 

„Art.'420. La peine sera d'un emprisonnement 
„de deux mois au moins et de deux âns an plus, et 
„dune amende de mille francs ă vingt mille francs, . 

„si ces manoeuvres ont ât& pratiqutes sur grains, i 

„„grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin 

„on tout autre boisson — La mise en surveillance . 

„qui pour ait tre prononcâe sera de cinq ans an-moins 
„et de dix ans on plus. 

„Art. 419, zice Colliez „se înfăţişează prin ur- 

„mare ca un text. învechit, redactat stângaciu, şi care 

| „poartă. încă .semnele preocupărilor unei epoce, în- 

„vechite, necorespunzână , de loc la trebuinţele zilei 

„de astăzi. 

Totuşi, recunoscând defectele lui, o seamă de 

„autori proclamă încă utilitatea lui, şi văd în el încă 

„un fel de reservă, îl consideră drept o armă veche, 

| „„ruginilă, ce e drept, prinir'o lungă întrebuințare, — 

„dar care totuși prin frica, pe care o inspiră, sileşte 

„5 „grupările ezistenie, să se mai modereze, şi care ar pu- 

lea să [ie îolosită încă la un cas de o irebuință.—Ră- 

„mâne de știut dacă nu ar îi preferabil, să avem la 

„disposiţia “noastră un instrument mai modern, mai în- 

„„lesnicios şi mai portivit cu trebuințele zilelor de astăzi 1). 

Dacă examinăm însă, cum au fost aplicate în 

practică, aceste- Articole de 'Tribunalele şi de Curțile - 

din, Franţa vedem următorul fapt: 

  

Ic 

D Coliez, pag. 472, |
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„Incă dela 1810 “începând, regăsim în. toate 

" „„Hotăririle Judecătoreşti “această deosebire, care se 

„face: Articolul 419 irebuieşte să fie aplicat numai 

„în acele casuri, când în urma unei înțelegeri. între 

„„mai mulți indivizi a fost urcat prețul unei mărfi spre 

„a păgubi publicul — dar nu şi în. casul când Produ- 
„călorii, fără de a voi să monopoliseze piaţa, se înso- 

„lesc numai înlre dânşii, spre a-şi asigură o desfacere 

„mai lucrativă a produselor. lor. | 
„Două Decisiuni, una a Curţii din Paris (29 

Aug. 1830) şi cealaltă a Curţii de Casaţie (1 Fevr. 
1834) desvoltează această idee și lămuresc: că nu e- _ 
xistă casul unei „Coaliţiuni“ atunci, când convin mai 

mulţi, nu ca să urce prețurile mărfurilor lor, ci ca să 

„împiedice scăderea acestor prețuri supt .o anumită 

margine. 
„Incurajaţi de aceste pronunțări ale Magistra- 

ţilor în materie, s'au aliat proprietarii Salinelor din - 

Sud şi Est, la 1864, şi au încredinţat conducerea aifa- 
cerilor lor unei Direcţiuni comune spre a împiedeca 

scăderea preţurilor—ca urmare a unei producţii fără 

organisaţie —Proprietarii Salinelor din West au de- - 

nunțat această Organisaţie a concurenţilor lor Con- 
siliului de Stat, care însă-au declarat că înțelegerile. 
între producălor, şi jizarea unor prețuri uniforme sânt 
măsuri folositoare, că nu jicnesc întru nimica liber- 
tatea comerţului, îndemnând pe proprietarii Salinelor 
din Weci să imiteze şi ei exemplul, în loc să-l atace. 

Şi în Decisia Curţii de Casaţie din 11 Fevr. 

1$79, pronunțată în afacerea Sindicatului Iodului, 

prevalează punctul de vedere, că, deşi nu este permis 

a se coaliza spre a fiză prețuri arbitrare pentru măr- . 
furile, care slujesc la- satisfacerea irebuințelor elernen- 

fare ale vieţei, căci aceasta ar aveă drept urmare, 
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o nepermisă apăsare asupra. preţurilor pieţei, — totuși 

trebueşte să fie respectală. de alimintrelea _liberlatea 

Insoţirilor, care sânt în marginele Legei 1). 

| „Astăzi”, constată Colliez, cu părere de rău, 

*„„.Jurisprundenţa cea mai nouă declară, că spre a fi 

„urmărit un fapt după Art. 419 este necesar să însu- 

„şiască următoarele palru condițiuni —exiginţă, care 

„face represiunea lui aproape ilusorie : 

„D) In prima linie se cere să fie o pluralitate 

„de părtaşi aclivi.—O modificare a cursurilor, prici- 

„nuilă numai de o singură. persoană, nu ar. constitu- 

un delict, decât atunci când ar fi însoţită de. mai 

„„nopere Jrauduloase... Trustul, în forma lui de astăzi 

„mu întâmpină prin urmare nici -o împotrivire din 

„partea Legei Francese, fiindcă, afară de casul mano- 

“„perilor frauduloase, conform Jurisprudenţei actuale, 

„faptul de a schimbă preţurile unci mării, printr'o 

- „acţiune a sa proprie, nu se pedepseşte decât numai 

„în cazul când sân mai multe persoane părtaşe la 

„această acţiune. 

„Trustul nu se loveşte de asemenea de nici o 

„pedică la formațiunea sa, fiindcă el astăzi constituie 

„0 simplă [usiune de: Societăţi, şi fiindcă nici un 

„text din Codicele noastre (Franceze) nu priveşte felul 

„acesta de operaţie. 

„ID In al doilea rând: Coaliția trebuieşte să 

„fie alcătuită din cei mai principali deținălori ai a- 

"celei mărfi, asupra căreia voeşte să se facă operaţia. 

„Poate că Coaliţiunile Industriale: nu păreau să îi fost 

„„de temut în '1810, și Legiuitorul, promulgând acest 

i next, pa avut în vedere decât acordurile între ne- 

  

1) Baumgarten u. Meszlâny, pag.. 267, -
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„„gustori, dar după părerea tutulor, irebuieşte să în- 
„felegem astăzi sub cuvântul deținători şi pe producători. 

| III) Al treilea „element pe care "1 cere Juris- 
„„prudenţa este că Coaliția : să fi produs o modițicare 
„meşteşugilă în preţurile unei mărti, — o simplă tenta- 
„livă, neurmată de succes, nu este deajuns. 

IV) In fine în al patrulea loc acusațiunea 
„trebuiește să facă dovada formală, că Coalisaţii au 
„Năcul legământul înire dânşii : să nu vânză, sau să nu 
„vânză, decât un pref mai mare, ca cel anume fixat. 

„Cum se vede interpretaţia aceasta, aşă de . 
„largă, a textului Legii permite la cei interesaţi, dacă 
„au numai o cât de puţină dibăcie, să se pună cu desă- 
„„vârşire la adăpost contra loviturelor acestei Legi 1). 

In situaţia asta, nu îndestulător de definită, 
şi prin urmare nemulţumitoare peniru o sănătoasă 
desvoltare a afacerilor, se înțelege că s'au propus o.:. 
seamă de soluţiuni, care ar puteă să aducă serioase 
îndreptări. | 

S'a propus în deosebi modificarea Art, 419 în 
aşă fel, cum. să satisfacă trebuinţele de astăzi, şi ca 
să poată lovi mai cu siguranţă toate coalițiunile con- 
spiratoare. . . ” 

Trecem peste celelalte, şi ne oprim numai. 
la ultimul Proiect presintat Camerii la 7 Noemvrie, 

„1911 de Ministrul Justiţiei I. Cruppi şi „de Ministrul 
de Comerţ, Ch. Couyba. - : 

EL este redactat astfel: 
„Va îi pedepsită cu închisoare de cel puțin 

550 lună și cel mult un an; oricare persoană, Asociaţie 
„Sau Societate, câre chiar fără de a întrebuinţă mijloace 
„[rauduloase, dar în scopul unei Speculațiuni - ilicite, 
„adică nejustificate de trebuințele sale de aprovisionare, 

  

1) Collicz, pag. 439,
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„de acoperire. a operațiilor sale profesionale, sau din 

„legilime prevederi industriale, sau comerciale, va îi 

„operat o urcare sau o scădere a preţului alimentelor 

„sau ale mărfurilor, peste, sau supt prețul ce ar fi jost 

„„delerminal de concurența nalurală şi liberă a comer- 

tului. Pedeapsa! va [i închisoare dela 2 luni la 2 ani 

„şi amendă dela 1000 fr. până la 200000 Jr...dacă ur- 

„carea sau scăderea a fost praclicală asupra grânelor, 

„cereălelor” asupra făinariilor,. substanțelor făinoase, a- 

„supra pânei, vinului sau _orcăror alte băuluri sau 

„articole de alimentare”, 

Acest Proiect nu s'a învrednicit să fie votat 

"de Parlamenţ—diu causa „» Vicisiludinilor polilice” , 

cum numește P. de Rousiers, cu un termin enfemistic, 

Blocurile, care se fac şi se desfac între Politicianii 

Parlamentului Frances de. astăzi, cari au impiedat 

străbaterea acestei reforme. 

Afară de disposiţiunile Codului Penal, de 

eare -am vorbit până acuma, mai există și în Codul 

Civil Yrances două Articole, al căror scop este, să 

„puie frâu. pornirilor de pradă. 

Sunt Art. M31 şi 1133 Codul Civil -contorna E 

„L*obligation sans cause on sur une jausse cause, 

2»0u sur une cause ilicite, ne peut avoir aucun effet”. 

„La cause est ilicite, quand elle est prohibee 

par la Loi, quand elle est contraire auz bonnes moeurs 

„ou. d Yordre public”. 

„Curtea de Apel din Bourges a decis la 11 Aug. 

„„1826 (şi această Decisie a fost confirmată de Cur- 

„lea de Casaţie la 18 Iunie 1828), că sunt nulă COonven-. . 

„ţiunile (Inţelegerile, Acordurile), între Fabricanți spre 

„a nu vinde mărjurile lor supt un anumit preţ fixat —
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„„considerând că acei Fabricanţi, î în număr de opt, 
- ssftixau astfel, ei între ei, un preţ pentru întreaga piaţă 

și jicneau prin aceasta ordinea publică, care reclamă 
„„pentru comerț cea mai deplină libertate. 

| „„Același punct de vedere îl păstrează şi Curtea 
„de Apel din Douai, în Decisia sa dela 13 Mai 1851. 

| „„Conirar cu acestea, Curtea de Apel din Lyon 
a recunoscut valabilă convenția unor Fabricanţi de 
;a însărcină pe un anumit singur negustor cu vân=: 
„zarea fabricatelor lor— fără fixare de preţuri. 

„Praxa a rămas tot astfel până în vremea din 
„urmă — 

_„aCurtea de Apel din Paris, care prin inter pre- 
„tarea sa, în mod restrictiv, a Art. 419 C. P.,a tăiat. 
„aproape calea în penal, a decis totuși în privinţa 
„târgului Arămei la-18 Dec. 1890, că este prohibit, 

„Si că este conirar ordinei publice, să se concenlreze cea 
„mai mare parle din producţia de Aramă a Lumei în- 
„„lregi în mânele unei singure. Societăţi, şi să se facă prin 
„aceasta imposibilă orice concurenţă liberă—şi că ire- 
„buieşte să se pronunţe nulitatea unei asemenea Con- 

* »benţiuni, chiar şi îri casul,-când acea Coaliţiune rar 
„cădea sub presiunile Ari. 419. Cod. Pen. — 

"O Societate Minieră pe Acţiuni, spre a-şi a- 
„sigură valabilitatea Contractului său de Cartel,. a 
„convenit ca forul compeleni pentru cartelul său, să . 
„fie un Tribunal Englezesc. Acest Tribunal a şi con- 
„demnat pe Sociât6 des Meteaux. - Societatea. Mi- 
„nieră a cerut apoi execuţia acestei sentinţe în Franţa, 

„dar Sociât6 des Meteaux a argumentat : că-Conven- 
„ţia încheiată aveă de obiect cumpărarea de Aramă, 
„Şi că această convenţie este contrară libertăţei Co- . 
„merţului, şi prin urmare: nulă după Dreptul Francez.



Tribunal dela Seine 'şi a însuşit acest raționament 

„Şi a refuzat „Exequatur”-a 1). E 

„Acesta fiind .„Slatus juris” de astăzi în 

Franţa, ne întrebăm şi noi, cum se întreabă și d-nu 

Baumgarten şi ) “Meszleny : cum se face totuși că, cu 

” toată nulitatea Convenţiilor, şi cu toată strășnicia Co- 

 dului Penal, vedem zilnic înființându-se tot mai multe, | 

şi vedem desvoltându-se Combinaţiile de tot felul, — 

unele bune cum vom arătă și multe rele, cum vom arătă, 

" iarăşi. care tind numai la exploataţia: publicului. 

„Lucrul este simplu” nerespunde, Baumgarten - 

„Sancţiunea Penală. nu se aplică, cum am văzut, iar 

„nulilaiea declarată de Dreptul Civil, 'se pronunţa . 

„numai alunci, când un membru al Coaliții îşicalcă lega-. 

„mentul, sau când; spre a se susirage de la obligaţiile luate 

„asupra sa prin Carlel, provoacă 7) judecătorească anulare 

„a lui. | 

Dar în covârşitoarea majoritate a casurilor, 

„fiindcă membrii ţin, în propriul lor interes, la înde- - 

„plinirea stipulaţiunilor, sau fiindcă spre asigurarea lor, 

„există Deposile, Cambii de acoperire şi altele de 

„acest: fel, declararea nulilății mare nici un efecl. 

„Urmarea cea mai rea, pe care ar putea-o aveă 

o asemenea sentinţă este : că acel membru renitent 

„„va. ieşi din Coaliţiune, dar Coaliția va continua să 

"ozisle, dacă este folositoare încă pentru majoritătea 

„membrilor ceilalți, fiindcă sentinţa nici nu îi obligă 

„la desfacerea ei, nici nu le poate luă înapoi foloasele, 

„pe care le. au realizal până atunci. 

„Cartelul posedă prin urmare numai un Con- 

| „curenl mai. mult, o împrejurare, cu care trebuiește 

„„dealtmintrelea să  socotească orice Cartel, care a avut 

„Succes. 

0 

  

1) Baumgarten u. Meszleny, pag. 270.
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„St mai adăogim încă o altă observaţie : pres- 
 „cripţiunile formate severe ale Dreptului Frances au 

„avut încă un alt efect asupra înfățişării exlerioare 

;„Carielelor. , 

2: -Ble împing mişcarea Cartelurilor spre Trusi, 

„şi anume spre Trustul ocult, — aşă încât, chiar şi 

„Cartelurile, în sensul mai restrâns, au luat forma de So- 

„cielăţi anonime pe acțiuni. Trustul zahărului, al Ra- 

„„Jinăriilor. de zahăr, Trustul Sodei, Truslul Produselor. - 

„chimice (Sindicat de produils chimiques), Socicle Ge- 

„nerale de.papeteries du Limousin sânt atâtea exemple. - 

;sclare de acest fel 1). 

In starea aceasta nelămurită, şi cu Legiuiri nu 

îndeajuns potrivite cu ,,Viafa Verde” a Franţei, 

cum o numeşte nu mare poet al ei, sa format totuși 

un număr de. Cartele şi de Sindicate de producţie 

Industriale, curate şi folositoare pentru Gospodăria 

Naţională, dar a fost-cu putinţă să se înjghebeze, 

paralel cu ele, şi o seamă de alcătuiri „dibace” pră- 

dalnice, adevărate „„Mafii”, care să se strecoare printre . 

Legi, Procurori și Judecători, desfidând toată lumea. 

Spre luminarea noastră vom examină 'mai în- 

tâiu câtevă exemple frumoase, care sub ocrotirea a- 

celoraşi Legi s'au putut organiză şi desvoltă cu succes, 

unele Organisaţii de producţie, curate, —și apoi vom | 

arătă câtevă mostre. revoltătoare de Organisaţii de 

celalt fel. . a 

Vom începe cu pilda cea mai frumoasă, de o 

cristalină organisaţie şi posedând o administraţie 

1) Bauamgartea u. Meszltny, pag, 271.



admirabilă.—,, Le Comptoir M elallurgique de Longwy''— 
care a slujit pe urmă de model şi pentru alte concen- 

trări de producţie Industrială onestă. 
Acest Comptoir a fost format la 1876 —ca 

un Comptoir de desfacere a produselor peniru 4 firme 

producătoare de fontă. Firmele producătoare s'au în- 
mulţit apoi, ajungând până astăzi la numărul de 11. 

Convenţiunea care servește de bază acestui Car- 
tel, Statutul pe care .se fundează, şi în puterea căruiă 

- funcţionează cu succes, “mereu. sporit, are numărul 

text, clar și ușor de păzit, pe care credem. folositor 
să *1 reproducem din cuvânt în cuvânt după Francis 
Laur, (pag. 171). . 

„Article premier : „Les soussignâs, aux noms 

„„qu'ils agissent et se portant fort en tant que besoin 

„pour les Sociâte, qu'ils representent, forment entre 
„„eux par le present Acte, une Socit& en nom colectif 
„pour Vachat aux associes et la revente en France; 
„dans les colonies francaises ct dans les pays soumis 
„an protectorat de la France, de toutes les fontes 

„„brutes de leur fabrication, produites dans les D6& 

partements de Meurthe-et-Moselle et: de la Meuse 
„ainsi que dans ceux qu'ils pourraient y acquerir ou 
„construire, ă l'exception .de fontes destinees & Vali- 

„„nentalion de leurs usines de transformalion, tel qu'il 

„est dit notamment ă Particle Vingt six et de celle 

„qu'ils vendront â Letranger. 
„Ces dernitres fontes pourront tre rendues â 

;„Petranger par chague associ€ isolement, ou, &ventuel- 

„lement, par un Comptoir d'exportation dont le sidge 

„pourra âtre fixe dans limmeuble du: Comptoir M6- 
„tallurgique et pourra fonctionner sous: les ordres - 

„de son Directeur-Gtrant et avec le mâme personnel. 

„Tout Societaire desireuz de sonserver. son in-
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„dependance ne poura ctre contraini par une dtcision 

„prise par la „majoril€ ă faire partie de ve comptair 

-„d' Exportalion““. 

La Societe aura 6galement pour objet, d une 

„fagon generale Pachat et la vente de loules fontes âulres - 

„„que celles produiles par les associes. 

„Se substrage prin urmare „zice de Rousierse 

„dela a lui acţiune oricare fontă, pe care Stabili- 

" „mentele, membre ale Comptoirului, nu le produc spre 

„vânzare, adică acele, pe care ele însele le denaturează 

„Şi le transiormă, şi sânt libere să mărească, sau să 

„micşoreze, după a lor dorinţă, aceasta parie din fa- 

„bricaţia lor. 

„Şi aceaslă parie este loarte însemnală. Ea a- 

„„junge,. în măsură normale, la două ireimi din pro- 

„ducția lor tolală 1)”. - 

i „Astfel Societăţile participatoare î îşi păstrează o 

„libertate deplină în privinţa iutulor produselor, peniru 

„care fonta brulă este materie primă. Aceasta este un 

„punct, care merită să fie accentuat, fiindcă el ca- 

„„racterizează chiar scopul Comptoir-ului. 

| „Dacă. Comptoirul ar vroi să facă operaţii de 

„accaparameni, dacă ar vioi să rărească, prin me- 

„şteşugiri, acea marfă, pe care o deţine el, spre a-i urcă 

„preţul, atunci acţiunea lui artrebui să se întinză 

„hu numai asupra fonlelor bruie, ci tot asemenea şi a- 

„supra derivatelor. Cel puţin Sindicatul n'ar permite la 

„părtaşii săi să îngrămădească piața cu fonie închegate, 

„cu fer, cu oţel, fiindcă această îngrămădire se res- 

„frânge cu necesitate și asupra pieţei fontei brute. 

„Nu putem să ne imaginăm un Acaparatlor 

„de grâne, care să lase“pe complicii. săi să producă 
  

11) P. de Rousiers, pag. 198.
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„Şi să vânză, fără control, toate Jăinurile, care ar 

„voi ei. 

„Insă Comptoirul nu face operaţii meşteşugite. 
„El este un Comisiorniar, care vinde câț poate mai 

„bine pentru interesele Comitenţilor săi. EL este un 

„distribuitor al comenzilor. El nu este un Speculator. 

„Dovada cea mai bună este că existenţa lui 

- „a trecut peste 24 de ani. EL s'a desvoltat aşă, cum 

„a fost desvoltată şi Industria Metarlurgică în Ră- 
„săritul Franţei, şi în pas paralel cu dânsa. El a fost 

„„resonstituit de mai multe ori, cu o lărgire din ce 

„în ce mai mare, însă fără vreo schimbare radicală. 

„N'a avut prin urmare de loc cararierul irecălor al 
„unui Acaparamenl. 

- | „„Părtaşii Comptoir ului, nu numai că sânt liberi 

„„să producă orice fel de [onle bruie, care ar dori, cu 

„condiţia -de a le denatură ei înșiși, — dar: nu sânt 

„supuşi chiar la nici un fel de controlâre din partea . 

;„Comptoirului pentru fonta brută, pe care o vând pentru. 

„expori—Comptoirul este prin urmăre întrun: mod 
„bine caraclerizal un organism mladios. EI poate, ur- 

„„mând dorinţa unora din părtaşii săi, să se însăr-" 

„cineze, penlru dânşii, şi- cu vânzarea fontelor brute 

„în streinălale, cum se însărcinează cu vânzarea fon- 

„telor brute în Țările Franceze, — dar nu sileşte pe 

„nimenea din părtaşii săi, să fie următor unor ho- 
„tărîri de acest fel, care ar fi fost luate de majoritate 
„chiar, afară și peste obiectul bine precizat şi limi- 

„tat, petru care s'a făcut înţelegere. 

„Comptoirul, nu este o roată cu dinţi, care să 

„apuce pe stăpânul independent al unor Cuptoare, şi 
să "1 târască apoi cu încetul înlăuntru cu desăvârșire. 

„„Comptoirul este un Organism la serviciul în- 

„sofitului, fiindcă el. i-a încredinţat un mandat de-



— 126 — 

„terminal, mai putând aveă recurs la el, eventual, și 

„pentru alle însărcinări, tot de asemenea determinate, 
„i fără ca Asociatul să facă vreo abdicaţie în mâ- 
„„nele lui 1). 

„Aproape 60% ne spune Baumgarten Qin toată 
„producţia de fer brut din Franţa vine. din Depar- 

„„tamentul Meurthe et Moselle. Jumătatea cea mai 

„mare din aceste 60%, adică circa 38% aparţine 

„„Insoţirei Comptoirului de Longwy. Aceasta fixează 
„în fiecare lună preţul Coksului şi pe baza acestuiă 

. „fixează şi preţul mijlociu al ferului brut. 
„„Se mai poate încă întâmplă, ca Comptoirul 

„Să cumpere şi să vânză şi alte fonte, decât acele 

„produse de Asociaţi. Aceasta fiindcă Comptoirul este 

sun Negustor şi fiindcă el este obligat, ca fiecare bun 
„Comerciant, să mulţumească Clientela sa. Când a- 
„ceastă Clientelă cere mai multă fontă, decât pot 

„produce Cuptoare Sindicate, Comptoirul seva strădui 

„să o procure din altă parte şi din această pricină 

;;0 va cumpără, unde“o va găsi, și cu preţul, care va 

„„puteă. 
„In a. 1699, de exemplu, Comptoirul a tre- 

„buit să aducă din străinătate o anumită cantitate 

„de fontă cu preţul de 103: Fr. Tona spre a 'și con- 

„plectă furniturele, pe care: le-a avut cu 63 Fr. Tona. 

„„Negreşit că aceasta nu este tocmai fapla unui acapa- 

„:rator, ci este unul din acele sacrificii, la care o pu- 

„ternică casă de comerţ. poate, întrun mod €ex- 

„cepţional găsi, folositor să consimţă spre a mulțumi 

„şi spre a'şi obligă “clientela sa. 
| „Cu alte cuvinte Comptoirul transmite păr- 
taşilor săi. toate ordinele, pe care le primește. El 

„„vinde întocmai întreaga îontă, pe care o poate vinde, 

De Si 

1) p. a. Ro stea, pag, 109.
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„„se mărgineşte în rolul său de vânzător, şi singurul 
„alui caracier pariicular îl constilue japiul că el este 
»»vânzălorul unic al unui anumit număr de Cuptoare 
slopiloare, pe piaţa Franceză. | 

;Comptoirul face pentru aceste stabilimente 
„„vânătoarea după clienţi şi împarte între dânsele pro- 
„dusul vănătoarei, după însemnătatea intereselor, care 
„i-au fost încredinţate:. | | 

„„Caracterul curat comercial în această strădu- 
„inţă a Comptoirului, funcţionarea lui de Comisionar 
„sânt învederate — chiar și prin mijloace materiale, 
„care-i asigură mersul său. : 

„Aceste mijloace provin din vărsăimintele fi- 
„„Xate asupra sumei fiecărei - facturi și în proporţia 
„lixată de Consiliu pentru fiecare Semestru. Sânt în - 
„termini proprii Comisioanele: acordate: Ra 

„In ce priveşte Capitalul Social de 78.000 Fr. 
„sel este subscris de fiecare din Societăţile păriaşe 
„în proporţie cu importanţa vânzărilor sale, tot pe 
„aceleaşi baze, care. slujesc spre a fixă „quantumul” 
„sficcăruiă la executarea ordinelor primite la Comptoir. 

„Este folositor â-se semnala de îndată, spre a 
„„preveni orice confusiune, din nenorocire prea deasă, şi 
„oarecum autorizată printr'o asemănare de nume, 
„profundă diferenţa care există, în fapt, între „ac- 
„țiunea lui Comptoir de Longwy şi între : Birourile 
„de vânzare ale Sindicalelor Germane. i 

| »„Comptoirul de Longwy a fost fundat, în stare 
„de Comploir, la 10 Decem..1876. prin 4: Proprietari 
„de Cuptoare din Lorena : D-l Ioseph Labbe lucrând 
„pentru Societatea de Grocy et Montsaint Martin, 

_ssD-l Baron Oscar. d'A delsward, DI Theophil Ziane 
„şi D-l Gustave Raty”. o Na | 

„istoria Comptojrului . de Longwy, comparată
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„cu acea a Birourilor de vânzare Germane conduce prin 

„urmare la această conclusie, că Comptoir de Longwy 

„cuprinde “scopul său în sine însuși, pe. când Bi- 

„rourile de vânzare Germane nu sânt, decât un mijloc 

„înconjurător, spre a ajunge la un alt scop. Ele au 

„îost înfiinţate spre a împiedecă irauda între cei 

„Sindicaţi. 1). ie | 

_- Să mai cităm încă o allă formă de concenlrare 

Franceză Industrială, iară folositoare pentru cei în- 

soţiţi şi—nevătămătoare pentru nimenea. | 

* “Este „La Soie”, pusă la cale în a. 1898 prin 

stăruinţele d-lui May. - - a 

| Conţorm Statutului său, această organisaţie are 

de object: „la fabrication et la Vente de fils €crue 

et teintes et de matitres textiles”. " | 

Această Concentrare funcţionează şi prospe- 

rează, fără nici un sprijin artificial sau polilic, nu- 

mai prin meritele sale proprii, şi n'are de loc apucături 

de -monopolisare. Sa | 

„Eu am constituit” a declarat d-l May, d-lui 

„Laur, Societatea. La Soie la 1898, a căruiă domiciliu 

„este la Paris. Direcţiunea acestei Societăţi este ab- 

„solul în mânele Vechilor Şefi ai caselor, care sa în-. 

ssoțit împreună. Toate aceste persoane au ajuns să 

„fie specialişti şi au putut să producă nefinit mai mult 

„şi cu mai mare folos, decum ar fi putut vreodată 

„să facă la ei, fiecare. împarte, unde trebuiau să se 

„„ocupe de toate felurile de produse. | 
A y 9 

| „„Insoţirea întreagă “şi au mărit afacerile sale 

„în Franţa, dar au sporit tot asemenea şi Exportul 

„său, fiindcă a fost în stare fiecare din însoţiţi, să facă 

  

1) P. 4. 'Rousiers, pag. 202! şi arm.
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„pentru export, « aceeace n "ar Îi patut să facă în' isola- 
rea lor de „mai "nainte. 

„Dar acest ;,Trust limitat” (Trust Timite)/*— 
„cum 'îl numește Laur, — s'a mărginit (Notaţi — 

„bine ! — numai la o regiune şi n'a avut prelenţia să 

„„Gccapareze loată Industria * Mălăsei din: Franța - — 
„sau din întreaga Lume chiar. 

„EI n'a ţinut să aibă Monopolul absolut — 
>„Şi aceasta este lucrul esenţial pentru noi 2). -: 

"„In.resumat „Trustul limitat” se înfăţişează “ 
„ca o desvoltare normală” după părerea D-lui Laur. 

„EI este „o - Societate anonimă, compusă din 
>sSocielăți anonime, care lucrează însă la lumina zilei, 
„„Publicând Statutele, Bilanţurile sale în conformitate 
„cu Legea, şi care lasă să existe alăluri cu el pe ori- 
„care din concurenţii săi, şi nu încinge nici o luptă 
„cu dânșii 2). 

“Nu trebueşte însă scăpat din vedere, că Franţa 
numai este de mult o Ţară de ,liber-schimb”, cum 
“este Anglia. : 

„Franţa â trecut. „zice Baumgarten întrun 

„„mod treptat dela sistemul Liberului schimb la Sis- - 
„„temul Protecționist — şi Legea din 1889, care a urcat 

„„Tarifele Vamale cu 25%,a încurajat prin aceasta. 

„;ŞI desvoltarea mișcărilor de Cartelare 3). | 

- Insă observă P. de Rousiers „Mişcarea gene- 
„rală, care împinge Industriele spre concentrare, a 

„găsit în F ranţa puţine circumstanţe, care să favori- - 

„seze constituirea lor în Monopoluri. * 

:.;„Regimul nostru Vamal nu cunoaşte czageră: 

1) Laur, pag. 423. 

2) Laur, pag. :458.: 

-3) Baumgarten u.  Meszleny, pag. 170. 

$. Xica. 5
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„iile regimului American, Tarifurile noastre de Dru- 
„muri de fer sânt conlrolate' de Stat, care asigură în 
„„general transportatorului, oricare ar fi el, un trata- 
„„tament deopotrivă cu acela al concurenţilor săi. Noi 
„sântem aproape feriţi' de abusurile sirigăloare care, 
„au fost semnalate în Statele-Unite drept autenticele 

- „creatoare ale ] Monopolurilor de acolo. 
„Totuşi unele din Industriile noastre se giisesc 

„supuse prin Taxe Fiscale, precum, şi prin unele Ta- 
„rile Vamale la oarecare condițiuni, care falşifică într'un: 
„fel apăsălor oarecum, liberul joc al Coneurenjei In- 
ternaţionale. 

„Una din aceste industrii este Indusiria Za- 
„hărului. - | 

| „Altele, concentrându-se intro anume regiune 
„specială, sau având a. face numai cu o clientelă - 
„restrânsă, sau fiind . transformate printr” o -inven- 

„ţiune; care formează obiectul unui brevet — sau sim- 
„ţit ispilile să constiluiască Monopoluri, şi unele dintre 
„ele au şi reuşil. 
| „Astfel Fabricanţii de Hârtie, Rafinătorii de Pe 
„trol, Compania de Oglinzi de St. Ganbain, producătorii 
„de Soda, de Iod, de Borax şi de alte substanţe Chi- 
„mice, au putut să se bucure, în annmite epoce, şi pen- 
„tru un timp, mai mult sau mai puţin îndelungat, deun 
„fel de ) Monopol pe piaţa noastră internă şi uneori 
„Chiar şi pe piaţa Internaţională” DB - 

Dintre toate aceste. credem necesar “să insis- 
tăm “puţin mai mult numai asupra „Monopolului”, 
pe care la alcătuit Marile Rafinării de. Zahăr — pu- 
tând să tragem din această pildă mai ales folositoare 
învățături peniru conclusiunile lucrării noâsire de aţă. 

    

1) P. de 'Rousiers, pag, 183. -
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„Monopolul Rafinăriilor de :Zahăr”. ne spune 
P: de . Rousiers, „este probabil cel mâi însemnat, care 
a existat în Franţa, şi care -a durat „Hmpul cel. mai 
îndelungat. 

„Toate împrejurările ; au concurat spre a- se 
„ajunge la acest resultat. . 

” „Rafinăriile cele mari posedează din punctul de 
„vedere al fabricaţiunei, un avantagiu însemnat a- 
„supra celor. mici. Intreprinderile mari, susținute 
„de capitaluri îmbelşugate, realizează în. condițiuni. 
„cu mult mai bune, decât Intreprinderile mai modeste, 
„cumpărările lor de materie” primă — şi aceasta' este 

" „element însemnat de! superioritate într'o Industrie 
„mai .ales, unde operațiunea lechnică adaogă puţin “la 
„valoarea produsului. Se ştie în adevăr, că între. za- 
„harul brut Şi zahărul rafinat, există o foarte mică di- 
„„/erenţă. cu privire la preţul lor. Prin urmare concen- | 
„irarea comercială se impune. - 

In fine au existat o serie de cause  rlijicăale, 
a căror țintă a. fost să isoleze piața Franceză de 
pieţele” streine, precum Taxe se import asupra -za- 
„harului brut, Taxe de Consumaţie, Prime de Export. 

__»Cu vreo 20 ani în urmă anumite împre- 
„„jurări au făcut „ca această isolare să fie şi mai com- 
„„plectă. Taxa de consum asupra zahărului s'a urcat 
„sSccesiv în anii 1871, 1872, 1873 — și a fost apoi 
„redus iarăşi în -1880 la 410 Fr. pe suta de. chilgr. 7a- 
„har rafinat. 

„Sub influinţa acestei scăderi de taxă, consiima- 
„ţia din Franţa, care în cursul celor patru ani precedenţi 
:„„Îusese în mijlocie de 163.000 Tone, s a ridicat cu în-. | | | 
„„ceputul 1883 la 247.035 Tone. De altă parte producţia. 
„de: zahar din F rana. nu s'a sporit în aceaşi proporţie. . 
z- „ln aceste condiţitni piaţa noăstră de zahar
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„a putut să fie stăpânită mai uşor și cam în această 

„epocă au dispărut cea mai mare „parte de -rafi- 

„inării independente în faţa” coalițiuni atot puternice 

"a marilor 'Rafinării Parisiene : Say, Lebaudy, Som- 

„mier” (1) | 

| „In cursul câtorva ani aceste rafinării au po- 

„sedat un: adevărat: Monopol de zahar în Franţa. 

„In urmă însă desvoltarea: producţii de zahăr 

„şi-a schimbat posiţia. Exportul nostru a crescut 

„întrun mod, însemnat şi a ajuns la 350. 000 Tone 

„în anul din urmă. In aceste condiţii. Sindicatul Fran- 

„cez al Rafinatoriilor nu mai poate exercită. asupra 

„pieţei. Franceze acea dorminaţiune, pecare o aveă 

„mai înainte”. 

„Preţurile se stabilesc acum la Bursa de Co- 

„mer din. Paris şi sunt influențate de condițiunile 

„pieei internaţionale. Specuiaţia, la care participă mem- 

„bri importenţi ai Sindicatului Rafinătorilor, nu poate 

„să nimicească această înrîurire, hotăritoare, a cursului 

„ezlern “asupra unui articol de cxpori. După măr- 

„lurisirea Preşedintelui Sindicatului Fabricanţilor de 

„zahar, Sindicatul Raţinătorilor.. nu mai are astăzi ov 

„influenţă simțitoare.. asupra preţului zaharului în to- 

„tal — şi prin urmare nici asupra prețurilor Sfeclei de 

„Zahar. Piaţa Londrei hotăraşte acum asupra piejei 

| „din Paris. | 

;;Monopolul producătorilor de zahar nu mai: 

„există la noi. El există, la dreptul vorbind —însă de 

" „când Franţa a redevenit: iarăși o serioasă Exporta- 

„toare de zahar, înrîurirea, pe care o avea el asupra 

„preţurilor, a dispărul. 

„Ca urmare. el a trebuit să 'şi schimbe pur- 

„„larea sa față de Intreprinderile neatârnătoare de et,
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„In loc să.le zdrobească : printr'o luptă pe 
„„moarle: şi viaţă, el stă astăzi la locmeală cu ele.. 

„El nu mai este în deajuns stăpân pe preţuri spre a 
„„le scădeă cu. repeziciune, şi a ucide concurenţa prin 
„procedeurile „pungei celei mai lungi” şi .a le 
„urcă. pe urmă spre profitul său, dupăce a. rămas. 

„Singurul rafinator”. 

;„]n această nouă “situaţie Rafinăria Bouchon 

„dela Nassandre (Eure) poate vinde zaharul său, a- 
„glomerat în .bulgăre, în Normandia, cu condiţia de a 

nu 7] trimite la Paris, alte Rafinării nu s'au legat cu 

„Sindicatul, care le-a lisat o mică circumscripție de 
„activitate în regiunile lor determinate. 

„Sindicatul prin urmare m'a fost desființat prin . 
;„sporirea exportului nostru — a trebuit numai să. se 

„arate mai pacinic de cum eră mai 'nainle. 
„Şi datorim acest rezultat faptului, că piața 

„noastră a ajuns să fie mai puţin isolală din ziua, 
„când am ajuns să fim exportatori. 

ssSântem îndreptăţiţi prin urmare, să credem. 

„că orice scoborire u barierilor vamale şi orice scă- 
„dere a Taxelor Fiscale, orice scădere a însemnătăţii 

„elementelor artificiale, vor avea aceleaşi efecte 1). 
„„Deşi' Procurorul Departamentului Seinei a în- 

„ceput o urmărire contra Sindicatului Rafinăriilor de 

„zahar, el'n'a putut să obțină însă aplicarea Art. 419 

„în contra lor. 

„Afacerea pornită cu mare „eclat” — s'a sfârşi! 

„]ără nici un efect. Tribunalul a încetat urmărirea 

„la 22 Martie 1901, — fiindcă au lipsit elementele unui 
„fapt penal. - 

P. de Rousiers,-pag. 187.
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„De când Curtea din Paris, prin Decisiunea 
„sa privitoare la Ringul Aramei al lui Secretan (5 
„Aug. 1890), a achitat pe Societe des Meteauz:. de în- 

„vinuirea „Coaliţiunei””, nefiind dovedit : că Ringul s'ar 

„[i obligal la vânzarea cu un anumit preț. — de atunci 

„magistraţii cer spre a face aplicarea Art. 419 dovada: 

„că s'a încheiat un Contract formal cu scopul de a urcă 
„„Prelurile, dovadă, se înţelege, care se poate face nu- 
„mai în cele mai rare casuri. 

| „Este de ajuns de cunoscut că Ringul Arămei 
„aveă de scop să cumpere producția de aramă a lumei 

„întregi, şi să o revânză apoi cât. se va puteă mai 
„„scump. | 

E Ringul .a ridicat prețul aramei - din lunie 

1886 până la Decem. 1889 dela 36 Lire Sterline la 

„100 Lire St.— Tona. | | 
, După ce s'a prăbuşit Ringul, prețul arămei a 

scăzut iarăși la 40 Lire St. DE 

Vrebuieşte acuni spre compleetarea Tabloului 
desvoltării de astăzi a concentrărilor și a Coaliţiunilor 
din Franţa, să marcăm' şi una din umbrele cele mai 
întunecale, care o caracterizează. . - 

„Vom descrie și „„Le “Mauvais Syndicat'”, 
cum - î numeşte Laur, „le Trust de  Compagnies 
d' Assurance”. | | 
„ Ilexiste“ zice et „en France un Monopol, pour - 

„le. quel le contre poids indispensable (le controle .de 
„LEtat) manque, c'est celui :des Compagnies d'assu-- 
„rance Incendie, qui ont regu la sanction de VEtat 
„et une sorte de consâcration officielle ă Worigine, 

1) Baumgarten u. Meszleny, pag. 368.
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„Mais qui echappent depuis lors a tout controle et 
„se sonl coalisees, comme nous. alons le voir, pour. 
&lever "„succesivement les primes, qu'elles prel&vent 
sur les assurâes, c'est-ă — dire sur tous les citoyens”, 
(Laur, pag. 385). | e 

„„Notre Legislation Francaise d'assurance“i —ne 
„spune el în âltă parte — „est entiărement pauvre '— 
»sles Societes, qui ont particulicrement V'assurance'In- 
„cendie pour objet, sont regies les unes par la Loi.du 
24 Touillet 1867 et la Decret du 22 Ianvier 1868, 
„relatii au reglement d'administration publique pour 
„la constitution des Societes d'assurance ; les autre 
„par PArt. 37 du Code de Commerce. i 

„Ce Decret du 22 Ianvier 1868 edicte un 're- 
„glement d'administration publique“, dar acest „„re- 

* „glement est plutot sobre Şi „la Surveillance”, câre 
a fost „organiste par 'les deux arâtes du Ministre 
„de Commerce, en date du 28 Juin 1877, instituant. 
„des Agents Spâcieux aux Societs d'assurance“, fiind 

“anulate „pour exces de pouvoir“* au rămas fără nici 
"0 urmare. îi . ia 

"Monopolul, care există în Franţa în deosebi 
al Societăților de Asigurare în contra Incendiului „a 
primit, ne spune Laur”, Sancţiunea Statului şi un fel 
de „consacraţiune oficială dela înfiinţarea lor chiar, 
„şi de atunci, ele sustrăgându-se dela orice: control, 
»S*au coalisat, cum vom arătă, spre a ridică tot mereu 

- „Primele, pe care le ieau dela asiguraţi, adică: dela 
„toți celăfenii. N 
„_ „Companiele Franceze de Asigurare contra In-. 

 „cendiului au: format între ele mai -multe Sindicate. 
Iată titlurile lor şi cum au fost compuse. 
Sindicatul General al Asigurărilor de Incendiu. 
Preşedinte : M. M. Directorul lui ;Phonix”. —
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„ Vice-preşedinte : P..G. Directorul. lui. „Soleil”.. —P. 

„G. Director. la „La Confiance”,. — Secretar: C. Di- 

rector la „L'Abcille”. — Membri : P. Director la »Ur- 

baine”. — B.. Director la „„Metropole”. „—F. Director 

la „„Monde”. — L. Director la „La Paternite”. —X. 

Director la „Union et Phenix. Espagno!”: — G. de 

„MM. Director la „Aigle”. — B. Director „la Foncitre”. 

-C. Director la „Union”. | 
A „Biroule se schimbă în fiecare an. — Domnii 

„Directori sânt numiţi, Preşedinţi şi i Vice-Pregedinţi 

„pe rând. . 
Există şi un alt Sindicat, care se intitulează 

„Comite Syndical des Compagnies d Assurances. ă pri- 

“mes. [izes conlre Lincendie. 
EI este compus din E, la R.. Directorul des 

- Assurances gentrales. — M. Director la „Nationale'— 

şi E. D., Director la „Providence“. | 

„Comitetul şi Sindicatul urmează fiecare re- 

„gule deosebite pentru. „afacerile, care sânt. realizate 

„sau care:se vor realiză și. spre combaterea concu- 
„renţei, dar. îşi comunică fiecare decisiunile lor privi- - 

„toare la Tarifuri, precum şi acelea, care trebuiesc să 

. »„asigure supremația Agenţilor lor 1). : 

_saMai există şi. un Sindicat numit „Uniunea 

„„Sindicală a Companiilor de. Asigurări -cu prime fire 
„de orice fel, Incendiu, Viaţă, Accidente. | 

„ Preşedinte : G. Director la „Nationale (Viaţă). - 

Vice Preşedinte : C. Director la ,„Abeille” (Grindină).— 
M. Director 'la „„Prevoyance” (Accidente.) —F. Di- 
rector la „Urbaine” (Viaţă). — G. Director la Soleil” 
(Incendiu). — M. Director la! „Union” (Viaţă). — 'Se- 

cretar-Casier : G. Director la a ;Confiance:+ (Incendiu). — 
  

, D Fr. Laur, pag. 387,
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Delegaţi : A. F. Director la. „Monde” (Viaţă). —M. 
Director la „Nationale”. (Incendiu). — Sch. Director 

„al „Caisse Paternelle” (Viaţa). — Br. C., Director la . 
„Union” (Incendiu). — M. K. Director. la „» Generale” 
(Viaţa). — Suplinitori : S. Director la „Abeille” (Ac- 
cidente). — Le d'A. Directorul lui „Secours”. (Acci- 
dente). — B. Director la „Aigle”. (Viaţă). — Th. Di-. 
rectorul lui „,Patrimoine” (Viaţă). — Le R. de B. Direc- 
tor la ,„,Generale (Incendiu). —P. Director la „Ur- 
baine” (Incendiu). — 

'- »sSSe vede prin urmare, că avem a [ace cu o for- '- 
„idabilă, Organisaţie, care îmbrățișează toale : ramu- 
„rile de Asigurări. 

| ";,Reglementația interioară a acestei Uniuni Sin- 
„„dicale ne este cu desăvârşire necunosculă — dar .nu 
„încape îndoială, că scopul ei este acelaş, pe care di ur- 
„măresc. şi sindicatele, pe care. le-am numit mai sus, - 
„adică : Urcarea primelor, pe care să ă [ie siliți asigurații 
„să le plătească 1). | 

„„Infine mai este şi un alt Sindicat, mai spe- 
„cial, a cărui înfiinţare să urcă până la a. 1896, care 
„nu cuprinde decât condițiuni de Asigurare cu. prime 
„size, şi purtând numele „Sindicatul Companielor 
„de Asigurare cu prime fize contra Accidenlelor — şi 
„care a câștigat în momentul aplicări Legei, celei nouă 

„pentru Accidentele la muncă, o deosebită importenţă. 
„Acest Sindicat, care se formase. .anume. cu 

„Scopul - de a. paraliză efectele  Legei, atunci. în 
„preparaţie, asupra: Accidentelor la Muncă, — deşi n'a 

“- „reuşit pe deplin în dorinţele sale, a câştigat totuşi | 

»0 nouă, învigorare, după votarea definilivă, şi după 
„aplicarea Legei din 9 , April 1898. 

  

1) Fa Laur, pag. 389..
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„Scopul acestui Sindicat a fost; la început, fiindcă 
că nu reuşise să împedice votarea Legii, să le impună 

„Industriaşilor şi Patronilor Tarifuri uniforme, cu- 
„prinzând condițiuni cu adevărat ezorbitante. * 

: „Companiile coalizate erau în acel moment sin- 

„gurile, sau, aproape numai ele, destul de organizate 

„spre a puleă să primească asupra lor riscul cel nou, şi 

„de aceea şi-au propus să tragă largi foloase din această 

„împrejurare, prin mijlocul unor Tarife excesive. — * 

0 formă nouă de Asigurare, numită de în- 
sui Legiuitorul „Les Syndicat de Garanţie”, a venit 
„însă să restoarne prevederile „Sindicatului Compa- 

„sniilor de Asigurări şi să producă chiar o debandadă 
„desăvârşilă între Companiele Sindicate. 

„Acestea au lrebuil să părăsească o mare parte 
„din proiectele lor de exploataţie nemărginilă a Indus- 

„ „triaşilor şi a Patronilor lor 1). 
„Invederat prin urmare ca la noi numai poate . 

„există astăzi o Concurenţă în Comerţul Asigurărilor î în 

„general, deoarece nu mai sânt Camere Sindicaleprofesio- 
„„nale în acest ram, ci există numai un fel de Carleluri 

„„spre a fixă prețurile şi spre a "şi împărți Clientela *). 

„„Legislaţiunea “noastră Francesă în materie de 

„Asigurări este foarle săracă. - . 
„Societăţile care se ocupă îndeosebi cu Asi- 

„gurarea contra Incendiului sânt guvernate unele prin 
„„Legea dela 24 Iulie 1867 şi prin Decretul din 22.Ian. . 
31868, relativ la Reglementul de Administraţie pu- 

„blică pentru constituirea de Societăţi de Asigurare - — 

„iar altele prin Art. 37 Code de Commerce”? 

1) Fr. Laur, pag. 391. 
2) Fr. Laur, pag. 393.
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„Supravegherea. Statului a fost organizată prin 
„două Decisiuni ale Ministrului de Comerţ cu data 
»„de 28 Iunie 1877, înființând Agenţi Speciali pe lângă 
„Socielăţile de Asigurare. : | o 

Insă Consiliul de Sta! a desfiinţat la 18 Mai 
31880 aceste două Decisiuni, peniru exces de putere (!). 

„Cetăţenii sânt astfel lăsaţi fără nici:o apă- 
„rare, în ce priveşte Asigurările contra Incendiului. în 

- „deosebi, la bunul plac al Tarifurilor, pe care le fixează 
;sCompaniele 1). - 

- - Examinând acum cevă mai deaproape „Si- 
„tuaţia generală și financiară a acestor Companii de 
„Asigurare contra Incendiului — se dovedeşte :că a- 
„ceastă Industrie nu este câtuşi de puţin negligeabilă 2). 

i Capitalurile Companiilor celor mai: principale 
„sânt următoarele : a a 

- „„Companiele ,,Assurances Generales”, Soc. A- 
„nonimă, autorizată prin Ordonanţa din 14 Fevr. 
„1819 şi prin Decretul din 20 Ianuarie 1877: Ca- 
„Ppitalul Social 2 milioane de Fr., împărţiţi, până la 
»1875, în 400 Acţiuni de câte 500 Fr. Dela 1875 fie- 
„care Acţiune a fost împărţită în 5 Acţiuni, de câte. 
;;1000 Fr. fiecare, integrală liberată. Capitalul se com- 
„pune prin urmare astăzi din 2000 Acţiuni de Fr. 
;1000.......... mreana asset Fr. 2.000.000 
„a Pheniz — Soc. anonimă auto: | 

„rizată prin Ordonanţa dela 1 Sept.1819 : 
„prin Decretul din 6 April 1848 şi De- 
„cretul din 13 Ian. 1858. Capitalul so- 

  

1)" Fr. Laur, pag. 394. 
2) Br. Laur pag, 397, --
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„cial de 4: milioane Fr. este împărţit în . - | - 

„„4000 Acţ. de câțe 1000 Fr. deplin vărs. Er... -4.000.000 

„La Nalionale— Soc. anonimă, 

„autorizată prin Ordonanţa din 20 Fe- 

„bruarie 1829 şi prin Decretul din 17 

„Mai 1849.Capitalsocial 1OmilioaneFr., 

„împărţit în 2000 Acţiuni de câte 5000 
„Fr. de Rentă, dela care Acţionarii pri- NE . 

„„mesc venitul — afară de Dividende. . . . Fr. 10.000.000 

_ „Union—Soc. Anonimă, autori- | 

- „zată cu Ordonanţa dir 5 Oct. 1828 și. 
„prin Decretul din 12 Dec. 1857. pusă 
„prin Decretul din 29 Fevr. 1877 sub 

- „„regimul Legii din 24 Iulie 1867. pentru 
„Societăţi. Capital Socialde 10 Milioane : 
„Fr. împărţit în 2000 Acţ. de câte 5000 

„„Fr. fiecare, asupra cărora sânt vărsaţi . - Ea 

„„1250 Fr... e eeeeeeeaaeeeee Fr. 10.000.000 -. 

Soleil” — Soc. Anonimă, au- : 

„torizată prin Ordonanţa” din 16 Dec. - 

„»1829şi din 11 Iulie 1833 precum şi prin 

„Decretul din 11 Sept. 1857 şi 21 Martie 
„+1858. Capital Social 6 Milioane Fr. îm-. 

„părţiti la început în 1000 Acţiuni de 

“câte 6000 Fr. fiecare........ o aeee Fr. 6.000.000 

„Adică un Capital de 32 Miloane, dinire care 

10 Milioane dela „Nationale mau Jost nici. odală 

„vărsate. E 

„Pe scurt Capitalul total vărsat de cele 18 Com- 

„„panii, cele mai mari, a fost abia de 50 milioane şi: 

„jumătate Franci. 

„Beneficiile au fost enorme. — S'a văzut „Les 

„„Assurances Gencrales” dând. ... 7.000 Fr. la o. Ac-
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„„jiune de 1000 Fr., La Nationale cc. 1.067 Fr. la o 
„Acțiune de 1000 Fr., L'Urbaine..... 450 Fr. la o 
„Acf. de 1000. Fr. L'Union. . „550 Fr. la o Acţ. de 

"331000 Fr. - 
„Cursurile Acţiunilor acestor Societăţi au a- 

j„juns la' înălțimi fantastice. Acele ale „Asuranee - Ge 
„nerales” au valorat 50.000 Fr. una. 

La Nationale” .... 118.000 Fr. | 

»L'Union”. mea aana 215.000 Fr.!) 

„Putem să ne facem o idee foarte precisă: des- 
„„pre uriașele operaţiuni, pe cari le represintă In- 
„Gustria aceasta -a Asigurărilor contra Incendiului, 
„dând un resumat al operaţiunilor lor pe a.:'1902, 
„după excelentul „Moniteur des Assurances al d-lui 
„E. Olivreau. 

„» — Incasări — Cele optsprezece mari î Companii, 
„de care ne ocupăm''au încasat în a. 1902 o sumă to- 
„stală de Fr. 122.945.591 —18, cu un spor de 2.972,456— 
>37, peste încasările din 1901, care au fost de Fr. - 
»119.973.134—81. 

| „Tată cum se compun aceste două - totaluri : 

a | 1901 : - "1902 

„Prime netio „..Rr.111.580, 655-22 „14, 815.979-9% 
„Beneficii asupra a 

Poliţelor şi Tabliţ. 1.083.655-95 1.112.113-04 
„Produsul Fondu- IN ME 

rilorplasate ... . 6.953.901-20  . 6.962.924-18 
„Incasări diverse ..  :355.012-44 44.573-77. 

“Fr. 119.973.134-81 : 122.945.591-18 
  

1) Fr. Laur, pag. 397. .
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Prime netto încasate :- 

„1901 

- Asurances Geânerales  10.865.482-38 
Phenix ...-c..... 

“Nationale. ..... PR 
Union ....c... 
Soleil ............ 

* France .....c... i 

_ Urbaine ..... cc... 

Providence. a aak. 

Nord .......... a. 
Aigle ......... a... 

Paternelle a... 

Confiance ...... i. 

Abeille ...,...:... 

“Monde ......c.. 
Fonciăre ....... .. 

__ Union Generale de 
“NOTA „cc... .. 

Metropole......... 

- Assurances Renioises 

„Total. . 

10.184.029-47 
9.206.117-71 
16.753.217-06 
9.334.395-24 
6.865.035-58 
_8.368.368-65.., 
4.120.586-58 
3.321.815-67 
4.643.555-44., 
5.855.856-19 - 
4.368.277-66 
5.242.086-44 
3.305.248-03 
4.629.830-66 

316.803-97 
4.064.363-14 - 
134.595-85 

1902 . 

11.018.775-39 
„10.479.034-19 - 

9,374.162-78 
17.137.123-74 
9.514.415-09 
6.975.166-60 . 
8.638.001-15 
4.244.485-64 

8.494.516-91 
4.742.900-71. 

-6.403.896-90 
4.461.803-94 
5.443.548-46 
3.354.763-35, 

„„4.764.855-44 

.325.800-59 
4.305.264-36 
-137.463-76 

  

111.580.655-22 114.815.979-99 

>, Găsim şi un beneficiu de 1.120.000 Fr. pentru 
„„Poliţe şi Tăbliţe cu un spor de 40.000 Fr. faţă. cu 
„anul “premergător. - 

„„Se vede, dară că mulţumită Sindicatelor, nici 

;;6 Companie nu a avut: încasări mai mici. 
„Aceasta a fost şi scopul pe care Pau urmărit. 
“Să vedem acum 'cheltuelile.
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„Sarcinele, pe care au avut aceleaşi Companii 
„să le poarte în a. 1902 ajung la un total de Fr. 

, 98.392.631-55 
„cu o scădere de... „?1.686.273-67 
„faţă cu acele din 1901, care representau .. 
„un total de 100.078.895-22 E 

lată cum se compun aceste două Totaluri 

0. 1902 
„Sinistre...... Fr. 61.028.678-97 38.174.230-13 
„Commisione...... 27.768.608-24 28.779.611-13 
„Cheltueli generale. 10.926.865,82 11.292.288--- | 
„Cheltueli diverse 354.742,14 146.492-29 
  

„Fr. 100.078.895-22  98.392.621-55 - 

„Sinistrele, în scădere cu 2.800.000 Fr. față cu 
„ciira exerciţiului 1901, presintă prin urmare în 1902 
„0 mijlocie de 50,67%; — Această proporţie, compa- - 
„rată cu acea din 1901 dă o scădere de 4,06%. . 

„Astfel sinistrele formează aproape 51 % din to- . 
„lalul Incasărilor — iar Administraţia, Comisioanele, - 
»Benejiciele represintă ceva mai mult de 49% (0). 

„Să vedem şi ce scumpire a Tarilelor de A- 
„Sigurare a trebuit să sufere: această însemnată In- 
„dustrie dela 1900 încoace. - a o 

"Un exemplu luat dintr'o 'miie. 

+ 

———— 

  

„10 Laur, pag. 399 şi 402, |
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Tarif 1906 
Halies - 

——ș„Charbons de terre â j'u- 
„sage de forges, fonderics 

“shauts-fourneaux et mar . 
ptinets „cc... ... 

— pă charbons de bois â V'u- 
„sage de forges, fonderies; 
„„hauts-fourneauxet mar- 
„intinets. . cc... .... 

- — „Charbon de bois dans les 
„„hailes pour 3 mois, 2 în. 

- ssăgiiespour 3 mois, 2 

" sspour.6 mois, 3: r. pour 
„Vannte..... n. ..... 

—,, En gencral les Charbons . 
„„de terre pour tout genre 
»„d'industrie saufe prime de 

"contiguite, payaient 1 % 
„sur marchandises etlecon- ' 
„tenant, pourva que le bâ- 
„timent soit convert en tui- 

“ ssles, -ardoises ou mttaux, 
ses couvertures en carton 
„bitume ctaient mâne to- 
»lârtes sur batiments en 
DOls. e... cc... ........ 2,50 
— „avec clause, combustion 

„spontance .... ....... 

  

Tari 1903. - 
Halles 

— Cha rbons de terre ăl'u- 
sage des forges onderies 
hauts fourneaux et mar- 

— pour les .charbons de 
bois, disposition main- 

-— mais si bâtimentest de 
construction mixte dans 
Ja quelle le bois, ctc. est 

pour 1/, seulement, aug- 
mentation. , cc... .... 15, 

au dessus de!/, ,.... 
* — Converture en carton bi- 

tum, augment 25, 40 ct. 55,--- 
— Couvertures, totalit€s ou 

partie bois, ete. augmen- 
tation. . cc... 55,— 

1,50 ; 

Cum se vede urcările primelor merg dela 4%, 
la 55% peniru acelaş articol. 

„In scurt augmentaţiile aplicate variază dela 

15%, până la 150%. Am puteă face o comparaţie, 
„analogă pentru toate Industriele, ale căror prime 
„au fost urcate 2). 

Ajunse pe - deplin. stipânitoare, aceste Coaliții 
mai exercită încă şi un altfel de tiranie secretă. 

„Dintr'o pricină sau pentru alta, motivat sau 

„fără motiv, un asigurat displace, sau a displăcut: 

1) Fr. Laur,- pag. 413, 
2) Fr. Laur. pag. 414.
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„vreuneia din Societăţile “sindicate. Atunci el este 

„semnalat reaniunei comitetelor, şi din acel momeni 

„toate propunerile, 'pe care le ar face el diferitelor. Com- 

„panii, adică la toate Companiile puternice, oferind 

„garanții serioase, sânt respinse [ără milă. 

„EI are acea ce se chiamă „sa jiche” %). 

„Degeaba se oferă să sporească prima, pe care 

„vrea s'o plătească, giaba se roagă şi cere explica- 

„ţiuni, cl se găseşte în faţa unui „non possumus ab- 

„solul — tăcul şi fără milă — „seste un fel de anatema 

„sal Companiilor, care sa arunca! asupra lui. Osân- 

„„direa. este inexorabilă. A a 

„Se adresează atunci la Companii secundare, 

„care face şi aceste greutăţi, simțind că acest client 

„este la grația lor, câte unele poate nu abusează mult 

„de această situaţie, dar ar putea s'o facă. | 

„Chestiunea solvabilităţii nici nu este în joc, 

-„]iindcă imobilele asigurale sânt în: fiinţă oricând 

“spre a respunde peniru plala primei — dealtmintirelea 

„plătită dinainte. 
- 

e „Asiguratul, înnebunit, este'ca un vânat gonit 

„spre acele trecători, unde va trebui să fie ucis 2)... 

„In adevăr.nu există după noi altă ieșire din 

„această Dilemă. decât : că sau lrebueşie lăsal co- 

„merţul Asigurărilor liber, sau că irebuieşte să i. se 

„impuie obligaţiunea de a asigură pe toată lumea, după 

„, Tari[uri stalornicile şi omologate oficial de Aulorilalea 

Salle 
o 

„Procedând .prin comparaţie ce s'ar zice de 

„Companiile de Drum de fer, dacă ele ar refuză să lrans- 

„porteze pe cutare călător, care le ar [i displăcut? 

  

1) Fr. Laur, pag. 416. 

2) Fr. Laur, pag. 417. 

'T, Sica. , 
10 «+
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Incă un cuvânt; — „last not least” — asu- 
pra rolului, pe care "1 performează aceste Coaliţiuni 
rapace, astăzi încă, în Gospodăria Naţională a Franţei. 

“ ssCapilalul celor 1$ Companii 
„se urcă la Fr... îm eeeeeea 145.000.000, — 
„din care s'a vărsat.:numai Fr... 50.453.750,— 
» Rămânând prin urmare datorită de 
»ăcționarii. eee „ 94.546.250, — 

„» Deservele de loale felurile, coasliluile de Com- 
„„panii, se urcau la 31 Dec. 19017 la 124.382.012, Fr.— 

„„Imobilele, proprietate a Companielor, figu- 
„rează la 31 Dec. 1902 'cu 32.283.741 Fr. 73 cent. 

»„Pasivul ezigibil la: 31. Dec. 1902 însumă Fr. 
+69.799:756.— . . e a 

„sa Companiele aveau. spre a-i. face /afă, valorile 
“„imedial: disponibile, 'urcându-se la 189.720.621 Fr, 
„n resumal Companiele de Asigurare contra In- 

„cendiului au primil dela Acţionarii lor numai Fr. 
;;50.153.750 adică cam 50 Milioane Fr... - 

„le posedă un Acliv. de.240 Milioane, neso- 
„colind cele .9:1 Milioane, rămase să fie vărsale încă 
„de Acţionari — şi un Pasiv ezigibil de 70 Milioane 
„aproape, adică aproape 180 Milioane, nel, lichid. . 

“+ 3»Pe scurt ială o Industrie, care cu 50 Milioane 
„vărsate, 'care' constiluind Reserve aproape de Palru ori 
„alâl de mari, câl este Capilalul său, care a făcut în- 

„scasări de 120 Milioane, «dică de două ori şi jumălale 
„atăl: cât. este Capilalul său — şi: Afaceri de '162 Mi- 
„liarde pe an, şi care realizează în fiecare an, drept câş- 
„liguri nele jumălale din Capilalul, pe care Va versat (!) 
ala fiecare doui ani acești Capital este prin.ur- : 

„mare reconsliluil. | Ii 
„Dacă însislăm asupra minunatei Siiuaţiuni a



it = 

„Industrii. Asigurările, -cuvâniul 'este să dovedim, aşa 

„ca să înțeleagă oricine, că ele abuzează prinlr'o Coaliţie 

„de un Monopol de fapl, necontrolal de Stat“ 1). 

, Iată acum şi metoadele cum aceşti „Boa con- . 

strictori” se încolăcese împrejurul clientului lor spre: 

a-l sugrumă.. Se 

_ „sTarifele de Incendii« —ne spune Laur, „au fost 

„urcate în timpul din urmă în diferitele feluri, şi — 

„prin deosebite „decisiuni au fost împărţită cu mare 

„dibăcie aplicarea lor, când asupra întregului. com- 

„plex al riscurilor, când în detaliu, după comunicațiile 

existente la imobile, felul lor de construcție, accope- 

„rişelor lor şi înălțimile clădirilor. „- : 

- „Foate aceste au fost făcute cu prudența, cu 

„metod, aşă încât să nu facă să slrige întrega clien- 

„alelă deodală. Au fost însă executate fără încetare 

„încet-încet —, urmărind necurmat scopul, care a şi - 

„tost ajuns; şi care consistă în a .profilă de o mie de 

„„lisposiții. ale: Poliţelei, spre: a slource,-sub forma de 

sinici sporiri parjiale; încă sporiri nouă: de beneficii. 

„Se pare că după ce au cucerit pe.deplin toată 

„clientela Franceză, şi după ce 'şi au împărţit-o între 

„dânsele, Companiele Incendiu 'și au zis :: Acum, 'de. 

„darece portofoliele (ghiozdanele) noastră nu mai. pot 

„fi mărite,.să majorăm primele spre a obţine din nou 

„sporiri de beneficii. - - Ma Da 

. Şi această Coterie- nesăjioasă -să furişează. prin- 

tre toate Legile și operează, lucrativ, sub toate schim- 

pările. politice, care: se perindează i Franţa, având 

cohorta sa de -poliliciani, împărţiţi în toale taberile,. 

cari o apără eu zel contra „omnes et omnia”. - - 

„Acest: Sindicat n'are caracterul unei. Conven- 

    

1) Fe. Laur, pag. 401.
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„ţiuni în regulă — zice. Laur, — „cu 6 formă „definită, 
„ci este un jel de “Socielale. secrelă, având mari interese 

„de cultivat, și care scapă, de sub clasificările -cunos- 

s;cute, fiindcă se ţine în umbră de frica Art. 419 al 
„Codului nostru Penal. 

„Toate Companiele.. de. Asigurare — Incendiu 
„„Viaţa şi Accidente, sânt apoi sindicate iarăşi între 

»dânsele, lucru care până acum .nu cră cunoscul. 

„Și toate “aceste Societăţi își împrumută pre- 
„stigiul lor dela o pretinsă -supraveghere a Slalului 
„asupra lor — (cu totul nominală) — şi formează as- 

„tăzi un (ip de' Concentrare esențial I'rances — care 
„„noi cerem să fie modificat expres prin Lege?). 

- ssIn orice cas o reformă se impune 2).. 

„Cine vor fi, și când se vor arătă bărbaţii acei 
cu destulă îndrăsneală patriotică şi cu trebuitoare au- . 
toritate spre 'a impune reformele. de sanare în acest 
câmp al activităţii omenești ? 

Cine vor fi acei, cari -vor scăpă acest popor: 
îruntaş, atât de muncitor, atât de inteligent. și atât 
de 'păstrător al roadelor 'muncei sale, şi -tot odată 
atât de generos faţă de meritele celorlalţi — cine vor: 
fi acei, cari "1 vor emancipă de sub Furcetul” Candine, 
umilitoare, ale unor Arivişti - lacomi, încumetriţi cu 
niște Bersiani neruşinați? | 

"O zare, pare că s'a arătat în votul dat de: Ca- 
mera Deputaţilor. la 4 Apr ilie 1914 + — în urita ajă- 
cere Rochelle-Caillau. * 

  

1 Fr, Laur, pag. 5. 

2) Fr. Laur, pay. 419.
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| Să sperăm spre onoarea Omenirei, că această 

Sprânceană de lumină, este precursoara unui bine- 

făcător răsărit de Soare mândru și vindecător de 

molime ae | a 

Camera Deputaţilor a votat cu unanimilalea 

de 488 de votanţi ordinea de zi propusă de D-nii Roard 

şi Dariac formulată astiel : Luând act de conslată- 

rile Comisiunei de ânchelă, şi, desaprobând inlerven- 

țiunea abusivă a [inanţelor în politică (şi a politicei 

în afacerile Justiţii) Camera afirmă că este :necesilale 
1. ja 

de o Lege asupra Incompalibililăților parlamenlare.



A 

GERMANIA. : — Forma specială germană acon- 
centrărilor Industriale este ,,Cartelul”. 

Acesta se deosebeşte esenţial de toate celelalte | 

concentrări. de” producţie. 
Paul de Bousiers în lucrarea sa „Les Syndi- 

cats Industriels de Producteurs en France et â VE- 

tranger (Trusts-Car tells-Comptoires) ne dă următoarea 

„—descriere şi caracterizare a Cartelului German : 
„In Germania, ca în toate Țările mari In- 

„dustriale desvoltarea de astăzi a activităţii econo- 
„mice a adus cu sine fenomenul, bine marcat al Con- 

„„centrării, dar această concentrare este departe de 
sa fi luat formele, pe care le-a adoptat în Anglia, în 

„Franţa sau în Statele-Unite. 

„Pe lângă liniele generale: comune în toate a- 

„sceste "Ţări deosebite, şi care sânt atârnătoare de 

„„evoluţiunea paralelă, pe care o desăvârşesc, desvol- 
“starea din Germania arc o înfăţişare a sa specială, pro- 
„„prie Germană, în legătură cu condiţiunile.de muncă 

„deosebite de acolo, precum şi cu organisaţia politică, 

»„Şi care resullă din chiar caracterul Naţional German. 
Ea are şi un nume al său propriu, se chiamă „,Car- 
„lel”, — adică o ligă, o asociaţiune între membrii cu 

„egale drepturi, cel puţin în teorie.
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„„Comparaţi numele acesta cu numele: fenome- 

„nului American „,Trust”, adică fideicomisul, aban- 

„donarea tululor drepturilor, renunţarea - la orice ac- 

„slivitate din partea membrilor Trustului, delegaţiu- 

„nea tuturor acestor drepturi,. transmiterea întregei 

„activităţi asupra unuia sau a mai multor -Prustces, În- 

"vestiți .cu depline puteri. 

-sIn casul cel dintâiu avem o “ federajiune, iar 

„în celalt o absorbițiune. Intr'un cas. avem. o apă- - 

„rare a intereselor comunc, iar. în celalt o domina- 

„„ţiune, o stăpânire despolică asupra asociaţilor, şi o în- 

„„drăzneaţă pornire împotriva lululor. celor neasociaji. 

„Germanul rămâne moderat, el nu visează un 

„triural sgomotos, el caută să se garanteze printr”o . 

„bună înţelegere împotriva pericolului, 'care urmează 

„„dintr?o concurenţă excesivă — şi Cartelurile du i 

„slujesc spre acest scop: Americanul este un ambițios, 

„care râvneşte mai mult la. pulere, decâl la bani, sau. 

„mai bine : el doreşte banii şi îi iubeşte, cum „iubeşte 

„un. cuceritor oştirile sale şi lunurile sale,. fiindcă i 

„asigură puterea. — Trustul e este pentru el un insiru- 

„men. de dominaţiune t). . i 

“Intre Carteluri: şi Trusturi diferenţa nu este 

„de grad, cum se spune adesea ori, ci deosebirea în- - 

„tre dânsele este întemeiată” pe chiar firea lor. Nu 

„există o măsură comună, la 'care sar putcă reduce 

„de exemplu Sindicatul Renan-Westfalian al Căr-- 

- bunilor- de peatră, Sindicat care represintă : întere- 

„sele unui număr mai -mult de'o sută de Societăţi 

„miniere — și. lohn Rockieller, care a. monopolisat, 

el singur, petrolul d din Statele-Unite' pă 
a 

  

1) P. de Rousiers, pag. 107; 
2) P. de Rousiers, pag. 108..
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a ag i / „„Nici forma juridică, nici gradul de concentrare 
»Comercială, nici gradul de concentrare Industrială, 
„Nici acţiunea Statului, nu înlăturează abizul, care 
„există între Trusturi şi Cartele. —'Toate aceste elemente 
„sânt utilisate de Trust spre a ajunge la o dominație 
„suverană, unică, și adeseori asupriloare, iar de Car- - 
„tele sânt folosite spre consliluirea unei Ligi.—'Trus- 
„tul este triumful concurenţei victorioase, mai remă- 
ssnând numai un sihgur supravieţuitor după luptă. — 
„„Carielul este un Armistiţiu (o Treugă), încheiat între - 
„luptătorii, cari se recunosc de egală forță. 

| „Sub protecţiunea Vămii, într'o arenă circum- 
„scrisă, Trustul sdrobeşte pe adversarii săi, iar Cartelul 
„si grupează împreună. In amândouă casurile estescopul 
„de a pune stăpânire pe această arenă, şi se întâmplă 
„uneori, ca și Cartelurile să sfârşească, întocmai ca Şi 
„xTrusturile, prin a âjunge la un Monopol de fapl—un 
»»Monopol colectiv este adevărat, dar totuşi Monopol. . 

;xChiar atunci însă ele să deosebesc fundamental 
„unul de altul. Cartelul destul de puternice pentru a 
„exercită un Monopol remâne încă deschis” peniru alți 
„membrii noui. El nu este cu desăvârșire exclusiv, 

"„cum este Trustul. Acesta din urmă nu cunoaște de 
„cât o singură alternativă faţă de concurenţii săi cei 
„snoui, cari s'ar puteă: ivi: sau sirivirea lor, sau ab- 
„sorpțiunea lor.—El ori îi ruinează, ori îi cumpără, — 
„Şi spre a îi ruină el nu ezitează să întrebuinţeze 
„uneltiri anormale, adesea neleale, Tare prin puterea 
„capitalurilor sale, bizuindu-se pe punga lui mai lungă, 
„el vinde în pagubă atâta vreme, cât este trebuinţă, 
„ori unde s'a ridicat vreun concurent. în calea lui. 
„EI taie drumul produselor unei usine rivale, lucrând 
„asupra Societăților de Drum de fer, el ascunde, cu 
„dibăcie sub mantaua unei disposițiuni generale, acea
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„măsură legislativă, care-i va asigură, lui, un avan- 

„lagiu particular, în paguba acelora, pe cari vreă, el, 

„Să Îi doboare. 

„ „Spre acest scop are oamenii săi de Legi, cari să-i 

ast edacieze tealurile şi are şi pe Legiuilorii, cari să le voleze. 

„Sânt cunoscute scandalurile sgomotoase, în 

„care a fost amestecat Suger 'Trust-ul în momentul 

„când s'a votat Tariful Dingiy de Senatul American. 
„Asemenea manevre nu sânt permise Carte- 

„lurilor.. Aceste ființe: colective, născute din trebuinţa 

"lor de a se asigură reciproc ș şi din trebuința de pro- 

„lecţie: mutuală, mau nici ambiţiunea, nici îndrăs- 

"„„neala trebuitoare spre a începe faţă cu un concurent . 

„serios, luptă până la cuţit, şi a-jucă primejdiosul 

„joc al'„pungei celei lungi'". — Cartelele s'au înfiinţat 

_ „jlocmai spre a scăpă de aceste lupte fratricide, nu 

„Spre a le reîncepe sub o altă formă din nou. 

"„„Abusul de autoritatea Statului în al lor pro- 

„priu folos, împolriva unui alt concurent German, 

„este iarăși foarte greu pentru dânsele, fiindcă pro- 

„tecţiunea, de care se bucură ele, este asigurată tot. 

„asemenea, şi deopotrivă, și la toţi ceilalţi compa- 

„trioţi ai lor. . PI 

| „Legislaiorii, cu cari au Cartelele a face, nu 

„sânt aşa de corupți ca .cei.din Washinglon, sau cu 

„L-egislatorii locali din diferitele State-Unite, şi de 

„altă parte exploataţia Linielor ferate prin : “Statele 

„Suverane Germane, precum și “controlul de aproape 

„al celorlalte, scurtează, din rădăcină, firul: avanla- 

„„giilor jraiduloase, care au fost adesea acordate Trus- 

„turilor. Americane de către — Companiele Drumu- 

„rilor de fer de acolo ) ! 

  

1). P. de somer aa 121, *
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Ceace a înlesnit mai mult formarea Cartelutilor 
Germane. şi. ceeace a .contribuit mai ales. la/desvol- 
tarea lor au' fost, „după P. de Roussiers,-mai întâiu 
"Tarifil: Vamal Protector şi apoi Sprijinul formal chiar, 
„care le-a fost acordat din partea Statului; în anu- 
„mite condițiuni. 

| „Nu me.xoiu întinde prea mult asupra. celei 

„„dintâiu cause, care a favorisat puternic formarea 

“ ssCartelurilor“: —ziecel —,,adică asupra;Tarifelor Protee- 

„toare, care închid, în practică, piaţa Germană pentru 
„anumite producte.. Se înţelege ușor efectul lor, pre- 

- „cum Şi, că, chiar faptul de a exclude dela început con- 
„„curenţa streină, ajută mult afacerile Cartelurilor, 
„„care caută să micşoreze orice concurenţă. 

„Causa cea de a doua este însă cu mull mai 
»caraclerislică. -*: 

„Ea este esenţial Geri mană, Esle mai ales Prusiană. 

„Ea constă în sprijinul formal, sau tacit, pe care 
„ti-l dă lor Slatul. 

;„In.: totdeauna: Statul Prusian a fost un bun 

„administrator al bunurilor sale, și a îngrijit de a- 
„„proape de interesele materiale ale Supuşilor săi. 

” „Pentru Politica lui de Cuceriri, el avea trebuinţă 

„de o bună armată şi de un Tesaui: bine alimentat și 
„prin urmare, într'o "Ţară prin natură săracă, a tre: 
„buit Guvernul să 'şi frământe mintea, ca să desvol- 
„teze puterile de: producţie spre a. puteă luă: dela. 
„Contribuabilii săi cu ce să alimenteze Tesaurul. său. 

” „Regii Prusiei au lucrat fără preget într'acest scop. 
Acei chiar, cari n'aveau: predisposiţii, deajuns “de 
„pronunţate . să: îndeplinească această sarcină, :erau 

„totuși împinşi, prin educaţia primită, 'de ambiţiuiiea 
„ca să “și îndeplinească şi dânşii această datorie. Ast- 
fel când Marele Frideric ceri părintelui Său permi- .



„„siunea șă facă o călătorie, cl a fost lrimis sc viziteze 

„„ Pomerania spre a învăţă progresele ce se pol face în 

„cultura solului... Ajuns mai în urmă Suveran, şi a- 

vând - ambiţiunea să-și :agonisească: mărire, el ştiă 

"atunci, cum să îngrijească de. desvoltarea materială 

na Regatului său, spre a 'și asigură Jinanţe bune. 

„Această tradiţies' a urmat până în zilele noastre. 

„De asemenea ca și politica, căreia-i slujeşte de bază. 

„Ea se manifestează în două feluri : mai întâiu 

„Prin. îngrijirea, care se dă xploalații Domenilor 

;,Slalului, fie în fermele sale, fie în minele fiscale („Lis- 

„Xalische”), — şi apoi prin solicitudinea activă, pe care 

0 are Guvernul pentru propăşirea materială « nd-. 

„[iunei prinlr'un fel de polilică c la Colbert. 

Oricând „este vorba de. Drumuri de. fer, de 

„„Canaluri, de Porturi, de regularea rîurilor,. sau de 

"adâncirea. lor,' de  protecţiunea de: asigurat “pentru 

„vreo Industrie, — Sfalul este totdeauna gata să ser- 

„vească interesele, care se ivesc și să sprijinească iu 

„ţiativele, care se presintă 2. 

Legiuirile, J urisprundenţa ş şi Teoriele, privitoare 

la Carteluri îndeosebi, sânt în Germania, pe scurt, 

următoarele. 

„Şi în Imperiul Germano- Roman. s'a “aplicat şi 

s'a desvoltat Dreptul Clasic — (Lex Iulia, Rescriptul 

Imp. Zeno) — şi au fost — în Seculele trecute urmărite 

„Dardanariatus” şi ;Monopolium” „. 

„Au “fost” oprite şi pedepsite cumpărările- de 

„miărturi în mase mari, înțelegerile între cumpără- 

„lori, să nu vânză publicului o! o mari ă supl: un pre iza, 
.. 

  

1) P. de Rousiers, pag. 138.
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„deasenienea ș şi aglomerarea și reținerea unci mărți 
„în deposile, cu scopul dea. produce prin. aceasta, o 
„scumpire a ci, precum și înțelegerile privitoare la 
„împiedecarea imporlului şi distrugerea provisiunilor 
de măriuri în fiinţă. 

„„Deeretul de Administraţie publică din. 1577 
„numeşte . toate aceste manopere „„Preemţiuni  pri- 
„inejdioase, şi care nu lrebuicşle să fie tolerate 1). 

Aceste disposiţiuni aspre însă, precum şi altele 
„au dispărut. la 1810 prin.noul Cod Penal Prusian, — 
care apoi la 1871 a devenit Codul Penal al întregului 
Imperiu. 

Legislaţia Germană de astăzi ; nu cunoaşte nici 
"0 disposiţie specială pur penală — ca cea F ranceză — 
contra Coaliţiilor şi Accaparamenlelor 2, 

- Unicul text. de represiune, care ar putea să - 
fie aplicat Coaliţiunilor frauduloase este $ 263 al Co- 
dului Penal Imp. din 25 Iunie 1900, glăsuind astfel : 

„Acela care, spre a trage un îolospentru sine, - 
„sau pentru un al treilea, aduce o pagubă la averea 
„altuiă, prin acea că produce sau întreţine o eroare 
„prin presintare de fâpte neadevărate, sau prin dena- 
turarea sau suprimarea celor adevărate, va fi pe- 
„„Gepsit. pentru făptul. de .Inşelăciune. cu închisoare, 
„pe lângă care se vor puteă adăogă şi Amenda până 
„sa 3000 Mărci, precum şi perderea Drepturilor Civile. 

Evident că acest text se va puteă rar aplică 
de Magistraţi. 

„In schimb însă: s'a desvoltat o pertectă Ad- 
minisirajie. publică, cultă și cinstită, Şi în' deosebi 

  

» Baurngarten und Meszleny,. pag. 246, 
2) P. do Rousier,
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conşlientă de marea'sa chemare spre desvoltarea bunei 
stări generale a' tutulor cetăţenilor Germani. LL 

| „Autorităţile Administrative s'au ocupat. mai 

„ales cu fixarea preţului pâinei, a cărnei — şi în ge- 

- meral al lutulor mărfurilor, care slujesc la îndestularea | 

„„lrebuințelor de toate zilele“. 

Activitatea şi vigilenţa acestor Autorităţi a 

pus stăvilare puternice. oricăror înjshebări de „„Mo- 

nopolium” şi de „Acaparamente'” ID 
„Sa mai făcut încă încercări de a deduce unele 

„norme de Drept pentru Cartelurile din disposiţiu- 

;„nile $$ 138 şi $26 ale Codului Civil (Biirgesliches Gesetz 

„Buch) — privitoare la usură. - 

„S'a utilisat spre acest scop primul test ai 

„Proiectului de Cod -($ 106 atunci) și motivele, care - 

„au fost invocate la prima lui lectură. - 

„„Textul $ 138 sună astfel : „Orice: convenţiune, | 

„care vatămă bunele moravuri este nulă” —iar al. 

„»$ 826: „Acela care cu intenţiune pricinuește altuiă 

„0 pagubă, violând bunele: moravuri, este obligat să 

sl despăgubească 2, Ei 

„Insă”, - observă - Baungarten „nu orice Car. 

„tel violează, din principiu: chiar, bunele moravuri — 

„dar poate uneori să aducă vătămare ordinei. publice, 

„şi atunci ar puteă găsi aplicare. potrivită $ 106. al 

„primului Proiect la 0 bună regulare a Cartelurilor 3, 

„S'a' mai susţinut . iarăși în “Germania” „zice 

Grunzel „că Convenţiunile de Cartelare, violează Prin- | 

„cipiul Liberlăţii” Industrielor. ' 

„Violarea sar săvârși în două direcţiuni. „Mai 

  

- 1) Baumgarten und Meseleny, pag. 247. bi 

2) $ 138.. Burgerliches Gesetzbuch fir das Deutsche 'Relich 1896. 

3) Baumgarten u. Meszleny, pag; 251. | ,
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„înlâiu pentrucă ! prin Inţelegerea unor Industriaşi, 

„care au: de scop să. fixeze unele preţuri minimale 
„pentru produsele lor, .s'ar lucră întrun mod ne- 

„admisibil în contra intenţiunilor Legiuitorului, care 

„„vroa să favorizeze interesele generale prin Libentalea . 

»Meserielor. | 

Ăpoi, sa “susţinut, că prin asemenea Con- 

„venţiuni sar mărgini - libertatea - individuală a par- 

„licularului Industria — într'un mod contrariu  in- 
stenții Legiuitor ului. 

- „La acestea: au respuns însă “Tribunalele Ger- . 

„„mane, pronunţându-se -de mai: multe ori, că mai 

„„întăiu nu se violează principiul Libertăţii Meseriilor, 
„întrucât aceasta are drept scop să apere. Inte- 

„resul general în contra exploataţii particularilor. 

„Că aceasta nu este casul, când o seamă de -.Indus- 
„triași se asociază, urmărind cu buna credinţă. numai 
„scopul, ca să: susțină in putere şi viaţa-o ramură 
„dle meserie, prin apărarea ei împotrivă depreciării 
„produselor. sale și. a pagubelor de altfel, câre : Te-. 

„Sultă din scăderile peste măsură -a.. preţurilor. “(De-. 
„cisiunile Curţii Imperiale Senatul 1 Civil din:25 Iunie 
1890 şi Sen. civ. VI din 4 Fevr, 1897 —Decisiunile 
„Tribunalului: Suprem. din. Bavaria 7 ? Aprilie 1888: —. 
„a Curţii Apel Prusiche din “Hamm dela 4 Martie 
„.1899.—'și a Curţii din Dresda dela 19 Sept. 1893.— 

„Îndeosebi judicioasă este Decisia Curţii Im- 
";periale comercială din Lipsca dela 4 Febr.. 1897. — 
„sin care se spune: Dacă într'o anumită ramură de 
Industrie cad prețurile. prea jos:şi- prin aceasta: se 
„tace imposibilă exercitarea acestei. Industrii cu folos, - 
„Sau ea se: primejduieşte, alunci criza care rezullă din 
„„aceasla, este păgubiloare, nu numai penru acea Indus- 
sstrie singură, ci pentru într reaga “gospodărie: în deobşte.
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„Este prin urmare în interesul general : ca să nu do-. 
„„mineze preţurile: peste măsură într'o ramură anu: 

„mită de Industrie —: Factori legiuitori, pătrunşi 
„de aceasta, au şi făcut adesea încercări până în 
„vremea .din urmă, ca să influenţeze, prin . introdu- 

„„cere de Tarife vamale protectoare, asupra preţurilor 
„unor anumite producte. Prin. urmare nu se poate 
„consideră, fără reservă. şi în mod general, .ca fiind 
„„prolivnic interesului . obştese, faptul că se însoțesc 

„întreprinzătorii dintr'o ânumită-ramură de Industrie . 
„spre a împiedecă, sau spre a moderă: coiicurența 

„prin scăderea preţurilor, sau prin deteriorarea pro- : 

„duselor lor. Dimpotrivă, dacă preţurile sânt în a- 
“„devăr în continuu în. aşă scădere, încâl “ameninţă 

„pe producălori cu ruina, — atunci ' concentrarea lor 

„poate fi: numai o afirmare îndreplăjilă a inslinclu- 

„lui lor de conservare şi o măsură, care serveşle in- 

„steresul public chiar 1). RE 
„A fost recunoscut prin. urmare de Curlea 

„Imperială prin această  Decisic: că. Convenţiunile :.. 
-„„de Cartelare nu numai că sânt valabile, dar că nu li. 

„se poale. nici chiar refuză aducerea la îndeplinire,:pe 
„calea Legii, -a “pedepselor . convenționale, cuprinse în 

„contractele: lor de Carlelare. *). | 
Jurisprudenţa Germană se deosebeşte astfel 

foarte mult de cea Engleză şi de Franceză — dar nu 
este încă până astăzi în general fizală şi deopolrivă . 

peste tot. Sânt unele Curți şi Tribunale, care au dat 

Hotăriri în altfel, decât Curtea Imperială. . - 
In starea aceasta a Jurisprudenţii privitoare 

la Carteluri, firesc lucru; că au fost presintate Par- 

1) Grunzel, pag. 150. 

2) Grunzel, pag. 152.
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“ amentului Federal. o seamă de Proiecte, voind să 
dea o potrivită deslegare acestei probleme, - atât de 
importante astăzi pentru întreaga viață industrială. 

„Cu ocasia' discuţii asupra-aşă numitui Crize 
„de Cărbuni. (1900) s'a presintat Parlamentului Im- 
„perial. German de Deputaţii von Heyl şi: consorţii 
;;Săi o propunere, prin care se invitau Guvernele Con- 
„federate : să presinie un Proieci de Lege, prin care 

- „să se înfiinjeze o Specială Supraveghere dsupra acelor 
„Carleluri şi Sindicale, ale căror operațiuni. au luat 
„un vădil caracter monopolisalor 1). 

| In acelaș an Groeber şi consorţii săi au presintat 
următoarea propunere : | | 

„Parlamentul “Imperial să binevoiască a de- 
cide, să fie rugate Guvernele confederate, spre ocro- 

- stirea stării de mijloc în Induslrii, şi îndeosebi şi în 
„interesul micului comerţ, — să facă o Anchelă a- 
„„Supra efectelor, pe care le au Carlelele Industriale, 
„Sindicatele şi Ringurile. 

| „In şedinţa Comisiunei 'Taritului Vama! din 
14 Ian: 1902 s'au presintat de asemenea două propil- 
neri, una din partea Democrajilor:Socialişti, şi -alta 
din partea Liberalilor. Cea dintâiu glăsuieşte : ' 

„Consiliul Federal este 'obligat să desființeze 
» Taxele Vamale pentru-mărturile, care vin din ăfară, 
„Şi să permită libera lor intrare, dacă :similarele lor 
„se vor vinde de Insoţirele de vânzare Germane (Sin- 
„dicate, Trusturi, Ringuri, etc.) pentru Sirăinătale, 

- „Sau în Slreinălale mai iejtine, decât înlăuntrul teri- 
„toriului Vamal German. 

„ saDisposiţiunile luate vor fi comunicate îndată 
„Parlamentului Imperial sau, dacă nu este deschis, i 

  

1) Grunzel, pag. 152.
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„„se vor comunică în cea mai apropiată Sesiune. Ele 
„„se vor revocă dacă Parlamentul nu le va aprobă”.: 

„Textul proiectului celui de al doilea este ur- 
„„mătorul : „Consiliul Federal este : indrituit să scadă 

„sau să desființeze Tazele Vamale la acele producie,. . 

„pentru cari erzistă în Țară Carteluri, Trusluri, Sin- - 
„dicate de vânzare sau Monopoluri de producție. - 

„Disposiţiile luate se vor comunică Parlamen- 

„tului Imperial imediat, sau dacă nu este întrunit, 

„„la cea mai apropiată sesiune: Ele vor îi desfiin- 

„ţate dacă Parlamentul nu le va da aprobarea sa” 
„Propunerile au fost repetate în şedinţa Co-: 

„misiunii din 1 Oct. şi s'au pus i în discuţia publică la 

„30 Octomvre. 
„Atunci Secretarul de Stat, Contele Posadowsky 

„a declarat : că Guvernul Imperial a şi trimis un Ches- 

„tionar tuturor Statelor federate și a adunat, şi pe 

„altă cale, din discuţiile publice și din publicaţii, 
„toate datele, care i-au stat la 'disposiţie. Că se vor 
„invită şi. Tribunalele Statelor federate să facă ra- 
„poarte asupra litigiilor, ce. sar naşte din Cârie- 

„luri. Că se va oferi .ocasie Conducătorilor Carteluri- 

„lor celor mai mari, să facă împărtăşiri confidenţiale 

„asupra relaţiunilor. Cartelului. Că sc prepară în fine 
" „organisarea unor. discuţii contradictorii, la. care -să | 

„„lea parte reprezentanţii Carielurilor, clienţi prin- 

„cipali ai Intreprinderilor Carlelate, precum şi Specia- 

„lişti independenți. Si 
"; Resullatele cercetărilor se vor! "publică într'un 

„Memorand resumat, întrucât nu se opun interesele. 

„„de afaceri, care trebuiesc să fie păstrate deasemenea a 

  

1) Baumgarten, pag. 291. 

"7. Rica. | a ua



= 160 .— Aaa 

__ în acelaș! timp, pe când Guvernele. Contederate 

şi “Autorităţile Centrale : Imperiale au pornit şi con- 

tinuează lucrările lor pregătitoare, „sau discutat în- 

1ensiv şi în Cercurile Semi-oţiciale juridice. Şi econo- : 

mice şi- în cele Ştiinţifice, moduri diferite spre. re- 

gularea prin Legiuiri a Cartelurilor.. 

„Congresul al 26-lea al: Juriştilor. Germani a 

„înscris încă la 1902 chestiunea în .Ordineâ sa de zi 

„În forma următoare :. 

„Care măsuri sânt recomandabile pentru 

„Peg glementarea prin Legi a Ringurilor şi a Carielurilor ?. 

„Sa presintat Congresului. două propuneri : 

"una de Profesorul Heinrich Walting, şi cealaltă de. 

„Dr. Iulius, Landesberger. Cel dintâiu crede de dorit 

„0 intervenţie spre a deşteptă .şi a favorisa înclina- 

- sarea celor interesaţi — „lucrătorii și consumatori, ca 

„să *şi ajule singuri, şi- spre a întări concurenţa în 

„mișcarea generală economică, prin publicarea condi- 

sjiunilor Cartelurilor şi a tuturor decisiunilor privi-. 

_"„loare la Jizarca prețurilor, la raporturile de desfacere 

„Și Jurniluri şi la cantităţile“produse. În casuri date, 

„ar fi de chibzuit, dacă nu ar trebui Administraţia 

„Statului să înlocuiască funcțiunea Cartelurilor într” un 

„ram anumit: sau într "altul de Industrie. 

- „Landesberger doreşte din contră, că chestiu- 

„nea să fie discutată şi predomnită: de punctul de 
„vedere al Dreptului. Administrativ, şi postulatele lui 
„„sânt : . Supravegherea Satului, Publicitatea Condi- 

_ssţiilor, în care se formează Cartelurile, Obligaţiunea 

„de notificare, când acestea iau vreo! schimbare, * Re- 

„„gistru public peniru loale Cartelele, Fixarea unui mi- 

„nimum de condițiuni, pe care irebuieşte să le cuprindă 

„orice convenţiune de Cartel, obligativitate de a a- 
ui
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„muntă anumite decisiuni ale Cartelurilor şi un Tri- 
sbunal special cu. competinţă, strâns determinată. . 

„Congresul Juriştilor a trimis chestiunea îi 

„Studiul Secţiunei a III-a. (Penale),—fără ca să se 
„pronunţe, cum. a relevat Preşedintele, : dacă: resol- 

„„vareă chestiunei urmează să se caute. pe tărâmul 

„Dreplilui penal,. sau pe allă cale. - - 
„In sâcţiune a.propus Menzel o resoluţie, prin 

„care Congresul . Juriştilor să 'şi exprime convicţia 

„sa: că pentru regularea juridică a Carlelurilor este 
„mai înlâiu de ioate de dorit: a) Infiinţarea unui Re- 

"gistru al Cartelurilor Şi b). Impunerea obligaţii pentru . 
„Intreprinzători cartelaţi să dea orice desluşire “au- 

„„lorilăților administrătive ; atât cei, cât și organele lor 
„precum şi comisii lor (însăreinaţii lor), şi că Congresul 

„crede că este de dorii, ca dreptul Insoţirilor economice 

„să [ie desvolial, şi în deosebi acela, care priveşie la. 

„Societăţile pe acțiuni, în sensul, ca să se ofere posibi-. 

“litalea pulerei publice, să apere interesul general față 

„cu aceste Insoțiri. .. 

„Contra propunerii s'a ridicat Nentewich, celalt 

;„Beferant Dr. Klein, etc. —: In fine: Secţiunea a -pri- 
„mit propunerea mijlocitoare a lui Menzel şi a decis 

„ca chestiunea Carlelurilor. să jie supusă Congresului 

„în pleno Juridic. * | 
- „Plenul a transmis o, ca nu deajuns de lumi- 

„nală încă, celui mai apropial. Congres Juridic, „Spre. 

„a se luă din nou în discuţie. 
„Prin consecinţă desbaterea. a „rost reluată în 

„Septem. 1904 la. Insbruck. 
„7 sAcolo iar votul final al secţiunii, primit cu . 

“majoritate. covârşitoare, a fost următorul : 

„Congresul. Juriştilor. crede. că. „este retomanda-
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„bilă o inlervenție a Statului contra urcărilor: eventuale 

„ezagerale şi nejustificabile a preţurilor. 

“Această decisiune a lost: primită şi în Şedinţa 
plenară a Congresului cu mare majoritate. 

Chestiunea Cartelurilor a fost iarăşi: pusă pe 
„tapet în „Congresul de Politică Socială. din Man- 
„heim în Sept. 1905. 

;„Desbaterea a lost începută prin Referatul lui 

-„Schmoller, Acest reterat termină cu un număr de 

„Propuneri positive pentru Legiuiri privitoare la 

„Cartele, dintre care îndeosebi au fost: nouă “idea ca 

„„Sltalul să fie represintal în Adminislrația acelor So- 
„cietăți mari pe Acţiuni, al căror capital. trece - peste 

"75 Milioane Mărci, şi anume să fie represintat prin- 
»lr'o pălrime a Consiliului de: Administraţie şi a Di- . 

„rectorilor, cari să fie numiţi de Stat. , 

;»Deasemenea nouă de'tot a fost şi idea ca Statut 

„să participe la . venitul curai,-cure ar. trece peste 10% 

„Ambele idei au provocat imediat o ipotri 
„„Vire - straşnică din partea Industriaşilor.. | 

;; Profesorul -Schmoller. a purces din punctul de 
„sedere :-că. chestiunea Carielurilor esle astăzi cea mai 
„importanlă, fiindcă are ca. urinare o resturnare din 
„]undarmente :a “unor 'principii economice, care există 
„de 2000 de ani, şi Jiindcă duce | în linie dreaptă be 
„Statul: Socialist:- 

„Principiul absolutei Libere Conicuren țe să sfăra- 
„mă. Fireşte că se pune atunci întrebarea, cum 
„trebuieşte să. se comporte: Statul. cu aceste - organi- 
„saţii ? -. Preţurile nu se: mai hotăresc. prin ofertă. 
„Şi “cerere, ci. prin decisiunile .unor mici comitete. 
»Uitimul: resultat :este că se desființează Libertatea 

| »Industrielor şi se înfiinţează . Monopoluri.
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„aCesica 2 

„O tuare pe seama sa a Statului ar fi fost posibilă 

„mumai pentru două sau trei din aceste Industrii, 

„cum ar fi spre pildă la Cărbuni” ?). - a 

Tot Profesorul Schmoller 'a propus în Adu- 

narea „Generală a Societăţii pentru Politică-Socială, 

eare şa ţinut în. Manheim (la. 1905): „să fie obli- 

„gate toate Societăţile pe acțiuni să verse jumălale din 

„câştigul. lor, care: lrece de 10% în casa Imperiului 

„şi a Statului. lor parliculare. | 

„- „Măsura să se aplice: în mod raţional şi la 

„toate celelalte formaţiuni, Corporaţiuni şi Intreprin- 

sderi privale de aceleaşi Dimensiuni; care: să : înfăţi- 

„yează ca Intreprinderi. DE 

" „Aceasta este aplicarea ideii de 0 împovă- 

„rare specială, a Bellermentului”” ,„'cum se: numeşte, 

„„Slalul -poule să “privească imi la oale q- 

„şi cum sa aplicat prin unele din Legiuirile junciare .. - 

„mai nouă. Prisosul de câştig care- nu se datoreşte 

„nici -unei munci gospodăreşti sau unei. culturi, ci 

„numai schimbări, care a supravenit, :acest. nemerital 

„spor al valorii, să fie supus la o sarcină mai grea 

„în favorul Comunităţii 2), 

-Deși au fost diferite păreri în Congres,; totuşi 

asupra unui” punct: din propunerile Prof. Schmoller 

a Jos deplin acord,.— asupra ideii de publicitate, — care 

a rămas nealacal. | 

Tot în mişcarea generală, extra-parlamenitară 

să. discutat „Problema Cartelurilor şi în Congresul 

carporaţiilor consliluile. ale „Comercianţilor. 

În urma „decisii Comitetului Congresul Ne- 

1 Baumgarten, pag- 295. 

2) Banmgarten and Meszltny, pag. 301.
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" gustorilor din. 10 Aprilie 1902 au fost invitaţi toţi 
“membrii . Congresului să se. ocupe 'mai “deaproape:cu 

chestia Cartelurilor, şi să comunice experienţele, pă- 
. rerile lor Preşedintelui. Congresului. 

Dar numai puţine din Camerele de Comerţ: (38) - 

"au fost următoare la acest Apel. 

Propunerile Camerelor de comerţ sânt îu par- 

tea lor esenţiale identice: cu "propunerile, „repetat 

desvoltate în doctrină, în privinţa Cartelurilor, re- 

clamând: o regulare a acestora prin întervențiunea Sta- 
lului.- 

| Ele culminează în postulatele următoare : 

1. Infiinţarea unui Regisiru public al Carlelu- 

rilor. Obligativitatea de a înscrie în acest Registru 

sau numai Condiţiunile, în care s'a înfiinţat Cartelu) 

sau şi oricare alte decisiuni luate de Cartel. 
„2. Infiinţarea unui Oficiu al Statului Speciul 

pentru .Carteluri. Acest Oficiu să. fie însărcinat sau 

numai să urmărească desvoltarea Cartelurilor şi să 
se ţină în curent de tot ce se petrece — un fel de in- 

-stanţă pregătitoare şi de deliberări premergătoare 

pentru măsurile, care vor trebui să fie luate în urmă. 

din partea Statului, sau să fie investit cu puterea 
de a inferveni contra convențiunilor de Carlelare şi să 
funcţioneze ca Instanță de Control și de Supraye- 
ghere a Statului asupra Cartelurilor. - 

„3. Să se ia măsuri Vamale și de Tar ifări po- 
litice la Drumurile de fer — se înţelege că în partea . 
lor principală, numai ca măsuri vremelnice şi de tran- 
siţie, spre a exercită o presiune asupra Cartelurilor: 

"4. Să se ia chiar asupra Statului, la cas de ne- 
voie, unele Industrii Cartelate . 

  

1) Bonikowski, pzg. 308—310..
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«i Mai credem. trebuitor spre complectarea icoanei 

“Stării actuale :a.. chestii Cartelurilor : din - Germania 

“să mai: adăogăm o clasificare a Cartelelor -existente 

precum şi a condiţiunilor, care se cer spre a fi consti-: 

tuite și spre a funcţionă cu folos. . - Se 

“Felurile Cartelurilor le clasifică Bonikowski, 

-Prof. Univ. din Kânigsberg, în modul următor :. . - 

Inţelegerile de.cartelare pot îi:1): :.  - 

1. a) Inţelegeri, care fixează condițiuni unitorme 

pentru li/erare privitoare la cantitatea de liferat am- 

'balagiu, la felurile de expediţie, la plata frahtului; . 

la -terminele pentru furnisare și la cele pentru pri- 

mire, la terminele, de plată, la garanţii la acordarea 

„de Scont şi de.rabat,. la premii pentru Deverul total, . 

la bonificarea pentru magazinagiu — toate aceste 

se cuprind sub numirea : Infelegerea (Cartel) asupra 

Condijiilor : : - 

3) Inţelegeri, care regulează producţiunea, a- 

dică membrii Cartelului se obligă a nu întinde pro: 

ducţia lor peste o margine maximală stipulată — 

Carleluri de Producţie. E : 

„_.c) Inţelegeri, care supun pe membri Cartelului, 

la unele restricţiuni în privinţa circumscripţiunei, 

în care să fie desfăcute mărfurile lor, împărțind în- 

tregul teritoriu de desfacere al acestei ramure de În- - 

dustrie, după anumite norme în aşă fel între deosebiţii 

părtaşi, şi sub-partași, încât . aceştia. să poată .des- 

face numai înlăuntrul circumscripţii, care li s'a fixat, 

iar nu şi în alte circumscripţii —Carleluri de circum- 

scripțiuni. i ae 

«) Inţelegeri, care în deosebire de. cele menţio- 
a 

  

1) Bonikowsky, pag. 28.
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nate la a)—c), care țintesc să influenţeze numai di- 
rect asupra 'stabilirei prețurilor. :- voiesc să aibă o 
directă înriurire. decisivă asupra preţurilor, obligând 
pe membri. Cartelului - să observe. anumite graniţe 
la preţurile lor — Carteluri .de prețuri - 

Pe când: unele - din combinaţii se mărginesc 
numai la câte una din condiţiunile numite sub d) —c), 
cele mai multe au -împreunat în Convenţiile lor mai 
multe. din aceste stipulaţii. | E 

i LI. Inţelegerile,. prin cari membrii cartelaţi se 
obligă să se abţină 'dela vânzarea independentă .a - 

" produselor lor, și încredinfează vânzarea iutulor pro- 
„„ductelor lor unui oficiu comun de desfacere. — Sindica- 
tului, Biuroului de vânzare, sau Comtorului de des- 
facere. —Aceste Cartele le numim »„Cartele de gradul 

„Superior”. . pa . 
| Pentru această grupă este tipic prin urmare, 
-că membrii cartelaţi nu mai fac transacţiuni directe: 
cu clienţii lor, Consumenţii, Comercianţii, nu se mai a- 
dresează comenzile lor la Stabilimentele 'şingulare, ci 
le adresează la Biroul de vânzare, Această formă de 
Cartel întruneşte în sine. toate cele 4 supt împărțiri 
ale Grupului 11). i | 

| Ce priveşte condiţiunile, pe care trebuiesc să le 
însuşiască deosebitele Intreprinderi Industriale spre a 
„Puteă să se carteleze între dânsele, Grunzel numește ca: 
cele mai esenţiale și neapărate următoarele : - 

1.. Un ram de producţie începe să fie potrivit 
pentru cartelare. numai dela o mărime anumită de 
aceasta producţie şi creşte cu concentraţia ulterioară. 

  

„" 1) Bonikowski, pag, 28,
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Sa indicat că riscul, care este împreunat.cu .investi- 

(iunea unui Capital mai mare într'o Intreprindere 
Industrială, silește să se pună-o stavilă. concurenţei 

„ruinătoare. Cu cât au absordil singularele întreprin- 

deri mai multe capiialuri, cu atâta. va îi mai mare 
interesul, să se salveze aceste capitaluri în timpul 
unei crise, şi prin urmare cu atât mai uşoară va fi 
Şi formarea Cartelului. SRR 

| „ Esle de o mare însemnătate. şi asemănarea” 

cploatațiitor cu privire la întocmirele lor technice. 

Pe câtă vreme tocmai cele mai puternice. Intreprin-. 
deri au speranță sigură, că vor puleă cuceri pe calea - 
liberii concurențe, prin eliminarea elemenielor mai slabe, 

o parle din ce în ce mai. mare. din aprovisionarea 
publică, pe atâta timp nu va fi cu putinţă să se câş- 
tige : consimţimântul lor-la o restricţie a producţiei, 
de bunăvoie. Industria “Țesătoriei (Textilelor), de pildă, 

„presintă deosebit de mari dificultăţi la formarea de 
Carteluri, deoarece în această Industrie există adesea, 
pe lângă Intreprinderile mari moderne, şi meserii şi 

industrii casnice, care continucază să vegeteze alături 

de ele. Atunci numai, când industria mică şi producţia 

casnică a scăzut până să devie. „une. quantite neg- 
ligeable”, numai atunci se eliminează, se depărtează. a- 
ceste greutăţi în parte. Dar şi. întreprinderile cele mari 
trebuiesc să fi ajuns la o anumită egalitate, căci pacea 
nu se încheiă, decât atunci când sfârşitul luptei au 

ujuns . să fie cel puţin îndoelnic. 'Trebuieşte să..se îi 

ajuns la un punct, pe care Wittgenstein. (Schriiten 

„des Vereins fiir Social-Politik LXI, 179) îl descrie ca 

cel hotăritor. pentru formarea Cartelului de Şine Au-. 

striace „Nu mai eră de crezut. că vreunul din noi va 

„putea să continueze lupta până când ceilalţi se vor 

„lasă de a mai produce Şine. Aceasta. $ 'ar, fi putut
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„aşteptă numai dacă puterile ar [i Jost împărțite în 

-„„modsinegăl: - Dar casul eră: alifel, noi eram toţi” dto- 
„polrivă de tari, sau mai bine zis, deopolrivă de slabi” 3). 

:3. De însemnată înrîurire pentru formarea unui 

Cartel este şi Numărul- Intreprinderilor, care trebuiesc 
să se tiniască spre a avea o influenţă :hotăritoare a- 

supra pieţei. Cu acest număr se înmulţesc: nu' numai 

. capetele, care trebuiesc să fie adunate supt o căciulă, 

ci se sporește și Varielalea producțiunilor, din cause 

locale, personale şi de altfel. Dealtă parte însă nu este 

neapărată necesitate ca să asocieze toate Intreprinde: 

rile acelei ramure de Industrie. - 

4. Articolul trebuieşte să [ie până la un punct 

oarecare fungibil spre a se putea formâ-un cartel. 

„Pe câtă vreme joacă la o marfă un rol Marca firmei, 
care a produs'o, pe:câtă vreme există la aceiaşi marfă 

deosebiri de fineță, care sun: supuse la aprecierea 

individuală a cumpărătorului, pe câlă vreme. |iecare . 

arlicol conslilueşte un individ în' sine, şi nu este un bun 

-de consum general, pe alâia limp nu va ji. cu 'pulință 

să se stabilească norme generale peniru produsele. lu- 

lulor fabricelor sau să fie încredințată desfacerea lor 

unui birou comun de vânzare. Din. cauza aceasta s. e. 

- nu sa” putut constitui: Cartelul de mult timp :pro- 

iectat al fabricanţilor Austriaci de Coase, fiindcă în co- 

merţul de coase preţul unei coase se determină, aproape 

exclusiv, prin marca ce o poartă. Preţurile pentru coase 
- de aceiaşi lungime, de aceiaşi formă şi adjustare, va- 
riază întie 54 şi (14 Coroane. Suta de bucăţi. : 

““Cartelul vred o marfă de consum general, la care 
în privința calităţii, -a formei şi a mulerialului, etc: nu 
„mai există diferențe -însemnale. Cartelul Austro-Un-: 
  

1) 'Grănzel, pag. 27. a
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gar de Sfoară a stabilit mostre de calitate. şi - fe- 

lurile,. care . trebuesc: să. fie fabricate, 'şi a obligat: 

pe toţi Cartelaţii să producă marfă numai după u- 

cesle mostre. Tot astfel u stabilit și Cartelul. Austro- 

Ungar de Jută anumite Tipuri pentru Sacii de Julă, 

„cari. se vor fabrica 9. a Să 

La 28 Noem. 1905 a fost presintat Parla- 

mentului Imperial Gerinan un' Memoriu asupra Cartelu- 

rilor, care cuprinde o. statistică amănunţită a lor 

până la 30 Sept. al acelui 'au. „Acest Tablou arată 

385 de Carteluri şi de Insoţiri asemăuate cu ele. 

: Insoţirile sânt împărţite după ramurile de la- 

„dustrii în următoarele 15 grupări : Industria Cărbu- 

„„nelui -19 însoţiri, a Ferului 62, a Metalelor Ul, a. 

" „„Productelor Chimice. 46, Industria Textilelor 31, a 

„Mărturilor de piele: și Cauciuc 6, a “Lemnului 5, a 

„Hârtiei 6, a. Sticlăriei 10, Cărămidăriei .132,- Iudus- 

„tria produselor de Pietre și Pământuri 27, Ceramice 

„(Olăriei) 4, Industria Alimentelor şi Delicateselor 17, 

„a Electricităţii 2,:şi alte. diferi te 7. 

„Aceste 385 de Syndicate cuprind aproape vreo 

„12.000 de Intreprinderi, Syndicatele existente actuale 

„sânt afară de câtevă (Sindicatul Tinichelei, al ISali-ului . 

„şi convenţiunea Bromului, înfiinţate dela 1880 în- 

„coace. Până'la a. 1845- mișcarea creşte încet,: dar 

„creşte mereu. Deatunci înainte. numărul Cartelelor se 

„sporeşte mai.cu grabă și în anul 1904 numărul Car- 

-»telurilor, înfiinţate numai în acestan din nou, întrece 

„pe acela al Cartelurilor, care au existat până atunci *). 

1) Grunzel, pag. 32. 5 

2) Baumgarten u. Meszlâni, pag. 81.



n. saDela 1905 încoace s'a sporit Insoţirile In- 
“»dustriale, și în deosebi acelea, care au luat: forma 
„>de - Cartele în fiecare an şi mai mult. Si 

ei Au rămas numâi puţinelndustrii, în care să nu 
„se li inființat, şi sânt numai acelea,-în care nu pot să 
„lie înjgebate din causa naturei însăşi. a acestor: In- 
„dustrii, 

„„Toluşi foarte. pujine- plângeri au 1 fost jormu- 
„late în polriva lor... Mi 
„= +» Ele mau fost acuzate, în general, nici de-ex- 

- ploatări' necruţăloare“ ale” clienţilor săi, nici de Săl- 
balice -lupte împotriva - „outsiderilor”, care a:fîi tins 
săii zdrobească cu desăvârşire;- — și cu atât mai: pu- 
ţin s'au ridicat acusaţii înpotrivă-le, că râunesc o do- . 
minație exclusivă şi puterea politică, care resultă din ea. 

:: Chiar în: puţinele” casuri,. când sau adus vă- 
tămări la -interesele. altora, — privit mai „deaproape, 
s'a . învederat,: că prejudiţiile acestea -n'au resultat 
atât din organisaţia. Cartelurilor, — cât - din “Tariful 
Vamal: Protector în general. - a. 

Astiel sânt bunioară irmătoarele câtevă casuri, 
pe care le citează 'Bonikowski : -,,S'a : constatat”, 
„Zice el, că mărfurile vâ ndule în slreinătate s'au întors. 

“înapoi — şi” cu toată vama .şi cu. toate cheltuelile 
„;teansporturilor, au' putut să fie oferite- apoi cu pre- 
»luri inai iefline, decât acelea, pe carec-le cereau Car- 
telurile din Țară, Liga: “convenţiunilor comerciale. 
comunică faptul, că pentru Ţevi de fer făurit şi pentru . 
»„Radiatori de tuci deosebirea-între preţurile din lăun-: 
„trul Germaniei, supt. protecţia Tarifului, şi acele; cu 
„care au fost vândute, în-streinătate (preţuri de' ri- | 
„„Sipă), a fost aşă de mare, încât s'a înfiinţat în re-. 
„giunea cea mai. apropială a unui Slal „vecin. un co- - 
„„meri special al unor firme : anumite, ” care... primesc



„aceste mărjuri cu preţuri scăzule din Germania şi le 

„reinlroduc apoi, ca mărfuri :ezlerne, în Germania, rea- . 

„lizând 'cu. Vama Germană încă un bun câştig. 'Ca- 
„suri asemănate au fost semnalate” și în Ligele Ger- 
„„mane.ale Industrii. Tapetelor. 'Un comerciant Ber- 

„linez a declarat, pe iaţă, că el cumpără unele Tapete 

„Germane (Ringtapeten) cu: toată vama," mai. ieftin 

„din Olanda, decum.'se. vând de Fabricile din Ger- 
„mania constituite. în Ring 1). a 

„Nu încape deci mirare, dacă: tensiunea între 

„preţurile interne şi aceste streine .poate oferi ocasie 

„încurajatoare la unele: manipulațiuni murdare. . : 

„Fremdenblatt din 12 Aug. 1903anunţă, căun Ne- 
„gustor Galifian a încheiat cu Syndicatul de vânzare. 
„din. Silesia superioară a Fabricelor de Fer Vălţuit o în-. - 

„semnată convenţie pentru fer vălţuit, spre a 'lexportă 
„în Austria. Cum s'a constatat în urmă, acest Negustor 
„n'a fost altceva, decât o persoană interpusă, care a opril * 
„ferul încărcat la Fabrici prinir'o manipulație dibace,-a 

„sa proprie, în Myslovtiz şi Va încărcat acolo înalte va- 
„„goane, reezpediindu'l înapoi „la Kailowilz şi Va rcîn- 
„lors astfel de snoavă. pe piața : internă Ge ermană i 

Ca ultima. obsrvaţie. asupra: : insuficiențe. ae- 

Luale: a Legiuirilor lucrătoare în Germania cu privire 

noul fenomen economic vom mai remarca numai, 'că 
din neajunsul Străjelor. Legale a fost cu puţină încă. 

să se înfăptuească o-combinaţie, umilitoare pentru 

Germania, detestabilul „Cartel al Cuielor.de sârmă. - 

Ajunge să se stabilească nerușinarea lui prin 

datele următoare : îi 

  

1) Borikowski, pug.'84. 
2) Bon:kowski, pag. 84.
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„Cea mai: destesiabilă. purtare afost aceea a - . 
“Cartelului cuielor de.sârmă din Germania. In jumătatea 
a doua a anului 1900 -a vândut în "Țară 22.300 Tone, 
câştigând ele 1.177.000 Mărci, iar în străinătate 19.500 

Tone perzând la aceste 859.000 Wlărci. Spre realizarea 

„acestei politice de expori consumatorii Germani au 

trebuit-să plătească 25 Mărci pentru Chintalul dublu 
spre-a împlini. cele -859.000 Mărci,. pe când: cosuma- 
lorii ealerni au căpătat aceleaşi cuie cu 14 Mărci. 

„Din expunerile, care preced, urmează cu cer- 
titudine aproape, că imediat după terminarea marelui. 

Hesboiu se vor luă cu asiduitate, mai sporită încă, 
studiele, anchetele şi discuţiunile cu 'competenţă, spre 

„a da o definitivă Soluţie la problema Cartelurilor în 

Crermania, şi la radicala. 'Stărpire a abusurilor, care 

s'au strecurat până astăzi supt acest nume. 

Nu credem de prisosa mai reproduce câtevă. 
cuvinte ale lui -Morgenroth asupra Cartelurilor din 
Germania. 

„Dacă vor săpraviățui Cartelurile, scăderea şi - 
„înlăturarea 'Tarifelor protectoare, va trebui să se. 

„0pereze-. negreșit aproape pretutindenea o schimbare 
„radicală a organisaţiilor și a scopurilor urmărite de ele. 

„Dar'atunci se vor și înfăţișă, fără "'ndoială, unele: 

- „»storme cu mult mai folositoare ale vieţei economice, 
„decât formațiunile cele mai multe din ziua de astăzi. 

| „Numai atunci se va puteă ajunge la o de- 
„plină realizare a imensul folos economic, pe care ”l 
„poate aduce Concentrarea strânsă în Asocieri de Car- 
„stelare, şi. să 'şi dea roadele sale întregi pentru binele . - 
„tutulor. 

„Am ajunge atunci să avem Carteluri, care n'ar 
»„mai aveă interes să ţină la preţuri interne: urcate
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„peste nivelul preţurilor ezierne, şi care din această 
„causă n'ar mai aveă atunci trebuință să asuprească 
„ Industriele, - care. transformă produsele mai departe 
„și să le creeze bariere arlificiale la nisuinţele lor de 
„expansiune, în favor ul Industrielor grele”, —dar mai 
„inferioare. 

_»„Negreșii însă că asemenea Carteluri, n'ar mai 
„puteă sluji ca cele de astăzi intereselor particulare 
„„ale deosebitelor »„Grupuri”1). e 

1) Morgenroti, pag: 25,



VL 

“ AUSTRIA. — „Austria” zic Baumgarten și 

Meszleny „este, singurul Stat în Europa, care posedă 

norme juridice, exprese, cu privire la nulitatea conven- 

ţiilor de cartelare 1). . 

| Ele sânt cuprinse în aşă numita Lege contra - 

Coaliţiunilor din 7 Aprilie 1870 ) (Monitorul Oficial 

“(R. G. B. No. 43). | 
„Această Lege declară mai întâiu nule Şi fără 

„mici un efect legal toate Coaliţiunile privitoare la 

„plata muncei ($2), şi declară pasibilă de puniţiune orice 
„întrebuințare de mijloace. de întimidare sau de silă “ 

„spre acest scop ($ 3).. | 
„lar Ş 4 la urmă al Legii glăsueşte astie) : 

„Disposiţiunile cuprinse în $ 2 şi 3 se vor aplică şi la 

„„Infelegerile. între Industriaşii, care ar aveă de scop 
„să urce preţul unei mărji spre paguba publicului 2). 

„In baza Raportului la această Lege, presintat. 

„de Menzel, Sa înrădăcinat în Jurisprudenţa Austriacă 

„0 interpretare exlensivă 'a acestor disposiţii ale Legei, 
„considerându-se că sânt supuse dânsei nu numai con- 

“„ocnţiunile privitoare la prețuri, ci şi orice fel de con- 

  

1) Baumgarten u. Meszlâny, pag. 274. 

2) Grânrel, pag. 274.
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„benţii de carlelare, îiindcă toate acestea ar tinde la 
„urcarea preţurilor mărfurilor, fără consideraţie, dacă . 

„înrîuresc direct sau indirect, sau poate nici chiar - 
_„într'un .mod văzut asupra fixării preţurilor. Prin 
„urmare toate aceste ar fi nule în Drept civil. 

„Nu numai că nu poate să se nască din ele 

„„nici o Acţiune, ci ele trebuesc să fie considerate, chiar 

„„Şi în cazul, când s'ar presintă într'un mod incidental, 

„ca nişte convențiuni nule. Amenzile convenţionale, 

„care s'ar fixă prin ele, nu .pot să fie reclamate pe 

„calea Justiţii, i cauţiunile constituite pol fi cerute 

„înapoi. a: 

;»Sub numerarea de „,Industriaşi” “Legea ar 

„înţelege pe oricare Inlreprinzălor — iar sub cuvântul 

„Spre paguba publicului” ar trebui să se subsumeze 

„convenţia şi atunci, când nu, priveşte, fabricate ter- 

„minate, ci numai Producte prime sau Semifabricate. 

„Practica aceasta a rămas statornică până în 

„ziua de astăzi. Intro Decisiune (6 Oct. 1905) Suprema 

„Curte îşi exprimă vederea' sa, şi o accentuează, în 
„deosebi de apăsat, contra celor două -Instanţe in- 

„ferioare : că orice. Inţelegeri de carlelare, care au drept 

„„scop o scumpire a mărfurilor spre paguba publicu- 
„lui, sânt nule de drept. 

„Este vorba de o acţiune, introdusă la Tri- 

„„bunalul Comercial de către ,, Wiener Elecirische Gliih- 

sKOrper fabrik— Watt —, în contra biroului de desfacere 

„al Societăților Vereinigte- Gliih-Kârperfabriken in, 
„Berlin”, al ' Berliener Elektrizităts - Gesellschaften 

" „„Siemmens et Halske.şi Allgemeine Elektricităts Ge- 
„sellschaft, tinzând la declararea nelegalităţii conven- 

ssțiunilor Sindicatului - Internațional de lămpi încan- . 

„descente 5, - 

9 Baumegarten u. Meszltny, pag. 274, | 

7. Nica. LL , 12
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"„Diupăe ce ainbaleinstariţe preiergătoăre au res- 
,pins acţiiineă întreagă; “Curtea Supremă a admis Re- 
„cursul, în Revisie, şi a anulat Sentinţele amândoror 
» Înstahţe inferioare, mai admițând totdeodată să se 

„Acţiunea, a fost să se urce pr efurile, şi asupra acestui 
| „piinct S'a admis să aibă loc o nouă discuție. | 

_ „Motivarea. desvoltează ; că în acest cas tre- 
 „„buieşte să fie ţinute în seamă disposiţiile Legii pentru 
„„Coaliţiuni, şi 'zice apoi: Tribunalele nu trebuiesc să 
„dea ajutorul „legăl unor convenţiuni, oprile de Lege, $ și 
„că ele trebuiesc prin urmare să sialueze lotdeauna nu-. 
„mai în conformitate - cu Legea Austriacă, dacă ase- | 
„menea Convenţiuni încheiate de un Austriac, chiar 

i în Streinătate, pot fi considerate valabile şi în Austria. 
„Ce priveşte aplicarea. disposiţiunilor '$' 4 din 

„Legea, Coaliţiunilor Curtea Supremă accentuează, 
„că și dacă n'ar îi fost intenţiuinea exclusivă a con-: 
„tractatiţilor, ci sa urmărit numai între alte scopuri, . 
„Şi acela de a urcă preţurile, trebuieşte să se îi aplicată 
„totuși norma de prohibiţie a Dreptului Austriac. 

| Deşi în „casul când un asemenea Cartel „compen- 
„sează preţul urcat prin calitate superioară, şi nu S'ar 
„puteă zice că preţurile au fost urcate spre paguba pu- 
„blicolui, precum cere Legea, totuși trebuieşte să fie 
„considerat, chiar şi în aceste casuri, că deși calitatea. N 
„rhăifei este mai bună, urcarea preţului ei pentru lumea. 
„cu mijloăce mai niodeste, . adică pentru cea mâi 
„lârgă pătură a populaţii, e care s'ar mulţumi maâi. 
„adesea cii o calitate mai inferioară, dar care nu poate 
„plăti decât cu greutate, : sau de loc, uii prej mai rare, 
„lircărea este înipreuiiătă cu păgubitoare urmări. Sa 
„cerut prin urmare după indicaţia. Curţii Supreine, | 
„să se facă deplină dovadă, dacă. intenţiunea fabri, .
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„scanţilor cărtelaţi a fost să urce  piețirile,. dacă a- 
„ceasta să realizal în fapt, dacă în irma Cârtăliilui 

„călitatea lănipilor incândescente a devenit mai bună, 
„dacă. acăasta ameliorare a fost așă de înseminătă, 
„încât ed va" coitipensă pe deplin urcarea prețului așă 
„încât publicul să nu fie, păgubit nici îxitr'un chip 1). 

Această stare a Legislaţiunii Austriăce pri- 
vitoare la Carteluri. fireşte că a trebuit să fie simțită, 

diri ce în ce mai mult, nemnulțuniitoare pentru timpul de 

astăzi şi stânjinitoare pentru adevăratele Carteluri utile, 

cerute de-nevoile vremei.._ . 
„Epoca în care s'a: făcut Legea contra coali- 

„ţiunilor” zice Grunzel „Şi Conferinţele premergătoare 

„la redactarea ei, precum şi desbaterile din Parlament, 

„în fine chiar tratamentul Cartelului în $ 4, într'un mod" 
„numai secundar şi. lăturalnic, învederează ; că s'a a- 
„vut în vedere în prima linie Strike-urile şi Lok- 

„ „out-urile, iar nici decum Cartelurile.” | 
- „Sa luat simpla disposiţie străveche, privitoare 
„la Căimiătăria locală cu- mărfuri din Legea: Penală, şi 

„s*a recul în Domeniul Dreptului Civil. Aceasta re- 
„„sultă din însuşi termenii, cari au fost întrebuințaţi 2. 

 Trebuieşte prin urmare reţinut: că şi în Aus- 

lvia ca şi în alle Siate Europene! „întreaga - mişcare a - 

„„Carielurilor se găseşe încă înlr'o directă contradicţie 

„cu Sistemul Dreptului în vigoare”, cum se „exprimă 
„Baumgarten şi Meszleny. 

- „Acest. sistem a rămas în fond, tot numâi Sis- 

„tezăuil individualisl. Nici cele mâi radicale. din Co-. 

„dificările - moderne n 'au părăsit această bază; 
/ 

1) Baumgarten u. Meszlâuy. | pa. 275. IN 

2) Grunzel, pag. 145, Sa e
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„Ea este rămasă tot ca mai înainte, Indivi- 
„dualismul, dela care purcedea Dreptul. Roman... .. 

„+ -„„Insemnatele tendinţe spre centralizare ale tim-. 

„pului nostru, cu Instituţiile cele gigantice, cu In- 
" „streprinderile sale în stil mare, cu nisuințele sale de 

„„Sindicare, cu Federaţiunile sale, se găsesc prin urmare 

„„în contrazicere faţă cu Sistemul de: Drepi existent, 

__ „care este făurit pentru alte relațiuni mai mici, având 

„în vedere numai persoana individuală — şi care 
„prin urmare nu ştie ce se înceapă cu 1 formațiunile 
cele nouă 1)”. . 

_ Este” zice Grunzel „o adevărată nenorocire 
„că Juriştii, cred că datoria lor principală este: să 
„„siluiască fenomenele moderne ale vieţei economice în 

- „aşă' chip, încât să intre în, patul lui Procrustes “al: 
„Dreptului Roman” e 

„nu urma multiplelor stăruinţe, de tot telul 

Şi din toate părţile, Guvernul Austriac a presintat la. 

1 Iunie 1897 şi apoi la 12.0ct. 1897 — şi iarăşi la 
29 Mai 1898 şi la 3:-Octom. 1898 unele Proiecte de Legi, 
în special. privind | Cartelurile. - 

„Un impuls nou a primit Regularea - pe cale 

„Legislativă a chestiunei .Cartelurilor la 1900 prin - 
„instituirea de cătră. Consiliul. Industrial a unei. Co- 
„misii speciale pentru Carteluri. - 

„Referenţii numiţi de această Comisie. Carol 

„Urban şi Iulius Reich au presintat Raportul -lor 
„în “şedinţa din 19. Ian. 1901, ale :cărui conclusiuni . 
„au fost primite şi 'de Comisiunea întreagă. 

"Ele se resumează în punctele următoare : 
  

1) Baumgarten u. Meszleny,. pag. 243., 

2) Grunzel, pag.: 143.
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n, Există nccesitatea- de « a se vegulă Cartelele 

;sprin.o „ego: 
;>2. Regularea trebueşte să se întiriză asupra 

;stululor Cartelurilor, și prin urmare nu trebui să fie 

„mărginită numai Ja unele ramuri de Industrii: 
„»3. 'Regularea să se facă pecale Adminiistia- 

„livă prin măsuri de Politică-Economică. ” . 
"4. Cea mai importantă condiţie prealabilă! 'este 

„Inregistrarea Cartelurilor. Registrul : 'trebuește să fie 
„învestit cu' o publicitate anumilă și să cuprinză no- 

„tele esențiale - ale fiecărui Cartel în . parte, nu Însă 

„Şi celelalte decisiuni ale lor.: - 
„5. In tot timpul cât funcţionează Carteurle 

ele sânt supuse supravegherii . Statului 2). 
"336. In schimb” Statul le dă recunoașterea ba- 

„didității lor legate. - : 
e 7. Ca autoritate supraveghetoare tuicţiunea 
„Minist. de Comerţ. 

58. Pelângă acesta se va îniinţă un Senat special 

„(Senatul Cartelurilor). 

. ">„In' detaliele lor; se , înţelege: că:  propinierile 
„„fiecăruiă din cei doui Raportori se deosebesc” în 

:„Multă. Fără de a intră în acestea-cu deamăruntul, 

„menţionăm numai Planul “măsurelor, pe care le-ar . 

„propune: -Reich - pentru. : “casul, când: Cartelurile 'âr 

„exploată posiţia lor. economică într un mod vătămă: 

„„tor pentru public. El propune pentru asemenea casuri, 

„ca Ministrul de Comerţ să iea următoarele măsuri, 

„pe cale de Decret, şi eventual în înţelegere cu ceilalţi 

„miniștri, în resortul cărora ar mai cădea. aceste: mă- 
„Suri: -- : - 

a) Urcârea sau scăderea: Tazelor Vamale, e care 

1) Baumgarten u. M:szl6ay,- pag. 319,::*--- „i
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| - privesc mnteturile Carţelului, atât timp; până când 
se. va fi- înlăturat — - păgubirea : publicului: pricinuiță 

„de -acel Cartel. 

b) Perceperea. de Taze de Vamă la Ezpori, Sau 

chiar Prohibițiunea Ezportului la articolele, care fac 0- . 
biectul Cartelului. 

i c) Reducerea Tarifului de Transporturi pentru 
mărfurile concurente la import, și urcarea: Tarifului 
de Transport al mărțurilor exportate, ale Cartelului. 

d) Inlesniri pentru /nființare de Inireprin- 
deri concurente, care: ar dori să se ocupe cu pro-. 
ducțiunea aceluiaș articol, ca acela al cartelului, 
și anume : ă 

1. Sculiri de imposite. 
, 2, Scutiri de Vamă pentru Maşinele n necesare a 
„înfiinţarea Intreprinderilor. : 

-3. Acordare de Transporluri mai. ieftine la pro- 

-curarea malerii „prime - şi la distribuirea mărturilor 
- fabricate.. 

4. Cedarea (oânzarea) cu prețuri iefține a. pro- 
ductelor prime, care s'ar găsi la disposiția Satului. 

5. Subvenţiuni cu dobândă, — sau fără chiar. — 
e) Incurajarea Asociaţiunilor de consumatori, 

“care sânt în stare să ofere un scut de apărare al pu-. 
blicului împotriva Cartelurilor abusătoare, în . deosebi. 
infiinfarea şi ajutorarea Societăților coopergtipe de con- 

„Sum. | 
1 Cea mai largă practicare a  acordărilor de 

Refacţii. cu privire la mărturile, pe care: „ Carţelurile 
le produc 1).. Să 

Ținând seamă de toate aceste propuneri: afost 
publicat în a. 1901“ un Proect-de Lege -npu,:— care 

1) Baumgarten a. Meszlâny, pag. 318... -
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„de altmințrelea se pecordează, şi e la $ 4 al Legei Di 

din 7 Aprilie: 1870. 
„După. textul $ 1 al acestui nou Project : Car. 

„telurile sânt Insoţiri sau Ligi, între mai: mulți In- 

„lreprinzălori independenți, având scopul « de a influența 

„întrun. mod hotăritor, prin o _procedare. comună, şi 

„îndeosebi -prinir'o . uniformă reducere sau încetare q. 

„concurenței libere, asupra producţiunei asupra: pre- 

|ului, asupra: condițiunilor de procurare « materielor 

„necesare, şi asupra prețurilor de. desfacerea produse-, 

-- lor. Carlelele de - acest fel se vor bucură de protecția 

Legii, dacă vor” fi fost inregistrale în Ministerul de 

>> Comer[. 
„Proiectul prescrie“ prin! urmare numai O - In: 

„registrare jaculiativă, şi se mărgineşte a îndemmnă a 

„aceasta prin promisiunea” Protecţii Legii. - 

- „In casuri excepţionale însă, Minişt. de Comerţ 

„este în: drept, după propunerea Conşiliului Cartelu- 

„rilor, să oblige anumite Carieluri la înregistrare sub 

„dictare de pedeapsă ($ 7). 

| „Această obligaţie de Inregistrare cuprinde Sig- 

„stutele, Modificările lor, precum și Disolvarea Car- 

: săelului ($ 4). Anunţările se vor face la „Registrul 

“ss Cartelurilor şi se vor. publică, în întregimea lor, prin 

„ziarele anume determinate pentru aceșt scop. ($ 5). 

- „Minist. Comerţului poate afară de aceasta, la 

„cas: de trebuinţă, după propunerea Consiliului Car- 

“ telurilor, să oblige unele . Carleluri, : privitoare la a- 

„numite articole, ca să anunţe în termin de 24 oare 

„Și toate 'decisiunile, pe care le ar luă cu privire la 

„prețuri, la: canțitățile:. de produs şi : la „sondiliile de 

„„des]acere şi oferte. 
„Cele cuprinse În aceste arături însă ver seyvi
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;numai spre informajiunea Cons. Cartelurilor:— şi nu 
„se vor publică ($ 7 a). 

„„Cartelurile vor fi supuse la Supravegherea Sta- 
„ului, care se va întinde, cu privire la conducerea 
„afacerilor și asupra acelor Intreprinderi particulare, 
„sale căror produse, deşi 'neocrotite prin patente, sânt 
„însă, în fapt, afară de liberul comerţ. Supravegherea 
„se va exercită de Minist. de Comerţ şi” de Organele 
„sale, precum şi de Consiliul Cartelurilor. 

„In casul când s'ar exploată de vreun Cartel, 
„sau de vreun Intreprinzător posiţia strâmtorată a 

" „celorlalți interesaţi la aceiaşi: producţie, la 'procura- 
„rea materialelor prime, sau la desfacerea unei mărfi, 
„într'un mod, evident nedrept, sau 'cămătăresc, și s'ar 
aduce prin aceasta altuia vreo vătămare în pro- 
„ducţia sa, la procurarea materielor sale şi la desfa- 
„cerea unei mării — atunci Ministerul de Comerţ, după 
“propunerea Consiliului Cartelurilor, poale să: im- 
„pună acelui Carlel, sau acelui întreprinzător, să în- 
„celeze în termin de: opt zile cu: această procedare, sub 
„pedeapsa unei amenzi de 20.000 Coroane: ($ 18). 

-sIn casul. însă, când Cartelurile 'ar- 'exploată 
;„posiţia: lor econorhică. în așă fel, încât s'ar vătămă . 
;„prin. aceasta ceilalți în producţia lor, la procurarea + 
;„materielor și la desfacerea mărfurilor lor, întrun mod 
jaşă de însemnat, încât ar influență esențial posiția' 
sslor economică şi puierea lor de producțiune, atunci 
„Ministrul de Comerţ va puteă să decreteze, pe cale 

“de Ordonanţe, eventual în înţelegere cu Ministeriele 
| „celelalte interesate în causă,-măsuri de un caracter 
„general, care, în liniamentele generale, sânt . acele 
„propuse de Referentul Reicli despre care am vorbit 
(8 15). | 

- „In fine $ 19 al Proiectului declară, că orice
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iconvenţiuni, prin care s'ar. renunța la drepturile re- 

„sultând din Legea Cartelurilor, sau s'ar mărgini a- 

„ceste drepturi, vor fi nule de drepi, precum și con- 
„venţiile, care ar intenţionă să descarce asupră altor 
„persoane păgubele materiale, care ar resultă din pe- 

"„„depsele prevăzute în Proiectul de faţă 1). 
_ „„Trebuieşte să subliniăm însă faptul, -că acest 

„nou Proiecl de Lege nu este emanat dela însuşi Mi- 

„„nisteriul. Comerţului — ci el: a Josi alcătuii de Mi 
„nisterul Finanţelor. _- D 

ss Chiar Expunerea de motive mărturiseşte — 

„cu sinceritate, — că punctul de plecare al Legei a fost 

„apărarea principielor,: care guvernează Politica 'Im- 

;„positelor, şi ca urmare de aci, a Veniturilor, pe care 

„le produc actualminte Imposilele Indirecie 2). 
“Dar resultă totuşi din Proiectul întreg,' că d 

Dălruns în potriva Cartelurilor Idea Publicităţii şi că 'şi 

a făcut calea asigurală penru viitor. 
| - Mijlocul cel mai bun „zice Grunzel”, dorit deo- 

„potrivă, atât de partisanii, cât şi de vrăşmaşii Car- 
»telurilor,; - rămâne Publicitatea. Prin uregistrare. şi 
„printrun Control al mișcări Cartelurilor s'ar' face 
„primul pas însemnat pe calea Regulării Legale a lor, 
„care nu va fi perdul nici atunci, când în cursul des- 

„voltării de mai apoi, s'ar simți trebuința unei In- 

| tervenţiuni şi mai înainte 2), i. | 

;„Din seria celorlalte Măsuri Politico-Econbimice 

de luat contra Cartelirilor* zice Grunzel „se recomeri- | 

„dează cu preferinţă Scăderea, şi eventual „desființarea. 
„Tarijului ) Vamal - protector. — Indată ce va a ajunge o 

, , 

"3 Baiimgarten i ui. Ateszleny. pas: 319. 

2) Grunzel, pag. 186. | 
3) Grunzel, pag. 195. e at ie 

N
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„martă prin Cartelarea diferitelor Intreprinderi să fie 
»scumpită peste -măsură,: Guvernul..va aveă dreptul să 
„scadă Taza Vamală pentru. acest articol de marfă, 

» premelniceşte, spre a determină, prin. înlesnirea con- 
„„eurenţei streine, să se ajungă la o moderare a a pre- 

„țului: intern ia 

Aici s'a 'oprit până astăzi mersul. Justiţi; și 
desvoltarea Legislaţii | în Austria cu privire la noul 
jenom en economic al Cartelurilor. 

Reșboiul a curmat discuţiunile. — Ele aşteptă 

să lie reluațe, - şi mai deșvoltate, după restabilirea 

păcii Universale. 

Inainte de 'a: termină expunerilor: din. “acest 

C apitol mai credem necesar, să spunem. două vorbe 

şi asupra unui. fel de Concentrare, Specific Austriac 
“a Producţiilor Industriale. | 

“ Această Organisaţie nu este nici un Cartel în 

sensu) propriu, nu este nici un Compţoir, ca cel dela 
Longwy, ci consistă simplu din „înfiinţarea unui - Loc 
„Central, care esțe însărcinaț, nu alât cu pariea țo- 
„mercială întru desfacerea mărjurilor: . produse — cât. 
„maj ales cu partea financiară (Incasările, Repartiția 

„Câştigurilor etc.). — Spre acest scop se afiliază mai 
„ales o Casă de Bancă.— 

„Băncile înlesnesc apoi regularea, în mod mai 

unitoren şi mai „controlat a: întregilor gestiuni. prin 

„San o Secţiune Generală pentru orice fel de mărfuri, 
„sau o Secţiune “Specială pențru- vânzarea unuj :Ar- 
„sticol: anumit de marță.— . 

„Union Bank din Boemia este i în Austria Com- 

  

1) Grunzel, pag. -167.
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„toarul de vânzare pentru zaharul de Plumb (Sacha- 
„TuUm Saturni), Laender-Bank pentru Cartelul Vaselor 

„de menaj emailiate, “precum și pentru Cartelurile de 

“„Scrobeală din grâu, zahar de scrobeli, pentru Hartia 

„polihromă, iar Wiener Barkverein pentru Cartelurile 
„„Mucavalelor din lemn și Anglo-Austrian Bank pentru . 

"„Cartelul de Hârtie de pachetat, etc. 
o „Banca stă faţă -cu Intreprinderile car telate 
întrun raport de. Comisionar. —Cheltuelile cu desface- 

„„rea, precum şi costul lui „„delcredere“* nu: se reparti- 

- »zează, cum se obicinueşte în alte casuri, asupra Car- 
“„telaţilor, ci se acopere prinir'un provision, fixat în pro- 

„cente, asupra. prețului Facturelor. pentru - fjecare 

„desfacere, « care s'a efectuat 1). 

  

1) Granzei, pag: 73.
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- CONCLUSIUNI. — După ce am expus, cât am 
putut mai pe scurt, și la înţelesul. tutulor, Legiuirile 

„cu privire la Concenirările de producţie şi stările- de 
fapt în Statele fruntașe astăzi în ale 'Industrielor şi 

„ale Comerţului — ne vom permite acuma, să propu- 
nem şi o seamă de Legiuiri şi de măsuri Administra- 
tive, pe care le credem necesare în deosebi la noi, 
pentru asigurarea unei evoluţiuni . normale şi rodnice 
a tutulor Insoţirilor de acest fel. 

19. Cea dintâiu măsură Legislativă, şi care . 
trebuieşte să fie luată la noi, cât mai grabnic, este : 

"Să fie declarat prohibil orice fel de Monopol parti- 
cular, şi să fie aspru pedepsită înjgebarea lui”. 

Numim „Monopolul particular” sau „Monopol 

__de fapt” “orice alcătuire meşteşugită, prin care unul, 
sau ai mulţi împreună, pun deplină stăpânire pentru. 
un limp mai îndelungat, asupra unei mărți oarecare, 
produs al Țărei sau importală, aşă încât să sted în 

„a lor putere să urce, sau să scadă preţul ei după plac, 
- într'o localitate oarecare, sau o regiune, sau chiar în 

loală Țara. .. :. - . 
Asemenea - organisaţii se fac totdeauna într as-
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cuns, Origina lor nu este trasă -din vreo Lege, şi fo-. 
loasele, pe care: le realizează ele, nu le sânt hărăzite 

prin voinţa obştească pentru vreun merit. oarecare, - 

nici pentru vreun fel de serviciu public, pe. care le : 
“ar îndeplini în folosul celorlalți concetăţeni ai lor.. 

- Ele .constituesc, dimpotrivă, niște conspirații 

oculte, alcătuite spre exploataţia publicului ! în folo- 
sul exclusiv .al. Monopolisatorilor. 

„Spre a determină mai bine caracterul lor vătă- | 
mător, şi spre a întemeiă pe deplin convingerea oricui, 
că trebuiesc să fie reprimate cu asprime, le vom pune 
în alăturare,.şi vom face compataţie între ele şi între “ 
„toate celelalte feluri de Monopol, care fiinţează astăzi 
în Statul modern. 

__ Orice Monopol, în. Tesă Generală, aduce prin 

chiar firea sa o atingere la libera funcționare a marei 

“Legi Economice a Cererei şi a Ojertei. . 
„__ Această Lege fundamentală, şi totaşă de eternă 

ca Legea Gravităţii în Fisică, cere ca ea. să nu fie 

slânjenită câtuşi de puţin în mişcarea. sa.de Bascula 

regulatoare între Producţie și Consum, având 'che- . 

mare să. armonizeze şi să aducă la o nalurală potri- 

'vire toate inleresele, care sunt în joc.. ” 
Oricând prin urmare, s'ar crede necesar, să. se 

aducă cea. mai mică. stânjenire la această naturală 

mișcare, ea trebuieşte să fie bine justificată, să fie 
matur chibzuită, și să fie pe deplin compensată prin 
foloasele, pe care lear aduce î în schimb pentru întreaga 

. Gospodărie Naţională. 
- .Invederat că sânt astfel! justif icale Monopolul 

” Postei şi al “Telegrafelor, administrate de Stat, și că 
sânț asemenea justificate “Monopolul Drumurilor. de . 
fer, precum şi. ale Navigaţii lor principale Naţionale 
și Internaţionale. -
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“Mărginiitea, care să 'adiice priri aceste :Monopo- 
- biti lă fişcărea în coricurăriță deplin liberă, este com- 
peisătă. cu pfisos prin ăvantagele, care le. ofârea a- 
ceste inari Organisăţii, când funcţioiieiză în forniă 

de Monopoluri ale” Statului, în condiţii egăle peritiui 

toţii Şi cuirioscule şi statoriiicite, pentrii toţi deopotrivă. 
Apoi; adăogaţi, că bencficiele, râsultând din â- 

ceste Monopoluri constituiesc Veriluri' publice — iar 

nu beneticiele unoi particulari. 

“Tot deasemenea constituesc venituri publice, 

ale "Țărei întregi, şi acele Câştiguri, -pe care: l6 rea- 

lizează Statul prin Ezploalarea iiegusloreşie, a unor 
Mondpoluri, în Rejie. Unele din aceste Monopoluri 
produc pentru Bugel adesea însemnate Venituri, care 

altmintrelea, lipsind ele, ar trebui să fie împlinite 
dela contribuabili priri alte dări, poate mult mai 

supărătoare pentru dânșii. . aa 
"Mai sunt admiseîn Stâtul modern, şi se soco- 

tesc deasemenea  justifi icale, unele Monopoluri şi Pri- 
vilegii, care se hărăzesc de Stat și prin Lege, unor 
Particulari pentru o Invenţie a lor, o Descoperire va- 
loroasă; sau o Creaţiune Arlislică însemnată. Li se 
hărăzesc: și li se garantează acestor meritoțşi parti- 
culari întregele beneficii, ce ar puteă resultă pentru 
ei din operile lor — - pentru un timp în însă numâi deter- 

- minat. . | 

După expirarea acestui termin, „ Liveni, Des- 

 coperirile şi Operile de Artă iritră în Donieniti public 
şi devin proprietatea tutulor. - 

Cliiar și în tipul cât există un aserieriea Mo- 
nopol,  nirhic nu împiedecă pe alții. să facă “alle Ii- 

- venţii Și “Descoperiri, să creeze alte Opete mâi supe: 
rioare,' mai olositoăre, său rai iejtine. „Spre 6losul 
obștesc.. - ine
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Dar ce fel de rațiune etică, sau ecorioriiică; s'ar 

putea invocă spre a justițică un „Monopol particular”? . 
Acâsta se constitue, dela obârşia lui chiar, şi 

se băzează toată vremea câl există, numai şi riumai. 
pe lăcomia 'de câştig a celor, cari '1 însghebează şi cari 
vor Să stoarcă, prin el, cele mai mari foloase pentru siiie, 
cât de cămălăreşti când. pol, în Paguba + publicului 
în general. 

Un asemenea Monopol de fapt, odată stabilit, 
„mici nu se mai gândește măcar la vreo înibunălățire 

a produsului, pe care '] trafică — ba dimpotrivă, din 

- mărea. lăcomie de câştig, el deteriorează chiar -măr- ." 
furile, cum s'a văzut în' unele casuri la noi. - 

„Acest soiu.de concurență „zice Collier”.: în 

„esenţa sa, la urma urmelor, nu este nimica âlta, decât 
„0 conspirație. Este a te folosi de proprietatea ta 

„nu spre a beneficiă,. tu direct, de dânsa, ci: spre a 

„âduce vătămare altuia. Acest fapt trebuieşte să fie 

„declar at criminal — aşă încât braţul cel aspru al Sta- 

„tului să poată să “1 ajungă, și să pedepsească pe un. 
„asemenea făcător de rele” 1. 

„Dacă am puteă elimină „zice "Collier” âi de- 

„săvârşire elementul Monopolului dela Trustuiri”. - şi 

„din orice Cartel noi adăogăm noi) —atunci ele ar ajurige 

„una din -cele mai mari biriefaceri pentri Industrie 
„din întreaga Iștorie a lumei.: Dacă însă, în practică, 
„ele „devin Monopoluri, deşi n'ar trebui neapărat să 

'„fie așă, — atunci ele sânit cel mai niâre blesteni;: care 
„a căzul pe omenire, de când această a fost osăridilă să 
„şi căștige pânea în sudoarea frunţei sâle;- 

„Dacă nu este cu putinţă să avem Trustiiri 
fără a îi Monopolări, atunci Triislurile trebuiesc dis- 

  

„» 1) Collier, pag, 124.
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truse, căci altmintrelea Industria va îi nimicită asi 

„„libertalea va [i desființată.” 
„Natura omenească nu este în stare să exer- 

„citeze puterea sa cu cumpătare, atunci când această 

„putere a ajuns să fie nemărginilă. „Este sigur de ori- 

„care asemenea putere se va face abus şi că -ea va hi. 

„întrebuințată tiraniceşte. 

| „Iar puterea, care stăpâneşte o Industrie, este 

cea mai vaşnică din toate puterile, care există pe lume. 

„Ea a ajuns să [ie stăpână pe chiar existența 

omului, stăpână pe viafa lui. 

„Cine este stăpân pe condițiunile de muncă, ale ” 

„unui om, este stăpân pe toate puerile omului şi pe 

„toate. jacultăţile lui. 
- „Dacă ești stăpân pe toate acestea — atunci 

„eşti stăpân şi pe toate libertăţile acelui om. 

„El nu va mai puteă să 'şi păstreze, pentru 

„multă vreme, nici libertatea sa de cugelare, nici li- 

„bertatea conştiinţei sale chiar. 

„Dacă „Trusturile”- de astăzi sânt în realitate 

„„Monopoluri, dacă de fapi ele funcţionează ca Mo- 

| „„nopoluri - — atunci noi am perdut libertăţile noastre — 

„„alunci în loc de 4 milioane de sclavi, noi sântem acum 

„87 milioane de sclavi“. 
„Ajunge-vom oare o Naţie « de Sclavi albi pie 1) 

Curi am artitat în Anglia şi în Statele-Unite 

| existenţa lui Common-Law şi aplicarea lui de Magistraţi 

conştienţi de misiunea lor au fost, în multe casuri 

un scut de apărare : contra lăcomiilor: îndrăsneţe ale 

monopolisatorilor. — 
Și există întemeiată nădejde, că că după ce se. vor 

1) Collicr, pag. 98..
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- linişti vremurile, vor veni o o întreagă serie de Legiuiri 
positive care, să stărpească din rădăcină oricefel de 
Monopolium, descoperite şi ascunse încă. - 

Ce ne priveşte pe noi îndeosebi — noi n'avem 
până astăzi nici o Lege care să împiedice nici unui fel 

înjghebarea de Monopol de fapt — şi -de aceea. le 

vedem resărind ca ciupercile după ploi. Ele se ascund 

de obiceiu sub numele de „Carteluri”, — cu care n'au 
însă nimic a face, nefiind în cele mai multe casuri. 

altcevă,. decât însoţiri de Traficanţi nerușinaţi cu a măr- 
furile produse de alții. , -. 

- Se impune dară - urgenţa şi inexorabila nece- 
sitate pentru noi să ayem o Lege, cât mai aspră 
contra Monopolurilor particulare. | 

__ Aceasta -va declara ,,Delict““ special orice aL 
căluire particulară având caracterul unui Monopol, 

jie local într'un ceniru populai, fie pentru o regiune 

sau pentru întreaga Țară, cum Lam defini! mai sus. 
Pedepsele delictului vor fi Amendă dela 2000 — 

până la 20.000 lei, Inchisoare dela 1 Lună până la 6 
luni, retragerea imedială a tutulor avanlagele acordate 

'de Legile de Incurajare, Perderea timpurară a Drep- - 

lurilor Politice şi Ezpulsare peniru sireini. ” 
Urmărirea va putea să fie pornită atât de Parchet, 

“cât şi ca „„Actio popularis” de orice persoană, care 

afost vălămată prin procedimeniele Monopolului,, cum 

se practică în unele din Statele Americane. 

Se va considera ca Monopol şi stăpânirea pusă 

de fapt pe 80%, din întregul debit al unei mărfi, fiind 
considerat după Conclusiile Congresului din Manheim 

7. Kica. Si 18
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că în asemenea condițiuni orice altă concurenţă, ade- 

" xvărată şi leală devine imposibilă D. 

3 20, „Deosebit cu desăvârşire, de Monopo- 
Ta particular este „„Acaparamentul”, — Delictul pre- 
văzut şi pedepsit de Art. 419 și Art. 420 al Codu-: 

lui Penal Frances, lucrător şi. astăzi. 

Acaparamentul este o combinaţie a unor Specu- 

lanţi -— foarte rareori producători, şi încă şi mai rare- . 

ori Industriași, — cari se însoțesc numai vremelniceşte, 

-pentru o durată cât mai scurt posibilă, spre a exploală. 
o anume conjunctură momentană, dinir'o anume. piaţă, 

provocată adeseori chiar -de dânşii. — Prin aceasta 
vremelnicie chiar, dacă -n'ar mai fi şi prin altcevă, * 

„se deosebește de Monopol, care. vrea să aibă un timp 
cât-mai îndelungal pentru operaţiile sale de exploataţie. 

Acaparatorii cumpără toată marfa, care se oferă 
pe piaţă, şi după ce au ajuns să fie singurii oferitori 

acolo, o revând cu prețuri cămătăreşti. | 
_S'au văzut casuri, în. care au distrus chiar o. 

„parte din marfa în posesia lor, spre a spori preţul. 
celei rămase. S'au văzut grâne aruncate în mare, în 
“momentul când sosiau, spre, a 1 susține prețurile ce- 

lorlalte. | 

„Foarte adesea „zice. Rousiers"” -se confundă 

„chestia Acăparamentului- cu chestia Sindicatelor In- 
dustriale”. : 

„Aceste - chestiuni - sânt. cu totul. deosebite”. 
" s„Acaparamentul este un fenomen, care prin e- 

„„senţa lui chiar este curat comercial. — şi de -scurlă. 

„durată. El constă din faptul de a. cumpără tot dis- 
.. 

DE 

1) "Grunzel, pag. 158.
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„„ponibilul unei ânuniite mărfi dinir'o piaţă anume, spre 

„a împedică oferta şi a supra-ezcilă întrun mod ar- 
„stificial cererea; aşă în cât să se urce „preţurile și să 
„„se facă apoi vânzările cu aceste preţuri urcate. 1). 

„Consorteriele de acest fel se aruncă prădal- 
nice mai ales asupra Alimentelor şi a. obiectelor de cât 
mai obşlească /rebuință. i 

„Incă în Anticitatea clasică ele au fost. ctinos- 

cute și reprimate .cu asprimea, şi tot atât de. aprig 

au fost prigonite: în tot cursul Evului mediu 2). . | 

Cunoaştem din Roma antică Legea: edilitară 
a lui Iuliu Cesar „Lex Iulia de Annona” (L. 2 D de 
lege Iulia 18. 42); care pedepsește cu asprime pe Ac- 

_caparatori, şi care a slujit în urmă ca bază pentru o 
mulţime de alte Edicte. Cunoaștem Rescriptul Im- 
păratului Zeno din anul 483 Dig. Cod. IV 59 „De mo- 

nopoliis et Convenlu negotialorum illicilo vel artificio 
“erga laborem necnam balneatorum prohibitis et pac- 
lionibus illicilis,* — care opreşte categoric și pedepseşte 

aceste însghebări întru cât priveşte vestmintele, pescă- 
riele sau .alte mărfuri, care slujesc la alimentare, sau 

spre îndestularea altor trebuințe — Rescriptul le 
amenință cu Confiscarea averii şi cu Exilare 5). ' 

In Veacul de mijloc accaparamentul Grânelor 
şi Alimentelor a fost cu hotărîre urmărit în toate 
“Țările, care au adoptat Dreptul Roman, sub numirea 

de ;,Dardanarialus” — după numele unui Levantin, 

Cămătar de grâne, care se pripăşise după vremuri 
“la Roma și care apoi a fost isgonit de acolo. 

„Accaparatorii au fost necurmat prigoniţi. - 

“Incă la: 1763 Dieta din Metz aduce, întemeiată. 

- 1) p, "de Rousiers: | pag. 6. 

2) Collier, pag. 298. . 
3) Baumgarten şi Meszleny, pag. 244.
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pe Dreptul Roman, o Decisie zdrobitoare contra unui 

- „negustor, 'care s'a dovedit, că accaparase provisiile, 

- ce existau de un anumit product chimic, care servea 
„la vindecarea unei epizotii. . : | 

Ea face următoarea observaţie : „Curtea coun- 

sideză că această manoperă este din partea celor, cari 

o practică efectul celui mai. sordid (murdar) interes: 
să voiască, cinevă să tragă folos dinir'un flagel cople- 

şitor, la care este datoria tutulor să conlribuiască spre 

“apărarea contra lui, este o josnicie, care degradează o- 
„menirea, trebuind î în acelaș timp să stârnească întreaga 
indignare a Curţii 5 A 

În expunerile privitoare la Legiuirile din Franţa 

am arătat cum s'a ajuns la formularea Codului Penal 

Frances din 1811, prin'care a fost declarat! Acapara- 

mentul Delict Special, caracterizat . și pedepsit prin 
- Articolele 419 și 420 Cod. Pen. 

| La redactarea Codului nosiru Penal, promulgat 

la 1 Mai 1865 însă au fost omise ambele aceste Ar- 

licole ale Codului Penal Francez. 

" Cuvintele pentruce, nu „le am găsit arătate ni- 
căirea. - - 

Avem astăzi. în Codul nostru Penal. Art, 351, 

care.este Art. 412 F rancez, și avem Art. 335, care 
este Art.. 413 Francez 

Apoi nu.mai avem nimic : din Articolele Fran- 
ceze.dela 414 şi până la 422 inclusiv. 

-Continuăm . cu Art. 336 a nostri, care este 
Art. „423 Frances. : 

La nici una din revisuirele şi modificările, fă- 
cute Codului nostru în urmă, în a..1874, 1882, 1893, 

-1894 şi 1895 nu s'a împlinit -« această: lacună, nici nu 
  

1) Bauwmgarten, pag, 245. . -
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s'a îndocuit cu vreo dispoziţie de alijel în în această pri-, 
vingă. 

- “Ne găsim prin urmare astăzi, î în România, fără 
nici o Lege de represiune a Delictului de Acaparamenl. 

Nu încape dară mirare, că la noi s'au ivit, şi 
că prosperează loate felurile de Acaparamente, cum nu 
se văd nici într'o altă Țară cu u pretenţie, cât de modeslă, * 

- de a |i civilizată. . 

In mod firesc cele mai multe din aceste bande - 
“s'au. năpustit asupra Alimentelor. şi Arlicolelor . de 
consum. general — înfăţişându-se mascate cu porecla 
de „Carteluri”.. | a 

Săracul Cartel ! Această formă justificată a în- 
soțirilor de Industriaşi produclivi, menită să reguleze” 
mersul producţiei lor normale, trebuieşte să'şi vadă 
numele batjocorit prin nişte Coaliții de Precupeţi de 
ciapă şi de usturoiu, de fasole verde sau uscată, de - 

- Castraveţi şi de Pătlăgele în saramură sau în altfel - 
conservate, de niște cărdaşii de speculanţi insolenți , 
de lemne și. de cărbuni! Chiar și Căruţaşii ne- 

"voiaşi şi” Lăutarii se zice, că s'au ;,cartelat” la noi! 
Această stare de lucruri numai poate.fi tole- 

rată, ea este tot atât de. rușinoasă, cât este şi: de. 
- vătămătoare pentru întreaga noastră Gospodărie 
„Naţională. 

- Aceste Pseudo-Carteluri sâni causa "scumpirei 
traiului“ în oraşele noastre, de care ne: plângem. 

Pentru Acaparările obiectelor de îndestulare pro- 
punem.să fie adoptată la noi ultima redacție a. Proiec- _- 
tului pentru modificarea :Arl:- 419 şi 420,-aşă'cum a 

- fost -presintală: de Ministrul: Justiţiei Cruppi: la: 12 
Iulie. 1911 şi. care glăsueşte astfel: : 

"Va fi pedepsită cu închisoare, de cel. puţin « o 
„lună şi cel mult un an orice persoană, asociație sau,
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„societate, care; chiar fără de a întrebuinţă mijloace [rau- 
„duloase, dar. în scopul unei speculaţiuni ilicite, adică. 
„nejustificate de irebuinfele sale de: aprovisionare,. de 
;sacoperire a operaţiilor . sale profesionale, sau din. le- 

- „gitime prevederi industriale, sau comerciale, vă fi operat 
0 urcare sau o. scădere a prețurilor Alimentelor. sau 
„a mărfurilor pesle sau sub preţul, ce ar fi fost deter- ' 
„minat de concurența naturală şi liberă a comerțului. 
„„ Pedeapsa va ji închisoare dela 2 luni la 2 âni. şi a- 
„„mendă dela 1000 Franci până la 20. 000 1 r., dacă 
„urcarea sau scăderea a fost praclicală asupra grâ- 
„snelor, cerealelor, asupra Jăinurilor, substanțelor făi- 
„moase, asupra pânei; vinului sau oricăror alte bău- 
„turi sau articole de alimentare. ” 

Mai folosind apoi în deosebi ale noastre e proprii. 

experienţe, pe care le au tăcut î în aceşti din urmă doui 
ani de „,resboiu în pace” — resboiu dat de Acapa- 
ratori contra întregii populaţii din Țara, şi în deosebi - 
din oraşele noastre, — mai propunem să fie adăogat 
la. textul Frances şi următoarele articole de mărfuri 
care — la noi — sânt astăzi, tot atât' de indispen- | 
sabile pentru obşteasca îndestulare. 

1. Carnea, Laptele şi Brânza, „untura şi Gră- 
simile ordinare ia 

2. Peştele comun. 
„3. Zarzavaturile ordinare și Legumele. 

- 4: Mălaiul. | 

"5. Lemnele de foc. şi Cărbuni de peatră.. 
„6.: Petroleul lampant. 
7. ] Nutreţele pentru vitele de muncă (fân, paie, | 

coceni, Sfeclele şi Parângul). 
8.. Materialul. pentru Construcțiunile. simple : : 

Var, Nisip, Cărămidă şi Cheresteaua ordinară şi Cuile.
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80. Am propus două Legi represive, care ne | 
lipsesc, și de care avem imediată trebuinţă : una. gene- - 

rală contra oricărui Monopol de' fapt, şi alta deose= 
bită contra vremelniceştilor Acaparări a unor mărfuri 

şi mai ales a celor, care slujesc la obştească îndestulare 

şi sânt de primă necesitate. 
-“- - . Pe lângă acestea mai credem necesar, să fie 

complectate şi alle două Legiuiri, pe care le avern, 

dar care s'au dovedit nesuficiente : Legea Poliţii. noas- 
re Comunale din 31 Iulie 1394 — şi Articolul 27 — 
(erativ acolo) — din Legea peniru Moratoriu şi -alle - 

măsuri de răsboiu. 
"Intru serioasa sprijinire a prindipielor, enun- 

ciate prin 'aceste Legi, şi spre asigurarea efectelor, 
„pe care le așteptăm dela ele, vom propune apoi unele 
Măsuri: Administrative, care le' vor da puterea in- 

lensivă, şi grabnicia trebuitoare. E 
Până la finele a. 1914 —n'a existat în Ro- 

mania nici o Legiuire, modernă, care să se ocupe cu 
regularea prâţurilor din Oboare, Hale şi Pieţele Ur- 

- bane — afară de Art. 4 din „Legea peniru Organisa- 
rea Poliţii Comunale! din 31 Iulie 1894, i care al 
sueşte astfel : 

„Art. 99.. Măsurile 'de Poliţie Comunală se.q-- 
plică de Primar conform Legilor şi Regulamentelor 

Ele au de obiect: 

„Art. 4. Asigurarea indestulării obștei cu ar- 

„ticolele de prima necesitate : pâine şi carne” | 
Atât — şi nimic mai mult. - 

Incolo deplin -„„Laissez faire, laissez passer”. 
In Decem.: 1914 vine „Legea pentru Moratoriu 

şi alle :măsuri. de răsboiu. 
“In. această Lege să : găseşte strecurat Art. 2,
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cam tiptil, pe la stârșit, „pare că i ar'fi ruşine că e- 
xistă.. -. : fe 

EL este formulat astfel : ia 

„Art, 27. Ministerul de Industrie şi Comerţ va 
„puteă stabili prețuri mazime de vânzare pentru co- 
„„merţul în mare și în detaliu la produsele alimentare 

- „brute şi, "naturale sau fabricate, precum şi la orice ar- 

„ticole de Industrie, sau de comerţ, pe care Consiliul 
„de Miniștri le va declară de -prima- necesitate. 

„Pentru obiectele mărunte de consumație alimen- 

„tară zilnică, precum şi pentru pâine şi carne, în co- 

„smunele urbane reşedințe de judeţ, primarii respectivi 
„„pot, prin ordonanţă comunală, imediat executorie, să 

»„]ixeze 'sub mazimum, prețul n mazim de vânzare î în lo- 
„calitate. 

„Ministerul de Industrie și Comerţ, î în termen 

- „de cinci zile libere dela primirea ordonanţei la: Mi- 

„nister, va aveă dreptul de a menţine, anulă sau mo- 

„difică ordonanța. .  - - 

„Stabilirea acestor prețuri : se va face potrivit re 

„gulamentului, ce se va întocmi de Ministerul de In- 
„sdusirie şi Comerţ, luându-se avizul pentru comunele 

„urbane al primarilor respectivi, şi al președinților Ca- 
- „smerilor de Comerţ; respective ; pentru comunele rurale 

„al prefectului de judeţ respectiv, iar pentru preţurile 

„cari ar privi întreaga Țară, al directorului. Serviciu- 
“lui sanitar, al președinților Camerilor de Comerţ și 
„„oricari alţi specialişti. în materie, de cari ministerul 
„ar găsi că au nevoie, sau în casuri urgente adoptân- 
'>xdu-se preţurile țizate pentru articolele rechiziționate ser- 

„biciului armatei. Preţurile fixate vor fi aduse la cu-.- 
„snoştinţa publicului prin publicaţiuni făcute, în loca- 
„lurile fixate de -Ministerul de Industrie şi prin „„Mo- 
„nitorul Oţicial'.
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„Art, 28. „Dacă. vreun comerciant sau posesor 
„al mărfurilor enunțate mai sus, ar refuză vânzarea lor 
„pe preţul mazim fixat, ori ar vinde pe preţuri supe- 

„ „srioare celor fixate, ori ar ascunde asemenea mărfuri 

„„peste necesarul  trebuinţelor sale particulare,. Minis- 

„„terul de Industrie va fi în drept a face el însuşi prin 
„anume delegaţi ai săi, ori prin autoritatea comunală, 

- sbânzarea mărfurilor pe socoteala proprietarului şi pe 

„„prejul mazim fizal. 
„In caz de recidivă a contravenientului, Mi-” 

„misterul de Industie şi Comerţ este împuternicit a 
„închide magazinele contr avenienţilor şi a vinde maria 

„„cu preţul maxim fixat. 

„Invitaţiunea de a vinde pe preţurile maxime 

„stabilites e va. face în scris, prin. autoritatea poli-.. 

„ţienească sau comunală din localitate. 

"Acei cari vor contraveni în orice mod, dispo-, 
„„ziților articolelor din prezentă lege, în afară de pe- 

„depsele arătate, vor îi încă pedepsiţi cu o amendă 
„dela 25.până la 5.000 lei. . - e 

„Art. 29. Constatarea contravenţiunilor se va. 

„face. prin proces-verbal, dresat de delegaţii. Ministe- - 

„„rului de Industrie şi Comerţ, de primarii și ajutoarele 
„lor, de parchet.sau de comisarii poliţieneşti. . 

„Aceste procese-verbale servesc de temei pentru 
„darea deciziilor de către Ministerul de Industrie şi-Co- 

- „merţ, care fixează penalităţile conform. legii, şi cari 

„deciziuni sunt executorii după comunicarea lor prin 

„autoritatea. administrativă. i | 

„In contra decisiunilor Ministerului de Comerţ 
>»se.- poate face apel, în termen de 5 zile dela comuni- 
„carea lor, la tribunal, care va trebui să judece fără. 
„opoziţie şi recurs, cu precădere şi de urgență în ler- 

„„men de: 5 .zile. — “
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- Ambele aceste. Legi, atât prin nesuficienţa | d 
dacţiilor, cât. şi prin modul şovăelnic cum au - fost 
aplicate, în loc de resultate mulţumitoare — au coi- 
tribuit numai la şlirbirea prestigiului autorităților, 
care le-au aplicat. 

Căci de un lucru trebuieşte să ne pătrundem. 
Oricare stabilire de preţuri maximale, de oricare 

Autoritate ar îi, irebuicște să [ie întemeială pe -consta- - 
ări şi sludii serioase ale slujbaşilor, . cari le Jizează. 

Altmintrelea: lumea simte cusurul lor — şi se 
ajunge la resultate jignitoare chiar pentru vasa Au- 
torităţilor, dela care au emanat — se ajunge -ca :ne- 

: gustorul abusător să răspunză „cu ifos”” consuma- 
torului, cum s'a întâmplat: Eu vă vând numai cu 
preţul. cerut de mine, dacă nu vă convine, poftiţi 

„la Primărie, sau la Minister, şi cumpăraţi de acolo. 
Nimenea nu mă poate sili să vând în pagubă. .— 

Iar: dacă nici la Primăria („„respectivă”), nici 
la Minister nu se poate obţine marfa cerută cu pre- - 
ţul tarifat, — atunci consumatorul, desamăgit, se în- 
toarce înapoi la'„Jupănul” mai puternic, şi plăteşte 
preţul cerut de el. Uneori aceasta „Capitis diminutio”! 
a Autorităţilor dă | naştere chiar la bănueli şi mai 
grave. | . 

Această siare . trebuiejte să înceteze şi vom 
propune un mijloc radical, întrebuințat chiar în 
Antichitate paralel cu Edictele severe Edilitare şi spre 
a le înveşti pe acestea cu singura eficacitate. 

„sn anticitate” ne luminează Coliez „la Atena, 
„la Roma, la Constantinopole, Guvernele au luat asu- 
»pra lor . rolul de îngrijitori: pentru îndestulare. 
„A provisionare, care. este lăsată astăzi la inițiativa 

" „comercianților, eră un. “serviciu Public organizat . cu 
„„minufiositate. , : e
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„La Alena eră Arecopagul, care aveă respon- 

„abilitatea. Sub ordinele lui funcfionari speciali echi- 

„spau corăbii spre a cumpără grâne în Egipet. Aceste 

„grâne, după sosirea lor la Atena, erau păstrate în 
„„Grănarele publice spre a face faţă la casurile de 

„lipsă şi ezporlaţie lor eră: oprită sub amenințarea 

„pedepselor e celor mai slraşnice. 

„La Roma | „Prefeclul Annonei trebuiă să în- 

"„„deplinească în privinţa aprovisionărilor cu grâne o 
„întreită chemare : să efectueze ridicare şi iransportul 

„grânelor trebuitoare, să asigure conversaţia lor, să 
„îndeplinească distribuţia lor, —şi mai trebuiă să ţină 
„Piaţa din Roma aprovisională şi cu carne; cu: unlde- 
„lemn şi cu vin 1)”. 

-- Fiind stabilită prin urmăre corelațiuinea între 

Edictele pentru preţuri și sarcinile Edililor de a şi 
îngriji în același timp pentru aprovisionarea Pieței 

cu Articolele indispensabile peniru populaţie, nu Cr6- 

dem trebuitor să mai insistăm mai-mult asupra a- 

cestui punt — şi propunem următorul mijloc “simplu 
şi. Joarte radical cum credem noi. : ' 

* Fiecare Comună urbană cu o populaţie, (recând 

peste "10. 000 de locuitori, să: înscrie” în Bugelul său un 

Fond special destinat : anume spre coinbalerea: prețuri- 

lor nejustificale ale Arlicolelor de îndesiulare. 
Spre acelaşi scop să existe şi un articol special 

în “Bugetul Statului pentru! îitreaga Țară. | - 

- Primăriele vor . putea astfel; aprovisionă ime- 

- diat piaţa la cas de trebuinţă cu . Alimente de orice 
fel, aduse din alte „oraşe, sau cumpărate direct dela 

producători, spre a le oferi. cu a prețurile fi: zale * con- 

1) Colier, pag. 428. |
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sumatorilor ( —nu însă -spre-a fi revindute la specu- - 
latori sau chiar peste graniţă, cum zice că s'a făcut D). 

| - Găsim că există o deplină analogie între Alo- . 
„carea acestor fonduri în bugete cu Alocarea Fondu- 
rilor pentru combaterea Epizolielor şi peniru stărpirea 

„ Lecuslelor — tot un fel de locuste sânt şi aceste ji- 
vine lacome. | E | 

„_„„. „Ce priveşte Art. 27 din Legea Poliţii Comunale 
şi Art. 27, şi 28 29 din Legea Moratoriului — pro- - 
punera să fie întregite astfel ca cea dintâiu să cuprinză 
toate articolele de îndestulare și cel puțin.acele care 
le-am propus” la Articolul în Codul penal privitor la 
Acaparement — iar Art. 27 și urm. a Legei, croită 
pentru rechisiţiile în timp de răsboiu, să fie acomio- . 
dată şi pentru sechestrări în timp de pace, în casuri 
de învederale abuzuri.  ..... Da 

Pedepsele însă (și iertarea lor!) să nu fie dic- 
tate şi orânduite de Organele Politice-A dministrative, 
ci de Justiţie. Dea | 

| Avem convicţie. întemeială că numai. ezislența 
„acestor Legi, bine formulate, şi Existenţa unor Arti- 

„cole! cu asemenea - destinaţie scrise în Bugete; cum 
„de-am propus, — vor fi deajuns, ca să facă să dispară 

imediat multe din abusurile, de care ne jelim astăzi. . 

RI 40. Mai propunem încă, tot spre combaterea 
lăcomiei Negustorilor de orice treaptă, groşişti şi de- 

„tailişti, precum şi a Industriașilor. Naţionali”, cari 
au găsit chipul .a mulge câte .un Articol. din Buget 

„sau. din. Tarif —:să poată ji suspendat 'vremelniceşte, 
Tarijul Vamal ori când trebuința va. cere. 

„Principalul scop al unui. Tarif Protector”. a 
zis Iohn Sherman, cunoscutul fost Ministru de Fi-
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nanţe al Statelor Unite „este să asigure cea mai de- 

„plină liberă concurenţă oricăror indivizi sau societăți, 

„în producția din Țară. Dacă însă asemenea indivizi 

„sau socielăți se însoțesc în combinaţii spre a. urcă 

„preţul produsului domestic şi spre a împiedecă resul- 
„statul! liber. al concurenței, pe faţă şi cinstite, atunci eu 

„aş reduce, fără un moment de esitare, Taxele Vamale 

„peniru mărfurile sireine, care sânt în concurență. 

;»Cu scopul de a distruge acea combinaţie a in- 

„divizilor sau a Societăților, Taza Vamală irebueeşte 
„să fie redusă—şi irebueşte ca concurența Ezlernă să fie 

„invitată să se presinte imediat” 1). - 

Raționamentul -este foarte simplu, Şi poate 
înţelege oricine îndată. 

Când: Statul acordă unei Industrii protecţia 

sa, apărând'o prin Tarif contra concurenţei streine — . 
atunci această Industrie ia, în schimb, angajamentul - 
solemn, să compenseze acele sacrificii, pe care toţi 

"ceilalți concetăţeni le fac pentru dânsa, printr'un de- 

votameni egal peniru binele general, dându-și toată 

silinţa, ca să ridice acea Industrie la un nivel egal cu cea 
streină, spre a-i puteă ţine în urmă: piept cu succes. 

„Tariful Protector nu este un „permis” dăruil 

de favor, nu este „o. patentă de a Jătui” pe concetă- 
ţenii săi. 

“ Imperioasa datorie a Statului este. să: contro-: 
leze de aproape ce resullate au dat Tariful, — şi dacă, 
s'a făcut abus de el, să-l suspende, să "1 scadă sau: 
să ”] şi desființeze chiar, întru apărarea justă a inte- 
reselor totalităţii supuşilor săi. | 

„Scoborârea la cas de trebuinţă” “zice. Collier 

„a -barierei, care desparte pe producătorii naționali 

  

1) Collier. pag. 243.
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„dle concurenţii lor străini, pare măsura cea mai dreaptă, 
„şi. aceea, care în „majoritatea casurilor, va fi cea mai 
„cjicace. Este, în adevăr, foarte drept că Sialul, care 
„„Javorisează o clasă de cetățeni, să le retragă avantajele, . 
„care li se. acordează î în măsura, care va [i trebuitoare, 
„spre a-i împiedică de a eaploată cealaltă parte din Tes- 
„tul coleclivităţii, — şi de altă parte am văzut, în imensa 
„parte. a casurilor, că efectul acestei disposiţii poate 
„li atot-puternic” 3). 

| Bazat pe acelaș principiu de echitate. Guver- 
“nul Dominiului Canada a promulgat la 29 Iunie 1897 
7) Lege Vamală, care -cuprinde în „Capitolul său 18 
următoarele disposiţii : : 

„1. In casul când Guvernatorul are motiv să 
„screadă că există în privinţa unui Articol de Comerţ. 
„un “Trust, o Combinaţie, un Acord sau o Înţelegere . 
„de orice fel între Fabricanţii, sau între vânzătorii 
„acestei mării, spre a urcă preţul acestui Articol î în- 
„tun mod necuvenit, sau spre a spori câştigul Fa- 
„bricanţilor sau al vânzătorilor într” un mod exagerat, 
„spre paguba consumatorilor, atunci Guvernătorul este . 
„autorizat să însărcineze pe unul din J udecătorii Curţii - 
„Supreme din Canada, sau: dela  Ezchequer Court din 
„Canada, sau al unei Curți de Apel al vreunei Pro- 
„„vincii ale Canadei, ca să cerceteze casul într'un „mod 
„sumar, şi să i facă un Raport, dacă există un asemenea 
„Trust, sau o astfel de „Coaliţie, Acord sau' de. „Inţe- 
„legere. II 
32 Magistratul « este în drept că citeze martori. 

Şi Să-i interogeze sub: prestare de jurământ — pre- 
„cum şi să ceară, să i se: prezinte „Registrele şi orice 
j„Acte, și să se folosească. de toale acele Împuterniciri, 
  

  

1) Colier, pag. 503,
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„pe care i le va da Guvernatorul, peniru scopul unor 
„»asemenea Cercetări. - 

„8. Dacă Magistratul va raportă că i ezistă + un 
„Trust, etc.,: de acesti fel, şi dacă Guvernatorul se 
„convinge, că această asuprire a consumatorilor este 
„ajutată prin. 'Tarițul de import, alunci Guvernato- 
„rul. să înscrie acel Articol de marfă pe Lista liberei 
„intrări, sau să reducă laxele atâl de. mult, încât “po- 
„Dorul să denejicieze de concurența raționabilă î în acest 
„articol D. 

Această Lege a fost aplicată pentru prima oară 
la 11 Fevr. 1902 — şi a avut imedial un succes ho- 
tărîtor. In urmă plângerei serioase a Sindicatului 
„Canadian - Press Association”, făcându-se cuvenitele 

„cercetări contraTrustului de Hârtie, care urcase fără 
motiv preţurile peste orice măsură, Guvernatorul, gă- 
sind acusaţia întemeiată — a redus Vama pentru Hâr- 
tia de tipar dela 25% la 15% şi < aceasta a rămas, aşă 
și pe urmă :).. 

| Cât priveşte aplicarea acestei măsuri cu deo- 
sebire importante, la:noi, am propune să fie adop- 
tată următoarea procedare. 

„O lege specială să autorizeze pe Ministrul de 
Comerţ şi Industrie, ca împreună cu Ministrul Finan- 
ţelor, îndată ce vor constată, că se fac abusuri. grave 
de Protecţia Tariiului — să presinte casul, sprijinându-. 
se pe cercelări îndeslulăloare prin Organele lor supe- 
rioare, Consiliului de Minişlri, care. va decide imediata 
suspendare a Tarijului pentru un timp determinat, „sau 

„ reducerea lui în parte, așă încât produsele-. similare 
din. ajară să poată fi: îndată „introduse Spre. uşurarea 

“publicului, i 

  

1) Grunzel, pag. 168/9; - 
1). Baamgarten u. Meszleny, pag. 34.
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„Când sânt Camerile — deschise, se va cere ra- 
tificarea acestei Decisiuni în termin de 5 zile, iar când 
Camerile vor fi închise, se va solicită ratificarea în 

„cea mai apropiată sesiune. | 
„Mai avem de adăogat numai o simplă obser- . 

vaţie. Caracterul de Internaţionalitate a Convenţiilor 
„„. Comerciale nu suferă nici o atingere prin măsurile 

propuse, fiindcă de ele vor beneficiă, deopotrivă, 
„toate Statele, .şi acele, cu care avem convenţiuni, ca 

şi acele cu care n'avem. . - 

50. Ca un al cincelea mijloc: eficace spre 
combaterea Coaliţiunilor hrăpăreţe, care abusează la 
noi de numele de Cartel, propunem: „„Inființarea 
unui Registru Public special al Cartelurilor”. 

„Acest Cadastru oarecum va cuprinde toate Car- 
telurile adevărate, în sensul cum Pam stabilit. . 

„Registru Cartelurilor va fi învestit cu puterea 
Aulenticilăţii şi va fi îngrădit cu'toate garanţiele, | 
spre a oferi siguranţa deplină despre varacitatea Ac- 
telor şi a Declaraţiunii cuprinse: acolo. | Mi 

"Afirmăm, cu convicţie, că tot atât de mult 
cât irebuieşie să fie -prigonile, şi să [ie stârpile fără 
cruțare, „,Pseudo-Carlelurile” — tot atât de energic, şi - 
cu binevoitoare holărire, trebuiesc să fie încurajate, şi 
ocrotite în funcțiunea lor, adevăratele Carteluri, — acest 
nou şi folositor fenomen în evoluția economică de 
astăzi şi pentru imediatul viitor. | . 

.. Fiindcă adevăratele Carteluri sânt Organisaţii . 
leale, întemeiate pe -munca adevărată, “şi pe producţia- 
ulilă acelor, cari le formează — ele n'au nimic de - 
ascuns. N Ma 

- Atât baza înființării lor, cât şi condiţiunile, în
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care funcţionează, pot îi cunoscute de oricine, şi este 
bine chiar să [ie cunoscute, căci prin aceasia să înlă- 
lurează orice confusiuni, orice bănueli şi se desvelesc 

_ orice. născociri, rău voitoare contra lor.  -  : 
„Numai făcătorii de rele zice Coliere „iubesc în- - 

tunericul, şi în lumea Jără-de-legilor ignoranja victimei 
este pulerea, pe care să reazimă jefuitorul 1). _ 

In Registrul Public, pe care ?] propunem, se 
vor înregistră, în întregimea lor, toate Convenţiunile, 
încheiate între Industriașii producători, cari se car- 
telează împreună, toate îndatoririle, pe care le iau unul ă 
față cu altul, precum şi toate obligaiunile, pe care - 

„se leagă, cu toţii, să le observe față de Clieniţi lor. 
Orice modificări, supravenile în urmă, din orice : 

causă, se vor înregistră de asemenea — .Şi îndeosebi 
se vor înregistră, dimpreună cu motivarea. lor, orice 
„Decisiuni luate de Carteluri, prin care se urcă sau se scad 
prețurile la produsele lor, sau la materiele lor. prime. 

„Vor mai fi înregistrate acolo şi Bilanţurile anuale, 
desvoltate, iar nu resumate numai, ale tutulor Intre- 
prinderilor Industriale, din care se compune Cartelul, 
"precum se va găsi acolo și Bilanţurile tutulor acestora 
peniru anul premergător, înainte de intrarea lor în 

“Carlel. 
-Prin aceste indicaţii singure se va deșteptă aten- 

ţia opiniei publice, şi se va provocă îndată reprobarea 
generală, când s'ar întâmplă să nu fie justificate urcările 
de preţuri, — cum au fost -de pildă motivată scum- 

pirea zaharului la-noi de cebrul Trust al nostru, bazată 
pe faptul că s'a scumpil zaharul în alle Țări, din causă 
că; acolo, recoltele de sfecle au fost slabe — pe când 

la noi era supra abundență. 

. a RD 

  

  

1) Collier, pag. 149, | | 

T. Nica. , : . 14
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Acest argumenta egalat, î în frumuseţe, pe acela al 
Băcalilor dintr'un Orăşel din Moldova, cari, îndată ce au 
văzut că Trustul scumpeşte zahărul, au scumpit şi ei 
Cafeaoa și Ciaiul pe motivul—că s'a scumpi! zahărul. 

„.». Registrul. Carterurilor: va îi ţinut sub directa 
priveghere a Ministrului de Industrie şi Comerţ, şi 
copiile liberate de .pe Inregistrările făcute acolo, vor 
aveă pulere probatorie de acte notariale, faţă cu oricine. 
„Va Îi prin urmare strict obligator ca orice Act, 

presintat spre Inregistrare, să poarte semnălura, ori- 
ginală a celuia, care solicită Inr egistrarea lui, —şi orice 
Decisiune să fie învestită cu semnăturile originale. 
ale tutulor acelora, cari au parlicipal la ele, şi cari au 
cerul înregistrarea lor. 

"Orice arălări neadevărale, orice omisiuni voile, 
precum şi orice declaraţiuni privitoare la contabilitate, 
făcule în nepolrivire deplină cu Registrele, ţinule în 
perjeclă. regulă ale presentatorului, se vor pedepsi ca 
jalşuri în Scripte Comerciale conform Ari. 125 Cod.. 
Pen., : iar. arătările  necomplecte sau nepresintate la 
timp, cu Amenzi dela -1000 lei la 5000 Lei.. , 

„ Ingrădit cu aceste garanţii, Registrul va aduce 
multe foloase şi în multe privinţi. 

Să semnalăm numai câtevă. 
Registrul Cartelurilor, având deplina putere 

probatorie în Justiţie, vor fi excluse toate arguțiile 
„talentaţilor” asupra Convenții Cartelului — şi. Car- 
telatul viclean nu se va puteă substrage dela înde- 
plinirea angajamentelor, pe care le-a luat față cu 
colegii săi, de bună credinţă. : 

Vor deveni astfel de prisos garaniele băneşti) 

  

1) Art, 125 Cod, Penal (Aodit. 28 Mai 1893). — Se va pedepsi 
cu închisoarea dela 1—5 ani, cu interdicţiunea pe timp mărginit şi cu
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ohbicinuite astăzi spre garantarea acelor angajamente, 
cauţiuni, care: în cele mai multe căsuri s'au dovedit 
ilusorii. E: 

Se va pune un zăvor în acelaș timp şi la ma- 
noperile, prin cari unii din cartelaţi, asuprese astăzi 
pe clienţii lor, pe căi lăturalnice de Cartel. — Cunoscute 

„fiind condiţiile generale ale Cartelului, nu va mai 
fi cu putinţă şurubăria de a aplica: condiții ascunse: 

Registrul Cartelurilor va mai aveă și nease- 
mănat de marele folos pentru întreaga Gospodărie Na- 
țională : de a oferi putinţa, pentru oricine, să se infor- 
meze, înlemeial pe dale cerle şi garantate de ajuns, a- - 
supra câştigurilor, care pol să fie realizate, în mod leal * 
şi slalornic într”o Indusirie oarecare — și îndeosebi încă, 

“prin o bine chibzuită însoţire, cinstită, şi între alți In- 
dusiriaşi de acelaş fel, cari sar mai organiză între ei: 

Aceasta va deşteptă fără îndoială şi alte Energii 
şi Capacilăţi, lalente astăzi, de care dispune Țara noas- 
tră, spre a se pune în aclivitate, pe baze solide, cu folos 
„peniru ele, şi penlru noi loți. 

“ Nu” credem- necesar să mâi reliefăm îndeosebi 
şi variatele foloase, care. vor resultă prin crearea 'de | 
Industrii derivate, atârnăloare de materiele prime, pe 
care le ar pune la disposiția lor, Siratul de Industrii 
corecl carlelale, cu sinceritate şi cu preţuri slalornicite 
şi deajuns justificate. 

O mare, foarte mare, seamă de Industrii nu 
„se-pot intăripa astăzi la noi numai din pricina mano- 
perilor ocule, pe cari le practică unele anumite Con- 

  

amendă dcla 50 lei în sus orice alte persoane, care vor fi falşiticat 
vrun act autentic şi public, sau înscrisuri de comerţ. ... fie prin 
plăsmuirea de convenţiuni, dispozițiuni, obligaţiuni sau liberaţiuni .. . 
fie iprin allerarea de clause, declarațiuni sau apte ce aceste acte | 
“aveau de obiect de a conține și constată, *



sorterii, poreclite „Carteluri”, cu materiile prime penlru 
dânsele. — Oscilaţiunile de preţuri arbitrare sânt pentru 
ele un permanent culremur al Solului, în care ar lre- 
bui să-şi aşeze fundaţiile. . ! N 
_.. Dacă n'ar fi decât aceste câtevă binefăcătoare 

"efecte, pe care ni le ar aduce Registrul Carlelurilor, 
şi încă de ajuns ar fi ele, spre a ne: determină să ”] 
înființăm, şi cât mai jără întârziere. 

„6%. Concomitent, și slujind în mare parte 
spre ajungerea aceluiași scop, pe deoparte preparator, 
iar pe de- alta întregitor al Registrului Cartelurilor, 
mai propunem : Înființarea unui „Registru General al 
lululor Insoţirilor Industriale şi Comerciale de orice 
fel din toată Țara. 

Acest Registru, de asemenea Public, și ţinut 
- de asemenea sub Controlul: direct al Minislerului de 
“Comerţ şi Industrie, va” oglindi întreaga noaslră. miş- 
care pe acest teren, oferind putinţa oricui de a cunoaşte,, 
oricând, întreaga pulsaţie, care există la noi în acest 
ram de viaţă. | i i 

Când cerem Infiinţarea unui asemenea fe- 
gisiru Public, sântem înlemeiaţi pe principiul enunciat 
clar şi calegoric de Arl. 128 a Codului nostru de Comerţ. 

In directă oposiţie cu principiul proclamât de 
Codul de Comerţ Italian din 1882 — pe care l'am adop- 
tat noi la 1887 în cea mai mare parte a lui. — 

Legiuitorul nostru declară : că la noi nu se pot 
înțiinfă Socielăţi Comerciale prin simpla voinţă a par- 
ticularilor. . | Pc 

| Legiuitorul nostru declară : că orice Socielale 
de acest [el poate să fie înființată numai cu Aulorisaţia 
Tribunalului de Comerţ, o
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- Pulerea publică este prin “urmare aceea care 
le ax fiinţă — iar nu voința particularilor cari se însă- 

- fese, ei înlre ei, spre a exercită cutare Comerţ sau In- 
„dustrie, în cutare. condițiuni. 

Art. 138 al Codului nostru de Comerţ alt 
sueşte astfel : „Societatea nu se poate înfiinţă, decât 
„cu aulorizajiunea Tribunalului Comercial. 

„Tribunalul, după ce 'va obţine avisul Camerei 
;sde Comerţ în privinţa utilității întreprinderii, mo- 
„ralității fundatorilor admile sau nu, — cererea de au- 
„storisațiune, ori arată modificările ce trebuiesc făcute 

. în Statute.« - 

Cu totul altul este principiul proclamat. "de 
Codul Com. Italian în Articolul său 91, —,pe care, 
învederat cu intenţie, La omis Legiuitorul nostru, sub- 

 stituind altul, tocmai opus. 
Articolul de: principiu al Codului de Comerţ 

Italian este formulat astfel : , 
»„Aclul constituliv şi Statutele Societăților î în Co- . 

„„mandilă pe acțiuni şi ale Societăților anonime, îre- - 
„sbuiesc să fie depuse sub respunderea Notarului, care 
a instrumental Actul şi a Administratorilor, în termin 
„de 15 zile dela dala lui, la Grefa Tribunalului civil, 

„în a cărui jurisdicție s'a stabilit Sediul Societăţii” 2). 
„ŞI E. Vidari comentează această . înnovaţiune 

'întrodusă prin Codicele promulgat la 3 Oct. 1882 î în 
in felul următor : 

„Este cunoscut în general că după Codicele 
„de mai nainte — Art. 156 — Societăţile în Coman- 
„dită, pe acțiuni și Societăţile Anonime, nu puteau 
„să existe,: dacă nu erau autorizate prin Decret Re- 

7 

1) Art. 91. Cog. Com. Ital.
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„gal şi, dacă n'a fost aprobat în acelaş mod Actul 
lor constitutiv... a = 

Nu încape dară nici umbră de îndoială, că la 
noi Slalul este în drept: să supravegheze, şi să con- - 
troleze cu deamănuntul, oricând. modul, : cum funcţio- 
nează Socielăţile autorizate de el. — RI 

„Statul zice Stevens (Ed. 1913) când a dat 
sautorisaţia sa ;Charterul”, nu Va dat unei fiinţe ne- . : 
„palpabile, netangibile, unei ficțiuni, mai mult ne- 
„„buloase a minţei-noastre, ci el a dat acea aulorisație 
„„unor persoane rcale, care compun acea Socielale spre 
„a se folosi de acea autorisație, şi să tragă beneficii 
„din ea pentru dânşiii, spre a întări brațul lor, şi spre 
„a spori puterea capitalului lor. Na - 
_ - ssDacă să retrage aceaslă aulorisaţie, atunci ea | 
„se relrage acestor indivizi, însoţiţi împreună, şi fic- - 

“sfiunea legală dispare, Beneficiul este al lor, dar tot 
„Pe dânșii îi ajunge şi pedeapsa, ambele acestea tre- 

"sbuiesc să fie urmările și să fie atârnătoare de pur- 
wtarea lor 2. i 

Registrul public, pe care. "] propunem va. în- 
„„vederă felul . cum . se conduc fiecare din Societăţi 

„create de Stat, care trăiesc sub scutul său, şi având 
scopul de a fi folositoare Gospodării Naţionale. 
E Se vor găsi mai întâiu în acel Registru general, 
pe care îl propunem toate Inregistrările, răslefe astăzi pe 
la cele 33 Tribunale din Țară, şi care, se fac acum ade-. . 
sea după norme cu totul diferite, schimbătoare .uneori - 
chiar la acelaș “Tribunal. - a 

Se vor, găsi concentrate toate Convenţiunile, 
prin care s'au format acele Insoţiri, Slatutele lor .în 

  

1) Ercole Vidari, pag. 70. 
2) W, Stevens, pag, 64. 

A.
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ezlenso, toate privilegiile, de care se “bucură, toale favo- 
rurile şi încurajerile, care le au josi acordate de Stat, 

" Jude] sau Comună. 
Se vor mai găsi acolo Bilanţurile lor; alcătuite 

după unele norme uniforme pentru. toţi, şi îndeajuns 
de amănunțite, la înţelesul tutulor; amăsurat cu inte- 
resele generale — şi îndeosebi se vor arătă toate amorti= 
sările, care astăzi de multe ori sunt bănuile că ascund 
căştiguri pentru . acţionarii actuali, sau Viitor în pa- 

„guba Fiscului. | 
Se vor înregislă Prescriptele verbale ale tu- 

tulor Adunărilor Generale, ordinare şi extraordinare, 
arătând, sub directa răspundere acelora cari, le au: pre- 
sidat : numele, adresele şi volurile acelor, cari au parli- 
cipat la acele. Adunări şi au volat acele decisiuni.. 

"Vor mai fi încă înregistrate acolo, spre a putea 

luă cunoştinţă de. ele oricine, care se interesează; 
 întregele Consilii de Administraţii, cum sunt compuse, 
precum și Director Insărcinaţi 'cari conduc Societatea, 
"specificând atribuţiile lor, Taniiemele; Apuntamentele; 
Gralijicaţiile, şi oricare alte emolumente, care le sânt 
acordate, şi care le-a fost îndeosebl. servite î în cei din 
urmă irei ani... ii 

Prin însuşi i 'taptul singur: că acest - - Registru 
va pune în evidenţă, într'un mod cert, câştigurile, pe 

care le realizează aceste Socielăţi, se vor îndemnă - și 
alţii să înființeze alle asemenea “Intreprinderi. 

„Faceţi“ zice Collier, să ştie lumea că sânt 
„câștiguri peste măsură de mari (într'o. întreprindere) . 
;Şi concurenţă se va ivi și: se va afirmă cu toată 
„probabilitatea. Preţurile vor. fi: scăzule şi producția - 
„se va spori în rapori cu cererea mărilă”* 2). 

“1) Colier, pas. 149. : e
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3 „- s„Capilalul - va -fi tot: aşă de sigur atras 
sala Întreprinderile, care s'au învederal a [i profitabile, | 
„cum este sigur, -că acul Compasului va fi atras de „Nord” »,. Da | . . 

| „Chiar o fabrică, care n'a jos încă zidită“ zice 
„Clark „este totuşi, de îndată, o putere pe piaţă, jiindcă, 
„dacă este sigur, că ea.va fi zidită în condiţiele certe, 
„efectul acestei certitudini este, că va ține prețurile jos".?). 

Trebuieşte însă să facem o reservă aici. Anun- 
area făbricei, - care s'a ; hotărît a fi înfiinţată din 
nou, trebuește să fie făcută de oameni serioşi şi cin- . - stiți, — iar nu în scop :de a eztoica unele avantage 
speciale dela Fabricile existente — cum s'a întâmplat 
în multe Casuri în America de Sud — şi cum s'a în- 
tâmplat în două casuri şi la noi, destul de cunoscute. 

_.. Cerem. prin. urmare ca Actul Constitutiv .al 
oricărei. Societăţi Indusiriale nouă, să fie presiniat la 
Regisirul General cu cel puţin 15 zile înainte de pre- 
sinarea lui la Tribunalul de Comer » spre Inregistrare, 
pentru. ca oricine: să-şi poată da seamă de seriosilatea creațiunei celei nouă. e 

"Registrul propus va mai fi şi un neasemănat de 
mare folos prin informaţiunile, verificate, pe care le 

„va cuprinde, ajutând Ministerul la îndeplinirea mi- . 
“Siunei sale... : i i 

„Este ușor. de înţeles: zice Grunzel „Că Statul, 
„dacă vrea să reglementeze anumite fenomene eco- 
„„nomice, țrebueşie mai îniâiu de toate să. le cunoască 
„el însuşi deajunsv,, 5). | aa 

„Pe temeiul datelor adunate în Registrul Ge- 

  

1) Colier, pag, 327, ă 2) Clark, pag. 212. 
3) Grunzel, pag. 160.
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„neral al Societăților, date controlate în permanenţă 
de Ministerul Comerţului prin. Organele sale, se vor 
puteă pregăti Studii serioase pentru Legiuiri -bune 
în această materie, 'și se va concentră lumină sufi- 

„cientă îndeosebi pentru Convenţiile - Comerciale _vii- 
toare, precum şi pentru o raționabilă alcătuire a Ta- 
rifului General Vamal. i 

Nu de mai puţin folos vor fi aceste date, ve- 
„ificate de Serviciul Specialisat, şi pentru bine înţe- 
lesele interese ale Fiscului, cum. de exemplu spre o 
dreaptă așezare a Impositului, bazat: pe aşă numilul 
» Betterment” —. al Câştigurilor neaşteptate pentru un - 
ram de Industrie, resultat printr'o întâmplare oare- 
care, un concurs de împrejurări, etc. precum şi 

pentru Impositele foarte juste, care s'au propus acuma 
în Statele beligerante asupra acelor câştiguri enorme, 

„pe cari le au realizat o seamă de Societăţi şi Indu- 
sirii din Resboi chiar, pe când altele au irebuit să 
înceteze de a există tot din cauza răsboielor.- 

Printr'o adunare a materialului, conştiincios 
făcută și cu priceperea, care este neapărat trebuitoare | 
la- orice, Legiuire serioasă, se vor înlătură acele mari 
inconveniente, de care sufere astăzi toate Industriele 
şi Comerţul nostru din pricina unor Legifăiiri, pospailte 
în grabă, de pe o zi pe alta, de'poruncială, redactate 
de nişte funcţionari fără pregătirea necesară, schimbă- 
lori după sesoanele. politice, Legiuiri: inspirate adesea | 
de chiar aceia, cari au trebuință de ele pentru interesele 
lor particulare. A N 

i Aşă cum se alcătuesc astăzi multe din Legiu- 
irile noastre, fără putiriţa materială măcar de a fi dis- 
cutate în public, şi fără a lăsă răgaz de ajuns acelora, pe 
cari îi privesc direct, și cărora le aduc simţitoare vă- 
tămări, să-și dea seamă de ele, în cel mai bun cas din
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neştiinţă, am ajuns la unele Legiuiri, care se bat în 
capete, unele cu altele, și care din causa confusiunei,. 

„sau a strigătoarelor nedreptăţi, ce le cuprind, — rămân 
cu fatalitate, neaplicate, sau lasă câmp larg la abusuri 
în aplicarea: lor. Da 

| „Registrul General al Insoţirilor Industriale şi Co- 
merciale din toată Țara, pe care “1 propunem, va fi în- 
grădit cu aceleaşi garanţii, ca şi Registrul General al 
Carielurilor.. : .:. - Pa 

Pedepsele vor:[i cele diclale de Ar. 125 Cod: 
Pen. pentru declaraţiunile jalşe, Amenzi pentru Omi- 

„siuni şi: neglijenţe. Reiragerea avantagelor de orice fel, 
acordale de Stat, vremelnica privaţiune de Drepturile 
Celăţeneşti, sau. Expulsare peniru Sireini. — | - 

“Inainte de a termină acest Capitol vom mai 
- releva numai în treacăt şi marele Servii, pe care le 
„Va “putea aduce Registrul General - Societăților spre. 
descoperirea grabnică a ,,Trusturilor” oculle, cum'au 
„fost numite. . --- . a | 

„* Aceste” Coniraternităţi. au adoptat 'cu prefe- 
rinţă următoarele două forme : Una este Amestecarea 
Consilielor de Administraţie întrun frumos Mosaic ar- 
tistic — iar cealaltă este o formă mai rigidă : „Holding 

“Company”. . Aa N 
"Cea dintâiu operează în acest fel : Membri din- 

irun. Consiliu de Administraţie se aleg şi în Consiliul 
„celeilalte Societăţi, presupuse încă concurente —'şi 
conduc astfel, în doioasă armonie, ambele Societăţi — 
uneori şi mai mulle, dacă se “poale. Aceasta este or- 

” ganisaţia celebră a Societăților de Asigurare din Franţa, : 
indestructibilă ” până : astăzi, având. baze solid : juci- | mentate”, și 'care formează o mare Caracatiţă 'sugă- 

„toare 'din Vlaga întregului -popor. Me 
Registrul, pe care "1 propunem va 'desveli a- .



. 

= 219 — 

aceste Cumeirii şi Legiuitorii noştri vor îi ghesuiţi, 5 să 
aviseze la distrugerea lor. » - 

A doua formă de',,Trust oculte este acea in- 
„ventală de Advocaţii Americani spre a scăpă. de străş- 
nicia lui Common-Low şi a Legilor speciale din di- 
ferite State ale Uniunei, îndreptate împotriva Trus- 
turilor și Monopolurilor. E 

Această formă să numeşte, HI olding Company!” y— 
şi „se înjghebează astfel : O Societate (parent”) cum- 
pără, pe lăcule, majorilalea Acţiunilor. celeilalte So- 

“ cielăți concurente, şi *şi asigură prin acestea puterea 
holăriloare în Adunările Generale ale acesteia, precum | 
şi Alegerea Consiliului şi numirea Directorilor, des- 
iințând aslfel autonomia celei de 'a doua Societăţi. 

“- Ambele aceste forme de organisaţii, ascunse şi 
vorace, au găsit la noi grabnic „import permis“. 

--Cine să li se fi opus, — mai ales dacă-se. presin- | 
tau, fâlfâind o Panderă Naţională? 

„Spre ada o pildă convingătoare, până la care . 
formidabile desvoltări 'pot âjunge asemenea :,,Camore 

- și Mafii”, — vom cită numai următoarele-casuri — ve- 
rificate şi „constatate netăgăduibil prin acte oficiale 

The Financier din 11 -lan.- 1911 ne spune : 
- ;,Guvernul a dat în judecată, în. 1906, pe Stan- 

"ssdard Oil Company din New-Jersey,: fiindcă în cali- 
„tate -de Holding Company, a cumpărat . dela 1899 
„încoace 65 de Compănii și le stăpâneşte direct prin 
„Acțiunile, a căror proprietară este. Aceste 65: de So- 
„cietăţi,: sa mai afirmat, că.la rândul lor, sânt şi 

"ele proprietare. de Acţiuni a unui număr de alle 49 
„Societăţi, ceeace face un total de 174 Companii. —.Gu- 
;xverhul a cerut ca această organisaţie, să fie. desjtin- 
„lală î în pulerea Legii Sherman.. - 

„Standard Oil Comp. — ne spune ? Montague” —
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„împreună cu. Amalgamated Copper Company şi cu 
„unele alte Trusturi, în care „sânt: interesaţi Rock- . 
„feller și Asociaţii sei, trag foloase-mari din Alianţa 
„lor cu două „„Lanţuri” (Chains) de Bănci din New- 
>» York. Di DD 

„„Fiindcă acest deosebit avantagiu,. pe ' care 
„„lau aceste Combinaţiuni, nu este încă destul de 

„cunoscut, este trebuință să fie explicat. . - 
„Prin concentrările, care s'au început de o ge- 

„„neraţie . încoace şi în Afacerile de Bancă „The Na- 
stional City Bank of New York” a devenit Conducă- . 
„stoarea a vreo 11 sau 12 Bănci şi Trust-Companies. 
> Identificate cu acest „Lanţ” mai sânt „The Second 
„National Bank The United Siales Trust Company, 
„Directorii principali ai lui New-York Life Insurance 
„Comp. şi Casa de Bancă Kuhn. Loeb et Co. 

| „Legat cu aceste Lanţuri, prin comunitate de 
„interese, mai este și un alt „Lanţ” de Bănci, în frun- | 
„tea căruiă stă Hanover — National Bank”, care iarăș 
„la rândul său, cuprinde pe Trust Company of A- 
„merica”, precum și pe „Union Trust Company”. 

" >„De aproape 10 ani „interesele lui Rockefeller 
„Şi-au asigurat stăpânire asupra Băncei ,,National City 

„Bank“ în aşă fel, încât astăzi, printr'însa, influen- 
„țează numai în City of Nei. York un Capital de 
„Bănci de 108.000.000 Dolari (= 554 milioane Franci) 
„Şi de 474.000.000 Dolari Deposite şi de 323.000.000 
»-Dolari Imprumuturi (aproape 4 Miliarde Fr.). 

“Alianțe de acest fel sânt.de asemenea şi la 
disposiţia Trusturilor diruigite de 1. P. Morgan el Co. 
In Lanţul. lui : de Instituţiuni, interesul lui Morgan, 
cuprinde pe „First National .Banl: of: Commerce”, pe 
;sThe Chase National Bank”, „Manhattan Trust Com- pany', „National Bank of commerce”, „Morton Trust
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Company”, Western National Bank”, „„Equilable Trust 
Company”, Mutual „Life Insurance Company” şi Equi- 
„stable Lite Assurance Company”. Aceste Instituţii, com- 
binate, împreună, stăpânesc un capital de Bancă de Do- 
lari 97.000.000, de Deposite peste Dol. 472.000.000 şi 
de Imprumuturi ajungând la Dolari 327.000.000. 

Avantagele celor împrumutaţi, cari fac parte 
din. Trusturile, în care sânt interesaţi  Tovărășiele 

- Standard Oil şi 1. P. Morgan et Co., este uşor să şi le . 
închipuiască oricine. 

Aceste două Alianțe împreună au la disposiia 
lor -aproape jurmălate din Capitalul angajat î în Afaceri 
de Bancă din întregul Cily 0f New- York şi prin aceasta 
se înţelege ușor de oricine indirect şi din Industrii D. 

70. Să desprinde din cele ce preced, că-tre- 
bujesc să fie întregite și câteva din disposiţiele Codului 
nosiru de. Comerţ, privitoare la  Adunările Generale 
ale Socielăţilor pe Acţiuni, şi că altele trebuiesc chiar 
să fie modificate cu totul. 

„ Deoarece Adunările Gerierale dispun, prin vo- 
tul „lor de averea Acţionarilor tutulor şi de bunul. 
lor: nume, și fiindcă aceşti Acţionari sânt presupuși 
a fi conştienţi de respunderea, pe care au luat'o asu- 
pra lor, în schimbul ,„,Charter-ului”, care li s'au dat 

de Stat — trebuieşte natural, ca Adunările Generale 
să Jie compuse de adevărații Acţionari. 2) : . 

Art. 157 al Codului nostru-de Comerţ prescrie : 
„Convocarea Adunărilor. Generale se face printr'o. în- 

„„cunoştiinţare, ce se va: publică cu 15-zile cel puţin 

1)G.H.  Montague, pag. 52. . 

2) ct. Schirrmeister — Birgl. Recht Englands. — pag. 109.—



— 232 — 

„înainte. de data fixată pentru întrunire, în Moni- 
__sstorul:Oficial”, Sa pa i 
„= Acest Alineat este luat din Codul Italian — 
„Art. 155 al. 1, — unde ne explică Vidari, că a fost 
introdus „ca o. inovaţie spre a garanta o mai mare si- 

„guranţă şi publicitate a convocațiunei”, | Di 
„+ Legiuitorul nostru mai dictează încă, prin Al.2 
al aceluiaş Art. 157: „Depunerea: Acţiunilor, care 
»„dau drepiul de a luă parte la Adunarea, trebue. efec- 
„luată cu cel puțin 10 zile înainte de ziua întrunireice. * 

“Prin. urmare Codul nostru Art, 162, pre- 
cizează şi mai mult încă, aceasta iarăşi în directă 
oposiţie -cu cel Italian, (Art. :160):.,„„că "Asociaji nu vor [i represintaţi în Adunările Generale, decât prin „Mandalari, asociaţi şi ei înşişi”. | 

Art. 160 Italian declară în general ,,/ socii pos- | „„sono farsi rappresenlare nelle assemblee generali da „ mandalarii, soci o non socii” 1). - o 
Legiuitorul Rumân însă a voit, evident, să aibă 

Adunări. generale, compuse din adevărații Acţionari sau 
societari, și nici decum de orice mandalări,: sau de simpli figuranţi chiar. | a 

EI a vroit prin această să accentueze şi mai bine idea sa furidamenlală, care guvernează în Codul 
nostru : că Societăţile sânt creațiuni ale Statului, având să îndeplinească anumite servicii folositoare publicu- 
lui, sau să slujească la determinate Scopuri generale. 

EI a voit ca Adunările generale, volurile, pe care le dau ele, Bilanţurile pe care le aprobă ele, și Descăr-. cările, pe care fac, să fie toale: făcute de Acţionarii 
adevăraţi şi conștienți de respunderea lor. - 

Se impune dară dela sine, fără să fie nevoie 
n 
„1) Vidari, pag. 134.
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„să insistăm-mai mult asupra acestui punct, Complec- 
larea Arlicolelor 157 şi 162 ale Codului nostru de Co- 
merț în sensul-următor :: o e 

„Depunerea Acţiunilor spre a parlicipa la orice 
Adunare generală, să fie făculă în. terminul legal, fie 

„la Casa de Depuneri, fie la Banca Naţională, fie la 
vreo allă ÎInstituţie Publică, desinteresală absolut. : 

„- Cu 8 zile înainte de Adunare să fie depusă la 
Minislerul Comerţului (Serviciul Reg. Gen. al. Socie- 
făților). complecta Listă. a. Acţionarilor, cari au: depus. 
Acțiunile în forma” legală, — numele şi . adresele fie- 
căruia. — Această listă să: fie publicată de Minister, 

"Serviciul Societăților, prin „„Monilor”, cel puțin cu 3 
zile înainte de Adunare. E 

După ţinerea Adunării, în acest: chip constiluile, 
persoanele, care au presidat acele Adunări, Scruta- 
torii voturilor, regulat. ezprimale,. etc., vor fi obligaţi 
să presinte aceluiaș Minister, la acelaș Serviciu spe- 
cial, alât originalele. prescripluri verbale semnale de ei, 

"sub respunderea lor personală, câl şi buletinele de voturi, 
alâl a celor, cari au votat. în numele lor propriu, cât 
şi acelor,. cari. a exercitat volul pentru alţii, împreună 
„cu actele de împuternicire, pe care le au avut spre 
acest scop, unde vor fi păstrate - timp de 20 zile. 

Prin aceste câtevă măsuri, pe cât de simple, 
tot atât de juste. — se va înlătură acel desgus- 

“tător spectacol, -la' care. irebuieşte . să asistăm 
-de mai mulţi ani, văzând Adunări generale cu totul 
ficlive — un joc de „Fantoches”, agitate de 

“sforile vreunui  impresario — cum - a existat unul în 
Bucureşti, care garniseă . cu votatori' furnisaţi, de el, - 

„scaunele, înşirate de un alt furnisor de „Mobilă -, 
veche”, alcătuind astfel o Adunare generală plăsmuită, 
un fel de majoritatea de Acţionari improvisaţi.
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"Mulţi din aceştia ar fi fost foarte încărcaţi, dacă Li s'ar ji 
cerut să arate. Bordereul, cu care a cumpărat Acţiunile, 
în baza cărora exercită voturile. Un zeflemist şi a 
dat odată chiar plăcerea să înfiinfeze un Sequesiru pe 
Acţiunile, depuse. de un asemenea figurant, pentru o 

“ “datorie veche la un croitor de 80 Lei pentru un: 
palton, remas neplătit.— | 

Vom închide acest odios Capitol, privitor” la 
Adunările' Generale fictive, — citănd numai un e- 
xemplu convingător până unde se poate ajunge pe 
această cale a ficţiunilor.. 

„Când a fost disolvat“ ne spune Collier „,scan- 
" „„dalosul Trust al Oţelului (Schwab-Morgan 1903), pe . 

"care Raporlul Liguidălor chiar, Pa numit un. jaf 
„Organisal, s'a constatat că. Activul Trustului nu se 
„urca, decât la 1214 Milioane Dolari, şi că a fost e- 
„smise valori fiduciare peniru 68 Milioane“. 

„s»Adunările, care le au votat, se înţelege, că  - 
„au trebuit să fie plăsmuri de Acţionari, fără Ac- 
„țiuni. Datoriele nu aveau să le plătească ei. —Admi- 
„nistratorii înşişi erau oameni de paie, fără nici o su- 
„prafață; unul. dintre ei a declarat înaintea Justiției, 
„că nici nu ştie unde sâni Stabilimentele de Ojel 
»» Bethlehem, pe care eră presupus el că, le, conduce” 1. 

8%. Spre complectarea şi consolidarea re- 
formelor, pe care ne am permis să le propunem, mai 
credem a fi neapărat necesară şi o Lege priviloare la. 
Incompatibilităţi, în deosebi la noi,. şi în starea, în 

„ general bolnavă, a întregei noastre vieţi publice. 
" Avem 0 simțită nevoie, să facem ca să înce- 

„teze, cât mai grabnic, acea promiscuilale dintre o 

  

1) Celliez, pag. 513,
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scamă de Oameni publici dela noi şi între Organisa- 
torii de . afaceri lucralive, jundate mai adesea pe 
Bugel. 
Ea murdăreşte. îulreaga noastră viaţă politică 

şi economică de astăzi, şi o înjoseşte mai rău, în 
multe privinţi, decât în. timpul decadenţei noastre * 
sub Fanarioţi, 

Sub Fanarioţi erau conrupte Straturile superi- 
oare —actualniente se lăţeşte cor upţia şi în cele de jos. 

Trebujeşte să tăiem cu sabia Nodul Gordian, 
care s'a încâleit şi se încâlceşte în zilele. din urmă, din 
ce în ce mai mult, între unii „„Kacem treburi“ îndrăs- 
neți,:şi : foarte mulţi Funcţionari. publici de toate 
treptele, înalți, mijlocii şi inferiori — cari, la suges- 
tiunele Samsarilor sunătoare pe masă — uită că au 
jural: „să aplice Legile și Reglementele, fără ură . 
sau părlinire pentru toţi celăţeniice. 

In Țările cu fradiţii vechi în viaţa lor publică 
şi cu obiceiuri binestalornicile în Afaceri,. există un 
fel de „„Unirltwen Law” „—cum 0 numesc E nglezii — 

_ adică: un fel de Drept, care nu este scris nicăiri, dar 
pe care toală lumeă *l respectează. - 

Prin faplul acesta chiar să înfrânează o mul- 
ţime de porniri spre câștiguri lacome şi de reprobabilă 
valoare morală.. Mai există încă o puternică „Opinie 
publică”, bazată pe o adevărată şi veche civilisaţie, 
care nu sulere. mistificare şi confusie între acea ce 

este inleres public şi general, şi acea care să cheamă 
numai asfel, dar este, în realitate cuibărirea în afa- 

ceri de interes public a unor interese - particulare. 
In Anglia și în Germania, de exemplu, aseme- 

nea vegelații nu găsesc o climă prielnică pentru dân- 
sele, și îndată ce au început să îmbrojbească careva. 
din ele, au fost grabnic stârpite şi n'au mai reapărut. i 

T. Nica. 15
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In Italia, o "Ţară destul de mercantilă 46 allmin- 
trelea, cum o cunoaştem, există toluși oprelişte legală 
pentru ca să intre în Parlament pentru toţi Direclorii, 
Adminislralorii şi hRepresenlanţii, de orice fel ai Socelă- 
ților sau Inlreprinderilor, care se bucură de o pro- 
lecție a Sialului, sau de o Garanţie a lui, precum şi 
peniru toţi Concesionarii de Lucrări publice; de' orice 
fel ar fi ele. E . N 
Si Sa mai făcut încă -un pas, însemnat pentru 
viitor în această direcție, prin Legea din 22 Aprilie - 
1912, care a înfiinţat marele „Instituto Nationale di 
Assicurazioni”, SI ie 

„Art. 5 al. acestei Legi declară : „Oficiele de Di- - 
„rector general şi de Consilieri de Administraţie sânt 
„incompatibile cu calilalea -de Senator şi Depulal, 

„precum şi cu oricare însărcinare publică eleclivă. 
In Franţa există, până astăzi, numai incom=. 

„Palibilitatea expresă că „Deputaţii nu pot fi aleşi, 
„în cursul Mandatului lor, Administratori, ai vreunei 

„ „Companii de Drum de fer — întru cât aceste sânt 
„Sub controlul Statului. — Nu însă şi pentru Socie- 
„tăţile de Asigurare. a - 

După urîtele desveliri însă, pe carele a făcut: 
Comisia Parlamentară în Afacerea >; Rochelle-Caillauz””, - 
“Camera Deputaţilor a votat la 3 Aprilie 1914, cu 
unanimilalea de 488 volanți, Ordinea de zi, propusă 
de Renard şi Dariac, care desaprobă intervenţia abu- 
sibă a Finanţelor în Politică — şi Camera afirmă că 
„este necesilale de v Lege asupra Incompalibilităţilor.. 
„ Parlamentare”. , 

„Acest vot, de o mare însemnătate, a fost dat 
în ajunul resboiului. | | Să 

„Experiențele, şi mai regretabile încă, făcute în. 
cursul resboiului actual, atât cu furniturile militare,
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cât şi cu aprovisionările civile, vor determină, nu 
încape. îndoială, presintarea unei Legi: de .Incompa- - 
tibilităţi,. demnă de o Țară atât de luminată,. atât 

„muncitoare în general; şi onestă, cum este Franţa — 
o Lege de adevărată Sanare a vieţei ei publice. — 

Cât ne privește acum pe noi, îndeosebi, noi 
nu avem astăzi nici o lege lucrătoare cu privire la In-- 
compatibilități, în sensul propriu. - A 
„ Legeade 1 Iulie 1890, modificată la 4 Iulie.1891, 

“este o Lege asupra Cumulului de funcțiuni cu lefuri . 
fize. - N a - | 

Ea privește mai ales lefurile, pe care le poate 
cumula o anumită categorie de funcţionari. — iar 
alții nu — aa E 

„La 1913 s'a votat o Lege, care declară unele 
Incompatibilităţi pentru o seamă de Parlainentari :— 
— iar pentru alții, iarăşi nu. — E 
. Insă viaţa acestei din urmă Legi a fost și foarle 

- efemeră.—In cea d'intâiu sesiune următoare a Parla- 
„mentului (1914), ea a fost desjiințală. . E 

„. Ne. bucurăm ptin urmare, astăzi, de cea mai: 
deplină libertate, ca stare legală, şi de fapt, pentru 
orice fel de Combinații de Afaceri,: imaginabile de 
orice „dibaci”, susținute cu' concursul permis”. al 

“unor Politiciani — şi nu este ruşinător pentru nici un 
“Demnilar sau Funcţionari publici, de toate categoriele, 
cari le-ar acordă concursul lor. i 

Ni s'ar puteă deci. oferi priveliştea înălțătoare 
pentru măndria Țării (9), să vedem Miniştri, intrând și - 
ieşind din Consiliele diferitelor. Societăţi într'un grațios 
„Chasse Crois” de controdani, după Saisonul Politic; 
și după cum cer interesele momentane ale acestor Socie: - 

T. Nica. 15% 
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tăţi, —să vedem chiar substituţiunii de persoane infîlu- 
« ente Politice în acel Saison, în care nu pot funcţionă ei 

în Consilii, de. rușine, — subslituiri cu nişte păpuși, | 
a căror cumpetenţă în acele afaceri este egală cu zero, 
sfidând astfel lumea prin a lor presenţa chiar în ase- 

„„menea Consilii. i | 
| S'ar puteă întâmplă, să vedem Preşedinţi ai 
Corpurilor noastre Legiuitoare, apărând înaintea Tri-. 
bunalelor pe contravenienţi la Legile Țării, sau pe co- 
rupătorii acusaţi ai funcţionarilor noştri publici, pre- . 
cum am puteă vedeă și foşti Primari, pledând ca apă- 
rători ai călcătorilor Regulamentelor Edilitare, care 

- erau în vigoare și se aplicau cu mare sirăjnicie, atunci 
când ei erau Primari. 

S'ar puteă vedea. și frumoase cazuri când De- 
putaţi, sau chiar Miniştri în funcțiune, să facă parte 
din unele. Comptoire de desfacere, pentru distribuţia 

„unui produs la publicul consumator, fixându-i dânşii 
preţul, şi prin urmare fiind direct interesaţi la câştigul 
ce se realiză, — Comisionari, cari în acelaşi timp să vo- 
teze, lot ei,. Tarifele Protecioare, sau Chiar, să pro- 

„pună imposile, sau să ceară desființarea lor, şi să. 
dicleze măsuri excepţionale de Imporl şi de Ezporl, 
aplicabile, după cum îi vor „povăţui interesele Comp-. 
toirului — Comisionar. — Se 

"* Sar mai puteă vedeă cum s'a zvonit — întrun - 
cas hazliu — destul de semnificativ pentru starea de 
confusiune, în care ne bălăbănim în vremea din | 
urmă — ca un Advocat, angajat și salariat cu 
anul de vreo ' Societate oarecare, fiind în acelaș ; 
timp şi membru în Consiliul unei Administraţii 
“Publice, să redacteze, el 'o peliție în 'numele Socie- 
lăţii, care "1 plăteşte — și s'o. presinte apoi, negreşit 
pentru apărarea intereselor ei, Consiliului de Admini-
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straţie publică —.şi că petiția să fie resolvată în 
„urma urmeloa în sensul dorit. 

“Departe de noi orice bănuială —— dar nu cre- 
„ dem că este compiabil cu demnitatea şi cu prestigiul 
datorii oricărei Instituţii Publice, ca să dea loc la 

„„Zetlemele” de acest fel: „Ei și? Ce-i cu asta? 
- Boierul şi-a schimbal Giubeaua. — Asta nu v'ajunge ?” 
„Sar mai puteă vedeă încongruităţi ca acestea : 

„_ Profesorii de Drept, plătiţi de. Stat ca să lumineze . 
„ tinerimea, şi: să i formeze caracterul, susținând pe -- 

„ Catedră o frumoasă teorie de Drept, luată din cărţi, 
“şi apoi susţinând înaintea foştilor lor elevi, deveniți 
Magistraţi,. teoria tocmai contrară, în calitate de Ad- 
vocați, plătiți de un client oarecare, interesat să facă 
din drept. strâmb, cu ajutorul 'd-lui Profesor, - 

„Sar mai putea (Doamne fereşte !) să: vedem 
a treia zi iarăş pe același ,,Maiestru”, reîntors pe 
Catedră, susţinând din nou iarăşi. teoria cea din- 
tâiu, care eră. consemnată şi steriotipată, - în Caietul 

__său de curs! i a 
* S'ar mai putea vedeă, la noi ciudăţenii, care 

nu s'au văzut,. nici . chiar în Statele Americane 
de Sud. . a 
„> Sar puteă ca un Consiliu. întreg al'unui. Mare 
„Institut. de Credit Public,: înfiinţat. de: Stat, şi care 
„trăieşte sub Controlul lui direct, şi -exercitează un 
Drepi: Regalian al. Statului, în numele: lui — să . 
să fie eclipsat, în 'judecata sa,-până la:acel punct — 
încât, uitând de îndatoririle::sale formale; şi de o- 

„ „bârşia Drepturilor. sale, să . fie-:stăpânit numai. de o 
patimă polilică până la. acel 'punit, în cât:să initro- 

„- ducă: în” Raportul. arid! călre:- Țară: şi. către: Guver- 
„_nul-ei, oricare. ar fi. el, — excursii. în -“Politica.. ex- 

> ternă, unde n'are ce căută, și să se aprobe sâu-:să
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desaprobe Politica, externă la care: n'are cădere să 
“sc amestece. DL ... 

».. > Socotim oţios să mai continuăm cu presumpții 
-şi cu ipoleze de acest fel, — când toată lumea din- 
Țara noastră, cunoaşte, din „păcate, atâtea 'aieve. ca- 
„uri, de: acest fel, care s'au întâmplat zilnic supt: 
ochii ei. i IE 

-De mult se cere încetarea lor și îndreptăre, dar 
până astăzi în zadar: ” 

Se pare totuşi că o zare soseşte şi a unor vre- 
muri mai cinstite în viaţa acestei Țări, mult -obij- 
duite de „rei nărăviţi”. — a : a 
+ Am înregistrat, cu satisfacţie chiar, declaraţia 
Primului Ministru actual tăcută în şedinţa Senatului 
din 11.Decem. curent — „Dacă voiți putem stabili ca 
de acum încolo nici „un funcționar public să nu -mai 
facă parte din Consilii”, Da a 

„„„: Se pare dară, că:a- sosit momentul oportun 
şi pentru presintarea unei Legiuiri generale şi severe privitoare la Incompatibilităţi.. A 

„Noi o credem însă că va fi reforma cea mai - - grea de realizat, in toate, care au fost cerute de opinia 
publică în vremea din urmă, fiindcă ea nu priveşte 
numai ram de activitate încadrat şi specializat, ci pri-. 
veşie 'o întreagă Stare. Socială, pe care o. revoluţio-.. 
nează din.temelii. — Ea ţinteşte să desrădăcineze unui | rău foarte învechit la noi, şi foarte lăţit în largi: Stra--. 
luri, şi adânc suprapuse, unele peste celelalte. . . 
“Din nefericire, peniru această Țară, s'a inoculat 

la noi pe planta destul 'de vicială de păcatele Fana- rului, încă şi altoiele, tot alât de înveninate, ale Arivis- mului şi ale Politicianismului lucrativ, care bâutuiese 
epidemic-Republica a: III din F ranţa şi o primejduire 
Chiar. -. DR: | 

.
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Lupta: pentr u Reforma Incompatibilităţilor,-—să . 
nu ne facem nici o ilusiune, — va întâmpină 0 vaşnică 
resistență. - 

„Dacă, de ruşine, şi. din şiretenie levantină, ea - 
va îi mai slabă pe fafă, va fi cu atât mai aprigă şi 

„mai tenace de după Melerezurile „„Democraţii”, ale „Na 
fionalismului” — şi așă mai departe. E 

Avem însă profunda credință, că şi această re- 
sistenţă, oricât de desperată va îi, se va spulberă prin- 
tr'o acţiune de artilerie, bine combinată. şi cu putere 
susținută, cum a fost nimicită şi apriga rezistență, . . 
interesată impolriva Introducerei Etalonului de Aur — 
Etalonul. de aur neam învrednicit să "1 văd astăzi apă- 
rat. cu entuziasm, şi cu îndârjire, chiar de adversarii. 
lui: de odinioară: Așă nădăjduim să trăim încă, să 
vedem și reformele ce propunem apărate de cei, cari - 
la început le vor combate, fiindcă există un: fel de 
dreplate imaneulă în lucrurile [olosiloare obşteşei bune. 
cu“ adevărat. - 

Iubirea. adevărată, desinteresată, şi curată a bi- 
- nelui public, dacă este: sprijinită de o pricepere lumi- 

nală şi ajutată de o bărbătească energie, nu poate decât 
să biruiască. — | 

Resumăni ca final toate propunerile, pe care 
le facem spre rezolvarea şi la rioi a marei Probleme 

“a Carielurilor Legiuirile şi Măsurile de Administraţie 
pe care .le credem 'că vor aduce îndreptare grabnică 
şi în mod: hotăritor. 

1. Declararea de Delict a oricărui Monopol de 
fapt particular. 

- 2, Reintegrarea Codului nostru Penal cu dispo-
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siţiile- privitoare la “Acaparament din' Cod. Pen: Fran- 'cez, “ultima redacţie: propusă. - ae 
3. Complectarea Legii noastre de Poliţie -Co- munală de-31 Iulie 1894 și a Legii. din Decem. 1914 pentru Moratoriu etc, - 
4. O.:Lege  autorizând Guvernul să suspende, - vremelnic, aplicarea Tarifului  Vămilor. 

„3. d" Registrul. Public al Cartelurilor. - 
:6. Registrul General al tutulor Insoțitorilor :Co- : merciale. şi - Industriale din toată Țara. " -7:" Intregirea disposiţiilor din Codul nostru de Comerţ, relative la Adunările generale ale Socielăţitor. „+8 O Lege severă privitoare la Incompatibilităţi. - 

“Prin aplicarea: acestui complex de Legiuiri, avem; convicțiune: că: vom vedea. dispărână, ca. priu farmec, şi marea plagă a Scumpirei Traiului, de care ne plângem, fiindcă vom fi stârpit rădăcinele, care o hrănesc şi cari *j dau putinţa de a prosperă, storcând „vlaga Gospodării: noastre: Naţionale. 

Terminăm cu judicioasele cuvinte ale autori- lor premiaţi, Baumgarten şi Meszleny : 
„+ Toate” atârnă însă, în:ultima linie, de fondul Moral, '.pe'.care: ']. are . Socielalea în: general, cât de - wadânc'este: înrădăcinată. în. membri, cari o compun niubirea' pentru: comunitate, şi cât de. bine: au. fost ei „educați spre a “şi subordonă interesele lor. particulăre, Celor, publice:cât. sânt: ci în stare să.-'şi: stăpânească - - „Pofla de câştig Şi zorul de a se îmbogăți... .. „1 Intr'o. societate: bine: disciplinată, înzestrată cu un simţ, „puternic pentru binele obşiesc, şi care



„este . ajunsă. la un” grad:-superior de: cullură, unde 
„Juncţiile conducătoare nu sunt -ocupale. de. protejaţi, 
„ci suni ocupate 'de oamenii cei. mai. capabili, . de 
„„oameni, : cari au idei lămurite : “asupra: unități -ge- 
„„nerale - a Gospodării lumei: întregi: moderne, :de. oa- 
„„menii, cari ştiu: să dirigeze marile; 'organisaţii :ale 
„„producțiunei întrun mod consecvent, şi ţinând 
„seama de oale : interesele _îndreptăţite, oameni al 
„căror scop principal este. de a face să. se desvolteze 
„Starea economică a Societăţii, şi. cari“ să: străduiesc, 
„Să ajungă acest scop .printr'o politică conştientă, 
„prin calculul liniştii, şi prin o sfalornicie neobo- 
„sită — într'o asemenea Societate concentrările de . 
„„Intreprinzători sânt necesare și în acelaș timp ne-' 
„primejdioase. — 

„Cu cât o Societate este însă mai depăr- 
„tată de acest ideal, cu atât “mai grele şi mai a- 
„menințătoare primejdii ascund în sine oricare Miş- 
„cări de cartelare, cu atât mai uşor pot aceste să 
„conducă la acumulări de capitaluri parliculare, la 

“»urcări de prețuri nejuslificale, la absorbirea oulside- 
“„hilor, la ezploatația clasei muncitorilor, la corupția- 
nea moralilății publice şi la injosirea nivelului elic 

- „al Societăţii. — -- 

„Pot fi State, în care etica Socială să fie O no- 
„(iune, atât de necunoscută, în care cultivarea inle- 
„resului propriu, nepolismul şi adoraţia Molohului să 

„fi infectat în aşă mare grad obiceiurile, încât mişcarea 
„de cartelare tot asemenea, cât şi concurența also- 
„lulă liberă, atât Vama prolecționistă, cât şi Liberul 
„Schimb. — Republica tot atât, cât şi Cesarismul,. 
„Să sporească, deopotrivă, numai devastările pricinuite 
„de puterile desiruclive, care au ajuns, să .aibă su- 
„premajia. a E



„Pot [i însă iarăşi State; unde o' Putere centrală „de Guvernământ, energică, să poată ţine încă în frâu „acesie porniri destructive — ba chiar să le silească să „slujească scopurilor Statului, — şi dacă aceste scopuri “ssSânt polrivite spre ridicarea moralei generale, atunci „Să ridice chiar acea Societate la o viaţă economică nor- „mală 1”, E Sa o 
„ Dorinţa noastră din suflet ar fi — Şi speranţa noastră este, să vedem Țara noastră, cât mai grabnic, clasată între aceste din urmă State. | 

„Bucureşti; 22 Decem, 1915. 
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