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MEMORIEI LUI 

IOSIF NICOLESCU. 
Marelui Mecenate român, care a înlesnit tine- 
rimei române studiarea la Şcole speciale-superisre 

şi a universitățile din Europa apusană. 

Pentru progresul și cultura lărei. 

Dedică, autorul «cesta lucrare, 

Ca omagiu ode zecunoscin[ă.



România Agricolă 

L 

Sunt aprope opt ani de dile, de când ţe- 
anii din unele judeţe ale României se resculară, 
în massă, cu satele întregi, contra proprietarilor 
şi arendașilor de moșii, și începură să prădeze și 
distrugă bunuri streine, încât, decă nu lua guver- 
nul măsuri seridse pentru reprimarea revoltei la 
timp, ţsra întregă era ameninţată să fiă pusă în 
flacări, ale căror consecinţe nu s'ar fi putut prevede. 

ȘI, —lueru de necredut!—cei nemulţumiţi nu 
erau muntenii și pădurenii din regiunea mun- 
tâsă a ţării, cu puţin pământ apt pentru cultură 
și cu clima aspră și ingrată de munte, și unde 
populațiunea este forte desă, &r mijlâcele de traiti 
relativ puţine, de-Gre-ce nici industriă de casă, 
nică industriă mare pănă acum nu esistă. Răs- 
vrătiții, cară se credeau a fi în miseriă și a nu 
mai put€ suporta sârtea lor, erau locuitorii sa- 
telor dela, șes, din câmpiile mănâse, cu pământul 
fertil peste tot și puţin populate, din judeţele 
Ialomiţa, Ilfov, Vlașca, ete. 

ȘI apoi o ridicare în massă la țăranul ro- 
mân, cel atât de pacinic și răbduriu, a căruia 
maesimă filosofică este în viţa întrâgă, ca ps€ 
nu dee Dumnedeu omului, câte el pote răbdat,, — să 
vedi de-odată p'acest ţăran agitat și învrăjbit, 
nemulțumit cu sine şi nemulţumit cu alţii!! In 
adevăr, curios lucru! 

1
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Dice-se, că au fost instigaţii la mijloc, că a 
fost o mână streină, care a pus la cale resvrăti- 
rile cu intenţiuni dușmăndse țării și guvernului. 
Se pote, der noi nu-o credem. 

Că a fost ceva la mijloc, o scim, o vedem și 
n0i, o vede și cunâsce tâtă lumea d'aci, — că 
țăranul stă în privinţa materială și morală forte 
rău. El a ajuns, ca cu tâtă agricultura întinsă de 
adi a ţării, să fiă un proletar peritor de fâme, în 
adevăratul înțeles al cuvântului. 

„Miseria, și lipsa sunt 6speţii săi de tâte di- 
lele, pe cară îi găzduesce în casa, s6u mai bine 
dis în bordeiul și coliba sa, de când se nasce, 
pănă când more. 

Nu s'a făcut într'un singur an porumbul: f6me- 
tea este gata; ea dă năvală asupra lui și atunci 
judeţe și guvem nu sunt în stare s5 voteze la 
ajutore și împrumuturi, pentru a cumpăra porumb 
pentru țărani, și acesta se întâmplă prea adese-ori. 
Decă sa făcut porumbul, dâr din causa tim- 
pului nefavorabil nu s'a putut câce la timp, și 
la apucat bruma încă crud, în lapte, apoi după 
consumațţiunea de porumb crud, mucedit și stri- 
cat, ţine-te la pelagră şi tot felul de bole ende- 
“mice, cari seceră populațiunea nâstră rurală cu 
miile; morbitatea și mortalitatea ajung la apogeu, 
— nascerile scad înspăimântător. 

Este ţăranul născut și crescut în miseriă, — 
Tu mai puţin este și vita lui, cu singura deo. 
sebire, că aceea cel puţin nu bea rachiul otrăvit, 
jidovesc şi grecesc. Arare-oră vei ved o vită de 
Domne-ajută la el, — ţesălată și periată nică- 
odată, căci ţesala şi peria sunt lucruri necunos- 
cute pentru el. EI şi cu vita lui la olaltă abia 
își mai pot târ6 membrele de fome, slăbiciune și 
miseriă. Acesta este tabloul fidel, ce dilnic se 
pote constata la țăranul nostru.
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Ca, să fi fost cestiuni politice la mijloc, 6răşi 
este puțin probabil, după-ce d-l Nădejde, Mille 
și alți socialişti, cu tâtă propaganda lor de ani, 
nu au putut face pănă adi nici un adept între 
țărani şi prin sate, afară de câte-un învăţător, 
notăraș, seriitor, din albastrime, âr massa pPopo- 
rului dela țeră a rămas ferită de uneltirile lor. 

Ei au căștigat în partea lor mica, negusto- 
rime, meseriașii, muncitorii şi micii funcţionari 
dela oraşe — albastrimea, — încât au putut 
forma cluburi în mai multe orașe, și au și depu- 
taţi în cameră. Țărănimea sa ferit pănă acum 
de utopiile lor, și bine-a făcut. Onsre ei!! 

Că cu tâte acestea a fost la, mijloc ceva 
serios, nu improvisat și importat din altă, parte, 
dovadă este starea de miseriă cronică a ț&ra- 
nului. Că ea a provenit în parte din lipsa. de 
pământ, ca o altă dovadă este faptul, că guve- 
nul junimist-conservator, care a trebuit s8 re- 
prime revolta cu forța armată, sa, vădut silit, 
pentru a satisface nevoia momentană a țăranilor, 
a desface tâte domeniile și moșiile statului în 
loturi mică și a-le vinde numai la țăranii culti- 
vatoii de pământ. O  recensiune fugitivă a dat 
120,000 familii absolut nevoiașe, cari nu aveau 
un palmac de pământ, ca proprietate a lor, Și 
cari sunt adi a se împroprietări din nou pe moșiile 
statului, pe cari s5 le plătescă în rate în 
15—20 ani. 

Apoi au rămas cu totul pe dinafară ceilalţi, 
cari au numai câte un pogon ori jumătate de 
pogon de loc, ori două pogâne, cari &r sunt numai 
încureaţi și ei, căci nici nu sunt lucrători pe 
sema lor şi gospodari independenți, și nici mun- 
citori cu braţele, cu diua, luna ori amul, la alţii. 
O clasă intermediară din cele mai păcătâse, care 
muncesce vecinic pentru datorii, 

1%
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La timpul potrivit el nu-și pâte munci og6- 
rele sale, ci trebue să mârgă să lucreze la aren- 
daș și proprietar, cu care 'este angajat şi-i este 
dator, căci în cas de refus ei îl esecută cu călă- 
rașii şi gendarmii, 6r ale lui ogâre le lasă în părăgină, 
pănă ce sa, uscat pământul, oră că le-a umplut 
cu totul buruiana. Şi dela arendaș el nu are nică 
un folos momentan, pentru-că el lucreză pentru 
datorii, se răfuesc la finea anului. 

Munca în parte, în dijmă și pentru datorii, in- 
se. nicăiră nu pote fi un stimul de încuragiare, în 
ori și care ţeră sar practica ea, și pretutindenea 
ei trebue să se găsâscă în aceleaşi condițiuni. 

Deci aceștia au rămas toţi în condiţiunile 
lor de mai înainte. 

Țărani răsvrătiți însă arătau nemulțămirea, 
cu starea lor socială și economică, nu numai prin 
ridicarea lor în massă, ci şi prin modul lor de 
r&sbunare. li călcau în picidre, devastau şi dis- 
trugeau tot, ce apucau şi le eşia în cale dela aren.- 
dași, și lăsau intact, sub pază de străji, avutul, 
ce mai găsiau pe la puţinii proprietari, cari își 
cultivau singuri moșiile în regie, și curţile lor 
rămaseră intacte. Ore să nu fie acâsta o probă, 
că și țăranii simt originea și causa miseriei lor 
și a stării lor deplorabile? 

Din partea arendașilor și proprietarilor inte- 
resați se nega și contesta, legitimitatea și motivul 
serios al' ori-cărei nemulțămiri din partea ţăra- 
nilor, dicând, că decă merge arândașului bine, 
atunci și țăranul căștigă. 

Alte cercetări. asupra causei, fiă oficiale, fiă 
particulare, pănă acum nu s'au făcut, seu cel 
puțin noi nu am cetit. Ministerul domeniilor este 
prea ocupat acum cu vândarea și parcelarea 
domeniilor statului în loturi mici la ţărani, cu 
înființarea, de sate nouă, punerea în aplicare a
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legei minelor ete. Ex societăţi sciinţifice și econo- 
mice, cari să se ocupe cu atari cestiuni econo- 
mice, sociale etc., ce intereseză țera întregă, la, 
noi nu esistă. Deci n'avem dela cine aștepta şi 
pretinde atazi lucrări. 

II. 

Societatea centrală de agricultură Și societăţile 
de cultură în genere. 

Apropos! Aci era să comit o nedreptate, 
tără să voiesc, și să fac ţâra mea mai înapoiată, 
decât este. Avem și noi o societate, a cărei nu- 
mire este: „Societatea centrală de agricultură“. 

Arendaşii speriați prin revolta, țăranilor, vă 
dându-și ameninţată meseria nouă a lor, și sim- 
ţindu-se în imposibilitatea de a-şi legitima, sistema, 
de cultură practicată de dânșii, s'au gândit să-şi 
stringă rândurile, şi să se constitue într'o reu- 
niune, ca cu puteri unite și strîing6nd parale, să 
potă lupta mai bine. Ast-fel în anul 1888 au. 
format Societatea centrală de agricultură, care 
esistă și astădi. | 

Societate centrală de agricultură, într'un stat 
eminamente agricol şi bogat, doritor de cultură! 

Ce plan trumos! 
Ce avânt măreț nu era menită să dea ea cul: 

turei, desvoltărei economice și printr'asta, bogăției 
țării! Care bărbat cu ceva stare materială inde: 
pendentă, care tinăr şi om de specialitate, ce-şi 
iubesce nemul și ţera, n'ar fi căutat să devină 
membru activ și sprijinitor al ei? - 

Cu sutele și cu miile ar fi alergat a-se inscrie 
și a îmbrăţișa causa, ei, mai cu semă când este 
singura societate de agricultură în țera întregă?!!...  
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Der ce să vedi? Deja din discuţiunile ți- 
nute în primele ședințe, sa putut convinge ori şi 
cine, dâcă nu o sciea de mai înainte, în cătrău 
țintesc organisatorii. Lor nu le era nici de-a în- 
troduce o agricultură mai raţională și mai siste- 
matică, decât cea de astădi, nici de-a mări forța 
de producţiune a ţării prin muncă şi capital, şi 
nică de-a ridica bunăstarea morală şi materială a 
ţăranului, ci le era cu totul de alt-ceva, 

Omenilor cu parale și improvisaţi în mari agri- 
cultoră, le trebuia, să găsescă un mijloc su o eti- 
chetă și motivare scientifică, a sistemei rapace de 
țeră și locuitori, practicată de dânșii. 

Vădând în ce regiuni înalte se avântau dife- 
riți onoratori în discursurile lor, în apărarea, pro- 
prietății, legitimitatea și conservarea intactă a, 
proprietăţii mari, respectul și apărarea muncei și 
avutului altuia, combaterea, socialismului și ideilor 
subversive etc., noi cu alți 2—3 prieteni ne-am 
convins, că nu este locul nostru și n'avem ce 
căuta acolo. Deci nu era trebuință de-a mai so- 
licita ondrea de a fi membri nici activi, nică 
sprijinitor ai ilustrei societăţi, şi ne-am retras. 

Căci după a nâstră părere, der se vede gre- 
șită părere, nu pâte fi om cu mintea sănătâsă, care 
s5 nu fiă pentru apărarea proprietăţii, respectul și 
considerarea muncei și avutului altuia; însă ea 
privesce şi trebue să privescă tot așa de bine 
și pe țăran. Deci noi eram pentru respectul şi 
apreţiarea după merit și a muncei ţăranului, şi 
menagiarea pănă la un Gre-care punct și a forței 
productive a solului, în interesul viitorului eco- 
nomic și al propășirei țării, cestiuni, ce erau însă 
diametral opuse cu vederile generale ale mem- 
brilor societăţii. 

Alţi colegi, mai tineri și cu ilusiuni mai



— Ț — 

multe, atrași de sonoritatea etichetei, se grăbiră 
a cere inscrierea ca membri activi, și o păţiră. 

Fiind propuşi cam mulți la număr, onor. 
președinte face propunere în plină ședință, ca pe 
Omenii cu studii speciale să nu îi tot aducă pentru 
înseriere ca membri, că ei într'o di le vor cresce 
peste cap, — ci ar trebui s&-i cernă printrun ciur, 
bună-6ră ar trebui să-i supună la un esamen din 
practică, înaintea unei comisiuni alese din partea 
societăţii. 

Numai la noi s'a putut întâmpla un atare cas, 
ca tinerilor de specialitate, cu studii înalte și cu 
titluri academice, — cu cari părinţii seu statul 
au spesat deci de mii de lei, cu fiă-care, — drept, 
încuragiare să li-se câră a-se supune unui esamen, 
înaintea Omenilor cu avere, înaintea, foștilor câr- 
ciumari și bragagii, căci aceștia, formâză majori- 
tatea arendașilor dela noi. Şi totuși să strigăm 
progres şi cultură! 

Cei intraţi deja în societate au căutat la în- 
ceput să-şi validiteze dreptul lor de membri, şi 
au arangiat câte-va, conferințe, scoteau un jurmal 
la care au colaborat gratuit — numai ca să 
deștepte și în membrii societăţii şi între culti- 
vatorii noștri mari, ideile de progres, ce reclamă 
timpul modern, — der făcându-li-se dilele amare 
din partea Gmenilor cu avere, în fine au trebuit 
să se retragă din ilustra societate. 

De asemenea nu sa inscris în disa societate 
păn'acum nică un om cu vadă şi gravitate, fiă 
ca mare proprietar, fiă ca agricultor distins; 
Schwarzenbergii și Lobkowitzii noștri nu au îm- 
buldit'o. Dovadă, că-și cunosceau 6menii. 

Deci societatea arendășescă, poreclită centrală 
de agricultură, lipsită de autoritatea morală şi 
intelectuală, a devenit aceea ce trebuia să devină: 
un Joc de întâlnire al 6menilor cu parale — un 
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Monaco românesc situat întrun local fârte sump- 
„tuos al Capitalei. 

Nu a înghiţit Parisul, Baden-Baden, Monaco 
etc. destule averi românescă, cu crunte sudori 
căștigate, — nenorocind sute de familii și arun- 
cându-le pe drumuri, — ne mai trebuia o alță 
speluncă de joc, în centrul capitalei, care a pus 
în curând în uimire ţera întregă prin perderile 
enorme și orgiile, ce se petreceau acolo. 

Venitul societăţii se urca pe an numai din 
jocul de cărți la 2—300 mii lei, 6r averea ei la 
vro 2 miliâne de lei. Ea solicita acum dela 
guvern recundscerea de pers6nă morală. 

De activitatea ei de 8 ani de dile, dela înfi- 
ințare, afară de cele 2—3 conferinţe publice dela 
început, nu scim și nu am audit. Am audit vor- 
bindu-se de un proect de înființarea unei socie- 
tăți de asigurare, obligatore pentru membrii ei, 
de arangiarea unei esposițiuni naţionale, de agri- 
cultură etc., der se vede, că comitetul sa res- 
gândit, că ţâra nu este tocmai așa de bogată 
și fericită, cum vor să-o credă şi facă dânşii, și că 
nu vor ave prea multe de espus. Deci nu din 
vina mea s6u din rea intențiune am trecut'o 
cu vyederea. 

Totuși noi, cari nu suntem membri ai bogatei 
societăți, n'avem să ne batem capul cu îmbo- 
găţirea și activitatea scu gestiunea ei, care puţin 
va interesa pe cine-va afară din membrii ei. 

Decă am amintit în trâcăt de acestă socie- 
tate, causa şi motivul, ce ne-a îndemnat, a fost, 
că nu ne sunt indiferente cestiunea și scopul 
înființării de societăţi de agricultură, după regiuni 
și categorii — cari în tâte ţările culte au un 
mare 10l conducător și decisiv, în tâte ramurile 
și branșele agriculturei și a vieţei economice a,
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țării — și- de aceea voiam să atragem atențiunea 
celor în drept asupra lor. 

Deci, decă din conferințele şi studiile făcute 
de disa, societate n'am avut ce să vă spun, ingrată 
îmi va fi încercarea vorbind despre altele. Socie- 
tăţă culturale, cu tendințe economice în ori şi 
care branșe, noi nu avem. 

La noi nu sunt nică societăți pentru litera- 
tura și cultura poporului, ca în Ardeal și Unga- 
via, nică societăți de cântări, lectură ete., cari să 
arangeze la țeră, esposiţii, serbări poporale, întru- 
niri cu conferinţe publice, instructive pentru mare 
și mic, s6u discutând cestiuni şi interese specifice 
de meseriă, localitate etc. 

Reuniunile de învățători și corurile de plu- 
gari etc. cari în Banat fac minuni și au contribuit 
mult la cultura și desvoltarea simțului naţional 
în popor, la noi nu sunt cunoscute. Şi totuşi ele 
ar fi mai ușor de realisat în multe părți ale Româ- 
piei decât în Ardeal și Ungaria, cu deosebire în 
regiunile delurilor și pe cussurile apelor mari, în 
satele locuite de moșneni și răzeși. 

Acestea sunt forte dese, tot la 2—3 klm. 
sat lângă sat, pe mari distanţe, și locuitorii lor, 
foştă liberă, moșneni și răzeși, sunt tot 6meni cu 
dare de mână și cu Gre-care cultură, încât simt 
şi ei lipsa de 6re-care comfort şi de un traiă mai 
civilisat. Decă înfiinţarea de asemeni reuniuni ar 
fi și la noi necesară, s6u nu, și ar pute aduce fo- 
l6se ori ba, aceea se va ved6 mai târdiu. Ele însă 
nu sau înființat pănă acum, fiind-că nimeni nu s'a 
interesat de acesta: 

Invăţătorii noștri dela orașe mai toţi, cei: dela 
sate mare parte, sunt socialiști și de tote, numai 
cestiunile sociale, culturale și îmbunătăţirea stării 
morale și materiale a ţăranului nu-i preocupă. În. 
planul de învățământ al școlilor preparandiale
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dela, noi este prevădută instrucţia militară și mă- 
nuirea armelor, der cultivarea cestiunilor econo- 
mice etc., cari ar interesa mai direct pe ţăran, 
sunt lăsate pe a 2-a treptă. 

Ne-am întrebat adese-ori, la ce să-i folosâscă 
viitorului învățător rural manuarea, armelor obli- 
gătore și esercițiul militar, când el la ţeră trebue 
s8 în6te în noroiii şi balegar în curtea șcâlei, 6r 
curtea și grădina sedlei sunt deschise şi pline de 
ciulini, maselariţă şi alte burueni. Ore n'ar fi fost 
mai nimerit pentru el şi ţăran, ca în loc de eser- 
cițiul și instrucția militară obligătore să se fi 
impus mai mult partea economică: cultura gră- 
dinei școlare, ca să învețe și deprindă pe ţăran 
cu cuvântul și cu fapta la ordine, curăţenia de 
mic, copil pentru întrega viețţă şi ocupaţiunea lui; 
să deprindă pe elevi să altoescă un pom, să cul- 
tive o c&pă, vardă, legumă pentru ei, trifoiii şi: 
sfecle pentru vite etc. 

Adi învățătorul dela ţâră, ca şi țăranul, tre- 
bue să cumpere acestea tâte dela Sârb și Bulgar, 
ca şi noi, cari trăim la orașe, ba de multe-ori și 
mai scump, şi dâcă nu este familist, el stă să 
moră de fome în satul lui. 

Apoi de-o parte învățătoiul rural cu instruc- 
ţia militară, şi de altă parte inundate satele cu 
fete dela orașe, cu fete dela mahala, ca învăță- 

târe. Ori, că instrucţia militară este indispensabilă, 
şi atunci ea ar trebui întrodusă obligator şi la 
fete, ori, modest vorbind, ea e un non sens. Afa- 

ră de-o defilare la 10 Maiii a șcâlelor normale 
înaintea armatei regulate, alt folos educativ și 
cultural noi nu vedem. 

La Șulmaisterul german și prusian, admirat 
de tâtă lumea, noi n'am vădut şi nu scim, ca să-i 
propună obligator instrucția militară și manuarea
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armelor. Pentru acâsta este armata şi rolul 
unic al ei. 

Lucrul manual și albinăritul în şcdle, ce s'a 
întrodus în timpul din urmă, încă va fi numai 
de un folos problematic, căci d. es. ce să facă 
cu sculptatul în lemn s6u cu împletitul de papură 
și paie la câmpiă, unde nu esistă nică lemn, nică 
rachită, nică papură? 

La munte şi la baltă lucrul manual, dâcă va 
fi bine dirigiat, va pute da cu timpul bune resul- 
tate. De-asemenea cu albinăritul, când vara în 
câmpia întregă nu este, luni întregi, o singură 
flore s6u fir de plantă verde??! Cu totul altfel 
ar fi cu grădinăria, și agricultura, pomicultura și 
legumicultură, care produce însa-și materiă primă, 
obiecte de prima necesitate și reușesce în ţera, 
întregă. 

In Ungaria, unde guvernul a recunoscut şi a 
apreţiat mai bine importanța grădinelor școlare 
de pomărit, în loc de 3—4 grădini sermane, ale 
școlelor esistente în comună, le-a, trecut pe tote 
în sarcina comunelor politice, a obligat comuna 
politică ca să ţină una și bună. Lă noi însă, nimeni 
nu și-a bătut capul pănă acum cu ele. 

Avem inspectori școlari, la șodlele secundare 
pentru desemn, cant ete., der pentru întroducerea 
și activarea grădinelor școlare de pomărit pe lân- 
să ședlele rurale, nu se pomenesce. Nu este deci 
mirare, că și învățătorii rurală, vădând atâta ne- 
păsare din partea autorității superidre, nu le dau 
nici o importanță. 

Grădinile școlare de pomărit esistă numai cu 
numele, și eu am vădut multe, der nici una 
închisă şi cultivată. In consecință, — nici la con- 
ferințe de-ale învăţătorilor rurali cu conținut eco- 
nomic și la propagandă între țărani în cele eco- 
nomice nu te poţi aștepta. In satul întreg, de 
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multe-ori, nu vedi o singură grădină închisă, nu 
un singur pom roditor, afară de câţi-va salcâmi 
seu plopi și buruieni. 

Incolo, în celelalte comune, în satele foștilor 
clăcași dela câmpiă, cu greu se vor put realisa 
atari societăți culturale, fiind-că acolo satele sunt 
rară, comunicațiunea pe timp de ârnă e dificilă. 

Apoi în ele nu se găsesc nici elementele nece- 
sare pentru acesta, dedre-ce preoţii şi ţăranii tră- 
iesc în miseriă, și totul este concentrat în mâna 
arendașului, care de obiceiii nu trăesce în comună, 
er vechilul (administratorul) său este însu-și un 
om ignorant și lipsit de cultură. Pentru el şi 
patronul său, unicul scop este demonul modern, — 
banul rotător, er nu cultura, nu ridicarea nive- 
lului moral şi material al locuitorilor. 

La orașe, în capitalele de judeţ, deși sunt 
Omeni cu avere, — și acum avem în fiă-care ca-. 
pitală de judeţ gimnasiu clasic ori real, mai multe 
școle primare cu 4 învățători şi învăţătore, regi- 
mentul local cu oficerimea întregă, tribunal, etc. 
—.. totuși viţa culturală și socială, este aprâpe 
zero. O singură reuniune de cultură şi bine-facere 
nu găsesci. Societăţi de lectură, de cântări, gim- 
nastică, pentru instrucțiune etc. nu se pomenesc. 
Deci nici serate literare, declamatorice ete. să nu 
căutaţi prin. orașele mică şi mari. ale nostre. 

Teatre stabile, oră şi numai temporare, rar 
vei găsi în oraşele mari cu 30—40 mii de locui- 
toră, și rar vei vede vr'un afiș pe păreţii stradelor 
— de forţe artistice nică nu mai vorbesc. 

O gazetă oră revistă literară cu greu se pote 
susțin€ un an întreg și piere de inanițiă, afară 
numai decă nu este pur politică, și susţinută din 
fondurile clubului de partid. ” 

Omenii cu parale nu se intereseză de așa ceva, 
căci nu simt necesitatea, 6 biata dăscălime, des-



— 13 — 

considerată și nesusținută, ce pote ea să facă; de 
unde s5 ia ea fondurile pentru întreprinderi &ul- 
turale? 

Ca, visţă socială și ca, distracţiă sunt pentru 
bărbaţi unele cluburi politice, de ordivar câte 
două în fiă-care oraș, numite după cele 2 mari 
partide politice ale ţării, și cafenelele. Atât la club, 
cât și la cafenele, afară de cestiunile de politică, 
unica distracțiă este jocul de cărți. Baluri dă fiă- 
care club separat pentru membrii săi. Şi femeile 
iau parte activă la ideile politice ale bărbaţilor. 

La convenirile sociale şi intime, prin familii, 
unica petrecere este jocul de cărţi, jocul la noroc, 
la care participă sexul slab cu mai mare interes și 
pasiune, decât bărbaţii. A nu juca cărți, s6u chiar 
a nu sci să joci cărţi, este un semn, că ești rău 
crescut. Jocul de cărţi este o plagă socială fârte 
lăţită și în familiile cu puţină dare de mână dela 
sate — la moșneni etc. 

Apropos! Mai avem o specialitate, de care 
voi de acolo ne puteţi invidia: de Cafeurile chan- 
tante, cari se găsesc în tote orașele de multe-ori 
câte două, trei. Inainte erau ca :0 martă şi pro- 
ducțiune străină, astădi sunt mai multe ca, O pro- 
ducțiune naţională și indigenă. 

Punând la „Chetă“ numai câte un ban, tot 
la 5 minute, pentru câte o strofă de cântece ne- 
articulate, poţi petrece de minune să dai într'o 
seră, câte 5—10 lei pentru cântece în tâte limbile 
şi sonurile, 6r dâcă vrei să mai fi și puţin galant, 
pentru o sticluţă de vin, de 40—50 bani, trebue 
să dai numai 5 lei. 

Pe uşor 15—20 lei se duc la „cafâe chan- 
tant“ într'o sâră, pe când o cotisațiă lunară de 
3—4 lei pentru înființarea unei societăţi de lec- 
tură, de cântări etc. ți-ar fi prea mult, deşi ai 
ave o altă distracţiune luna, întrâgă. 
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Mișcarea nâstră literară şi culturală, revistele 
și jurnalele n6stre politice și scientifice, le cun6s- 
ceți și voi și nu am lipsă de-a vi-le schița. Eu 
trebue să mă refer mai mult numai la viţa 
dela ţeră, 

III. 

O escursiune economică şi darea de semă. 

D'aceea voim să facem aci o mică dare de 
s6mă despre raporturile agrare ale țărei, după-ce, 
fiind în serviciile unei instituţiuni de bani, ne-a 
fost dată ocasiunea să ne orientăm și s8 cun6scem 
de-aprâpe starea socială și agricolă a ţării. Ac- 
tivitatea nâstră de 8 luni de dile la amintita insti- 
tuțiune, sa estins cu deosebire asupra judeţelor. 
Buzău, Râmnicu-Sărat, Brăila, Covurlui, Putna, 
Tecuci, "Tutova şi Neamţ, apoi Ilfov, Vlașca şi 
Ialomiţa, și în fine asupra unei bune părţi din ju- 
dețele Dâmboviţa şi Teleorman. 

Intinsul și vastul șes al Bărăganului lam 
traversat în tote direcțiunile, cu trenul, și mai 
des cu trăsura, dela Buzău pănă în marginea es- 
“tremă a judeţului, apoi dela Brăila la Râmnicu- 
Sărat, dela Râmnicu-Sărat la Hanu Conachi peste 
Nămolsa; dela Remnic peste apa Buzău la Fău- 
rei, dela lanca la Macsineni, dela Cilibia peste 
Grindu, trecând apa Ialomiţei am ajuns la gara 
Lehliu pe linia Călărașilor. Apoi dela Călărași pe 
Dunăre și Borcia în sus și jos dela: Dunăre am 
ajuns la linia ferată, și apoi am colindat tâte sa- 
tele şi moșiile de pe Ialomiţa din drâpta și stânga. 

Ne-am urcat s6u scoborit la tâte gările, visi- 
tând moșii din drepta și stânga, de pe liniile Bu- 
curesci—Călărași—Fetesci, dela Mizil pănă la Foc-
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șani, și dela Buzău peste Brăila, Galaţi la Tecuci 
şi Bârlad. 

Noi avurăm ocasiunea de a veni în contact 
direct și de a, face cunoscință de aprope cu 6meni 
de tote condiţiile şi stările sociale, de a-i visita ȘI 
studia la casele şi în gospodăria lor, şi pretutin- 
denea am fost fârte bine primiţi și n'avem a ne 
plânge s€u a, cârti| asupra nici unuia dintu'6nşii. 
De asemenea nu credem să le fi făcut noi vre-o 
supărare, seu să le fi dat din parte-ne motiv la, 
vre-o plângere. Și dscă reamintim acele visite, 
şi contactul cu dânșii, o facem c'un scop și in- 
teres mai mare, impersonal, 

Am venit în contact direct cu marii proprie- 
tari de moșii și tot-odată distinşii cultivatori ai 
țărei, cari ei singuri se îndeletnicesc cu căutarea, 
moșiilor lor; cu arendași mici, mari, și fârte mari; 
cu administratori și comptabili de moșii, şi cu 
diferiți 6meni de serviciu ai' moșiilor mari; am 
visitat gospodăriile razeșilor dela Nicoresci şi de 
pe apa Berheciului pe la Brahășeșci și gospodă- 
riile celor dela Cudalbi, cari au purtat pe la înce- 
putul seclului actual deci de ani procese contra, 
Vornicului Costachi Conachi, și și-au apărat cu 
succes moșia și libertăţile lor. Am umblat prin 
curțile și economiile moşnenilor, de pe malurile 
Călnăului pănă la Zârnesci, de pe Slănicul de 
Buzău în sus, pănă la munte, unde se mai pote 
umbla încă cu trăsura, la cei de pe Râmnicul 
Sărat pănă la Buda în sus, ca şi la cei de pe 
apa Teleormanului și a Vedei; la țăranii ohab- 
nică de pe Ialomiţa, Borcea și dela Baltă, am 
umblat pe la mocanii baroniţi şi pe la cei, cari 
și-au păstrat încă vechiul port strămoșesc, averea, 
și obiceiurile; la ţăranii lucrători pe moșii, în sa- 
tele vechi și noi am convenit cu scutari și târlași, 
ca şi cu pădureni şi esplotatorii de păduri. 
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Relevăm aceste drumuri intenţionat, nu ca 
să facem reclamă, seu să ne punem în evidenţă, 
că cine scie ce ispravă mare am fi făcut pentru 
noi, s6u pentru alții, ci numai ca să facem o 
constatare, contrar obiceiului, la noi, durere, prea 
des practicat, de a scrie și a scrie mult și vorbi 
mult despre lucruri, cari nici-odată nu le-ai vădut, 
s6u de a-le copia după alții, și a-ţi însuși munca 
streină, și a-o presenta sub numele propriu. Noi 
m'avem lipsă de reclame de gazetă, ci numai de 
scrutarea adevărului. 

Şi ne este mare temă, că nu vom pute fi 
destul de obiectivi, şi spaţiul, fiind limitat întrun 
diar, nu vom put6 resuma pe deplin și esact 
tote notițele culese asupra moșiilor, ce le-aur 
vădut și le-am visitat. 

Noi din parte-ne am fi dorit, ca un condeiu 
mai competent și mai autorisat, decât al nostru, 
să-și fi luat greua sarcină, de-a da un raport ofi- 
cial și detailat despre starea esactă a agricul- 
turei ţărei, de care am fi putut profita. și noi și 
alţii; der păn” acum n'am avut ocasiunea de a 
citi atană dări de semă, căci așa numiții inspec- 
tori domeniali ai Ministeriului au o altă menire, 
decât de a se ocupa cu starea și progresul agri- 
culturei ţărei. 

Apoi neavând caracterul oficios, vom întâm- 
pina pote mai puţină credință, decât o personă 
investită cu caracter oficios, şi pote vom găsi 6r 
la mulți puţină credință din causă, că noi trebue 
să afirmăm de multe-ori contrarul, decât este 
părerea generală, domnitâre la noi, că „Româ- 
nia este o ţeră bogată, că agricultura ei a făcut 
un progres uriaș“, „că ţăranul este fericit“ etc. 
cestiuni, ce le poţi vede și audi discutându-se şi 
declamându-se dilnic, în public și în pressă. Peste 
acesta, martorul ocular de multe-ori pote fi bă-
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nuit de rea credinţă, animositate contra unei per- 
s6ne, ori alteia etc. 

Deci noi vom căuta a arăta-esact nu numai 
producţiunea, ţării, ci și mijlocele de producţiune 
ale ei în tot ce privesce producţiunea, agricolă, și 
așa, cum le-am găsit. 

In privinţa elementelor constitutive ale pro- 
ducţiunei vom releva mai întâi faptul puţin cu- 
noscut, că ţera acesta, n'a fost lipsită de Gre-care 
cultură şi bunăstare mai veche, și că nu trebuia 
făcut prin urmare totul din nou. Desvoltarea, isto- 
Trică și economică a țărei a adus cu sine, că în 
principate n'au esistat nici-odată orașe mari Și ce- 
tăță fortificate, cari să atragă populaţiunea la sine, 
în timpuri bune și vitrege, şi că din contră, fa. 
miile boeresci stetea mai mult la țeră și la mo- AS 
șiile lor, și deci aveau case și de multe-ori palate 
destul de spaţiâse şi beciuri și instalaţii mari, cari 
conţineau și apărau bună-starea, și avuţia familiei 
și la timpuri de nevoiă puteau fi apărate și cu N 
arma în mână. Ecarete erau destule şi satisfăcean 
nu numai necesităţilor vieţii qilnice de atunci, ci 
și unor trebuințe reale mai perfecţionate, denotau 
un lucs și o eleganță. Pentru „aceea, că chiar la 
finea, seculului trecut cultura țărei nu era așa în 
decădere, precum este 4. es. astădi, avem o bună 
dovadă în descrierile autorilor contimporani des- 
pre viţa intimă, și serbările publice și familiare 
etc,, ce ni-au rămas încă dela cronicari și scriitori 
streini, cari au trăit în ţeră, 

Ast-fel Sulzer în Istoria Daciei transalpine (I 
pag. 169) ne dă frumosul tablou despre moșiile 
boeresci din ţâră: „O casă mar Xe petră, zidită 
în octogon, cu o grădină fru SSă pe ânsula s6u 
peninsula unui eleșteu artificia Pforniat; prin opri- 
rea unui rîu ori gârle din cursăl Și -naţiral, a că- 
ruia rîpe înalte şi maluri suntCacgpefite cu vii, 

>, a 

| 
| 
| 
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după ele :de;;jur împrejur “pe :livedile smălțiiite -se 
găsesc colibele ţăranilor silitori,. și apoi:în urma 
lor la e mică distanță. se găsesee; Dumbrava cea 
mai frumâsă, ce pâte să esiste, care încungiură 

„de jur împrejur acest peisagiu variat și-l cuprinde 
într'o perspectivă încântătore. Aceste sunt de obi- 
ceiu culorile. obicinuite ale unei moşii de. ţeră din Va. 
lachia. și Moldova“. Şi termină cu apoteosă: „că nu 
mai un Kleist ar fi în stare și ar pute să le des- 
crie, când ar. voi. s8 reproducă fidel frumseţea pa- 
xadisică. a naturei primitive“. 

Lăsăm pe Wolf și pe ceilalţi la o parte, cari 
tot aşa; de elogios se esprimă ăsupra frumseţei și 

bogăției moșiilor ţărilor române. 
In seculul actuai, cu deosebire după isgonirea 

fanarioţilor, la anii '1830—50, se întinsese în țeră, 
la. familiile fruntașe ale. ţărei, o bogățiă și bună- 
stare estra-ordinară, palate, locuințe luxâse, gră- 
dină, parcuri, ameliorări de vite, fructe, viţă, cul- 

tură etc., cară, decă ar fi continuat cu ele, România 

ar fi fost adi, în adevăr, una din țările cele mai 

fuumose și mai avute ale Europei. Decă san fi 
căutat a se conserva aceste, şi a împinge pe pro- 
plietari cătră progres și nouă sacrificii, România 
ar pute lua astădi concurență atât cu vastele. și 

frumâsele Domenii ale Ungariei, cât și cu ale Ru- 

siei, atât ea îndestrare, cât și ca sistem de cul- 
tură şi esploatare a pământului, cu sate și bună- 
stare materială şi morală a ţăranului. 

IV. 

Causele stărei desolate de astădi. 

România, în ce privesce agricultura ei, este 
mare numai în întinderile moşielor sale şi a sis-
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temei rapace, cu care arendașii store an de an 
pământul fără gunoiu şi fără repaos — şi el tot 
mai produce încă, ceea ce dovedesce o fostă bo- 
gățiă enormă a solului. Incolo cultura, și bună- 
starea este numai aparentă. ka 
. Una din greșelele principale ale organisaţiunei 
nostre economice actuale, care a causat ruina, eco- 
nomică a proprietarilor și sătenilor, a fost, că, la 
emanciparea clăcașilor din 1864 sa neglijat cu 
totul organisarea și dotarea comunei politice cu 
pământ comunal, — pășune și pădure comunală, 
— care să pună comuna politică la adăpost, şi 
independent de proprietate să se asigure gene: 
rațiunile viitore cu pământ pentru sute de ani 
din pământul comunal, și să le asigure la toţi 
pășunea necesară vitelor, și lemnul de construcţii 
și de încăldit. 
„In sehimbul acestor pământuri, pe cari pro- 
prietarul le-ar fi cedat atunci comunei, cum au fă- 
cut proprietarii în tâte ţările, el ar fi obţinut de- 
Ja stat su dela comună v sumă echivalentă în 
bani, cu care toţi proprietarii și-ar fi putut face 
elădirile și ecaretele necesare, sâu să completeze 
și repare pe cele deja esistente, ca. să întroducă 
munca în bani, și să mârgă toți în frunte, pe 
calea culturei și a progresului. 

In schimb însă M. Kogălniceanu a căutat să 
împace capra cu varza, și n'a folosit nică la unii 
nici la alţii,—nici proprietarilor mană şi nici țăra- 
nilor, și nică cultura ţării n'a, servit'o. 

In loc de-a face ţăranilor parte la pășiunile şi 
pădurile comunale, în limitea, servituţilor, ce le-au 
avut și înainte, li-a dat pășiune pentru boii de 
muncă, ce-i aveau atunci, și încă câte-o văcuţă, 
Gr din păduri absolut nimic, şi le-a declarat de 
proprietaricesci, ca și când ele nici-odată n'ar fi. 
tost gravate de servituţi, în favorul țăranilor.



— 90 — 

Și totuși la voi în, Transilvania şi în Buco- vina, pășunea şi pădurea comunală s'a, dovedit a fi pârghia cea mai însemnată de progres și bună-stare a, Românului, nu numai pentru individ, ci și pentru comună. Ce ar fi. și la voi Rășinarii, Săliștea, Avrigul, Zârneştii și alte. sute de sate mari și mică, fără de pădurile și pășunile comu- nale? De sigur, că nici-odată nu sar afla în stare de prosperare, de înflorire, în care se găsesc ele „astădi. — Dovadă sunt Românii din satele să- sesci, cari numai prin vite sau ridicat și se ri- dică, pe cari au avut tot-dsuna dreptul ab antiguo de a-le ţine fără plată în pășunea, şi pădurea, co- munală, din cară pănă astădi nu i-au putut seste. Der nu numai Românii, ci și Saşii au răzimat și razimă încă și astădi mai mult în ele. Ă Acâsta s'a dovedit bine cu deosebire acum la facerea, comasărilor, că tocmai în comunele cele mai frumâse și mai bogate, 3/, săsescă din locui- tori sași şi români radimă și trăese mai mult după, pământul comunal, în indivisiune, decât în pro- prietatea și moșia lor particulară. In pășunile co- mune, ei cu toţii, Saşi şi Români, bogaţi şi să- raci, puteau să ţină un număr nelimitat de vite, vara la pășune, şi și țin altul câte 10—20 de vite mai, fără de nici o tacsă ori plată pentru ele. Pășunea bună şi suficientă a, desvoltat vitele, și în urma lor a progresat și agricultura. 
Aci însă, reducând pe ţăranul român la ţine- rea unei singure văcuţe, pe el, care din Moși şi strămoși era mai mult păstor şi pădurar, era a-l frustra de pârghia, lui principală de câștig şi des- voltare. 
Apoi nici ţăranul făcut independent de pro- prietate, şi nică proprietarul, ca să pâtă merge înainte fără, de țăran, ci încurearea, şi paralisarea amândurora, unul prin altul. Cu ei și nevoile lor
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nu i-a ajuns, ci li-s'a, pus în câste un al treilea factor, care să-i repună și pe unul și pe altul: — arendaşul de moşii. . 
Nu scim, dâcă vr'o inovaţiune s6u reformă nouă, din câte s'au întrodus în țările aceste, a fost mai fatală pentru ţeră și a costat/o jertfe mai mari, decât formarea faimâsei burghesimi, bogate și independente, unde pe o seriă de 6meni, recru- taţi din tâte clasele şi ocupaţiunile omenesci, fără, multă muncă şi trudă, să-i facă din averea publică, în ori-ce chip cu averi mari peste nopte. Graţiă ei, tot-deuna, arendașul — cel fără ca- pital suficient, fără vite, fără unelte, — deși fără esperiență în ale agriculturei, putea produce și desface mai ieftin productele, din causă că el nu sacritica și nici nu risca nimic pentru ele: el] n'avea cheltueli cu vite, unelte, clădiri Și nici n'a. vea nevoiă să ţină cont de ceva, ca să nu se de- terioreze și strice. 

Cu ţăranii n'avea tâmă, de-a, se învrășbi, căci tevmenul de arendă fiind scurt, de 5 ani de dile, după espirarea contractului, el, pleca din loeali- tate. In cas de nemulţumire din partea, ţăranilor, ei nu-i puteau face pagubă şi nică dile amare, de- orece el casă, masă, vite, unelte ete. nu avea, ca să ile pâtă strica, şi nică că ședea între ei, ci avea acolo numai un logofăt sâu om de înere.- dere al său în permanenţă, și el venea numai la treerat la, recolta, porumbului. 
Apoi în privinţa mijlâcelor, el nu trebuia, să fiă tocmai scrupulos, numai bani să iâsă, Viitorul economic al moșiei, progresul moral și materia] al locuitorilor și comunei, pentru el nu are nică un interes; biserica, și sc6la pe el nu-l privesc, în- grijâscă statul s6u comuna, lui ce-i pasă? În aceste împrejurări, este ușor de înțeles, că, arendașul putea să căștige, s8 facă stare și în



— 99 — 

scurtă vreme să se îmbogăţescă, căcă el de sacri.- 
ficat nu sacrifica, mult, decât săminţa, €r vite, 
unelte și munca, priveau pe ţărani și pe proprietarul 
mate. D6că nimeria un an bun și grâne se făceau, 
el câștiga 100—200 la sută, din capitalul pus în 
esploatarea, moșiei, âr țăranii aveau folosul, că şi-au 
ținut vitele pe moșiă şi în acel an au trăit Și ei 
fără de-a mai face la datorii. Nu se făceau buca. 
tele, arendașul perdea sămânța și arenda, €r munca 
o perdeau locuitorii. 

Tot-deuna arendaşul producea mai ieftin, și 
în pieța liberă el concura, pe proprietarul mare și 
pe țăran, pe cari aceleași producte, fatalmente tre- 
buiau să-i coste mai mult, fiind-că ei aveau vite, 
unele ecarete, cari tâte reclamau spese de între- 
ținere anul întreg. 

O consecință fatală a acelei măsuri, nu în- 
destul de bine chibzuite, a fost, că pe nesimţite 
esploatarea moșiilor masi a, ajuns în mare ma- 
joritate a lor — pe mânile arendașilor. In jude- 
țele Munteniei adi poţi număra pe degete pe pro- 
prietarii moșiilor mari și mijlocii, cari își caută, 
singuri de ele. Dela anul 1864 încâce proprietarii, 
sub influinţa concurenţei înverșunate, ce li-o fă- 
ceau arendașii vecini, n'au mai putut face nici o 
îmbunătăţire s6u instalaţiune pe moșiile lor, și 
numai că au vegetat și o au încurcat de adi pe 
mâne. 

Nu numai că dela 1864 încâce nu sa mai 
făcut aprope nimic pe moșii, cu tot avântul enorni 
al plugăriei ca întindere, dâr sau ruinat, pierdut 
și distrus și acele puţine ecarete și vite, ce au 
tost pe moșii. Din vo 120 velnițe de spirt, ce 
erau şi lucrau în ţeră, adi abia au mai rămas vr'o 
40; celelalte au sistat lucrările, s'au ruinat şi des- 
ființat; f6naţe și pășuni au dispărut şi cu ele nu- 
mărul însemnat de vite mari și mărunte.



Proprietarii încurcaţi în datorii, ca să scape 
de ele, au început să atace fondul, mai întâiu să 
taie pădurea, apoi să o islăzuescă cu totul, şi să 
facă arătură din ele, pentru a mări. suprafaţa, des: 
tinată culturei grâului. Și acesta. :hu: mult a, folo- 
sit,. au trebuit să. le dea în arendă, ori să le vândă 
în urmă, N a 

Proprietarii din Moldova, cari în majoritatea, 
lor s'au mănţinut pănă în.anii din urmă în cău:- 
tarea moșiilor lor, au fost ruinați s6u mai bine 
sdrobiţi cu totul prin răsboiul vamal. cu Austro- 
Ungaria, și închiderea graniţei. Ei nu numai că 
aveau . economii mai frumâse şi mai bine înzes- 
trate, decât cei din Muntenia, der le și cultivau 
mai bine decât ei, din causă că țineau vite multe 
și frumose. 

Numărul și valrea vitelor, făcea - jumătate 
din venitul şi val6rea moșiei lor, — și de-odată 
se vădură în imposibilitatea de a-le mai vinde. cu 
preț. Ca să se asocieze cu toţii laolaltă, prin adu- 
narea, de capitale mari, să formeze fabrică de con- 
serve, cari să utiliseze și consume carnea și le- 
gumi, și s&-o esporteze cu buni preţ, — ei n'au 
tăcuto. Bi au desfăcut ciredile lor mari şi fru- 
mose, mai pe nimica, şi imitând esemplul celor 
din Muntenia, au trecut la cultura de cereale pură 
și fără economia de vite. 

Consecințele au fost: că forte multe Moşii 
mari au ajuns în mânile arendașilor ovrei, &r pro- 
prietarii lor — ruinaţi. Adi ne mângăiăm cu fap- 
tul, că Gmenii de parale, cari au făcut averi mari 
prin devastarea și distrugerea moșiilor din Mun- 
tenia, se duc de-și cumpără moșii în Moldova, 
unde isprava dânșilor va fi tot aşa de frumâsă, 
ba mai mare; că acolo va fi mai mult de devas. 
tat, de-drece Moldova era mai înaintată: în cul- 
tură și bunăstare. Fiind-că în Moldova unui pro-
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prietar s6u arendaș de acolo îi trebuesce s8 aibă un capital mult mai mare de esploatare, decât 
în Muntenia, de aceea moșiile și arendile au scă- dut mult în valdre şi în preț în Moldova, deși pă- mântul mai bun, mai variat ţi-ar permite să faci tot feliul de culturi. Fânațe, pășuni și păduri se găsesc încă destule acolo, şi de bună calitate. 

Cât pentru țărani, pământul, ce Pau căpătat 
ei la 1864, cele 8, 10,12 pog. ale lor, a fost des- 
tul s&-le împartă, odată între copii, ca să capete 
unul câte un pogon, un pogon și jumătate, pă- 
mânt de cultură cu islaz și cu t6naţ cu tot, şi 
sortea lor ca ţărani să fiă pecetluită pentru tot- 
deuna, și să rămână tot în bordee şi colibă să lo- 
cu6scă. 

Comuna, rurală ca. personă juridică numai cu 
numele, însă cu primar, notar, preot, învăţător, de; 
pendentă și pusă la discreţiunea proprietăţii mari. 
și a noului venit, a arendaşului și Gmenilor săi, 
asemenea n'a fost menită de. a ridica morala Și 
bunăstarea materială a, populaţiunei deia sate. 

Totă lumea scie, ce rol umil și de compă- 
timit are preotul dela noi: fără cultură suficientă 
şi fără stare materială independentă ; el trebue să 
se ducă și să învoescă vitele și să ia pământul 
de cultură în dijmă dela arendaș și proprietar, ală- 
turea cu păstoriţii săi. 

Primarul, decă e țăran, de asemenea; dâcă 
este dintre albastrime, este recrutat dintre foştii 
împiegați ai moșiei, și dat afară, mâne ori poi- 
mâne, €r trebue să se roge de proprietar s6u aren- 
daș, ca să-l primescă în serviciile sale. 

Că ce rol umil jocă și în ce dependență sunt 
de fapt acești stâlpi ai comunei nostre rurale, am avut ocasiunea să vedem de repeţite-ori în escur- 
siunile nostre amintite mai sus, unde ni-au adus pe primar și notar din al doilea, și 3-lea sat pe
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la 11 re nâptea, pentru ca, să ne certifice esis- tența și proprietatea, obiectelor. Tot-odată am pu- tut ved6 și ce temeiii mare poți pune pe certifi- carea lor — deși valdrea subserierii lor merge 
pănă la Curtea de Casaţie. 

De aceea nu putem, decât să aprobăm pe deplin procederea d-lui ministru Carp, ca pretu- 
tindenea din moşiile statului 17, să se vândă în 
loturi mari de câte 10 și 25 het. şi cu înfiinţarea de majorate sâu minorate pentru a forma prin 
sate o clasă de ţărani fruntaşi, independenţi de proprietate și de fluctuaţiunile politicei militante, din care să se recruteze pe viitor preoţii, învăță- torii, primarii, notarii de prin comune etc. Că va 
aduce o schimbare esențială spre bine, aceea, este sigur, der cine pote afirma, că ea va curma răul? — ȘI re ea nu ar fi necesară și pentru celelalte comune de asemenea? In ori-ce cas, ea trebuia făcută de mult, și omiterea a fost o greșelă. 

Apoi o altă greșelă politică și economică a fost de a întroduce şi permite luarea de moșii mari în arendă și esploatare la, tot felul de Gmeni, tără de nici o pregătire seri6să prealabilă, nici cu cunoscințe și esperienţe de specialitate și tără de a lua, vre-o măsură în interesul solului și al locui- torilor. Cu deosebire a fost o greșelă a permite la Gmenii streini de ţeră, să ia în arendă moșii de mii de pogâne şi domenii de ale statului chiar, şi să concentreze 10—15-—290 pănă la 30 moșii masi de multe mii şi deci de mii de pogone în mâna lor, fără ca să facă cea mai mică îmbunătăţire pe ele, și să contribue cu ceva la cultura și pro- gresul economic al ţării, ceea-ce încă a trebuit să-și dea, cu timpul resultatele funeste, 
Graţie lor, arendașii în lupta de esistenţă au devenit superiori proprietarilor şi ţăranilor, şi i-au putut codi din ce în ce mai mult pănă la nimicire,
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„Dor este de a-se mulţumi, dâcă tăria și pu: 
tereâ agriculturei nâstre nu consistă și se radimă 
adi nici în proprietarii, de moșii mari şi nică în 
tărani, ci în arendaşi; nu în Gmenii cu o pregătire 
specială, seu cari din moși şi strămoşi s'au ocu:- 
pat și îndeletnicit cu agricultura, ci din. declasaţii 
Și transfugii tuturor ocupațiunilor omenesci. Nu este 
deci mirare, decă agricultura n6stră, ca sistem de 
cultură și întensivitate, nu a făcut nică un pas înainte, 
ci a rămas tot cea veche, și țăranul tot în miseria 
de mai înainte. 

Lor este de a-se atribui, dâcă sciința și cul- 
tura, cu tâtă înmulţirea secolelor în ţeră, n'a putut 
prinde încă rădăcină în popor şi la ţâră — căci 
Gmenilor de afaceri nu le trebuesce cultură, ȘI 
sciință, și cei cu sciință sunt desconsideraţi, fiind- 
că nu au parale. 

Sciința și cultura au rămas isolate de partea - 
practică a vieţii și ocupaţiunei Românului. Intrega, 
nostră economiă, consistă în. principiul, că solul 
trebue să producă în continu fără restituţiune; 
boul din jug care muncesce diua întregă şi ţăra- 
nul, care de primăvara pănă ce dă zăpada mun- 
cesce pănă'i vin stele verdi înaintea ochilor, este 
neproductiv, şi deci şi merită sârtea, ca să se hră- 
n6scă cu știr, lobodă și alte burueni, şi numai 
arendaşul improvisat din cârciumar, maslinar și bra- 
gagiu, este om productiv. Aceste păreri bizare le 
poţi audi la noi forte des și dela 6meni, cari 
trec de 6meni de dre-care seriositate. 

Prima, fasă a fost scoterea proprietarilor mari 
din moșii şi înlocuirea, lor prin arendași dimpreună 
cu anihilarea ţăranilor, și acum a doua este for- 
marea de companii de arendași, și concentrarea 
arendei moșiilor în mânile câtor-va persâne feri- 
cite. Vestitele societăți de publicani ai Romei, 
cari au repus integra și sdravăna țărănime a
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Italiei, și în urmă agricultura și bunăstarea ei, şi 
cu cari nimeni nu mai putea, lupta, și susține con- 
curența, sunt în deplină concentrare și formaţiune 
și la noi. Rar vei întâlni la noi un arendaș, care 
să aibă și să caute numai o singuiă moșiă, ci 
de obiceiu 3—4—5— 6—10—20 în diverse plăşi 
și judeţe ale ţărei, şi fiă-care de câte-va mii de, 
pog6ne întindere. Unde o să ajungem cu ea, tim- 
pul va decide. Semnele însă nu sunt bune. „lam 
vestigia terrent.* 

Faptele arătate aci și consecinţele lor fatale 
espuse în conecsiunea lor logică și naturală, nu că 
ar fi rămas străine, “ori necunoscute bărbaţilor 
de stat, seu proprietarilor. Nu, ci le cunosc forte 
bine, le tolerâză însă, din causă de oportunitate, 
şi merg și dânşii cu curentul, neavând ce face, 
seu neavând tăria de a-se opune curentului. 

Vorbind în cestiune cu diferiți domni pr'o- 
prietari, ei au recunoscut, că văd şi cunosc și ei 
periculul cel mare, ce-i amenință din partea aren- 
dașilor, prin concurenţa; inegală și prin devas- 
tarea moșiilor lor, pe cazi li-le vor slei cu totul 
nu peste multă vreme, der nu'au ce face, căci 
este forte greu să lupţi singur. 

Unii au încercat să facă 0 cultură mai sis- 
tematică și mai bună, decât arendașii, şi au fă- 
cut și Gre-cari îmbunătăţiri pe moșiile lor, ca prin 
aceea să se impună, dâr au plătit scump încer- 
carea lor — sau ruinat și li-“au vândut moșiile, 
scu, în casul cel mai nevinovat, au trebuit să le 
dea, și dânșii în arendă, căcă nu-și mai găsiau so- 
cotela! Şi totuşi mar fi atât de greu de resolvat 
cestiunea: de a întări comuna rurală, de-a scăpa 
pe proprietari și țărani de-o concurență inegală 
artificială, prin împedecarea, formării de asociațiuni 
și sindicate de arendași, și prin împedecarea con- 
centrărei de mai multe moșii mari într'o singură;
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mână, cu deosebire însă prin impunerea, de dări 
şi restricțiuni arendașilor în favorul ridicării cul- 
turei și înzestrării moșiilor. 

Se dice însă din contră, şi se publică în tote 
toile, că cultura ţării a progresat, producțiunea şi 
esportul de cereale a sporit enorm, și sporesce 
din an în an, că arendile şi valârea pământului 
au crescut enorm din ceea ce era înainte, şi deci 
din tot ce s'ar dice despre stagnaţiunea ţăranului 
și a agriculturei ţărei, nu este nimic adevărat. 

Că producţiunea și esportul de cereale ale ţării 
în general au sporit enorm și au ajuns pote la 
apogeu, aceea este adevărat. Numai să nu între- 
băm cum și de unde! Arenda moșiilor crăși a, 
putut cresce ușor, a-se îndoi și întrei, când noul 
arendaș în loc de 6—700 pog. arătură, ce se cultiva 
înainte, a spart el singur la, tot; atâtea sute de 
pogone de ţelină din nou, şi numai grâu pune 
adi peste 1000—2000 de pogâne. Că sau de- 
vastat păduri, pășuni şi fânațe, și s'au prefăcut 
tote în țârină, pentru a-le pute storce de forţele 
lor productive câţi-va ani, acâsta nu e progres. 
Arendaşul a putut urea și îndoi chiar arenda mo- 
șiei, ne-având decât a lua câteva sute de pogone 
de țelină ori să defrișeze și islăzuâscă din pădure, 
€r ţăranilor să le urce cu atât mai mult condi- 
țiunile invoelilor, taesele de pășunit pentru vite, 
şi pentru pământul ce li-l dedea în parte de lucrat 
în dijmă, lucru ce el putea face fârte ușor, căci 
nu-l împedeca nică un articul din contractul în- 
cheiat cu proprietarul, nică disposiţii din partea 
guvernului, și el tot nu era în deficit. 

De aceea se esplică, că impunerea în fon- 
ciere cu 20%, mai mult proprietarilor absentişti 
din ţeră, cari trăesc în permanență în streinătate, 
la Paris etc., n'a avut nici un resultat practic. 
Statul n'a înduplecat pe nică unul din ei, de-a se



întârce la moșiile lor din ț6ră, căci ei au urcat 
arenda moșiilor lor cu cele 20%, şi mai mult, 
și au găsit arendași, cari să le ia, 6r arendașii 
li-au îngreunat ţăranilor pășunatul, așa că în de- 
finitiv, tot țăranul a fost lovit și sa răspuns 
prin o depreciare şi reducere a numărului ȘI va- 
l6rei vitelor. 

Ore decă în schimbul acelei legi, guvernul 
liberal ar fi impus și moșiilor particulare unele 
restricțiuni în favorul. menagiării și conservării 
substanței și culturei solului, și ar fi silit şi pe 
proprietar, ca și pe arendaș, să contribue fiă-care 
la dotarea, și inzestrarea, moșiei, silindu-i să facă 
case și ecarete, n'ar fi avut alt resultat? Cel pu- 
țin ei ar fi avut unde să ș6dă şi în ce s8 lo- 
cu6scă, și moșiile lor n'ar fi fost pustietăţi și ruine, 
ce sunt astădi. 

Că, însărcinarea mai tare a proprietarilor și 
țăranilor a făcut pe aceştia inegali în lupta, de 
esistență și în concurenţa lor cu arendașii, ca un 
esemplu am pute cita casul, ce se petrece din- 
colo,-la, voi, în satele săsesci. | 

Acolo ţăranii sași, deși sunt mai culți și 
mai bine disciplinaţă, deşi au avut averi ŞI gos- 
podării sistematice cu pământuri mai bune din! 
moși și strămoşi, sunt mai buni cultivatori, decât 
Românii, și au mai multe societăţi de ajutor mu: 
tual: totuși în lupta de esistență și concurență, 
dilnică, ei fiind mai împovăraţi, decât Românii, 
dau înapoi și perd din teren, &r Românii pro- 
greseză. Acest fenomen se pâte esplica unic prin 
taptul, că Sașilor pentru a fi tot antemergători 
în cultură li-se cer prea multe daturi pentru bise- 
rică și șcâlă, peste puterile lor și peste venitul 
moșiilor lor. Românul, care e mai puţin preten- 
țios, progreseză.
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"Ore să nu fiă şi la noi tot așa, și să se pe- 
trecă același lucru? Aci ţăranul este frugal şi ne- 
pretențios pănă la, estrem, n'ai ce-i mai pretinde. 
A-i egala, ar fi singurul mijloc de a constringe 
pe arendași, să contribue la ridicarea culturei și 
înzestrarea moșiilor. 

Decă esportul de cereale va da prin aceea 
ceva înapoi, nu va fi mare perdere pentru ţeră, 
căci în schimb, ţăranul se va hrăni mai bine, 
proprietarii și țăranii vor respira mai liber, se 
va ridica şi îmbunătăţi cultura de vite şi, mai 
pe sus de tâte, se va mai face câte ceva pe 
moșii și cu încetul aspectul ţării întregi se va, 
schimba. 

V. 

Starea agriculturei actuale. 

Fiind spiritul de asociaţiune la noi aşa de 
puțin desvoltat, nu vei găsi o singură societate 
de credit, oră de producțiune particulară. Nici reu- 
niuni de credit și ajutor mutual ale agricultorilor 
între sine, masi s6u mici, nică asociaţiuni pentru 
îmbunătăţirea rasselor de vite, perfecţionarea, cul- 
turilor, pentru căutarea de nouă debuşeuri etc. 
particulare, nu esistă. 

Tot ce esistă este oficios făcut, de guvern şi 
cu concursul statului; judeţele au fonduri speciale 
numai pentru construirea de așa numitele şosele 
Județene, din decimea căilor de comunicaţiune, ȘI 
încolo voteză și fac datorii la cassa de depuneri 
în anii de crisă pentru cumpărarea de porumb la, 
țărani, ca aceștia să nu pâră de fome. 

Incolo societăţi de credit și economii prin 
judeţe, plăși și comune, făcute de țărani și pentru
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țSrani, cum sunt ale vostre, nu se “Domenesce; nică reuniuni de podgoreni pentru înfiinţarea de 
pivnițe sistematice comune, cum sunt aşa numi- 
tele „Kellervereine“ ale țăranilor sași dela d-vâstră, Chiar nici Mocanii d'aici, cari sunt “separați în două grupuri, nu s'au putut avânta pănă la înfiin- țarea unei reuniuni de producţiune și ajutor reci- proc între ei — deşi sunt transilvăneni Și au avut de ajuns ocasiune de-a vede și cunâsce de aprope organisațiunea vâstră economică. i 

Mult — puţinul, ce esistă și s'a făcut pănă acum în interesul agriculturei, este făcut de stat și al statului: șoselele cele mai multe sunt ale statului, așa numitele şosele naţionale; căile ferate tâte ale statului; docurile la Galaţi, Brăila, cheiu- rile în porturile Dunărei, tote făcute de stat. Co- tecțiună şi regulări de riuri, canalisări ete. nu sau făcut. Societăţile de. credit, deși sunt pe acții, der sunt făcute cu concursul statului. Ele sunt 3 la număr — Creditul funciar rural], Cre- ditul agricol şi Banca agricolă (nouă). | 
Creditul funciar rural acordă la proprietari împrumuturi cu ipotecă pe imobile rurale. 
Creditul agricol, cu 32 sucursale în cele 32 judeţe ale ţărei, acordă, împrumuturi pe amanet șI vite, la arendaşăi și țărani. Răscâla din urmă a țăranilor a scos la ivelă așa numitele Credite agricole, cară erau înfiinţate ca să vină, în ajuto- rul țăranilor, cu deosebire se serviau și benefi- ciau de ele mai mult numai arendașii streini, 

cari se serviau de banii și creditul statului român, în esploatarea moşielor sale și a țăranilor, şi realisau beneficii însemnate, 6r țăranii erau codiţă la un număr neînsemnat, ce se puteau împrumuta. Și fârte multe amanete, constituite de dânșii, 
erau fictive.
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De aceea guvernul junimist se vădu silit, să 
ia capital și administraţiunea Creditelor agricole 
cu totul în sarcina statului şi să-le readucă, la, des- 
tinațiunea, lor primitivă de-a împrumuta pe ama» 
net unic pe țărani. Astădi nu se mai pot împru- 
muta la Creditul Agricol, decât țăranii, cari pe 
un certificat al primarului de esistența, amanetu- 
lui și solvabilitatea, solicitatorului, pâte căpăta 
între 50-——500 lei. Daraverile vechi cu arendașii 
şi proprietarii nici pănă adi, după 6 ani de ile, 
Creditele Agricole judeţene nu le-au putut lichida, 
decre-ce pe la tâte sunt încă o mulțime de res- 
tanțe, neavând ce lua debitorilor. | 

Tot sub guvernul conservator-junimist s'a, 
înființat în anul din urmă Banca Agricolă, socie- 
tate pe acţiuni cu capital social de 12 milisne 
de lei, care pâte fi urcat păn' la 20 miliâne, în 
scop de-a veni în ajutorul agricultorilor mari, pro- 
prietari și arendași, prin acordarea de împrumu- 
tură pe amanet, în vite, producte, mașini agricole, 
pe poliţe, scontarea, de poliţe, deschiderea de cont. 
curente etc. | 

Mari speranţe se legau de noua instituţiune, 
că ea va da o nouă impulsiune fericită agricul- 
turei ţărei întregi, mai cu s6mă, că în fruntea ei 
se pusese un om cu vederi largă, un bărbat de 
stat consumat, €r în consiliul de administraţiă 
erau din Gmenii cei mai cu vadă din partidul 
conservator, ca General Manu, președinte al Ca- 
merei, col. Rosnovanu etc., și din care nică 6menii 
de afaceri nu lipsiau, dedre-ce erau mai mulţi ban- cheri într'ânsul. 

Totă lumea se aștepta, că prin ea proprie- 
tarii de moșii, cari își caută ei singuri moșiele, 
ȘI au și vite, unelte mai multe etc. vor obţine 
un avantagiu însemnat asupra arendașilor, ces- 
tiune, care va put fi numai în favorul și pro-



gresul agriculţurei țerii, Apoi 'era vorbă: de fa- cerea unei anchete seri6se și statistice esacte, nu fictive, asupra agriculturei țerei, mai cu semă având prevădută chiar prin lege facultatea de a lua în arendă și în esploatare docurile, având tot-odată prin - ea posibilitatea de a atrage la sine şi con- centra în mânile sale întrega. producţiune şi des- facere de cereale a țării, Gun cuvânt se credea, că :noua bancă agricolă în'mii de chipuri va ini- fluința asupra direcţiunei și sistemei agricultu- rei ţării. | | Cum s'a achitat ea de aceste îndatoriri mul- tiple și greutăţile ce le-a întempinat ea la înce- put, vom veds mai târdiu. i Alte societăţi de credit nu esistă. Bănci pen- tru amelioraţiuni agricole, cară esistă în tote sta- tele, și cari au contribuit așa de mult la ridicarea, agriculturei acelor țări, la noi nu esistă, și nici că a pomenit cineva pănă acum de ele. Propric- tarii dela 1864 n'au putut face nici o singură îm- bunătăţire pe. moșiile lor, dâr s'au distrus și ruinat aprope cu totul cele puţine, ce erau atunci. | Nici o singură baltă, ori mocirlă nu sa secat, nică 0 singură pădure nu sa plantat din nou, ori ameliorat. Luncile de pe lângă cursurile apelor, odinidiă atât de bogate și frumâse, s'au prefăcut adi în prundură sterile și riurile în torenți sălbatici de munte, din causa devastării pădurilor, cară au pus tot petrișul și ţărina în mișcare; 6r la șes și câmpiă ele sunt făcute în eleșteie, pentru producțiunea de stuf şi pesce pentru arendaș și proprietar, deși ele nu sunt decât un focar de fri- guri de baltă, cari decimeză populaţiunea rurală cu miile, stu o face incapabilă de muncă pentru o mare parte a verii. Și totuși stuful nici a suta, parte nu valoreză din ceea ce pământul acela ar pute produce ca pășiune sâu fânat, dâcă ar A cant
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şi: svântat, 6r pescii din eleșteu se înveninăză şi 
omoră prin gunoiul, ce se aruncă în eleșteu, ca, 
să facă pod de trecut peste el. 

On. consiliu sanitar a dat ordine fârte se- 
vere la primăriă, să îngrijescă de seâterea guno- 
iului din sat, ca periculos sănătăţii şi igienei pu- 
blice, der ca să-l arunce în gârle și eleșteie, ca 
să facă poduri cu el şi să intocsiceze apa de 
beut și -pescii din baltă, la aceea nu s'a gândit. 
-Și totuşi, nici-odată nu a audit seu citit cineva de 
lăţirea tifosului și colerei prin bălegarul de vite, 
ce stetea, în : curte, der tâtă lumea a audit de 
tifosuri şi fel de fel de epidemii, ivite din gundele 
și fecaliile ajunse în fântâni, isvâre, pârae, gârle 
Și conducte. de apă. 

Nu mai vorbim de fumul și miasmele, ce de- 
gaseză. gunoiul la ardere, în jurul orașelor şi sa- 
telor, cari ne delecteză de atâtea-ori şi în capitală. 

„Nu scim nici câte fânețe, păşuni și păduri 
ete. sunt, de-dre-ce la noi — cu sistema nostră 
de plugăriă — loc de cultură este tot ce este se- 
m&nat cu grâu stu porumb, âr cea rămas nese- 
m&nat, aceea este islaz, imaş, adică păşune. Ter- 
tium non datur. 

„_ Păşuni se numesc şi ogârele sleite prin cul- 
tura de cereale, cari vara întrâgă pe secetele te- 
ribile, ce țin 2—3 luni de dile, nu au o buruenă 
oră un firicel de &rbă verde. Şi totuși țăranii tre- 
buese să plătâscă pentru ele un preţ enorm de 
mare. Noi pănă acum nu sciam, că mai esistă o 
epocă de pășunat şi de învoirea vitelor mari ȘI 
mici la, pășune și după Sf. Dumitru, deşi suntem 
din moși și strămoși agricultori și am visitat şi 
cun6scem agricultura celor mai multe ţări din 
Europa. Și totuși pe tâte moșiile, pe cari am um- 
blat după Sf. Dumitru, am găsit vitele țăranilor
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la obor închise, fiind-că nu erau învoite din nou la pășune. ” | 
Un cadastru de pământ noi nu avem, Moșiile nu sunt măsurate, nici hotărnicite. Același pământ; și tablă este diferită în mărime. Odată falcea, şi pogonul este de-o măsură, altă-dată de alta, — după împrejurări, după cum este să dăm pământ de cultură sâu păşune țăranilor, ori că ei au să ne facă muncă pentru ele. Rari sunt moșiile, ale căror table şi tarlale să fiă măsurate esact și dru- murile ficsate definitiv, ca să le cunoscă toţi şi să& nu nai încapă nici o îndoială în privinţa, lor. Pentru proprietar și stat, singur decisive sunt că- țimea arendei anteridre și păstrarea intactă a semnelor și hotarelor. Sunt procese de hotărniciă de 50 ani și mai bine, pendente înaintea tribuna- lelor, și astădi încă stau neresolvate. 

Apoi din timpurile primului dascăl român, a nemuritorului George Lazar, care cu elevii săi făceau pe geometrii și inginerii hotarnici, și pănă în diua de adi, tot creăm la ingineri hotarnici, măsurăm şi hotărnicim la, moșii, și tot nu seim unde ne aflăm şi ce avem. 
Titlurile de inginer hotarnic se oferă de tri- bunal după un esamen prealabil în cestiuni de procedură civilă, cetirea scrierii cu potcâve şi încă ceva din geometriă. De cunoscințe ' speciale de 

economie și noţiuni de teren și agricultură, nici pomenire. Avem ingineri hotarnici cu diplome valabile recunoscute de stat, cari măsără cu pa- 
sul, cu lanţul, și puţini cu formele trigonometrice. e aceea este lucru zadarnic, de a, aștepta scu a pretinde la noi pe vre-o moșiă un plan economie, ca să cunosci întinderea esactă după terenuri și cultură etc., su vre-o statistică esactă. Decă se fac şi dau, aceste sunt numai fictive, după 
vederi și evaluațiună aprocsimative, făcute din
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Ochi, ori în vederea unui interes Gre-care. Acesta 
la stat, cât și la institutele de binefacere — mână 
mârtă, — și cât și la particulari. 

„ Seriitorul acestora a fost trimis cu planul la 
o moșiă de-a statului ca să o studieze de-aprâpe, 
că ar îi aprocsimativ de 2000 het. = 4000 pog6ne, 
și în realitate ea era de peste 7300 pogâne în- 
tindere, | 

Cultura vitelor a scădut enorm, numeric şi 
calitativ, pănă în punctul de: a dispără cu totul. 
Proprietarii f6rte puţine vite ţin, &r arendașii mai 
că nu ţin vite de loc, de-6rece vitele nu renteză, 
dic dânșii, nu produc. Cultivă altul cinci—sese 
moşii mari și nu are mai mult de 5—10 pluguri 
proprii. | e 

Proprietarii din Moldova au desfăcut şi ei 
ciredile și tămăslicurile mari de vite fiumâse şi 
acum nu se mai găsesc boi frumoși nici acolo. 
Mocanii sunt în deplină decădere și dispariţiune. 
Câte vite ţin proprietarii mară şi mică se va vede 
mai târdiu. 

Puţine vite ţin țăranii, însă din causa mise- 
riei, în care trăesc vara şi erna, ele au degenerat 
și pipernicit cu totul. Şi ca forţă şi ca produc- 
țiune ele sunt cu totul de compătimit. Pe „caii 
din paie“ şi boii iernaţi afară sub cerul liber, 
primăvara, îi poţi trânti de c6dă, dearândul, va- 
cile nu au o picătură de lapte, oile es mulse ȘI 
tunse din €rnă. Vite ceva mai bune şi mai numă- 
rose ţin țăranii dela Baltă din satele de pe mar- 
ginea Dunării şi dela, munte, căci Bărăganul este 
adi întreg supus plugăriei. 

După specii și varietăţi, caii au dispărut aprâpe 
cu totul din ţâră și toţi caii îi importăm din 
afară; numai pentru armată dăm pe fiă-care an 
peste un milion de lei. . -
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Vitele cornute de rassă, podolică, fiind r&u, ţi- 
nute și mai rău hrănite, „tratate vara ȘI Ema'cu 
răbdări prăjite“, au degenerat; ne trebuese 4, 6, 3—10 boi să înjugăm la plug și 4-6 boi la » 
grapă de mărăcini. a 

Rassa indigenă de Moldova a decădut; la, 
cea de Muntenia, boii sunt ca pisicii, încât îi poţi 
ridica în brațe, pe ori și care; cea de câmţiă din 
Transilvania a Mocanilor s'a corcit, a degenerat. 
Pănă mai acum 3—4 ani statul nostru nu crescea 
o c6dă de vită, și nu avea decât doi măgari deveniți celebri, de cari sa ocupat și presa -și 
parlamentul. 

Herghelia dela, Nucet a dispărut de răpciugă. 
Acum suntem pe punctul de a face primul pas 
serios în direcţiunea acesta — prin înființarea fermelor model, cari se pun în aplicare din tâmna 
acesta. | 

Vite de rasse streine au fost iinportate de repeţite-ori și de diferite rasse, der nefiind o Con- 
ducere unitară şi o direcțiune. dată de. sus, ele tote s'au zădărnicit şi mai cu semă după ce le-am supus la, acelaşi regim, ca şi pe cele indigene. 

Astfel vedi vite de- rassă de Olanda încru- 
cișate cu cele indigene, su de Simentha], am 
găsit vite de rassa cea mai delicată a Angliei — 
rassa Durrham seu Shorthorn — ţinute €rna afară 
în zăpadă. Resultatul și-l pote ori-cine închipui. 

| Lăptării mari nu avem, abia 3- 4 de cele 
mici. Una sivgură este de ceva însemnătate, pe 
moșia Broșteni, proprietatea, particulară a M. S. 
Regelui. Școli de lăptăriă deci nu căutăm. In schimb 
importăm unt și brânzeturi din streinătate pentru vre-o 2 mili6ne de lei pe an, și ne plângem, că vitele la noi nu renteză, că sunt neproductive. 

Introducerea stabulaţiunei, ținerea, vitelor vara 
în grajd — pentru cari stăruesc în streinătațe
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tote guvemele, — la noi ar fi cea mai mare ne- 
norocire, căcă ar face să se dărime întreg edificiul 
de carton al arendășiei şi sistema de cultură a 
nostră. Și totuși și la noi este absolută și urgentă 
necesitate, de-a face “ceva pentru a pune capăt 
dispariţiunei şi degenesării vitelor din ţeră. 

Cultura, şi îngrășarea rîimătorilor, odinidră 
forte întinsă în părţile Craiovei, adi a decădut cu 
totul pănă în a apune. Infiinţarea târgului de ri- 
mători dela Severin și a celui de vite cornute ȘI 
oi din Constanţa nu au avut nici o înriurire Și 
amândouă o să dispară de inaniţiă. 

Cultura albinelor, odată atât de înfloritore în 
principate, despre care Sulzer, Wolf și alții scriu, 
că boerii aveau câte 15—20—30 mii de stupi, 
unul, şi că stupul dedea pe an câte 8—10 TOI, — 
astădi a dispărut cu desăvârșire atât din câmpiă, 
cât şi la coline. Şi cum s5 nu dispară, când: 
vara întrâgă în câmpia plană și cât vedi cu ochii 
nu poţi zări o floricică sâu un fir de erbă verde, 
& la munte s'a pus petrişul în mișcare. Asupra 
lor însă vom mai reveni. 

Cultura vermilor de mătase, odinidră înfloritore, 
a decădut aprâpe cu totul, ţeserea de borangic, 
pânză şi șaiac în casă, a devenit forte rară la 
t&rancele şi prin satele nâstre. Fostul ministru 
Carp și-a dat multă silință pentru reînființarea 
lor. Nu scim, decă tendinţele aceste laudabile vor 
reuși, ori ba; : Sa - 

In privința pescuitului și pescăriilor, odată 
atât de bogate în avuţia și calitatea superiGră a pes- 
cilor, țera, era una din cele mai renumite. 

Totuși raportul d-lui dr. Antipa, asupra la- 
cului Razim și a bălților din Dobrogea, a dat 
la ivelă stări înspăimântătâre. Reproducem câteva 
v6nduri din acest important raport, adresat d-lui 
Ministru al Agriculturei la 1 Iul. 1894:
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„Cantități enorme de crap, șalău de Dunăre şi de 
Mare, serumbițe, „serumbii și chefal, ba chiar şi moruni 
şi nisetri se prindeau în el (Razim), întrecând prin pro-' 
ductivitatea sa tote celelalte pescării de, lacuri din tâtă 
Europa. Date statistice esacte pe lipsesc din nefericire 
cu 'totul, pentru a pute arăta cu cifre marea producti- 
vitate a acestor lagune, căci antreprenorii pescuitului din 
ele, temându-se de-o viitore concurență arătendu-și enor- 
mul câştig pe faţă, refusă categorie de a da ori şi 'ce 
desluşire în acâstă privință; pentru a da însă o ideă 
măcar, pot cita mărturisirea unui onest pescar bătrân din 
Sarichioi, care mi-a declarat, că acum 15 ană, numai în- 
to singură di trăgând cu năvodul, a scos 34,0C0 ocale 
vechi de pesce, care în majoritatea, sa, era șalău de Mare. 
In timpul verei în lunile lui Iunie, Iulie și August, canti- 
tăță colosale de chefal, acest pesce atât de prețios, atât 
prin carnea sa gustosă, cât şi prin icrele sale scumpe — 
străbăteau prin gura Portiţei din mare în aceste lacuri, 
de unde fiind pescuiţi, se esportau prospeţă, săraţi şi afu- 
maţă, pănă pe pieţele Constantinopolei, Odesei ete. 

| „De puțini ani înece însă, pescăria din aceste lacuri 
a început a scăde din ce în ce mai tare, așa, că produc- 
tivitatea lor a ajuns astădi la mai prițin de-o treime. din 
ceea ce era mai înainte; din nefericire, acâstă scădere 
merge progresând așa, de repede, încât suntem ameninţaţi 
chiar și în scurt timp să le avem complect despopulațe. 

„Numărul cel mare al pescarilor, cari se hrăniau din 
pescăriă în aceste locuri, a scădut cu totul; €&r locuitorii 
satelor  înconjurătore, aprope cu toţii pescari, sărăcesc 
necontenit, ne mai rămânându-le altă, speranţă, decât că 
pote le va mai da D-deu un an bun; mare parte dintr'ânşii 
au început deja, a-se da la alte ocupațiuni mai rentabile, 
ca la agricultură, la cultura. vitelor etc. Adese-ori am 
vădut prin satele Sarichioi și Iurilof calotee pescăresci, 
trase la uscat şi servind acuma ca iesle pentru dat lături 
la vite în ele. Statul, care încasseză din arendarea; acestor 
lacuri venituri destul de însemnate, este deci şi el amenin-



  

țat a-le perde în cea mai mare parte, decă nu va lua măsuri grabnice pentru a pune capăt acestui răut.*) 
D-nul Antipa îmi comunică personal, că după a d-sale evaluare, Dunărea, dela Galaţi în jos, dimpreună cu lacurile și bălțile din Dobrogea, de- deau pe an la 15 milione Elgr. de pesce, pe când Dunărea dela, Galaţi în sus, cu tote bălțile, riu- rile și celelalte ape din țâra întrâgă, abia dau tote laolaltă la 5 milisne klgrame de pesce. 

, In escursiunile mele un arendaș al statu- lui, din părţile Călăraşilor, mi-se plângea, că el avea una din pescăriile cele mai masă și mai bune în partea locului, care îi aducea la sigur în fiă-care an câte 20—95 mii de lei venit curat, der în acel an, 1894, n'a încassat nici 2000 lei, din causă, că primăvera n'a venit apa mare şi n'a fost pesce aprâpe de loc, și pesce în general e mai puţin ca înainte. 
Despre păduri vom vorbi ceva mai târdiu; totă lumea scie, că ele au fost devastate și detri- sate teribil. Arendașii tind numai după pămân- turi virgine, pământuri cu păduri pe ele, pe cari să le potă defrișa și să pâtă face locuri de cultură din ele, pentru a-le pute slei de forţele lor secu- lare. 'i-se laudă arendașii pe întrecute, că ei au scos și curăţit atâtea sute și mii de pogâne de rădăcini din moșie și au făcut locuri de cultură dintr'ânsele. In schimb însă nu vor să audă, că ei sunt causa, că văile şi păraiele de pe moșiă, cari acum 10—20 ani erau cu apă, adi tote au secat cu desăvirșire şi apa s'a retras în adâncimi considerabile, — secețile devin din ce în ce mai lungi și înspăimântătere. 

  

*) Lacul Razim, starea actuală a pescăriilor din el şi mijlScele de îndreptare, de Dr. Gr, Antipa. Bucuresci 1894,
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Venatul nobil a dispărut aprope cu totul din câmpiile și pădurile nâstre, nefiind o lege de vână- 
tore, care abia în anul din urmă sa întrodus și pus în aplicare; s'au înmulțit însă peste măsură, lupii, vulpele, ciorile ete. 

Viile au fost distruse cu toţul de filoeseră în 
mai multe judeţe, și sunt amenințate și celelalte. Deja au perdut cu totul viile lor judeţele Pra- hova, Buzău şi altele, &r filocseră sa ivit în viile cele mai renumite dela Drăgășani, Odo- 
besci, Cotnari, — acum de curând în 5 localităţă 
din judeţul Ilfov — și ea ameninţă a repune şi acestă ramură de bogăţiă naţională. | 

Nu scim, dâcă sub aceste raporturi pote 
afirma cineva cu consciința curată, că ţera a 
progresat în cultură şi avere. 

Trecând acum la indestrarea și cultura mo- 
şiilor mari și mici, tabloul va fi și mai puţin îm- bucurător. Am vădut mai sus causele, pentru casă proprietarii n'au mai putut face și nici n'au făcut, nică o îmbunătăţire pe moșiile lor. | 

Sunt forte multe moșii de sute şi mii de po- gone întindere, -cari nu au nică curte măcar, nici casă de locuit pentru proprietar su arendaș, şi acesta trebue să ședă cu chiriă în sat la un țăran, 
ori în casă țărănâscă. Dâcă are ceva instalaţiă, ea este compusă din o casă de gard, ori poiantă. 
Om cu avere, și care face afaceri de sute de mii de lei pe an, îl găsesci ședând întrun bordeiu în 
pământ, su într'o hurubă, care stă să se dărime 
în fiă-care moment. Omeni cu cultură înaltă, cu posițiă însemnată în societatea înaltă, cari au cu- teerat tote țările culte ale Europei și cunosc tte măririle și frumseţile lumei, nu au la moşiile lor instalațiuni și comfort cât un simplu ţăran din 
alte state. 

Ei nu fac instalaţii, fiind-că nu șed pe la moşii,
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și nu stau la'moşiă, să, vadă ce se petrece acolo, 
fiind-că nu au unde locui și, cu ce se hrăni, ar 
trebui să trăescă acolo în cea mai mare miseriă, 
— deci mai bine trăesc la: Bucureşci, oră se duc 
la Paris, Viena. 

Arendașii, cari în cea mai mare pazte au fost 
și sunt recrutați din clasele cele mai de jos ale 
societăţii, li-au dat pe moşii cât au cerut, și nu 
li-au cerut în schimb proprietarilor să le facă nică 
o îmbunătăţire pe moșiă, fiind ei Smeni cu puţine 
necesități faţă de vicță și societate. Și prin aceea 
i-au nărăvit, de nu vor nici să audă de cheltueli 
pentru ecarete și îmbunătăţiri pe moşiă. Și decă 
i-ar cere un arendaş vr'unui proprietar să-i facă 
aceste, vine un altul, care o ia și fără de acele. 
Apoi de obiceiă nici arendaşul nu stă la Moșiă, 
decât pănă seceră și treeră, și acolo nu are decât 
un vătaf, și acesta de obiceiă este un ignorant și. 
tără de nică o pretenţiune. 

Afară de casă, arare-ori „găsesci grajduri, şo- 
prone, magazii ; mai găsesci însă ori nisce coşare 
de porumb destul de primitive şi acelea, oră că 
sunt numai nisce pari, împlântaţi în pământ, pe 
cari pe timpul culesului îi transformă în coșar, 
pentru pus porumb. De treerat se treeră sub ce- 
rul liber, €r pe timp de plâe, bucatele se acoper 
cu paie, vărsate pe mușamale oră în saci, și dela 
ariă se trimit de-a dreptul la gară, și apoi la 
Brăila. La, gări, li-a făcut guvernul pretutindenea 
șoprone deschise, acoperite cu tinichea ondulată, 
și docurile dela Galaţi şi Brăila. 

Acesta este casul obicinuit pe tote moșiile 
arendășesci. Omenii de serviciu șed în colibe seu 
bordee, tăcute în pământ, &r vite nu sunt, și decă: 
sunt, ele sunt adăpostite după șirile, grămedile de 
paie, oră cu totul ascunse în paie. De multe-ori 
Gmeni și animale împart unul și același culcuș și 
ISI nank e a
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Puținele mașini, 2—3 plugu:i, macsimum, 10, 
2—3 mașini de sămănat, maşinele de secerat Și 
mașina de treerat stau afară sub cerul liber, în 
ploie şi pic. . - N 

De grădină, de pomi, pare, plantaţii etc., nu 
se pomenesce. De multe-ori pe moșia, de multe 
mii de pogone întindere, nu ai un singur copac 
oră tufă, nu ai un băț de lemn să arunci după 
un câne. Numai unde și unde, pe moşia întinsă 
pe șesul imens, zăresci câte-un arman — constând 
din câte-o şiră colosală de paie, părăsită, ori câte. 
va vite în jurul ei, care îți aduce aminte, că nu 
te găsesci tocmai în Sachara, ci ești într'o țeră 
civilisată și cu cultură. 

Decă înt6lnesci 6meni în drumul tău, te în: 
grozesci de aspectul lor — cu feţele leşinate de 
tome, cu hainele lor rupte și murdare, cu vitele 
leșinate, ca şi ei, — 6r păndarii, vătafii şi isprav- 
nicii, stând în jurul lor, înarmați pănă la dinți — 
cu pusci, revolvere, cu iatagane și hangiare la 
brâu — încuragiându-i şi ţinându-i la muncă și 
dreptate. | 

Raporturile vechi patriarchale atât de edu- 
cative și armonidse a proprietăţii mari asupra, celei 
mici; autoritatea, și influinţa personală, unde au 
ajuns!!.. 

De s'ar scula din mormânt un Sulzer și Wolf, 
străini de nemul nostru, cari nu puteau în de- 
ajuns lăuda şi slăvi frumseţea moșiilor și bogăţia 
țărilor nâstre, ca s8 vadă ce au ajuns ele şi unde 
ne-a dus sistema: /aissez faire, laissez pascer ! 

Și totuși strigăm cu toţii: cultură, progres, 
reducerea speselor de cultură, ca să putem arunca 
mai multe cereale la Brăila şi Galaţi și să putem 
susțin6 concurența cu America!!! 

Trecând la sistema de lucrare şi cultura pro- 
priu disă a pământului, cu greu vei pute vorbi
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de o sistemă şi normă Gre-care, fiă în privinţa 
culturei pământului, fiă în privinţa rotaţiunei plan- 
telor. 

Majoritatea arendaşilor noștri cultivă grâu 
după grâu, fără întrerupere şi fără gunoiu 6— 10— 
12 ani de-arendul. 

Aci se cultivă, propriu dis, numai 2 plante: 
grâu de tâmnă și porumb. 
* Mulţă nică nu sciu, decă mai esistă, şi alte 
plante. Unii mai cultivă şi rapiță şi ceva orz. To- 
tuși relativ puţin. Nereușita rapiţei mai mulţi ani 
de-a rândul i-a, speriat pe mulți dela cultura ei. 
Rapița o cultivă majoritatea lor în porumb: după 
sapa porumbului de-a 2-a ră, împrăștie s&mânţa 
de rapiță printre porumb și o îngropă cu sapa. 
De aceea arare-ori vedi la dânșii o cultură curată 
și încheiată de rapiță, ci mai mult numai pîlcună, 
pilcuri. Unii din proprietari o semănă și în ogor 
„negru, — şi dâcă ea n'a reușit în Octomvre, o 
-întore și pun grâu în locui. 

„ Grâu pun pe jumătate sâu */, din suprafața, 
moșiei, — de aceea lanurile de grâu ţi-se par ne- 
sfirșite. Grâul îl semănă atât în mirişte, după 
grâu, cât și în porumbişte şi mai rar în ogor ne- 
gru, recte în islazul vitelor. Chiar și numirea de 
ogor ei au schimbat'o și numesc arăturile : de 
tomnă ogor. Rău este, că nu mai pot lua pămân- 
tului câte-o recoltă și peste iemă, d. es.: una, pe 
la Crăciun şi alta, prin postul Pascilor, şi apoi să 
facă semănăturile de primăveră! 

Cultura și lucrarea pământului este din cele 
mai defectudse, ce pote să esiste: din causă, că 
arendașii nu ţin vite proprii, ci lucreză numai cu 
plugurile şi vitele leşinate de fâme ale țăranilor, și 
ei sau tot întins. Cu tote, că guvernula întrodus 
și impus între ţărani plugurile cele mai grele și 
mai scumpe: plugul universal de Sack Ransomes,



totuşi nicăiri nu vei ved6 atâtea mărăcinetură Şi 
burueni, ca aici. 

Vedi în lanul de grâu pâlcuri pâlcuri de mă- 
răcineturi de porumban, măceși, pălămidă, lobodă 
ete. La o moșie de 4—5000pog6ne, poţi calcula 
aci pe ușor atâtea sute de pogâne cu porumban, 
de care se feresce om, se feresce vită. Ba am v&- 
dat la 1000 pogone și peste 300 pog. acoperite 
cu porumban și măceși (!/,). Ca să-i sectă nu-și 
bate capul nimeni. Mai bine ia altă moșiă în 
arendă. 

Pivul este pe arătură așa de des, încât de 
multe-oră nu vedi holda din el. De gunoit nu gu- 
noesce nimeni, — cu gunoiul umple găurile şi 
drumurile, fac poduri; unde nu sunt lemne, el se 
taie în formă de cărămidă, îl usucă — numit tizie 
— şi îl întrebuințeză ca combustibil pentru i&rnă. 
Paiele de grâu le vând la ţărani, cu preţuri forte 
mari, câte pot, 6r cu celelalte, fiind-că nu ţin vite, 
încăldesc locomobilele dela mașinile de treerat, 
m6ra de abur, ori le dau foc din şire. 

Stînginul de paie de grâu s'a vândut une-ori 
și cu 40 lei. Rapiţa, une-ori şi grâul, aruncate prin 
porumb, şi apoi vândute ori amnanetate le ban- 
cheri, când e să-i dea florea: acesta este econo- 
ia, aceste sunt reservele arendaşilor noştri. 

După o astfel de cultură şi îngrijire își pote 
ori şi cine închipui, ce fel au să fiă productele. 
Ai sămănat grâu și recoltezi mai multă secară 
și burueni. Pe picţa Anversului, gozurile din tâtă, 
lumea pârtă numirea de grâu românesc. Produc- 
țiunea nostră medie abia mai este pe jumătate, 
a treia parte, din ceea ce era acum 20—95 ani. 
Nu o putem calcula la mai mult de o chilă — 7 
hl. la pogon — cu-o oscilaţiune între 6—9 bl. 
Un pogon de al nostru este aprope cât un jugăr 
catastral al vostru: 0.53: 0,57 hc. |
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„Prețul grâului a fost în anul trecut 5.30— 
5.50 — 6.00 lei de hl. Decă Englesii nu ni-ar aduce 
cărbuni de pâtră, ca. să încarce vaporele cu grâu 
înapoi, ca ballast, — prețul grâului 'nostru ar fi 
și mai scădut. Acum preţul grâului stă între 7—8 
lei hectolitru, la Brăila și Galaţi — pănă acolo 
spesele de transport, tract, comision ete. Ne putem 
ușor închipui. ce preţ capătă pe el țăranul, care 
nare bucate de vândut cu vagonul și de trimis la 
Brăila, ci este silit să le dea la grânarii de prin 
sate, comisionară de-a 3-a, 4-a mână. 

VI. 

Proprietarii. 

Acum te rog, iubite lector, să mă urmezi pu- 
țin în espediţiunile mele, ca să te convingi în- 
su-ți de starea lucrurilor, căci nu te voii obosi 
nică cu descrierea criveţului de 3 dile, și nică cu 
„ducerea sub vânt“ din Bărăgan, s6u: cu trecerea 
cu barca nâptea în Baltă, nici cu trecerea cu sa- 
nia pe ghicţa, ce se rupe, după vitele dela păşune, 
seu cu marșul și însoţirea unei puieţe de lupi, pe 
distanță de 4—5 klm. și la o depărtare de 2—300 
m. metri, și nică că te voii plictisi cu Fata morgana și 
rătăcirile pe ceaţă şi zăpadă, prin Bărăgan, unde 
fiă-care buruenă mică ţi-se presintă drept stejar 
secular; dai peste turma de Oi, şi ele sunt dropii; 
urmăresci iepurele pe zăpadă şi el este șdrece; vedi 
lacuri şi sate, ce nu esistă etc.: ca să aibi ideă, 
cât de tfrumosă și grozară tot-odată este câmpia 
şi natura la noi!! i 

Nimic din tâte aceste, ci te voiă conduce 
acolo, unde te va interesa mai mult, în gospodă- 
riile proprietarilor mari. la cestiunile arenaasiiar
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în beciurile şi pivnițele podgorenilor, prin curțile 
și gospodăriile rezeșilor și ţăranilor ohabnici -— 
la mocani, ca şi la, cojani, și ţăranii de prin sate. 
Aceste, de sigur, că te vor interesa mai mult. 

Și cred, că nu te vei supăra, dâcă voiii face 
și puţină archeologiă, căci la noi, ca economist, 
nu strică, să facă şi puţină archeologiă, ca, să vedi 
progresele mari ale culturei moderne. 

La proprietari, nică la Buciumeni lângă Iaşi, 
s6u la Christesci în Neamţu, nu te voii duce, ca, 
să vedi ce au ajuns palatele principelui Micha. 
lache Sturdza; nici la Pașcanii (din Moldova) să 
vedi palatul și parcul Rosnovenilvr, în ce stare au 

„ajuns, și nici în atâtea moșii grozave, ajunse în 
mânile streinilor, cari cel puţin esistă încă şi tot 
culturei ţerei servesc, şi sperăma.le obţine €răși prin 
assimilare, — deși astădi sunt ca și pierdute pentru 
noi și avuţia naţională. 

Vom începe numai cu fosta moșiă Fundeni a 
Vornicului Costachi Conachi, cât un principat de 
mare, de 70,000 pog., ce se întindea peste 3 ju- 
deţe, al căreia palat și pare dela, Țigănesci a ajuns 
cel puţin în mâna unui om de valore și bun cul- 
tivator, care le pâte ţine încă în bună stare; der 
să vedi trupurile moșiei, ce au devenit ŞI în mâ- 
nile cui au ajuns: să vedi la trupul numit Nă- 
mol6sa de lângă Siret, care este destinat de srte, 
să joce încă mare rol în istoria ţării; să vedi ha- 
narile, drumurile și urmele de gospodăria grozavă 
de odinidră a lui Conachi. Acele nu sunt hanuri 
ori cărciume obicinuite la ţeră, ci Grand-otelur; Mo- 
„derne, cară ar face ondre ori Și cărui oraş mare, 
der astădi stau părăsite și pustii în câmp, încât 
ciorele, cucuveicile și liliecii îşi fac cuiburile în ele. 

Mai în sus la Puţeni vei ved& cum a dispă- 
rut parcul Mavrocordaţilor, la Pechea al Moru- 
zeștilor, cari au pierdut tot. La Vlădești, pe Prut,
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curtea boerâscă și un grand-hotel cu pivnițele 
boltite — mari, de poţi întârce carul cu 6: boi 
în ele, — adi mâne se prăbușesc tâte la pământ. 

Der vom lăsa partea acesta a Moldovei: de 
jos şi Moldova în genere la o parte, unde am 
avea prea, multă archeologie interesantă de făcut, 
și unde am ave de înregistrat miseria, ce a pro- 
dus'o cultura modernă; și lăsând 'la o parte și 
familiile fruntașe ale ţării, vom trece la proprie- 
tarii de a 2-a și a 3-a mână din Muntenia. 

-O frumușică moșiă şi instalaţiune se găsesce 
la Gologanu și Ciorăţei în Rîmnic, la Glodânu- 
Sărat și Valea 'Tencului în Buzău — cu grădini 
de: pometuri, vii, magazii, grajduri, crame etc,, 
der cari adi stau în părăginire, căci arendaşii n'au 
ce face cu ele. Dela ei am ajuns deja la moșneni 
şi răzeși, unde avem de înregistrat mai multe lu- 
ceruri frumâse din bătrâni. Dovadă, că cei vechi 
erau înculți, și noi am civilisat ţera. 

Ce a produs cultura modernă? —A scos pro- 
prietarii din moșiile masă şi i-a înlocuit prin aren- 
dași. Puţinii, cari au rămas și au mai făcut câte 
ceva, îi poţi număra: în pastea de jos a Munte- 
niei te  voiii conduce la gara Sihlea, ca să vedi 
un castel frumos al Dâmnei Elena C. Grădișteanu, 
cu biserică și doue șcâle rurale moderne, cari nu 
au păreche în ţâră, — dovadă, că din secsul fru- 
mos al nostru încă tot nu sa stins de tot dra. 
gostea de biserică, de limba strămoșâscă și de 
țăran; cu o moșiă ca un pare englesesc — şi la, 
tărani case și instalaţiuni economice mai multe 
și mai frumușşele din câte vei găsi în ţâră; do- 
vadă. că mâna și conducerea n'a fost nenorocâsă. 

Vom trece în Buzău, la Cazotta lângă Mizil, 
ca să vedi o moșiă cu un palat modern, a unui 
mecenate modern, cu un administrator cu studii 
de specialitate în frunte. a cărei înzestrare ai nr



ducere corăspunde pe deplin esigințelor culturei 
şi timpului modern. Ea îţi arată, cum ar fi trebuit 
să fiă tote moșiile mari și starea de agricultură a țării. Proprietarul are însă o slăbiciune — de-a 
nu suferi rapița pe moșia sa, și bine face; în. 
schimb iubesce vitele, are frumâsă cirâdă de -vaci, - 
cu lăptărie, şi a stăruit mult sub guvernul Bră- 
tianu pentru vândarea de pământ la țărani şi for- 
marea de sate nouă. — Ondre lui și ca cultivator 
și ca bărbat de stat! ! 

Nu este vina mea, dâcă d'aci trebue să te 
conduc tocmai pe malul Dunărei, la Petroșani în 
Vlașca, pe moșia prinţului Dimitrie Ştirbei, ca să 
poţi vede ceva nou, modern și frumos, și unde 
vei găsi un palat frumos „pentru proprietar, der. 
şi o casă mare cu un etagiu și grădină de.-po- 
meturi și legume pentru administrator, care voesce 
să fiă şi el trecut în rândul Gmenilor civilisaţi, nu 
numai patronul său. Acolo vei găsi nu numai 
grajduri solide, pentru tot; felul de vite domestice, 
ci și un menagiu, scolă de călărie și un număr de 
peste 30 mânzi de rassă. Ba administratorul “s'a 
avântat pănă în a face plantaţiuni de arbori și 
pomi roditori pe șosele şi drumuri. Ondre lui, că 
n'a voit să trăiască în miseriă şi bordee, și a silit 
pe proprietar să aducă sacrificiu pentru îndes- 
trarea și dotarea, moșiei. Dâcă ar afla mulți imi- 
tatori!!... 

Dâcă nu ești obosit, mai putem da, iubite ce- 
titor, o târedlă pe la Movila Banului, în Buzău, 
po la cei, cari au cumpărat moşii mari dela stat, 
ca să le plătescă în rate în 20 de ani, — pentru 
întărirea nemului și a burghezimei române cu 
avere, — ca să vedi, ce au făcut şi ei şi cum le cultivă, și vei găsi, că ei plătesc pentru ele câte 20—30 mii lei anual, şi iau arendă de câte 30 
40—50 mii de lei, su în loc de a-le îndestra, și
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cultiva în mod raţional, iau câte 3—4—5 alte 
moşii în arendă și le jupâie pe tote. 

„Acum vei fi obosit, ca şi mine, de atâta 
drum; suntem veseli, că am ajuns iarăși în mult 
doritul tren și la linia ferată. Deci ne putem re- 
crea. Insă aci este vagonul plin de agricultori- 
cultivatori moderni, și este bine să ascultăm pu- 
țin la discuţiunile lor. Din ele afli îndată, că cu- 
tare are 5, cutare 6, celalalt 3 moșii în arendă, 
că altul a sosit; eri dela o moșie, a visitat astădi 
una și pentru mâne trebue să trecă în celalt ju- 
deţ, la altă moșie. Vorbesc de numărul moșiilor, 
ca alți muritori de francă, şi de numărul pog6- 
nelor, pare că ar fi gologani. Deci va fi bine să 
ni-i ochim și pe aceștia mai de aprâpe în gospo- 
dăriile lor. 

VII. 

Arendașii. 

Am arătat numărul mare al arendașilor NOȘ- 
tri și rolul însemnat, ce ei îl ocupă în agricul- 
tura mare a ţării. Bi nu sunt Gmeni de meserie, 
ci prin împrejurări au ajuns la agricultură. După 
origine, sunt forte mulţi străini între ei, & după 
ocupaţiune, sunt eşiți dintre micii prăvăliaşi, in- 
dustriași, funcţionari etc., cari au făcut ceva pa- 
vale, și apoi, prin influințe locale și politice, au 
ajuns în arendi de moșii. 

Dintre cei indigeni, mai puţini sunt, cari au 
eşit dintre agricultori: dintre moșneni. Intre vre-o 
200 arendași, cu cari am venit în contact direct 
şi am avut cueia face, numai vre-o 2—3 erau 
eșiți dintre ţărani — fii de-ai opincei, în adevt- 
ratul sens, — vre-o 10—20 dintre moșneni și ră-
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zeși, €r ceilalți din alte ocupaţiuni, străine agri- culturei. i 
De sa nimerit un an bun și a căștigat ceva parale, arendașul nostru îndată, procede la aren- darea unei alte moșii, eventual 2, 3 de-odată, Unde pentru înzestrarea, și esploatarea unei moșii mari de 5—6 mii pogâne, ar trebui visța și munca a 2—3 generaţiuni de Omeni, arendașul nostru a, ajuns în scurtă, vreme, din nimic, su fără capital mare la, început, stăpân pe 5—6 moșii de deci de mii de pogone întindere, şi le esploateză pe tâte cu relativ fârte puţine mijloce. 
Arendașul stă 5, 7, 10, 15 şi 20 ani într'o moșie și, la, eșirea-i din moșie, nu se găsesce un cuiă în urma lui, ori un copac pus de el — nici în comună. Și să nu se credă, că el, fiind din po- por, sar adăposti și pricopsi şi alţii pe lângă el. Intrebând pe unul din ei, cu vre-o 6 moșii şi vre-o 9000 pogâne, dâr rău încurcat, că de ce a ajuns dânsul așa în datorii, şi decă nu are Omeni de ser- viciu cu esperiență, cari i-ar fi stat în ajutor cu cunoscințele și esperiențele. lor, îmi răspunse, că el nu are decât doi băieți cu cari s'a ajutat şi pe casă îi plătesce pe unul cu 600 ȘI pe celalalt cu 800 lei anual, pe când tstă lumea scie, că p'aci la un vizitiu și la o bucătăresă trebue să-i dai 40—45—60 lei pe lună, și mâncarea. De aceea arare-ori vei găsi la dânșii o comptabilitate în re- gulă, un plan economic, o situațiune a cassei. Pe mecanic şi fochist ete, îi angajeză și plătesc numai pe timpul secerișului şi treerișului. Incolo, afară de un vizitiu, oră nică acela, şi 2—3 vătafi, alta nu are, 

Audisem mult vorbindu-se de mărimea, mo- şiilor și despre bogăţiile arendaşilor din Ialomiţa și doriam deja de mult să-i pot cunâsce de-aprâpe. Der va sosi timpul în curând, ca să am de-a face
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cu ei, și încă cu matadorii Monacului românesc, 
dintre cară unul 55 mii de lei, perduţi înta'o sâră la 
cărți, îi numia „un bagatel și luciu de nimica pentru 
el.* Și un altul, care pe la Maiă se fudulia, că 
are 50 mii de pogâne în mâna lui, şi numai grâu 
a semănat peste 10.000 pogâne. Ambii erau aren- 
daşi în Ialomiţa, unul avea o moșie de 16,000 
pog. din partea despre Ialomiţa, și celalalt, tot 
acolo, una de 12,000 pogâne, care însă era moșie 
de Baltă, şi cele două moșii se întâlniau cap în 
cap — având amândouă o lungime de câte 17 şi 
30 kilometri. 

In timpul acesta se ivise și bântuia crisă te- 
ribilă, Cei mai mulţi arendași se clătinau ca trestia 
din Baltă, și cu sutele dedeau dosul, şi eu fui 
trimis să fac evaluaţiunea averei de pe moșii. Toc- 
mai cei mai grozavi odini6ră, aceia erau mai ame- 
ninţaţă. | 

Ce am găsit pe acele moșii, se vede din uwa- 
mătorele : - 

Pe prima moșie am găsit o casă fiumuşică 
pentru avendaș, o magazie nouă pentu producte, 
încolo: grajd, pătule ete. absolut nimic, nici sat, 
nici plantaţii nimic, numai vre-o 20 familii de 
târlaşi, şi cu mare greutate a putut arendaşul să 
dea 1000 pog. în dijmă la locuitor, încolo o cultiva 
întregă în bani. Der cum? Deși era o moşie lipsită, 
cu totul de braţe, avea în apropiere orașul. Călă- 
raşi şi circulațiune dilnică directă cu Bucurescii, 
deci dela natură era indicată cătră cultura vitelor, 
și o lăptărie era ca lumina sârelui reclamată, 
putend să trimâtă dilnic laptele dulce şi untul 
prosp&t la Bucuresci, totuşi arendașul se puse pe 
cultivarea întregei moșii cu cereale. 

Unde pe moşia aceea 5—6000 oi țigăi și mii 
de vaci nu erau prea, multe, ci indispensabile pen- 
tru a reduce spesele culturei, abia se căsiau ve
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„ea la vre-o 7—800 oi și 45 vite mari de prăsilă. 
Incolo arendașul avea, vre-o 400 boi de muncă şi 
vre-o 100 pluguri, căcă o lucra numai cu plugu- vile proprii, avea 56 maşini de secerat și legat, și 4 garnituri de maşini de treerat, Cumpărase 
mașini o mulţime și acum se uita ]a, ele, căcă nu 
avea ce face cu ele, și un capital colosal avea an. 
gajat în ele.... 

Deşi nu eram novice nici în ale agriculturei, 
și vădusem moşii mult mai mari, cele mai mari- din Europa chiar, totuşi trebue să mărturisim, că 
la vederea lor am rămas și noi uimiță: 41 sece- rătore de o singură sistemă şi dinti'un an, și 15 de alte sisteme, era ceva colosal. Spunându-i im- presiunea și părerea nâstră, dânsul ne răspunse, că prin ele a voit să imiteze pe Americani, și să 
întroducă cultura americană, în țeră!! — Dita ai voit să imiteză pe Americanii, cari nu esistă în realitate, dedre-ce în America proprietarii mici 
sunt aceia, cari întrebuinţeză multe mașini, fiind: 
isolaţi de altă lume în moşiile lor, dedre-ce acolo nu sunt sate, ci numai ferme, împrăștiate. 

A doua moșie, proprietatea unei case de binefacere, avea ca destre —  fundus instructus al 
moșiei — nici casă, nică cute, ci numai un șo- 
pron de lemn în doi stâlpi, evaluat în 40 lei, și o cârciumă constând dinti'un bordei în pământ, 
evaluată în 100 lei = 140 lei. Ea n'avea nică braţe, 
nică sat sâu cătune, ci numai 10—20 familii de 
tirlași. Arendaşul ședea în casă, cu chirie, la Că. 
lăraşi, căci moșia este în apropierea orașului. De 
cultivat o cultiva, aprope întregă în bani, cu plu- guri aduse dela munte (Comarnic) vro 40 pluguri, 
cari şedeau vro 4—6 săptămâni pe moşie, și cu 
lucrători ambulanți aduși din Bulgaria, pe timpul 
secerișului. 

Arendașul avea ceva mai multe vite, fiind-că
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avea și Balta, care nu.o putea ara: vro 200 boi 
de muncă, 50 vaci: de rudă cu progenitura lor, şi 
la vi”o 1500 oi ţigăi. Pentru adăpostul produc- 
telor, arendașul făcuse un adăpost uşor cu scân- 
dură, pe cari la cas de trebuință le lua, şi se servia 
de ele și la alte scopuri, &r pentru vite un saizan 
= un gard despre nord est din coceni de porumb 
și stuf, pe cari după espirarea arendei le ridică 
şi le ia cu sine, rămânând moșia în starea, în 
care a lăsat'o și dat'o D-dău. 

D'aci dela Baltă întors, am traversat cu tră- 
sura Bărăganul, trecând peste Ialomiţa, rîu), ca, 
să visităm alte moșii de peste Ialomiţa, în plasa 
Ialomița de jos. Arendașul avea 3 sfori de moșiă 
una lângă alta, și una dincâce de Ialomiţa, fiă- 
care de câte 600, 800, 1200 pogone. Ca destre 
moșiile nu aveau nimic, 6r arendașul își făcuse 
un mic arman în marginea satului celor 3 MOȘIi 
vecine, &r casa de locuit o avea în sat ca pro- 
prietate, și un grajd pentru 4 cai. Mașinele şi-le 
ținea afară în plâie şi sâre. După ce am umblat 
câte-un ceas şi jumătate pe fiă-care moșiă, în tra- 
pul mare al cailor, arendașul mă învită să plecăm 
la cealaltă moșiă a sa — a 5-a, — pănă la care 
însă aveam să mergem 8 6re cu trăsura. L-am 
mulțumit de ofertă și am rugat, ca să mă sestă 
la gara cea mai de-aprope — Țăndărei, — ca să 
merg la Brăila, și cealaltă moșie a dânsului va 
rămân s'o visitez altă-dată. 

In Brăila, drept răpaos şi recreaţiune, o de- 
peșă mă încunosciințâză, ca să las tote afacerile 
de-acolo la o parte și să merg de urgență cu alți 
solicitatori într'o afacere mai mare în Moldova. 

Cu cel dintâi tren am plecat deci cun mase 
arendaș în Moldova, la, Tecuciu, şi de-acolo cu 
trăsura, în sus spre Prut, unde dânsul avea nisce 
noșii în arendă, ca apoi de acolo după terminare
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s& trecem cu trenul în spre Târgu-Ocena, unde dân- sul avea și o pădure în esploatare, și zorul. era mare. 
: 

Noua mea cunoscință avea, în tovărășiă cu unii cu alţii, numai 18, adecă opt-spre-dece moșii mari în arendă, începând dela Craiova și pănă la Târgu-Nemţu şi Bârlad în tâte unghiurile şi regiunile ţărei, ca să fiă mai sigur de ele. Și cu 
tote acestea, acum o păţise, căci deși era om cu avere de mai multe miliâne, totuşi acum ajunsese 
în așa încurcătură și strîmtorare, încât câteva mii de lei jucau un mare rol la el. 

In Moldova pretutindenea pe la arendași și proprietari erau mai multe vite și mai frumdse, 
culturile mai curate, mai sistematice, conform obi- 
ceiului țărei, der casele și ecaretele pretutindenea 
în decadenţă și parte ruinate pe moşiile mari, și 
nimic făcut din nou. Și cu tâte acestea, deși în partea, locului porumbul se făcuse, era crisă mare în cereale din causa preţurilor scădute, crisă în 
lemne şi crisă enormă în bani. Stimatul meu cu- noscut acum, espirându-i arenda dela 3 moșii, a luat în locul lor una și bună, un domeniu în păr- tle Brăilei de 80,000 pogone cu 30,000 arătură 
şi restul Baltă. 

Timpul grăbind, m'am achitat pe deplin de 
misiunea încredințată, am mai făcut în cale și 
alte espertise și, întorcându-ne cu trenul accelerat 
din munţii Moldovei, a 5-a dimineţă eram în ca- 
pitală, după un turneu de sigur puţin obicinuit. 

Im o altă escursiune analogă, pe moşiile mană din părțile Brăilei, avui parte de a fi surprins de Crivăţ — ventul de NEE — în Bărăgan. Trei dile și trei nopţi ţinu teribilul uragan. Dinţii îţi clăn- 
țăneau în gură, din picidre trebuiai în continuu 
să scaperi, pentru-ca, să nu-ți amorțescă, ochii nu-i puteai deschide, din causa norilor de nisip pus în
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mișcare, care părea, că împreună cerul cu pămân- 
tul, vălătucii — un fel de plantă de stepă — erau 
mânaţi, ca fulgerul, de vânt peste șesul imens, în- 
vârtindu-se şi atingând unde și unde pământul, 
părând a fi nisce stafii, ce se scobor din văzdu- 
huri. Om și animal stă să s'ascundă în gaură de 
șerpe, numai să potă scăpa cu visța de teribilul 
Crivăţ. | 
„Vântul sta să te ia de pe piciore, să răstârne 

gări și șirile de paie, să răstorne vag6nele dela 
tren, pe care îl ţinea în loc, căci îi spulbera focul 
și aburul din cazan, și el putea circula numai cu 
mare anevoe și cu întârdiere de re întregi. Săr- 
manele vite stau flămânde ascunse în paie și nu 
le poţi scâte afară de loc, &r bietele oițe, sur- 
prinse pe câmp deschis, stau sgriburite cu câni 
şi ciobani cu tot într'o cufundătură de pământ, 
vesele, că nu le duce să le înece în Baltă. 

A merge asupra viscolului este absolut impo- 
sibil, după el este periculos, că ventul te ia de 
pe picidre şi nu te mai poţi opri, te tot duce de 
te prăpădesce; numai sub sent, adecă pieziş pe el, 
decă mai poți înainta și merge cu greu, altfel 
trebue să stai pe loc, dâcă nu viii să-ți pui viţa, 
în primejdiă. 

Și totuși pe întinsa câmpiă, pe vastele moșii 
NiCcăiri vr'un semn de cultură, nică o casă, nici 
un arbore, ori tufă sâu plantaţiuni, ci numai șirile 
de paie şi gările de pe linia ferată mai amintesc 
ceva a cultură. Omeni fârte rar întâlnesci câte 
unul. Pe o moșiă de 8000 pog. de pe lângă Ianca, 
îmi spunea arendașul, că după-ce cu mare anevoe 
a căpătat moșia pe 10 ani în arendă, a trebuit să 
facă cladiri mai bune, din scânduri, ca cele de 
păn' acum, după ce predecesorului său “i sa dă- 
rimat grajdul sub povara zăpedii şi i-a omorit vro 
80 boi, încât tâtă lumea s'a înfiorat de numărul
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și mulţimea, cadavrelor, ce zăceau r&sturnate lângă 
linia ferată. In casa lui de scânduri, vântul te 
sufla în de-ajuns pentru a-ţi face ventilaţiă, '€6r 
vitele steteau: seriburind de fig în grajd şi la. 
paie. Și totuşi noi am mers pe acea vreme pănă 
în marginea apei Buzăului, la capătul moșiei, apoi, 
trecând peste linia ferată, pe alte moșii, şi a 3-a, 
di sera am ajuns la, gara Cireş. Pe una din moșii 
fugise arendașul și lăsase proprietarului în urma 
sa, pe o moșiă de 5000 pogâne, o şiră de paie, 
o mașină de treerat vechiă și fără locomobilă, și 
alt nimic. O cârciumă lângă gară forma zestrea 
moșiei, 

Suterințele de 3 dile cu Crivăţul şi desilu- 
siunea cu bogăţiile moșiilor în Bărăgan tocmai 
mă& dispusese forte bine, ca să ascult în tren plân- 
gerile unui arendaș grec, că acum nu mai este 
de trăit pentru arendași, că sârmanii arendaşi n'au 
să-și mai bată capul cu cultura moșiilor, că agri- 
cultura nu mai menită considerare și alte de fe- 
lul acestora. Răspunsul, ce l'a primit, îl va ţine, 
cred, multă vreme în minte. | 

Der să lăsăm pe cei mari lao parte și să 
ne întorcem la cei mai mici, cu moșiile mari și 
mijlocii. 

In scopul acesta vom lua d. es. jud. Buzău, 
unul din cele mai bogate, variate şi bine condi- 
ționate, nu ca judeţele Ialomiţa, Brăila ete. Bu- 
zăul are munţi cu pădură ȘI pășuni renumite, are 
ape, fânaţe și pășuni îmbelșugate atât la munte, 
cât și la câmp; are cariere de petră pentru: 
construcții, a avut vii. Incât; pentru populaţiune, 
el este bine populat, căci pe tote văile sale sa- 
tele sunt forte dese — în coline satele şi viile se 
țin lanţ una de alta. — tot cu locuitori moșneni. În ce privesce proprietatea, are proprietate mică, mijlociă și mare. Proprietatea mică a moșnenilor



  

este de câte 100 pogâne — între 50—100 pog. 
-— apoi vii, obraţii cu pomi. Peste linia ferată, 
cam pănă la 15—20 km. depărtare de ea, sunt 
tot proprietăţi mijlocii, sub o miiă de pogâne, de 
câte 2--3—400 și 5—800 pogâne. 

De acolo înainte sunt moșiile tot mai mată; 
cu cât te apropi de estremitatea judeţului — cam 
dela 20—40 kim. depărtare, — moşiile sunt între 
2—4000 pog., 6r la estremitate sunt tot de atâtea 
decimi de mii pog.: Largu 12,000, Pogânele 
30,000 Macoveiii 50,000 etc: 

Ca cultură și instrucţiune, Buzăul are semi- 
nar deja de pe la 1830 şi acum are şi gimnasiu, 
mai multe șcâle primare de băieți și de tete, deci 
era un centru de lumină înaintea multor altor 
orașe. 

Ce are adi însă ca resultate ale culturei: în 
oraş două cafenele chantante, 6r la țâră pe cele: 
mai multe din moșidrele acele frumdse nu esistă 
nică curte, nică casă, nimic. ? 

Causa. e, că pe toţi cârciuwmarii din Buzău ȘI 
Mizil îi găsesci adi tot-odată şi ca arendași Şi es- 
ploatatoră de moșii, pe altul cu 2—3—5. Un bor- 
deiu în pământ și o șiră de paie este tot rostul 
lor — anul acesta aci, la an în alt loc. Instalaţii 
nimic, vite de muncă 2—10 boi la, moșiile între 
200—2000 pogâne, vite de prăsilă de loc, afară 
de câteva, oiţe. 

Omenii cu ceva stare, în loc să-și îndestreze 
moșiile și proprietăţile lor, le neglig, le lasă în pă- 
răginire, și iau alte 5—6 —10 moșii mari în arendă, 
ca să nu facă și să nu sacrifice pe nici una nimic. 
Unul din ei îmi spunea, următorele: 

Acum doi ani (1892) am câștigat după două 
moșii — a mea și una dela stat — 150,000 lei be- 
neficiu net, și nu m'am mulţumit cu el, am voit 
s8 fac milionul. M'am dus în Buonresci 'mi.am



ipotecat moșia la Credit, m'am dus la alţi 2 ban- 
cheri, și unul "mi-a deschis un credit de 20 iii 
lei, altul de 30 mii și am concurat la alte 5 Moșii. 
Pe una, care a fost cu 20 mii arendă anuală, eu 
am dat 30 mii; pe alta, care era arendată cu 34 
mii; eu i-am supra-ofertat și am urcat!o peste 70 
mii, cu fonciera îmi vine la 77 mii. In total am 
adunat vro 9000 pogâne. Cât sa simţit crisa, 
bancherii "mi-au denunţat creditul. Acum câte 
moșii, atâtea sechestre, ba câte 2—3 pe alța. Cei, 
cari erau şi treceau de mai solidi şi mai bogaţi, 
aceia erau mai r&u încureaţi, de nu sciau unde le 
stă capul. 

Și acesta când? In primul an de crisă, după 
ce cu un an și doi mai nainte, arendaşii vânduse 
chila de grâu cu câte 90—100 lei și realisase be- 
neficii însemnate. 

Acsstă licitare și supralicitare la moșii, din 
partea, unor Gmeni, cară nici habar nu au nici de 
agricultură, nică de cultura mare, nică de cea mică, 
numai în favorul agriculturei şi trei nu este, căci 
în nică întrun cas arendașul nu rămâne de pa- 
gubă, ci cel mult proprietarul şi cu deosebire ță- 
vanul. Tote în capul ţăranului se sparg, care nu 
se pote mișca din localitatea lui. Am visitat aprope 
tâte moşiile dela câmp ale judeţului Buzău, dar 
mi-e groză să-mi aduc aminte de starea moșiilor, 
satelor şi țăranilor de pe ele. Tot așa şi în ve- 
cinatul judeţ al Rimnicului-Sărat, în Ilfov şi Vlașca, 
ete. Acolo făcui cunoscinţa unui arendaș, care 
avea 2 moșii în arendă de câte 1000 pog. fiă-care, 
șI o pădure în esploatare. Stetea de 15 ani deja 
în acea moșie, și mie 'mi era frică să stau în casa, 
lui pănă voiii serie un raport, ca să nu se dărime 
casa pe noi. De sigur un model de cultirator. 

Cundscem un alt cas drastic din jud. Romă- 
nați, — o mare moșiă a statului, ce s'a, împărțit în
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loturi mică. Pănă ce era întregă, vo 5000 pog,, 
era arendată cu câte 5 lei pogonul; după împău- 
țire, arendându-se pătrimea din nou, nisce cârciu- 
mari din Caracal, cari aveu la activul lor 30 ani 
de cârciumărie, o ridicară pănă la 25 lei pogonul, 
şi se confirmă asupra lor. Indată după intrarea 
în moșie, ei deschiseră 5 cârciume nouă în comună 
pe lângă cele 2 vechi deja esistente, în total 7 
cârciumi întrun sat mititel. Şi apoi s8 nu facă 
marii cultivatori educațiunea, şi ridicarea morală 
şi materială a ţăranului?! 

„Se va dice pâte, că acesta era cus isolat, în- 
tun an de crisă teribilă, când nu sa făcut nici 
grâul și nici porumbul și arendașii au îndurat pa- 
gube colosale în avutul lor. 

Der tocmai aci este cangrena, ca să fie cu 
toții ruinaţi la prima crisă, după ce v'o 6 ani 
înainte avusese ani forte mănoși și erau și preţuri 
mari la producte; vindâu chila de grâu cu 100 lei 
și mai mult, şi nică unul dintre ei să nu aibă ni- 
mic reservă. Apoi în privinţa pagubelor ce pre- 
tind a le fi suferit să stăm puţin la îndoslă şi 
să judecăm din ce constau aceste pagube. Dânșii 
socoteu pagubă neivirea câştigurilor, ce puteu să 
le aibă. Însă dela pierderea beneficiului şi pănă 
la pagubă este o deosebire însemnată. Pierderea 
reală a fost sămînța, arenda pe un an și dobânda 
garanţiei, adecă a două câștiuri. Sămînța la ra- 
piță şi porumb nu a representat o sumă prea în- 
semnată, er statul, și cei mai mulţi din proprie- 
tară i-au amânat cu plata arendei încă, pe un an, 
în contul garanţiei arendei asigurate pe un an. 

Că au pierdut munca? Apoi dânşii au con- 
tinuat de a vinde rachiu, stambă etc. în oraș, alţii 
a pleda procese înaintea tribunalelor sâu ca fane- 
ționari și deputaţi, în ocupaţiunea, lor principală, 
aşa că munca ei 'nu au nerAnt-a: a Amanilaz Ia
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dela moșie încă nu, fiind-că nu au Gmeni. Apoi 
ce muncă au pierdut cu rapița şi cu grâul pus cu 
sapa în porumb, pentru care nu au arat şi nică 
grăpat, s6u pentru grâul şi porumbul dat în dijmă? 
Ori pentru grâul sămănat în o brasdă, și porumb, 
pe care li le-au făcut ţăranii în locul păşunatului, 
s6u ca adaus al pământului pe care li lau dat lor 
cu dijmă. Secu decă arendașul s'a, ocupat numai 
cu agricultura şi a avut 5—6 moșii în arendă, în 
al căreia cont să pună munca lui — căci nu o va 
pune la fiă-care întrâgă. Spese cu reparații și cu 
usagiul de mașini și unelte, cu bole de vite nu 
au avut, neavând de acestea. 7 

Evident deci că perderile nu erau atât de 
mari seu de grozave precum susțineau dânșii şi 
făceau pe lume să credă, și vorbeau pe întrecute 
de deci şi sute de mii de lei. 

Perderile aceste ale lor au fost mai mult 
închipuite, decât reale, precum este închipuire, că 
ei fac cultură pe moiii. 

, VIII. 

Moșneni, Răzeși și Ț&ţani ohabnică. 

S8 trecem acum la partea cea mai importantă 
a populaţiunei române, care de sute de ani tor- 
m€ză razimul cel mai tare al populaţiunei și ţ&- 
rilor române — moșnenii și răzeșii. Ea locuesce 
pe ambele versante ale munţilor Carpaţi, dincâce 
și dincolo de munţi, cu aceleași instituțiuni, cară 
au supraviețuit tote epocele de gloriă şi cataclis- 
mele, ce au venit peste poporul și ţările române, 
şi au resistat și reînviat cu aceeași splendore, ca, 
și fenicele din cenușa sa, 

Cele mai mană fapte și r&sbâie plorisse sunt
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strîns legate de instituţiunea, moșnenilor. Res- 
boiele lui Ştefan cel mare, lui Iancu Huniade, a 
unui Pavel Chinez, a unui Ştefan Mailat sunt 
strins legate de instituţiunea moșnenilor ȘI răze- 
şilor. Tot-duna decăderea socială şi materială a 
moșnenilor a atras după sine decadenţa, poporului 
și a țărei. Perderea autonomiei eneziatelor ŞI mi- 
cilor republice române de-alungul pâlelor Carpa- 
ților din 'Transilvania şi Băvat atrase după sine 
ruina totală a ţerei în seculul al 16-lea şi al 17-lea,— 
în Moldova şi Muntenia în seculul al 17-lea și 18-lea. 

Și nici că se putea alt-fel — cu o populaţiune 
băștinașă număr6să, cu satele dese, unde casă se 
înşira lângă casă, 6meni cu stare materială inde- 
pendentă și tot-odată fără mari pretenţiuni faţă, 
de societate. 

Deja din depărtare satele lor drăgălaşe şi în- 
tinse de-alungul colinelor, cu case frumuşele aco: 
perite de pomi, îţi spun, că acolo populațiunea 
trebue să stea mai bine materialicesce, că acolo 
ea nare saștepte nici diua de plată, nici nu o s'o 
vedi cu tăgârța subsudră, ca să se ducă să îm- 
prumute și ceră de-ale mâncărei. Tot-odată cen- 
trele mari ale moşnenilor sunt strins legate de un 
ram de bogăţie și producțiune al ţărei. Cele mai 
renumite vii și podgorii ale ţării sunt în mânile 
lor. De aceea este bine, să ne dăm puţin sema de 
situațiunea lor morală și materială. 

Noi am visitat atât satele moșnenilor din Mun- 
tenia, cât și ale răzeșilor din Moldova în diferite 
districte și plaiuri. In judeţul Buzău cam din drep- 
tul Mizilului am visitat tote satele dela pâlele co- 
linelor de-arândul pănă peste Focșani înainte, şi 
apoi cele de pe diferite văi și plaiuri. Situaţiunea 
lor materială nu am putt-o numi tocmai strălu- 
cită. Condiţiunile lor de traii sunt cu mult mai 
rele ca înainte.
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Moşnenii din coline sunt atât agricultori, cât 
și cultivatori de vii, &r cei dela munte, de pe di- 
terite plaiuri și văi, unde poma nu se mai câce 
şi nici grâul de tâmnă nu se face, acolo obraţiile 
cu pomi, în special cu pruni, fabricaţiunea ţuicei 
și cultura vitelor este ocupațiunea și isvorul de 
căștig al moșnenilor. 

Deși moșiile lor dateză din timpurile întune- 
cose ale evului mediu, totuși ele, cu tâtă sporirea 
enormă a populațiunei, au rămas ea întindere încă 
destul de însemnate, ca să asigure bunăstarea 
și independența materială ga familiei, de ori şi 
cine, și să permită familiei şi Gre-care lux şi o 
vi6ță mai comfortabilă, decât a unui țăran ordi- 
nar. Mărimea lor medie, după cum am putut să 
ne dăm noi s6mă, este încă între 30-——100 po- 
gone, apoi fiă-care moșiă este compusă din loe 
arabil, fenaţe, pășune, pădure și-și are și via stu 
obratiile cu pomi roditori ale ei. Deci pe un ast- 
fel de proprietar nu-l putem numi țăran în stric- 
tul înțeles al cuvântului. Și apoi și ei sunt Gmeni 
cu Gre-care cultură, căci toți au învăţat carte, pe bărbaţi îi găsescă pe unii, mai'cu dare de mână, 
ca, arendași de moșii mici și mari, pe alţii ca an- 
treprenori, funcţionari în diferite serviciuri publice 
și private, pe fiii lor ca oficeri în armată ete. In 
casele și instalaţiunile lor găsesci Gre care com- 
fort şi pănă la un punct Gre-care chiar ȘI lux. 

Și totuși nu este ceea ce ar trebui să fă, şi 
multe lucruri te impresionsză și ating neplăcut la 
dânşii. Nici starea, materială, nici cultura nu le 
lipsesce. Ceea ce lipsesce este spiritul de asocia- 
țiune și evoluţiunea naturală a, gospodăriei. De-o parte tote creaţiunile și cuceririle nouă ale luc- sului și modei, âr de altă parte curtea neîngri- 
jită, plină de burueni, instrumentele de muncă 
primitive și archaice, vitele pipernicite de fome x. 
CI OV RACiLl3c
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Ca agricultori și muncitori de pământ nu 
sunt de loc mai buni, decât ț&ranii, și apoi fac 
un lucs mai mare, decât mulţă dintre arendaşi. 
Nici cultura mare, nică cultura mică la, dânșii nu 
e pe deplin desvoltată, aşa cum ar trebui să fă. 
Apoi moșiile sunt deteriorate prin desele împău- 
țiră, au ajuns mai tâte să fiă în sfori și curele 
înguste de câţi-va, stânjeni, și lungi de deci de 
chilometri, cari nu permit dela sine o cultură și 
folosire raţională a pământului. Pășunele și f6na- 
țele lor de cele mai multe-ori sunt devastate prin 
petrișul şi prundul adus dela d€l, pădurile distruse. 

Vitele moşnenilor sunt tâte de taliă mică și, 
fiind iernate afară, sunt pipernicite; folosul din 
ele este forte mic, neînsămnat. Ei se radimă şi 
adi cu vitele lor esclusiv în pășunea naturală, pe 
când acesta nu mai esistă la dânșii de loc. Cultura, 
lucerngi, trifoiului și sparcetei, seu a altor plante 
furagere, sunt pentru dânșii lucruri necunoscute. In 
lipsa de pășune în munţii și colinele lor, unde au 
ocasiune, le duc la păşune la șes şi câmpiă, even- 
tmal și mai departe, de le învoese pentru vărat 
acolo. 

Iotreg șesul Călmățuiului este ocupat vara de 
vite muntene și vin locuitorii dela munte, ca, să 
facă fân acolo. In munţi, pe delurile și văile lor, 
din causă, că și ei și toştii clăcași au grămădit 
vitele la pășune, &r ţăranilor li-s'a dat, după le- 
gea rurală din 1864, drept pășune câstele și po- 
vivnişurile cele mai tari, prin âmblarea vitelor 
pe ele și prin devastarea pădurilor s'a pus în miș- 
care întreg pietrişul și țărîna, încât din causa lor 
sunt amenințate mai multe sate în esistența lor. 
În multe locuri vin bolovanii şi pietrișul peste ele 
dela deal din moşiile proprietarilor, cari și-au de- 
vastat pădurile și desvălit piscurile, și cele mai 
frumâse pășuni şi fânațe au fost îneropate snhb
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Ca, cultivatori de. vii încă nu au de înregis- trat un singur progres măcar, conform cerințelor timpului. Ei nici unul nu au măcar pivnițe, cât de simple, ci ţin vasele cu vin seu sub cerul li- ber, su sub un șopron deschis, ferit numai da plâiă.. Crama, și pivnița lu, dânşii este tot una, ace- lași șopron, ori curtea. Am avut să cotesc și eva. luez sute de vase cu vinuri la vre-o 50—60 de 
cultivatori de vii, şi abia la 2 inși am găsit piv- nițe sistematice, încolo tot nu mai șoprâne de gard, deschise, și vasele espuse la temperatura esternă a aerului. 
“Vinul arare-oră să-l țină ei un an—doi, seu mai mult, ca să-l fermenteze și trateze, și dânșii să tragă beneficiul principal. Cei mai mulţi dintre ei îl vând și desfac îndată ca must, și beneficiul principal îl trag alţii, — cârciumarii și speculânţii. Decă ar esista reuniuni de credit şi economii în- tre dânșii, cu convenizi sociale și bănci de ajutor reciproce, ar pute face mult. | 

Cei din judeţele Prahova și Buzău au pier- dut viile cu desăvârșire, şi pretutindinea am găsit cramele și antalele g6le; cei din Rimnie şi Putna le mai posed încă. Buzoienii singuri dic, că ei au trăit ca în sînul lui Avram pănă ce aveau viile, der prin ivirea filocserei ei au pierdut ramura, principală de căștig şi avuţiă, 
"În vestitul oraș Odobesci, cu viile sale atât de: renumite, am avuţ să iau la unul vre-o 40 vase de vin alb și negru şi rachiu - de tescovină. El era proprietar și arendaș de vii, avea 6 po- 

gone de viiă proprietate şi 32 Pog. viiă în arendă. Mai avea și o moșidră în arendă, făcea şi agricul- tură. Și totuși pivnița lui cu vinuri era ca la 30 em. săpată în pământ şi drept acoperiş nisce scânduri aruncate peste vase. Curtea era plină Sa 0
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de alte vase gâle, la 500, pe cari gicea, că cu 
doi ani înainte le âmpluse tâmna pe tote. 

„ Indignat .. de, spectacolul, ce mi-se înfăţișă 
înaintea ochilor, nu mă putui reține, fără să nu-l 
apostrofez și să-i die cuvinte tari, că la el nu e 
lipsă şi neavere, s6u. nesciințţă, ci e ceva mai 
mult, la. care Românul îi qice: caliciă. 

Acesta este tabloul general în podgorii, la 
Odobescă etc,, ca și la Nicoresel. Și nu că ar 
lipsi esemple vii şi escepțiuni onorabile între 
denșii. Am găsit o frumâsă pivniţă și vinuri bine 
tratate la Gura-Săratei, er pivnițele d-lui Fotin 
Robescu dela Focșani am pierdut; ocasiunea de 
a-le pute cerceta. In Focșani esistă și. o companiă 
streină, care adună. vinurile dela Români, le tra- 
teză. raţional în pivnițe mai sistematice și face 
bune afaceri. 

La.cei de pe plaiuri ȘI din munte, unde nu 
mai reușesce viia, este importantă, cultura de 
pruni pentru fabricaţiunea țuicei, der și acesta, a, 
dat și dă pe fiă-care an înapoi din causa devas- 
taţiunei . grădinilor și plantaţiunilor prin petrișul 
ȘI, 'polovanii, ce vin din sus dela deal. Afară de 
prună, alte. pometură și pomi de soiii nobil nu 
esistă, decât câță-va, caiși, persecă, nuci, prin vii. 
„Anul trecut, dela Octomvre înainte, am âm- 
blat, pănă la anul nou, prin satele muntene şi 
prin podgorii, ca să găsesc nisce mere să cumpăr 
pentru. casă; m'am adresat la primari, notari etc. 
și am recurs și la alte persâne cu influință, der 
nu am putut găsi. Răspunsul unanim, ce lam 
primit” din tote părţile, a fost, că locuitorii cul- 
tivă puţine fructe pentru masă, şi fructele, ce le 

„produc, le vând îndată, în târgul dela Drăgaica ; 
nu le păstreză pe iernă, fiind-că nu au unde. 

Tot asemenea mi-a mers și cu căutarea de 
Aniere, de care încă voiam să cumpăr, der n'am
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putut găsi nicăiri; numai: în un singur : sat “am vădut la un țăran 4—5 stupi, încolo absolut; nică unul, deși regiunea, cea mai potrivită pentru ei ar fi toemai colinele și plaiurile. .: ce 
Grădini de pomi roditori nu am întâlnit nicăiri, afară de 3—4 proprietari mari, cară: aveau şi grădini frumușele. Prin sate nicăiri un pom ro- ditor, ci numai salcâmi și sălcii, s6u buruieni, 

Grădinile la ţărani nică că sunt închise su des. părțite de curte, ci la olaltă portă numirea, de: bătătură. Decă are împrejmuire, apoi aceea este mai des un șanț adânc seu nisce burueni, că gard viu. Sa 
Grădini cu pomi roditori frumușele am găsit 

tocmai acolo, unde nu te-ai aștepta, în Bărăgan. In comuna Şocariciu (Rimnicul Sărat), unde po- măritul li-sa fost impus ţăranilor de cătră pro- prietari cu torța, adi emuleză ei între dânşii. Am săsit o grădină de vre-o 5 pogâne de tâtă fum. 
seța și bine întreţinută în mijlocul Bărăganului, în apropiere de gara Ghimpați, pe moșia unui moșnean din comuna Poiana. e 

Acestea au fost singurele grădini,. ce am întâlnit pe la ţărani în drumul, ce am făcuţ, Incole prin sate numai salcâmi, sălcii și .une:ori și plopi frumoși. e ae 
Moșnenii dela șes, de pe apa Teleormanului, 

Vedei, a Ialomiţei ete., deși moșiile lor nu au fost distruse de pietrișuri și ţărână venită din altă parte, 
totuși și ele nu sunt prea de laudă. i 

„ Păşunile și. fânaţele bogate de luncă au fost ocupate de case și sate, sâu de. păduri prin se- minţa adusă de ape. Totuşi și. pădurile lor sunt distruse și devastate, sunt mai mult mărăcinetură - și zăvoe, decât păduri de valdre, Moșiile apoi sunt greu de căutat, din causa lungimei lor dis- proporţionate: Am doi, șese, dece stingeni moşiă,
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stîngenul de câte 8—10,pogone etc. — Acâsta o 
audi în tote părţile la,moșneni. Fiind moșia dată 
în curea și sforă ângustă. și lungă, el nu o pote 
folosi nici cu vitele, nici cu plugăria.. Apoi ei nu 
au pe văile lor. nici căi ferate și de 'multe-ori nică 
șosele împetrite, deși :sațele lor sunt forte dese, 
încât din causa acestora ei cu greu pot lua con- 
curența 'cu arendaşii. .. ;; 

De. moșneni și .razeși: sunt mai apropiaţi ţă- 
ranii- ohabnici cu, moşiile lor habnice. 

Cunosceam în: Transilvania mai multe (6) co- 
mune românesci .cu..numirea de Ohaba în tote 
colțurile ţărei, fără să pot afla significaţiunea 
acestei numiri și veehi:instituţiuni românescă. Pe 
malurile. Borcei, în. Ialomiţa, era să găsesc prima 
dată esplicarea, ei. In comuna Rosetti-Volnași am 
avut de-a face cu.primul țăran ohabnic. 

Aică 6răși găsim un frumos fel de proprie- 
tate țărănescă, cu locuri de arătură, fânaţ, pășune, 
vii etc. . „ aj 14, | ” 

Ca, întindere, moşiile ohabnice erau mai masi, 
decât, cele după legea, surală din 1864. Ele erau 
la început de 30—40—100 pog. şi cu tâtă împău- 
țirea ulteridră, ele.țot. și adi, după o sută de ani 
aprope, sunt mai..mară, ţăranii mai bine situaţi 
materialicesce, decât foștii clăcași. 

- Moșiile ohabpice.nu: sunt nici în indivisiune 
ca cele ale moșnenilor şi razeşilor, nică gravate 
de legea inalienabilităţii, ca moșiile clăcașilor; ei 
le pot împărţi, vinde, închiria ete. Sate de ţărani 
ohabnică se găsesc. în șir, unul lângă altul, dela 
Călărași pe Borcea în jos, ca şi pe Dunăre în sus, 
apoi Ialomiţa ete.; ; 

Deși situaţiunea. materială a ohabnicilor este 
velativ mai bună, decât a foștilor clăcași împro- 
prietăriți după.legea rurală din 1864, totuși și pe 
ei îi esploateză în de-ajuns arendaşii cu păşunea.
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pentu vite, cu plutele și podurile âmblătâre, peni- 
tru trecerea vitelor în baltă. Pe multe imoşii oxă 
trebue să plătescă fiăicare familiă câte 40 lei pe 
an pentru pod, ori să plece din comună, căci fără 
vite ea nu pote trăi: și, afară de baltă, nu: âre 
unde le ţine. ii o 

Prin satele lor am 'v&dut case din gard mai 
trumușele, grădinile închise şi cu pomi roditor, 
la unii şi coșuri cu albine, economiă întinsă de 
vite cornute, cai, oi, porci, — porci de baltă, pe 
cari îi îngraşă cu rădăcini și pescă. Vitele le ţin 
și ierna la pășune în baltă, și numai cânâ zăpada, 
este de tot mare le hrănesc cu paie și fân uscat. 
Decă apa și ghița surprinde vitele în baltă, atunci ele se refugieză pe grînduri și grădiști, și “stau 
acolo mai multe dile fără hrană, pănă trece inun- 
dațiunea, seu le pot -scâte, oră că le duce apa. 
De trecut le trec de mai multe-ori cu înotul prin- 
tre sloii de ghieţă. In anul present au fost duse 
de apă deci de mii de vite mari şi mici, și toță 
locuitorii dela Baltă au suferit perderi conside: 
rabile în avutul lor. : i 

Din causa regimului primitiv, vitele lor nu 
au 0 valdre intrinsecă deosebită, căci ceea ce căş- 
tigă ele vara, perd icrna și pe timpul inundaţiu- 
nilor, când trebue să rabde fome cu săptămânile. 
Și totuși cultura vitelor a pute lua aci o desvol- 
taxe enormă și formarea de lăptării mari ale aso. 
ciațiunilor ar fi lucru evident ca lumină srelui, 
de-6re-ce pe Dunăre esistă o cireulaţiune. de vase 
forte intensivă. | 

| TX. 

„: Mocanii. |. 

Să trecem la acea classă de Omeni, cari 
prin bogăţiile 'ei, prin asociaţiunile și modurile
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de căştig, prin vieţuirea ei în două ţări, atrasese 
de timpuriu atenţiunea și admiraţiunea, străinilor 
asupra ei, și era unul din popârele cele mai cu- 
ri6se din Orientul Europei, — Mocanii. Să vedem 
pe acei Mocani, cari, ca mari cultivatori de vite 
și ca peregrini în diferite ţări, bucurându-se pre- 
tutindenea de mari scutiri şi favoruri, după fo- 
l6sele reale, ce ei aduceau fiă-cărei ţeni în tra- 
ficul internaţionat de producte, — să-i vedem, 
ce au fost și ce sunt astădi. 

Vom începe cu autorii străini mai vechi, 
Astfel preotul Lucas I. Marienburg în Geografia, 
marelui principat al Ardelului (I pag. 34) dice: 
„Ich kenne gemeine Walachen in den sogenannten 
Sieben Doârfem bei Kronstadt, die Schafheerden 
von mehreren tausend Schafen besietzen“ („Cunosc 
Valahi de rând în așa numitele Săcele de lângă 
Brașov, cară posed turme de câte mai multe mii 
de oi), 6r Sulzer ne spune, că în anii 1780— 
1781 au iernat peste 500,000 oi în Valachia, 6» 
în anul 1772 au plătit contribuţiunea după 591,210 
oi, deși oile țigăi nu erau supuse la birui. 

Pe acele timpuri nu numai oile, der şi un 
mare numer de vite cornute și cai erau în po- 
sesiunea Mocanilor. Mocanii cu ciredile şi her- 
gheliile lor, de mii de capete, ce le aduceau în 
fiă-care an din principate, hotărau preţurile vite. 
lor în bElciurile mană de ţeră dela, Brașov, Sibiiu, 
Clușiu, Arad, Timiș6ra, Seghedin, Dobriţin ete. 
Modul de -a prinde caii şirepi cu arcanul, era 
un obiceiii particular al lor, şi dela ei Pau luat 
Ungurii. 

Der să lăsăm pe înși-și Mocanii să vorbescă 
și să spună despre averile și bună-starea lor ma- 
terială. Unul dintre ei, anume Tipei, dice într'o 
broșură textual următorele: „la leatu 1840 avea 
unul dintre Seceleni. anume Cosma Proza 8AN
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iepe la herghelie, cea mai bună rassă de 15 
pumni; apoi avea Radul Țiţei herghelie, şi Pa- 
raipan tot asemenea, Neculaie Popa Şorici 300: 
fiul său Sandu Popa Şorici, la "Bordu ani: pe 
Borcea arendaș, și astădi mai are încă rassă bună“ 
ete. Toţi vorbesc despre Niţă Muscalu, care ajun: 
sese cu numărul cailor din herghelie peste : 900, 
și dimineţa, și sera se ruga cu nevastă-sa -cătră 
Dumnedeu cu cuvintele: — „O miiă, Domne, o 
iniiă !“* — voiau să atingă numărul cailor de 0 
milă. | 

Deci sute de capete de cai, mai multe sute 
de vite cornute, 2—5, 10—20 mii de 0i, — 
acestea erau averea, fruntașilor și bogătașilor între 
Mocanii seceleni. Erau între ei nu numai Gmeni 
cu averi însemnate, der şi cu o esperiență în- 
delungată, transmisă din moși şi strămoşi — era 
și la dânșii ceea ce dic Prusiacii veritabili despre 
sine: „In Ostpreussen ist ein jeder ob Vornehm 
oder Gering mit dem Halfter in der Hand ge- 
boren“ — adecă fiă-care este născut cu fiâul în 
mână. | | 

Ce sunt însă astădi Mocanii? | 
Am afirmat mai sus, că ei sau împărţit în 

două grupuri: în Mocanii boeriţă, pe cari i-a 
numit Mocanii baroni; aceștia fac pe aristocrații, 
și alţii, cari s'au întors din Dobrogea cu bâtsle 
înapoi, în urma pierderilor avute din causa Car. 
ciagului. aa 

In loc de a desvolta meseria, părintescă; : în 
care ei aveau bune esperienţe și un material 
ales în ciredile și turmeie lor, și în loc da a-le 
perfecționa pe basa împărţirei inuncei și a spi- 
ritului de asociaţiune și progres al timpului: mo- 
dern, — ei le-au părăsit și negligeat în mare parte, 
și Sau aruncat în arendi de: moșii și în agri- 
cultura mare de aci, — și acâsta li-a. fost peirea
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lor ca individualitate și ca categoriă deosebită 
de Gmeni. In lucs şi politică ei au căutat să imi- 
teze și concureze. cu marii proprietară și cu fa-. 
miliile aristocratice d'aci,. şi prin aceea și-au 
mâncat mare parte din averile căștigate de pă- 
rință. Să | 

In agricultură, Mocanii nu au întrodus nici 
cel puțin sistema de cultură usitată la țăranul 
român din Transilvania, care tot era mai bună, 
decât a arendașilor daci; din contră, ei au adop- 
tat sistema arendășâscă a arendașilor greci, au 
cuprins deci de mii de pogâne unul, ca să le cul- 
tive fără de mijlâce. In anul espirat apoi aprâpe 
toță aveau sechestru pe vite și pe puţinul, ce aveau 
pe moșii. | 

In drumurile şi espediţiunile mele, multe 
sălbăticiuni și pustietăţi am vădut, der nicăiră 
n'am găsit așa sălbăticiune şi pustietate, ca, pe 
domeniul lui Toma, Petcu, a axrchimilionarului 
dintre ei, — pe drumul dela Jegălia de pe 
Borcea, la gara Marculeşti, — unde pe o distanță 
de vre-o 60 klm. n'am întâlnit altă vietăte, decât 
4 vulturi mari de miei, Gypattos Darbatus, cât 
nisce viței: de bivol de masi, cari răpesc cârlanul 
şi midrele de un an și se ridică cu ele în nori. 
Din 10 tîrle, ce au fost pe acea moşie, 8 s'au 
împrăștiat, fiind-că nabobul n'a voit să învoescă 
1 vită mare la pășune fără 10 lei în acea sălbă- 
ticiune, pe când tacsa celuilalt axendaș era de 
7 lei; 20,000 pogâne îi rămase nearate şi necul- 
tivate, „grâu pentru ciocârlii“, cum dicea dânsul, 
și unde a arat, a arat și drumurile. Așa era pe 
moșiile Jegălia, Dichișenca și altele la T. Petcu, 
care se dice, că are peste 100 mii pog6ne, și nu 
mult mai bine la alţii. | 

„Der să nu cerem 6menilor ce nu au și nu 
pot ave: agricultură raţională şi sistematică. Să
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vedem cum stau în cultura vitelor, în afacerile,; 
cari din moşi din strămoşi le-au avut ca ocupa. 
țiunea lor de căpeteniă. Vom indica. aci numărul 
vitelor, găsite la dânșii pe vre-o câte-va moșii 
cultivate de Mocanii săceleni, așa cum le-am gă- 
sit: Pe moșia Jegălia la circa 80,000 pog. vre-o 
140 vite cornute în total și vre-o 2—3000 oi; pe 
moşia Lichireşti la 12,000 pog. 120 boi de muncă, 
80 vite de prăsilă și vre-o 2000 oi; pe moșia Mi- 
chăilești — proprietate de plătit în rate — la 
2400 pog. 22 boi de muncă, 26 vite cornute şi la 
1800 oi; moşia Mânzu de 4500 pogâne: 40 boi 
de muncă şi 45 vite de prăsilă; pe moșia Nămo-: 
l6sa, de 9000 pogone întindere: 140 boi de muncă, 
vre-o 180 vite de prăsilă, vre-o 20 cai și vre-o 
400 oi. ME . 

In schimb însă, am găsit și la proprietarii 
indigeni, cari își cultivă ei înși-și moșiile, vite 
pote mai numărâse și mai bune, decât la, aren- 
daşii mocani, ea d. es. pe moşiile Cazotta (Bu- 
zău), Negrilesci în Tecuci la 6000 pog. 160 boi 
de jug rassă de Moldova, 100 vaci fătătore, vre:o 
50 vite de prăsilă, vre-o 30 cai: pe moșia Po- 
locin (Tutova) la cirea 2000 pog. 70 boi de muncă, 
vre-o 45 vite cornute de tamaslic și vre-o 530 oi. 

Mocanii noștri nu mai ţin vite ca înainte, 
fiind-că, dice dânșii, nu mai renteză. Și totuși în 
anul trecut îmi dicea un arendaș grec de pe la 
Brăila, că singur dia a fost aceea, care n'a dat: 
greș, — căci dela o die el a avut câte 12 lei be- 
neficiu brut. Intre 10—12 lei venit de capăt de 
Gie, mi-au afirmat și alți arendași și Mocani. Cu 
alte cuvinte, dia își plătesce încă în fiă-care an 
prețul ei, căcă părechea de oi se vinde cu :20— 
30 lei. : 

Mulţi dintre Mocani au desfăcut vitele și 
le-au redus pentru a se pute întinde în moșii, er
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alții au pierdut și vite şi moşii. Alţii die, că nu 
pot ține vite din causa lipsei de 6meni, și din 
causa, lipsei de pășuni și suhaturi. Instituţiunea 
dorobanţilor și călăraşilor cu schimbul mi-au de- 
clarat'o mai mulţi ca vătămătâre pentru cultivatorii 
de vite, de-6rece prin asta Gmenii lor de serviciu 
se duc în fiă-care Duminecă la instrucţia militară, 
apoi la concentrări, și se lase vitele în grija unor 
băeţi fără esperienţă. 

Faptul este, că aceia, cară şi-au conservat 
încă portul și vechiurile obiceiuri, au încă și 
adi nu numai un contingent mai mare, der şi 
mai bun de vite din tote speciile, fiindcă îngri- 
jesc «ei înşi-şi deele. Vite relativ multe și frumu- 
șele am găsit la taţii Sasu lângă Mărculești, la 
Sandu Popa Şorici lângă gara Ciulnita, pe: moșia, 
statului Radu-Vodă, care cu fiii săi ar ave la 500 
capete vite cornute, vre-o 250 cai și mai multe 
mii de oi. Regretăm, că nu am putut s8 vedem 
tote vitele d-sale, și în special herghelia de cai, 
care era în Baltă, ca să ne putem pronunţa, 
asupra lor. 

__Vite frumoâse se dice, că ar ave și I.I. 
Popea, la moșia Domnița, proprietatea Dome- 
niilor Coronei. Insă fără îndoslă, vitele cele mai 
frumose, ce le-am găsit și vădut în escursiunile 
n6stre, au fost ale lui Lazăr Dumitru, originar 
din Cristian, actualmente cu domiciliul stabil în 
Brăila, er vitele le ţinea la comuna Atriciu din 
jud. Rimnicu-Sărat. Avea la 400 vite cornute şi 
100 cai de hergheliă. Vitele lui se păreau a fi 
acele din grajdurile marei velnite ale firmei 
Czell și fii din Cristian. Pagubă, că pe bietul 
om la scos din moșia, ce a avut'o înainte, și 
actualmente nu mai are pășunile bune de mai 
înainte. 

Mocani sunt mulți arendași în judeţul Brăila,
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der că dânșii ar ave pe moșiile, ce ţin în arendă, 
vite de-o calitate și valdre deosebită, nu am audit ; 
nică n'am vădut pe la ţărani scu prin comu: 
nele, pe cari le-am visitat, vite deosebite cump&- 
rate dela dânșii. 

Acestea sunt bogăţiile actuale în vite ale 
Mocanilor, foștilor mari cultivatori de vite de 
odinidră. Asupra celor stabiliți în Dobrogea nu 
ne putem pronunța, de-6rece nu le-am mai vădut 
de vro 10 ani de dile,: der nici acele nu vor fi 
mai 'bune. 

Ca rassă și valore întrinsecă, vitele cornute, 
ce ţin Mocanii, sunt de rassa vechiă transilvană, 
numită de Câmpie, der nici aceea curată. Cu 
greu poţi găsi: o cir6dă, care să se pâtă compara 
cu vitele actuale de Câmpie, ce se pot ved€ la 
Turda, la Iernot ete., ori în alte bilciuri mari ale 
Transilvaniei. Vitele Mocanilor nu numai că nu 
sau mai ameliorat, ci au decădut și degenerat, 
parte prin tratamentul detectuos și parte prin cor- 
cirea cu alte rasse. Oile lor ţigăi au eşit tote 
smulse și tunse în primăvâră. . Cai, afară de cei 
doi cultivatori, nu ţin. a 

Regimul lor antic, de-a peregrina vecinie 
dela munte la câmpiă și daci la Baltă și Înapoi, 
tâmna după ridicarea stânilor ȘI primăvâra, — de-a, 
trimite turmele și cârdurile de oi sub conducerea; 
scutarilor și ciobanilor, cară şi ei au oi tără plată 
în ale stăpânului, de pe o moșiă pe alta, cu plată 
și fără plată, este aprope cu totul în dispariţiune. 
Nu numai că vitele şi oile nu mai găsesc ierbă 
şi pășuni în drumul lor, der adi nici drumuri nu 
mai găsesci să trecă cu calul scu cu trăsura, căci 
totul este arat, și trebue să mergi pe moșii tot, 
în zig-zac. Apoi abusurile, globele, ce se fac săr- 
manilor ciobani din partea arendaşilor și a me: 
nilor lor, sunt grozave, și i-au spăriat pe cei mai
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mulți dela atari migrațiuni. De aci înainte, ele 
vor pute continua numai cu trenul, şi trenul le 
vine prea scump. o 

De aceeă ţuţuienii au cam renunţat la atară 
peregrinațiuni cu turmele lor, şi bine au făcut. 
In primăvâra acâsta, cu ocasiunea inundaţiunilor 
enorme din Baltă, unde se grămădise sute de mii 
de vite mari și mici, trebuind să i€să tâte din 
Baltă de-odată, erau deci de mii de capete de vite 
pe moșiile limitrofe şi nu aveau ce să mănânce, 
căci nu era, decât pământul gol. Am vădut luân- 
du-se câte 8S—10 lei pe nâpte și câte un miel 
pe ales pentru o turmă de oi, ca să pășuneze, seu, 
mai bine dis, să se odihnescă din drum câteva 
ore pe nisce ogore din judeţul Vlasca!! 
„Erau nisce bieţi ciobani din comuna Poiana, 

de lângă Sibiiu, cari abia că sosise în Baltă, când 
a început a se revărsa Dunărea și au trebuit să 
se întorcă înapoi în Transilvania. De aceea bine 
au făcut Românii din ţinutul Sibiiului cu înfiin- 
țarea, reuniunei agricole, pentru ameliorarea ras- 
selor de vite şi a sistemelor de producţiune, ca 
să-i rețină acolo la ei. Ondre lor! Decă ar afa 
numai mulți imitatori, cară să stărue pentru în- 
troducerea luminei şi culturei în popor. 

Astfel se termină un însămnat capitol din 
istoria şi bogăţia naţională. Mocanii prin a lor 
vină au încetat de-a mai fi aci un factor econo- 
mic de dre-care importanță. Rolul politic, ce-l au 
actualmente, îl datoresc numai puţinelor firme co- 
merciale, de cari dispun la Brăila și în alte câteva 
orașe. Foştii milionari şi-au vândut casele şi puţi- 
nul, ce au avut în Săcele, pe motiv, că nu pro- 
duc, şi aci vitele, că nu mai renteză. 

Prin acesta, s'au anihilat ei de bună voe.
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ȚeEranii şi terlașiă. 

Țăranii la noi nu se împart după modul lor 
de 'căștig și starea materială, în țărani fruntași cu 
posițiune materială independentă, mijlocași şi co- 
dași, lucrători la proprietate. In serviciile şi la 
munca proprietăţii — la, proprietar stu arendaș — 
nu găsesci numai pe cei săraci, ori scăpătaţă prin 
a lor vină, seu un accident 6re-care; nu tineretul 
— flăcăii și fetele din sat, — cari să mergă la 
proprietar, să-și facă acolo educaţiunea în gospo- 
dăria, mare și sistematică, şi să-şi agonisescă ceva 
capital pănă se căsătoresc și-și pot întemeia un 
menagiu și economiă propriă. Nu, nimic din tâte 
aceste, ci aci îi găsesci pe toţi, cum se dice, dela, 
Vlădică și pănă la opincă, dela preot; și primar 
pănă la cel din urmă locuitor din sat, lucrând la 
proprietate și făcând clacă, dând dijmă etc., căci 
decă nu pentru alte, cel puţin vitele au trebuit 
să le învoescă la pășune la arendaș și proprietar. 
Ne-având nici unul din ei pământ suficient. de 
cultură, trebue să ia și pământ de cultură în 
parte dela arendaș, și să-i dea cât cere «el. 

Invoelile, ce le-am găsit pentru pământ pe 
diferite moșii, sunt: din 31, 5:29, 11, apoi reșfe- 
turile:: la câte 4 pogone luate în dijmă, ţăranul să 
facă un pogon pe sema, proprietăţii dat gata, apoi 
1, 2—3 dile cu carul, un transport de producte 
pănă la gară ori schela cea mai de-aprâpe, care 
vari€ză între 20—50 klm. distanță, 

Invoelile pentru vite sunt între 10 —15—90 
lei pentru vita mare, și 2—5 lei de die dela St. 
George pănă la St. Dumitru, 6 după St. Dumitru 
și păn' la St. George trebuesc făcute alte învoiri.
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Afară de aceste mai vine „după părechia de boi 
anumită cantitate de muncă — transpor tură, apoi 
obicinuitele plocâne: atâtea 6uă, pui de găină, 
unt, limba porcului etc. La alţii mai vin dile de 

clacă pentru adăpătore și adăpatul vitelor, pentru 
trecerea pe moşiă etc. 

Când munca se face în bani, — alte sunt pre: 
turile învoite mai înainte din iernă, su pentru 

datorii, şi alte sunt preţurile curente, ce se 

plătesc comptant, îndată după munca făcută. De 
preţurile curente beneficieză mai mult lucrătorii 
ambulanți streini, decât cei stabili pe moșiă; 
aceștia lucreză mai mult pentru 'stingerea dato- 
riilor vechi, cari se transmit. din an în an, s6u 
pentru de-ale hranei pentru ei şi pentru vite, ce 
an luaț în decursul ernei etc. 

| Upa din causele principale ale decadenţei mo- 
rale și materiale a ţăranului nostru este cestiunea, 
vitelor, EI ţine ur număr prea mare de vite, peste 
trebuinţele . sale reale şi fără de nici un căștig 

și folos pentru. el. Cu doi boi şi o vacă de lapte, 
el, decă ar fi bine ţinute și hrănite, și-ar pute 
ara puţinul pământ, ce-l are ca proprietate, ȘI 
cel, care îl ia în dijmă dela arendaș și ar pute 
să aibă și lapte pentru ai săi; eventual și numai 
cu 2 vacă'.sdravene, ținute la grajd și hrănite: din 
mână, el ar pute : să-și și are, să aibă și lapte în 
de-ajuns vara 'întregă şi să producă, și câte un 
vițel de valâre. . 

El însă ţine câte 8—10 capete de vite mari 
şi nu are 920 lei căștig anual după ele, fiind-că 
sunt r&u ţinute și de puţin folos. El fără 4—6 
boi nu pote gândi măcar, ca s8 aibă ce. pune în 
jug; er cu caii și cu boii din paie, scoși din iârnă 
rupță de fome, puţin pote produce. 

Vitele sale abia cătră Rosalii s'au spălat şi 
întrămat ceva, -ca să se ducă părul .vechiu .de pe
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ele. Vacile lui pănă atunci dabia au atâta lapte, 
ca să lăpteze incomplet vițeii, 6r tomna de tim- 
puriu înțârcă. Ierna, în satul întreg, cu greu să 
găsesci o picătură de lapte, nici pentru l6c. La 
muncă, vara, boii trebue să tragă diua în jug și 
n6pteasă âmble pe ogorele seu miriștile istovite, 
ca să se hrănâscă. Ca producţiune, nici arendaşul 
și nici comuna politică neţinând vite de-secs 
masculin pentru reproducţiă de o valdre mai mare 
şi mai bine întreţinute, decât ale sale, el nici- 
odată nu are de unde stu cum să producă la, 
ușa lui o vită de Domne-ajută. 

Pășunea din vatra satului este plină de .bozi, 
scăeți muscălești şi alte bălării urîte, &r pășunea, 
ce li-o dă arendașul, nu este o pășune propriu 
disă, o pajiște frumosă și substanţiosă, la care 
vitele sale să se îngrașe şi s5 dea un folos mai 
mare, ci sunt numai ogore sleite și istovite prin 
cultura rapace, cară pe seceta cea mare de vară 
nu au un firicel de ierbă. Trifoiii, lucernă, sfecle 
sunt necunoscute. Vitele o duc vara și irna, de-o 
potrivă rău, — de aci degenerarea lor enormă. 

Tacsele, ce le plătesc țăranii pentru pășune, - 
și cari cu una cu alta se urcă la 20-— 30 lei de 
vita mare, sunt enorme față de raporturile sociale 
și economice ale ţărei. In Transilvania și Buco- 
vina ţăranul român pentru o păşune naturală de 
veci 'plătesce. în. comunele, unde nu esistă păşune 
comunală, câte 7—10 fl. de părechea de boi, în 
care plată este cuprinsă şi simbria păstorilor... Şi 
atât "Transilvania, cât și Bucovina sunt ţări mai 
bine “populate şi mai bine cultivate, decât România, 
și cu.o păreche de boi de-acolo poţi cumpăra 
2—3 părechi. de boi ţărănesci dela noi. | 

Oile es slabe din i6rnă şi de cele mai multe- 
oră sunt smulse și tunse, cu lâna ruptă de fâme, 
căreia, fabricanţii nemți de postavuri îi die „Iână
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leşinală“ “hunger-feineWolle), şi care şi-a rupt firul 
în urma inaniției. Lâna încă este de puțină valore. 

D'aci vedem, că venitele ţăranului din vitele 
proprii sunt tare modeste, de multe- -oxi aprope 
ilusorii. 4 

Căştigul dela proprietar şi arendaș €răși e 
tare modest. Primăvara, pănă a făcut el reşfetu- 
rile și claca pentru vite, ori și pentru datoriile și 
împrumuturile contractate mai înainte, a şi cam 
trecut! timpul de muncă; arendașul, care n'a ținut 
vite, şi-a făcut sămănăturile la timp cu învoelile 
și fără multe spese, er țăranul, care sa spesat și 
îndatorat cu vitele tâtă ierna, rămâne cu ogârele 
nefăcute, și semănă şi cultivă tot-deuna pământul 
său mai târdiu, după ce a trecut timpul opera- 
ţiunii. 

Ori a fost moșia bine condiţionată, ori dis- 
proporționată în sfori şi curele, tot-dâuna vitele 
o niveleză, țăranul trebue să facă munca acolv, 
unde "i-se poruncesce, căcă alt-fel n'are ce face. 
Lucrând totdeuna pentiu stingerea de datorii, 
pentru interesele banilor s6u productelor împrumu- 
tate, este uşor de înțeles, ca munca lui şi căști- 
gul lui după ea să fiă tot-dâuna sub valorea ei 
reală, 'şi atât munca, cât și căștigul, deprețiate. 

După moşidra sa, venitul şi căștigul 6răşi nu 
pote fi însemnat, după ce el și-le lucreză tot-d6una 
în urmă, și după ce li-a trecut timpul; de aci pro- 
ductele lui sunt mai gozâse şi mai depreţiate și 
decât ale arendașului. 

O muncă mai rațională și suceâsă ceva mai 
bine, fiă la arendașul, fiă la preotul, primarul, s6u 
prin satele vecine, care lar încuragia și îndemna 
și pe țăran la o muncă mai sistematică și mai 
productivă, el n'a avut unde vede. Căci și aceia 
se radimă dâr tot în munca lui, și în capacitatea 
lui de lucru. Venite accesorii ale agriculturei: din
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vândarea de legumi, pometuniă, lapte, bug, unt etc., 
la el nu esistă, din contră, el cumpără vara în- 
tregă pânea dela brutarul sârb, legumele dela zar- 
zavagiul bulgar, fructele din altă parte, &r gră- 
dina şi curtea lui stau în părăginire. 

El n'a fost ţinut la îngrădirea și cultivarea 
-acestora, pentru a nu-l sustrage dela munca câm- 
pului propriu disă, și proprietarii și arendaşii au 
făcut un tel de monopol din cultura și vândarea 
legumelor prin bulgarul adus pe moșiă, care tre- 
bue să câștige și el și să plătâscă o arendă enormă 
pentru pământ. 

Unde proprietarii și arendașii nu s'au uitat la, 
acel mic şi neînsămnat câștig propriu și au in- 
sistat şi îndemnat pe ţărani la închiderea și cul- 
tivarea grădinilor lor, acolo le-au închis cu toţii, şi 
satul întreg are cu tutul altă înfăţişare, dovadă 
casul citat mai sus dela Socarici, dovadă sunt 
satele moșnenilor și țăranilor ohabnică din vechime 
de pe malurile Dunărei şi Borcei, dovadă sunt 
satele vechi şi nouă, unde au avut ceva esemplu 
bun de imitat. ” 

Satele întemeiate de transilvăneni, pe la în- 
ceputul seculului, se disting pănă astădi între 
celelalte, și au avut bună influință asupra lor, cum 
se pote vede pretutindeni în așa numitele cătune- 
Ungureni, d. es. la comuna Bogza (Rimnicu-Sărat), 
cătuna-Ungureni din comuna Cotu-Fundu-Părului, 
din jud. Dâmboviţa, unde nu numai că am vădut 
case mai frumose, cu câte o odaiă mare de locuit, 
cu cămara dalăturea, der și mai multe instalaţii 
economice sistematice: grajduri închise pentru 
vite, şoprâne acoperite pentru. nutreţ, grădinile în- 
chise și cultivate. 

In comuna din urmă am vădut şi o grădină 
închisă cu zid de cărămidă arsă, singurul ceas, 

6
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ce lam vădut în ţeră de vre-o 10 ani încâce, de 
când cutrier ţera în sus și 'n jos. 

Aceste casuri, deși isolate, sunt însă dovadă, 
că şi ţăranul d'aci pote fi condus la o muncă ra- 
țională şi productivă, când are cine să-l conducă. 
Der ocasiunea i-a lipsit. Sunt sate vechi și nouă 
frumușele, d. es. comuna Tudor Vladimirescu, co- 
mună nouă lângă Siret, forte frumâsă etc., der 
cele mai multe au un aspect respingător. Cul- 
tura a lipsit pănă acum — cu totă spoiala de 
cultură mare a arendășiei. 

Țăranul nostru a lucrat vara întregă cu 6menii 
familiei sale și cu vitele sale, parte la arendaș și 
parte la sine, s'a hrănit numai cu buruieni, și 
tâmna el nu are atâta recoltă, cât îi trebuesce 
pentru sine și pentru vite, ca să 6să din iernă, și 
nică datoriile nu le-a stins, datoria a rămas aprope 
aceeași şi perpetueză la avendaş şi proprietar, vi- 
tele îi sunt depuse amanet la; Creditul Agricol. 

Intrega lui recoltă constă din un cărucen 
două de mohor, 2—3 cărucene de paie de grâu, 
şi nisce coceni de porumb. Cereale abia are să-i 
ajungă pănă la Crăciun, nutreţ pănă pe la Bobo- 
teză; porumb, rară sunt ţărani, cari să mai aibă 

pănă pe la Pasci și după Pasci. 
Și puţinelele cereale, ce le adună n'are unde 

să le păstreze; cerealele cele rămase după sămănat 
su le bagă într'o gr6pă în pământ, ori că trebue 
să le vândă mai pe nimica la cârciumarul din 
sat, ca să se plătescă de biruri cu ele; nutreţu- 

rile le ţine afară sub cerul liber şi tot acolo le 
dă la vite, el neavând nici un fel de adăpost pen- 
tru vite, decât un saivan, un gard de trestiă des- 
pre nord-est, pentru a-le apăra de vânturile reci. 
Decă mai are şi vii, vinul nu Va tescuit bine și 
trebue să-l vândă ca must, căci nu are beciii, nu
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are pivniță, unde să-l ţină. Albine, fructe, indus- 
triă de casă, nu are. 

Dela proprietar și arenda el peste i&rnă 
nare să câștige un singur gologan, dedrece aceştia 
nu şed s5 consume între ţărani, ci se retrag la 
oraşe. In sat rămâne numai comptabilul, ori ve- 
chilul, ca să-i răfuiescă, şi cârciumarul grec, ori 
jidan, ca să-i stârcă. 

Daturile ţăranului de aici sunt relativ mai 
multe și mai masi, căci el trebue să-și plătescă 
preot, învă&ţător, primar, hotar, — tâte prin arun- 
curi asupra foncierei. La prestațiile pentru șosele, 
el trebue să tacă după câte vite trăgătore are, 
er arendașul şi proprietarul mare, oră și câte vite 
șI ori-ce moșiă ar av, plătesce numai pentru 
șese bol. 

La oraşe târgoveţul dela mahala are scâle 
primare bune, lucsose, îi plătesce statul pe preot, 
învăţător, are o mulţime de scâle cu internate 
gratuite de tot felul, spitale gratuite ete.. cum nu 
se găsesc nicăiri în altă ţeră. Acum guvernul a 
început să facă și pentru țărani „spitale rurale“ 
cu căutarea lor gratuită și, la iniţiativa, preaînaltă 
a M. S. Regelui, a format și o fundaţiune caritabilă 
pentru ţărani. 

Bune sunt şi acestea pentru cei deveniți in- 
firmă şi invalidi, der 6re cu ele se va ridica bună- 
starea morală și materială a ţăranului? Ne în- 
doim. Din contră, prin ridicarea, nivelului moral, 
prin cultură și bună stare, se va ridica și igiena, 
ţăranului, căci prin o alimentaţiune substanţidsă 
și un traii mai regulat, dispare de sine pelagra, 
şi alte atâtea bâle urici6se. O pășune bună pentru 
vite, adăpost pentru producte, nutreţuri şi vite, ar 
mări forța de producţiune şi bunăstarea materială 
şi morală a ţăranului. 

fă
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„Așa numitele case şi sate model, făcute de 
guvern, nu s'au estins, decât numai asupra casei 
de locuit a ţăranului. La îndemnul medicilor NOȘ- 
tri, după esemplul chilidrelor dela tîrgoveţi, pe 
cari îi cunosceau mai bin6, s'au făcut și ţăranului 
case cu odăi mici, un fel de cabine şi o tindă, și 
mai îngustă, la mijloc, îh care în nici una el să 
nu potă încăpe cu familia lui la olaltă. De-o parte 
ca comtort nimic; pe lângă aceea Pau silit să 
țină ierna două focuri, el, care nu are un băţ 
de lemn, și cea mai mare parte dintre ei încăl- 
dese bordeele și colibele cu paie, coceni de po- 
vumb, burueni, seu cu gunoiu, — tizie. 

De ecarete și instalațiuni sistematice, în ve- 
derea trebuințelor economiei lui, apoi adăpost 
pentiu tot-felul de producte, grajd pentru vite, 
pentru animale mari și mărunte, adăpost pentru 
unelte și nutrețură: de acestea nimeni nu sa 
interesat. Pe cei competenţi în materie cine-i în- 
trebă scu bagă în semă? Cu ameliorarea, vitelor 
lor, ca obiectele lor de producțiune, cine se preo- 
cupă?! | 

Și mai rău decât ţăranii stabili sunt tirlaşii, 
cari nu au casă, nu au masă, ci sunt vecinie în 
voiagiu, de pe o moșiă pe alta. Tirle şi tirlaşi se 
numesc nisce mici colonii de câte 20—30 familii 
de lucrători, pe cari arendașii îi aduc şi îi stabi- 
lesc pe moșiile mari, în partea unde nu au braţe 
și vite pentru ale cultiva, şi le dau pământ în 
parte de muncit cu dijma. Dijma, ce li-o iau, va- 
ri6ză între 3:1 şi 5:2 ete. 

„Guvernul, în loc de-a sili pe proprietarii de 
moșii, ca pe moșiile lor, colosale ca, întindere, 
să tacă ceva instalaţiuni s6u să înființeze sate cu 
nevoiașii din comună, nu s'a intevesat de loc de 
cestiune și a permis formarea acestui fel de bri- 
gandagiii, care de-o parte este om muncitor, de



— 85 -— 

altă parte trăesce din turtişag și duce o viâţă 
nomadă şi semi-sălbatică, fără preot, învăţător, 
primar etc. , . 

Primă-vara înainte de St-George poți întâlni 
dilnie deci de caravane de atari tirlași, cu căţel 
şi purcel, cu copii, găini etc. încăreați pe cară 
cu vitele după ei, mutându-se de pe o moșiă pe 
alta. Unde ajung îşi fac bordee în pământ, provi- 
sorii ori de durată, după cum sunt învoiți să stea. 
numai pănă la culesul porumbului și apoi să se 
tragă la un sat 6re-care, ori să stea unul sâu mai 
mulți ani. 

De obiceiii ei nu se cunosc unii pe “alţii, 
dedre-ce nu au contact între dânșii. La unii am 
găsit şi drecare bunăstare: câte 20-—-30 vite mari, 
la o sută de oi, apoi câte 2-3 pluguri, maşini 
de secerat etc. Acești mai ghiabură- lucrau pănă 
la 100 pog. cu slugile și 6menii familiei lor. Cei 
mai mulți sunt însă tare săraci, și viţa lor no- 
madă nu le permite a stringe avere. Cea mai 
mare parte dintre ei sunt certaţi cu justiţia, şi pe 
șesul imens cu greu îi pote urmări și justiţia, 
devre-ce tirlele și bordeele lor nu le vedi pănă 
nu dai de ele, și comuna cea mai apropiată, este 
la 30—40 klm. depărtare. 

XI. 

Bărăganul. 

Imensa stepă a Bărăganului ocupă o bună 
parte din 3 judeţe: Ialomiţa, Brăila și Buzău, cu 
pământul ei plan și monoton, fără de] și fără 
vale, fără sate, fără pădure, fără un copac, oră 
tută măcar. Satele sunt înșirate şi forte dese pe 
marginea apelor Ialomiţei, Borcei şi Dunărei. Pă-
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dură sunt din vechime numai în valea Ialomiţei 
din sămânţa adusă de ape la inundaţiuni din munte, 
er pe platou nu sunt păduri de loc. 

O singură pădure, Cornăţelele, am găsit în- 
to cufundătură de-asupra Ialomiței, nu departe 
de ea, unde se vede, că sămânţa s'a oprit de vân- 
tură. Pădurile nouă, recte plantaţiunile de salcâmi 
tăcute de guvern pe moșia Dichişânea, în apro- 
piere de gara Marculeștă, sunt încă mici, abia, se 
pot observa între buruieni. Păduri mari reuşite 
de salcâmi am găsit numai două: cea dela Ca- 
sotta în Buzău şi cea dela Ghimpați, făcută de 
Marghiloman bătrânul. Incolo se văd numai sal- 
câmii prin puţinele sate și pe lângă unele târle 
mai vechi. 

Reușita pădurilor de salcâmi şi a orr-cărei 
alte esențe atât fundose cât și r&şinose, la adă- 
postul și protecţia de salcâmi, e necontestabilă, 
după cum ne arată frumâsa grădină de pomi ro- 
ditori din apropiere de gara Ghimpați, citată 
mai sus. | 

Trei lucrmă are Bărăganul caracteristice: lipsa 
de păduni, lipsa, de apă și vânturile enorm de vio- 
lente. Totuși pănă acum sunt mai mult idei gre- 
şite și confuse asupra Bărăganului, ce le aveam 
şi noi pănă n'am trecut prin el, și pănă nu lam 
traversat în tote direcțiunile, pe cari le vom rec- 
tifica pe basa esperienţelor proprii. 

Nu este adevărat, că Bărăganul este un șes 
necultivat, cu nisipuri şi fără de apă. Am visitat 
peste o sută de moșii mari și mici, în tote părțile 
lui, şi nicăiră n'am găsit dune, scu nisip sburător 
propriu dis. Terenul lui peste tot se compune, 
— afară de lunca Ialomiţei, care aduce și depune 
la fiă-care revărsare un nămol fârte fin, — din 
un pământ forte bun și uşor de lucrat, un lut 
năsipos s6u, cum îl numesc agronomii germani,
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pein milder sandiger Lehmboden“, — un pământ 
escelent pentru oz, in, cartofi, porumb, pentru 
s&cară mai bun decât pentru grâu. 

Nici plugul de Sack şi nică grapa de mărăcini, 
cu care îl lucreză astădi, nu sunt potrivite pentru 
el; plugul universal este prea greu, înmulţesce po- 
vara fără de nică un rost, și grapa de mărăcini 
il prea mărunţesce. Ar trebui introduse nisce grape 
ușore cu colții de lemn și plugună de fabrici mai 
ușore, ca ţăranul să are numai cu câte 2 boi 
ori cai. 

In urmă fiind-că acest teren a fost pajiște 
şi a servit de pășune mii de ani, el conţine şi 
destule substanțe organice, cară să-i asigure nu 
numai fertilitatea, ci pănă la un punct Gre-care 
și absorbțiunea de apă și să-l ferescă de secetă. 

Totuși nicăiri nu suntem ameninţaţi din partea 
culturei rapace de astădi și nu este periculul așa, 
iminent, ca toemai în Bărăgan, căci după ce se 
va consuma acel humus, are să.se pună năsipul 
în mişcare și să formeze dune, pe cari faţă de 
Ciivăţul teribil, cu greu le-ai opri s6u localisa 
pănă în Capitală. Nimic n'ar fi în stare să-i re- 
siste. Cel ce a fost pe timpul unui Crivăţ violent 
pe Bărăgan, va sci ce va s5 dică mișcarea nă- 
sipului. 

Nu este adevărat, că Bărăganul ar fi pustiu 
şi nelucrat, seu că esistă încă pășuni; în părțile 
cele mai pustii ale lui dela Grindu, în spre Ialo- 
niţa, a trebuit să mergem tot în zig-zag, din 
causă, că totul era arat; arendaşii aduceau 6meni 
dela depărtare de 3—4 poște pentru pus de po- 
rumb în dijmă; 6r dela, legalia cătră para Mau- 
culești am perdut trenul din causa drumurilor 
de hotar arate, și a trebuit să stăm 10 cre pe 
loc într'o gară isolată de lume. Rămăsese necul-
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tivate în acel an 20 mii pogone pe moșie, fiind-că 
arendașul nu a avut braţe suficiente. | 

Pământul în Bărăgan nu este nici plan, der 
nici ondulat, ci din distanţă în distanţă sunt cu- 
fundături în formă de cuiburi mai mică seu mai 
mari, așa că mai departe de 10 kim. nu poţi vede. 
Tare senină și curată să fiă atmosfera, ca pe 
linia ferată s5 poţi vede dela o gară la cealaltă, 
s6u dela, o târlă ia alta, dela un arman la, celalalt ; 
de obiceiii nu le mai observi îndată ce s'a ridicat 
ceva, sârele, din causa aerului încărcat de vapori, 
nisip etc. Cu atât mai des vedi lacură întinse, 
bălți, sate și orașe mari, cetăţi etc. lucruri, ce nu 
esistă, cari îți jocă continuu inaintea ochilor, aşa 
numita „Fata morgana.« Pe zăpadă și ceță ilu- 
siunea optică este şi mai mare şi te ameţesce 
curând. 

Bărăganul nu este pustiu nici din causa lipsei 
de apă, nici din causa vânturilor violente. După 
noi, Bărăganul este şi va rămâne încă, multă 
vreme pustiu, din causa raporturilor economice şi 
sociale. Acolo tote moșiile mari s&u mici sunt 
delimitate din vechime în sfori seu curele, unele 
plecă dela Ialomiţa şi altele dela Dunăre sâu dela 
Borcea şi se întâlnesc la, olaltă. Mergi pe moşiă 
20—30—40—50 klm. și încă mai ai de mers 5—10 

„klm. pănă în sat, și satul nu este comună, ci 
numai un cătun. 

Țăranul moșnân are o proprietate părintâscă 
ca de 100 pog. şi el nu are atâta spaţiu la un 
loc, ca să-și facă o curte, ori grădină, şi în sat 
el este strimtorat între vecini, căcă cele 100 pog. 
ale lui sunt numai de 2, 6, 8, 10—12 stânjini 
de late. 

„Sunt ţăran ohabnic“, îmi dicea unul, „am 12 stânjini proprietate, stânjinul de 8 pogone şi 
jumătate“. 'Tot așa disproporţionate sunt şi mo-
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şiile mari, din cazi vom cita un singur cas: d. 
e. moșia Măican, de peste 2000 pog. întindere, 
și este numai de 160 stânjini de lată. - 

Pănă ce în Bărăgan cultura vitelor era, unica 
ocupaţiune şi isvor de câștig şi bogăţiă a locui- 
torilor, şi sforile de moșiă erau bune, căci 6menii 
ședeau lângă apă curgătore, adăpau dimineţa și 
sera vitele acasă, și pentru adăpatul la amedi își 
făceau o singură fântână la, mijlocul seu la celă- 
lalt capăt al moșiei, și lucrurile mergeau fârte 
bine, vitele treceau dela un capăt la celalalt al 
moşiei, pășunând şi fâră a-le goni cineva de dinapoi. 

Astădi însă rapoiturile sau schimbat cu totul. 
Agricultura, producţiunea de cereale este câștigul 
principal al locuitorilor, şi cultura vitelor a rămas 
în a 2-a și a 3-a linie. Pentru agricultură, să: nu 
mai vorbim de cărat gunoiul, care este absolut 
imposibil, der cine și cum să facă ecarete şi 
instalațiuni sistematice, când el nu are unde, fără 
de-a cumpăra pământ dela vecini? Cum și unde 
să facă plantaţii și păduri de protecţiune pe moșia, 
de 8, oră 10 stânjini de lată? 

Dâr nu numai atât. Ni-se plângea arendașul 
de pe moşia statului Radu-Vodă, că el, care plă- 
tesce peste 100 mii lei arândă, în anul trecut a 
trebuit să facă la treerat 10 fântâni pe moşiă, şi 
tot la 3 dile s5 se mute cu Gmeni, mașini şi 
vite din loc. 

Cugete-se ori cine la aceste și alte nenum&- 
rate dificultăți ale esploataţiunei agricole - și va 
găsi într'6nsa cheia, pentru care pe Bărăgan nu 
sa putut face pănă acuma nimica, 

Numai întrun singur loc sa făcut ceva, şi 
anume la comuna Cosămbesci. Acolo locuitorii 
ohabnici, la indemnul unui inginer hotarnic, de 
naţionalitate ungur, după esemplul, ce a vădut 
și el că se practică în țeră la ei, au comassat pă-
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mânturile, prin buna înțelegere între dânşii şi le-au 

luat cele de arătură într'o singură tablă pătrată, 
de câte 50—60, 80—100 pogone și mai bine, şi 
au făcut dinti'ânsele nisce moșire de totă fram- 
sețea, schimbând pământ pentru pământ, care în 
întreg Bărăganul este de aceeași calitate. Ime- 
diat, ce ei au avut loturile lor date într'o formă 
mai potrivită și mai raţională, sau apucat, şi mai 
toți și-au făcut instalaţii definitive bunicele. în loc 
de bordee simple în pământ, bordee zidite cu 
cărămidă ori case, grajduri etc. de asupra pămân- 
tului, apoi grădini, plantaţiuni de salcâmi etc. 

Incontestabil, că decă guvernul ar aduce o 
lege, măcar facultativă, a comassărilor, prin care 
să înlesnescă schimbarea de pământ pentru pă- 
mânt, cu dispensa de timbre și alte cheltueli ac- 
cesorii cătră fise și decă li-ar pune la disposiţiă 
proprietarilor un inginer hotarnic al său şi 6meni 
pricepători în cele economice, s'ar face mult în 
direcțiunea, acesta, și întreg Bărăganul sar aco- 
peri cu case și sate, după ce circulaţiunea acum 
nu mai este pe valea mocirl6să a Ialomiţei, ci sus 
în Bărăgan pe linia ferată. 

Ba guvemul ar pute face mai mult în direc- 
țiunea acesta, decă ar acorda 6re-cari înlesniri la 
locuitori — lemne și indemnisaţiă pentru clădirile 
lor deja esistente; tot al doilea și al treilea sat 
din valea Ialomiței şi dela Baltă l'ar pute stră- 
muta sus în Bărăgan, ca să-l populeze, mai cu 
semă după ce sunt unele sate, cari, deși sunt la 
apă, totuşi ele nu sunt în vale, ci sus pe dâl și 
trebue să o scotă de-acolo cu burdușele, d. es. 
comuna Ciulniţa, Ivănești şi altele. Aceste uşor 
sar put6 strămuta mai spre mijlocul moșiilor cătră 
linia ferată etc. | 

Cu 6meni aduși de peste 9 ţări din Macedo- 
pia, Serbia, Galiţia, Litvania nu vom cultiva nică-
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odată ţ6ra, și nici nu vom face agricultură siste- 
matică. | 

Contrar opiniunei generale, că în Bărăgan 
nu este apă, putem spune stările de fapt, așa 
cum le-am găsit. In Bărăgan esistă apă pe tote 
moșiile, şi o apă forte bună de beut, o apă rece 
și cristalină de munte. Pe multe moșii este forte 
multă apă, şi col6na de apă în fântâni e de 4—5 
metri înălțime. : 

Nicăiri n'am găsit apă dulce, sălcie scu im- 
posibilă de beut. Apoi unde dintr'o fântână se 
adapă o tirlă de 30—40 familii cu numărul mare 
de vite al lor, și unde mașinile de treerat, 2—3 
locomobile, găsesc apă de ajuns pentru treerat în 
decurs de o lună şi două, acolo qău, că nu ne 
putem plânge de lipsă de apă. 

Este însă adevărat, că apa este adâncă în 
Bărăgan, la 20—30 m. adâncime, şi locuitorii o 
scot cu burdușele de piele, trase cu caii. Insă 
nimic mai ușor de făcut, decât o fântână în Bă- 
răgan. Sapi o gură de 1 m. în diametru și așa de 
adâncă pănă ce dai de apă. Nici zidăriă, nică co- 
lacă, nică ghizduri, nică cumpănă nu trebue la ea. 
O gaură neînsemnată ca dimensiune ȘI cu o furcă 
mică de un metru cu un scripete, pusă. pieziş 
de-asupra ei, este întregul inventar şi semn este- 
rior al fântânei. 

Incă n'am vădut pănă acum fântână surpată, 
așa este pământul de compact. Din aceeași fân. 
tână, cu un cal se scâte atâta apă, cât este nece- 
sară pentru adăparea vitelor stăpânului și a tir- 
Jaşilor săi. Unde tirlașii, sunt singuri, acolo își fac 
ei singuri fântânile, eventual şi-le mută cu tirlele 
pe fiă-care an, şi le astupă singuri, pentru-ca să 
nu cadă vitele în ele. | 

O adâncime de 20—30 m. pentiu fântânile 
din Bărăgan este neînsemnată față de adâncimile,
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ce le-am găsit la fântânile de pe alte moșii, în 
alte judeţe. Așa de es. pe moșia statului: Doio- 
banţu, în Teleorman, fântânile aveau o adâncime 
de 60 m. şi adâncimea de 30 m. o aveau fântâ- 
nile din păraiele, cari cu 20—30 ani înainte de 
acesta erau încă cu apă curgătore la suprafaţă, 
der a dispărut apa în urma devastărei pădurilor. 
Și totuși arendaşul se fălea, că numai ela defrisat 
1600 pogone de pădure! Tot așa adâncime enormă 
aveau fântânile de pe platoul de-asupra gărei Bă- 
neasa, în Vlașca, și păraiele tote fără de apă. 

Lipsă de apă și adâncime colosală a făntâ- 
nilor am găsit pe moșia Rătoia, comuna Slobozia 
Conache, la nord-est de Galaţi; acolo fâhtânile 
aveau o adâncime de: 30 pănă 60 stânjini; 8 cai 
scoteau cu burdușele .pe râte diua întrâgă necon- 
tenit la apă, pentru alimentarea a 250 capete de 
vite mari. Acâsta era unul din trupurile moșiei 
Jui Conachi, și arendaşul un fost. sergent în armată. 

Faţă de aceste adâncimi și lipsă de apă, Bă- 
răganul este încă o nimica. Apoi cu înfiinţarea, 
de sate sar pute lua măsuri din partea comunei 
și pentru scoterea mai lesnici6să a apei, întrodu- 
când, în locul tragerei barbare cu vite, pumpe 
sistematice, puse în mișcare cu motor de vânt, 
cu abur etc., pentru alimentarea satului întreg. 

Cufundăturile amintite mai sus ar pute servi 
ca nisce reservorii naturale seu eleștee, pentru 
conservarea escedentului de apă, scos pe timp de 
Crivăţ și ierna, când evaporaţiunea este mică Și 
apă se scote multă. Nisce plantaţiuni de salciă 
în jurul ei ar purifica aerul, ca să nu dea nascere 
la frigură de baltă. 

Cu sondagiul puţului artesian dela, gara Măr- 
culeștă, care a trecut peste 700 m. adâncime, 
fără de a da de ape ţisnitore, pare că cestiunea, 
puțurilor nu e posibilă în Bărăgan.
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Contra vânturilor violente apără forte bine 
acele cufundături naturale scu artificiale, de cari 
amintim. Multe sunt așa de spaţiose, de ar încăpe 
în ele un sat de 100 familii cu vite, cu producte 
cu tot, şi stau adăpostite în ele ca şi într'o căl- 
dare. Vânturile sar put6 frânge și apăra prin 
tacerea de păduri, plantaţiuni de protecţiuni, co- 
paci și garduri vii, înalte etc. Insă tâte aceste se 
vor pute face cu succes numai după ce sar co- 
massa și întruni moșiile în figuri mai bine condi- 
ționate, decât cele de adi. 

Prin înmulţirea pădurilor și plantaţiunilor nu 
numai, că sar frânge și calma furia vânturilor şi 
uraganelor, dâr s'ar înmulţi și accidentele clima- 
tice, s'ar forma bălți, părae şi isvâre, acolo unde 
actualminte nu esistă, și clima ţărei întregi se va 
îndulci și însănătoșa. 

Satele pe Bărăgan n'ar trebui să fiă nici mai 
Mici, nici mai mari de o sută de case, dedre-ce 
poporul român se înmulţesce iute, și după o ge- 
nerațiune— două, ele vor fi destul de mari, ca să 
pâtă suporta tâte spesele comunei, ca comune 
independente, nu cătune, și să aibă și pământurile 
de cultură şi vitele în apropiere; comuntle nouă, 
de câte 300-400 familii dela. început, sunt prea, 
mari, și după 2—3 generaţiuni vor ave la 1000 
de familii, și cu pământurile la deci de chilometri 
depărtare. Fiă-care comună şi individ ar trebui 
obligat însă să facă plantaţiuni pe moșiă şi în 
grădina sa, 

Decă guvernul nu va lua însă măsuri seridse 
de acum, Bărăganul întreg va fi prefăcut; în de- 
sert cu dune de nisip, înainte de-a fi populat şi 
locuit. In loc de suhaturiă și pășuni de veci, vom 
ave dune și nisipuri sburătore.  
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XII. 

Pădurile. 

Am arătat mai sus cestiunea stărei deplo- 
rabile a pădurilor. O statistică şi publicaţiune ofi- 
ci6să â pădurilor, despre întinderea lor şi distri- 
buţiunea specielor nu esistă. Din bătrâni şi isto- 
rică am audit, că România a fost fârte bogată în 
păduri şi în special în păduri de stejar, și afi- 
națiunea acâsta o repetăm și noi dilnic, fără a ne 
da semă, decă cor&spunde realităţii și adevărului, 
ori nu. Afară de sin-amăgirea cu bogăţia păduri- 
lor, alta nu avem. 

Am arătat starea și halul, în care au ajuns 
pădurile, și efectele acelei devastaţiuni fără de 
nici un rost. Arendașii tindeau în continuu la 
arendarea, de moșii cu păduri, ca să le pâtă pășu- 
na și defrișa seu islăzui, fiind-că nimic nu-i îm- 
pedeca în acâstă, procedere seu tenâlnţă barbară a 
lor, Apoi antreprisa, şi esploatarea, de păduni se 
consideră ca, primul pas pentru a-și face stare şi 
pentru ca din funcţionar și cârciumar să ajungă 
la arenda de moșii. De aceea se găsesc atâţi 
arendași de moșii, cari sunt tot-odată şi esploa- 
tatori de păduri. 3 

Câteva espertise făcute pe la esploatatorii de 
păduri, tabrici de cherestea, și negustori de lemne 
mă& puseră în posiţia de-a cunâsce de aprope nu 
numai starea și producţiunea de lemne ale păduri- 
lor, ci şi mișcarea și valorea traficului de cherestea. 

România posede astădi din taimosele păduri 
și codrii seculari încă nisce păduri cu lemne de 
foc, mai puţin deeât mediocre. Lemne de folos 
şi de construcţiă se măi găsesc puţine, colo sus
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la munte, unde cârciumarul n'a putut ajunge. — 
Traficul și negoțul cu lemne din ţără, şi ca capi- 
tal și ca spirit industrial, este mai mult în mâna 
străinilor, decât a celor indigeni. Traficul mare de. 
lemne pe Bistriţa se face cu plutele, ce scobor din - 
Bucovina, €r pe Lotru și Olt de cătră fruntariile 
Transilvaniei. 

Firme comerciale române ca esploatatore sis- 
tematice de păduri sunt două—trei și acelea con- 
duse de străini. 

Esploatatorii indigeni de păduri se ocupă nu- 
mai cu esploataţiunea și producţiunea lemnelor de 
foc. Ca lucrări de artă penţru debitarea, și trafi- 
cul de lemne din munte abia s'au făcut păn' acum 
2—3 canale mici neînsămnate, și 2 linii ferate 
particulare. Incolo nimic. 

Muncitorii și personalul de serviciu atât pen- 
tru tăierea, cât și debitarea lemnului şi fasonarea 
lui sunt streini. Pentru tăierea și curățirea lem- 
nului se aduc lucrători ambulanți români din Bu. 
covina și din Maramureș, Huţuli din Bucovina, 
Ruteni și litvani din Galiţia etc. 

Ca lemn și specii de valore câteva espertise 
făcute la fabrici de cherestea în Moldova și câ- 
teva pe la negustorii de cherestea din Brăila, Ga- 
laţi și Bucuresci mi-au dovedit, de altcum lucru 
cam cunoscut, că România are puţin lemn de 
reşinose, și în special forte puţin lemn de molid. 
Piesele cele mai frumâse, pentru tâmplăria, fină, 
se aduc din Bucovina nefasonat, ca groși și bîrne 
pe Bistriţa, și fasonat pe calea ferată; &r din 
Trănsilvania lemnul fasonat se aduce peste Prc- 
deal și nefasonat pe Olt în măsură mai mică. 

Lemn de valsre, lemn tare de stejar, Româ- 
nia are puţin. Are însă ceva lemn de nuc. Lemn 
de stejar abia are pentru traverse. Și totuși se    
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dicea, că în lemn de stejar stetea una din bogă- 

ţiile vechi ale României. | 

Să vedem, cum stă cu acesta, ce este ade- 

vărat şi ce fantasie. S8 vedem adevărul pur. Să 

luăm una din cestiunile mari moderne, produc- 

iunea şi esportul de dâge, cu care Slavonia, Croa- 

ţia, Transilvania au făcut afaceri colosale, şi pro- 

duc adtualmente dâge aprâpe pentru lumea întregă. 

| După posiţia şi situațiunea ei, România este 

limitrofă cu Transilvania, și are clima şi solul 

similar cu al Slavoniei. 
O ere a unui coleg mă făcu să mă ocup 

de-aprâpe cu cestiunea acesta. Se depusese ama- 

net la instituţiunea, la care ne aflăm, un număr 

însămnat de doge pretinse de stejar din părţile 

Moldovei și dânsul făcuse espertisa fără a-și da 

bine de sâmă despre număr, specie, calitate şi 

valore. Odată împrumutul realisat, denunţările 

curgeau din tâte părţile la -direcţiune şi consiliu. 

Eu fui trimis s8 anchetez şi constât starea lucru- 

rilor, nu numai numărul, ci şi calitatea şi preţul 

esact al lor. 
Nu mi-a fost greu de-a constata numărul ve- 

vitabil al dâgelor. Din număr lipsiau !/, parte. 

Mai greu mi-a fost însă de-a consthta calitatea şi 

preţul. Pentru a constata prețul adevărat, fui silit 

să mă pun în contact direct eu toţi fabricanți 

de vase pentru vinuri, negustorii mari de dâge 

şi fabricanţii de beuturi spirtuose, ta să văd, cum 

se vinde atare marfă și eventual, la cas de-a 

vămân€. asupra nâstră, cu ce preţ le-am pute 

desface. 
Ce să vedi! Ori unde mă adresam cătră do- 

garii din oraşele principale şi centrurile mari ale 

vinului, îmi cereau să vadă mai întâi marfa. Amin- 

tind localitatea, unde ele se află, îmi diceau, că 

ele nu pot fi de stejar, ci.numai de gâiniţă, la
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care în Moldova se mai dice şi gârnâță. In Moldova, 
nu esistă stejar, nici gorun, — iar dâge de stejar 
aprope de loc, și cele ce se produe în țeră vin 
puține din Oltenia, dela Slatina. 

Și ei aveau dreptate, căci dogele din ces- 
tiune erau numai de gârniţă şi nu de stejar veri- 
tabil. Un distins fabricant de cognac, ce avem în 
țeră, îmi dete esplicaţiunea mai detaliată, că de- 
gele din gârnița indigenă nu se pot întrebuința, 
decât la putinele de varză, vase pentru oțăt, ra- 
chiu ordinar și vinuri ușâre de masă. Vasele pen- 
tru vinurile fine, vinuri de desert, spirt, cognacuri, 
vomuri etc. trebuesc făcute din doge de stejar ve- 
ritabil, care el îl importă din Transilvania, Slavo- 
nia și puţin din Oltenia, 6r prin vasele de gârniţă 
ele ar trece, ca și prin cele de brad. Dogele de 
stejar veritabil se vând în ţâră de 2 și de 3-ori 
mai scump, decât cele de gârniță. 

Deci stejar și gorun nu esistă, decât forte 
puţin, în Oltenia, &r încolo nu, deși el tormeză masi- 
vul esclusiv al pădurilor de stejar ale Transilvaniei, 
Masivul predominant în pădurile Moldovei este 
iagul, gârniță forte puţină, brad şi mai puţin, la 
munte. : 

România are şi ea mai multe specii de co- 
paci, cari se asâmănă cu stejarul, — varietăţi de ste- 
jază, — d&r nu sunt stejar propriu dis, Quercus sessi. 
liflora, nică gorun. Quercus pedunculata. Şi anume 
varietatea, care se găsesce mai des, este gârnița 
Quercus conferta, tufa, sâu tufa riiosă Quercus 
pubescens și cerul, Quercus Cerris. Aceste varie- 
tăţă, deși se as6mănă cu stejarul, nu sunt însă stejar propriu dis, nau nici mărimea lui şi nici structura lemnului lui. 

Ele sunt mai mult un putrigaiă, decât lemn 
de valâre, crese încet, ajung la dimensiuni mici 
neînsemnate și din lemnul lor — tufan și cer — 
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nu poţi face altceva, decât lemne de foc. Numai 
din gârniţă, care ajunge. la dimensiuni cevași 
mai mari, poţi face traverse şi lemn de construc- 
țiă ordinar, încolo şi el se întrebuințeză mai mult 
ca lemn de foc. 

Pădurea statului Dedulesci, lângă Rimnicul- 
Sărat, — pădure frumâsă de gârniţă, cu tulpini de 
8—10 m. lungime şi 20—30 em. grosime, —a dat 
la pogon câte 15 stânjini lemne de foc, afară de 
cei 80 copaci la pogon, lăsaţi ca, reserve; €r tot 
în pădurea statului Albele din Vlașca, în apro- 
piere de marea pădure Comana, pe 6 hectare de 
loc în tăiere rasă am găsit 98 stânjini, — ar da 8 
stânjini la pogon. Pădurea era pădure bătrână, 
căcă cel mai bătrân om din sat nu scia, că pădu- 
rea aceea, să se fi tăiat vre-odată: nu avea poeni, 
ci era binișor încheiată. 

Masivul se compunea numai din cer şi tufă 
riidsă; dintre copaci nici unul nu era mai mare 
de 4—5 m. şi de 10—15 cm. grosime în diame- 
tru, şi masivul întreg era cu vârfurile rupte de 
vânt și zăpadă. 

Incolo alte masive la şes se compuneau din 
teii, alun, păducel, tot esențe de lemn mâle fără 
de valâre industrială; lemn tare: carpin, frasin şi 
ulm, este puţin. 

Evident deci, că România numai bogată în 
lemn nu este. Lemne de valore industrială n'a 
avut nică-odată. Nu este deci mirare, dâcă aceste 
păduri nu sunt în stare să renteze în de-ajuns 
pământul. _ 

Ca amelioraţiuni și schimbări de masiv pănă 
acum numai pe domeniile particulare ale M. S$. 
Regelui și pe domeniile corânei sau făcut ceva
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plantațiuni nouă cu specii. de valâre; la stat abia 
acum au început a face pepiniere pentru planta- 
țiuni nouă în Bărăgan. Der s'a oprit păşunatul 
în pădurile statului, care tot este un căștig, căei 
prin el sa pus capăt devastaţiunei fără cumpăt 
a lor. 

La particulari nu s'a făcut încă nimic, şi nu- 
mai puţine păduri particulare sunt supuse regi- 

_mului silvice. 

  

Instituţiunea, de bani din nou creată pentru 
înlesnirea agriculturei avu să lupte cu mari greu- 
tăți, nu numai cu acelea ale organisărei inherente 
oră-cărei instituţiuni noui, ci şi din causa organi- 
sațiunei nostre economice. 

Banca începându-și operaţiunile ei cu l-a Sep- 
tembre, pe timp de o crisă teribilă, cum puține 
se ivesc, în timp de 3 luni de dile, ea acaparase 
la sine tot ce aveau arendașii. Vr'o două sute de 
maşini de treerat, câte-va mii de maşini de săm&- 
nat și secerat, şi vre-o câte-va mii de vite cor- 
nute. Incolo, nefiind producte, arendașii nu mai 
aveau ce să depună amanet, și banca, dela Cră- 
ciun înainte numai vegeta, căci se cerea împru- 
mut pe amanet numai unde şi unde, pe câte-o 
mașină mai veche, dinti'o moră uitată de Dum- 
nedeu, pe vitele unui țăran ori târlaș din centaul 
Bărăganului, care augise numai târdiu de înfiin- 
area Băncei. 

Ex primăvara, când Banca decise, că dela 
1 Maiă să dea împrumuturi pe rapiţa încă nere- 
coltată, când ea era încă în fire, atunci se vădu, 
că aprope tâtă rzpiţa arendaşilor era, deja ama- 
netată și vândută la, bancherii particulară, su co- 
missionarii de cereale, și numai o di putu da bani 
pe rapiţă. Tot așa și cu grâul încă în picidre,
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In Moldova, unde agricultura se face întrun 
mod mai sistematic, vite și unelte sunt mai multe, 
Banca, din contră, a continuat a face afaceri ȘI 
în decursul iernii și, cu Gre-cazi amelioraţiuni, ea 
ar pute aduce unele fol6se agriculturei. Pentru 
Muntenia însă ea nu se potrivesce de loc, dedrece 
Omenii nu au ce pune, decât productele încă în 
picidre, s6u numai pe jumătate desvoltate. 

Apoi vom releva câte-va mică esperienţe pro- 
prii, că pe lângă escepţiuni onorabile, unii din 
d-nii arendași căutau să plaseze la Bancă și să 
desfacă încă cu bun preţ totă fierăria vechiă a 
lor: mașini de treezat, pe cani le folosiau deja 
de 30 ani ('); puneau la vite numărul îndoit, de 
cum era cel veritabil; afirmau, că ofer 600 stân- 
geni de lemne, şi erau în realitate numai 234, și 
alte multe de felul acestora, încât tot-dâuna, tre- 
buiai să fi „cu ochii în patru“, ca să vedi, ce fel 
este amanetul, cine este adevăratul proprietar, ȘI 
unde sunt, stu nu sunt sechestre. 

Se înțelege, că menilor de afaceri nu le con- 
venea un ast-fel de control şi cercetare minuţiosă. 
Basaţi pe număul şi influinţa lor politică, ei 
reușiră să aducă noua instituţiune Ja brazda, cum 
le convenea, lor mai bine — ca să le dea cu dev- 
sebire împrumuturi pe polițe, &r când constitue 
amanet, Banca să nu mai trimită 6meni din cen- 
tru, cari să le cerceteze amanetul, ci să se ajute 
cu cei din localitate, cu cei dela Creditul Agricol 
ai judeţului, cară nică ei, nici controlorii lor nu-i 
pot visita pe la ei acasă, și nici verifica esistenţa 
amanetului. 

Și dânșii au învins. Prin acesta însă ei au 
dat lovitura, de graţiă nu numai Instituţiunei celei 
nouă, pe care o vor îngropa în scurtă vreme, — 
ca pe multe alte instituţiuni publice de Bancă ŞI 
intreprinderi sociale, — dâr răul va fi mult mai 
mare pe terenul cnlinral si acranamia
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Banca prin îns&mnatul capital și credit, de 
care dispune, în loc de a contribui la susţinerea 
proprietarilor, şi la ameliorarea, agriculturei ţărei, 
ea a ajuns acum acolo, ca să patroniseze și încu- 
rageze unic sistema economică din mână în gură. 

Acum este treba acţionarilor să-și dea avisul 
în căutarea intereselor lor. 

Prevederile şi temerile nostre sau realisat, 
mai curând chiar, decât le-am prevădut noi, căci 
după 6 luni de dile, Banca se vede în imposibi- 
litatea de a funcţiona mai departe şi fără de 
inspectori. Ea nu merge nici cu inspectori şi nică 
fără inspectori, și vina, nesuccesului este aruncată 
în sarcina unic a dirigentului,: deşi pe nedrept, 
de a acusa persone acolo, unde circumstanţele, 
și am put6 adauge, și idea, este causa. 

Insă după ce acum şi aşa se impune de sine 
o nouă modificare a legei și organisarea ei, după 
a nostră părere, agricultura, ţărei şi interesele ac- 
ționarilor vor fi mai bine servite, modificând ast- 
fel legea, ca Banca să deschidă credite ȘI conţ- 
corrente, cu deosebire la proprietarii mari, cari 
își caută ei înși-și moșiile lor în regie, iar la 
arendași să le pstă accorda, credite de lungă durută 
cu termine lungi și nedenunţabile, și anume la, 
aceia, cară sunt buni cultivatori: au mijloce de 
esploataţiune mai multe, şi au făcut și câte ceva 
pe moșie, cară cu an cuvânt oferă mai multă. ga- 
ranţie de solvabilitate şi viitor. Intre alţii egali, 
cu deosebire ar trebui încuragiat și susținut ele- 
mentul cult românesc, care și-a făcut o meserie 
şi vocațiune din agricultură. | 

Imprumuturile pe lâna, ce va cresce încă, pe 
rapița ce abia este incă în flâre, pe grâul nese- 
cerat etc. ar trebui abandonate cu totul, ca ne- 
demne de o instituţiune publică de bani.  
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“Prin cultivarea , predominantă a Creditelor de lungă durată şi nedenunţabile, proprietarii de moşii vor fi încuragiați și susținuți în lupta lor de esistenţă şi concurenţa cu arendașii; pe aren- dași i-ar atașa mai bine de moşii, ca să le cul. tive cu mai mare tragere de inimă și să facă şi unele sacrificii; și cu timpul, la scutul ocrotitor al Băncei, s'ar forma, o clasă cultă de arendași români, cu cunoscinţe de specialitate și esperienţă suficientă, care să nu radime numai în impilarea, ț&ranului. Moșnenii, razeșii și ţăranii ohabnici, prin accordarea de împrumuturi cu termine lungi cu amortisment, vor fi puşi în stare de a-și în- zestra curţile și moşidrele lor eu ecaretele, ce le mai lipsesc: șoprâne, grajduri, magazii și pivnițe sistematice, procurarea de vite de rassă, semințe bune etc., prin cai ei își vor mări afacerile ŞI forța de producţiune a lor. Agricultura țărei în- tregi va progresa și ea, devenind mai variată şi complecsă, va fi mai puțin riscantă și espusă iluctuaţiunilor dilnice și lunare, ca producțiunea, es- clusivă a grâului şi porumbului. Cârciumariy, bă. canii și toți venătorii de averi mari fără muncă ȘI risic, îşi vor găsi alt obiect de speculaţiune. In fine, ca ori și ce lucru și instituţiune, nică Banca Agricolă nu se va pute dispensa pe viitor de un personal technic și espert în tote: servi- ciile sale interne şi esterne, fără de a-și periclita din nou viitorul ei: se va pute însă forte uşor dispensa de serviciile problematice a celor 32 succursale, care îi consufiă:fiă lelefăprope de po- mană, tără de a-i face iservieii:-de 9 însemnătate Ore-care. 
Evident deci, că proprietatea trebuesce apă- 
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