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Domnitor. Colegi, 

Expoziţiunile sunt de origină relativ modernă. Ele au fost 
instituite, mai întăi, în Franţa în veacul al XVII-lea și sait 
mărginit multă vreme la artele frumoase; căci, pe când cul- 
tura artelor era concentrată în Paris, producţiunea industrială 
era r&spindită in toate: provinciile şi ar fi fost aproape cu 
neputinţă de a convoca la un concurs: general pe fabricanţii 
și meseriașii de pe atunci.- 

In adevăr, distanţele, reaua stare şi nesiguranța drumu- 
rilor, neindestularea mijloacelor de transport, piedicile și nea- 
junsurile de tot felul, ce puteaii să intimpine' oamenii și chiar 
lucrurile în lungile călătorii, ar [i zădărnicit o asemenea în- 
treprindere. De altfel, în Franţa, avintul industriei era. stă- 

- pînit de numeroasele bresle, .jurande şi corporaţiuni, de pri- . 
vilegiile excluzive ale unor persoane, ale unor.companii, ale. 

- unor comunităţi, care, fie pentru . fabricaţiune, lie pentru - 
„„ vinzare, fie pentru transport, izolau — ca și vămile interne— 

„o provincie de alta, făcând relaţiunile comerciale dintre din- 
“sele tot atât de anevoioase ca și cu ţările străine 1).. : 

Revoluţiunea suprimând însă oorporațiupile şi privilegiile, . 

1) A. Picard. — Rapport gâncral sur PEspostion Universelle de 1889. * 
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şi proclamând libertatea comerciului și a industriei, spiritut 
de intreprinderi luă desvoltare, metoadele de fabricaţiune se 
îmbunătăţiră, atelierele și manufacturile se înmulţiră. De 
aceea, îndată ce pacea [u restabilită, guvernul francez orga- 
niză o expoziţiune publică anuală, care trebuia să coencideze. 
cu aniversarea fundării Republicii. | 

Prima expoziţiune avu dar loc in Septembre 1798. Ea fu 
instalată in nişte construcțiuni clădite in. pripă pe câmpul 

„lui Marte și puse gratis la dispoziţia expozanţilor. Ținu trei 
zile și avu 110 expozanţi, dintre care 31 fură recompensaţi. 
De atunci expoziţiile se inmulțiră atât în Francia cât și în 
alte State. | 

A doua expoziţie industrială se deschise la 1801 în Curtea. 
Luvrului, ţinu șease zile și avu 220 de expozanţi; a treia avu 
540 din 73 de departamente, ear la 1806 Impăratul Napoleon 
inaugură o alta pe esplanada Invalizilor, care dură 24 de zile: 
şi întruni 1422 de concurenţi, regulând ca de aci inainte 
expoziţiile să se ţină la fiecare trei ani, pentru a da noilor 
descoperiri timp, cuvenit de a se produce și a.se desfășura în . 
toată deplinătatea. Războaile împedicară însă realizarea ace-. 
-stei dorinţi, așa că Ludovic XVIII ordonă deschiderea unei 
expozițiuni in:sălile Luvrului la 1819, la care luară. parte 

- 1662 de producători și, pentru prima dată, se recompensară, 
pe lingă industriaș și învățații, inginerii, maeştrii şi simplii 

- lucrători, care contribuise la propășirea industriei. | 
Expoziţiile se ţinură apoi aproape regulat din cincă în cinci 

ani, până la prima mare expoziţie din 1849; care ținu şease: 
luni, întruni 4.532 de expozanţi şi admise — atunci întâi — 

pr & într'o largă măsură şi agricultura la concurs, pe lingă cele- 
lalte ramuri de producţiune. 

Cadrul acsstor concursuri între industri-lii aceleiași țări 
părea însă prea strimt, pentru satisfacerea activităţii şi r&s-. - 
plata -meritului și a muncii. Incă de la 1833 Boucher de. | 
Perthes, Prezidentul societăţii de emulaţiune din: Abbeville, 
întreba »pentru ce nu se deschid sălile expoziţiei Englezilor, 
»Belgienilor, Germanilor, Elveţienilor ?. Ce frumoasă și ce „bogată ar fi o expoziţie europeană! Ce comoară de învăță- 
„minte ar fi ea pentru toată lumea ?]...«



La Măyenţa in 1842, la Berlin la 1844 se ţinură expozi- 
ţiuni cu participarea tuturor Statelor Germane; iar la 1849 
orgânizatorii: expoziţiei din Birmingham invitară naţiunile 
străine să ia parte la dinsa, dar nici una nu r&spunse. 

Intăia expozițiune internaţională se deschise la Londra la 
1 Maiu 1851, în Cristal Palace și ţinu 5 luni. Numărul expo-= 
zanţilor fu de 17.000, dintre care: 9.730 pentru Anglia, 
1.160 pentru Franţa, 136 pentru Zollverein, 750 Austria, 

-360 Statele-Unite, 510 Belgia și prisosul pentru celelalte 
State. Se distribuiră 5.187 de recompense de către juriul in- 
ternaţional compus din 314 membri, jumătate Englezi și ju- 
mă&tate străini. Numărul vizitatorilor se urcă la 6 milioane. 

Franţa se grăbi să imiteze acest bun exemplu și la 1 Mai 
1855 deschise, in Palatul industriei din câmpii Elysei și in alte 
cinci anexe, o expoziţie universală internaţională, care întruni 
23.954 de expozanţi, dintre care 2.175 pentru artele fru- 
moase, ținu 6 luni şi costă 12.000. 000 de franci. ! 

Impulsiunea era dată... i 
Anglia organiză o nouă expozițiune de acelaşi fel la 1862, iar 

la 1867 Franţa invită pe toate naţiunile și pe toţi: Suveranii 
lumii să ia parte și să viziteze marea sa Expoziţiuna Univer- 
sală, la care fu reprezentată pentru întăia oară şi România în 
mod olicial. Puţini dintre noi își mai aduc poate aminte de 
splendoarea şi măreţia palatelor și serbărilor, de frumuseţea 
Și bogăţia produselor: și obiectelor expuse și de entusiasmul 
ce coprinsese pa francezi, mindri de simpatia și de curtenirea 

“ce întimpinai din partea tuturora și po care vai! le-ai plătit 
atât de scump după'trei ani! | 

Expoziţiunea aceasta se desfășura pe 687. .000 m. p., având - 
59.000 de expozanţi, dintre care. 15. 969 Francezi, 6.077 
engleză, 4.946 turci, 4.140 italieni, 2.648 spanioli, 2.489 

- germani de nord, 2. 044 austriaci, 1.918 belgieni, 1.883 por- 
tughezi, 1.414 ruşi, 1.339 brazilieni, 4. 085 suedezi. şi nor- 
vegieni, 1.061' Români, 1.006 elveţieni, etc. etc. “Totalul in- 
trăr ilor fu de 11.000. 000, al cheltuelilor de 26.257. 000 în anci 

„şi al deficitului de 2.816. 000 franci. 
Comisarul general al acestei Expoziţiuni, D. Le Play semna- 

lează, în raportul s&ii general, gravele inconveniente ce pre-
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zintau aceste expoziţiuni universale internaţionale, după care 
lumea își perduse capul... 

Obligaţiunea de a deschide pentru fiece nouă. solemnitate 
o arenă, mai vastă emulaţiunii. popoarelor; lipsa de timp 
„pentru pregătirea îndestulătoare a unor astfel de întreprin- 
deri; durata prea scurtă a expoziţiunilor faţă de cheltuelile 
angajate; .neputinţa pentru oamenii de studiii de a examina 
cu deamănuntul mulțimea obiectelor expuse, ce i-ar putea 
interesa..., aşa că scopul înv&țămintului și al perfectibilității 
prin comparațiune era cu totul nul... D. Le Play, un foarte 
distins economist, propunea înlocuirea expozițiunilor tim- 
porale cu expozițiuni permanente de două categorii: 1) Expo- 
zițiuni universale, instalate în afară de marile centre de 
populaţiunce, udică muzee generale, și 2) E'xpoziţiuni restrinse 
instalate în capitale,. saii muzee comerciale. Pe aceste din. 
urmă le prefera, făcând dintr'insele : a/ Expoziţiuni geogra- 
fice permânente, care să pună în evidență produsele naturale 
ale pămintului din diferite ţări, rasele, deprinderile carac- 
teristice a populaţiunilor, produsele comerciale esențiale,” 
recomandabile pentru folosinţa lor, modul cel mai bun de fa- 
bricațiune și eftinătatea lor; b/ Concursuri parţiale interna- 
ționale; c/-Saloane de conversaţie, de lectură și de conferinţe 
pentru fiecare ţară în parte. Cu toată dreptatea și folosul 
practic 'al acestor observaţiuni, Expoziţiunile universale in- 
ternaţionale căpătară, însă din ce în cemai mulți partizani. 

In adevăr, cele deschise la Londra în 1871, 12, 73 și 74 
reușiră în mod.strălucit, iar cea de la Viena din 1873, unde 
pentru prima oară se dete o parte largă înv&țămintului și 

- educaţiunii, deteră dreptate celor ce combăteati părerile D-lui 
Le Play. Sa Se Se | 

„ Austria făcuse mari jertfe. Consacrase expoziţiunii, care se 
întindea în Prater-pe 1.834.000.m. p., o sumă de 38.449.000 
franci, însă din cauza epidemiei de choleră, și mai ales a for- 
midabilului Krach, care izbucni atunci, expoziţia de altfel întru 
toi strălucită, nu avu decât 7.255.000 de vizitatori, lăsând 
un delicit de 48 milioane, pe care "1 acoperi integral Statul. 

„_» România a luat parte oficială la această expoziţiune și a avut un frumos succes! : e



-. După trei ani, la:1876, Statele-Unite sărbătoriră aniver- 
sarea independenţei lor, organizând la Philadelphia o Expo- 
zițiune universală internațională, care întruni 27.000 de 
expozanţi..: La 1878 Expoziţie universală la Paris,cu 52.835 
de expozanţi, 55 milioane cheltueli și 31.700.000 franci de- 
ficit. România-prinsă în războiul independenţei nu luă parte 
la această adunare internaţională, care, cu tot delicitul,. fu 
foarte strălucită şi îndemnă pe Australia să organizeze la 
Sydney în 1879, la Melbourne în 1880, pe Olanda la Amster- 
dam în 1883, pe Belgia la Anvers la 1885, pe Rusia la Mos- 
cova și pe Spania la Barcelona, concursurile universale. care 
făceau de acum parte din viaţa. şi activitatea cea mai rod- 
nică a popoarelor. - 
„La 1889, Francia, care adoptase periodicitatea de 11 ani 

pentru expoziţiile sale, vroi: să sărbătorească aniversarea 
luării Bastiliei, invitând popoarele lumii la un noii concurs 
internaţional. 

„- Se alese câmpul lui Marte şi 'Trocadâro, ca loc al expoziţiei, 
pe lingă care se.mai adăogară le Quai d'Orsay, VEsplanade 
des Invalides şi Palatul industriei, adică în tot 958.572 m. p. 
Statele monarchice nu voiră să ia oficial parte la această 
manifestațiune naţională franceză, deşi cele. mai multe și 
România cu dinsele fură reprezentate prin comitete de 
inițiativă privată. Cu toate acesţea, succesul expoziţiei fu 
foarte mare. Numărul expozanților fu de 61. 112, dintre care 
:833.937 francezi şi restul străini; iar cel al vizitatorilor de 
32.500.000, cel mai ridicat decât al tuturor celorlalte expo- 
ziți. 
„La 1891 Rusia or ganiză la Moscova o expoziţie naţională, 

la care Franţa luă o parte însemnată ; la 1893 Chicago celebră 
centenarul descoperirii Americii, instituind o lxpoziţie uni- 
versală internaţională, care fu foarte strălucită. Urmară apoi 
expoziţiunile din Berlin (Gewerbe Ausstellung), expoziție na- 
țională germană, și cea a milenarului din Buda-Pesta, la care 
se zice că am fi fost şi noi reprezentaţi, cu deasila, -prin cele 
mai uricioase și mai proaste obiecte industriale și cele mai 
mohorite și mai de rind produse agricole! Vecini. de treabă |... 

Expoziţia din Bruxelles de la 1897, la care am luat parte



8 

cu produsele Regiei monopolurilor și câteva țesături și vest- - 
minte naționale, expuse în mare parte de Societatea Furnica, 
fu aproap> cea mai importantă dintre toate câte se ţinură, 
cam în același timp, la Lyon, Marsilia, Amsterdam și. din 
nou la Barcelona. 
“In Franţa, dragostea pentru expoziţiuni, — la manie de 

faire du beau — cum zicea Sarcey, impărţi, indată după ma= 
rele succes din 1889, spiritele în-dou& tabere. Unele, desvol- 
tând argumentările D-lui Le Play, susținea că aceste întru- 
niră monstre luaseră astfel de proporţiuni că era cu neputinţă 
de a trage -dintr'insele invățăminte de folos și că ar fi mai 

„prielnic de a se organiza expoziţii internaţionale restrinse la, 
un anume fel sai număr de produse. Altele, încurajate de 
strălucirea tuturor expozițiilor anterioare și mai virtos de 
prosperitatea multor ramure de negoţ, în timpul Și cu pri- 
lejul lor, .insistaii pe lingă guvern de a sărbători ultimul an 
al secolului al XIX-lea și zorile veacului XX, prin organizarea 
in Paris a unei expoziţiuni mai vaste și mai somptuoase decât. 
cea de la 1889. | 

Tabăra din urmă triumfă și deci se luă hotărirea de a con- 
voca popoarele lumii la o exposiţiune universală în anul 1900. 
De astădată toate Statele, firă osebire, cele monarhice ca cele 
republicane, cele europene ca cele din alte continente, fură 
în mod oficial reprezentate la. superba. sărbătoare, care fu o 

„adevărată apoteoză a geniului omenesc! 
In adevăr, din patru colţuri -ale lumii, tot ce era. mai 

distins prin puterea talentului, a spiritului şi a activităţii, 
reprezentanţii cei mai iluștri ai politicei, cu cei mai celebri 
învăţaţi, fură ca întrun mănunchiă strinși la olaltă pentru 
glorificarea muncii și a meritului și pentru legătura tot mai 
frățească a relaţiunilor dintre popoare şi îndrumarea 'lor 
către idealul. suprem al solidarităţii comune, pentru rodnica. 

_Statornicie a păcii!! aa * sv...



Când România fu invitată de guvernul republicei franceze 
“să ia parte la lxposiţia universală din 1900, stătu câtva timp 
la îndoială, chibzuind dacă avea vre-un avantagiii de a .răs- 
punde la această invitaţiune. 

Ciici, dacă o expoziţie universală este un concurs: deschis 
între diversele naţiuni ale lumii, la care fiecare trebuesă pre- 
zinte aceea ce produce mai per fect, în cele atât de felurite ra- 
muri ale industriei şi unde recompenselesunt acordate acelor 
ce ai atins cel mai înalt grad al desăverşirii, era evident că 
România nu avea ce să caute acolo. Intr'o asemenea luptă ea 
era invinsă dinainte şi ar fi fost o naivitate din parte-i de a 
se măsura cu marele. State industriale. . 

Daci, însă, o exposiție universală este un fel de muzăăi 
timpvrar, în care fiecare naţiune vine să arate celorlalte pro- 
dusele sale de tot felul, bogăţia sa economică, desvoltarea sa 
industrială și starea sa “de civilizațiune, în acel moment al isto: 
riei sale, în acest caz România putea Și ași zice chiar că era 
datoare să primească invitarea ce i se adresa. Da, era datoare 
sie'și, pozițiunei și consideraţiunii de care se bucură în r&să- 
ritul Europei, de a nu scăpa prilejul ce i se oferea, pentru a 
arăta naţiunilor adunate la Paris, — la sfirşitul veacului în 
care ea își recucerise independenţa, — progresele ce săvirșise 
în timp de 50 de ani în toate ramurile activităţii omenești! 

A primit şi a făcut bine, căci un succes, fără pereche până 
acum la noi, pe câmpul pacinic al muncii, i-a încununat si- 
linţele și vrednicia şi i-a resplătit sper, jertfele de tot felul ce 
şi-a impus pentru aceasta. Se 

Dar a făcut bine și din alt punct de vedere! 
Nu trebue să ne facem iluziuni Domnilor! Dacă sunt câţiva 

oameni politici cari se interesează despre mersul treburilor 
noastre de Stat; dacă unii oameni de afaceri se ocupă de 
desvoltarea noastră industrială, de mijloacele noastre de traii 
şi de puterile noastre economice — cealaltă lume habar nare 
de noi. 

Nevoile, silințele, aspiraţiunile. noastre — dacă întimplător 
nu intră în cadrul combinaţiunilor saă in mersul. evenimen- 
telor înternaţionale, — sunt literă moartă pentru dinsa. Am 

fost fericit — cu prilejul unei conferinţi ce am ţinut la Paris, 
în seara de 1 lunie anul trecut, in. sinul Societăţii de istorie
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diplomatică a Franciei —-de a protesta în potriva unci ase- 
"menea stări de lucruri — nepăsare saii ignoranță — ce ne 
măhnește adinc pe noi Românii, cei atât de primitori, de în- 
găduitori și de generoși cu toţi străinii. - 

Și vorbeam înaintea unui auditori cult și luminat, înaintea - 
a şeapte Ambasadori și Miniștri plenipotenţiari străini, a mai - 
multor membri ai Academici franceze și ai Institutului, care 
mi-au dat dreptate, acoperind cu aplauze protestaţiunile mele ! 

De altfel e și lucru.de nesuferit, când in marile centruri 
europene ești silit să dai lămuriri și arn&nunte despre neamul 
tău și despre ţara ta, acelora care prin poziţiunea ori prin 
caracterul și îndeletnicirea lor ar trebui să fie in curent—ca 
lucruri elementare — cu dinsele.  .  . e 

Oare prezidentul Grâvy nu ne confunda — vorbind lui 
Alecsandri—cu Rumelia orientală, şi r&posatul Ministru pre- 
ședinte Tirard nu m'a întrebat pe mine: »dacă, pentru a 
merge în România, trebue să treci prin București ?« Oare geo- 
gralia lui Elys6e Reclus nu tratează “Țara românească ca pe 
un fel de paşalic turcesc, și o altă geografie foarte r&spindită 
în şcoalele Franciei, și editată de unul dintre cei mai mari 
librari. din Paris în 1898, nu zice, vorbind de noi: „La Rou- 
manie est un pays qui produit beaucoup de blâ«, şi nimic 
mai mult!?... Vrea să zică, dacă de aproape 50 de ani suntem 
o nație de sine stătătoare, care și-a. cucerit, subt conducerea 
unui viteaz căpitan, neatirnarea pe câmpul de bitae, dacă 
trăim subt un regim de libertate mai larg şi mai generos 
decât al unei republici și subt ocărmuirea celui mai înţelept 
rege am săvirșit, pe toate tărimurile vieţei publice progrese în 
30. de ani, cât alţii în trei veacuri, atâta de puţin trag toate 
acestea în cumpăna altora că pot—fără de nici un scrupul— 
să le treacă subt tăcere, sai să le necunoască, mărginindu-se 
a spune — ca un lucru prea de ajuns pentru noi — că Ro- 
mânia produce. mult gri, ori că Bucureștii sunt un port pe 
Dunăre, cum anunţa într'o telegramă de astă earnă ziarul 
„Le Siăcle«, saii că, personagii din societatea aleasă să te 
întrebe—cum: ne-ati întrebat—aacă suntem. slavi ori-unguri 
şi dacă umblăm în țară îmbrăcați tat. cu .haine ca cele ce 
purtam în Paris?! i A o.
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Dar noi ridem de astfel de lucruri, mulţumindu-ne a zice: 
„Francezii nu știii gcografia« şi urmăm a nu face i niMiG pen 
tru a-i sili so cunoască pe a noastră. 

Și nu sunt numai francezii în cazul acesta, sunt toate 
celelalte popoare — cu osebirea vecinilor, care ne cunosc 
poate prea bine!..... Și dacă lucrul stă asttel, vina întreagă. 
e numai a noastră. Da Domnilor, căci unde sunt cărţile, mo- 
nografiile publicaţiunile, r&spindite în străinătate, care să în- 
demne și să atragă “atenţiunea: lumii asupra “ţării noastre? 
Dacă ese vre-o carte vorbind despre noi—și exceptez pe cele 
scrise în limba română — ea e sai vre-un studii politic sait 
vre-o cercetare economică ce: se îndreptează către un pu- 
blic cu totul special și se tipărește in puţine exemplare. . 

In alte ţări, mai puţin înaintate decât noi în cultură, sa 
procedat în această privire cu totul altfel. Aii-publicat in toate 
țările, în toate limbile și subt toate formatele, felurimi de 
cărţi, de broșuri, de articole de reviste, de articole de ziare, 
albumuri, hărţi, itinerare, guiduri și alte asemenea care fa- 
talmente ai silit, ai aţiţat atenţia publică să se îndrepteze 
asupră-le și prin faptul profuziunii şi a modicităţii preţului, 
aii intrat în mâinile tuturora, aii pătruns în toate păturile 
sociale străine, .așa că la urma urmei acele țări suscitând 
interesul ai ajuns să fie cunoscute. Căci, vrind nevrind, 
numai dacă r&sfoești o carte sait un album, iți rămâne ceva 
în minte saii în ochi din ceeace-ai găsit întrinsele și- la prilej 
îți pare bine că nu te-ai ostenit de geaba. . 

Pilda aceasta ar trebui să ne stea pururi inainte Şi să ne 
povăţuiască — cel puţin de acum incolo — la datorie. Am 
văzut, cu prilejul - Exposiţiei, un Vade mecum al Bosniei și 
Hertzegovinei,; admirabil ca metodă, .ca stil și ca lucrare 
grafică. Plin de planuri, desenuri, peisagii, tipuri din societate 
și din popor, scene de năravuri sociale, legende și tr adițiuni, 

el dedea. pe scurt toate indicaţiile . trebuincioase oricui ar fi 
voit să cunoască, în mod sumar dar.complect, situaţia, Orga- 
nizarea şi activitatea acelor ţări. din vremile vechi până la. 
sfirşitul veacului al XIX-lea. O asemenea lucrare, dar mult. 

mai. pe larg și poate mai metodică, există pentru Ungaria. 

Una pe scurt, dar cu toate limuririle trebuincioase, am pus
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și el în -fruntea::catalogului Expoziţiei noastre, tras în mii 
de exemplare și distribuit gratis publicului in secţiile române. 

O lucrare de același fel —: dar mult mai am&nunţită și în-: 
zestrată cu ilustrațiuni, cu planuri, cu hărţi şi cu tablouri 
grafice de tot telul, — trebue făcută : cât mai curind asupra 
României, pe care puţini o cunosc de abia şi restul nu o cu- 
noaște de loc. Dacă cartea.lui Benger, consulul nostru dela 
Stutigard, „La Roumanie en. 1900« (in franțuzește și în 
nemțește), 1) deși incomplectă și puţin metodică, și tot a 
servit, să indrepteze multe greșeli in privinţa noastră, chiar 
în Germania unde am trebui să fim atât de cunoscuţi, dar 
incă o carte făcută cu știință și voință de a ne arăta ce sun- 
tem, ce facem și ce avem, lumii—de toate neamurile şi lim- 
bile — câtă lumină adevărată ar r&spindi și ce imens bine 
ne-ar face! Sper că raportul general asupra expoziţiei în care 

"am căutat a rezuma activitatea culturală, socială Și econo- 
mică a ţării până la sfirșitul' veacului al XIA-lea, va putea 
servi de un bun inceput celor care — cu mai multă com- 
petență decât mine — ar întreprinde o lucrare in acest scop. 

“Și doar România a luat de câteva ori parte oficială la ex- 
poziţiunile universale europene. | a 

Aşa, la 1867 trimise la Paris, pe lingă rarele produse ale 
industriei născende,. frumoase colecţiuni de mamitere, de pa- 
sări, de pesci, de fosile și de minerale, apoi multe produse ale 
industriei casnice țerăneștă : scoarțe, stofe brodate, vestminte 
„naţionale, fire și ţesături de bumbac, lână şi mătase; lemne 
brute și lucrate, sare, piatră, păcură, blănuri, ape minerale, 
piei brute și tăbăcite,; frânghii, cărămizi şi mai ales o bogată 
Şi aleasă colecţiune de cereale — de tot felul — de vinuri, 
rachiuri, produse și paste alimentare și tutunuri. In galeria 
istoriei artelor șia muncii oxpuse,: modelul în reliefal Curţii- 
dc-Argeș, tezaurul de la Petroasa şi-un număr de obiecte 
rare, stofe, broderii, :manuscripte Și icoane. - - 
- Dintre cei 1.061 de expozanți, 3 şi anume: guvernul ro- mân, prinţul Alecu Moruzi şi prințul Barbu: Ştirbei căpătară 

  

1) Eliţiunea germană are de titlu: „Rumânien, ein Lund der Zukunfta.
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medalii de aur; car 9 medalii de argint, 35 medalii de bronz 
și 38 menţiuni onorabile fură distribuite celorlalţi. 1) . 

Comisiunea princiară, din care făceau parte Al. Odobescu. 
ca Comisar general, colonelul Ioan Alecsandri, comisar delegat. - 
la Paris, prinţul George Sutzu, comisar delegat la Iași, și D. P: 
Ş. Aurelian, comisar ajutor, având pe D-nu G. Steriade secretar 
şi pe A. Baudry, architect, publică la sfirșitul lui 1868 o lu- 
crare asupra României, care multă: vreme fu, singuru! izvor“ 
de informaţii asupra României în străinătate. 

La 1873 aproape aceleași feluri de.produse fură expuse: 
de către 1.943 de'români la Viena, dar întrun cadru mult 
mai. restrins decât cel ce avusese la precedenta Ixpoziţi-— 
une. Impresiunea fu însă mult mai mare şi succesul mai 
pronunţat, fie că pentru întăia .dată trimiteam produsele: 
noastre in capitala Austriei, altădată adversară înfocată a. 
regimului politic intronat la noi în 1866, fie că prezentate: 
cu competinţa și dibăcia comisiunii, al cărui suflet era: 
D-nu Aurelian, ele ait dovedit, mai ales.în ce privea produ- . 
sele agricole, că frumuseţea și valoarea lor creștea .și se urca. - 
cu trecerea anilor. 

In 1878, prinşi în: războiul cu Turcii, am declinat invi— 
tarea adresată de Franţa de a participa la Exposiţiunea din 
Paris, tot cum am declinat în mod oficial și pe aceea. din. 
1889, deși, după proclamarea independenţei și ridicarea. 
țării la Regat, regenerarea noastră socială și economică. 
făcea cu paşi mari “progresele ce îndeplinise cu atâta strălu- 
cire cea politică și naţională. 

Totuși un comitet,. în frunte cu: Prințul George Bibescu, 
luă sarcina de a organiza Expoziţia română la Paris, ob- 
ținând dela guvern o subvenţiune de 200.000 lei și întoc=- 
mirea unei loterii de 300.000. lei pentru întimpinarea' chel-- 
tuelilor. Produsele celor 1.273 de expozanți fură instalate, 
cu mult gust, în trei deosebite locuri: şi anume în galeria in-— 

dustriilor: pe un spaţii de 416 m. p., in cea a agriculturei. 
pe 400 m. p. și a frumoaselor arte pe 90 m. p.. Restau- 

1) Exposiţia noastră din 1867 a coslai 592.262 fi.
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rantul român ocupa, alături de la rue du. Caire 240 m: p.. 
„Succesul nostru fu. întradevăr însemnat. „mai virtos că nu 
„se .mărginea numai la simpatiile generale ce »PrOvocase, 

- „nici la recompensele ce obținuse România. 1 se mai reserva 
»și un alt omagiii, cu osebire simţitor pentru dinsa, căci atin- 
„gea interesul săii material cel mai. de căpetenie: agricul- 
»turac, cum se exprima Prinţul Bibescu, Comisarul general, 
în raportul săi asupra Expoziţiei noastre de atunci. 

In adevăr, congresul internaţional de grâne și făinuri pro- 
„clamase în același timp excelența calităţii cerealelor ro- 
mâne, apreciere care. se.menţinu dupe aceea şi la Bruxelles 
şi la Amsterdam, iar în. 1900 atinse la congresul de făinuri 
dela Rotterdam culmea măgulirii, căci făina noastră că- 
pătă cea mai înaltă recompensă. OC- 

La 1889 se atribui României.278 de recompense la Paris, 
astfel împărţite: 2 mari premii, 24 medalii de aur, 2 de ver- 
meil, 65 de-argint, 121 de bronz şi 64 menţiuni onorabile. 

In: primăvara anului 1897 Francia ne invită să luăm 
parte la -Expoziţiunea din 1900. 'Trecuse aproape zece ani 
dela ultima exposiţiune, în care timp România făcuse multe 
ȘI mari .progrese. Sub protecțiunea tratatelor sale de co- 
merci și a numeroaselor avantagii acordate de legea pen- 
ru încurajarea industriei, fabrici de tot felul se clădise şi 
„prosperase pa pămintul nostru. 'Țara putea acum să se în- 
făţișeze, în mod demn, înaintea ochilor lumii, cu produ- 
sele industrici sale. 

»Guvernul țării— zicea în circulara sa D-l Stolojan, Ministru 
poatunci al agriculturii, comerciului, industriei Și domeniilor 
—a primit invitarea Republicei franceze, de a lua parte. la 
„Expoziţia ce organizează la Paris pentru anul 1900. Acea ex- 
poziție va fi un inventar documentat de tot ce ati produs mai 
însemnat, artele, știința; şi activitatea economică din întreaga. 
lume în acest secol... Pe lingă că este o cestiune de cuvi- . 
“inţă” internaţională de a' răspunde la chemarea unei ţări. 
-amice, interese. politice și ecoriomice de întâiul ordin ne 
impuneaii datoria de a participa la această Expoziţiune 

„In adevăr, puterea unui Stat nu stă numai în virtutea mi- 
Jitară a cetăţenilor săi, ci și în puterea lor. de muncă, în
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forţele 'lor economice. Este vorba să dovedim că și: pe acest 
tărim am făcut progrese însemnate de când am rămas stă- 
pini pe politica noastră comercială și economică. [i deci de 
datoria tuturor Românilor să ne dea concursul lor patrio- 
tic, pentru ca, și în această ocaziune, să mărim vaza Ro- 
mâniei și să întindem bunul ei renume. 

Pe lingă aceste consideraţiuni de ordine morală, sunt şi 
" alte puncte de.vedere, de care trebue să ne conducem în or— 
ganizarea lixposiţiei noastre. 

Vom expune. după o metodă clară, toate produsele pe 
care le cxportim și pe acelea ce am. putea exporta, pentru 
ca să putem nu numai păstra debușeurile noastre de astăzi, 
ci să ne deschidem şi altele nouă. 

Vom trimete materiile noastre prime, cu toate explicaţiile 
necesare pentru a atrage capitaluri străine în ţară în marele 
folos și al lor și al nostru. Fără să avem pretenţia de a con- 
cura cu ţările inaintate în industrie, vom expune și produ= 
sele fabricelor noastre însoţite de datele necesare, spre a arăta 
progresul repede ce am făcut și in această privire de la pro- 
mulgarea. legii pentru încuragiarea industriei. În înțelegere 
cu ministerul instrucţiunii publice se va organiza partea 
aceea a Expoziţiei noastre, care va avea de scop să arate sim- 
ţul “artistic -al poporului Român, :să facă cunoscut. artele 
noastre și mai ales să dovedească că cu organizarea ce ne- 
am dat, am intrat pe calea unci mari desvoltări culturale« !... 

Prin urmare, un întreg program de lucru, pentru o între- 
prindere. națională, pentru o operă de inălţare și de obş- 
tească folosință. Și într'un avint, vrednic de laudă, fără 
de a ţine socoteală de jertte ori de împrejurări, Românii ait 
răspuns .la: această. patriotică chemare. De altfel Ministrul 
își încheia apelul. săă cu strigătul: „Isbinda Expoziţiunii 
noastre, va fi cinstea țările [...., 

Acest program Sa executat, acea operă sa săvirşit și țara 

a eșit cu cinste, din patriotica-i întreprindere! 
- Un fond-de 1.300.000 lei, sporit mai'târziii cu 630. 000, 

lei fu votat de Parlament pentru cheltuelile' Expoziţiei.. 'Un 
Comisar general, cu puteri foarte întinse pentru înfăptuirea, . 
ei, fu instituit pe lingă Ministerui domeniilor, şi un apel:fu
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adresat Administraţiilor Statului, institutelor și: societăților 
de cultură publice şi private, camerilor de comerciă Şi pre-— 
fecturilor, pentru ca cele dintăi să se pregătească a expune, 
iar cele din urmă să arate care industriali și comercianţi ar 
putea cu vrednicie să participe la expoziţiune. Urmarea fu 
că 5.358 de cereri sosiră la comisariatul general, din care 
negreșit se alese cele mai interesante, pentru a fi: puse în 
lucrare și a trece odată gata prin cercetarea a două juriuri 
(unul local in fiecare judeţ și altul central la București) ina- 

- “inte de a fi expediate la Paris. Administraţiilor publice li se 
făcu programe anume pentru aceea ce aveati și cum aveai a. 
expune, dându-li-se fiecăreia în deosebi: ajutoare însemnate 

„băneşti, pentru a-și pregăti lucrările cu care aveati să con- 
cureze.: Aceste ajutoare ai atins suma de'aprâpe 350.000 lei 
luaţi din fondul Expoziţiunii. Asemenea însemnate subsidii 
fură acordate și la câteva persoane private și unor ateliere 
de industrie casnică naţională, vrednice de tot sprijinul. 
In fine, un eminent architect francez D. Camille Formige, . 
„laureat al Expoziţiei din 1889, ca autor al palatului frumoa- 
selor arte și: al artelor liberale, fu însărcinat cu plănuirea 
pavilioanelor ce aveaiă să fie clădite pe locurile atribuite noă 

“în coprinsul Expoziţiei. D-sa veni în ţară, vizită monu-! 
mentele noastre c-le mai însemnate și, sub inspirațiunea 
lor, intocmi' proiectele pavilionuluiBegal și al Restauran- 
tului, dintre care primul era o contopire a trai dintre cele mai 
osebite capete de operă de artă bizantină ce avem: catedrala 
dela Curtea-de-Argeș, biserica celor Trei-lerarchi din lași şi 
mânăstirea Horezu, iar al doilea înfățișa o casă în stil româ- 
nesc, avind ornamentaţii și motive împrumutate mai ales 
de la biserica Stavropoleos din Bucureşti. Clădirea și orna- 
mentaţiile lor din năuntru şi din afară ai costat aproape 
476.000 lei. AR | 

Ar fi fost cu cădere, făcându-se o asemenea cheltuială, 
de a grupa întreaga noastră Expoziţiune întrun singur loc 
și de a zice vizitatorilor sosiți din “toate colțurile lumii în 
capitala Franţei: iată România! | ae ae 
“Din nenorocire nu ni se pusese la. dispoziţiune: pentru 
construirea pavilionului Regal decât un “spaţiu foarte res-
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trins, așa că am fost siliți a imprăștia produsele noastre—de 
altfel in conformitate cu programul general al. Expoziţiei — 
în diferite grupuri, alături de alte naţiuni. Era peste putință 
ca pe o întindere de 650 m. p., deși pavilionul avea două ca-: 
turi, să se.poată instala și expune produsele atât de diverse 
ale celor aproape 2.000 de expozanţi ce am avut la Paris 
mai virtos când multe dintr'insele, precum: esăturile, ge- 
niul civil, alimentaţia, pădurile și pescăriile, cereaii o desfă- 
şurare însemnată, iar petroleul nu avea voe să figureze în 
coprinsul xpoziţiei, și am fost nevoiţi a-l aşeza întrun pa- 
vilion special în parcul de la Vincennes. 
La primă împărţire a terenurilor şi locurilor, făcută Sta- 
telor străine in 1897, cum noi nu aveam nici un reprezen- 
tant, Comisariatul general francez ne rezervase de abia vre-o 
350 m. p. pentru pavilion, 50—60 m. p. pentru -artele 
frumse şi 30 m. p., lingă Turnul Eiffel, pentru a instala 
un local de degustaţie. | 

4. D-nul Comisar general Poni mergând pentru întăia oară 
i “la Paris în vara anului 1898, obţinu un teren pe cheul 

D'Orsay de 530 m. p. care fu urcat la 650 m. p. pentru! 
3 marele pavilion, un altul dincolo de podul Alma de 200 m. 
1; P-„ mărit în urmă cu 25 m. p. pentru clădirea Restauran- 

Ne tului; apoi 260 m. p. în galeria mașinelor pentru produsele 
ex agricole şi 90 m. p. în marele Palat din câmpii Elysei pentru. 
Nexpoziţia de pictură. 
SO - Mai tărziu, constatând — cum am zis — absoluta 'nepu- 
Ş tință de a desfășura toate produsele noastre pe spaţiile. 

=) acordate, am fost, după multe și anevoioase negocieri, destul 
y de fericit a obține un adaus de 100 m. p. în galeria mașinelor 

j pentru expoziţia produselor alimentareşi a băuturilor, 100 m. 
p. în pavilionul pădurilor, venătorii și pescuitului, 350 m. p. 
în palatul vestmintelor și țesăturilor, 80 m. p. pentru geniul 
civil, 40 m. p. pentru produsele chimice, 25 m. p. pentru 

 chioșcul tutunurilor, 1.000 m. p. pentru petrol (la Vincennes) 
şi de 30 m. p. mai mult pentru bele-arte. România a ocu- 

- pat, prin urmare, 2.955 m. p. și a expus produsele sale în 
12 locuri deosebite, având bine-înţeles pentru fiecare grupare 
instalaţiuni independente, toate în stilul și caracterul general, 

2 

   

      LIOTE - 
AS Cs ti 

Pi neta d Ă TATAL BAERSITAZA 
ai „F         

    



18 

așa numit românesc (adică arabo-bizantin, naturalizat prin 
deprindere și trecere de vreme la noi): 

Această imprăștiare a. produselor noastre a avut poate bu- 
nurile, dar şi neajunsurile ei. Așa, câți dintre cei care vizitati 
pavilionul Regal, de pe cheul D'Orsay, sati mai dus până în' 
capătul galeriei mașinelor — un chilometru și mai: bine dis- 

“tanță — să vadă expoziţia cerealelor şi vinurilor noastre? 
Câţi, după ce s'aii''plimbat prin palatul pădurilor, obosiţi 
de-a tot vedea trunchiuri de copaci și scînduri, sai mai 
oprit să: privească lemnele noastre, cele atât de admirate de 
către specialiști? e 
„În planul organizaţiei generale a Expoziţiei, metoda, a- 

ceasta, propusă și sprijinită de D-nul Comisar general Alfred 
Picard, era destinată, a înlesni studiul evolutiv al aceleiași in- 
dustrii, in toate ramificările sale, comparându-i rezultatele 
obţinute pretutindenea. Raportor general al Expoziţiei din 
1889, D. Picard, era în măsură de a cunoaşte și aprecia mai 
bine decât oricine avantagiile ce puteaii rezulta pentru mem- 
brii şi pentru raportorii juriilor din adunarea în același loc - 
a tuturor claselor unui grup și din prezenţa fiecărei naţiuni 
în acel grup şi în acele clase. Avantagiul şi metoda, din 
aceste puncte de vedere, erai fără îndoială nediscutabile. Dar 
câte greutăţi și neajunsuri pentru publicul cel numeros?!... 
„Pentru dinsul metoda marilor grupări, pe categorii, în 

loc de a-i face o înlesnire și a-i da un. îndemn la mai de- 
aproape cercetări, il obosea, daca, nu-l lăsa nepăsător despre 
ce 'vedea împrejur. Jată-l într'o galerie, de pildă, la ţesături. 
La, început se interesa, admira, se mira privind, dar tot mer- 
gend şi dând necontenit de ţesături, de vestminte, de vest- 
minte şi de țesături ori în cotro se întorcea, i se deprindeai, 
când nu i se împăinjineaii ochii, cu dinsele şi trecea fără 
să mai bage de seamă, fără chiar să mai întrebe, ce era Și a 
cui era cutare saii cutare lucru. Intraltă parte da de ma- 
şini, ori de sticlării, de giuvaeruri, saii de cărţi și de hârtii, și 
așa din una în alta umbla chilometri întregi grăbind pasul, 
ori tirind piciorul, cu gitul incordat de priveală şi mijlocul 
frânt de trudă, ne mai avend la urma urmei alţă, dorință de-: 
cât de a scăpa de vedenia acelorași și acelorași lucruri, de sute 

r.
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- de ori repetate, ca luminile și chipurile resfrânte la infinit în 
oglinzile Palatului de luziuni. - 

- Această grupare, impusă de: Comisariatul francez, avea 
pentru marile State industriale un netăgăduit avantagiii; 
căci scopul lor, venind la Expoziţiune, era de a își arăta su- 
perioritatea asupra concurenţilor din. toate ţările și această 
superioritate r&sărea mult mai isbitoare când -produsels le 

_eraii așezate alături cu ale celorlalți. Dar -pentru noi, al că- 
- rora scop era cu totul altul, imprăștierea aceastaa produse 
lor noastre ne putea fi prejudiciabilt, dacă prin caiitatea și 
întocmirea lor cu totul osebite, prin gruparea metodică și. 
prin instalarea lor originală şi plăcut atrăgătoare ochiului, 
nu se impunea, cum sai impus, atenţiai “publicului și nu 
îndemnai juriile la o cercetare amănunţită, care avu de .re- 
zultat acordarea celor. atât de însemnate și de numeroase 
recompense, ridicându-ne — și vai în ce vremuri! — la “po= 
triva marilor state producătoare ale lumii!..; 

Intr adevăr, pe când aiurea bancherii străini precupeţiată 
creditul și solvabilitatea țării, la Paris juriile internaţionale 
ale Expoziţiei puneaii cununi de aur pe capul României 
avute, muncitoare și neatirnate!... ! 

Dacă nu mi-ar fi teamă că vă obosesc, aș. dori să vă. arăt 
în puţine cuvinte acțiunea acestor juriuri şi însemnătatea 
hotăririlor lor în privirea. recompenselor. -. 

Expoziţia era împărțită în'18 grupuri, având 121 de clase 
(noi am expus în XVII grupuri și 89 de clase), iar juriile 
eraii de trai instanţe: juriuri de clasă, prima instanţă, com- 
puse jumătate de francezi și jumătate de străini, variând -nu- 
mărul total după importanța și numărul expozanților. Noi 
am avut 17 juraţi,: dintre care: 2 au fost vice-președinţi ai 
claselor 104 și 117. 

- Insărcinarea lor era de a: cerceta la faţa locului instala- 
țiunile claselor, a examina obiectele: “expuse și după ce as- 
culta lămuririle ce fiecare exposant era dator să le dea di- 
rect: sait prin înlocuitor anume, nu: numai asupra produc- 
țiunii sai confecţionării lor, ci și asupra întregei sale activi- 
tăţi ca, artist; industriaș sati cultivator, asupra capitalului, 
numărului și categoriile “lucrătorilor, materiilor prime, cu
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care se servește, a daraverilor ce face în ţara sa saii în străi- 
nătate, a recompenselor ce a mai avut și a situaţiunii sale ca 
neguţător, industriaș, etc., se pronunţaii—cu majoritate de 
voturi— asupra recompensei ce merita să aibă. Insemnările 
pentru aceasta se făceau cu puncte de la 1—25. 
„Cum vedeţi, o adevărată anchetă, pe care expozantul tre- 
buia, să o remită apoi, scrisă și subscrisă pe un anume formu- 
lar, secretarului clasei, pentru a fi prezintată raportorului la 
întocmirea referatului general al recompenselor hotărite in 
acea clasă. Fiecare expozant avea astfel foaia sa personală în 
dosarul clasei şi recompensa căpătată se nota pe dinsa după 
deliberarea membrilor juriului respectiv. 

„ Lămuririle în cestiune și foile acestea se dedeail și se în- 
tocmeaui—la majoritatea ţărilor reprezentate în Expoziţie — 
de către expozanțţii înșiși, saii cel mult de reprezentanţii lor 
nominali. | 

La noi, ele aii fost date și alcătuite de către Comisariatul 
general, singurul reprezentant al expozanţilor români, care, 
după foarte rarile indicaţiuni ce primea de la dinșii, după 
documentele saii informaţiile oficiale din arhiva sa, își for- 
mula r&spunsurile verbale și scrise, fără de care un expozant, 
în faţa juriului, risca să fie declasat! 

De altfel ca la noi la nimenea! | 
Pe când expozanţii celorlalte ţări plăteati transportul, in- 

stalaţia și toate cheltuelile trebuincioase expoziţiei lor, ţinând 
ca o deosebită onoare de a lua o parte directă la așezarea 
obiectelor şi la cât mai neasem&nata lor documentare și pu- 
nere în valoare, 'la noi Statul purta toate cheltuelile şi avea 
grija de a satisface toate cerințele expozanţilor săi. 

Aceștia îi lăsaii bucuros răspunderile și . poverile, conside- 
rând că făcuse tot ce erai datori a face, incredinţându-i pro- 
dusele și așteptând să ia în schimb cât mai multă răsplată. 

Un lucru însă ce nu lăsa pe seama nim&nuia, lucru ce ca= 
drează minunat cu firea și deprinderile românului, era drep- 
tul. întăietăţii de a -critica tot şi de a.nu fi mulțumit cu 
nimic. Sa 

„ Fire eșită din plămada egoismului latin cu pisma grecească 
şi deprinderi moștenite de la educaţiunea falsă şi nenorocită 
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care a stidit în noi teama ridicolului sai a banalității de a 
iubi şi a cinsti aceea ce facem și aceea ce avem... 
La noi criteriul datoriei pare a fi: aceea ce pretindem « de 

la alţii, iar nicidecum aceea ce suntern ținuți a face noi 
înșine ! 

Dintre cei 2.000 de expozanţi, care ni-au trimis lucruri 
la Paris, afară de Administrația Domeniului Coroanei și de 
vre-o alţi 20, care şi-au plătit și i-ai făcut instalațiile sin- 
guri, nici unul n'a dat un ban, n ma bătut un cuii și n'attri- 
mis O scindură pentru așezarea și podoaba produselor lor. 
Toate vaii făcut cu cheltuiala Statului și cu osteneala—cea 
atât de puţin recunoscută și răsplătită — a Comisariatului ge- 
neral, de la începutul până la sfirșitul Expoziţiunii. * 

Juriul grupului era instanță de apel, înaintea căreia cei 
nedreptăţiţi, cei declasaţi, sai cei omişi de juriul clasei aveai 
dreptul să 'și trimită în scris și cu amănunţită argumentare 
întimpinările ce aveai de făcut. Cazurile se luai din noi 
în cercetare, se ordona uneori o nouă examinare la faţa lo-. 
cului și se incheia proces-verbal separat pentru fiecare recla-. 
maţiune. Listele recompensaţilor de juriile de clase, vizate sai 
complectate de juriile grupelor, se înainta impreună cu ra- 

poarte și dosare juriului superior din care făceati parte de 
drept toți Comisarii generali străini, cu mai mult de.500 de 

expozanți şi funcţiona sub președenţia ) Ministrului de co- 
merci. . 

Juriul acesta revizui toate listele medaliaţilor,: rezolvă ul- 
_timele reclamaţiuni prezentate de către Comisarii generali 

şi confirmând recompensele astfel acordate, le transmise Co- 
misarului general francez, pentru întocmirea Palmaresului 
Oficial, după care se făcu distribuțiunea oficială a premiilor 
de către preşedintele Republicei în ziua de 18 August 1900. 

Fu un moment de o adinc mişcătoare solemnitate când, 
în prezenţa a 30.000 de asistenţi, D. Emile Loubet, alături de 

Președinții Senatului şi ai Camerei, de membrii guvernului 
şi urmat de ambasadori, miniștri, comisari generali străini, 

' de membrii tuturor Academiilor franceze, de generali și de 
cei mai înalți demnitari ai Statului, cobori încet-—iîn sune- 
tul Marseillesei — cele 100 de trepte ale scării .ce ducea din 

saloanele de onoare în sala cea mare a serbărilor ! |
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„ Aplauze frenetice: însoţiai falnicile sunete ale imnului na- 
țional, capetele emoţionate se plecati înainte, iar lumina r&s- 
frântă in raze de curcubeit înconjura ca o aureolă vie, pe in- 
tăiul magistrat al Franţei în timpul acestei sărbători a păcii 
și a solidarității universale, prin întrăţirea muncii și a aspi- 
rațiunilor omeneșt ! | 
„- Drapelul nostru, purtat de flăcăi în costum național, fu 

“salutat de imnul. românesc la trecerea. sa în cortegiul națiu- 
nilor. cs OO a 
„ României i se acordă 1.086 de recompense, dintre care: 
45 mari premii, 224 medalii de aur, 354 medalii de argint, 
314 medalii de bronz, 149 mențiuni onorabile, repartizate 
pe grupe și expozanți precum urmează :, 

  

  

    

                  

EIN RR PIERE aa alia eTsla az „GRUPE DE LUCRĂRI EXPUSE .|:| 2|&|£|S|£ FE : a aaa mă « a = E ja 

Şcolile, institutele și societăţile savante. | 6 ..9| 4ul 16|. — 4&i| 73 
Pictori, sculptori, gravori, arhitecţi... |. —|.—| 3| 9! 7! 19| 38 
Tipografi, litografi, fotograti, legători de 

cărţi, instrumente de știință șidearte. | 1| 6| 13| 20| 14| 54| 70 
“Mașini, material pentru mecanică . .| —|[:—| 4] 2 —| 31 6 
Aparate și materiale electrice :. . . .|—| 4| 3| —| = 7] 8 
Lucrări de inginerie civilă, trăsuri, va- | -" ” 
... poare, dockuri, port, şi poduri (I. Hors ” - concours) . . : , . . . . . . | 92| 10| 9] 10! 3] 33| ss 
Statistică agricolă, cereale (|. H. Conc.) | 9| 95|158|122| 271409|487 
Horticultură și arboricultură a 1 Pal ao 
Pădurile, pescăriile, vinatul . - | 5] 9] 192| 7| “14| 84| 52 
Vinuri, rachiuri, făină, zahăr, cofetărie, e 

„ paste alimentare, 'conserve,. conâi- | . | |. mente . , ae si 5| 41| 75| 46| 30|196|21t2 
Exploatări miniere, mine, cariere. . 5| 6| 141 9| 11| 46| 72 
Mobile, covoare, scoarţe, ornamentaţiuni | - fixe ale locuinţelor și edificiilor. . .| —| 7] 9] 49| 12| 47| 65 
Vestminte, ţesături, frânghierie, ete. .| 41| 9| 23| 30| 23| 86 193 
Produse chimice și farmaceutice . . .| 4]. 7 15| 7| 19| .45| 59 Hârtia, tăbăcăria, tableteria, periile, obi- a 
„eectde voiagiii,: jucării, împletituri, 

giuvaeruri ema | 14| sh9--sl-a6] gol Economia socială, asistenţa publică, igiena] 3|.: 7|' 29| .4 —| 13| 19 Luicrări și material al armatelor de mare | a i E 
și de uscat. . , | Sil al ol lao 29
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Domeniul Coroanei, atât -de mult remarcat prin gruparea 
la un loc a întregei sale expoziţiuni și care dedea rodul a 10 
ani de muncă (se știe că ela fost întemeiat la 1884), sub 
luminata, energica și fericita direcțiune a eminentului nos- 
“tru coleg D. loan Kalinderu, a obținut singur 21 de recom- 
pense, între care 10 'mari premii, de două ori mai mult decât 
Bulgaria, care a avut d'abia 5 și decât Serbia, care n'a obţi- 
nut decât 6. 

Aceasta este cel mai înalt omagii ce se putea aduce băr- 
batului neobosit din fruntea acestei instituţiuni, care cu-drept 
cuvint poate să fie considerată ca un model vrednic de imitat 
pretutindenea și ca o podoabă scumpi a activității economice. 
în Regatul României. 

“Cu osebire Domeniul Coroanei a fost obiectul celei mai 
înalte distineţiuni pentru așezămintele sale de invățămint, 

„pentru societăţile de cultură, de ajutor mutual și de coope-. 
rațiune, întemeiate întru măreţul scop de a ridica și de-a îm- 

„bunătăţi starea morală, precum a creat atâtea avantagii pen- 

tru a înlesni regenerarea - materială a - ţăranului. D. loan 
Kalinderu, colegul nostru, eminent Administrator al Dome- 
niului Cor oanei, a. obținut personal un mare premii r&splă- 
titor neadormitei și prea luminatei sale energii pentru atin- 

- gerea idealului acestuia. 
Totalitatea expozânţilor noştri era împărțită în patru 

categorii: 1.289 individuali, 716 colectivi, împărțiți în 50 de: 
clase, numărând fiecare drept un expozant la premiare, 52. 
colaboratori, așă că, făcând analugia recompenselor obţinute, 
avem 19%/ de expozanți medaliaţi, din 1.391 câţi se însu- 
mează, adunând la un loc categoriile de mai: sus. 

Şi aceasta fără de a disputa cuiva întăietatea pe tărimul 
producţiunii, fără de a avea pretenția a ne impune, nici prin 

înriurirea politică — precum aii făcut alţii — nică prin ne- 
me&surata ambițiune — ca unii —: de a eși în frunte, călcând- 
peste drepturile și meritele celorlalţi !.. 

- In vremurile de astăzi, în - care îmbinările sai desbinările 

intereselor politice atirnă atât de greii în balanţa judecăriă 

faptelor și în urzirea evenimentelor, când cea mai mică 

desechilibrare a cotei valorilor financiare ori militare produce
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mai adincă impresie decât cea mai înaltă manitestaţiune a 
spiritului sai a activității omeneşti, este un exemplu întă- 
ritor de suflete, o dovadă de puternică voinţă și de vitalitate 
“deosebită, acelea pe care le dă o națiune, luptând pe calea 
pacinică a muncei și a vredniciei, pentru a-și. cuceri locul 
de seamă ce i-se cuvine la lumina zilei și simpatia lumii. 

Iată, socotesc, unul dintre fenomenele sociale de intăia 
ordine de care suntem în drept a beneficia din participarea 
noastră la Expoziţiunea din 1900. Nu era numai o cestiune 
de a se ști dacă produsele expuse de noi avea o valoare mai 
mare sai mai mică decât cele similare străine, ci de-a se 
hotări dacă insușirile noastre de popor liber și tăria cu care 
puteam rezista împrejurărilor, atât de grele prin care treceam, 
erai! îndestulătoare pentru a garanta mai departe poziţia 
noastră de factor al civilizaţiei în Orient și a ne păstra fără 
ştirbire încrederea de care aveam nevoe din partea tuturor, 
pentru îndeplinirea acestei misiuni. Incercarea sper că a reu- 
şit| Am arătat că știm și putem munci, că avem numeroase 
şi felurite izvoare de avauţii, deasupra și dedesubtul binecu- 
vintatului nostru pămînt și că, conștienți de puterea și valoa- 
rea noastră, ştim să ne dăm mâna la ceasul de cumpănă și 
prin jertfe să ne păstrăm. cinstea întreagă şi să ne întărim 
„Pentru lupta cea de viaţă în viitor|... | 

  

Dela 1867 trecuse 34 de ani de când România nu fusese re- prezentată, ca Stat de sine stătător, la Expoziţiunile din Paris, ȘI este interesant să se cunoască în ce mod unul dintre băr- baţii de știință cei mai eminenţi ai Franciei aprecia — atunci — participarea noastră oficială la dinsa. In lucrarea 
cunoscută subt numele Paris Guide, volumul al 2-lea, care poartă ca subtitlu Viaţa, este un capitol asupra Expozi- țiunii imperiale dela 18677, scris de D. Kaempfen, azi directorul muzeelor naţionale dela Louvre, în care se vorbește şi despre noi. Nu-s nici numeroase, nici măgulitoare rîndurile acelea. Iată-le: »Rome, singulier hasard, regarde la Roumanie, qui »lui a empruntă son nom, mais qui ne lui a pas pris ses
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„magnificences et ses dslicatesses! Une. exposition presque 
»sauvage, rudes fourrures, des €chantillons empaillâs de 
»la faune des bois et des montagnes, des vâtements d'hom- 
„mes en peaux brodâs de laines de diverses couleurs vi- 
„ves et tranchees, quelques robes de femmes ou dâjă Pon 
»pressent POrient, et c'est toute. 

Aceste aprecieri nu m& miră din partea unui străin, pen- 
tru o stare de lucruri atât de depărtată; ceeace e mai trist 
însă e că am auzit dela unii compatrioți și am citit în unele 
gazete româneşti asemeni aprecieri, ba chiar mai urite și 
mai înadins r&ă voitoare, despre Expoziţia noastră de acum 
un anl 

Nu. ştiii dacă D. Kaempfen — care se constituise paz- 
nicul 'Tezaurului nostru dela Pietroasa pe timpul ultimei 
Expoziţii — va scrie un articol și asupra celei dela 1900, căci 
de sigur ar putea constata cât de lung.și de minunat drum 
am parcurs de la 1867 — când judeca, România cu atâta se- 
veritate —- și cum, cu toate neajunsurile, piedicile și greută- 
ţile politice și sociale ce am întimpinat, nu ne-am oprit un 
moment în loc spre a pierde timpul, singurul călător care 
nu se mai uită înapoi. D-sa ar fi putut zice, în acest caz, că 
dacă în 1867 Expoziţiunea noastră era „aproape sălbatecăe, 
cea din 1900 era mărturia civilizațiunei, şi ar fi putut 
conchide, cu tot dreptul, că poporul care în 30 de ani sa 
transformat cu desăvirșire, devenind independent, constituin- 
du-se în regat, desvoltându-se în mod pacinic, subt ocrotirea 
legilor sale atât de liberale și afirmându-se în toate ramurile 
activităţii omenești, acest popor merită locul ce și-a cucerit 
singur, și poate năzui la cele mai înalte meniri. 

lată ce ar putea spune învățatul francez ; iată însă ce avem 
datoria până atunci să spunem noi astăzi “acelora care fără 
să cunoască, fără să judece, și poate fără să fie în stare de a 
judeca această operă de înălțare naţională, ai căutat în tot 
chipul și pretutindeni să o deprecieze și să o înjosorească, 
considerând'o aproape ca o pacoste publică, fiindcă, 'ziceaii 
ei, înghiţea prea mulți bani şi întreținea în belșug și onoruri 
pe alţii, decât firește pe dinşii! 

Nu este aici nici locul, nici momentul de a dovedi cât și
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cum s'a cheltuit cu acest prilej, acestea fiina rezervate docu- 
mentelor oficiale, cărora li se. dă; de cât-va timp prin 
Monitorul Oficial, cea. mai întinsă publicitate. Ceeace țin 
însă a spune este că de la Martie 1898 și până la 3v Apri- 
lie 1901, începutul și sfirșitul serviciului Expoziţiunii noastre, 
din cei 1.950.000 lei acordaţi de Parlament pentru -pregăti- 
rea, întocmirea, 'intreţinerea și lichidarea că, sati cheltuit 
1.874.128 lei, lăsând încă disponibili 75.272 lei. Și este știut 
că in loc de patru instalațiuni, după cum fusese întăi proiec- 
tată, Expoziţia in care s'a desfășurat aprope 60 de vagoane de 
lucruri în greutate de 300.000 kilograme, a avut doăsprezece 
instalațiuni, şi deci do&sprezece construcțiuni independente 
unele de altele, iar indemnizările personalului scăzute de trei 
ori în timp de trei ani ai atins suma de 467.972 lei. 

Adaog că mai mult de jumătate din banii acordaţi pentru . 
Ixpoziţie ati rămas în ţară și numai restul s'a cheltuit in 
străinătate. E i 
- „Nu critic nici nu apăr pe nimeni în această afacere, -ci 
constat o serie de fapte, dintre care unele tendenţioase și al- 

„tele necunoscute, fiind dator, pentru luminarea tuturor, a 
statornici odată adevărul cel adevărat. Ne 

»Trebue să dovedim că am făcut pe tărimul economic ace- 
leași însemnate progrese ca pe cel politic«, zicea ministrul 
comerciului şi industriei în circulara sa din 1898. „Trebue 
să punem in evidenţă avuţiile solului: nostru, pentru a fixa 
atențiunea capitaliștilor asupră-le și a putea, atrăgându-i 
la noi, să le punem în valoare«, îmi zicea — cu graiul săi 
blind și cuminte — Augustul nostru Suveran, când m'am 
prezentat de plecare în Noembre 1899. | lată cele do mari cuvinte pentru care România a luat 
parte la Expoziţiunea, din 1900. Gare a fost rezultatul? 

- Din cele 50.000.000 de vizitatori, câţi ati trecut prin secţiile 
noastre, pe unii i-aii interesat. mai mult unele, pe alţii altele, 
după temperament, gradul de cultură sati indeletnicirea per- 
'sonală; pe cea mai mare parte însă produsele naturale i-ai oprit, chiar fără de voie, din: mers, .căci atât in Pavilionul 
Regal, cât și în Galeria Mașinelor ori la Vincennes ele făceati 
intr'adevăr sensaţiune. .
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In industrie nu aveam pretenția de a impune nimănui, 
deşi producţiunile școalelor de arte și meserii din București 
şi laşi au fost foarte mult lăudate și puteau concura cu orice 
“lucrări de același fel; școalele de meserii dela Craiova, Galaţi 
şi Ploeşti trimisese frumoase exemplare de mobile și de fe- 
rării; fabrica de cue şi sirmă Emil Costinescu (Sinaia), Geldern 
Şi Focșăneanu (Galaţi), fabrica . de: obiecte de zinc zmălţuit 
Jacques Katz (Bucureşti); atelierele de mașini G.: Fernic (Ga- 
laţi), societatea de bazalt dela Cotroceni, fabricele de sticlărie 
dela Azuga și Bogdănești, fabrica de parchete şi material 
şcolar Bucher et Diirer (Bucureşti), a atelierele penitenciarelor, 
lucrările de marchetărie fină ale fabricei E. Lessel (București), 
mobilele de fer ale fabricei Cometa (București), trăsurile lui 
Rieber și Novak, șeile şi hamurile lui Beckmann, Schmidt, 
Constantinescu, și mai ales Societatea de furnituri. și încăl- 
țăminte militară (Th. Mandrea), pieile tăbăcite de Gr. "Alexan- 
drescu. Gelber (lași), Weithase, Trandafirescu, Gheorghiu, 
Băilescu și alţii, fabricele de hârtie fină: Letea, Ioanid şi cele 
de hârtie ordinară Schiel, Negroponti și Scăeni, ai fost la 
înălțimea chemării lor, cu produse de întăia calitate, care aiă 
făcut. onoare industriei noastre. Negreșit că ele ai fost con- 
siderate ca producțiuni ale industriei române în particular, 
și ca atari judecate, căci. noi nu: ne dusesem să concurăm cu 
dinsele pe lângă produsele similare străine, ci numai a arăta 
aceea ceam făcut până acum și a învăţa, privind lucrările al-. 
tora, cum să facem de acum înainte mai bine. 

Dar cismăria noastră ordinară și de lux ? A statcu onoare 
“ alături de cea franceză şi germană. Dar vestmintele: națio- 
nale, broderiile și țesăturile de bumbac, de lână și de mătase, 

- produse ale industriei casnice? Ce gust în alegerea ; şi combi-- 
narea motivelor şi culorilor, ce bogăţie și originalitate de lu- 
cru, ce fineţe și soliditate de urzeală ? Cu câtă ingeniozitate 
în. mlădierea și araniarea sforilor, fringhiilor şi odgoanelor 
fabricile Wachtel din Iași, Drăghiceanu şi Birman din Bucu- 
reștă aii prezentat produsele lor bine apreciate și recompen- 
sate? Cu câtă artă și cu ce minuțioasă ingrijire-era lucrat în 

broderie de fir de aur şi mătase marele tabloii al doamnei Ana: 
Roth reprezentând punerea în mormint a Mântuitorului?
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D-sa a obţinut cea mai inaltă recompensă, medalia de aur, 
acordată incă unei singure doamne din Germania pentru ase- 
menea lucrări. Dar Azilul Elena Doamna ce frumuseţe de 
dantele și de broderii? Dar cojoacele și minteanele cusute cu' 
găitane și cu mătăsuri, ceaprazurile de fir şi de mătase, vil- 
nicile, șorțurile și iile bătute cu flori, cu fluturi şi cu beteală, 
ștergarele diafane și gingaşe ca pinza de păinjen ale Furnicei, 
ale Paveleascăi și ale Muzăului industrial de la Ministerul de 
domenii, dar scoarţele, velinţele, chilimurile și covoarele de 
toate mărimile și de toate culorile, dar lucrurile ferecate în 
aur și în argint, toate, toate eșite din mâna ţăranilor și lu- 
crătorilor noștri, care întocmai ca și frumuseţile și perfecțiu- 
nile marilor industrii străine ati atras privirile, at măgulit gus- 
tul şi ochii și pe mulţi i-a îndemnat de nu să le cumpere, cel 
puțin să ia informaţiuni amănunțite despre firea și întocmi- 
rea lor. Stabilimentul artelor grafice al lui Socec și al lui 
G5bl ar fi putut concura cu imprimeriile cele mari euro- 
pene pentru frumuseţea, distincţiunea, varietatea, şi curăţenia 
tipăriturilor lor. D. Gruel, cel aintăi legător de cărţi din 
Paris, membru al juriului, a rămas încântat de perfecțiunea 
lucrurilor eşite din atelierele acestor doă case, din care lui 
Socec i-a acordat un Mare Premii. 

Direcţia generală, a penitenciarelor trimisese, pe lingă 
multe și frumoase țesături de lână și bumbac, o timplă de 
biserică lucrată în lemn de nuc de către deținuții din casa 
de corecţiune dela Mislea, care împreună cu un jilț episcopal, 
după un model vechii dela Cozia, a suscitat admirațiunea 
tuturor prin fineţea și dibăcia deosebită a sculpturilor. 

Ministerul de r&sboiit a expus, într'o secţie anume, produ- 
sele stabilimentelor militare, dintre care mai cu seamă hăr- 
ţile Institutului geografic militar ati fost atât de mult prețuite 
că li sa acordat cea mai mare recompensă, » Marele Premii, 
pe care numai Franţa, Germania și Rusia ai mai avut-o 
pentru asemenea lucrări. Putem cu drept cuvint a fi mânări 
„de aceasta, căci. unul dintre cei subt direcţia cărora sai fă- 
cut aceste lucrări, D. General Brătianu, colegul nostru, și 
Colonelul lannescu aii obţinut personal medalia de aur pen-
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tru a le recompensa zelul şi silinţele intru desăvărșirea acestei 

ramure științifice atât de însemnate și de grele. 
Dar acolo unde mândria noastră națională a fost pe deplin 

măgulită, unde superioritatea și rodnicia producţiunii noastre 

ati fost fără osebire recunoscute și admirate, a fost în secția 
agricolă. 

Pe o întindere de 180 m. p. se ridica o-construcţiune de 

lemn alb de brad românesc, cu ornamente naţionale în py- 

rogravură, tăcută in atelierele arsenalului armatei noastre, 

şi care înfățișa—cu porţile ci cu pod șistreașină șindrilite — 

împrejmuirea ogrăzii unui chiabur, care pe polițe mai scunde 

ori mai înalte şi-ar fi așezat, după calităţi și categorii, toate 

felurile de grine, de legume uscate, de semințe adunate de 

pe mănoasele lui ogoare. Clădării și şireaguri de știuleți roșii, 

galbeni și albi de porumb impodobeai tot coprinsul și atir- 

"naii prin toate ungherile- subt torsade de cânepă cenușie; 

znopii de griă, de orz, de'ovăz, de in și de meiil își ridicau 

cu miîndreţe crestele mustăcioase pe la colțuri, iar prin gea- 

mul sticlelor de tot felui și de toate mărimile zimbeaii ochilor, 

nesățioși de a le privi, comorile de griii ceacir, de ghircă, de 

arnăut, de Banat, cu boabele umilate și miezoase; de po- 

rumb roșu cinquantin, pignoleto, dinte de cal și moldovenesc, 

bătând care mai de care în faţa aurului; derapiță neagră cu 

bobul plin; de orzoaică cu faţa albă și de ovăz bălan ori 

mohorit ! - 
Colo un șir de borcane cu fasole albă, vinătă, roșie, lătă- 

“reaţă, rotundă saii prelungă, cu mazăre verde și galbenă, cu 
in, cu săminţă de cinepă, cu sămință de mac, de muștar alb 
şi negru, de reţină, cu bob alb, verde şi oacheș, cu mei, 

hrişcă şi floarea soarelui. De te întorci, vezi dincolo caere de 

lină de toate soiurile și de toate fețele, spălate și nespălate, 

dărăcite sau cum căzuse de subt foarfeci. Alăturea alb şi 

scămoșat, un smoc mare de bumbac, semănat și răsărit la 

” Isaccea, doveditor că pe pămintul Dobrogei poate, subt arșiţa 

- soarelui nostru, să crească și să se cultive planta aceasta a zo- 

nelor calde. - Si | 

- Jacă mierea în faguri albi și portocalii, iat-o în sticle lim- 

pede și sclipitoare: iată ceara stupilor şi mătcile de albine
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făcute cu meșteșug. de Lipovenii dela Balabanca și dela 
Galaţi: iar albe,. gingașe și. ușurele ca fulgul, gogoșile de 
mătase, răsar — cu totdinadinsul la olaltă — punând o notă 
aristocratică în colţul in.care le-a aşezat chiaburul. că să-și 
cinstească casa, plină, cum văzurăm, de toate.. ae 

„ Prezidentul Republicei, care în trei rinduri a vizitat Expo- 
zițiunea noastră, 'oprindu-se cu-plăcere şi făcend reflecţiunile 

„cele mai măgulitoare asupra țărei. și. produselor - noastre, 
D: Loubet care — examinând Pavilionul Regal și lăudând 
varietatea, valoarea artistică - și industrială, aranjamentul 
original și metodic al produselor expuse—se oprise îndelung a 

” privicerealele școalei de la Herăstrătă și mai ales pe ale Dome- 
niului Coroanei de o: netăgăduită frumuseţe, rămase într'a- 
devăr uimit: constatând abundența, splendoarea și felurimea 
grinelor din secția noastră agricolă. » Pai vu bien de jolies . 
set. d'intâressantes: choses chez vous, îmi zise D-sa, mais 
»je ne m'attendais pas â trouver-ce que je vois ici. C'est su- 
»perbe et cela, justifie pleinement votre reputation d'excel- 
»lents agriculteurs. Je vous parle en connaisseur, car je me 
„flatte de P&tre aussi. Je cultive duble â Marsanne, mais îl 
„n'est pas aussi beau que celui-ci«, adăogă arătând vitrina 
în care eraii grinele D-lor Stoicescu, Marghiloman, Vernescu -- şi Știrbey, apoi luând o mână de boabe de porumb dintr'un 
sac, o puse în buzunar și plecă, declarându-mi cât era de 
mulțumit de cele ce văzuse. D. Loubet a mai vizitat incognito 
Secția noastră în doă rinduri, odată însoţit de D-na Loubet şi de fiul. D-lor. 

Este important a vă cita câtevă rinduri din ziarul Bulletin des Halles din'8 August.1900, care în privirea griului din lxpoziţie se exprimă pentru al nostru astfel : »A la section »de Roumanie on peut-remarquer, ă cot& des superbes &chan= »tillons expos6s, un immense tableau graphique representant »les analyses compar&es des froments roumains et etrangers. . »Nous sommes forcâs' d'avouer que le dernier rang — sur ce »graphique — est occupe par les blâs frangais, qui sont beau- »coup moins riches en gluten, que les 6trangers et particu- »lierement que les. froments roumains«. Acest tabloii: era, întocmit de direcţia dockurilor subt conducerea ' colegului
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nostru D-nu Saligny, iar griul cotat cel mai sus ca bogă-: - 
ţie de gluten — dintre toate grinele naţionale și străine— 
era acel al D-lui P. P. Carp, recoltat la Țibănești în anul 
1898. De altfel tabloul acesta și harta D-lui inginer N. Cucu, 
arătind în mod grafic recolta și producţiunea pe judeţe, apoi 
recolta generală, consumaţia internă și exportul tuturor gri- 

nelor noastre pe ultimii 10 ani, lucrări.unice în felul lor în 
Expoziţie, aii fost foarte mult cercetate și prațuite de specia- 
lişti și vizitatori. 

Pentru a vă face o idee exactă de ce. iinportanță era Și de 
câtă admiraţie a. pricinuit Expoziţia noastră agricolă,.. - 
vă reamintesc că o singură clasă dintr'insa, clasa 39.a pro- 
duselor agricole alimentare de origină vegetală, a căpătat 5: 
mari premii, 85 medalii de aur, 76 de argint, 136. de bronz. 
și numai 9 menţiuni onorabile, în total 314 recompense, — 
cu 33 mai mult decât am obținut la 1889 pentru intreaga 
noastră expoziţie, — pentru 328 de e expozanţi. Deci, 94 1/2 ij 
aii fost medaliaţi la noi.: 

Ungurii, în secția agricolă, erai vecini cu noi. Să. vedem 
ce ai obţinut ci, pentru aceeași. clasă (a cerealelor: grâu, se- 
cară, orz, ovăz, porumb, meii, in): 7 mari premii, 21 me- 
dalii de aur, 28 medalii de argint, 3 medalii de bronz și 1 
mențiune onorabilă, în total 60 de premiuri, pentru un nu- 
măr de 191 expozanţi, în care intră şi cei din Uroaţia și Sla- 
vonia. Deci, 32 la %/, aii fost medaliaţi la unguri. — Iată 
deosebirea ! L. 

- V& amintiţi că la cele doă mari expoziţii ce sai ţinut 
la Buda-Pesta, între care mai ales cea a Mileniului de acum 

"cinci ani, saii expus — fără voia și fără știrea. nici partici- 
parea noastră — grâne românești. Ele erau fireşte de cea mai 
proastă şi mai vătămătoare specie.și calitate, măturătură de 
hambar, cum sar zice în termeni proprii. Anul trecut, lânga 
dinșii — deci in comparaţie cu dinșii — inaintea aceluiaşi ju-. 
riia care i-a cercetat și judecat și pe dinșii, în care și ei și noi. 
aveam câte un reprezentant direct, cu mare ușurință, am 
reușit. a “fi cotaţi cu mult: mai sus decât. dinșii, obținând și 
ca numer și ca'rang; premii mai numeroase şi mai înalte de
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cât dinșii. Și această comparaţie am stabilit-o la coeficient 
egal de expozanţi premiaţi la noi şi premiaţi la ei! 

Recunoaşterea. acestei superiorității am ţinut să fie făcută 
pe cale publică și oficială, căci o astfel de satisfacțiune eram 
dator — putând-o obţine -- so dati agricultorilor țării mele, 
atât de pe nedrept şi cu vădită rea credinţă înjosoraţi de prea 
dulcii noștri vecinil... 
“Același lucru sa petrecut cu b&uturile şi cu produsele 

noastre alimentare. 
„Vinurile, rachiurile, spirtul, licorurile, apele gazoase și be- 

„Tea, arai instalate pe un spaţiii de 80 m. p. faţă în faţă cu 
secţia in care expusesem cofetăriile, ciocolata, zaharul, făina, 
conservele de carne și de legume, pastele alimentare, siropu- 
rile, dulceaţa. biscoturile și altele asemenea. 
„Ungurii, cu toată splendida lor instalaţie și cu toată abun- 

dența produselor expuse, ni'aii putut obţine de cât 2 mari 
premii, 14 medalii de aur, 34 de argint, 27 de bronz și 18 
menţiuni onorabile; pe când noi, cu cei 83 de expozanţi ce 
aveam în clasa 60, am obţinut: 2 mari premii, 13 medalii 
de aur, 31 de argint, 17 de bronz și 14 menţiuni onorabile, 
adică '77 de premii, rămânendu-ne numai 6 expozanţi ne- 
medaliaţi. 

In clasa 56 a produselor făinoase și a derivatelor lor, în care 
numai Franţa, Anglia, Statele-Unite, România, Rusia și Un- 
garia aii obținut mari premii și în care erai reprezentate 
faimoasele mori dela Buda-Pesta, nouă ni se atribuesc 35 de 
medalii (3 mari premii, 7 aur, 16 argint, 8 bronz și 3 men- 
țiuni onorabile), iar ungurilor numai 8 medalii (3 mari pre- 
mii, 3 aur, 1 argint, 4 bronz), pentru 22 de expozanţi. 
Era de altfel și drept, căci cea mai bună făină ungurească e 
făcută cu grâul nostru arnăut. - 

Proporția aceasta se continuă mai în toate clasele repre- 
zentând produse naturale sati exploataţiuni de produse na- turale ale solului. Așa în clasa 63: exploatațiuni miniere, 
mine și cariere noi, 27 de expozanți cu 19 premii şi ungurii 
90 de expozanți, dintre care 42 de colaboratori, cu 64 de 
premii (22 numai acordate pentru produsele celor 48 de ex- 
pozanţi). A fost și cu drept aceasta, căci sarea noastră, căr-
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bunii, piatra. şi marmura, minereurile şi rocele minerale din, 
Dobrogea și din alte localităţi ale țării, "dar mai ales petrolul, | 
derivațele şi analizele lui — ale cărora calități ati fost atât de . 
Tămurit și cu osebită competinţă stabilite de învăţaţi Specia- 
liști, pe acecași linie ca a produselor similare americane și 
rusești — clașa 63 ne-a .ridicat, sus în stima. și considerația 
lumei industriale. 

Se ştie de altfel că congresul petrolului — întăiul. ce sa 
_ ţinut vre-odată asupra acestei materii — a ales Pavilionul 
nostru dela, Vincennes . pentru. una din cele mai impor- 
tante _şedinți ale sale, în urma căreia — dânduse. tele- 
grame entusiaste de felicitare, de către,membrii.congresului, 
Suveranilor noștri — s'a luat 'hotărirea ca viitorul congres al 
petrolului să se ţie la anul 1902 în București. . | 
Anul 1902! termenul reinoirii tratatelor și. tarifelor noastre 

comerciale cu puterile străine! Ce fericită coincidență și ce 
prilej unic de a trage folos din atâtea luminate experiențe, 5 
discuţiuni, pentru regularea daraverilor noastre viitoare!!.. 

Preşedintele Republicei a onorat Pavilionul petrolului n0s- 
tru cu vizita sa, însoţit fiind de ministrul de comerciii, de co- 
misarul general al Expoziţiei și de membrii marcanţi ai ju- 
riilor. respective, D-sa a ascultat cu mult interes deslușirile 
ceis ai dat de colegul meii D. Cucu, un specialist în ma- 
terie şi sa exprimat în termeni foarte măgulitori atât asupra 
varietăţi și bogăției produselor ce expusese Ministerul do- 
meniilor, societăţile Steaua Română, Aurora și câţiva parti- 
culari, cât și în privirea isvoarelor atât de mănoase,.de petrol. 
din România, menită a deveni. ţara celor mai înfloritoare 
exploataţiuni ale produsului acestuia, purtător 4 de belșug și 
de noroc.. 

Atenţiunea obștească este cu multă favoare îndreptată 
asupră-ne în direcțiunea aceasta, capitalurile străine, pe care 
am dorit să le atragem, prin. mijlocirea Expoziţiei; la noi, 
sunt — din multe părți — gata de a lua drumul încoace, dacă 
le dăm îndemn și ocrotire, precât e cu cădere de.a le da pen- 
tru prosperitatea intereselor. noastre. 

„Şicu ce oare—dacă nu cu banii altora—luat-am. noi des- 
voltarea. de care cu drept cuvint ne fălim? Cu ce, dacă nu 

| 3
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Gu: “aiișii indeplinit-ata; "iiâriaţi: 'de:0 exiergică Şi inteligentă 
voiriţă, intrun sfert'de veac, aceea. ce âlți n ail făcut în: vea 
curi ?! Fără: concursul căpitalurilor străine nani fi avut'rică 
druinuri de fer, nici podul cel mândru: do: peste Dunăre; 'nici 
portul: Constaiţăi, nici! şcolile,: nici oastea, :fala' neamuliii; 
nici putință de-a sta cu câpul sus alături de cei“rai mari și 
mai puternici. Și ne-am folosit de dinsele, aducându-le însă 
pe” calea: cea mai luiiăcoasti i în i mijlocul nostiu:.. . - pe calea 
itipruriutulul, PT mei 

străinii, : până ce” Ori “ei: ort n6i am .- dat de fondul pungii. 
Am! întrebuințăt 'un 'miliasă' și jumătate în lucrări, :uriele de 
ceai mâi înaltă; insemnătats, fără îndoială, și nu le-am: fi simţit 
prea mult povară, dacă ar fi fost,:o parte măcar luate din ţară, 
dăr: așa aflându-se] pe. deplin îi mâni străine, sintem datori 
â'scoaţei în fiecăre an; din“ avutul nostru; 80 şi atâtea de mi- 
lioâriă pește” hotat și! ele! nu sa 'înai întorc înapoi. i 
"Si totuși făptul: acesta, „de a'ne intimpină — peste. avutul 

fiostru- — trebuiiiţele : cu' bhnt'dă împrumut, întratâtu face 
pârte: din felul! traiului, din: deprinderile, ași zice chiar din 
firca: măștii în cât o fără relătiv' mică, ca România, rii sa 
tădutii să se: iidătoreze cii 1! miliard şi jumătate 'pentuu'tre- 
buinţi, dintre” câte rhultă nu absolut ihdispenșabile avintului 
ŞI” propășirii Obşteşti, 'Şi aceasta fără să; ne treacă măcar. prin 
gind dea ă- pune stâvilă valului cotropitor al datoriei,:nici să 
creăm izvoare nouă! de avuţie, din care să o putem plăti fără 
ştiibirea” ori jicniveâ, intereselor publice și private! a 
IGiost6 lucră! de mirare cur, într'o ţară în care damenii 
de leşi ăi avit totdeauna” preponderență. în Câmere: şi În. 
Guvern, nu sa putut inrădăcina acest elementar adevăr j ju- 

ridit, că averea datornicului” este garanția drepturilor credi- 
torului, "și, deci, cu: cât: debitorul aste maj bogat, Şi mai uşor 
înlesnit lă plată, cu. atâta creditul -îi este. mâi. temeinic și 
creditorul mal sigur despre trăiniciă avutului sâă.: :- 3: 
“Această. crurită: durere a țării afost bine' căracterizată de 

către raportorul budgetului din ânul curent, care cu atât 'de 
autorizată: sa experienţă zice : „De mulţi ani trăini cu “toţii, 
Stat și fară, intr'o'viață economică factice; ne bucurăm de
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un. belșug care.nu este bunul nostru propriii; ne regulăm 
cheltuelile după venituri, care nu sunt produsul muncii, noa- 
stre proprii, ne ameţim de o părută prosperitate, care nu iz- 

vorăște din desvoltarea firească și din „acumularea; avuţiei 
naţionale, ci,.din contra, din. acumularea datoriilor. contrac- 
tate de Stat în străinătate.. Trăim ca risipitorul care, pe te- 
meiul unei modeste averi moștenite, își dă pe: calea împru- 
-muturilor iluziunea unei. mari bogății și merge, repede la 
ruină.... . 

Nu mărimea  datoriey constitue „pericolul, ci faptul. că ea 
este contractată in străinătate. Dacă România ar datora un 
„miliard şi jumătate naţionalilor sti, . aceasta n'ar. fi decât, o 
probă a însemnătăţii avuţiei sale, şi serviciul datoriei, fie, chiar 
-mai mare decât este astăzi, n'ar slei țara, fiind-că i i-ar, reveni 

tot ei. II Pag 

Astfel Statele occidentale, Franţa şi Anglia, nu sunt de loc 
sdruncinate de marele lor . datorii publice, . căci tot ce de la 
„contribuabili porneşte pentru plata datoriei, la contribuabili | 
-se întoarce subt toate formele, întrebuințării numerariuluj. 
Miliardul şi jumătate datorit însă de. România străinătăţij, 
reprezintă 86 de milioane pe an, ce trec. și vor trece regulat 
-fruntaria în timp de mai multe, decenii: E lesne de calculat 
câte miliarde: va. trebui să, asude, fara pentru. casă. slipgă 
această datorie!e. | 

Nu tot in aceleaşi condițiarii ne-am “folosi de. capitalurile 
străine, care, ațrase de bogăţiile pămintului nostru, ar. șervi 
la întreprinderi industriale. Ele nu numai că ar întemeia, va- 
lori nouă de producţiune, ci ar. crea numeroase centruri eco- 
nomice și ar îmbogăţi populaţiunile: aşezate. împrejurul: lor. 
Astfel intrebuiriţate aceste capitaluri, av deveni. fâctori  na- 
-turali aj. avuţiei, naţionale. și. prin faptul - chiar al destina- 
țiunii lor sar națuraliza „împreună, cu intreprinderile indu- 
striale cărora le-ar da naștere. 

Vedeţi cum se petrec lucrurile în. Ungaria și în, Rusia în 
această privire. Aceşte două ţări — tot. “atat de eminamente 
agricole, ca şi a noastră — ati astăzi, cu ajutorul capitaluri- 

-lor ce ail știut să atragă din străinătate la dinsele, .0 desvol- 
tare industrială care poate îndestula mai toate trebuințele
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lor din năuntru și rivaliza; în mare parte, cu industriile cele 
de căpetenie ale lumii. In Rusia, mai :ales, sistemul de tarite 
protecționiste ale industriei naţionale a făcut să'se înmulțească 
foarte numărul acestor capitaluri. Americanii, Belgienii, En- 
glezii şi Francezii — chiar Germanii —:aă vărsat un miliard 
aproape în: industriile metalurgice -saii miniere, cum și în 
'exploataţiunile de petrol de acolo. Aceste industrii! întrebuin- 
țează lucrători:al căror număr, salariă și îmbunătăţire mo- 
rală merge crescând din zi în zi. Prosperitatea domnește : în 
jurul fabricilor și minelor, : care devin astfel agenţii cei. mai 
“siguri ai civilizațiunii şi ai înavuţirii păturilor sociale cu câre 
sunt în contact, stabilind un curent de interese și de legături 
“comune între dinsele. și restul ţării. : Avîntul și desvoltarea 
industriei la noi, stavilă cea mai sigură ce am putea opune 
fluctuaţiunilor și surprinderilor nenorocite, de-ale căror ur 
mări suferim azi atât de mult, nu se .poate da decât folo- 
sindu-ne de :acest 'nerbus -rerum care ne lipseşte. 
Baronul: de Rotschild, cu car€ am avut prilejulde a vorbi 

despre; “România ! şi: “situațiunea.: ei. economică, tocmai pe 

timpul când se ridicase; acum un an, atâtea protestări con- 
tra unei” pretinse persecuţiuni evreești la: noi, îmi zicea între 
altele: »Il'est evident que votre pays est riche et que beaucoup 
»de ses richesses restent-inactives, que votre peuple est brave, 
»intelligent, travailleur et hospitalier, il ressemble- au nâtre 
„sous ce vapport, mais il lui manque deux de nos principales 
»qualites : le fruit dă l'&pargne et Vesprit d'6conomie. Vous 
»manquez: WVargent et vous ne savez pas le conserver:.quand. 
„vous le possâdez. Vous &tes par trop: gen6reux, “pour ne pas 

„ »dire trop depenșiers. Il faut r&medier ă tout cela par un sur- 
»plus de travâil et par un esprit de suite, mieux entendu, 

» „dans vos rapports d'aftaires«,.. Această din urmă frază îi în- 
“lesni Baronului calea' către desideratele 'sale: pentru deslega- 
„Tea în bine a cestiunii evreești, prin punerea pe același pi- 
„Clor — în mod real; nu numai teoretic ca până acum — a 
Evreilor cui Românii, “pe. toate treptele “scării sociale, adică 

“atât în trebile priv ate cât și în cele publice! : 
- „D-sa. care vizitase Expoziţiunea noastră se exprima în teri-
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meni elogioși asupra produselor și progreselor arătate de noi: 

și credea că ea va contribui mult. a ne :face mai bine cu- 

DoscuțĂ;: e ea 
: In. adevăr, Exposiţiunea. fiind o vie dovadă a bogățiilor. so-, 

ului și subsolului nostru, a producţiunilor, industriei,-a: pro- 

greselor culturaleşi a situaţiunii noastre politice, ea documen- 

tând și desvoltând, prin memorii, studii, lucrări speciale şi 

experiențe făcute de învăţaţi specialiști, asupra celor mai 

de căpetenie ramuri ale activității noastre economice, con- 

tribuia neapărat. a. ne face : mai bine cunoscuţi decât -fușe- 

4 . 

sem. până atunci și: de a da un indemn prielnic capitalurilor 

să vie la noi—dupe.cum' ne era obșteasca dorință și scopul —, 

luând parte. la marele concurs internaţional. de la Paris. Știu 

bine că numeroși industriali și capitaliști străini s'a -inte- 

- 

resat de-aproape. despre pădurile,. minele, petrolul şi -mai . 

ales. despre legile noastre economice, că le-aii studiat de a-. 

proape, aii cerut deslușiri și comentarii asupră-le și ai făcut 

chiar. anchete la faţa locului. Nu era zi, in'care să'nu vie 

cine-va, să ne ceară informaţiuni asupra comerciului, indus- 

triei, agriculturii ori învățămintului: nostru public; autori- 

tăţile franceze și străine, reprezentanţii Statelor, și delegaţii 

în .misiune oficială ai popoarelor reprezintate in Exposiţiune 

ne-ai cerut cele mai amănunțite relațiuni asupra stării și: 

lucrărilor noastre pe toate terenurile și relaţiuni:strinse s'aii 

legat între noi și dinșii, care ne-aii probat că impresia ce le-a, 

- lăsat actele şi produsele noastre i-a interesat cu deosebire şi 

că nu fără folos pentru unii și--pentru alţii va rămânea în 

viitor cele ce aii văzut și aii aflat dela noi. . Si : 

Sunt încredințat că — dacă prevenţiunile,. câte aii mai. 
rămas, se..vor îndulci saii vor inceta de a.:le mai sta: în 

potrivă — vom vedea. în curind pe marii. capitaliști oferin- 

du-ne concursul lor pentru exploatările de tot felul și pentru 

“întreprinderile cu meniri de puternică şi mănoasă..desvoltare 

a bogățiilor și muncii noastre. O:țară cu un.popor viciu şi - 

energic, cu o: poziţiune geografică ca. aceea ce avem, .cu.0 

„reţea de căi ferate ce. ne pune. toate punctele, teritoriului . în 

„legătură cu marile linii europene de comunicaţie, cu porturile 

“ Dunării şi prin podul de. peste Dunăre și portul Constanţei
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leagă, mai deadreptul, Orientul cu Occidentul, o ţară ca 
„această nu poate tinji, nu poate sta în afară de curentul me= 
re crescând al relaţiilor și intereselor lumii, și în curind — 
cu îndeniânare, cumpănire și activitate — va înflori, căci îl 
este dai-să inflorească! 

„?Dar innodarea de relaţiuni, de afaceri și de interese, recoltă. 
„de laude și de: medalii ar fi avantagii şi onoruri, foarte priel- 
„Rice și măgulitoare, dar totuși d6 domeniul sentimental, dacă 
nu ar fi urmate de iînvățăminte și n'ar înfiripa cunoștințe şi 
foloase, din care să putem toți trage un câștig real în practica vieţii. - e 

- =" Exposiţia ar :rămânea ca un vis cu amintiri plăcute, dacă 
nu ne-ar fi lăsat: decât. satisfacţiuni. personale fără nici un 

“profit mai pozitiv întru îndreptarea celor greșite, desvoltarea 
celor bine alcătuite și înţelegerea celor nedeslușite ori necu- 
noscute până la dinsa. ae 
“Aşa noi, agricultorii mari, neslujim încă de vechile metoade 

și cultură intensivă. riu facem, lăsăm âdică pământul nostru 
să producă așa cum îl ingădue Dămnezei şi nu-i dăm nică 
un ajutor ca la vreme de lipsă a manei ceresci să nu ne lip= 
sească și el de rod. Intinderi mari de cultură cu puţine în- 
grijiri dar cu 'speranţe de mănoase produceri, în loc de cul- 
tiară puternică pe întinderi mici care 'să ne dea cât mai 
mult și mai sigur: Noi producătorii de grâne 'de întăia mână suntem prada speculanţilor care stabilesc şi ne impun' pre- țurile, dupe convenienţa intereselor lor, fără de nici un mijloc de rezistenţă sati cel puţin de - prefacere dinparte-ne. Pieţele: noastre sunt acaparate de câţi-va comisionari străini care fac și desfac cum vor daraverile, fiindcă pe noi nevoia continuă 'de bani și lipsa “de o cotă oficială de prețuri saii- de un sprijin temeinic în acțiunea Camerilor de comercit ne aruncă fără de apărare in mânile lor. Preţurile grânelor „ noastre se face la Anvers, la Marsilia, la Rotterdam, la Lon= -“dra, la Viena sai în contuarul speculatorilor :de la Brăila, Galaţi și aiurea, în loc ca prin intervenirea Societăţii Agricole '
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de pildă, saii a unei:adunări periodice a marilor. producători 

să .se stabilească un cartel, cu prețuri maxime şi, minime, 

care să fie luat de.normă. şi să -facă oarecum lege în tran- 

sacţiile noaștre de cereale. ..  -. ..: e ce 

De sar înfiinţa, cel puţin, un: oficii de informaţiuni -agri- 

cole, menit a da agricultorilor știrile cele mai repezi, mai 

exacte și mai complecte asupra producțiunii naționale și 

producţiunii străine, asupra centrurilor de consumaţiune, 

a preţurilor din ţară și din străinătate, a taxelor și condiţiu- 

nilor de transport, a condiţiilor muncii agricole, a debușeu- 

rilor ce ne-am putea. crea.pentru grânele noastre și, în sfirșit, 

a progreselor de ori-ce natură săvirșite saii în studii la noi 

ori aiurea, putend să intereseze agricultura naţională.  .. 

Să nu uităm că cestiunea grânelor. este azi pe tapet în 

Germania și în Franţa, doă mari centruri de export, și că o 

urcare de taxe peste cele de astăzi la'intrare acolo ne ar putea 

pricinui cele mai mari :pagube, mai mari, decât „seceta şi 

războaele, căci nam avea cui mai vinde chiar aceea ce am . 

putea scoate din ţară. Nu trebue să iăsăm însă toate in 

seama și în voea Guvernului, care poate şi chiar trebue 

să sprijine. mişcări ca acestea pornite din inițiativa privată 

şi dictate de apărarea intereselor comune. — Dar iniţiativa 

aceasta. cată să se pună în mişcare, cel puţin când suntem, - 

ca azi, in-nevoe. .. a Ie Ia 

„* Așa un fapt — pe care l-am cunoscut tărziii—rmi-a dat-o 

dovadă puţin măgulitoare despre modul și inteligența cu 

care ştim să facem noi negoţul.: Un mare negustor din apu- 

sul Franţei, care, vinde porumb pentru nutreţul vitelor, ui- 

mit de frumuseţea probelor. de porumb comun (moldovenesc) 

ce-eraii expuse în,secţia: noastră .agricolă, a luat informaţii 

asupră-i, și aflând. că varietatea aceasta = cu bobul ei larg 

şi auriii—dă, și cei mai frumoși strujeni, cea mai bogată ver- 

deaţă și, deci, cel mai fraged și mai prielnic nutreţ pentru vitele 

mari, întră îndată în relaţie cu o casă având corespondenţi 

Ja noi „și făcu o primă comandă 150.000 de quintale de po- 

rumb. .'Prebue să vă spun că până. atunci acel neguţător își 

"cumpăra porumbul. din Brasilia. După cât-va timp văzend 

că.nu-i sosește porumbul, luă informaţii și 'i.se făcu. fel de
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fel de întimpinări, de condiţii și de combinări, care îl siliră 
să conchidă că-nu i se: putea da de la noi aceea și mai ales 
atâta cât cereă!'Atunci se adresă din noii Brasiliei. Altădată 
case insemnate și cunoscute ai făcut propuneri de cumpă- 
rături însemnate, dar li sai cerut banii înainte şi afacerea, 

„firește'nu s'a: mai săvirșit, asemeni procedeuri fiind puţin 
uzitate în negoţul internaţional. îi ” 
“ “Trecând de la. grâne la păduri, vă voii relata -un alt fapt 
care'iâr n'a făcut plăcută impresie: Se cerea cuiva din ţară 

„o! cătime insemnată de lemne, predată într'un-timp hotărit 
la destinaţie, și acesta, 'drept răspuns, ceru cumpărătorului 
să-i facă un'avans de bani pentru a exploata pădurea din 
care avea să-i dea lemnele, rezervându-și a Vl scădea din 
costul furniturilor ce-i va face. Omul îi răspunse, cu oare- 
care humour, scii ce Domnule? eii cred că ar fi maibine să 
cumpăr pămînt și ghindă, s'o seamăn, să aştept să crească 
pădurea și să-mi fac afacerea singur: | e 

El cerea marfă gata de predat și i se propunea o-combi- 
nație! S'a adresat in Croaţia la un Sirb și acesta i-a satisfăcut 
cererea îndată... n Se 
„Iată pentru ce, dacă vrem să asigurăm și: să dăm întindere 
comerciului nostru de exportaţie, ne trebuesc agenţii comer- 

* ciale în principalele centruri ale Europei; ne trebuesc agenţi 
serioşi, incercați și cunoscători ai trebuinţelor și resurselor 
noastre, care să deschidă ochii și să dea indemn cumpărători- 
lor străini, avend la dispoziţie un mic muzăă cu probe din 
toate articolele noastre de export, ca să: vadă și să pipăe ne- 
gustorii aceea ce doresc și ce vor să cumpere. Consulatele 
noastre cele mai multe se ocupă cu vize de paspoarte și cu 
faceri de rapoarte sporadice, copiate de prin ziare ori din cărţi, 
care rapoarte—am experienţa lucrului—sunt rar citite; mai 
rar luate în considerație și pe care, dacă se- publică une-ori, 
nu le citește: nimeni. Cu toată criza ce ne bântue, cu-toată 
subțietatea creditului de care se bucură comerciul român în 
străinătate, și mai ales cu toată-reputaţia puţin avantagioasă 
pe care râi-voitorii și răi-creditorii i-ati făcut'o, tot se găsesc 
oameni care ar vrea să facă :afacâri cu noi, care ai bani şi 
ar vrea să-i întrebuinţeze in țară la “noi, dar se tem, sunt
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_ dator să vă o mărturisesc,: de-o parte de:ușurinţa cu care se 
fac și se strică la noi legile, și chiar când nu se strică: se-tem 
de piedicile echivalând. cu nepunerea .lor în' aplicaţiune, iar 
de alta de nestabilitatea taxărilor:vamale,:de puţina garanţie 
cu câre pretind că sunt încunjurate capitalurile: și :între- 
prinderile cu capitaluri străine la noi și de gteutățile Și 

neajunsurile de tot felul ce se săvirșesc de către autorităţi 
pacinicei înfăptuiri a avantagiilor acordate prin legi 5 și mersu- 
lui liber al întreprinderilor intemeiate. - -. 

Acestea sunt. intimpinările ce pe drept sail pe nedrept se 

aduc în deobște, de către ori cine vrea să facă ceva.la noi şi 
am avut prilej de a constata că ele sunt articole de credință 
câre, — pe-lingăalte mai mărunte pricini, — nise pun tot- 
deauna înainte la daraverile noastre “în străinătate. :Ar tre- 
bui luminaţi, scoși acești oameni din adincile erori în care 
ne confundă pe noi cu alte popoare din răsăritul Balcanic şi 
din pricina cărora .nu odată am: pătimit Ş am: avut â, pă 
gubi..... ; 

„Şi cu toate acestea: câte industrii nu sar putea « cu mare 
ușurință intemeia la noi. Avem aceea ce nu ai alţii, petrolul 
(ţiţeiul) ca combustibil, aceea ce eftenește cu sută 'la sută 
cheltuelile puterei motrice, avem lemnul, avem braţe eftine, 
(căci Românul a probat că după 1 an de contact, cu lucrătorii 
străini devine tot atât de meșter ca dinșii), avem legea pentru 
incurajarea ȘI protecţia industriei, care, orice ar zice —'cei 

care ne pismuesc și ne prigonesc — e o adevărată binefacere 
pentru avintul industriei noastre. 

Sub ocrotirea ei sar putea întemeia fabrici de : 
Pastă de celulosă pentru fabricarea hârtiei; 
De sodă şi produse chimice diverse; | 
De sticlării, farfurii și alte industrii ceramice; 

De tinichea, zinc, tablă de învelit case și drugi de fer; : 
De toate derivatele petrolului, între care produse tinctoriale; ; 

_ Delână toarsă pentru export și de țesături de lână pentru 
-consumaţia “interioară. Noi avem lână multă, lâna noastră a 
fost foarte mult apreciată la Exposiţie,. dar nu ne înteresăm 
de dinsa, o vindeni pe nimic Ungurilor, care o spală, o piaptănă.. -
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și o exportează ca: lână ungurească: în toată lurnea. Indoită 
pagubă pentru .noil:.  -. 

„ Fabrică. de bonetărie, de impletituri şi țesături de bumbac, 
să.nu pai: cumpărăm torturile de' bumbac și pânza - — de 
zilnică întrebuințare — 'din străinătate. 

Încălţămintea de :piele, ca: să nu mai fim: tributari lui 
Pollak Şi altora. ca dinsul, care se îmbogățesc, Văzend cu 
ochii, din ele. ..:. 

Fabrică de olucosă, de conserve, scrobeală, etc. 
Industria uleiurilor. de in, de:susan și altele. 
Desvoltarea distilăriilor de alcool de producte, care ar: da o 

întrebuințare bănoasă grânelor anevoe de vindut, alcoolul de 
vin, licorurile şi berea care ai făcut minunată figură la Paris. 

- Pentru comerciul de export am putea face iarăși mult și — 
afară de cereale, lemne, petrol, sare şi câte-va alte. produse 
naturale, am putea. trimite peste hotar, făina și pastele ali- 
mentare, nucile alese, prunele şi în deobşte fructele uscate și 
afumate, lâna, outle, peștele proaspăt ar putea găsi un debușeii 
minunat în: Franţa, sicrele noastre ai fost cu osebire bine 
apreciate, apele minerale, mai: ales cele de Găciulata, ar avea 
mult succes. ....- 

Osebit de. acestea,. sunt cele din lista, următoare, pe care 
Franţa,: de pildă, le importează: pe fie-care an: în cantităţile 
arătate. şi care sar putea trimite de noi în mai bune condi- 
țiuni şi, deci, cu mai: mulți: sorți.de a bate pe concurenţi, 
aducend și un avantagiii-consumatorilor : 

Ci vii, . . . . . . 1.850.000 capetenvaloarede 26.000.000 4. 000 din Auste ia) 
Porci vii, „ .î.: e :. 992.000 n n -n 1n : 4.200.000 (mulţi din Austria) 
Carne de porc . . .. 4.000.000 kilg..»: ». „430. 000 (multă din Ungaria) 
Pascri vii, , . . e.  9.400.000capete» nr ». '9.700.000 . 
Pasări moarte . . . 1.500.000: 7.» :n..'n. 4. 500.000 : 
Vaci și boi. . „.. „81.000 n. „»: n. n 6.000.000 . 
Carne de vacă . . . 9.000.000 kilg, » n» n 9.200.000 " 

„Lemne de stejar . . 4190.000.000 : n :». n»  » 9220.000.000 (80 'mil. din hose) 
Lemne de alte specii. .. — — n. n. 4110.000.000 . 
Grâă i o... 4.500.000 Q: m, n n 1835.000.000 
Porumb încolo. 5.000.000 » n nun si 88.000.000 
Făină. ea “co: 000 » n»... n „80. 000.000 (100. 000 din Austria) 
Ceresină. ; .. „600. 000 kilg. 'r n» » "'750.000: 
Parafină. . si... 12.000 Q.m.» n» -.n 500.000 - 
Clei de morun, şimisetru „60.000 kilg. » .2 150.00v. 
Lână de oae . . . ; 200.000.000' „ »' »  »' 350.000.000(400.000 din Turcia) 
Pele de epure . . . 500.000 » n» n» n 1.000.000
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Pei de oi, mei. *. + 13.000.000. n. n :=  ». : 5.000.000(200.000.din/Tureia) 
Nuci. .. . . e e -14100.000 n» » x n 800.000 
Ouă .. .. . . e 93.000.000 n » m» n 44.000.000: --, 
Prune afumate . . 4.100.000 n: n». n; 800.000 . - 
Fasole ... + « « .410.000.000 '» » „n. 24.000.000. 
Pe eee vata.) 2.000.000 > j i 1.200.000 

lacuri sau eleștae | : . Sa 
Petrol brut și rafinat — n n m n 450.000.000, 

- Expoziţia vinurilor a fost -nu cea mai puţin vrednică de 
admirat. Şeasesprezece națiuni "și trimisese produsele lor care 
însumail 47.000 de probe supuse la degustarea juriului, unul 
dintre cele mai numeroase din toate clasele. Pe lingă -vinu- 
rile fine şi rari, cele din Portugalia, care a eșit în fruntea tu- 

. turora, din Italia și din Spania, sunt vinuri așa numite de cou- 
page, adică de o tărie şi o culoare specială, întrebuințate în 
diferite amestecări cu vinurile din Algeria; Bordeaux și Bour- 
gogne, spre-a produce o marfă relativ eftină, pentru consu-= 
maţia cea:mare. Franţa importează în termen de mijloc vi- 
nuri ordinare până la 5.000.000 de hectolitri, în valoare de 
200.000.000 fr., exportând— după ce le naturalizează prelă- 
cându-le în' produse mai mult sai mai puţin fine — până la 
220.000.000- pe an. 

Vinurile noastre nu ar putea negreșit. concura pe pieţele 
Franţei :cu cele Portugheze, Spaniole și Italiane,: neavend 
nici faţa, nici alcoolizarea naturală a acestora și neputând 

„rezista în mod absolut favorabil lungimii și greutăţii trans- 
portului. Dar ca vinuri de masă și de desert ele aii.fost atât 
de bine apreciate în cât în rangul recompenselor România 
vine cea de-a patra. 

Dacă însă sar cultiva cu îngrijire ș şi mai ales după metoa- 
dele științilice, via și produsele ei la noi ar putea ajunge la 
rezultate mai mănoase și fără seamăn — cu cele de astăzi— 
mai superioare în calitate.. Una din imputările ce se face vi- 
nurilor noastre este că : producătorul nu poate da în totdeauna 
același soiii de vin, având aceeași culoare, aceeaşi tărie și ace- 
lași buchet. Odată e mai limpede, maj. parfumat şi mai:tare, 
altădată mai-slab, mai searbăd și mai turbure. Inţeiegeţi: ce 
importanță poate avea aceste însușiri la o-cultură de peste
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148.000 „de hectare, -dând în termen de mijloc h. 600. 000 de 
hectolitri pe an. Pa 

Și cu toate acestea. vinul de Drăgăşani, de Dealul-Mare; 
de Odobeşti, de Huşi şi de Moldova-de-Sus, ca vinuri albe; 
Nicoreștii, Orevitza, Uricanii, ca vinuri negre, ai fost foarte 
bine reprezentate în Expoziţie și aprecierea cunoscătorilor 
le-a fost foarte favorabilă. In special, pe lingă D-nii Bră- 
tianu, Capşa, Amira, Rivalet, Mar'Ocneanu, Ministerul de 
domeriii a avut. o: bogată şi foarte. variată. colecţiune. din .pe- 
pinierile sale de la Pietroasa; Istrița și mai ales de la Cotnari, 
a căruia neasemănâte însuşiri, cele măi ilustre personagii.care 
Pau. .gusţat în. Restaurantul român din Pspoziție ă le vor 
aminti! în totdeauna!:- 
-- Au-nuie Cotnarul vinul. despre care Cantemir” scria : „E şi 
„măi bun decât vinul de Tokay, căci cu cât se invecheşte cu 
„atâta e mai tare și poate chiar.arde ca.spiitul;. iar. faţa lui 
„se:deosibește de a altora căci .e.cu atât mai verde.cu cât-e 
» mai vechii! Iar Prințul Nicolae Sutzu, în memoriile sale . 
(1850), îl găseşte superior. vinului de: Rhin. și-l : numeşte: 
»Floarea României și Mărgăritarul Moldovei! le 

- Cântăreţii: de altădată il slăveai în versuri, zicând: 

— ŞI-I verde, ca ochii tăr verzi Şi-a flori şi-a'tămâe miroase 
"" Cotnarul, cel vit în pahare .:: '*-Gând beaii-răpit de-al tâii har; 

: Şi-acelaşi, ca ei, farmec are: : :| I'al dragostei mele altar 
„i Sărută-l şi mințile-ţi perzi!::. .,.| „EL slavă ți-aduce prinoase!... 

Aşi: putea să mă intind: indelung asupra bogățiilor noastre 
economice, dacă n'am fi avut de: arătat decât grâiă, vin, lemne, 

- sare, petrol ș şi încercările fericite din domeniul industriei, lu- 
mei la Expoziţie, dar am avut şi am ţinut a-i-arăta și alteev a, 
de care suntem poate tot atât de. mândri: das oltarea noastră 
intelectuală. - ui E 

- Aveam către- noi. înşine. patriotica datorie: de : a pune pe 
“atâtea milioane de: vizitatori ș să: constate starea de le aţi a ci- 
vilizațiunii noastre. ir | 

Şi această constatare: nu se “puteai face mai. cu “temeiti de 
cât'in Marele Pavilion Regal, clădit pe malul Senei, în capătul 
Stradei Naţiunilor, pe unde a defilat. această enormă mulţime 
de lume timp'de şeapte luni, -:: i a
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In acel Pavilion trăia mintea și paălpita inima. României! 

Acolo puteai atinge cu mâna înfăptuirea, silințelor de o 

jumătăte de veac, ce ne-aii apropiat pe calea progresului de 

bătrânele naţiuni din apus. ii 

“Acolo aveam dreptiul de a zice celor ce priveaii și ne jude- 

caă: Iată, avem una-din cele mai liberale organizaţiuni.po- 

litice din Europa, cu gratuitatea învățămintului am răspîndit 

lumina în toate-păturile poporului, Universitățile noastre pot 

fi la înălțimea marilor 'Universităţi străine, școlile de comerț, 

de arte și meserii, școale de poduri și șosele (politecnica noastră) 

pot rivaliza cu acelea ce le-aii servit de modele. Societăţile și 

instituţiunile savante sunt în plină. activitate; Academia — 

eterna reprezentantă a simţirii și cugetării române, apărătoarea 

şi îndreptătoarea limbii, .crainicul elocuent al gloriei și:tra- 

dițiunil străburie și generoasa, binefăcătoare a muncii și a ta- 

lentului-— Academia este cea mai ilustră dintre dinsele! Iată 

Societatea Geografică și lucrările sale de 25 de ani, de când 

are; menirea de a întipări în mintea noroadelor-adevărata 

icoană -păminţească a Românidi:. lată avem peste 3.000 de 

kilometri de drum. de fer, aproape 20.000 de kilometri.de 

şosele, avem cel mai frumos pod peste Dunăre, și un port din 

- cele mai însemnate pe Marea Neagră ; avem flotilă de războiii 

și flotilă de comerciii; avem judecători luminați și indepen= 

denţi; avem bânci și institute de credit, așezăminte de bine- 

facere; avem medici şi jurisconsulţi eminenţi; avem reviste” 

şi ziare politice, comerciale și literare. Mişcarea ştiinţifică și 

literară este tot mai vie, mai rodnică și mai substanțială. 

Tot în Pavilionul Regal le puteam arăta, cu fală, lucrările 

atât de însemnate ale serviciului sanitar și ale asistenței noastre 

publice. Acolo, graţie zelului neobosit al eminentului nostru 

coleg Tocilescu, am avut fericitul prilej de a expune, unicile 

în felul lor, prețioase vestminte și odoare străvechi ale cultu- 

lui bisericesc și unele reproduceri în platru a descoperirilor 

atât de înteresante făcute de D-sa în Dobrogea. N 

- Acolo, în sfârșit, stabilimentele noastre militare puteai do- 

vedi cu câtă grije și cu ce rivnă lucrează. la periecționarea 

şi complectarea materialului de războiii, pentru ca oastea 

noastră, cea atât de sus ridicată în stima popârelor străine,
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prin faptele-i .de „vitejie. şi prin :necontenitele probe ce. dă 
despre soliditatea și disciplina sa, oastea e — intre cele-lalte 
— stâlpul cel. mai puternic pe, care se reazimă. temeinic Sta- 
tul Român. | a 

“Când Traian încredinţă legiunilor sale paza hotarelor celor 
mai depărtate ale Imperiului, el:nu :întemeă pe coastele Car- 
paţilor şi:pe țărmii Dunării o gardă militară numai, ci dete 
sarcină legionarilor săi de a purta pe lingă spada puterii ro- 
mane și făclia 'civilizațiunii occidentale în răsărit. Se 
:: Coboritori ai străvechilor: războinici: .care ai impus lumii 
legile, inăravurile și limba Romei, noi am moștenit îndatori- 
rile ce le hărăzise lor măreţul Impă&rat şi suntem. astăzi pur- 
tători ai făcliei de-propășire în Orient. DD 

Din ziua în care — după atâtea suterinţi — am recâștigat, 
prin propria noastră energie, conștiința „originii strălucite .şi 
menirii noastre în lume, am reintrat întregi în vechia tra: 
dițiune. ae 
“Am realizat visul-glorios al fondatorului coloniei. romane 
de laiDunăre, suntem avantgarda civilizaţiunii occidentale, 
suntem un element de ordine și de progres, suntem un centru 
de pace şi'de lumină. ee: îi 
-:. Iată-aceea, ce trebuia să dovedim lumii şi iată aceea ce am: 
dovedit la Expoziţia din Paris! ... . . ; e 

.. 
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