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C'est du Nord aujoură'hui 
que nous vient la lumitre. 

Voltaire. 

Incă de când Majestatea Sa, Impăratul Alexandru III, a 

Dine-roit a invilă Congresul geologic, întrunit la Washington, 

d'a ţine a VIl-a sa şedinţă la St.-Petersburg, "mă-am promis 

ca o sărbătdre, voiagiul în Rusia. “ 

Acistă transportare a simțimentelor mele eră de alt fel 

explicabilă, căci cum nu eră să mă pasionez d'a cunosce o 

feră cu care me ligă mumerdse suveniri istorice, cu care 

me ldgă acelaş cult religios, în numele cărui cult, Rusia a 

exersat mult timp protectoratul în ţăra ndstră, influențând 

ast-fel moravurile şi cultura nâstră. O țară care acum două 

decenii a fost aliata mostră pe câmpul de resbel, de unde 

a eşit independența ţării şi noul Regat, sub sceptrul înţe- 

leptuluă şi vittzului Rege Carol ]. 
Dar maă eră şi alt-ceră care mă pasionă pentru un vo- 

iagii eventual în Rusia, mal eră și un interes intelectual 

de primul ordin; că aveam ocasiunea să apreciez devisu, 

progresele culturei întrun mare imperii vecin, a cărui evo- 

luţiune către civilisațiune ma început cu pași mai sigură de 

cât de vr'o 40 de ani, prin urmare contimporan cu evolu- 

fiunea ndstră socială și politică. | 
Un studii comparativ deci, în Rusia, din punclul de 

vedere al culturei moderne; presintă pentru mine un vii 

interes, căcă dacă vis-ă-uis de statele occidentale, intrate de 

secolă pe calea civilisațiunii, neajunsurile și lipsurile stării 

nâstre culturale, găsiai vecinic o scuză, nu pote fi tot ast-fel
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faţă d'o ţtră, care a începul a evoluă aprope odată cu a 

nâstră către civilisațiune. 
Voiagiul în Rusia *mi dă dar ocasiunea, a cundsce mal 

bine starea ndstră de progres față de un stat de o virstă 

culturală, ce nu se deosibesce mult d'a ndstră, prin stabi- 

lirea raporturilor de comparaţiune. 

Acest voiagiii ma făcul să văd încă o dută, că trebue să 

încetăm a ne da pururea satisfacțiunea, d'a opune stăriă 

de astă-di starea de eri. Pentru a me cunosce mal bine 

şi a sci ce ne rămâne de facut, este mult ma) util pentru 

mol da ne cântăr) puterile de vicță faţă cu ale vecinilor, 

căcă numai aşă vom învăță a ne judecă mai bine, şi a scl 

ce suntem şi ce trebue să fim, şi vom ajunge a jalonă mai 

cu siguranță culea vieței. 
Suntem cu atât mal mult datori a încăță .să ne cundscen 

prin comparațiune cu puternicii noştri vecini, cu cât în ri- 
valitățile lor, mai înţeles în constiluirea micului nostru regat, 
de cât un stat-tampon. 
„Rivalităţile astea încep a dispure, şi cea mai deplină în 
țelegere, ia loc între vecinii ce se vrăjmăşiaă înainte. Lu 
Petersburg, două mar) puteri vecine, cu interese politice opuse, 
reguleză de acord chestiunea Orientului Europei, şi tot aci, 

_cuun alt mare imperii rival, se pune la cale sârta extremului 
Orient. | 
Ă Acestă. nouă eră a diplomaţie europene după al nostru 
Foreing Office, asigură statului nostru o puternică descoltare 
în întrau şi o mare siguranță în afară ; după slube?e mele 

vederi însă, este de natură a ne inspiră mari îngrijiri, şi 
constitue pentru noi o mare primejdie. Am trăit din riva- 

dități, şi am pute peri prin bună înţelegere. 
* 

N > %* 

Unde e scăparea? 
Scăparea după mine nu e în 

nostru, i a trăi din ceea ce face gloria altora, ci trebue a 
EA porărâi pe Muncă temeinică şi spornică pentru a 

p actă opera lor; cică după cum a dis Montesquieu : 
între sistemul da face mărirea unul Stat şi acela da a conserva, este o mare diferenţă. - 

a ne uită vecnie în trecutul
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Scăpavea no vid în desfășurarea nesfîrşită a zpisâdelor 

din istoria neamului, cun nică în lamentaţiună la morminte 

de eroi; ci întrun singur cuvînt, care trebue să fie cuvîntul 

de ordine al tuturor: laboremus! , 

Scăparea wo văd în frământările spiritului. public de 

natură a sgudul credința strămoştscă și a enertu lupta 

partidelor, ci înt'o silință continuă ba împinge spiritele 

către o muncă rodnică; făcând apel la tote inteligențele, la 

tote voințele, la tote forțele vii, ca pe tâte căile, ţera să fie 

dusă către progres. 

Scăparea nu stă îar în discuțiuni parlamentare sterile, c- 

într'o hicrare de organisare rodnică a Parlamentului, căci 

întralt-fel este a lăsă prada pentru umbră, negligiând lupta 

pentru muncă, în profitul luptei pentru vorbă. Ori vorbă 

multă ca să dică puţină tntbă saă cun dice românul: Vorbă 

multă sărăcia omului și ceea ce este adetărul pentru în- 

dividi, este adecărat și pentru naţiuni. ” 

Scăparea nu stă asemenea, în a năbuşi spiritul naţional 

în întru, după ce Va escitat, nici a-l paralisă în afară, 

chiar în germenii st, după ce i-ai deșteptat ilusiunile ; ci a 

desvoltă sentimentul naţional, a-l întări consciința și confiența 

în viitor și a-l face capabil de mari sacrificii, aruncând 

totul în balanță când cesul va sună. A. pune O mână. gredie 

saii stângace în mecanismul mișcări spiritului național, este 

a lucră la peirea patrie). 7 
Scăparea nu stă în a confiscă cristomatiile în şcolile bul- 

gare şi a înăspri un popor cu care avent interesul să fin 

în bune raporturi, ci a cultiză amiciția luă, a-l îndemn să 

fie alătură cu noi în timp de primejdie, a-l face să simnţă 
neroia unei confederaţiuni Carpato-Balcanice în fața port 

colului eminent, când începe să joce ursul prin vecini. 

Scăparea nu stă în a întocmi budgetul țării peste f orțele 
sale productive şi a disimulă deficitele prin artificii de 

complabilitate, veservându-ne a le acoperi cu împrumuturi 

şi împosite moui, ci trebue să se lase budgetului posibilitatea 

excedentelor, vemântnd la întocmirea lui, departe de gri-ce 

idee de persone, de clopot, și de actualitate contiuggentă, căci 
ast-fel se va puld formă veservele metalice, cu cari să se
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potă mări la timp puterea militară a ţării, şi să se facă 
faţă ori-căreă primeydi). 

x 

* ae 

Rusia fiind după ideile împrăștiate, o primejdie pentru 
Statul și naționalitatea nostră, mal cu simă că ne-am de- 
prins a o judecă “prin prisma Poloniei şi a DBasârabică, eră 
alăât mai interesant pentru mine, a Siudiă acestă imensă jcră, 
în partea ei cea mai bună; în forța că, în vivlutea ei, în 

puterea ci de muncă, căci prin bunele calități poporele devin 
mari şi rănân îngrozilâre. Aa 

oi ne-am învățat a apreciă Rusia după legende și scrieri, 
ca stat barbar. , 

Cele ce voi expune aci, vor aveă de efect a risipi ase- 
menea prerențiuni, care ar fi periculos chiar a le păstră 
în viitor, căci ar fi a ne legănă cu ilusiună; credendu-ne 
superioră în cultură, pe când în realitate ne-am lăsat să 
fim cu mult înatrecuţi. | 

Un stat mic, numai prin puterea sa culturală superidră, 
pâle inspiră respect pulernicelor state vecine. 

Pentru a ocoli primejdiă, nu le rămâne de cât să se si- 
lescă a le întrece prin o muncă stăruitore, studiind şi aplicând 
procedeurile întrebuințate în evoluţiunea lor culturală. 

Până la resbelul Crimei, Rusia nu eră încă un Stat 
bine organisat pe terenul culturul Şi. economic, 

De atunci sunt patru decenii, Rusia wa dormit pe lauri 
să; și-u simţit lipsurile, sa pus pe muncă descoltând tote 
forțele: ei producitdre şi a ajuns a realisă ceea ce Jace con-. 
dițiunile de progres, în statele Occidentale. Arta militară; 
sciinfele, agronomia, industria, comerci ul, sunt puse în fruntea 
aclivității poporului Rus. 

„A 
. * * 

| Ceea ce zoiii ate a expune, nu va îmbrăţişă întrega miş- care sciințifică şi economică a Rusiei, ci numal părțile ce Sai oferit ochiului încă, cu ocasiunea ezcursiunilor ce aă atut loc în timpul congresului şi după congres, și ceca ce am putut compulsă întrun variat şi zoluminos material de studii.



ll 

Păte că în acâstă expunere: voi emite idei cari ar con- 

tradice vederile dominante, pole chiar că voii comite eiori 

de apreciațiune, căci mu mă cred înfailibil, dar ce e sigur, 

este că zoiă expune lucrul cu francheţă, ca fie-care să se 

convingă că may sunt multe pe cari nu le scim şi pe cari 

nu le facem, şi pe cari avem să le învăţăm de la veciniă 

noștri, vecină pe cară în ignoranța nstră "i credem mai pe 

jos în cultură. 
Terminând actstă introducțiune, voiă spune că priimirea 

nu nimaă cordială dar splendidă şi neîntrecută ce s'a Ță- 

cut representaţilor sciinței adunaţi în congres din t6te păr- 

ţile globului, peste tot teritoriul Rus, eră cel mai strălucit 

omagii ce Rusia imperială aduceă sciințel, eră cel anaă 

preţios indiciii că pe acest vast teritorii! este însufleţit un 

cult suveran pentru sciinţă.



ITINERARIUL ȘI O OCHIRE ASUPSA RUSIEI. 

Intinerariul 

Congresul s'a hotărît de comitetul de organisare con- 

stituit în Rusia sub preşedenţia d-lui Karpinsli, a se 

ţine la Petersburg de la 17 (29) August, la 23 August 

(4 Sept.) 1897, sub auspiciile ministeriului domeniilor. 

O serie de cireulări imprimate aă făcut cunoscut din 
vreme, celor ce trebuiati a luă parte, diverse sciri con- 
cernând congresul. 

In timpul acesta, d-l Karpinski m-a făcut distinsa 
onâre a mă invită printr'o scrisâre a sa olografă la con- 
gres, trimițându-mi şi circulara prin care se regulu iti- - 

nerariul excursiunilor ce trebuiati să aibă loc înainte 
de congres şi după congres ; cu fixarea datelor pentru 

fie-care excursiune. 
Excursiunile înainte de congres, aveaii de obiect: 

visita Uralilor, Esthoniei şi Finlandei. Cele în timpul 

congresului şi după congres, visita Finlandei, centrului 

şi sudului Rusiei, Caucasului şi Crimeei. Cei ce luau 

parte la aceste din urmă excursiuni, trebuiă să se îm- 

parță de la Moscova în trei grupuri ; având fie-care un 

itinerarii deosebit pentru a ajunge la acelaș punct ter- 

minus al liniei ferate: IPladilarlaz, situat la piciorul 

de Nord al Caucasului. 
Grupul A aveă de făcut până în Wladikwcaz cea mal 

interesantă excursiune prin 'Toula, Kursk, Kharkov, - 

basinul carbonifer al Doneţului, Rostov (Marea d'Azov)
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şi stabilimentele apelor minerale ale Caucasului. Grupul 
B trebuia să plece prin Nijni-Novgorod la Kazan. De 
aci în batel pe Volga la Saratov şi Tzarizin până la 

"Astrahan, iar de la Astrahan (Marea Caspică) la Pe- 
trovsk și de aci la Wladikawkaz. Grupul C trebuii a 
merge la Kiew şi aci cu batelul pe Nipru la Tcher- 
lkasky, de acolo la Kerson cu calea ferată, apot din noii 
pe batel la Alexandrovsk, iar d'aci prin Rostov la 
W adilawkaz. 

Toţi excursioniștii din cele trei grupuri, cum ajun- 
geaă în Wladikawkaz, trebuiă cu diligența să străbată 
Caucasul, pe şoseaua militară până la Tiflis, iar de aci 
să se dirigeze pe calea ferată la vestita localitate petro- 
liferă a Bakului lângă Caspica ; de acolo la Marea Neagră, 
spre a se imbarcă la Batum pe un vapor special pentru 
Crimeea, de unde după mai multe opriri şi excursiuni 
pe costele ei, trebuiă a străbate marea la Odesa, punctul 
final al excursiunilor. 

lată un program de natură a pasionă pe un om de 
sciință, doritor a cunâsce acest mare imperii, în prin- 
cipalii s&i factori naţionali. 

Ocupaţiunile mele nepermiţându-mi a mă absentă din 
țâră înainte de congres, m'am înscris pentru Caucas în 

„&rupul A, al cărui itinerariă presinta pentru mine cel 
mai mare interes. . 

„ Pe la finele lui Iunie, primesc carta de membru al 
congresului, împreună cu o cartă de liber parcurs pe tote 
căile ferate Ruse. Pe la finele lui Iulie am primit şi 
guidul geologie pentru excursiunile geologice ale con: 
gresului. . 

Prin primirea gradată a acestor piese, eventnalitatea 
voiagiului mei în Rusia, căpătă o mai mare certitudine, 
care nu eră lipsită şi de 6re-care preocupaţiune. 
„Sciam că am să străbat acest vast imperiu în extre- 

mităţile sale Europene: din zmârcurile Prutului sati ale 
Nistrului, în lacurile cu fundul de granit ale Finlandei, 
de acolo, în deșerturile ardătâre ale Caspicei, şi în fine 
prin pâlele Caucasului Asiatic, în câstele calde ale Cri- 
meci d'a lungul Mărci Negre.
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” Aveam să văd cele trei perle ale Rusiei Europene : 
Filanda, Caucasul şi Crimeea, care la extremităţile sale, 
contrastez în cel mai înalt grad cu întinsul şes ce ele 
încongiur ; prin aspectul naturei, prin climă și prin po- 
pulaţiune. 

Ochire asupra Rusiei 

Pentru că avem să voiagiăm în Rusia, e necesar să - 
aruncăm O privire generală asupra acestei ţări, în părţile 
ei cele mai esenţiale: 

Intinderea imperiului rus 

Dacă 'și represintă cine-vă acest vast imperiii Rus 
European, alături de imensul săi domeniii Asiatic, îm- 
brăţiş&ză o întindere je teritoriii, care sperie imagina- 
ţiunea ; căci întrece cu mult Europa și Australia împreună ; 
un imperii care pentru a fi străbătut de la apus la 
răsărit cu drumul de fer, şi cu iuţela obicinuită de 40 
kilometri pe oră, ar trebui cui-vă nu mai puţin de 
15 dile. | 

Humbold pentru a da o idee de imensitatea acestui 
imperiă, l'a comparat cu astrele cerului ; dicând că partea 
globului nostru care se află sub sceptrul rusesc, este 
mai mare de cât discul lunei când e plină. 

E demn de notat, că husia de secole a mers tot 
crescând în -teritoriă : In secolul al XV-lea aveă 560,000 
kilometri, în al XVI-lea 8,720,000, în al XVII-lea 14,392,000, 
în al XVIII-lea 17,080,000, în al. XIXlea 23,312,000. 

Pentru secolul viitor, 'şi pregătesce de acum o cres- 
cere. considerabilă de teritorii în extremul Orient, prin. 
anexarea unei părți a Chinei, şi probabil că și Europa 
Orientală nu va fi ferită de nout anexări. 

Vitalitatea populaţiunii 

Ceea-ce e demn de .notat, .este că în decursul acestor 
secole, Rusia a trecut prin grele încercări, căci pe
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lângă dominaţiunea 'Tătarilor în secoli! precedenţi, a 
avut a suferi invasiunea Suezilor şi a Polonezilor şi a 
trebuit să se răsboiască cu 'Purcil, cu Napoleon |, şi 
cu Europa coalisată. 

x * - 

In acest interval de timp, Rusia a trecut prin o ade- 
vărată desorganisare politică, datorită unor guverne 
slabe ; ast-fel că causele crescerel continue a teritoriului, 
trebuesc căutate în vitalitatea poporului, și exemplul 
cel mai strălucit Vai dat Cazacii din stepele de la Sud, 
cari la început aii ocupat Caucasul fără scirea guver- 
nului central, așă că cât-va timp nici n'a voit al luă: 
sub a sa protecţiune. “Tot acesti bravi, sai resfrins 
apoi la Nord, r&sculând popârele slave din jurul Mos: 
covel, liberând patria lor de jugul străin, și întindend 
până la Baltica teritoriul rus. 
„Napoleon I care contă pe slăbiciunea lui Alexandru |, 

și-a vedut dejucate planurile, numai graţio energiei 
poporului rus, ceea-ce l'a făcut să qică că Europa va fi 
într'o Qi Cazacă dacă nu va fi republică. ” 

Ceea-ce este de observat asemenea în constituirea 
acestui mare imperii, esto că poporul rus care ocupă 
întinsul şes central, a alungat prin vitalitatea sa către 
ț&rmuri, toate rasele care-I sunt străine şi pe cark le-a 

subjugat în luptă: pe Fini, pe Leţi şi Germani către 
Baltica, pe Poloni către extremul Vest și pe Tătari la 
Sud; în Crimeea şi Caucas. 

In aceste extreme limite, numa! în continentul Eu- 
ropean, Rusia cuprinde peste 33 miline locuitori de 
rasă străină, din 100 mili6ne poporaţiune totală. 

Prin urmare forța de resistență a Rusiei, a fost şi 
este în partea centrală; şi am putea dice, că slăbiciunea 
sa relativă se găsesce la periferie ; în acâstă cojă străină 
care il invălue miezul slavon. 

Natura, clima, solul Rusici () 

Acestă întindere colosală a Rusiei, ca teren de uscat, 

(1) L'Empire des Tsars, par Leroy Beaulieu.
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o condamnă la o climă aprâpe extremă în rigârea iernei 
şi în căldura verei, cee-ce nu se vede sul) aceiași la- 
titudine în cele-l'alte părţi ale Europei. 

Mările cari o încongiur, sunt prea departe la margini, 
pentru a-i servi de reservoriu de căldură sai de r&- 
corire. Curentul cald pe care Lumea Nouă îl trămite 
Lumcei vechi, este depărtat de câstele Balticei prin lunga 
peninsulă a Scandinaviei. La Nord este deschisă vân- 

"urilor reci, ce vin dela ghețarii Polului. La Est, Uralii, 
munţi puţin înaltă, n'o pot protege de suflarea vântu- 
rilor reci despre Siberia. La Sud Caucasul, sfirșindu-se 
ca și Uralii într'o mare depresiune despre Caspica, care” 
pe alocurea e dedesubtul nivelului mărci, o las expusă 
xânturilor seci ale Asiei centrale, pe unde ai găsit o 
largă pârtă deschisă popâreie sălbatice ale Asiei, în 
timpul invasiunii lor. 

Contormaţiunea solului deprimat într'un întins șes, 
neaccidentat prin reliefuri muntâse, sati prin văi adinci, 
face caracterul special al fisiografiei Imperiului Rus, în 
oposiţiune cu acea a Occidentului European. 

Ac6stă orizontalitate a solului Rus, este trăsura esen- 
țială a ecologiei acestei ţări; ea nu e în mare parte, 
de cât resultatul paralelismului regulat și culcat al stra- 
turilor subterane. In loc ca acestea să arate capetele 
ridicate la suprafaţă ca în Occident, și să ofere o bo- 
gată varietate de aspect: de soluri, de culturi ; diferitele 

custraturi geologice rimân mai cu sâmă către Nord, su- 
=Derpuse orizontal, nepresintând în spaţiuri imense, de 
zbcăt aceleași terenuri, proprii acelorași culturi, de unde 
(es acest aspect uniform și monoton alnaturci, care con- 

trasteză cu acela atât de variat al ţărilor Occidentale. 
Aceste contraste fisice, explică caracterul particular 

enigmatic al poporului Rus, ca şi întrega sa evoluţiune, 
socială şi politică, care nare asemănare cu aceea a Oc- 

 cidentului European. 

% 
. . * * 

pa us 4OBECA In acestă omogenitate a naturei; se daţi dou 
4 neant
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regiuni; cari diter mult între dinsele ca vegetaţiune, 
umiditate și stare economică. 

Aceste două regiuni 'și impart în dou& imperiul; tăin- 
du-l oblic de la Vest la Est. 

Una e regiunea pădurilor şi turbierelor, cea-l'altă zonă 
despădurată, este zona stepelor. 

Din apariţiunea acestor două zone, a venit şi anta- 
gonismul istoric, lupta seculară a acelor două jumătăți 
ale Rusiei ; lupta Nordului sedentar şi a Sudului nomad, 
a Rusului şi Tatarului, apoi a statului Moscovit, fondat 
în regiunile forestiere ale centrului, cu fiii stepei ; cu 

„ Cazacii liberi. Zona pădurilor, deși a fost îngustată 
prin despădurări continue, este cea mai vastă; ocupând 
tot Nordul şi Centrul Rusiei, ea vine de se îngusteză 
de la Vest la Est. 

Zona stepelor e în multe părţi acoperită cu pămînt 
fertil, dar prea făinos și prea useat, lipsit de isvâre, 
așă că arborii nu pot prinde rădăcini. In unele locuri 
solul este pătruns de substanţe saline, unde nu crese 
de cât nisce erbării stul6se.



IL, 

TRAJEUL CAMPULUNG-LEMBERG-ROSNOV. 

Congresul trebuind să se ţină la 17 (29) August, 
_ mi-am făcut preparativele de plecare din Câmpulung, 

reședința mea de vară, încă de la 8 August, cu hotă- 
rirea' d'a luă trenul spre Bucuresci a doua di de di- 
minâţă. 
„După momentele de emoţiune ce trebuiă neapărat 
să-mi producă o despărţire de aprâpe două luni de mica 
mea familie ; compusă din doui copilaşi, pentru un do- 
părtat voiagii; am părăsit Câmpulungul în diminâţa 
dilei de 9 August. 

Ajuns în Bucuresci, am îngrijit de scoterea paşapor- 
tului, vizarea lui la Consulatul Rusesc și schimbarea 
banilor de drum în ruble de hârtie rusesci, pe preţul 
de 2 lei și 75 bani. In sera de il August, am luat 
trenul pentru Lemberg spre a trece fruntaria Austro- 
Rusă pe la Brody, ca de acolo pe la Wilna să câștig 

„Petersburgul: 
Am ales calea Lembergului, pentru că 'mi proectasem 

întârcerea prin Ungheni-laşi și nu voiam a plecă tot 
pe drumul pe care trebuiă a mă întârce, spre a nu avea 
acelaș peisagiii înaintea ochilor. 

A doua di la 12 August la amiaqi, am ajuns la Itz- 
kani. După formalitățiie vamale am părăsit Itzkani la 
1 şi 45 și am intrat în Bucovina. trup rupt din trupul 
țărei și cedat de Turci la 1775 Austriei. Calea terată, 
lasă la stânga orașul Suceava, vechea capitală a Mol- 
dovel şi parcură în lung frumâsa vale a Sucevei taiată
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în platouri înalte puţin ondulate, străbate apoi Siretul 
pentru a acostă delurile ridicate, în flancul cărora este 
așezat Cernăuţul. După o mică poprire, trenul părăse- 
sce valea Prutului, pentru a intră în luncile fertile ale 
Nistrului, trecând alături de contrafortul muntos al Car- 
paţilor la Colomea. Ceea ce mi-a atras privirea: în tal- 
vegul Nistrului, sunt întinsele culturi de florea sdrelui 
cari despart ca nisce garduri vii holdele de porumburl. 
La 10 ore n6ptea intru în gara Lemberg și la 11 ore 
iati trenul pentru vama rusescă. Brody unde am ajuns 
la 3 ore dimineţa (13 August). 

__ După o aşteptare aci de 4 ore, am plecat la 7 ore 
la vama rusâscă Radziwilow, departe numai de o jumă- 
tate de oră de vama austriacă. _, 

Trenul 'oprit, un rînd de hamali purtând şorţuri albe, 
cari le acoper și pieptul şi încălţaţi cu botfori, —încăl- 
ţăminte favorabilă în Rusia de la Impărat până la soldat 
şi de la mujik până la deorianin — se reped în vane 
pentru a da jos bagajele. 
„Agenţii vamali își fac datoria visitei bagajelor, în mod 

forte meticulos. | - 
Pașaportul este examinat și vizat, şi într'un registru; 

un, impiegat inscrie declaraţiunea pentru suma de bani 
ce porţi asupră-ţi. In fine după o așteptare de 4 ore şi 
la.vama rusâscă, trenul se pune în mers, 

Peisagiul Rus. 

Dejă de la vama Austriacă Brody, începusem a simți o sensaţiune de schimbare și de depaysement cum (ice francesul, care n'o avusesem str&bătând și Galiţia, unde natura nu se arătă diferită de aceea a Moldovei, si unde eram -mai familiarisat prin excursiun! făcute în două rîn- duri la 1875 şi în 1893; în acest din urmă an, Însoţind po amicul mei profesorul 'Toula din Viena. and a ce am intrat în Ppămiînt rusesc, tot decorul se Die peisagiul de țeră, natura, solul, vegetațiunea, este diferit şi treci d'odată fără transițiune în mod
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brusc de la un aspect la altul. Chiar cerul se schimbă, 
încetă d'a mai fi senin ca până aci, un nor întins îl. aco- 
pereă, o ceţă dâsă învăluiă atmosfera, temperatura de 
vară lăsă loc unui iris simţitor, după o plâe de n6pte. 

Totul făccă să mi se stringă inima. Un șes întins a- 
coperit cu păduri de pini silvestri, se desfășură înaintea 
ochilor, iar ici şi colo vaste luminișuri, — în urma de- 
frișărilor.—port culturele agricole, cari se bucur. de un 
pămînt negru, amestecat cu pietriș mărunt. O singură 
privelişte și acesta întristătâre rămâne neschimbată : 
poporaţiunea gărilor, compusă în Rusia ca și în Galiţia, - 
Bucovina și Moldova, numai de jidani. Pa 

__ Ajungem la 12 şi jumătate după ora din Petersburg 
la gara Zdulueno, în apropierea căreia terenul începe să : 
fie mat ondulat, şi iea-chiar forma de platouri superpuse 
în mod gradat, cari se ridic până la 70 m. înălțime 
Wasupra nivelului şinelor, iar la o mai mare depărtare - 
spre est, se zăresce un lanţ de mici coline. | 

Conversaţiunea cu un proprietar rus, 

La gara Zdubwno am examinat nisce deposite de că-. 
rămidă refractară, fabricată. probabil în împrejurimi. - 

In acest timp aud o conversaţiune în limba francesă; 
un domn însoţit de o d-ră 'și luă diua bună de la soţie 
în limba francesă, întrun perfect accent frances, și se 
urcă în tren chiar în compartimentul vagonului mei. 
Am primit bucuros pe viitorul meii companion de 

voiagiu, însoţit de gentila sa fică, cu cât străin de limba 
rusă, nu putusem schimbă de la Brody un cuvînt cu 
cine-vă, și mi se oferiă ocasiunea a putea descleștă gura.. 

Ca 'de obiceiii, odată trenul .pus în mișcare, cunos- 
_cinţa se începe prin o aruncare de ochi cam indiseretă 
asupra bagajelor, apoi cum dice francesul o» se devisuge 
și în fine începi atacul după. o scurtă locuţiune cu pre- 
sentarea unei cărți de visită. Aflu că companionul met 
cră un advocat rus din Petersburg, şi trebue să fi fost: 
un mare şi distins avocat, de 6re-ce dovedea în. con: 

Li
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versaţiune multă instrucţiune, un agreabil causeur, cu atât 

mai mult că vorbea limba francesă ca un parisian. Eră 

în acelaşi timp un mare proprietar din vecinătate, care 
îşi petrecea vara la eră, și care se ducea cu fica sa la 
o altă proprietate, situată la vr'o câte-vă sute de lilo- 
metri, de cca de lângă gara ce părăsisecm. 

Companionul meu aflând de scopul voiagiului meii, 
mă consiliază a luă alt tren, de 6re-ce acesta este un 
tren de persâne, fârte plicticos cu tâte trenurile ordi- 
nare, deci trebuiă a mt opri la hosnov. unde era să 
ajungem peste două ore, a petrece n6ptea acolo, şi a 
luă tocmai a doua di de dimineţă trenul accelerat ce 
vine de la Kiew.. Me decid a urmă sfatului intelimen- 
tului mei companion, nu însă fără părere de ru. 

x 

= + 

Cum uveam înaintea mea un mare proprietar rus, 
după schimbul -acestor prime informaţiuni, încep a-l în- 
trebă asupra condiţiunilor ţ&ranului rus, condiţiunilor 
de muncă agricolă și organisării comunei rurale în 
Rusia. - 

In privinţa ţ&ranului rus, interlocutorul mei îmi dă 
forte defavorabile intormaţiuni. Cam leneș, fără grijă 
pentru diua de mâine, natură îndărătnică, nelucrând de 
cât când este constrîns, şi în multe părți ale Rusici 
corupt, prin viciul beţiei în contact cu jidovii, cari in- 
fectă t6tă vi6ţa ţăranului prin cârciume. Un tabloii care 
depingeă perfect starea ţăranului nostru în Moldova. 
„__Al întreb dacă sunt cel puţin cinstiţi? Nu tocmai; şi 
îmi dă ca probă faptul că în Rusia legile provinciale 
obligând pe ţărani în propriul lor interes a-şi asigură 
casele contra incendiului; își dati adesea singuri foc 
pentru a căpătă indemnitatea, ast-fel'că a trebuit să 
urce prima la 3 la sută. Ati suferit și acest adaos, dar 
nau renunțat la procedeul lor. : 

Dar întreb pe companionul mc, guvernul care a în- 
&rijit ca averea ţăranului să fie asigurată, n'a făcut el 
nimic pentru a-i feri sănătatea de viciul beţiei? "Mi 
respunde că da ; şi încă cu risicul d'a se reduce venitul
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tesaurului, căci în Rusia, impositul asupra acestui viciit 

naţional aduce pe an 250 milisne ruble, adecă aprâpe 

o pătrime din venitul budgetar. S'a redus mult numă- 

rul cârciumelor încă de sub Alexandru al II-lea, şi chiar 

sunt comune cari. interdie deschideri de cârciume în 

raza lor. | 

De trei ani guvernul-a luat în mâinele sale comerţul 
băuturilor spirtâse, însă numai ca încercare limitată la 
patru guvernăminte. 
„De altă parte ovreilor asemenea li s'a restrâns mult 
dreptul de domiciliii. Dar, adaogă interlocutorul meu, 

cele mai bune intenţiuni ale guvernului, rămân în Rusia 

paralisate prin abusurile administrative ; între care mita 

jâcă primul loc, In școli chiar este fixat numărul ele- 

vilor evrei de admis, dar în practica lucrurilor se pe- 
trece alt-fel. 

Una din mizeriile populaţiunilor rurale în Rusia, îmi 

spune companionul meii, este ca şi la noi în Moldova, 

luarea cu arendă a moșiilor de către evrei, care a atins 

proporţiuni considerabile. Un alt inconvenient care e și 

mal mare, este că în unele guvernăminte evreii pot 

chiar deveni proprietari, aşă în guvernămintul Poltava 

sunt chiar proprietari de mici loturi, dar pe cari mai 

nică odată nu le cultivă direct, ci le închiriază la ţărani, 
de aci un alt mijloc de exploatare. | 

In ce privesce organisațiunea comunală învățatul mei 

companion "mi spune că ea e atât de veche în Rusia, 

că datâză înainte de constituirea Statului hus, căruia 

i-a servit de basă. Comuna rurală nu 'şi-a luat ființă în 
Rusia prin legi, ci sub imperiul obiceiurilor tradiţionale, 

aşa că atunci când legile cu mult mai târdiii ati venit 
s'o reglementeze, ea a continuat a există tot sub for- 

mel: sale arhaice, a trăi tot din viaţa tradiţională. A- 
câstă organisaţiune se numesce mir. 

In mir ţeranii ruși sunt legaţi prin comunitatea pă- 

miînturilor ce le posed Wa valma, şi prin solidaritatea 

impositelor. Mirul îmbrăcișeză un sat şi une ori mai. 

multe sate. Este o. curată administraţiune economică 
care 'se contundă cu cea civilă şi politică.



24 

In acâstă comunitate de interese, distribuțiunea pă- 
miînturilor pentru cultură, se face după puterea şi ap- 
titudinea fie-căruia. 

Afară de pămiînturile de cultură, comunele posed a- 
sem enea, și alte proprietăţi : heleștae, mori, turme co- 
munale pentru îmbunătăţirea rasei. boilor şi cailor; în 
fine pătule destinate a înmagasină seminţele «le cultură 
și. chiar grânele pentru timpuri de fâmete. 

In ce privesce pășunaturile sunt stăpânite asemenea 
în comun, ca și pădurile pe unde le ai ţăranii, căci mal 
în totă Rusia pădurile în urma servagiului ait rămas 
în mâinile seignorilor. 

In faţa acestei expuneri asupra vechci comune rurale 
în Rusia, așă cum a găsit-o servagiul, și care ne aduce 
aminte o organisaţiune care se apropie de accea a re- 
gulamentului organic, cetitorul desbrăcat de ori-ce pre- 
judecată, n'ar găsi că ea eră mai aptă în starea mora- 
vurilor nâstre şi mai potrivită tradiţiunilor nostre în a 
da bune resultate, decât imitarea şi aplicarea bruscă a 
legilor de organisare pe care le-am importat din Occi- 
dent? | 

Acestă organisaţiune a tost așă de puternică că ser 
vagiul venit în urmă n'a putut'o deprimă, iar statutul 
de la 1861 a venit da ridicat'o, emancipândto de au- 
toritatea segniorială. 

După statut administraţiunea comunală este abando- 
nată alegerei ; mirul 'şi alege funcţionarii sti din sînul 
seu, adecă printre sătenii-șeti de familie, luând parte și văduvele. De 

Micele aglomeraţiuni sunt prin statut încorporate în mari comune administrative (volost), în sînul căreia fie- care comunitate își conservă individualitatea sa. Prin Sruparea acestor mici comunităţi, Alexandru al Il-lea a voit să asigure ţăranilor (mujil:s) mijlocul d'a se administră ci însăși, le-a dat un self-gurernămînt mai puternic în resultate, de cât dacă ar fi fost lăsați des- Părțiţi în mici comune isolate. 
Cu modul acesta zolostul a ajuns să, desvolte o putere de muncă dincolo de ori-ce așteptare. Nu rar s'a vădut
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în Rusia zolosturile executând mari lucrări publice: dre- 
nagiuri de mlaștini, canaluri de iriaţiuni, rectilicări de 
rîuri, diguri apărătâre de inundaţiuni etc. 

Se vede deci de aci, că pe când mirut are atribuţiuni 
economice, zolostul are atribuţiuni administrative îmbră- 
țișând interesele generale. | 

Volostul exerseză şi justiţia rurală după obiceiuri tra- 
diţionale, cari n'a a face cu dreptul civil aplicat celor: 
Palte clase. 

Cum se vede, este aci o instituţiune ce există şi la 
noi în timpurile vechi şi care a căutat să fic restabilită 
sre-cum prin noua lege a judecătoriilor de pace a emi- 
nentului nostru bărbat de Stat Eug. Stătescu, prin ju- 
rații aleși de comunele rurale. | 

Alexandru al Il-lea însă, inspirându-se de principiile 
codului Napoleon şi chiar de tradiţiunea proprietăţii în 
Rusia, care înainte de Mi» după Blumenfeld (1) a fost 
individuală, a lăsat prin statut țăranilor posibilitatea a 
eși din indivisiune. Cu tâte acestea în loc ca Mirul să 
încâpă a slăbi sub imperiul statutului, el se desvoltă și 
mai mult, căci după calculul d-lui Fortunatov, regimul 
comunal al Mirului ar fi acum cam în aceste proporţii: 
în regiunea Volgei de Jos 98 la sută din pămînturile 
ţărăneşti ; regiunea Moscovei 97 la sută; Uralul 95 la 
sută, în Lituania 1 la sută. 

In Ulsrania şi Lituania sa stabilit chiar după eman- 
ciparea ţăranilor, şi a început să se stabilâscă şi la 

- Românii din Basarabia. 
“Am mai întrebat pe companionul meii, dacă acest 
sistem al comunităţei rurale, n'ar fi de natură a aduce 
piedici îmbunătăţirilor agricole ? 

"MI spune că nu, căci acolo unde sa simţit nevoe. 
pentru îmbunătăţirea pămîntului, în loc de repartiţiunea 
anuală a peticelor de pămînt, există o repartiţiune pe 
cinci, zece şi chiar cinci-spre-zece ani, ast-fel că ţăranul 
găsesce tot interesul a îngrăşă peticul de pămînt și cu, 

(1) Les formes de la tennure du sol dans lancienne Rusşie.
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modul acesta s'a ajuns la o producţiune şi mai mare a 

pămîntului. N 
Fiscul găsesce de altă parte un avantagiii în comu- 

nitatea rurală, căci în loc d'a percepe impositul, cu mari 

neajunsuri pe cap de familie, este îritrâga comună care 

e solidară pentru plata impositului, ast-fel că proprie- 
tatea indivisă și impositul solidar sunt ca un lanţ care 

lâgă pe ţărani de solul natal. 

Reilexiuni în timpul oprirel la losnov. 

Şuerătura stridentă a locomotivei ne anunţă la orele 
2 şi jumătate intrarea în gara Rosnov, unde după sfatul 
bunului mei companion trebuiă să descind la Ilotel de 
France, pentru a lua quartier până a doua zi de dimincţă. 

"Mi iau diua bună nu fără regret, de Ja învățatul și 
amabilul meu companion şi de la mult gentila sa fică, 
care când şi când luase parte în conversaţiune, îngrijesc 
de bagage a se transportă la o trăsură, și plec la ho- 
telul ce mi se indicase ca cel mai curat; informaţiune 
ce şi-avea utilitatea sa întrun orăşel locuit aprâpe nu- 
mal de evrei ; un târguleţ ca Adjudul din Moldova; unde 
companionul meii ca și alţi proprietari vecini, vin de 
se aprovisioneză pentru traiul la ţeră. 

După ce am luat în posesiune o mare cameră în Ilotel 
de Franţa, unde avem să ascept 16 ore sosire trenului 
accelerat de la Kiew, m'am pus a'mi redigia notele 
asupra conversaţiunii avută în călătorie cu ilustrul avo- 
cat din Petersburg şi mare proprietar. * 

Acestă trebă terminată, 'mi rămânea încă destul timp 
pentru a reflecta puţin asupra stărei de inferioritate a 
ţăranului nostru și a mă întrebă, dacă n'ar mai fi încă 
ceva de făcut pentru ridicarea sa morală şi materială 
pe lângă atâtea măsuri bune ce guvernele după timpuri 
nau incetat a luă, după ce l'a emancipat și împroprie- 
tărit, și mi-am dis că .ori-cât de bătător la ochi ar pare 
regimul comunităţii rurale în Rusia şi ori-cât ne-ar is- 
piti a-l imită, ori-cât de altă parte, am împărți moșii  
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de-ale Statului la ţărani, după cum facem de vre-o două 

decenii, constituind diametralmente opus Rusiei, pro- 

prietatea individuală la sat, în loc de cea colectivă, tot 

mo să ajungem curând la bunul traii al ţăranului şi 

prin acâsta la prosperitatea agricolă a țării, căci pentru 

a produce o asemenea schimbara în bine, trebue în pri- 

mul rînd să schimbăm pe om, şi acest om fiind muncitor 

de pămînt și pămîntul jucând primul rol în vieţa ma- 

terială, intelectuală și socială a omului nostru, trebue 

să căutăm a realisă schimbarea lui în legătură cu pă- 

mîntul, ce e chemat a munci, prin urmare trebue să-i 

dăm o cultură intelectuală, care să-i lumineze mintea 

şi să-i lărgâscă cunoscinţele la îmbunătăţirea pămîntului 

lui, şi prin acesta a traiului. Cu alte vorbe trebue să 

înfiinţăm școli agricole rurale regionale, în care cunos- 

cinţele agricole să se capete relativ la natura pămîntului 

şi a recoltelor ce ţăranul este chemat a cultivă, după 

regiunea în care trăesce. E E 

Aceste reflexiuni ale mele ascernute acum pe hârtie 

în vederea unei publicaţiuni, vin de se întâlnesc torte 

â propos cu o înaltă idee, emanată de sus, pentru În- 

fiinţarea orfelinatelor agricole. 
Majestatea Sa Regele, în Inalta sa mărinimic, inau- 

gurâză începutul anului 1898 prin înfiinţarea la “Tutova, 

a orfelinatului agricol Ferdinand. 

Tubitul nostru Rege care ne-a dat atâtea dovedi, că 

pătrunde adânc în nevoile reale ale ţării, mai bine de 

cât cei mal eminenţi 6meni ai noştri de stat, qice în- 

fiinţând acest aşedămînt (ilantropic ca o amintire vecănică 

a sentimentelor arătate de popor, în primejdia bâlei Prin- 

cipelui Ferdinand : 
Spre vecinicu amintire a acestor sentimente, tom înființă 

pe moșia Năstră Slobozia-Zorleni, din județul Tutova, un 

orfelinat agricol, unde se vor cresce cu ingrijire 30 de orfani 

săraci, aleşi din clasele muncitdre și dini fii de militari, spre” 

a-i pregăti la viaţa agricolă prin practică şi prin dobân- 

direa cunoscinţelor necesare unui ţăran bun gospodar. 

Nădăjduesc că buna pildă ce tor da acești băeți, după 

ce vor eși din Orfelinat, va contribul întru cât-va la ri-
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dicarea nivelului moral și material al muncitorilor de pă- 
mînt cari sunt vezemul Țării pentru viilor, după cum ai 
Jost mântuirea ei în trecut. 

Cu acest aședămint agricol la sat,:Majestatea Sa a dat 
pe de o parte, o pildă de imitat marilor noştri pro- 
prietari, iar pe de alta un mare însemnămiînt ministrului 
nostru de agricultură, arătându-i mijlocul cel mai eficace 
pentru a ridică pe muncitorul de pămint: «talpa casei» 
și a asigură prosperitatea agricolă a țerii şi prin acâsta 
avuția și puterea ej. 

Revenind la reflexiunile nâstre: 
Şeslele regionale s'ar putea înființă de o cam “dată 

câte una la trei județe, pe o mare moșie a Statului cu 
alcătuire deosebită, între cole de câmp și cele de munte, 
cu mijlâcele județene și cu o subvențiune a Statului. 
Pe lângă aceste şcoli sar pute înfiinţă și câmpuri de experienţe agricole. In aceste Aşedăminte s'ar primi. ca interni cei mai meritoşi şcolari absolvenţi ai claselor primare rurale din judeţele respective, căror li sar da aci o instrucţiune agricolă curat practică, 

Cu modul acesta se va tormă în sate un fel de elită rurală, o clasă bine luminată la munca pămîntului, care ar servi de pildă celor-V'alţi muncitori săteni. Creaţiunea unei asemenea clase luminate rurale, şi cu Gre-care dare de mână, ne este tot atât de indispensabilă din punctul de vedere politic ca şi din cel economic. „Noi ne-am plătit luxul înfiinţărei. tuturor ședlelor supe- ridre de cultură: în agricultură, în inginerie, în medicină, în litere, în științe, etc. şi ca râde avem proletariatul intelectual, care nu pote trăi de cât din budeetul țerii, avem hypertrolia funcţionarismului, şi am lăsat în pă- răsire singura cultură productivă și bine-făcătâre, accea a țeranului, pentru luminarea lui în munca pămîntului. E timpul să ne deșteptăm și să ne amendăm.



III 

TRAJEUL ROSNOY—PETERSBURG. 

Deportaţiunile în Siberia. 

A doua di 14 August, des de dimincţă, o droșcă o- 
vreiască, o veche odorâgă, mă trensportă prin salturi 
mortale la gară, unde aveam să aștept trenul accelerat 
de la Kicw, ce nu trebuiă să întârqie a sosi. In drumul 
de la bariera orășelului Rosnov la ară, privirea 'mi 
este atrasă de o escortă de opt soldaţi, cari duceau spre 
gară în baionete, două dame tinere burgheze, bine îm- 
hrăcate, înalte de talie şi d'o plăcută fisionomie. Episod 
comun în Rusia. 'Mi-am dis, acestea trebue să fie nisce 
victime ale nihilismului, destinate a mări numărul dejă 
destul de considerabil :al deportaților, condamnate a 
populă acele albe și tăcute solitudini, acele stepe rebe- 
gite de frig ale Siberiei. De la tata lui Petru-cel-Mare 
a început să se formeze convoiurile, cari pe tot anul 
ai dus pe făcătorii de rele și pe exilaţii politici. | 

De atunci până astă-di numărul deportaților a ajuns 
la cifra aprâpe de un milion, din cari a treia parte 
temei. , | 

Astă-di acești nenorociţi nu mai sunt duși ca mai 
nainte pe jos cu ferele la picidre; moravurile sunt cu 
mult îndulcite. Din tâte părţile Imperiului sunt dirigiaţi 
la Moscova și de aci se trimit rînd pe rînd cum vine 
primăvara pe cale ferată la Nijni-Novgorod, de acolo se 
formâză conv6e de şalupe tirite de stemere, cari sco- 
bâră Volga până în jos la Kazan la îmbucătura aflu-



30 

  

entului Kama. De aci sunt împărţiţi în dout grupe: 

o parte sunt transportaţi pe Kama în sus până la Perm, 
şi de acolo cu calea ferată transiberiană sunt duși în 
înfundăturile Siberiei. O altă parle urmeză Volga în 
jos până la Samara, de unde prin o bifureare de două 
linii ferate sunt transportaţi în Siberia prin Ufa și Oren- 
burg. De la începutul primăverei și până târziii tomna, 
se văd trecând când şi când pe Volga șalupe cu pâlcuri 
de aceşti însemnați ai sortei, al căror număr se urcă 
aprâpe la 15.000 anual. Fac luni întregi pe drum până 
la locul de destinaţiune în Siberia, unde sunt năpustiţi 
şi lăsaţi să-și agonisescă existenţa fie-care cum o putei. 

Aceia însă cari pe lângă deportaţiune sunt condam- 
nați la munca silnică, lucreză în mine, și odată pedepsa 
terminată trebue să rtmână în Siberia tot restul dilelor 
co le este dat a mai trăi. 

Vas6nele trenurilor acceleraie. 

"MI ieati ceaiul la restaurantul gărei, consumaţiune 
universală în Rusia și la 7 ore se anunţă sosirea tre- 
nului accelerat de la Kiew. MG grăbese a-mi luă locul 
in vagonul de clasa I pentru care aveam permisul de 
călătorie, dar în loc de un loc, am la disposiţiune un com- 
partiment întreg, lucru care m'a aranjat cu atât mai 
mult cu cât trebuiă să petrec n6ptea în tren. 

Vagonul de clasa I în trenul accelerat, presintă o 
deosebire mare cu cel de la trenurile pe persâne, de 

-o lungime aprâpe îndouită, de o înălţime mare în pla- 
fond, cu culoar ca şi ale nostre, dar ușa compartimen- 
tului fără "geamlâc, așă că ești închis.ca într'o cameră, 
sait mal bine dis ca într'o celulă, în care nu lipsesce 
nici patul de dormit. Compartimentul de și mat larg 
ca la vag6nele nâstre. nu ă ât p i 'ag6) , comportă de cât patru locuri. 
Rezemătorile banchetelor sunt mobile, ceea-ce permite 
n6ptea a le converti în paturi de dormit. Un lavabo 
special spaţios se află la fie-care vagon. Luminatul va- 
g6nelor însă este forte original, și are un cachet special
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rus: un felinar ordinar cu două luminări, formâză un 

contrast cu luxul şi confortul vag6nelor, dar se ame- 

najăză fârte bine într'o ţară de contraste ca Rusia. 

Cultura de hameiii şi sfcelă. 

Trenul pornesce prin gară şi începe a se desfășură 

înaintea ochilor pe marea întindere a solului, o popo- 

rațiune de hameiă armată cu prăjini, și despărțită pe 

alocurea de pitica şi prospera cultură a sfeclei, ajutată 
de un pămînt fertil negru (techernozoem). * 
Am uitat să spun cititorului, distras de conversaţiunea 

avută cu proprietarul rus, că o asemenea vegetaţiune 
prosperă, am observat'o şi în diua precedentă, pe pla- 
tourile etagiate în apropiere de Rosnov, cum am uitat 

să-i spun; că de la fruntaria Austro-Rusă am intrat în 
provincia Volinici, pe care cu tot mersul accelerat abiă. 
pe ssră am pututo străbate. 

Cultura de hamei ca şi acea a sfeclei, sa introdus 
în Volinia, grație exemplului dat de ţara vecină a Po- 
loniei, cu o veche şi cultă poporaţiune germană, care 
ocupă şi Provinciile baltice ale Rusiei; căci în Polonia 
şi în Provinciile baltice a luat încă de mult o mare 
desvoltare industria berei. Producţiunea maltului pentru 
bere a ajuns în Rusia la șâse miline puduri. Pe lângă 
marele fabrici de bere, există și o mică industrie care 

prepară maltul în mod primitiv. 
In ce privesce cultura sfeclei în Volinia, ea este des- 

tinată tot fabricelor de zahăr ale Poloniei. In Rusia sunt 
230 fabrici de zahăr; şi cultura steclei ocupă peste trei 
sute mii de hectare. Sămînţa cea mai întrebuințată, este 
cea francesă Vilmorin şi cea germană Ileinvanzleben, 
din care se semănă 30 kilograme la hectar, dând o sfe- 
clă conţinând 16%, zahăr. Rusia ocupă în Europa ca 
cultură de sfeclă şi ca producţiune de zahăr, al 2-lea 
rang după Germania şi Austria. - - 

La, acâstă desvoltare s'a ajuns în Rusia, prin o prea 
mare protecţiune acordată fabricelor de zahăr, căci za-
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hărul străin plătesce o vamă de trei ruble pentru za- 
hărul brut şi de patru ruble pentru zahărul rafinat._ 

Dar fabricele plătesc în interior o taxă de 1 r. 75. 
pe pud de zahăr brut, ceea-ce revine la 30 bani kilo- 
ramul, îndouită de cât în recenta nâstră lege. Socotind 
şi acâstă taxă; costul unul pud de zahăr brut revine 
la 3 r. '75 k. Fiscul încaseză din taxe la zahăr, aprope 
50 mili6ne ruble. 

ze * * 

Pentru că ministru nostru de finanțe sub povara unul 
deficit budgetar, a găsit cu cale a supune la o tasă 
cevă mai moderată ca aiurea, fabricaţiunea zahărului, 
observăm numai atât, că dacă d-l ministru ar fi studiat 
puţin, cum se taxeză zahărul într'o ţeră în eare măsu- 
rile legale sunt resultatul unor seridse studii, cum d. 
ex. Germania, acolo legiuitorul s'a gândit că prelevând 
o taxă să nu dobre fabricele, ba încă să stimuleze 
cultura cea mai raţională a sfeclei, și pentru acest sfîrşit, 
în Germania se taxeză nu zahărul, ci tona de sfecle în- 
trebuinţată în fabricațiune, admiţend că o tonă de sfecle 
ar trebui să producă 70 kilograme de zahăr. Dacă fa- 
bricantul pote extrage mai mult de cât 70 kilograme, 
restul nu plătesce taxă. 
„Cu modul acesta, cultivatorul este stimulat a produce 
sfcole cât de bogate, și fabricantul arc şi el interesul 
a întrebuinţă cele mai bune aparate și cea mai bună 
metodă, pentru a extrage ori-ce urmă de zahăr din 
sfeclă. ” 

Dacă d-l ministru de finanţe, sar fi pus în curent cu 
obiecţiunile ce a ridicat în Franţa legea francesă asupra 
impositului zahărului, ar fi aflat că guvernul frances a 
amendat-o dejă şi a modificat legea în sensul german, 
prin urmare ar [i scutit ţâra d'o lege viciosă. 

Principiul agricol. 

Cultura sfeclei şi a hameiului în Rusia occidentală, 
este o dovadă că acâstă parte a vastului Imperii a sciut
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să profite de învăţimintele unui popor vechii în cultură 

ce-l are în câste, voesce să vorbesc de poporul german, 

care în practica agricolă este condus de aplicaţiunea 
unui principiă chimic bine stabilit : 

«Să cauţi a scâte din ori-ce domenii, porţiunea pro- 
«duselor agricole, cari fiind formate de apă sai atmos- 
„«feră, nui iati nimic pămîntului, şi să cauţi a-i restitui 
:«pe cât e posibil acelea, cari formate de săruri minerale 
«și de azot combinat, ar put6 aduce sleirea solului». 

A fabrică bere din hameiă, și zahăr din sfecle, este 

a transformă în producte comerciale. având o valdre 
mare, hidrogen, carbon şi oxigen, cari nu costă nimic, 

“pentru că apa și aerul le dă cu prisosinţă. Din contra, 

'vesidiurile acestor transformaţiuni : pulpa şi drojdiile 

cari conţin mai tâtă întregimea azotului, a fosfatului, a 

-potasei, a sodei; elemente pe cari le dă solul, îi sunt 
restituite după ce ati trecut prin canalul digestiv al ani- 
-malelor din termele agricole; animale cari în Germa- 
nia sunt păstrate pentru fertilitatea naturală a solului. 
“Când sunt înstrăinate prin vindare, se caută a se des- 
păgubi solul prin amendamente şi îngrășăminte comer- 

"ciale. 
De aceea pe întinsele şi frumâsele păşunaturi care 

„«lesfată vederea, la 6re-care depărtare de Rosnov, am 
„vădut numerâse tamaslâcuri de vite: frumose, de rasă 
străină, olandesă și svediană. 

Unde suntem noi în acâstă privinţă ? 
Nu numai că chiar cei mai mari proprietari, nici nu 

ştiu ce va să dică amendamentele terenurilor arabile, dar 
nic! nu ţin tamaslăcuri de vite pentru a le îngrăşă. Iată 
ce ne spune în materie un profesor de agricultură : 

«Proprietarii ai desfăcut ciredile şi tamaslâcurile de 
„vite frumâsc, iar arendaşii mai că nu ţin vite. Vitele 

- cornute de rasă podolică, fiind râu ţinute şi mai r&ă 
hrănite, tratate vara şi iarna cu răbdări prăjite, au de- 
generat». (G. Major).
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Conservarea pădurilor 

Locomotiva continuând a devoră spaţiul; aspectul 
-acestui şes puţin ondulat şi monoton—dacă am putea 
-numi monotonă priveliştea celor mai frumâse recolte 
mai sus vorbite—se schimbă, și avem înaintea nostră, 
neterminabile păduri tinere re pini silvestri, amestecați 
cu mesteacăn, crescând pe terenuri marecagiose, între- 
tăiate de lăcovişti şi chiar lacuri, cari îngheţate iârna 
și acoperite de zăpadă, sunt brăsduite de sănii, cu cari 
„locuitorii comunică de la un sat la altul. 

Pe alocurea, delrişările au făcut loc întinselor păşu- 
naturi, udate de mici şerpuituri de ape, cari 'mi aminteait 
pe cele de la Titu lu noi în ţeră. 

“Tot cultura germană, a influenţat păstrarea pădurilor 
în Rusia occidentală ; căci cu cât înaintăm de la Apus 
spre Răsărit, pădurile scad şi în întindere şi în im- 
portanță. 

Germania dă: pildă întregei Europi, de păstrarea pă- 
durilor cu o grijă gel6să. . 

E mai bine de trei-qeci ani, de când noi Românii cu 
o Orbă neprevedere, nu numai că am despădurat câmpia, 
dar până și văile şi o6stele delurilor și ale munţilor, 
cari trebuiaii să rămâe domeniul necontestat al steja- 
rului, al fagului și al bradului. 

Cu tote legile ce ne-am dat, cu tâte interpelările prin 
“Cameră, cu tot aparatul nostru silvic; despădurările 
„merg inainte, la care nu puţin a ajutat şi administra- 
țiunea incăpăţânată a căilor nâstre terate, care a preferat 
în ardere la mașini, lemnul în locul cărbunilor de lignit, 
cari zac in complect dispreţ la pâlele munţilor noştri. 

Astfel am ajuns la mâncătura jantelor, la târârea 
stâncelor îmbucătăţite în bolovani, la rostogolirea a- 
cestora in pirae, și de aci în stare fragmentară în rîuri, 
ȘI ca consecinţă am ajuns la lărgirea considerabilă a 
patului lor de scurgere, lăsând prundișul steril, în locul 
pămintului productiv, am ajuns la disparaţiunea isv6- 
relor, la inundaţiuni dese, şi la teribile secete.



Sosirea in Petersburg 

In dimincța dilei de 15 August ajung la Vilna, un 
mare oraș situat întrun valonament de mici coline. Aci 
este o staţiune principală de drum de fer, unde se racor- 
deză liniile Varşoviei şi St.-Petersburgului, cum şi cele 
din Libai, Roniny şi Rovno. Acest -oraș a fost în timpul 
expediţiunei Rusiei, centrul operaţiunilor lui Napoleon, 
iar după înfrângere, locul săi de retugii, unde lăsă 
20.000 6meni bolnavi și răniți. Me scobor să-mi ieait 
ceaiul, și se desceptă din noi în mine desagreabilul 
suvenir al gărilor ce parcurasem până aci, prin isbirea 
acelui miros de foetor judaicus, cum îl numesce Scho- 
penhauer; dicând că Dumneqei prevădător că poporul 
stii ales se va risipi ca paserile cerului pe faţa pămin- 
tului; a dat urmașilor sti un miros specific, după care 
să se pâte ori și când recunâsce între ei. 

După cât-va timp de oprire, trenul devorâză în câte-va 
ore spaţiul la Petersburg. De departe, zăresc din celula 
vagonului mei, numerâse turle de biserici, clădiri mari 
de căzărmi, edificii măreţe, şi am dejă sensaţiunea că 
intru în capitala răarelul Imperii. 

Sosit în gară, strebat cu anevoinţă în urma hama- 
lului mei cu bagajele, printr'o lume, ce sta înţesată de 
la peron. până în dos de gară. ” 

Hotelurile plino încă de lumea ce năvălise în Pe- 
tersburg, pentru a asistă la ceremonia primirel lui Faure, 
după lungi căutări, abiă am găsit o cameră în maison 
garuie, Kazansla 1/-Ulitza.



IV. 

ST. PETERSBURG. 

Sentimentul religios, 

După ce mi-am luat domiciliă, în dimincţa dilei de 
15 August, în Kazansky Ulitza, am căutat după amedi 
a face o recundecere în acest imens oraș al lui Petru 
cel Mare, potrivit cu imensitatea imperiului s&iă, care 
n'a câștigat așă colosale proporţiuni, de cât favârei con: 
stante a tuturor Ţarilor ce aă succedat lui Petru cel 
Mare. - , 

Am luat dar o droșculiță—-izvoştșil: — căci birjele în 
Petersburg sunt nisce minuscule droșci, trase de un 
cal înhămat cu jug, după sistemul rus, în care spatele 
nu pote să se sprijine, şi unde n'a! loc să-ţi întinqi bine 
picidrele. Le vedi turnicând în tote sensurile în stradele 
principale, având pe capră vizitii cari pârtă pe cap un 
iel de caul cu fundul mare, lat și colţorat, un fel de 
vechii potcapii al popilor noştri, dar mar turtit, cu 
marginile r&sfrânte, 

Adresându-m& Dirjarului îi spui rusesce — căci pe 
drum m'am aplicat a învăţă dou&-deci cuvinte usuale 
rusesci şi a numâră din 10 în 10 până la 100;—îi dic 
ciassi, adecă cu cesu. 

Inţeleg că 'mi răspunde, cât dai ? întrebare care nu 
mă surprinde, căci înv&ţasem cu câte-va ore mai nainte, 
că la Petersburg nu e tarif, şi că trebue să te tocmesci. 

Acest învățămînt m& costase de diminâţă 5 ruble, cât
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a trebuit să plătese un cupeit care mă transportase de 
la gară fără tocmslă. 

II spui sorok lapek, patru-deci capeci, el îmi cere de- 
viandsto, adecă nou&-dleci. 

Un alt birjar, mișcă repede birja în apropiere; şi 

audind toemela îmi dice: v6ssiemidessiat adecă opt deci, 

cel dintâiu lăsă la sidmi-dessiat șepte-deci : mă asviel în 

teleguţa lui, şi sbor cu dânsa la localul congresului, 

unde peste două ile trebuiă să încâpă a se ţine şe- 

dințele, dând adresa: Passili- Ostrow, Universitels- Kaia. 

Nabierejjnaia. , 
Abiă plecăm, şi v&d pe birjarul mei că îşi scote pă- 

lăria şi se închină, treceam înaintea unel biserici, de 

care multe mai sunt în Petersburg și mai multe aveam. 

să văd în Moscova. Mai departe cevă, acum dinaintea 

unci fel de capelă mică, noui închinăciuni, la care ob- 

serv că în unele birji se asociez cu birjarii și muşterii. 
Dar în defilarea acesta, mai zăresc icâne și pe păreţii 

unor case, usupra cărora 'ml atrage atenţiunea tot miş- 
cările mâinelor bijarului meii, ducând pe cea stângă la 
pălărie și pe cea dreptă cu trei degete împreunate, după 
ritul nostru ortodox, la frunte. 

ME cam obicinuisem cu aceste devoţiuni, încă de la 
vama rusâscă, unde în biurouri ca și în restaurante, erat 
fixate icâne la colțuri, și la tâte gările pe unde am trecut, 
am v&dut acelaș lucru. ” 

Este o datorie sacră în Rusia, ca fie-care să aibă a- 
târnată în prăvălie ca şi în casa sa, o icână, și în evlavia 
lui, o pune câte o dată și la porta casei. 

Dacă e vre-un Stat în care religia să fie mai adânc 
înrădăcinată în sufletul omului, apot acel Stat e Husia, 
şi-de aceea cu drept cuvânt i se dice şi sfântu Rusie. 
Este aprâpe singurul Stat din Europa, în care omul din 

popor, a' păstrat credința într'o fiinţă invisibilă; existând 
afară din sfera omenâscă, putând să se milostivescă de 
dânsul prin leturehii, acatiste, mătănii și pomelnice. 

Dar nu numai în poporul de jos, este adâncit senti- 
mentul religios ; el se află cum vădurăm în clasa bur- 
ghesă cultivată a Capitalei, şi chiar în înalta nobilime. -
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- Acest sentiment face că: apostolilor bisericel să li se 

arate cel mai mare respect, prin sărutarea mâinci, în-. 

tocmai ca şi la noi, însă la noi numai la poporul de 

jos se mal practică; pe când în oraşele mari şi în Ca- 

pitală, obiceiul acesta tradiţional a perit într'atât, în cât 

preotul chiar când miruesce nu mai întinde mașinal- 

mente mâna ca altă dată, spre a i se sărută. Pe când. 

în Rusia se dice că un mare Duce, venind la biserica 

unui sat, şi preotul ceşindu-i la uşa bisericei cu Evan- 

ghelia, Marele duce după ce se închină şi o sărută, 

vădând că popa ezită d'a-i întinde mâna, impacientat i 

dice: Da întinde mâna să ţi-o sărut. 
Chiar Impăratul, sărută mâna marilor demnitari al 

bisericei. Dar şi aci un contrast; de şi şef religios, El 

n'are puterea de învestitură a Mitropoliţilor și Episcopilor 

ca Şelul statului nostru. 
- Acest drept al puterei timporale nu există în Rusia 
unde estn considerat ca unti-canonic, așă că atunci când 
el sa stabilit prin Constituţia nâstră, sinodul „de la Pe- 
tersbure şi Patriarhatul de la Constantinopol, a făcut 
protestări guvernului nostru în numele canânelor 

Ţarul în Rusia, pentru masa poporului este repre- 
sentantul lui Dumnedei, unsul lui Dumnedeii, delegat 
să guverneze națiunea. Aci residă puterea autocrației 

Ţarului și ast-fel se explică şi supunerea devotată a po- 
porului pentru tot că ar veni de la 'Ţar, aci e stânca 
de care se sfăramă orl-ce încercări revoluţionare. 

Un episod între altele, care caracteriseză de minune, 
spiritul de supunere al poporului către "Țar, este cel 
următor: La 1861 când “Ţarul Alexandru al II-lea, a 
emancipat pe țărani, s'a trimis un delegat al guvernului 
prin tote comunele rurale pentru a explica ţăranilor 
condiţiunile emancipaţiunei prin plata pămînturilor către 
Seignor ; conrlițiune ce nu putea pătrunde în capul lor. 
Acest delegat, d. Samarine, iată ce scria ministrului N. 
Aline : «Nu găsese faţă de ţărani un cui, de care să-mi 

«azi argumentele: M8 asoult cu bună voință, cu capul 
Droşti A as irşit 'mi- spun: — Nol suntem nisce 

ȘI, nimic, o fi cum qiceţi d-vâstră, dar
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«scim un lucru : că ceea-ce Țarul poruncesce, trelue să 
«se facă.—Dar iată ce a poruncit Ţarul :. e scris negru 
«pe alb, în cartea acesta ; că trebue plătit pămîntul Seig- 
«norului.— O fi, dar ne vine grei a crede». 

Particularităţi asupra Petersburgului. 

Iată că ajungem la Podul Palatului, pe care strebatem 
Neva, şi la capetele căruia, în două mari domuri ce adă- 
postese mari icâne, prin urmare o nouă vcasiune de 
devoțiune pentru birjarul meă. | 

O dată trecând podul, suntem în fața Museului zoolo- 
gic al Academiei de sciinţe, unde decoruri exteridre cu 
embleme semnificative, 'mi arată că aci e localut Con: 
gresului. 

Opresc pe birjar, şi intru întrebând de cancelaria co- 
mitetului de organisare; unde condus, fac cunoscinţa 
unui secretar al congresului, care 'mi dă programul de 
deschidere și o medalie în argint cu tricolorul rus, pe 
care trebuia s'o purtăm la piept, ca să fim recunoscuţi 
de autorităţile ruse. 

Mai luînd 6re-cari informaţiuni, 'mY iai Qiua bună și 
mă asvirl din noi în birja mea; făcând semn a luă 
cheiul în lung spre a aveă o idee de Wassili-Ostrow, 
cartierul șestelor, în colţul căruia se afla Museul. zoolo- 

pic; un fo! de guartier latin al Parisului ; cu deosebire 
că al Parisului este sgomotos şi. animat, pe când al Pe- 
tersburgului este posomorit, tăcut și supus unci: disci: 
pline rigide, care se arată până și în construcţiuni aliniate 

geometricesce în 15 strade perpendiculare cheiului, pa- 

ralele între ele, şi întretăiate de alte strade paralele, 
perpendiculare celor. dintâiu. . . - : 

Aci se găsesc» Universitatea: fondată de Alexandru 
Tiiă la 1819. Mergând mai departe, am dat de palatul 
Academiei de sciinţe ; proiectat de Petru cel Mare la 
1724 după consiliile lui Leibnitz şi construit după m6r- 

tea Impăratului de Caterina Ia. Trecem imediat alături 
înaintea șc6lei de cadeți; în faţa podului Sf. Nicolae.



40 
A —— 

In: apropiere se găsesce Academia artelor păzită de dour 

sfinxi aduși din Egipt la 1832, şi a căror faţadă este 

armată cu colonade şi pilastri. Apoi la capul cheiului, 

dăm de Academia Minelor ; fondată de Caterina Il-a la 

1773, care presintă un portic de 12 col6ne dorice. 
YV assili-Ostrov este cartierul vechiu al Petersburgului, 

care după planul lui Petru cel Mare, trebuia să fie tăiat 
în tâte părţile de canaluri, ca să semene cu Amster- 
damul şi să devie centrul comerţului strein. Pentru a'şi 
populă noul săi oraș, Petru cel Mare ordonă nobililor 
ca să'şi construiască la Wassili-Ostrov case şi să se 
instaleze într'însele, și trimise în acelaşi timp meşteri 
şi artiști. Marele corpuri ale Statului aii fost transferate 
și insțalate în edificiul ocupat astădi de Universitate. 

+ 

+ x 

Ajuns la cel-lalt capăt al cheiului, lac semn Dbirja- 
rului mei a întorce ; atunci începu a se desfășura înaintea 
ochilor dincolo de Neva, în partea stângă a rîului, unde 
este cartierul central al Petersburgului: palatul Ami- 
ralităţei, ornat de colonade şi statui, fondat la 1704 tot 
de Petru cel Mare, purtând un turn de 70 m. înălţime. 
Alături pe o mare piaţă, disting monumentul lui Petru 
cel Mare; o statue equestră ridicată pe un soclu în 
forma unei stânci; zăresc apoi dincolo de arborii unei 
mari grădini, o magnifică biserică care-mi aduce aminte 
Panteonul de la Paris, cu un mare dom aurit încun- 
jurat de col6ne, şi în vârf cu o cruce aurită. 
„Acesta este cea mai mare şi cea mai splendidă biserică 

din Petersburg, care se numesce St. Isac, fondată de 
" Alexandru 1 la 1814, şi care n'a costat mai puțin de 

25 mili6ne ruble. Este tâtă construită în granit și marmoră. 
Trec pe d inaintea localului congresului, şi îndreptez 

pe birjar spre grădina Zoologică, la care pentru a ajunse, 

ireta date De ne iai brate Neal dup câ Una bisepai undul, nei păduri, crucele aurite ale 
; care domină teribila și misteri6sa fortăreţă 

de la Petropavlovsk, de und Fi j 

„mal eșit. - e un criminal de stat n'a
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Mă scobor la pârtă, şi visitez grădina ; un fel de imi- 

taţie de Jardin des plantes de la Paris, căreia la intrare 

1 este alipită o frumâsă construcțiune pentru concerturi 

și alta pentru teatru de vară în formă de emiciclu, cu 

o scenă ridicată în slava cerului. Obiceiul e că după o. 

oră de concert, tâtă lumea se duce să privească la re- 

presentarea teatrală, en guise de cufe-chanta nt, și apoi iar 

vine la sala de concert, așă că este o alternanță de 

distracţiune, pentru a variă petrecerea.



v 

“ST. PETERSBURG 

Palatul de iarnă și Ermitagiul 

Mă instalez. din noi în micul mei vehicul, și die 
birjarului să m& ducă: Newskyprospect, care e princi- 
palul bulevard al Petersburgului, cel mai animat, pe 
cât pâte fi animaţiune în Petersburg. 

Trec din noi înapoi podul Palatului, cel cu marele 
icâne la capete, după care zăresc dincolo de Neva, ves- 
titul palat de iernă al Impăratului ; situat pe cheiul stâng 
al Nevel cu parapetul de granit. Palatul de iârnă e o 
construcţiune grea de cărămidi roșii, cu ornamentaţiune 
turmentată și de o lungime imensă. 

Aci e o superbă colecţiune de pietre prețiose ale co- 
rOnelor imperiale, între care se găsesce celebrul diamant 
Orlov. 

Intrând în curtea palatului, las la stânga Ermitagiul, 
unde sunt intrunite colecțiunile Imperiale cele mai bo- 
gate, şi pe cari abiă am avut răgaz a le visită în timpul 
congresului. 
_Indată ce intri, eşti isbit la pârtă de două statui în zinc. In vestibul se înalță colâne de granit de Finlanda. Scara amposantă, e tâtă în marmură. Aci sunt întrunite antichităţile egipţiane, sculpturile grece şi romane, ar: murăril, bronzării și olării. In vitrine sunt păstrate giu- Vaeruri bogate: diademe în aur, colieruri în pietre
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scumpe, brățări și inele, etc. Apoi în săli speciale, este 

expusă o admirabilă colecţiune de pictură, aprope din 

tâte şcolile ; printre care șcâla rusă ţine şi ea primul rang. 

Arta şi moravurile, 

Aci cer ertare cititorului, d'a mai opri puţin brișka 

mea pe loc, pentru ati arătă ce influenţă a avut asupra 

moravurilor ruse, arta penelului. 
Un mare pictor, d. Jacoby, a expus în anul 1861, la 

Academia de frumâse arte din St. Petersburg, un tabloi 

represintând o haltă de condamnaţi pe drumul Siberiei. 

Artistul fusese în închisârea condamnaților, cari purtau 

ferele la piciâre și la mâini, şi a însoţit pe condam- 

naţi pe drum cât-va timp.. Ela putut vedeă cum ferele 

în mers, după co rodeati pielea, zdreleaii carnea şi o 

făcea să atârne şuviţe, iar când condamnaţii nu mai 

puteai merge de durere, a vădut cum erai luaţi în 

bătăi cu enutul de păzitorii lor. S'a întors repede acasă 

emoţionat, a intrat în atelier, și s'a pus să picteze acest 

trist spectacol. A 

Din penelul săii a eşit o capo-d'operă de artă, care 

băgă terârea în spirit şi făceă să plângă inima. Acest 

tablou făcti mare sgomot: atrase la Academie curtea 

şi întregul Petersburg. Presa începu cu violenţă a critică 

tratamentul barbar al condamnaților. 

Parul voi şi el să vadă tabloul, a dat ordin să i-l 

aducă la palat. După ce îl privi lung, Alexundru al II 

emoţionat, întrebă pe artist dacă scena e exactă şi nu 

e fantastică. Artistul asigură pe Țar, că tabloul repre- 

sintă ce a'vădut cu ochii. Atanci se întârse către pre: 

fectul poliţiei care îl însoţeă, şi supărat îi dice: D-le! 

este adevărat ce este aci? Prefectul poliţiei r&spunse 

evasiv. Imptratul mulţurai artistului, şi se retrase. A 

doua di apării un ulkaz, arătând că condamnaţii la munca 

silnică în Siberia, să nu mai fie transportaţi pe jos sub 

escortă de cazaci, ci pe batel, în drum de fer şi în tră- 

suri, iar ferele la mâini şi la piciore să nu li se mai
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pue pe pielea g6lă. Tabloul lui Javobi, a fost aședat în 

colecţiunea particulară a "Țarului. De atunci sorta con- 

damnaţilor în Siberia: a fost mult îmbunătăţită, și sa 

luat multe alte îngrijiri succesive, așă că tote istorisirile 

cu torturele condamnaților, sunt astă-di curate basme. 

Newsly-prospect. 

Vizitiul meă, străbate cu mine frumosa piaţă a pala- 

tului, şi mă scâte în Newsky-prospect. Ce să spul de acest 
bulevard al Petersburgului? Un fel de Praterstrasse de 
la Viena; în care nici tramvaiurile nu lipsesc, nici om- 
nibusurile, însă acestea în stil parisian. Chiar înălţimea 
caselor şi simplicitatea fațadelor e aprâpe aceeaşi ; având 
unele întocmai ca în Pratorstusse, nisce verendas în fer 
masiv, eșite afară pe trotoir şi văpsite în verde. 

Nu se văd acele case—palate din Ringul Vienei, cu 
ornamentaţiuni architectoriale. 

Nu se v&d acele prăvălii cu devanturile largi şi înalte 
ca în Ring, unde trecătorul solicitat de etalage, se o0- 
presce fără să vrei, şi ţintesce ochii. 

Nu sunt nici cafenele cu devanturi colosale ca acelea 
din Ring, atât de animate, în -care cine-vă 'şi găsesce 
cu anevoinţă loc. Dar îmi pare că nici nu există cafe- 
nele în Petersburg, caci n'am vădut nici una, măcar 
cât de modestă. Sunt însă cofetării fârte presentabile. 

Pe stradă, nu se văd flaneurs ca în alte orașe mari, 
ci Gmeni de afaceri, cinovnici şi militari. Aspectul uliţei 

„e mai mult trist, fără vicţă ca în marele oraşe occi- 
dentale. - 
„Numai micele vehicule cu un cal, ale birjarilor, fur- 

nicând de colo până colo, tamvaiurile. şi omnibusurile, 
mai dai vicţă stradei. 

Ajungem la gara Moscova, şi iploroforisit, die birja- 
rului doma, acasă; el întârce și iea d'a lungul bulevardul 
inapoi. Zăresc construcțiuni colosale la stânga cu galerii 
boltite, cari acoper trotuarul ; un fel de galerii du Louvre 
și în line, iată şi Catedrala Kazan, avend în faţă o fru-
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mâsă colonadă în emiciclu roman. Aci birjarul mei, o 

face la stânga, pe strada mea, disă a Kazanului. 

Un mie istorie asupra Petersburgului. 

___O dată acasă, tot ce avem mai bine de făcut, este 

să inițiăm pe cititorul nostru, asupra unor particularităţi 

ale Petersburgului, cari sunt comunicate de chiar pri- 

marul; Prinţul W. Ratkow Rojnow, întrun guid pu- 

Dlicat în limba francesă. 
Mai întâi ce a făcut pe Petru-cel-Mare să mute re- 

ședința Imperială de la Moscova la Petersburg ? 

Primarul se raportâză asupra acestei cestiuni la ce 

a dis poetul rus Pouchhine ; pentru că Petersburgul : eră 

fevtstra deschisă Rusi- despre Europa. , 

Intr'adevăr, dice primarul Petersburgului, prin acestă 

ferestră, lumina sciinţelor şi a civilisaţiunei Europei, a 

început a pătrunde şi a se răspândi asupra imensităţei 

Imperiului, care ocupă 1/, din suprafața uscatului între- 

gului glob. | 

Abiă fondat, Petersburgul a suferit o mare inunda- 

ţiune, caro a atins şi căsuţa ce serveă de palat "Ţarului. 

Intro scrisâre către Mencikov, "Țarul îi spune: «In 

«apartamentul mei erai 21 degete de apă d'asupra du- 

aşumelei şi în grădină ca şi în stradă lumea umbla cu 

«luntrea. Dar n'a durat de cât trei ore, şi eră o plăcere 

«de a vedeă 6meni agăţaţi pe arbori şi pe acoperișul 

«caselor, ca în timpul potopului». 
Acestă inundaţiune, adaogă primarul, n'a împedicat 

pe Petru cel-Mare de a-şi execută proiectul. 

Terenul acestui oraș fu despicat prin canale ; Neva 

şi alte cursuri de apă tură regulate și închise în cheiuri 

de granit. 
Un -fapt îl releveză primarul, care 'şi are importanţa 

sa pentru geologi, este că țărmurile Nevei de la Petru- 

cel-Mare se ridic întwuna d'asupra nivelului Mărel. Sub 

Petru-cel-Mare sa început canalurile cari trebuiă să 

Jege marele riuri, de ex. Volga cu Donul. Tot sub el



46 

sa început alte canaluri, cari unind diversele lacuri 
precum : Ladoga și Onega, trebuiă să facă posibilă cir- 
cularea vapârelor de la Arhanghel la Petersburg. 

Când la 1713 sosi la Petersburg, primul vas holandez, 
încărcat cu npărfuri, bucuria lui Petru-cel-Alare a în- 
trecut ori-ce margini, s'a deguisat în pilot și a condus 
singur vasul la ţ&rm. 

Primarul ne mai spune că terenul la Petersburg fiind 
fârte marecagios, construcțiunile s'aii ridicat cu mari 
cheltueli. . | 

O credem voios, căci am aflat câ mal tâte casele sunt. 
construite pe taraci și că frumâsa biserică Sf. Isaac, se 
alundă mere întrun loc smârcos; care pe fie-care an 
este întărit prin lucrări subterane, din care causă în veci 
biserica e în reparațiuni, cum am și constatat-o. 

In privinţa alimentărei capitalei, ea se face cu o de- 
testabilă apă din Neva, pe care nimeni n'o bea de cât 
în ceai, bere și ape gazose. 

Populaţiunea ne'spune primarul; că după recense- 
mintul anului 1897 este de: 1,132,677 suflete. 

In Petersburg sunt 548 fabrici și usine, în cari lu- 
creză 994,802 lucrători. 
„Aceste fabrici produc anual marfă în val6re de aprâpe 
200 miliâne ruble.. 

Sunt în Petersburg 8 biblioteci populare. 
Budgetul comunei se urcă la 10 milione ruble. 
Petersburgul este copleşit de germani, atât din causa 

vecinătăței provinciilor Baltice, cât şi din causa influenţei 
ce ui avut în tot-d'a-una la curte înalții funcţionari af 
Imperiului, de origină germană. Germanii, ca proprie- 
tari de fabrici, ca comercianţi și ca lucrători, formeză 
majoritatea populaţiunei din Petersburg. 

Recepţiunea Congresului de către comitet. 

A doua seră 16 (28) August, în prediua deschiderei: congresului, am mers la localul în care trebuiă să se intrunâscă toţi membrii; situat apr6pe de domiciliul met,
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în strada Demidow prtoulok, unde am fost primiţi toți 
membrii congresului de comitetul de organisare. 

In acest frumos local, care da într'o splendidă gră- 

dină luminată ă giorno, erai întruniţi aprâpe o mie de 

membrii ai Congresului, în ţinută de gală; veniţi din 

tâte părţile globului, printre cari se semnală şi multe 

dâmne şi domni, cari se înrolaseră printre geologi ca 

simpli turisti. ” 

Există în sălile de recepţiune o îmbulzelă ;că de abiă 

putea cine-vă să-și tragă sufletul. Scăparea eră în gră- 

dină, unde cântă două admirabile musici militare. Un 

supei a fost servit membrilor congresului, cu o opulenţă 

ce mi-a fost dat s'o apreciez și în alte ocasiuni, în timpul 

congresului și în excursiuni. 
Printre lumea ce se îndesa aci, întâlnesc mai mulți 

prieteni geologi din Viena, şi iată că descoper cu plă- 

cere şi pe gentila mea compatriotă, fiica unui vechii şi 

aderărat prieten, care a continuat cu congresul, voiagiul 

de noce. 
Tintra mea compatriotă, care prin alura „ci distinsă, 

“şi prin înfățișarea el simpatică, ajunsese abiă puind pi- 

ciorul aci, a fi cea mai remarcată, cum și cea: mai în- 

“ cojurată, 'mi hărăzi imediat cunoscinţa unei Miss Ame- 

ricane; o turistă din Congres, care puteă fi mai interesantă 
pentru un paleontolog de cât pentru un geolog. De la 

primul cuvînt într'o francesă begayte ă Vanglaise, îmi 

presentă o dantură, în care dinţii se profilaii sub formă 
de lopeţi.. ” : 

De atunci am înţeles, că graţi6sa mea: compatriotă, 

contractase în maritagiă, — de şi prea recent— deprin- 

derea de-ași servi în mod atât de desobligent prietenii, 

- şi mi-am adus aminte de cuvintul lui Rousseau: «On 

est n€ et elevă bon, c'est la societe qui gatte».



VI 

CONGRESUL GEOLOGIC 

Deschiderea sesiunei a VII-a a Congresului. 

“ Congresul s'a deschis conform programului în (iua de: 
17 August, în localul muzeului zoologic al Academiel 
de sciinţe; sub președenţia de ondre a Alteţei Sale Im- 
periale, Marele duce Constantin Constantinovici ; presi- 
dent al Academiei Imperiale de sciinţe, care este un 
membru din cei mai savanți ai familiei Imperiale ruse. 

A. S. I[. Marele Duce, ocupând. locul de preşedinte 
pe estrada biuroului, aveă la drâpta pe Alteța Sa |. 
Princesa de Oldenburg, iar la stânga pe d. IKarpinski, 
preşedintele activ al congresului. 

Marele duce, întrun frumos discurs, a salutat con- 
gresul în numele Impăratului, de bună venire, în aceşti 
termeni : 

Au nom de Sa dlajeste PEmpercur, notre Auguste Pro- 
zecteur, e souhnite la bientenue a la brillante assemllte 
des gtologues dunis ici, et je suis heureuz de saluer en 
vous, les representants des pays civilis6s du monde entier 

A făcut apoi o scurtă expunere, asupra soluţiunei 
date de congresele anteridre, cu privire la mai multe 
probleme geologice, şi în fine a arătat, partea cea mare 
ce munilicenţa imperială a luat'o în reușita proiectului, 
pentru marile excursiuni, ce urma a întreprinde geo- logii înainte și după Congres. ă
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Aceste cuvinte ale Marelui Duce, au fost subliniate - 
prin salve de aplause. 

După aceea A. S. [. Principesa Eugenia Maximilia- 
novna d'Oldenburg, preşedinta societăţei Imperiale de 
mineralogie, fiica Ducelui Maximilian de Leuchtemberg, 
renumit paleontolgist ; cu a vie voce, salută asemenea | 
de bună-venire pe geologii străini, arătând că societatea 
Imperială de Mineralogie fondată încă de la 1817, a 
contribuit mult la progresele geologice făcutz în Rusia. 

. 
+ % - . 

Luă cuvîntul apoi, Excelenţa Sa Ministru al Agricul- 
turei şi. Domeniilor, d. Alexis Yermolofi, care salută la 
tîndul său Congresul ; arătând că el se ţine sub aus- 
piciile acelui Minister, căci de dinsul depinde Institutul 
Geologic al Rusiei, fondat la 1882. 
| Excelenţa Sa, comunică Congresului activitatea des- 
fășurată în Rusia, nu numai de Institutul geologic, dar 
și de comisiuni speciale, în tot ce are raport la apli- 
cațiunele geologiei: în lucrările publice, în agricultură, 
în industrie, în mine, ete. 

Aceste cuvinte ale învățatului Ministru Rus, trebue 
să le reproducem ; ; căci ele relevez o adevărată posi- 
țiune de onâre ce Geologia aplicată a câştigat în Rusia, 
constatată după cum vom: vedea, în cursul relaţiunilor 
mele asupra Congresului şi excursiunilor, prin. proprii 
mei ochi, o situaţiune 'ast-fel, că nu e lucrare de ori-ce 
natură ar fi asupra solului, care să nu fie înainte. de 
t6te obiectul unui studii geologic prac: tic : tuneluri de 
căi ferate, drenagiuri de locuri smircâse, irigațiuni, regulări 
de rîuri, alimentari cu apă în orașe, îmbunătățiri de pă- 
mîntură agricole, studii pentru materii prime necesare. în- 
dusiviei etc. lucru la care noi, Belgia cea mult lăudată 
a Orienlulu, nici nu visăm, nici nu ne-am pătruns încă 
În practică administraţiunilor n6stre publice, că nu pu- 
tem abordă cu succes nici una din aceste lucrări de 
interes economic, firă să nu cerem avisul Geologici a- 
plicate, de aceea am cheltuit fără folos jumătate milion 
în Bărăgan, pentru puțuri artesiane, iar pentru alimen- 

4



  

tare cu apă: jumttate milion la Chiajna şi Jouiţa, aprâpe 

jumătate milion la Râmnicu-Sărat, un milion la lași, 3 

milione la Botoşani, alte oraşe ca: Giurgiu, Constanţa, 

„ete. mer pe aceeași pantă, având a încercă aceleaşi 

_ decepţiuni, şi vom mai cheltui de sigur, alte cinci mi- 

line lără folos la Bragadiru, după ce vom compromite 

stabilitatea forturilor. 
Atunci dor. de,sor învăţă minte. edilii noştri, cară 

asvirl! banil contribuabililor în aer cu atâta ușurință, şi 

după exemplul Rusiei, vor da cuvintul întâiu Geologiei 

aplicate în cestiuni de idrologie; urmându-i avisul cu 

atât. mai :mult, că-ea şi-a arătat dejă la noi puterea; 

căci resultatele acolo unde ea a pus degetul şi a cer- 

cetat, a fost conform prevederilor sale. Acestea disc, să 
lăsăm cuvîntul Excelenței sale d-lui Yermoloff, mini- 

strul domeniilor în Rusia. 

En 1882 enfin, le gouvernement ă fond€ un institut Gdo- 

logigue sptciul. En outre des travauz de cet institut, de 

mombreuses recherches gtologiques se font annuellement ei 

vue de venir 'en dide aux exigences pratiques de Lagricul- 
ture, de Pindustrie minicre, ete... Citons parmi ces recher- 

ches : le. travauz entrepris en 'vue de Virrigation et de Vas- 

sainissement dans diferentes parlies de la Russie, Vezploration 

" des! terrains avoisinant les sources de nos principauz cours 
d'eau, les impovtantes explorations geologique le long du 
grand 'Transsiberien et bien d'autres. encore. „A partir de 
Pannde courante, commence betude detaillt des regions au: 
rifores de la Siberie. Cest dans cette mâme anunte que le 
gouvernement a trouve ntcessaire de tripler le personel «de 
notre comite Genlogigue et d'aupmenter considerublement les 

_ fonds. dont: îl dispose. Sa | 
Les vecherches geologiques se developpent actuellement en 

Russie de jour en jour ct servent de base & lu majeure 
partie des entreprises se rapportant ă lu gtologie, dues & 
Pinitiative tunt du gouvernement que des parliculiers, 

„Un mare învăţămînt resultă din acest. discurs al mi- 
nistrului Yermoloff, pentru colegii sti din România:
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Ministrul domeniilor și Ministrul lucrărilor publice. Le. 
rămâne să scie a profită de dinsul. cae SE 

. . , e 

„După Excelenţa Sa d-l Yermolofi, a luat cuvîntul 
_d-l Karpinsky, preşedintele activ 'al: Congresului, care 
mulţumi mai-întâiă Congresului pentru onorea ce i-a 
făcut, agreend-ul ca preşedinte, desemnă punctele prin- 
cipale. de resort geologic pe care Congresul urmă a le 
resolvă, şi terminând dise: i 
Je ne puis terminer messieurs, sans vous dire gue cest 
un bien graud plaisir pour nous tous, Iusses,:; de voir 
riunis dans nâtre capitule tant de gtologues, du monde.eilier. 
La gtologie rcunit en elle les resultats de toutes les sciences 
qui concernent notre plantte. Un veritable geologue plein de 
sa science, ne peut 6tre par consequent un sptcialiste a vues 
etroites. La largucur. de vue gwil ă sur la sciencr en gc- 
ntral, il la porte suv tout ce qui Ventoure. Lu tdrit€ quelle 
soit agreable ou non, quelle soit d'accord avec nos prejuges 
ou les contrarie, la vâritt est le seul but qiwelle cherche & 
atteindre dans sa vie. Ce qui me rejouit surtout, je ne vous 
le cache pas, c'est que, de retour dans "votre. PUuys, v0uUs 

 contribuerez, volontairement ou & votre îns, & €elairer vos 
compatriotes sur notre pays, si peu connu jusgiwici ă la 
plupart d'entre euz. „A 

Cu deosebită plăcere făcând acestă expunere, satisfac 
dorința președintelui, nostru, și n'o fac numai dintr'un 
sentiment de recunoscință pentru deosebita îngrijire ce 

am avut fie-care în lungile nâstre excursiuil din partea 
comitetului de organisare pus sub președenţia d-lui 
Karpinsky, precum şi pentru mult onorătorea. primire 
ce ni s'a făcut de autorităţile ruse pe ori unde am trecut, 
dar 'mi îndeplinesc cu acâsta o datorie către ţara mea, 
căci va găsi în cele ce-i voii expune asupra Rusiei, 

pilde bune de urmat în rîvna sa pentru o cuitură cât 
de mare, Si N 

„__ Fac cunoscut Rusia ţărei mele cu tâtă trageea de 
inimă, căci am constatat în colegii mei muscali nisce 
omeni muncitori și disciplinaţi, cari aă și norocul să =
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fie administraţi de un om superior ca dl Yermolow; 
apreciat în aceşti termeni de colegii mei Englezi «he 
right man în the right place», un publicist renumit în ma- 
terie de agricultură și chiar de geologie. a 

Liste o plăcere a vede cuin fie-care om de seiinţă În 
Rusia, are rolul stii bine determinat, are o bucăţică de 
făcut în marea operă a progresului, şi fie-care își vede 
de trebă fără să împieteze asupra vecinului. , 

* Totalitatea acestor energii, a tuturor acestor voințe, 
lucrând în același sens, formâză un mănunchii de forţe 
paralele, care a adus sciința geologiel în Rusia, nu nu 
mai în partea sa practică, dar și în cea teoretică, Ja ce 
mai înalt grad ce ea a atins în Europa civilisată. 

Cei tineri fac căutările şi studiile la punctul lucrărilor 
unde muncesc în mod asiduă cu anii, fără să pue pi- 
ciorul în capitala Rusiei sau în capitala vrunci provin 
cil; cei bătrâni le dai de la centru impulsiunea și di- 
recţiunea, la care n'ajung de cât după lungi ani de 
servicii şi de experienţă. NE 
Este aci o organisaţiune temeinică, în care mișcarea 
fie-căruia e regulată ca piesele unei maşini bine cchili- 
brată; producând cel mai mare travaliii util, fără sgo- 
mot, pe care-îl dă numai o mașină detractată sai mal 
pe românesce odorogita. 

i * 
e: * * 

Să continuăm cu discursul eminentului preşedinte, 
căci vom aveă alte învățăminte de tras: 

En €tudiant la structure de son propre pays, en recon- 
stituani sosi. histoire, non sur les documents derits, mais d 
partir des €poques geologiques les plus recultes, et par lu 
convinctinn obtenue gue les conditions Physico-geographigues 

aciuelles de' sa patrie, sont le rdsultat de ceite histoire, se 
refletant sur le cavactâre et les moeurs, le gtologue s'attache 

a ton Days natnl avec le plus profond. patriotisme 
, Prin, acest discurs, d-l Karpinsky ne desvălue secretul inv&ţăimîntului gcologic în Rusia, şi ne arată că înainte 
de se peste un invtţămînt național, destinat a pasionă 

o i nța patriei, spiritul naţional. 
/ . 

7
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Intracâsta Rusia, nu e de cât eleva Germaniei, care 

în multe i-a servit ca institutrice.. | _ 

"Mi aduc aminte, că după terminarea studiilor mele: 

la Paris, visitând în ierna anului 1872, câte-va univer- 

sități germane: Aix La Chapelle, Bonn, Gâttingen, în 

acestă din urmă, am ascultat o lecţiune a lui Wagner, 

asupra geologiei * părței de Nord a Germaniei, în care 

expuneă cu talentul săi de maestru, totă istoria goe- 

logică a acestei părţi a patriei sale; 'mi păreă că aud 
peripeţiile unei mari drame. Cursul lui YVagner eră 

astfel făcut, că nu îmbrăţişă de cât teritoriul patriei, în . 

raport cu legăturile ce. formațiunile geologice aveă cu 

acelea ale altor ţări. | E : 

Nu vorbiă dun -punct interesant geologic, până. să 

nu strecâre asupră-i şi o naraţiune istorică. _ 

Prin acest nutriment geologic, se menţincă deștept 

în tinerime, patriotismul.și spiritul naţional. 
Unde suntem nci în acestă privinţă?. 
Unde există în Universitățile. nâstre. cursul special 

de Geologie Naţională, care să îmbrăţișeze întregul te- 
ritoriă Dacic? care să arate întrega structură a Carpa- 

ților pe tâtă desvoltarea lor în România, “Transilvania, 

Bucovina, Banat, cum și în tot cercul Balcanic, care să 

arate condiţiunile tectonice cari dau 'nascere isv6relor 

"şi apelor minerale Carpatice; modul de formaţiune al 

diferitelor văi, să pue în relief regimul apelor subterane, 

să indice locul de găsire și modul de căutare al sub- 
stanțelor minerale necesare industriei şi agriculturel, să 

arate însușirile solului nostru în fie-care regiune și modul 

d'a-l îmbunătăţi prin amendamente minerale etc. 
Nu există nimic, nimeni nu viseză la așă cevă, şi 

daceea şi geologia la noi, n'a dat râde ca în alte State. 

* 
* * 

D-l prim-ministru D. Sturdza, care e eiev. al şc6lei 

germane, cu multă dreptate ne spuneă acum trei ani, 

intro cenferință a sa la Societatea Geografică : '[ntâiul 
punct cure se impune cercelărilor nostre, este ucela d'a' ne
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cundsce țera, în care ui locuit strămoși! noștri, în care lo- 

cuim noy înşi-ne, și în care tor locui urmaşii noştri. 

D-l' Sturdza a mărturisit în acelaş timp inaintea Ma- 

jestăţii Sale, că noi Românii nu ne cunoscem [era. Un 

“mare adevăr a spus d-l Sturdza. 

Dar 6re în acest păcat n'are d-l Sturdza marea sa 
parte ? : ” 

Academia care e chemată a stimula sciința, mal cu 

s&mă în raporturile sale cu patria, şi care are fonduri 

destul de avute, să bine-voiască a ne spune secretarul 

„său perpetuă, ce a tăcut ea pentru sciința patriei, de 
la înfiinţarea ei și până astă:di? — In ce a făcut ca să 
înainteze cu un pas sciinţa română? şi când ic sciinţa 
română, voesce să lus o pârtă deschisă dovedilor de dat. 

Lăsând la o parte sciinţele economice. şi lisico-chimice, 
afară de vestitul cot al d-lui general: Fălcoianu şi un 
alt cot 'mi pare al d-lui Haret, mai e.cevă prin care 
să se arate vitalitatea sciinţifică -a Academie! nâstre? 

Şi când cu agregatul său uctual, secțiunea sciinţifică 
a Academiei, a ajuns să fie un corp inanimat, secre: 
tarul ei perpetuu ca om harnic și patriot, ce a făcut 
dinsul” pentru a o regeneră și a-I.da noul forţe de vicţă? 
Şi suntem în drept să cerem acâstă socotelă d-lui D. 
Sturdza, căci d sa întrunesce în personalitatea d-sale, pe 
lângă calitatea de secretar general sai mai bine xlis de 
secretar perpetui, și pe acea de puternic om de Stat, 
care când a voit cevă, cuvintul s&ă a fost hotăritor. 
„„da stat dar în mână d-lui D. Sturdza a face să se 
ridice nivelul sciinţific al Academiei nâstre, şi n'a făcuto. 

Vom vedea mal târdiă rolul ce l'a jucat Academia 
+ 

„în Ruşia, pentru cunâscerea patriei. 

Conferinţele. 

T za. . Ea ... ă i i . - Nu voiă indispune pe cititor, cu expunerea lucrărilor 
congresului, cari sunt de resortul specialiștilor, nici cu 
conterinţele destul de numerâse, cari sau ţinut asupra 
diferitelor materii. a 
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Sunt câte-va conferinţe însă, de un mare interes practic 
şi cari ati revelat descoperiri cu totul noui. Acestea 

sunt accesibile orl-cărui om luminat. şi vor contribui la 

lărgirea cunoscinţelor sale asupra globului. 

Le vom numi: aa 
1) Conferinţa d-lui Forel, preşedintele comisiunei con- 

gresului, asupra ghețarilor. - 

'2) Conferinţa d luă general Tillo, asupra depresiunilo» ... 

din centrul Asici şi asupra anomaliilor magnetice în centrul. 

Rusiei - Luropene. . _ . 

3) Conferinţa d-lui Lebedinzea, asupra forinărei sărei 

Gluuber şi guypsului, în golful Kavrabugas. 
1) Gheţaril.—Se scie că munţii înalți ca Alpii, Pyrinei, 

Caucasul şi munţii Asici Centrale şi Americei, sunt pe . 

alocurea acoperiți de gheţari-perpetui întocmai ca la 

L'oli. E 

Studiile cari se urmăresc în Alpi, încă de două se- 

cole, ai avut de resultat a constată, că ghețarii sunt 

supuși unor. variaţiunt periodice când de crescere când 

de descrescere. 
-- Astfel d-l Richter a constatat că ghețarii cresc după 

o perisdă de aprâpe 35 ani, şi că acesta corespunde 

unci epoce de tri şi umezâlă în atmosferă. In centrul 

anilor intermediari însă, unei epoce de căldură şi us- 

căciune:; a i | i 

Ast-fel s'a stabilit: 
rece-umed 1700 1740 1775 1815 1845 1880.  - 

cald-ustat: 1720 1760 1795 1830 1860 1894. 

Aceste resultate pentru ţările Alpine, sunt d'o: mare - 

însemnătate, căci după cum ghețarii sunt in crescere 

sai descrescere, se pâte predice şi condiţiunile climaterice. 

Carpaţii noştri fiind lipsiţi -de -gheţari, condiţiunile . 

nostre climaterice, sund dominate 6re-cum d'o parte la . 

Vest, de ghețarii Alpilor, iar de' alta la est, de aceia al 

Caucasului, iar la Nord şi Sud de ghețarii celor dou& 

emisfere. e E i 

Prin urmare, suntem sub un complex de influenţe - 

climaterice. Da A
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Avem dar cel-mai viu interes, a urmări cercetările 
ce se lac astă-di în toți ghețarii slobului, de către e 
misiunea specială a congresului gcolosic; cari ai FN 
obiect a constată, cum dice d-l Forel: dacă hotari dn 
cele două emisfere ale globului, împreună cu cei . ! 
polul arctic şi antarotic, crese sait descrese în ace ași 
timp, şi atunci acestă variaţiuno se pote raportă la cau 
cosmice, sau crese într'un cmister și descresc în cel 4 
şi atunci variaţiunea se pâte atribui unor cause astra 
mice, sai că se întâmplă cresceri şi descresceri în mod 
general, și atunci variațiunea pOte proveni din caus 

mosferice. | | 
« serice ar fi, îndată ce sciinţa glacierilor, va ajunge 
a obţine date sigure asupra raporturilor de Crestere Și 
descrescere ale ghețarilor peste tot globul, climato ogia 
va face atunci pași gigantici şi va ajunge a prevei d 
anii de secetă și anii ploioși şi ea va aduce cu ma 
multă siguranţă servicii agriculturei. A a 

Un lucru este astă-di sciut, cel puţin în ce privesce 
Alpii şi Pirineii: că de vre-o 25 ant ghețarii sunt în 
crescere. “Temperatura - extraordinară scădută ce a do- 
„minat în ierna acesta; în Nordul Norvegiei, trebue să 
fie atribuită acestei împrejurări. - 

Cât despre ghețarii Caucasului, e! ar [i în deserescere. 
2) Declinaţiunile magnetice, — Se scie că pămîntul se 

comportă în tot-deauna, ca un magnet. La ori-ce ac 
magnetic suspendat pe un suport, este un vârt care se 
îndrepteză în veci către polul Nord, orl-cât lam întorce; 
acel veri se numesca polul magnetic. Direoţiunea acului 
magnetic în general, nu e aceiași cu a meridianulul 
locului; ea face-cu meridianul un unghii, care se nu 
mesce declinațiune. Acest unghiu variază cu timpul în 

acelaş punet și variază chiar în timpul unei dile. Va- “Piațiunile “în timpul unui secol, ajung a [i. fârte impor- 

tante. De exemplu la Paris în 1580, polul magnetic 'a 
fost la Est de Meridian, prin urmare declinaţiunea a 
fost orientală şi egală cu 11030, apoi sa micşorat câte 
puțin, până a ajuns acul curat în direcțiunea N. $. a
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Meridianului. Astă Qi deelinaţiunea este „occidentală si < 

aprâpe de 160 și de sigur că la 1937 va fi iar nulă. 

M&surată în acelaşi timp în diverse puncte, ale glo- 

bului, declinarea n'are peste tot aceiași val6re ; în unele 

regiuni este occidentală, în altele, orientală. 

Astfel ea este actualmente în Bucuresci 4%33 W,, 

pe când la Odesa este 4” W., aprope. Variaţiuni pre- 

sintă acul mavnetic, şi în înclinațiune ; adică “în aplecarea 

virfului Nord din planul orizontal. Acestea pot să fie 

asemenea diurne, anuale şi seculare.; şi să difere de la 

un loc la altul, în același timp. Inclinaţiunea este ac- 

tualmente de 59 la Bucuresci. după comunicarea d-lui 

Şt. Hepites şi de 62% 30 la Odesa. Asemenea se în- 

tâmplă ca într'unul și acelaşi loc, acul magnetic să -fie 

supus la cele mai mari deranjări; trecând repede de la 

o declinaţiune Vest la alta Est, cu o mare. amplitudine, 

şi să-şi schimbe repede şi inclinaţiunea. 

Acâsta se observă mai cu sâmă în extremul Orient ; 

de exemplu : în regiunile vulcanice ale Japoniei. 

Cu tâte acestea, generalul 'Tillo a descoperit anomalii 

extraordinare în acul magnetic, chiar în centrul Rusiei 

Europene ; în euvernământul Kursk, nu departe de 

Marea d'Azov ; unde nu sunt vulcani, şi peo suprafaţă 

numai de 10 kil., pătrate. Aceste anomalii, presint de- 

clinaţiuni între —+- 970 şi—340 adică o amplitudine de 131%; 

„ceva considerabil, iar inclinaţiunile ai variat între 4 

19—48. 

  

Generalul 'Tillo, a atras atenţiunea congresului, asupra - 

acestor deranjări magnetice .exyraordinare. Eă îmi ex- 

plic aceste deranjamente mari magnetice în centrul lu- 

siei; prin faptul presenţei rocelor eruptive, la 6re-care 

adâncime sub sol; cari într'o epocă .mai recentă, au pă- 

truns straturile terenurilor inferisre geologice, fără să 
ajunsă la suprafaţa solului. | 

Se scie că aceste roce sunt magnetice. Se pote forte. 

bine, ca în asociaţiune cu aceste. roce, să lie puternice 

gissimente de fer magnetic. Sunt informat că adunarea 

provincială din Kursk, a şi. votat de curând 25,000 ruble
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pentru sondagil în scopul căutărilor, care vor începe 
la primăvară. - 
. Terenurile ce :vor aveă a strebate aceste sondagii, 
aparţin cretaceului. 

'3) Depresiunea Asiatică.— Din iniţiativa particulară a 
Societăţei Geografice Ruse, s'a înființat la Lonckschoun, 
în partea centrală a Asiei—coprinsă dincolo de Caspica, 
în vecinătatea Persiei,. Afwanistanului şi Chinel—o sta- 
ţiune meteorologică, din observaţiunile căreia resultă : 
că cetirea anuulă medie a. barometrului este: egală cu 
766.5 şi cetirea maximă 796.6 milimetre ; de nnde re- 
sultă că în centrul Asiei, există o mare depresiune, care 
e cu mult de desubtul nivelului mărel. 

4) Formaveu yypsu ui și sărei Glauber. — D. Lebe- 
dinzew, a făcut o comunicaţiune f6rte interesantă, a- 
supra golfului: Karabugas ; situat la Estul Mărei Cas- 
pice, cu care acestă mare, comunică printr'un mic canal 
natural. . . 
Ministerul. rus al domeniilor, care ţine ca avuţia mi- 

nerală a Rusiei, să fie bine cunoscută, a orinduit încă 
din 1894, o comisinne expediţionară de specialisci, pentru 
a: face studii, sub t6te rapârtele sciinţifice asupra aces- 

tui golf. 
Acestă comisiune a fost compusă din d-nii: Spindler 

meteorolog, H. Andrussov weolog, . Ostroumow z00log, 
Zebedintzef chimist şi Macsimovici, marinar, 

Acestă comisiune expediţionară, a constatat că. acel 
lac,-are “aprope 17,000 .lm.: pătrate, și nu '6 adânc, căci 
nare mai mult de. 15 m. a 

Din causa uscăciunel-climel, se face o mare evapo-| 
rație” asupra lacului ; care se vede-că nu e îndestul de 
compensată. cu ; apa .ce..se . aprovisioneză :în lac: de la 
Marea „Caspică. Prin o evaporaţie. constantă, golful a a- 
juns să fie mai bogat în săruri. In părţile centrale, acestă 
„eoncentraţiune ajunge la 220.—210 Beaume, pe când în 
Marea Caspică, abiă este. de 163. In apropierea gurei 
canalului prin care se alimentâză de la Caspica, apa: 

șa de sărată, ca şi peste tot țărmul. 
Concentrarea mare este la mijloc. In fund de tot, s'a 

x 
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depus gypsul; peste care se aşterne 'către mijloc deposite 

“de miriabilită ; adică sare Glauber, în amestec cu sare 

ordinară. Preţiosul deposit de sare Glauber, se formeză 

prin descompunerea dublă a Cl. desodium (Na.. Cl.) şi. 

sulfatului de magnesie (Mg. S 03) ce se găsesc în apă; 

în grosime de aprope 30 c. ast-fel că se calculeză o 

“provisiune în stratul de sare Glauber, pe.tâtă întinderea 

lacului, de un miliard tone metrice. 

"Este aci un preţios deposit mineral, asupra căruiă se . 

pâte fonda o lucrativă industrie: pentru fabricarea sodei. . 

Un fapt curios este: că tăria apei în-acestgolf,-otră- 

vesce peştii şi cele-l'alte organizme cari vin din Caspica, | 

aşă că cu miliânele peştii zac: morţi. pe țărmari, turtiţi 

şi uscați, iar carnea lor s&mănă ca a pescilor în. sa- 

ramură, Ma E at 

Avem aci un strălucit exemplu, asupra modului de 

formaţiune al sărei, gypsulul şi petrolului în epocele. 

anteridre. | a a 

Gipsul, aflat în disoluţiune în apele mărei, cu clo- 

- rurul de sodium şi. sullatul de sodă, având o greutate 

specifică mai mare, s'a depus la fund ; iar sarea şi sul- 

fatul de: sodă mai ușor, d'asupra. Este tocmal ce ob- 

servăm în salinele nâstre, la Slănic de ex : unde mase 

puternice de gyps, din fundul pasinului, prin încrețirea 

stratificaţiunilor, se găsesc la marginea basinului salifer, 

formând fundul de basin al sărei. Pescii morţi pe mar- 

ginea lacului, ne fac să ne gândim la procesul de for-. 

maţiune al păcurei, din animalele: marine ale. mărilor 

intinse mal puţin sărate, care ajungend prin. canaluri 

de comunicaţiune la marginea basinelor strimte, „con: 

centrate, unde se depuneai oypsul și sarea, erau aci 

otrăvite şi transformate în petrol, sub influenţa _hydro- 

carburilor din aer, cari luai nascere din enormele erup- 

țiuni trahitice, cum şi sub influenţa mișcărilor tectonice. 

Acâsta ne explică şi pentru ce, ori-ce căutări de păcură. 

care s'aii făcut la noi în Muntenia, de desubtul terenu- 

rilor salifere, ati rămas infructudse. Acest fapt ne orien- 

t&ză asemenea, a căuta cu: mai mult succes păcură la 

zonele mărginașe ale basinului salifer. .
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6) Institutul plutitor internaţional. In timpul ţinerei 
conferinţelor, o însemnată propunere a fost făcută con: 
gresului, de amicul mei d-l Andrussov; ca tote statele 
să acorde fonduri pentru crearea şi întreţinerea unui 
Institut plutitor internațional, având de obiect, studiul 
fundului mărilor. 

Proposlţiunea a fost admisă de unanimitatea congra- 
sului, și d. preşedinte Karpinsky, a lost. însărcinat ca 
prin intermediul ministeriului afacerilor.străine din Rusia, 
să aducă acestă dorință a congresului, la! cunoștința tu- 
turor guvernelor. " 

Voiii spune 'aci, că d. Andrussov împreună cu d. 
Lebedinzew, încă de câţi-va ani, se ocupă cu studiul 
fundului Mărei Negre, despre care vom vorbi, sând vom 

- ajunge pe Marea Neagră, ! în trageul dintre Batum și 
Crimeea. .



VII 

VIZITA MUZEELOR, RECEPȚIA LA PALATUL 

. DE MARMORA 

Visita Muzeelor” 

Dimincţa, ocupați în şedinţele Congresului, în care se 

desbăteaii cestiunile de geologie generală, iar după amiază 

cu audiarea conferinţelor ce au fost ţinute, nu ne-a ră- 

mas de cât puțin timp disponibil pentru a studiă cu 

de-amănuntul, muzeele ştiinţifice forte interesante din 

Petersburg. | 
N'am făcut dar, de cât o.visită forte repede muzeelor 

mineralogice şi geologice ale Universităţei, celor de la 

şeâla de mine şi de la comitetul geologic. 

Voii spune numai atât cititorilor mei, că pentru cine 

a studiat în muzeul şelei de mine din Paris, acela al 

şeslei de mine din Petersburg, nu'l mai pâte impresiona. 

Asemenea pentru cine a vădut Natural. Historische 

Hofmuseum din Viena, în splendidul palat din. Ringul | 

Vienei, de sub direcţiunea abilă a ilustrului meii amic 

Th. Fuchs, în ce privesce partea -mineralogică şi geo- 

logică, n'are ce admira în Muzeul Universităței din Pe- 

tersburg ; nici ca importanţă de colecţiuni, nică mat cu 

sâmă ca aranjament metodic şi clasic. Nu e vorba; 

sunt aci piese forte, interesante, şi ceea-ce mi-a atras
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“privirea mai mult în secţia palentologică, este mal cu 
semă colecţia admirabilă de floră jurasică şi d'o faună 
de amoniţi din Siberia Orientală, iar în secţia minera- | 
logică, frumâsele cristale de quarţ, apoi splendidele bu- 
căți de agate, malachite și geodo. 
„Nu mai puţin interesante şi fârte instructive pentru 

cunoșterea fundamentului subsolului Petersburgului, 
erau, nisce cilindre de piatră de 2 m. lungime şi 6 c. 
grosime, consistând în gneiss tare cu granate, provenit 
dintr'un sfredel cu diamante, 'cu care s'a străbătut în 
în acestă rocă, într'un sondagiii important făcut la be- 
răria d-lui Schottliinder în Petersburg, şi care a atins a- 
prâpe 200.m,, ast-fel că prin acest sondagiu și altele 
cari ati mai fost făcute, s'a cunoscut că după depositele 
morenice, vine ca fundament al subsolului Petersbur- 
gului, tărâmurile camăriane şi la basa acestora, la adân- 
cime d'aprâpe 200 m. tăr&murile arhaice, cari formez 
cevă mai sus, țărmurile lacului Ladoga. | 
„Muzeele acestea sciinţifice, nu sunt instalate în lo- caluri toemai proprii ca la Viena ; găsesc că contrastâză 
cu avuţia şi puterea imensului Imperii. 

Colecţiunea coimnitetului geologic, se află ma! tâtă în- chisă şi ceea-ce eră expus afară, purtă etichete în limba rusă, ast-fel că r&mâncă neînţelesă pentru visitator. 
Este o colecţiune însă la Universitatea din Petersburg, - pentru solurile arabile ale Rusiei de un deosebit interes. practic, şi care merită o menţiune de on6re, într'un ca- pitol special ce-i vom. consacră. - a 

„Recepţiunea de la Palatul de Marmoră. 

Pentru sra de 18 August, am fost invitați la Palatul de Marmoră, de către Alteța Sa Imperială Marele Duce Constantin Constantinovici şi de către Marea Ducesă Elisabeta Mavrikievna, un număr restrâns de membri ai Congresului, aprâpe 1/3: | i , Palatul de. Marmoră, a fost construit în timpul Cate... - rinei a II-a. Marele Duce Constantin Constantinovici, l'a
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moştenit de la tatăl s&ă, Marele .Duce Constantin, fiul 

Imperatului Nicolae |. E | 

„Acest: palat: formeză un lung cadrilater, în care o a- 

ripă răspunde Ja Neva. - a | 

Construcţiunea este somptudsă și presinlă superbe 

decoruri de architectură. . A 

Soclul este zidit din mari blocuri de granit şi păreţii 

interiori și exteriori ai palatului, sunt numai în mar= 

mură divers colorată, împodobită pe din afară, cu pi- 

lastri' de marmură roșie. 

Interiorul presintă asemenea, superbe decoruri arhi- 

tectoriale, de vase şi urne romane în: marmură. 

Din câte palate am visitat în Rusia, mi s'a părut cel 

mal hogat. 
: 

La intrare, fie-care ne-am înscris numele într'un re- 

gistru. în 

Salânele palatului erai literalmente înţesate de invitați, 

căci pe lângă vr'o 300 membri din congresul weolo- . 

gic, se mal aflaii aci întruniţi vre-o sută, de laconure- 

sul statistic, ce sa ţinut în acelaşi timp la Petersburg. 

x 

> > 

Marele Duce și Marea Ducesă, şi-au făcut intrarea pe 

la orele 9 şi 1/, și s'a împărţit între invitați pentru a 

conversă cu fie-care. Eram aranjaţi în sal6ne, după na- 

ționalităţi. Românii, cari nu erat de cât cinci cu cei de 

la congresul. statistic, ocupam cu colonia francesă şi 

italiană salonul central. Aci erai instalate două frumos 

blocuri de ghiaţă paralelipipedice, scobite la mijloc, unde 

se ţineă variate licoruri răcoritâre, din care se puiâ re- 

gală fie-care. | 

“Blocurile de ghiaţă erai luminate cu: lampi6ne divers 

colorate şi produceati un efect feeric. , 

Trataţii variate, cu înghețate şi lichoruri r&coritore, 

_veneait tocmai la timp, pentru a mai ajută respiraţiunea, 

destul de jenată prin o mare aglomeraţiune. 

In fine, iată Marea Ducesă într'o elegantă toaletă — 

pe care Claymoor numai ar puteă-o- deserie—care ter-
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minase cunoscinţa cu salonul vecin, unde se află colonia 
germană şi englesă, şi se îndrepteză: însoţită de mini- 
strul Yermolow, către mica nâstră coloniă romană. 

Am credut că am înaintea mea pe Majestatea Sa Re- 
gina, în primii ani după venirea sa în ţeră: ca talie, - 
ca figură, ca alură, ca graţie, în fine ca tot; ar dice 
cine-va că e sora mai mică a Majestății Sale legina, 
ast-fel că comunicând unui compatriot impresiunea mea, 
a găsit și el că asemănarea e perfectă. 

Trebue s'o spun cititorului, că A. S. [. Marea Ducesă 
este tot de viţă germană ca vraţiosa nâstră Regină. 

A r&mas admirațiunea generală a tuturor prin pre- 
senţa extraordinară de spirit: imediat ce i se presentă 
de către Ministrul domeniilor un membru al congresului, 
găsiă cu mult ă propos, un cuvânt interesant a-l spune. 

Mie mi-a vorbit că Majestatea Sa Regina i-a trimis 
frumbse fotografii de la Sinaia, și m'a întrebat dacă lo- 
cuesc tot-deauna în Bucuresci? Intrebare la care rs: 
punând A. S. [. că reşedinţa mea de vară e Câmpu- 
Lung; a audit cu un viă interes comunicaţiunea ce i-am 

: făcut, că Câmpu-lungul este o excelentă staţiune clima- 
terică a ţării, care întrece Sinaia sub acest raport. 

Marea Ducesă a lăsat o impresiune neștârsă despre 
puterea de inteligență arătată în conversaţiune, cu lie- 

„care din cei 400 invitaţi. 
Cu Marele Duce, n'am: avut distinsa onsre a ne în- 

treţine, căci fiind de sigur de la intrarea în salonul 
nostru, eblouisat de marele place metalice de decoraţii, 
cari acopereau tot peptul şi sugrumati şi gâtul colegilor 
mei din o colonie neo latină, şi nu mai puţin garnisiaă 
şi peptul şi strângeai și grumazul unor compatrioți, 
cari ţinuseră a şi le etală și ci cu mult fast pe ale lor, 
ceea-ce nu se vedeă la Germani și la Enelezi de cât 
sub un aspect f6rte modest; cum ic Marele Duce, s'a 
mărginit a conversă cu un cere de Francesi ce se aflait 
la ușă și s'a întors.tot în salonul alături, unde a mai 
reluat conversaţiunea cu colonia Germană și Engleză, 
ȘI apoi a dispărut cu Marea Ducesă la braţ, în aparta- 
mentele sale. . |
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Atât e de răi gust, în lumea sciinţifică germană, a 

purtă decoraţii, că pe. când eram pe batel, pe Marea 

Nâgră, un coleg german observă unui eminent geolog 

elveţian de ce pârtă decorație ; aveă o îngustă şi mo- 

destă panglicuţă, ca distincţiune Academiciană şi el răs- 

punde: «N'o port de cât în congres, ca condescendenţă 

«pentru colegii noştri francesi, căci o am din -Y'ranţa, 

«dar în Elveţia n'o port nici odată, şi nici nu există la 

«noi asemenea deprinderi printre Gmenii de sciinţă.» 

Ceea ce e în mare onsre însă, în lumea sciinţifică 

germană, şi de cari 'şi lace chiar o paradă, este titlul 

de doctor Acestă denumire nu se iea ca la noi, numai 

pentru medici, căci doctor pâte să fie cine-va și în fi- 

losofie şi în filologie, şi în matematice, şi în sciinţele 

naturale, etc. 

Ar fi lipsit cine-va unei bine-cuviinţi, de sar fi adresat 

“unui coleg german din congres, pronunţându-i direct 

numele, fără a-l precede de titlul fler doctor... pentru 

cei ce n'aii încă o posiţiune, şi de. Herr profesor, dacă 

doctorul ar (i fost profesor, sati Hevr director, dacă se 

adresă cine-va la un actual sati fost director, al unui 

serviciu public 
Şi sub acâstă denumire, ni lipseă nici unul din ei 

a se adresă către mine.



VIII. 

VISITA LA PETERHOE.—RECEPȚIUNEA LA DUMA. 

Visita la Peterhof. 

Presenţa ministrului  Yermolow. — Pentru diua de 19 
August, membrii congresului ai fost invitați la Peterhof. 

Un batel special, eră destinat să ne transporte. La 
11 ore toți eram dejă îmbareaţi, şi batelul pornesce 
purtând și pe Excelenţa Sa d-l Yermolow, Ministrul 
domeniilor, care a făcut ondre congresului, a'l conduce 
la Peterhof. Ministrul Yermolow fiind între noi, m'am 
uitat să văd, dacă se ctaleză vr'un fast împrejurul lui, 
cum se întîmplă în micuța nâstră ț6ră. 

Absolut nimic. Nu numai atât, dar nimeni nu se 
presa împrejurul Ministrului, pentru a-i arătă o atențiune 
deosebită ; chiar din colegii mei Ruși, membri al comi- 
tetului de organisare. | 

Un membru al comitetului rus geologic se întreținea 
forte fan.iliar cu Ministru, care -stă. în picidre, pe când 

„cei mai mulţi dintre noi, ședeam fără jenă pe bănci. 
Mă obicinuisem a vedeă în Rusia o țară de contraste, dar nu până acolo, să văd Ministrul unul puternic Im- 

periii autocrat, neînconjurat de nici un fast, cu rapor- turi atât de familiare cu conaţionalii și subalternii săi, cum nu vede cine-va în societatea cea mai democratică a celui mai minuscul Stat. | „Acest fapt, mi-a desvălit secretul puterci autooratice 
în Rusia. În poporul de jos o credință religissă în Tzar
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—ca unsul lui Dumnezeii—între burghezime și guvern, 
o stare de raporturi familiare. ” 

Acestă cordialitate, care nu odată am observato între 
marii demnitari ai Rusiel și cei mici, influențeză puter- 
nic asupra vieţei de tâte dilele. Nu vedi în Ministrul 
Rus, acea morgă a parvenitului nostru guvernant către . 
guvernanţi, ceea-ce face că autocraţia la muscali, departe 
da fi despotică, ea e patriarhală. Sa | 

Este aci o stare de raporturi sociale, ce o găsim la 
noi în timpurile vechi, între boerimea de baştină și 
popor, acea amenitate patriarhală, ce a dispărut cu ci- 
vilisaţiunea occidentală ce ne-am dat. 
Peisagiul.— Cer ertare cetitorului de acestă digresiune, 

care “şi are interesul său, căci "i desvălue un colț al 
stărei raporturilor sociale în Rusia, și să ne ocupăm 
acum a privi după batel, panorama ce se desfăşură 
înaintea ochilor, cu cât înaintăm spre Peterhof. Iată la 
stânga Nevei, Amiralitatea cu imposantele ei ateliere, 
apoi clădiri colosale de fabrici cu înaltele lor coșuri, 
“intrăm în întinsul luciă al Golfului Finlandic, şi se des- 
copere înaintea ochilor, splendida Monăstire a Sfântului 
Sergii, iar de aci încolo, privirea este atrasă, de o serie 
de castele înălțate la marginea Golfului Finlandic. 

Intoreând privirea spre N. V., zărim departe impor- 
tanta fortăreţă a Kronstadului, unde staţioneză flota Bal- 
ticei şi unde se mal zărea încă restul decorurilor tăcute 
pentru ceremonialul primirei lui Faur, ce avusese loc 
cu câte-va dile mai înainte. Iată în fine că pe la orele 
12 1/,, abordăm portul la Peterhof, de unde zărim cas- 
telul cu faţada” aurie și cu strălucitârele sale domuri. 

Peste o sută trăsuri elegante, ale Curţei Imperiale, 
şi faitâne închiriate din Petersburg, asceptati pe membrii 
congresului. - | 

Parcurăm în trăsuri un admirabil pare, având agrea- 
bila privelisce a numerâse jocuri de apă, pe tâtă alea 
ce în mod conturnat, duceă la înalta terasă a castelului. 
După acestă terasă, zărim luciul golfului de Finlanda, 
şi chiar câstele acestei ţări, şi avem la picidrele nostre, 
încântătorea privelisce a două mari cascade de apă, for-
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mate prin largi trepte în marmură, care se varsă într'un 

mare basin. In mijlocul acestuiă, se află fântâna în bronz 

aurit a lui Samson, care deschide gura leului, pentru 

a asvârli un puternic avuz de apă. Numerose statue 

aurite, şi vase de marmură roşie cu ţișnituri de apă, 
mărginesc cascada. , 

- Visita castelului. —La intrarea în castel, suntem pri- 
miţi de mareșalul palatului, care bine-voesce a ne con- 
duce mai întâiă în sala portretelor de ţărance, în diferite 
custume naţionale din timpul Caterinei II, apoi pe rând 
visităm camera chinesă a cărei mobile ca şi păreții 
sunt în lac de China cu cusături de aur, sala de re- 
cepţiune, camera divanului cu două portrete ale Impt- 
“rătesei Elisabeta Petrovna, cabinetul de toaletă al Im- 
părătesei Alexandra Feodurovna cu un armoir incrustat 
cu baga și bronz aurit, lucrat în Elveţia prin secolul 
al XVI-lea, sala stindardelor îmbrăcată în mătase ual- 
benă, o altă sală în mătase roșie, apartamentele mobilate 
în stil modern în care lusese primit Faur, cabinetul lui 
Nicolae I cu un portret în mosaic al lui Petru-cel-Mare, 
tapisat cu gobeline, etc. etc. şi ajungem în fine la un 
capăt al castelului, unde e:capela construită încă din 
1751 în care am observat nisce chei mari de aur de 
la Taschkent luate la 1866. 

Suntem în fine, conduși în vastele săli de mâncare 
ale castelului, unde un prânz Imperial, a fost oferit la 
o mie de convivi. 

Cel dintâiii toast, a fost ridicat de Ministrul Yermolow, 
în sănătatea “Ţarului, la care a răspuns uralele unanime 
“ale întregului congres. a 

Visita la căsuţa lui Petru cel Dare.—După prânz, ne 
despărţim în mici grupuri, și unii ne îndreptăm spre 
căsuţa modestă a lui Petru cel Mare, situată lângă mar- 
ginea mărel, construită cu multă simplicitate de Petru 
cel Mare, în stil holandez. 

Intrăm Într'o lungă sală de recepţiune, pe pereţii că- 
reiă se văd mici tablouri artistice, pictate de Petru cel 
Mare, ŞI consistând mai cu semă în pasări. De aci dăm 
într'o săliță care răspunde la bucătăria lui Petru, unde
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sunt atârnate vase de cositor, întocmai ca ale nâstre în 

vremurile vechi. In partea opusă a sălei, răspund ca- 

merile Imp&rătesei Caterina I, şi camera 'de culcare a 

lui Petru cel Mare, cu patul lui, scula de nâpte şi 

papucii. | | 

Atelierul. — Ne-am dirigeat apoi, către atelicrul Impe- 

rial de lustruire al pietrei, la un sfert de oră de castel, 

despre strada Petersburgului, dacă nu mă. înșel. Aci 

este un important atelier, pentru lustruirea granitului 

de Suedia şi de Finlanda, a marmorelor de dilerite pro- 

venienţe, a malachitelor şi a altor pietre preţi6se. Insta- 

laţiunea este modernă, după tipul unor asemenea ateliere 

ce există în Suedia. Lustruirea se face prin ajutorul 

unor discuri mari, cari consistă din cercuri de fer con- 

centriec. Acestea se mişcă orisontal, însă în mod excentric. 

Spaţiul între cercurile de fer, se umple cu piatră de 

frecare (emeri). | 

Am văzut lucrându-se şi lungi colâne de granit şi de 

marmură. . 

Dar ce ne-ă atras mai mult privirea, erau nisce ad- 

mirabile vase de quartz, nefrită şi icâne în mozaic. de 

pietre preţiose, d'o execuţiune forte delicată. 

Nefrita fiind de sigur mai puţin cunoscută cititorului, 

% voii spune că e o piatră admirabilă la vedere, de 

culre verzue închisă, având multe analogii cu serperi- 

tina, care formâză la noi în Mehedinţi, întinse şi Îru- 

mâse gisimente. Se găsesce în bucăţi mai mari, în partea 

de Est a Turkestanului, în China și în Noua-Zelaudă. 

"Ji zice nephrită de la cuvîntul grec mefrds care în- 

sâmnă rinichi, căci i se atribue proprietăți curative, 

pentru bâlele de rinichi. In vechime sa întrebuințat, 

pentru a face dintr'insa topâre, arme şi ornamentaţiuni. 

În Orient se face vase, ca cele din “atelierul visitat şi 

mânere de săbii. 
Ne-am întors sera la Petersburg ; unii pe calea fe- 

rată cu un tren special, alţii cu batelul special cu care 

veniserăm. -



Recepţia la Duma (Primărie) : 

A doua sâră, am fost invitați de către Primarul Pe- 
tersburgului: Prinţul W. Ratkov Rojnow, la un ban- 
chet dat la Primărie, în Newsky.Prospect. 

- Am fost primiţi în mod onorător, chiar de d. Primar, 
într'o spaţiGsă sală a hotelului orașului. | 

Pcimul toast, s'a ridicat de primar, pentru Tzar, după 
care conform normei în Rusia, fârte de aplaudat, sa 
cântat de orchestră municipală, superbul imn rusesc, 
pe care toţi l'am ascultat în picidre, cu religiositate. Apo! 
sa urmat al 2-lea toast al primarului, salulând con- 
gresul, la care a răspuns mai mulţi membri, între care 
şi un confrate forte ameombrat de decoraţiuni. 

Cunoscând fatuitatea rasei, nu m'am putut opri, al 
felicita de toast, dicându-l : pr 

- Vous avez sauvt Thonneur du congres, căcl cel înaintea 
lui, nu prea fuseseră faimoși cu toastele lor. Am reușit 
âl încântă, a chemat îndată dou compatrioți, și m'a 
rugat să repet şi tață cu ei :acest omagiu. Mam exe- 
cutat cu plăcere, căci nu putâm petrece mal bine, de 
cât dând satisfacţiune emfasei ilustrului meu coleg. 
„EL e. din admirabila țeră, unde o climă dulce, a influ- ențat până într'atât delicateța limbagiului, în cât odată 

un profesor de Universitate, făcând o experiență de himie „ inaintea unui prinţ străin îl dice 
__ «Monseigneur, ces deux gaz vont avoir Vhonneur de se combiner devant vâtre altesse».



IX. 

COLECȚIA SOLURILOR. 

Am făgăduit a întreţine pe cititor asupra acestei im- 

portante colecţiuni, care se află în palatul Universităţii. 

Ea presintă un viu interes practic agricol. 

Rusia încă de acum două-deci de ani a înţeles ră 

ind o ţâră eminamente agrivolă, trebue să-și studieze 

solul arabil, care este basa puterei sale productive. In 

acest scop a înfiinţat un curs de geologie agricolă, cum 

există chiar în statele cari nu sunt esențialmente agri- 

cole. precum: Germania, Franţa, Belgia, pe când în ţera 

nostră, care n'are alte resurse de cât agricultura, nimeni 

nu s'a gândit încă la aşă cevă. e 

___ Acest curs a fost încredinţat d-lui B. B. Docoutchaev, 

care a pus un zel extraordinar în studiul solului Rusiei 

şi a ajuns să-şi facă un renume. european. | 

N'am putut vedeă pe ilustrul bătrân, căci după o 

muncă neobosită, a ajuns a-şi perde sănătatea. 

Colecţiunea solurilor Rusiei făcută şi studiată de dinsul 

a fost explicată Congresului de elevii săi într'o broșură, 

în care ci'aduc omagiile lur neobositului lor profesor, 

astă-Qi retras în viâţa privată. 
lată şi termenii acestui omagii: Aa 

„ Energique et profondement devout a cette ceuvre, binves- 

tigateur du thernozeme, groupa bientât autour de lui „les 

eltces, auzquels îl. communigua. son energie et son amour 

pour la nouselle science. Et ces murs, oi se trouve ă present 

Vezposition, furent pendant vingt ans, les temoins muets d'un
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travail constant et unanime, dont lâme et Viuspirateur fut 
le professeur Docoutchaev. 

Colecţiunea solurilor, făcută de d-l Docoutehacv şi 
elevii sti, cuprinde d'o parte solurile tipice, după zonele 
fisico-geogralice, iar de alta solurile după guvernăminte, 
provincii şi comune. Pe lângă colecţiunea solurilor, sunt 
expuse numerdse hărţi agricole, cari represintă după 
localităţi diversele soiuri de pămînt arabil, cum și va- 
riate date geografice asupra caracterelor [isice și himice 
ale diferitelor soluri. 

O hartă mare a Rusiei, represintă o vedere d'ensem- 
ble a solurilor întregului imperiti European. 

Este represintată aci. o muncă colosală, când te gân- 
desci că ca îmbrățișeză imensitatea solului Rus. 

a % % 

Colecţiunea solurilor d-lui Docoutehaew cuprinde spe- 
cimene din fie-care localitate, raportându-se în adincime 
la trei niveluri: A. B. şi C. -Nivelul A este cel de la 
faţa pămîntului, sai pământul arabil, care în general în 
Rusia formâză un strat mobil, propriii germinaţiunei 
plantelor și întreţinerei vieţei lor. 
“Nivelul Q.este mult mai adîne Şi [ie din acâstă causă, 

fie că e “mai compact, nu e accesibil rădăcinilor și se numesce sub-sol. Intre aceste două, este cuprins nivelul 
B care este nivelul de transițiune între amândouă având 
proprietăţi intermediare. Orizonturile A şi B împreună, 
constituesc. ce se numesce puterea solului, 
„ Pămîntul arabil rus, după o hartă a d-lui N. Sibirtzew, 
elev al d-lui Docoutchaew, se deosibesce în calitate după două mari „regiuni: una către Nord mărginindu-se la Sud pe o 'linie trasă din Brody la Perm (Ural) cuprinde 
solul dis podzol, care pâte fi nisipos, argilo-nisipos şi 
chiar argilos şi formeză pămînturile marecagi6se, icr- 
bose, ȘI conifero-pădurse ; alta la Sud de linia sus men- 
fionată, mergând până în pâlele Caucasului, cuprinde solul dis tchernozoem care e cel mai fertil pămînt arabil 
al. Rusiei, întindendu-se și în Moldova.
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In aceste două regiuni, există regiuni de terenuri a- 

gricole fârte diferite, precum : in extremul Nord al Ru- 

Sici tundrele turbâse, nisipâse şi argilose, în partea de 

Sud în mod mai mult sporadic pămînturile sărate, iar 

către linia de despărţire a celor deu& regiuni și despre 

Caspica, soluri de stepe în weneral nisipose. 

* = 

Colecţiunea solurilor arată că orizontul A în podzole 

este cenuşiii deschis şi n'are mai mult de 20 centimetre; 

orizontul B este fârte deschis, chiar albicios şi are ma- 

zimum 40 centimetre; orizontul C al subsolului este 

chiar roca-mumă, compusă din argilul morenie cu bo- 

lovani nisipos, nisipo-argilos şi roşatic. Adese-ori lipsesce 

orizontul A şi se arată la faţa solului, orizontul B şi 

une-ori lipsesc amândouă primele orizontui şi suprafaţa 

solului este constituită din bolovani, nisipuri și argituri 

nisipose. | | 

In ce privesce tchernozoemul, orizontul A de culore 

negră şi brună, ne este presentat ca având un metru 

grosime mijlocie. Când e mai nisipos, e şi mai pu-' 

ternic. Orizontul B de transiţiune, este ma. compact şi . 

nu de cul6re aşă închisă, se apropie mult de roca-mumă 

C, care în general este cunoscutul loess diluvial, sau 

un argil marnos și nisipos cu grăunte, (in, de culbre * 

gălbue. Loesul este așternut adesea pe un deposit mMo- 

renic sai pe un argil compact „roșatic, une-ori gipsos 

sati salifer sau pe roce sedimentare şi cristaline. 

. E 
+ % 

Ă 

DA Sibirtzev clasifică tehermozoemul după conţinerea 

sa în humă (humus) în modul următor: | 

1) tehernozoem humos și gras central, coprindend mai 

mult de 10 la sută humă. i 

2) idem ordine» 6.—10 la sută humă, Ii 

3) idem meridionul ca ciocolata 4—6 la sută: 

4) idem septentrional din văi şi terase 4—6 la sută. 

Din observaţiunile d-lui Sibirtzev, tehernozoemul prin
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arătură, perde mult din proprietăţile sale originale na-' 
turale şi mai cu .semă în stepe, unde vine de se trans- 
formă în pulbere. 

In acâstă stare,.capătă o porositate fină, o mare ca- 
pacitate de a reţine apa sau de a absorbi, cum și o 
mare impermeabilitate. . , 

Cu ploile sporadice urmate de secetă, umezăla pă- 
- miîntului arabil variază după constatări făcute în Poltava, 

între 830—6 la sută, şi atunci tchernozoemul uscându-se 
„se întăresce şi devine compact. In acâstă nepotrivire a 
climei, în lipsa adesea ori de plâe şi în condiţiunile fi- 
sice ale solului, awravate prin arătură, trebue să căutăm 
dice dl Sibirtzev, marele nepotriviri în starea recoltelor. 
In anii 1891 şi 1892 cari au r&mas memorabili în Rusia 
tchernozoemul a dat o recoltă de grâu, a opta parte 
din producţiunea mijlocie. Me 

La acâsta, adaovă dl Sibirizov, trebue să mai ţinem 
s6mă şi de sleirea tchernozoemului în materii nutritive, 
lesne de asimilat de către plante, sleirea care a început 
să fie observată acolo, unde nu se îngrașă pămîntul. 

* 
* x 

_D-l Docoutehaev prin laborissele sale studii asupra 
solului rus, a pus pentru suecesorii săi, basele întoc- 
mirel unei hărţi gcologice-agronomice. 
„EL a început prin ce trebue să înc€pă ori-ce lucrare 
sistematică ; prin a studiă starea solului agricol; a cărei 
lipsuri pe unde se presintă fiind ast-fel “cunoscute, a 
lăsat urmașilor s&l sarcina d'a arâtă îmbunătățirile de 

* făcut prin” întocmirea-de hărţi geologice agronomice ca 
cele ce există în Germania, Franţa, Belgia..etc. 
_Prin o relaţiune dată asupra lucrărilor sale, el arată 

că a trebuit să încâpă prin a face o operă curat sta- 
tistică, pe provincii. Elevii sci ave sarcina a reuni 
într'un mănunchiii tote informaţiunile locale asupra ro- celor și materiilor utile ori din ce sorginte le-ar fi putut 
avea; din cărți, exploraţiuni cum şi tote datele asupra 
solului, întrebând pe proprietari,” arendaşt, primari. Cu
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aceste date și cu cunoscințele generale pe cari le pro- 

cură geologia asupra distribuţiunei geografice a solurilor, 

Sa jalonat calea lucrărilor viitore. . 

A doua fază a operel sale a fost: că o “dată ce sa 

colecţionat tote specimele de soluri şi s'a obţinut tote 

datele utile asupra lor; să le supue unei cercetări pentru 

a 'vedeă ce cantitate de argil, de materii organice, de 

materii minerale conţin, cum şi în ce raporturi se gă- 

sesce proporţiunea nisipului către argil în fie-care spe- 

cimen. A căutat asemenea să studieze cum se comportă 

fie-care soiă de sol în raport cu aerul, apa şi căldura, 

cum şi ce capacitate de nutriţiune presintă pentru. di- 

versele vegetaţiuni. aa 

Ast-fel a ajuns a întocmi hărţile numerâse ale solu- 

rilor ruse, numite de dinsul pedologice. . 

Aceste hărţi agricole n'aii de bază date geologice; au 

mai mult un scop fiscal; adică sunt lucrate ast-fel ca 

să serve de bază la taxarea pămiturilor, pentru stabi- 

lirea unui imposit fonciar echitabil. 

Hărțile gcologice-agronomice care se lucreză în ţările 

occidentale, n'a un scop fiscal, ci un scop utilitar. A- 

jungându-se le întocmirea lor tot prin cunoscința apro- 

fundată a: solului, ai drept caneva hărţile geologice, şi 

tind a împrăscia noţiuni cum. trebuc să se apropieze în . 

mod raţional. culturele la diversele naturi de soluri, și 

arată de ce îmbunătăţiri sunt susceptibile aceste soluri, 

pentru a puteă obține maximum de producţiune.. . | 

Cestiunea întocmirei acestor hărţi geologice-agrono- 

mice, este d'așa importanţă, într'o eră ca a nâstră emi- 

namente agricolă, că trebue so tratăm întrun capitol 

special.
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HARȚILE GEOLOGICE:AGIRONOMICE 

Sunt ţări agricole, unde de aprâpe o jumătate secol, 
utilitatea studiilor agronomice, bazate pe Geologia apli- 
cată, ati atras atenţiunea guvernelor centrale, autorită- 
ților publice provinciale, și institutelor sciinţilice. 

era antemergătore în asemenea studii de un folos 
practic, a fost Franţa. E 

Dar se vede că e un fâcut, ca ideile mari utilitare, 
abiă luând nascere âăci și începând a germină, nu în- 
târziază a emigra peste frontieră, unde găsind un 
teren mai propice, cresc uşor, şi ajung la așa grad de 
desvoltare naţionalisându-se, că nici nu se mai recu- 
nosce originea lor francesă. Nu e nică un pătrar de secol, 
de când ideea studiilor geologice agronomice a pătruns 
în 'Belgia și Germania, și se manilestă astă-i cu mare 
putere în instituțiuni anume create, cari nu exist încă 
în Franţa. 

PE , * * %* 

» “Sunt trei-spre-dece ani, de când prin introducţiunea 
cărţei mele asupra Mehedinţului, editată la 1885, care 
portă titlul: Mehedinţii: Stadir-geologice, technice şi a- 
gronomice, am atras atențiunea guvernului, asupra ne- 
cesităţii studiilor. geologice agronomice și întocmirea 
hărților geologice agronomice. E de mare interes să 
reproducem aci fragmentul relativ al acelei introducțiuni 
mal sus menţionată ; căci se va vedeă cum arătam să 
se intocmescă. d'o parte hărțile- agricole care să serve
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de basă cadastrului ţărei, pus atunci pe tapet de Mi- 
nistrul Dabija, şi la care nimeni nu s'a mai gândit și 
cum trebuesc întocmite hărţile .geologice-agronomice în 
vederea 'ridicărei agriculturei nostre, ast-fel că ideea mea 
răspundeă cum dice Francesul a mon insu, do parte 
modului d'a precede al lui Docoutschacv în Rusia, cu 
hărţile sale podologice de care n'am avut cunoscinţă până 
la congres, cum şi modului d'a lucră în Europa Oeci- 
dentală, prin întocmirea hărților geologice-agronomice. 

Iată fragmentul în cestiune, din introducţiunea cărței 
mele : - 

«Hărțile geologice-agronomice vor put& aduce într'o 
țară agricolă ca a nâstră fol6se practice de sigur mai 
“mari, de cât tâte instituţiunile și mijlâcele de încura- 
giare oferite agriculturei până astă-qi de stat. 

«Alară de acesta hărţile geologice-agronomice, ca și 
hartele geografice nu sunt făcute numai pentru cei 
locali, dar şi pentru tâte persânele cari sub un titlu 
Gre-care pot aveă interes a cunâsce pămînturile cutărei 
plăși sai comuni. : 

«Când un capitalist va voi să cumpere o proprietate, 
nu va avcă el re nevoe — pentru a se lămuri — d'a 
consultă. harta agronomică a localităței? Nu va face şi 
el ca streinul care mai nainte 'de a visită o ţâră, iea cu 
densul harta geografică ? 

* 

* + 

«Hartele geologice-agronomice ar pute aduce servicii 
însemnate și la întocmirea cudastrului general al ţării, 
în lipsă căruia, după cum diceă cu drept cuvînt gene- 
ralul Dabija, fost ministru al lucrărilor publice în adresa 
sa cu No. 1002 către președintele societăței politech- 
nice (1) întinderea proprietăţilor funciare și producţiunea 
lor fiind necunoscută, aședarea împositelor se face pe ase 
nesigure şi repartițiunea lor între contribuabili ar pute da 
loc lo nedreptăţi involuntare, dar inevitabile. 

  

(1) Monitorul Oficial, No. 251 din 29 Iunie 1882.
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«Guvernul român dar este lipsit, după însă-și măr- 
turisirea fostului Ministru al lucrărilor publice, de ori-ce . 
clement de apreciaţiune pentru a stabili impositul fun- 
ciar; el nu posedă acest instrument economie care e- 
xistă în tâte ţările civilisate: din Europa și care se 
numesce cadastru. | | 

«Hartele &eologice-agronomice sunt chemate a servi 
de basă la o aşă de însemnată operaţiune. 

«Intradevăr, o lucrare a cadastrului ţării ar cuprinde 
două serii de operaţiuni, cari sunt arătate cu precisiun 
în adresa d-lui Ministru de lucrări publice: 
“«1) Ridicarea planului topografic al comunelor, în care 

sar indică limitele lor și împărţirea terenurilor lor pe 
proprietăţi şi -pe diverse culturi. 

«Acâstă operaţiune se va, face neapărat prin ingineri 
geometri. 

«Importă forte mult lucrării cadastrului ca aceste 
planuri să arate și orografia locului,. care este în. rela- 
ţiune intimă cu “clima şi agricultura. 

«2) Preţuirea-proprietăţilor.— Asupra acestei operaţiuni 
d-l Ministru întrebă pe societate de către cine s'ar face 
mai nemerit şi în ce condițiuni spre a garantă exacti- 
tatea expertiselor ? 

«Opiniunea n6stră este că o asemenea operaţiune 
pentru a fi exactă trebue să fie precedată d'o alta de 
o mare însemnătate care să-i serve de basă sigură: în- 
tocmirea hartelor geologice-agronomice de către ingineri 
de mine, singurii chemaţi prin natura cunoscințelor lor 
a fi apți de o asemeneu lucrare, și iată după opiniunea 
nostră în ce condițiuni: 

RE 
ok * 

«Inginerii de mine însărcinaţi cu o asemenea lucrare, 
având în mână planurile topografice ridicate de către 
inginerii geometri, vor parcura succesiv în tâte sensu- 
rile teritoriul fie-cărei comune dintr'o plasă sau un plaii, 
examinând cu grije variaţiunile solului superlicial, stu- 
diând sub-solul pretutindeni unde sar ivi ; în gropi, în
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ogaşe, în maluri, în râpi, etc., vor culege monstre din 
pămîntul vegetal şi din subsol, precum şi materiile u- 
tile, şi aceste substanţe vor [i analisate. - 

«Coordonând resultatele acestor căutări, vor trage pe 
planurile topografice limitele formațiunilor geologice şi 
prin semne convenţionale şi adnotaţiuni speciale, vor 
arăta natura mrneralogică a solului şi sub-solului a căror 
considerare simultană este necesară, felul culture care 
este de un mare interes pentru statistica agricolă a lo- - 
calităţei, natura melcorologică a localităței, care permite 
da defini şi caracterisa clima, umiditatea 'acrului pre- 
cum și direcţiunea şi intensitatea vânturilor, făcend să 
se vadă causele modificătâre ale vegetaţiunei, gradul 
de umiditate al terenurilor, ete., ast-lel că cu o aruncă- 
tură de ochi să'şi pâtă cine-va face o idee despre con- 
stituțiunea agronomică a unei localităţi, după cum prin 
simpla privire a unei harte topografice dând altitudinea 
locurilor, un observator exersat pâte săşi represinte 
relieful terenului. | 

«Prin urmare hartele geologice agronomice vor face 
să se vadă: 

1). Terenurile geologice. 
2) Terenurile agricole. 
3). Distribuţiunea geografică a culturelor. 
«Dar nisce asemenea harte geologice-agronomice n'ar 

fi suficiente de a precisa ideile asupra valorei proprie- 
tăţilor, căci acesta nu depinde numai de elementele de 
apreciaţiune ce ele ne pot procura, dar şi de accesul 
lor, de apropierea de un centru de poporaţiune, etc. 
cu un cuvint de o mulţime de circumstanţe prea com- 
plexe. Totalitatea circumstanțelor de cari trebue să ţi- 
nem sâmă în prețuirea proprietăţilor, este în definitiv 
resumată în venitul net ce dai în bani. Sa 

«Considerarea lor ne conduce la întocmirea hartelor 
agricole, cari formâză complimentul indispensabil. al 
hartelor geolopice-axronomice în formarea cadastrului. 

«Aceste harte se vor întocmi de câtre inginerii de 
mine în asociaţiune cu experţii agricoli, după sistemul 
hărţei agricole a Franţei, alcătuită de fostul nostru pro-
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fesor de agronomie la şeâla de mine, din Paris, d. Dt- 

Iese, inspector general al minelor. 

«Ele vor presinta prin culori convenţionale pămin- 

turile arabile, viile, livezile, pădurile şi prin diverse 

nuanţe ale acestor culori, veniturile date de fie-care 

cultură. | 
«Pentru a grada metodic aceste nuanţe se vor trage 

mai: întâia curbele corespunqând la' acelaşi venit. Dacă 

considerăm de exemplu : pămînturile arabile, este po- 

sibil da înscrie pe-o hartă cu o scară mare venitul 

medii anual pe hectar în fie-căre comună ; apoi ţiind 

compt de diversele elemente pe cari le dă harta geo- 

logică aronomică. asupra înălţimel solului, composi- 

ţiuncă sale mineralogice ete. se vor trage succesiv curbele 

“cari corespund la venituri de 10, 20, 40, 60, 80, 100 

lei etc. Diversele nuanţe adoptate pentru pămînturile 

arabile, sunt în urmă mărginitt de aceste curbe. 
«Viile, ltvedile, pădurile, ocupă suprafeţe mult “mai 

puţin întinse de cât pămînturile arabile, dar se pot trage 
asemenea . curbele lor de un venit egal și grada în urmă 
nuanțele: culorilor convenţionale ce represintă.. 

«Cu un cuvint hărțile agricole vor arăta în mod simplu 
cum sunt distribuite avuţiile agricole ale României ; iar 

„cele geolngice-agronomicc vor arăta până la ce grad aceste 
„avuţii sunt susceptibile de crescere prin îmbunătăţiri în 

fie-care regiune. 

* 
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. «Hartele agricole vor fi asemenea de un avantagii 
însemnat instituţiunei -Creditului funciar rural în '0ope- 
raţiunea împrumuturilor sale hypotecare basate pe va- 
J6rea proprietăţilor. 
__«Ored. că observaţiunile ce am formulat aci pentru 
întocmirea de o cam dată a hartelor geologice-agrono- 
“mice, cari să se serve de bază Cazastrulul, vor fi ţinute 
în semă la organisarea. unui servici ce ar trebui a se 
institui pentru: o aşă importantă lucrare. 

«În Franţa, folsele aduse 'prin întocmirea hartelor



gcoloxico-agronomice: aii atras încă de mult atenţiunea . 

“ouvernului. i Da i a 

-. «Este aprâpe o jumătate de -secol de când d-l: Cau-  . . 

mont arătă Ministeriului Lucrărilor publice folosul for-. . - 

mărit unor asemenea harte ;'şi “ideile -sale fiind judecate 

mai târdiii -ca 'susceptibile d'o aplicaţiune utilă, Minis- 

_ “4eriul însărcină pe mai mulți ingineri de mine cu în- -. 

tocmirea .hartelor .geologice-agronomice departamentăle. - .... 

Un serviciti fu organisat în acest scop, care a fost obiectul. p. 

- unsă. instrucţiuni detaliate cu data dă 26 August 1852... 

«Cum, eestiunea întocmirei acestor harte trebuiă să o 

"intereseze în primul loc -pe autoritățile departamentale, 

„=... Şa cerut acestora în anil, din urmă să “prevadă mijl6- 

«ele necesarii. Intr'adevăr, printr'o. circulară de la 14 

- August 1882,.Ministeriul Lucrărilor.publice, a angajat pe . . 

” prefecţi -a întreţine consiliile lor. generale: asupra” utili: - - 

tății ce ar presinta pentru agricultură - hartele geologice- . . 

agronomico și asupra necesităţii d'a prevedeă în budgetul : 

lor, sumele necesares... ec 

- Am terminat introducţiunea cărţei. mele dicend: , 

” «Pentru noi,-nu mai rămâne îndoială că guvernul: ca 

şi judaţele nu, se “vor da în lături de la nici un saori- . -: 

ficiti pentru” întocmirea unor asemenea harte, ce sunt . 

„chemate a aduce imense servicii agriculturei». 

„..* -Mam înșelat. Am propovăduit în pustii, căci” nu m'a 

audit nimeni. - DR a 
„E locul să dicem: «Il n'y, a'pire sourd gue celui, qui 

“me veut pas. entendren, e ui 

*.. Dak Societatea Politecnică, ce,a făcut.ea cu: frumâsa : 

„Gestiune a'cadastrului, ce i-a dat-o în studiii ministrul 

"Dabija? E e 
„+ Cea făcut, se pote resumă în. acestă cunoscută .lo- 
--cuţiune latină: ad” graecas-“bone.rez, fiant “mandata- că- 

lendas. i | 

-.
 

, SR ' E PE . 

o - E Iei „o 

„Introducţiunea cărţii mele, mai face-să se vadă -ce 

câmp imens; deschideam activităţii inginerilor de mine . 

pentru ai face folositori patriei lor. 7
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Din ceea-ee le asemnam ei, şi din ceca-ce fac astă-di 

„câtă, decădere pentru. ci și câtă risipă de bani pentru 

țeră! i Di - 

Atacând din noii. cestiunea hărților agricole și hăr- 

- ţilor geologice-âgronomice,-pentru cele dintâiu, am arătat 

destul de clar cum s'a procedat în Rusia și cum am » 

înțeles eă a se procede la întocmirea lor, aşă că rtmâne 

a face numai. o coordonare. N | 

In ce privesce însă hărţile geolo ice agronomice, ces- 

- tiunea e mai dificilă, căci n'avem mal nimic din factorii 

_sciinţifici cari concură la așternerea lor. | - 

Mai întâi ne trebue o: bună hartă geologică deta- . 

liată a ţării pe o scară mare, care să serve de caneva, . 

-şi no. avem. E i 
Trebue dar începută şi -treptat.cu înaintarea, să se 

facă și studiul solului şi sub-solului. - | 

- Dar cum şi de. către cine să se intreprindă o aseme- 

nea lucrare? . - - | 

Mai întâi trebue o organisațiune a unui servicii 

„special, recrutat din acei ingineri «de mine cari vor do- 

„vedi că ait studii" seri6se făcute mai cu s6mă în urmă- 

torele materii : geologia generală şi aplicată la agricultură, 

exerciţii în luboratorii chimice, și cei mai pregătiţi. pentru 

„asemenea studii sunt inginerii de mine ai Scâlci de 

Mine de la Paris, - Pie a 

Pentru a fi angajaţi însă într'o_asemenea lucrare, le 
„trebue cel puţin doui ani de practică pe teren și în 

laboratorii, în studiul solurilor și 'hartografii „agricole. 

Acâstă practică 'se capătă la Academia. de mine din 

Berlin cu profesorii YVandchafte şi Keilhack şi-în In- 

- stitutul geologie prusian. Germania după ce a importat 
„de la Prancesi ideea studiilor şi hartografii geologice- 
agronomice, 'şi-a asimilat'o; apropiind'o la starea ei na- 

„turală, și a introdus'o în şelele practice, unde puteă 

germină și a se desvoltă mai bine. De aci a încredin- 

țato în practica instituţiunilor anume. întocmite; şi a 

„ajuns ast-fel prin spiritul ci practic; a servi de model 

Franţei. - Me Da 

-.: . .
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Nu sa mulțămit a înfiinţă un curs de geologic-agro- 

nomică pe lângă şedla de mine de la' Berlin, ci a or- 

ganisat exerciţii practice pe teren, înființând şi laboratorii 

speciale. De altă parte a înfiinţat: pe lângă Institutul 

geologie (Geologische Landes- Anstalt),. o secţiune specială 

care se ocupă cu hartografia gcologică-agronomică, care 

a ajuns să fie neîntrecută. Da 

Trm&ză. deci ca inginerii de mine cari îndeplinesc 

condiţiunea de studii mai sus arătate, să fie trimişi aşi. 

face la Berlin noviciatul de practică. A - 

"Pe lângă aceştia, se. pot angaja. şi tineri ingineri ai : 

Academiei Imperiale din Berlin =—,- care să fi practicat 

asemenea. lucrări. IN 

"A organisă un servicii de Stat fără îndeplinirea -a- 

cestor condițiuni, este a creâ. numai sinecure şi a'risipi. 

- fără folos banul ţării. a 

Am mai creat noul instituţiuni de cultură, dar n'am 

îndeplinit de cât forma, fără să ne îngrijim do fond și 

daceca nat dat nică râde. -. Pi ” 

“Este bine înţeles că în organisarea unui serviciă tecnic - 

agricol, nu pâte fi vorba de cunoscinţe gienerale asupra 

_ueologiei, căci acestea.nu pot ajută întru nimic în stu-.. 

diul paretie al solului și sub-solului, şi la coordonarea 

datelor pentru a putâ trage din ele însemnămintele utile 

agriculturei. . - - | 

NE SR 
IE: * 

- Dar cu drept cuvînt 'ni- sar pute observă, când hăr- 

-ţile geologice-agronomice vor fi întocmite, la 'ce.folos-. 

pot Îi ele agricultorului nostru? căci lipsit de cultură . 

cum e, nu le va pute înțeleize, și nu-i va fi prin urmare. 

-de nici un folos. -. a a Pa 

Nu mai e îndoială, că.pentru a fi cino-va un bun a- 

gricultor la finea secolului acesta, trebue să fio familiar: 

cu fisiologia animală, cu fisica, cu chimia, cu geologia etc.. 

căci numai așă va pute citi în: hărţile geologice-agro- 

nomice.. - i Nae a 

Intradevăr, că omul care se silesco a împinge către” 

„
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progres acestă ţeră, nu: întâmpină de cât neajunsuri la 

că trebue'o puternică doză do'.cur: 
fie-care pas, are a luptă cu “atâtea -mii de. dificultăţi, 

aj, pentru. a nu se 

opri în: drum în țelul co. urmăresce. '6te neajunsurile. - 

- acestea culțurale, provin d'acolo;.că n'âmn. avut organisarea . = 

“învățămîntului nostru îndreptată. către un scop.utilitar. 
pe 

„-"Acdiă .cari - aă: învăţat în “tinereţe. în. şedlile  n6stre 

“sciinţele naturale.; în gimnasiti, în liceii și chiar în uni- 

versitate, o privese- ca -o sciință plicticosă, şi at până 

“la un.punct dreptate, căci cursurile de. sciinţe naturale. . ! 

„se fac elevilor la tablă, ca matematicele, fără colecţiuni,, 

fără experienţe, -fără. aplicaţiuni la vicţa de tâte qilele, 

fără excursiuni. pe teren,.care să iniţieze pe elev la apli- -. 

"caţiunile utile ale materici întâlnite; în agricultură, în . 

- . industrie, şi:în economia domestică. : . - 
. x. 

„Dar pentru-a: se preda. în licee şi -gimnasii sqiinţele 

naturule cu asemenea aplicațitini, trebue a aveă.pe-pro- 

fesor pregătit la un asemenea curs. Urmâză dar a-l crea. 

Pe profesori îi pregătesc Universitățile și prin “urmare 

- trebuc a avea în Universităţi cursuri de sciințe naturale 

7 

şi în: special de geologie, cu aplicaţiuni la agricultură, 

industrie, etc. | Ă e - 
-- „Ort asemenea cursuri în Universitățile nâstre,. nu. &--. 

„xistă, De a a 

* * a. 

“Ţeră eminamente 'agricolă, nu ne-am gândit a înființa 
până 'astă di“un curs de geologie agricolă la Universi- 

tatea nostră, după cum încă demult a făcut. Rusia, dar 

nu ne-a trecut prin minte a-l înfiinţă nici la $cola nostră 

superi6ră de; agricultură, după exemplul Franţei. a 

Dar şi în înfiinţarea acestui curs, nu trebue “să: ne - 
” ascundem că o mare dificultate se -presintă. Acesta nu 
este: un curs de: geologie generală, pe care-l pote învăţa 
cine:va la.o Uhiversitate, sau: după” un tractat Gre-care, ! 

„acesta este un curs practic care trebue să se facă :cu 
aplicațiuni şi exemple trase din. ţcra în care .se lace.- - 
„EA trebue să îmbrăţişeze coristituţiunea geologică spe- . 

cială a. ţării, tectonica specială a munţilor noştri şi modul
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în care se influențâză-nascerea isvorelor, cursul rîurilor, | 
„. Si mișcarea subterană a apelor,. modul de-a le utilisă”_ 

"în alimentarea oraşelor, distribuirea fişiografică a 'solu- 
rilor n6stre, modul de:a le amenda și, zăcămintele âmeri-. 
damentelor minerale, drenagiurile Şi irigaţiunile în anume: 
părți ale ţirii, şi modul dea lo esecută cu. privire -la 

-- starea sub-solului. ---- . : 
„Tote acestea, independent de o altă învăţătură “ne: 

cesară, caro se pâte căpătă într'o şedlă practică ca Aca-. 
demia.de mine din Berlin; în ce privesce hartografia 
geologică-agronomică, -metâdele de-a studiă. apele su- 

” prafeței și ale subsolului; cum şi umiditatea terenurilor 
-. agricole, modul de căutare al .amendamentelor.minerale,; 
„căutări de laboratorii, și cari pot face obiectul unui curs 
separat de către un specialist german. Si 
” lată dar, ce curs -practie de geologie ne trebue la. 
Universitate şi la şcâla nâstră: superidră de agricultură. 

„nea curs, trebue să cunâscă în fond constituțiunea-geolo- 
"zică şi idro-geologică a ţării sub tote raporturile arătate 
mai sus, şi să aibă şt un complex de cunoscinţe tecnice. 
care să-l ajute în aplicaţiunile utile ce va-aveă a face. 

-% * 

In învingerea dificultății Va găsi omul apt .pentru un. . 
asemenea curs, vine rolul Academiei. 
Academia nostră, nu vreau să învinovăţese pe nimeni, - 

dar trebue să constat un adâvăr, pentru care sper că 
posteritatea 'mi va da dreptate ; :ea ma. contribuit cu 
nimic În cestiunile vitale ale economici nâstre naţionale. 

" Urmâză dar că cine va fi chemat să facă un aseme= - 

Academiile în'alte ţări, nu bogate ca a nâstră, s'ait - 

terială a: Statului. |. a i - 
"Dăm.de ex.: Belgia, pentru că ne pretindem că sun-: 

“pus în fruntea silințelor făcute pentru prosperitatea, ma- 

- tem şi noi.Belgia Orientului, unde încă de acum. trei-. 
deci ani, Academia a dat. fondurile pentru întocmirea 
hărților agronomice.. 
-In două rînduri am vădut Academia nostră ocupân-
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premii pentru studiul păcurel și altă dată pentru str- 
diul râurilor ndvigabile. * - Ra | SE 
„Nimeni nu sa presentat, și nu putea fi alt-fel căci 

- premiul fixat: war fi putut. servi a acoperi nici cheltuc- 
lile de excursiuni, ne cum aceleă de studii scrise. 

E : E E > E A 

Cum trebue. să proecdă Acâdomia în cestiunea de faţă 
pentru a da râde?" | | 

Să se adreseze la acci Î6rte puţini la noi, cari sai 
făcut: cunoscuţi prin. lucrările lor geologice, le va pune 

„la disposiţiune cheltuelile necesare de studii în termen de 
doui sau trei ani, cu. obligațiune expresă da presentă 
un studiă sub forma unui tractat de curs universitar, al 
cărui program va fi defipt înainte, și care satislăcând 

„cerinţelor, va obţine un: premii: determinat. - . 
Acest premii prin excepţiune. de la lewea generală a 

învățămîntului, va da drept şi la obţinerea catedrei.. 
Se. vede dar că: întrun stat ca al nostru, în care ni: 

-mie. nu „e pregătit pentru a trage folâse „practice din 
ceea-ce face progresele sciinţei aiurea, ce înlănţuire de 
năzuințe. şi câţi tactori nu trebue puși în joc, pentru a 
puteă: ajunge la scop! | 

Şi încă câți mai rămân, de care ar fi-prea lunga mă 
fa PN ş * - a . .R . “ocupa! [i însă unul care e de mare însemnătate în reu- 

N 

- șita operei ; acesta. este Juastilatul Meteorologie. 
"Acest institut fiind ataşat pe lângă Ministerul de-agri- 

du-se. de economia naţională, odată cu fixarea unui 

cultură, trebue. să primâscă o organisaţiune ast-fel ca 
să răspundă la nevoile practice ale.agriculturel. EL trebue. 
să se ocupe cu Meteorologia agricole * sciinţifică, care 
reclamă paralelismul observaţiunilor agricole și al celor 
meteorologice instrumentale. 
„Aceste observaţiuni sunt destinate. a stabili o cone- 

Mune, intre variaţiunile: timpului: și: mersul. muneci: a- 
oricole. . E i AR . 

Da a 5 2 : NES Pentru. acest stirşit ne trebue un resoii de „staţiuni 
după un, program bine. stabilit, care să îmbrăţişeze tote
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organele circumsezipţiunilor tecnice ale Ministeriălur Lu- 
crărilor publice. 

In Rusia unde Observatoriile Mateorologice abundă (1), 
vom menţionă ca cel nai bine amenajat pentru metec- 
vologia: agricolă pe cel de la Odesa, care este anexat la 
Universitate. In acest Observator sub. direcțiunea d-lui 
hlossowsliy Jenolog gia - şi meleorologia a gricolă ocupă . 
locul de onre.. . 

Dări de. semă periodice ale. semiinăturilor și produc- 
țiunii cerealelor, în raport cu variațiunile timpului, se 
fac regulat de acest. Institut pentru S. W. lusiei. 

  

(1) Există un resoă "de stațiuni meteorologice în tote guver- . 
nămintele, cari depind: de ceea-ce se numesce. Observatorul fisic 
central din Petersburg, care este ataşat pe lângă Academia, de 
sciinţe. - 

Alară de acâsta sunt” Observatorii Meteorologice anexate pe 
lângă Universităţi. de exemplu: la Odesa. 

In fine sunt Staţiunile Meteorologice agricole, dependinte de . 
Ministeriul domeniilor. .
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In acestă. parte a scrierei nâstre, nu ne propunem a 

face o: dare de s&mă statistică asupra economici naţionale - 

ruse, ci numai a pune în reliel o admirabilă organisa- . 

țiune dată administraţiunilor publice de resori, mijlocele . 

întrebuințate. de- acestea, spiritul de metâdă ce ele des- 

lășur, cu care ati ajuns a întemeiă pe base solide, eco- 

nomia publică a Statului, n i 
“ Păceând- acâsta,. 6menii noştri do Stat vor vedea că 

avem numerâse lipsuri în economia statului nostru, că -. 

“cu tâte laudele nâstre n'am dat.până astăgi nică o or. 

ganisaţiune temeinică muncei naţionale, și că n'am înde: 

plinit nici una din -condiţiunile de. progres realisate. în 

Husia, care fac puterea “economică: a acestei țări. - 

Acâsta s'a putut vedei și din cele până-.ăci expuse. : 

Comunicaţiunile ce vom' aveă. a face, în vesortul eco- 

__moniiei naţionale ruse, vor lăsa [ie-cărui om cugelător 

convingerea, că un patriotism luminat a lipsit în con- 

“ducerea mult amăritei nostre țări, şi. că multe mai avem. 

de' făcut pentru a asigură șubredului nostru stat, mer”. 

sul săi înainte. | Ie 

. 

E pi 

“In afară de Germania şi Ungaria, nu cred să există 

stat în lume, în care să se-lucreze cu mai multă- inteli- . 

genţă şi cu mai multă sîrguinţă la- prosperitatea .mate- 

rială a, patriei, ca în Rusia... aa 
7
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craţia Rusă. . n e 
Ea-dateză încă de la Petru cel Mare. “Toţi Tzarii Rusiei. 

"Acestă muncă. patriotică, este tradiţională în auto- 

- cari ai succedat marelui om, fideli -depositari ay înal- 
telor lui. cugetări, prin tâte vicisitudinile timpurilor, i-a 
„continuat. opera. - 7 

“Petru cel Mare, propuindu-şi 'a importă artele şi în-- : 
„dustria în țera lui, a învăţat el însuși tot felul de meş- | 

= teşuguri, -* . " 
Dotat cu un mare genii, sa dus încă de tînăr în 

Occident şi n'a intrat prin Universităţi. ca să înveţe ; ci 
s'a băgat ucenic în ateliere 'şi  șântiere. După co a in- : 

" văţat mai multe meşteşuguri, precum: arta. construc- 
- țiunci batelurilor pentru care a avut o deosebită pasiune, 
„arta d'a fabrică: diferite: piese de maşini, arta d'a gravă 
și. d'a sculptă, arta da pictă,-s'a întors în (ine în patrie. 
“După puţin timp însă, făcu un-noi voiaj în Occident,. 

şi “d'astă-dată se aplică a învăă, sciințele naturale, ana- 
tomia, hirurgia,: mecânica, nautica, - ete. -Aduse cu sine 
în Rusia, o sumedenie de savanţi şi de artişti şi-o ar- 

“mată de lucrători -meşteşugari Cum. şi maeștri. Făcu să intre în Rusia și nuimer6se 'tamazlâcuri de vite de rasă „streină. 

e Alegerea miniștrilor de resort 

„ Sapucă să creeaze marina, fondâză industria pe me-.. tâde noui de fabricaţiune, pe cari le învățase în Ocei-" dent. Mută capitala Rusiei la Petersburg şi aci se puse a revoluţionă natura ; unind prin canaluri Neva cu Volga, ca să creeze un dehușeii către Occident produselor ruse. „Mai trase şi alte canaluri între lacurile Ladoga şi Onega - până la Arhanghel, ca să p6tă "veni d'acolo direct, ba- telurile la St.-Petersburg.  :-. i - "Rațiunea de Stat a fost țelul lu “Petru: cel Mare, „acestui idol 'el i-a oferit totul în. holocaust ; sănătate, familie și viaţă. 

Rațiunea de Staț formeză şi astăqi sub tînărul Tzar. 
» Nicolae II, resortul activităței guvernului Rus. 

Ne e
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2 + Guvernul autocrat nu neglijeză: nimic pentru: ca im= 

- “periul Rus, imens în teritoriă; să devie puternic și prin 

cea mal înaltă civilisațiune. . ci a 

" „De şi suveran autocrat într'o: ţară oligarhică ;- Tzarul. 

“mu: chiamă -la guvern, de cât Gmeniy. cei mai capabilii” - 
„__dii.nobilimea instruită și muncitore.: , îi: 

**î:+ Un ministru și ori-ce împiegat' superior, nu se. nu-- 
: mesce graţie favorei, el.trebue.:să::se fi distins -prin 

sciință şi zel în funcţii mar.inferidre, un -lung şir de”. .. 
ani. Iată de ce principiul autocrației în Rusia, este o- 

biectul uriui prolund respect: ea 
Afară: de Ministrul Domeniilor, d.. Xermolofi, despre . 

“ale cărui merite -sciinţifice. am vorbit - dejă, ași, puteă. 
"cită pe Ministrul - coniunicaţiunilor,. Prințul Mihail. Iil- : 

“Kofi. Până a ajunge Ministrul acestui departament, a 

"servit la căile ferate din Statele-Unite, într'o..luncţiune - 

“secundară, şi. când, â venit în Rusia. s'a ângajat tot în 

'administraţiunea căilor ferate, luând-o slujbă modestă 'şi 

a urcat ajol gradaţ tote treptele:erarhice, aşă că.c o so-- 

- mitate în.ramura- căilor ferate, căreia tâtă suflarea tech- 

„nică se închină. E a 

7 

„Cum 'sârta ministrului: în Rusia depinde „numai de... 

 "Pzar,:el-stă un timp, îndelungat în capul alacerilor pu-: - 

* Wlice şi are prin urmare, timpul -a concepe, a studiă;.a . 

prepara proiectele sale de. lucrări, şi a le execută singur. 

_Familiar cu personalul săi, căci. după cum am ară- 

tat. nisce raporturi cu totul patriarhale există între.Mi-.: .. 

„nistru şi subalternii săi,-el scie . dinainte natură şi în-. 

- “tinderea- concursului ce pâte ascepta de -la fie-care: 1... 

Adesea şefii: de servicii, se pomenesc cu Ministru prin 
„> cancelarie, fără să se anunţe, şi se. întreţine,nu numai” 

"că dînşii-dat până și cu şefii de .birouri asupra. lucră-. . 

vilor. Dejaci 'câtă .ardâre pentru “impiegaţi, căci sciti că 

-- ministru îi “cunâsce și a.avut ocasiuneă a-i: apreciă. *" 
“Un exeinplu de - Ministru. în. România; cu aşa admi- 

vabile deprinderi, pe cât de patriarhale -pe atât-și de 
democratice, n'am avut. de cât: pe lon. Brătianu, şi pot - 

_ să die că lon Brătianu întrun grad și mai înalt, căci 

rr 
CER 

...
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el nu intra numai prin cancelarii, el nu pregetă să facă 
sute de chilometre cu calea ferată și alte sute de. chi- 
lometre cu trăsura, până Ja punctul unei lucrări mai 
importante, unde te _pomeneai pe neasceptate-cu dinsul 
în spinare, ca să-ţi inspecteze cu de-amănuntul lucrarea * 
cu care erai însărcinat, şi să te însufleţescă la lucru. 
“. La strângerea de mână -a lui lon Brătianu cu cu-: 
vintele: Constat cu Vucurie în d-ta, focul sacru ul dalo- 
viei; simţiai 'că ţi se înalță inima, înţelegeai că -ai o 
părticică de făcut.la mărirea ţărei, te simţeai mărit şi 

. îndoeai şi muncă și devotament;- pentru că : scial 'că e 
un om.mare care veghează. asupra ta şi care scie să 
te aprecieze: era Ion Brătianu, care nu dormia pe fo- - 

„„- toliul lui, ca unii miniştri de astădi, puși la index de 
la tribuna Parlamentului. . e i 
Cine .a servit sub Ion. Brătianu, pâte apreciă cât en- 

'“tusiasm era atunci în munca fie-căruiă, și câtă apatie 
"eşte astădi, în epoca de depresiune în :care trăim: - 

- * 

„- Ministerele de resort economic, 

„_ Ceea:ce bate la ochi, când îmbrăţișeză cine-va o mis- 
care de progres în Rusia, este organisaţiunea. 
“„Qri, organisaţiunea pentru un popor, este 'puterea și 

„vitalitatea ; în vreme ce defectul de organisaţiune, este 
„slăbiciunea şi câte odată descompunerea şi mârtea. 

„. Impulsiunea 'mișcărei economice este dată în Rusia 
“ prin-trei mari administraţiuni. publice formând trei imi 
nistere : - Ministerul de finanțe, ministerul de domenii și 
agricultură -şi ministerul căilor de comunicaţiune. "* 

- Ministeiul 'de finanţe coprinde.. întrînsul şi departa- 
„mentul: comerţului şi industriei, cum și administraţiunea 
comercială a câilor. ferate.  - a i 
Ministerul de finanţe în Rusia cnncentreză dar, tâte 

resorturile cari pot influență prosperitatea economică 
a ţării ; prin stabilirea: de imposite: echilibrate în mod 
Va nu compromite prosperitatea industrială, prin taxe 
vamale protectâre și prin: o manipulare de tarile de: 

= 
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transport care să desvolte producţiuniea şi să-l. asigure 

debușeuri cât de mari. Sa e 

Ar fi o cestiune de studiat la noi şi de cel mai vită 

interes pentru desvoltarea economică a “ţării, atât de 

"răi înţelâsă și deservită de administraţiunea căilor ferate, 

ca serviciul comercial, care n'are nimic a face cu tech- - 

nica artei, să fie alipit la Ministerul Domeniilor, co- 

merciului şi industriei, şi: să devie aci un factor de 

progres al economiei naţionale. - 

Ministeriul de Domenii) și agricultură al. Rusiek presi- 

_d&ză la tot coipâte face progresul agriculturei şi in-- 

dustriei, înființând și desvoltând.instituţiuni de cultură 

specială şi întreprinzend studiul și: căutarea tuturor re- 

surselor de.care-are nevoe industria naţională rusă. 

In fine,. Ministerul de. comunicuţiună are. în “grijă . sa 

construcţia canalurilor de comunicaţiuni între rîuri pentru. 

a evita transbordamentele produselor naţionaie, și con-" 

strucţia căilor ferate la tote punctele, unde sunt. pro- 

duse de dat industriei pentru a le deschide debușeuri 

facile ; căci dacă în statele cu o: veche civilisaţiune, 

căile ferate când s'ait înfiinţat, ati găsit o industrie pros-... 

peră, în Rusia ca şi la: noi în ţară, trebue :ca căile fe- 

rate să creeze industria. i i 

“Este fârte interesant pentru noi da ne opri cu 6re- 

care desvoltări asupra activităţei desfăşurată de fie-care din 

- aceste trei Ministere în Rusia pentru propășirea econo- 

miei naționale ; ceca-ce o'vom.face. în capitole speciale.
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ss Spiritul de metodă, 

i . . - 

-... Activitatea acestui minister de'aprâpe'un secol, a avut 
- pururea de obiect nu numai d'a înlesni prin multiplele .  - 
“sale. resorturi, debușeuri 'cât"de mari, producţiunei agri- 
cole. ruse, dar și a întemeia o : industrie naţională, ca- 

“ pabilă d'a produce mai tâte materiile industriale procu:.. 
vate din străinătate, reservându-i furnitura tuturor pro- | 
duselor şi fabricatelor, neceşare Statului și particulărilor. 
_ In acâstă silință patriotică, ministerul-.de finanţe rus. 
a desvelit un: spirit de “metodă demn de admirat, cu. . 
care a ajuns nu numai la prosperitatea industtici și co- 

_merciului, dar şi la prosperitatea financiară a Statului. 
- "Acest spirit de metodă s'ar putea resumă ast-fel: la 

“început” când industria extractivă este embrionară, a, lăsă 
materiile prime să intre fără vamă şi.a protege obiectele - 

. Jabricate înăuntru ţărei, a. taxă, ușor la frontieră materiile 
prime- când -industria extractivă a început a eși din faşă, -.. 

iar când d prins rădăcină producţiunea - nateriă. prime, u. 
-taaă vidicut la" vastă. aceste produse cum. şi fabricalele lor. - 
2. Acâsta a fost şi este politica vamală a Rusiei... .. | 
». Politica tarifală a căilor: ferate, care este tot în mâinele 

„acestui minister, după :cum am arătat dejă, secondeză. 
prin O manipulare de tarife fârte : reduse şi bine. echi- 
librate,. circulaţiunea produselor. naționale, căutând a e- 

.. . 
. o. ." . !



galisă într un așă. mare imperiti: şi dilerenciajiunile pro-: 
Xenind din situaţiuinea geografică “a „diferitelor „puncte 
de producţiune, Tarifele de: transport în.Rusia, n'a atâț: 
în vedere fiscalitatea, cât a stimulă industria extractivă - 
și a înlesni desfacerea-productelor.. .. 

Impositele industriale asemenea sunt asedate « cu u dhultăi” 
măsură şi nu se stabilesc a asupra materiilor:fabricate, de. 
cât când acestea s'au eftenit. în. concurenţă, Cu modui - 
acesta şi veniturile tesaurului. ati mers „prosperând. 

Acest admirabil regim protector; este complectat prin 
“sistemul de comande;- după care Statul; provinciile și: 
„comunele pentru: trebuinţele lor, sunt “obligate a se a-. ” 
provisionă cu produse naţionale. 

a 

Acest regim protector s'a accentuat mai. cu a semnă, după i 
““resbelul Crimeel.” 

„ Inainte de. acest resbel, Rusia: “nu "era: cunoscută: de 
cât ca! țară “eminamente agricolă, iar industria, o curată a 
ficţiune. -- | - 

Astă-(i Rusia este“ de nerecunosotit ; "este o tară: in. 
dustrială în t6tă puterea . cuvîntului, care' se pote mă-. . . 
sură deşi. tînără, cu cele mai puternice Şi vechi State . 

: industri ale.. 

. Lp actori av uţiet. publice. 

Aprope - nimic - nu lipsesce lusiei, din ceea-ce e păte 
face şi asioură și în viitor prosperitatea - sa economică. -" 

| “Factorii. cart fac "bogăţia unui Stat: “natură, lucrători. : 
capital, -spirit de. asociaţiune, mai toți îi “vin în ajutor. 
Aatura. — Afară de întinsul sol- fertil .al teherhezoe- 

mului, acoperit în unele regiuni. cu colosale .păduri, . 
” „Rusia cuprinde avute. zăcăminte minerale :de: :aur,.ar-- 

gint,-platină, fer, aramă, pietie prețiose, sare, mercur. 
manganez, “zinc, "sulf, cărbuni. de piatră, păcură « etc. 

'Trebue să menţionăm și fosforita, presenţei c căreia, dă: | 
" toresce pămîntul negru £ arabil fertilitatea sa, şi. care for- 
'meză „zăcăminte întinse - în “Rusia - mieridionială. „Acest 
“prețios mineral va „ajută: întrun. viitor: apropiat la: 

„ bunătiţirea solulul: si la prosperitatea” agricolă, ” Să „i 
DE ga 

. - . pa . -.
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Pentru a:da .0 idee despre acestă avuţie minerală 

pusă în exploatare, resumăm aci în tabloi întrega pro- 

ducţiune a -anului 1894 cu val6rea ei respectivă. Ea pe 

_an-ce merge . progreseză ;- aşă în 1891 a fost cu 7 la 

sută mai mult de cât în 1893, iar în 189%3-cu 6 la 

--sută- mai mult de cât în 1892:.. e 

  

  
  

  

  

a 1894. 
NATURA [Exploatarea în! Valorea în ; 
a n puduri = |. ruble po 

Auro... | 262 o5,2s8 000 

Argint e cc... | "47îi. . : 503,000 

“Platin e so... . - - 818] * : 2,226,000] - 

: Plumb... RED Da 45,367 '- - . 90,000, 

Aramă, 1 e es 880,218|. 3,302,000, 
Vine. e... 3 | . . 806,118] * 918,339; 

Stannum. , . „94 3,600 

“Mercur > sie i |. 11,965) 383,000! 
Fontă . . se... + |  81,3147,077/ . 55,500,000j| 

- „]| Manganez . . . ..- 14,863,198 1,227,000, 

__ | Per cromat. . . --» _460,138] - 46,900 

Pyrită cc... 1,908,878]. ” - 120,000, 
Cobalt 557 

_Î| Cârbuni sninerali: : |. 534,941,129] 28,684,000, 
- || Nartă (păcură) . - 2 | 315,113,0n0] .. 9,292,000, 

Sare, ... o... .. 82,675,105| -. 4,308,000; 

  
Asfalt - 2. 2, | 980,120] * 141,056: 
Ki 239273] —:- | 
Graphită cc... PR — E: — | . 

Asbest, e e |: : 34,827]. 8,600) 
Sulf e o | 90 0-45 
Sare Glauber .. . :| :. 245,067|.. . 72,000! 
Pămint deporcel. |” :172,634 . 76,000! 
Fosforită «e... 21| 8891201 719200;           e | 160,055,610, 

„+ Lucrătorii ruși:se formeză în -eontact-cu lucrătorii . 
străini şi vor ajungea se transformă ast-fel ca cu tim- 
pul să piardă nostalgia.satului lor de origină. Un.avan- . 
tagiu ce presintă. acest important factor al industriei,



este că în Rusia-sunt plătiți aprope.pe jumătate ca în 
ţrile occidentale. - Ei E 
Capitalul. — Nici capitalurile nu i-a lipsit Rusici, căci | 

fondurile nobililor. provenite din răscumpărarea pămin-. 
turilor, cedate ţăranilor la. 1861, ai lost puse în. mare 
parte în industrie, şi nobilii deveniră, cum (ice francezul, 
malgres euz. industriali, pentru cea mai mare parte; și 
ast-fel s'a format sîimburele 'unci burgezii industriale no- 
hilitare. o e A 

Imprejurul acestui simbure industrial, ;s'a închegat 
apoi o masă de negocianţi bogaţi și se constitui cu 
timpul o clasă industrială, a cărei proponderanţă crescii 
în detrimentul clasei nobile. . . a 

“O idee asupra. desvoltării ce luă clasa industrială, 
ne presintă faptul că de unde capitalul.-societăţilor cu - 
acţiuni, abiă se ridică. înainte de resboiul. Crimeei, la 
500 milione franci, ajunge după răsboiul din urmă Ruso- 
Ture la aprâpe * miliarde. Mae 
Nu'trebuc să no ascunderă. că acest capital nu. este 

întreg indigen; sunt şi capitaluri. streine, pote. chiar” 
covirşitâre, cară iii început a se îngrămădi în industria - 
rusă sul garanţia legilor celor mai bine făcute pentru 
a le inspiră încredere. - E RE 

Clasa industrială 'deveni aşă de puternică în Rusia, 
că ajunge a câştigă tâtă presa rusă, și la un moment: 
dat nu se sfii a cere guvernului ca să fie representată 

în ministeriul de finanţe, prin un consiliti:al comerţului 
și industriei. Negreşit că întrun stat autocrat ca” Rusia, 

- ascinenea camere elective nu se împac cu. regimul ci 
de guvernămînt. Cu tâte acestea. s'a dat satisfacţiune . 

în măsura posibilă, instituind. în minister o comisiune 
specială, care se ocupă cu studiul. tuturor.nevoilor ur- 

gente ale industriei şi comerciului.. - 

Spiritul de asociațiune, acâstă pârghie puternică a in! 

duștriei, a putut luă ușor desvoltare în Rusia, unde pro- 
prietatea mică nu este lasată că la noi pe individualism, Ş 

- ci. pe colectivism, cum am arătat'o -dejă în regimul ni- 
rului. DR a Ei



  

E interdsant să. vedoin, « cum > politica. economică rusă 
cu. spiritul ci de metodă mai sus arătat; s'a. âplieat- a 

. „înfiinţa și "protege principalele industrii: Da 
[ . .. i ee 

„Aplicare a: stână proteeționist 4-2 

tă IL D. In industriile miniere, și metalurgice. 

“Tarital: înființat ia 1877 piin care se modifică în  îndd 
„şi mai acecentuat protecţionist: tariful de Ia 1857, a fost 

7 „aprope prohibitiv penţru “cărbuni. şi- fontă. 
>." Rusia, cu -avutele, sale” zăcăminte de fier şi: cu în: 

, tinsele sale deposite. “de' cărbuni minerali, “plătise- străi- 
„ mătăţei, în” interval. de 20 ani, aprâpe un "miliard ȘI ju: 

. 

„mătate pentru cărbunii şi. fonta ce: importase,- și ajun. - 
sese. şi. într'o. depticiare. considerabilă cu. “moniâda sa d6.... 

„hârtie, căci rubla” eră' cotată. la'2. fr. 25. Ea 'tasă prin 
:- noul” tarif în. mod. ridicat -aceste,. articole,. ş şi exigiă în. ae. 

„„Selaş, timp. plata drepturilor vamale în. aur... - " 
La "1881 „tarilul vamal: lu mărit cu 10 la șută, - ăn 

: 1885. cu” 20 la sută, ?. Pa 
"In timpul. acesta desvoltă și; o” aclivițate febrilă : în 

construcțiuriea de.căl. ferate pe lâ principalele! localităţi 
„unde se exploata ferul şi: cărburiii, -pentru ca. materia - 
"primă să ajungă cât de eftin la! usine. ? -- a 

 -, Sistemul: câinandelor—Acordând concesiunile. de, ci fe- 
râte, guvernul înduragiă industria metalurgică “prin co- 

„+ mande; obligând”.pe. concesionari a, comandă la usinele N 
i : din eră fabricarea raliurilor și locomotivelor, . -: 

:- Dăm ca. exemplu de: mare: însemnătate în orientarea 
acestor politice economice, faptul următor: . ** - : - 

Rusia! execuţând” drumul «de- fer _transiberian; a căl.: 
culat că pe lângă” un..materiat . “considerabil. de șine A? 

„> trebua pesto” 8000: '16comptive. E a - 
Cui s'a cunoscuț. nevoia unei. aȘĂ însemnate fobii 

„caţiuni, fabricele americane e ai făcut. „oferte- oite -avanta- 

  

„(0 La Russie tromize sociale par "de esta ade. - 

-
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gidse. 'Tâte ofertele ati fost respinse, căci condiţiunea im- . 
pusă de Ministeriul. de finance, conform regimului -eco- - 
nomie adoptat, eră ca totul să se execute în Rusia: .. 

La noi direcţiunea ciilor ferate, şi cu dînsa şi guver-. 
nanţii noştri, ar fi considerat o asemenea politică. eco- ----- 

mai eftin. - . E 
In Rusia unde politica economică are vederi a tot. 

imbrăţişătâre, vederi de viitor, s'a zis: Voiă plăti șineie - 

şi locomotivele mai” scump, dar ţera va culege cu timpul 
fructul direct saă indirect al. usinelor ce. se tor ridică. 

Mai multe usinc începură a se înfiinţă, atrase de aşă” 

mare comandă, între care usina ruso-belgiană cu capital 
de opt miliâne de ruble. : .. De i 
- Un resultat favorabil al acestei politice a fost-că sta- 
bilindu se multe vsine, a început concurenţa şi preţul 
fontei s'a scădut considerabil: 

De sigur că atunci când preţul ferului va ajunge 

destul de jos, drepturile protectore se vor scădeă mult, 
pâte chiar vor dispare pentru. a întronă idealul - eco- 
nomic: liberul schimb. - . : RE 

“Tesaurul a câșticrat și el din aplicarea acestui: sistem 
din drepturile vamale stabilite. PE 

Incasările vamale care în 1886 erati numai de 72 
milisno ruble s'ati ridicat în 1896, după: 10 ani, la 173 
miline. : - * | .- 5 
'Pesaurul a profitat asemenea de taxele ce a început 

a percepe fără mari anovoinţe din o industrie înfloritore: 
Producţiunea fontei a luat avânt considerabil sub acest 

regim, din 28 miline puduri în 1881, a ajuns .la 56 - 
milisne în 1890 şi astă-di e aprope de 90 milione... 

Sistemul tarifa» al căilor ferate. — Politica tarifară a 
administraţiunei comerciale a căilor ferate, fiind în mâ- 
nele aceluiași Minister, a fost aplicată în mod ast-fel 
ca usinele metalurgice să fie silite a se r&spândi- peste 
tot imperiul în vecinătatea minelor, căci și-a dis:. O 
usină saii două. mai. mult. în jurul marelor. orașe indus- 

tiiale ar fi o simplă unitate, care Sar adăogă altora fără 

a fi băgată în stemă în economia ' națională, pe când în 

nomică o utopie, şi ar fi comandat în streinătate: fiind 

po
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- părţile imperiului, unde nu existe industrie, o usină este 

un sâmbure de activitate industrială, împrejurul căreiă sai 

stabili şi alte' industrii și ar ajunge ca tute împreună să 

creeze o .vicță industriulă şi comercială. 

Cu -acest sistem Rusia a.ajuns să fie în mare parte 

acoperită d'a lungul căilor ferate cu usine și ateliere, 

după cum am avut ocasiunca a constată în tot trajeul . 

nostru... * E - . 

>) In Industriile agricole: 

„abricele de sahăr.—Asupra acestor fabrice am mai 
întreţinut” pe cititor în trajeul de la Rosnov la Peters 

burg. Ne rămâne însă a arătă. modul cum s'a exersat 
politica economică rusă în timpul desvoltării lor. 
““ Importanţa relativă a acestei industrii în Nusia, pentru 

a o apreciă, este destul a spune că beneficiile ci re- 

presintă 9 la' sută din tte beneficiile industriale și co- 
merciale realisate în Rusia. e 

Dividendele lor însă represintă 5, 10.și 20 la suti 
“al: capitalului. a is e 

„ Protecţiunea de care sa bucurat în Rusia le-a lăcut 

să devie forte bine utilate; forte prospere și forte pu- 
ternice. Sa a a 
„O aşă mare pretecţiune însă a avut son contre coup ; 

o instalaţiune de prea multe fabrică, cari at ajuns la un 
exces de producţiune peste trebuinţele consumaţiunei 
intorne,; ast-lel că usinele at fost nevoite să vîndă ex- 
cedentul cti perdere peste frontieră, perdere care însă 
eră acoperită tot de clientela naţională prin scumpirea 
zahărului. . 
„Ministeriul de finanţe rus animat de aceeași solicitu-” 

dine- pentru labrici ca: şi: pentru consumatori, s'a gândit - 
-că dacă ar scădeă taritul pentru a face să se. eftinâscă. 

zahărul, ar expune fabricele indigene la concurența fa- 
bricelor. străine şi ar agravă situațiunea lor, și a ajuns 

„la: soluțiunea să importeze statul zahăr din străinătate, 
vindindu-l „cu un preţ hotărât în fie-care localitate, și . 
realisând şi un beneficii de aprope 2 ruble pe pud..
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: De altă parte și-a dis: De dre-ce fabricele ași limi- 

tiză ele însăși producțiunea, pentru a mut, fi silite a vinde 

excesul: cu perdere -pesle frontieră; nu toiil mai încuragic 

ccportațiunea cu acordare de prime, căci na e nici rațional 

să dai striinuluă zahăr cât de eftin :cu punga statului.  - 

“Tată dar ce .metodă raţională urmată: și chiar : în 

chestia crizei zaharine. e 

e z „| . - . y 

Intoreându-mă -acum la” fabricile nostre de zahăr, me 

întreb fără să-mi găsesc o explicaţie plausibilă : Ce a 

făcut pe guvernul Român să acorde celei dintâiii -fa-. 

brică de zahăr înființată la Sascut, primă de exportaţiune, 

pe cât timp acestă fabrică nu „eră în stare să :satisfacă 

consumaţiunea naţională cu producţiunea. ei ? A 

Ce a făcut pe guvernul omân, acum de curind a 

„acordă acelaşi avantagiii viitârelor fabrici? e. 

„Care e acea rațiune de stat care dicteză să stimulăm, 

fabricele la export'cu budgetul ţării ? . Po 

"Cu alte cuvinte, cuni sa dis în Rusia, să dăm străi- . 

'nilor zahăr cât de eltin cu punga ţării,pe cât timp ele 

nu sai împiciorogat bine pentru consumaţiunea internă? 

Un asemenea sistem de proteeţiune nu-l aprob, pentru - 

că nu-l pot pătrunde în. binefacerile ce ar putea aduce. . 

ceonomii naţionale. -". Iza 2 . > 

po 
| i , 

pn K ” : 

Industria “Vumbăcului este veche în Rusia. De mai 

multe sute de ani este ea care îmbracă poporul. . Fa a 

“luat nascere în guvernămintele “Moscovei şi Vladimi- . 

rului, unde se lucra cu fire aduse din Englitera. | 

Drepturile protectâre au isbit considerabil - obiectele 

manufacturate din bumbac. Ele” plătesc la intrare pentru 

100 ler. de:la 105—140.fr. Bumbacul brut chiar, nu. . 

este scutit. El plătesce 40 tr. la. 100 -kgr. A 

Cu modul acesta, de unde acum 40 ani Rusia .nu 

poseda de cât 43 usine, astădi' sunt peste - 500 -usine 

cari produc marfă în valore de peste 700 milisne de franci. .



„orice alt Stat european. 
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_-:Desvoltarea' industriei. bumbacului a luat în Rusia 
-* proporţiuni considerabile, necunoscute în alte State ; așă 

pe când în intervalul de la 1870—91, numărul broșelor 
în Europa, Indii şi America a crescut cu 22'la sută," 
în Rusia în acelaşi interval,-a crescut cu 100 la sută, 
așă că Rusia a ajuns a aveă mar multe broşe de cât .: 

__* Acestă. desvoltare' a industriei de bumbac a creat 
cultura bumbacului, căreia "i este 'rescrvată un splen- 
did viitor. N a - 

Acum, cum dice Longovoy: «liste posibil ca acâstă 
protecțiune să [i obligat pe consumatori a face sacri- 
ficii pentru manufacturarii Ruși, dar aceste: sacrificii 

„sunt fără îndoială compensate prin câștigul evident al 
industriilor. indigene. Articolele. de bumbac lăbricate, 

„. nu. sunt obiecte de lux, dar de prima necesitate». 
Fabricaţiunea acestor articole dă mari salarii locui- 

„torilor ; lucrul de mână formând marea . parte a chel- 
tuelilor de” producţiune, care se urcă la 40 miliâne.: 

Bumbacul ce se cultivă în -Rusia; nefiind suficient a 
îndestula trebuințele comerţului, care se urcă la 12 
miliâne puduri, reusesce a intra în Rusia în stare brută, 
cu t6te drepturile :protectâre, pentru S milisne puduri, 

“adică pentru'o._valâre de 80 milione ruble. 'Transfor- 
marea în articole comereiale prin usinele ruse "i mă- 
resce -val6rea la 250 mili6ne ruble, care ar fi trecut 
peste frontieră, de nu s'ar fi lucrat în ţeră' bumbacul 
brut importat. N N a 
Industria cânepei e încă de mult, ca şi la noi, o în-: 

dustrie mai mult domestică. Prin drepturi protectore.. 
„atinge astădi o producţiune anuală de 8 milisne puduri. 

Industria înuluă întrebuinţeză ca şi acea a bumba- 
cului aprâpe 12 milisna puduri. Dar acâstă industrie 
ate o tendinţă cu totul contrarie aceleia a bumbacului, 
căci pe când bumbacul vine brut și este lucrat în Rusia 

„ mal mult pentru .trebuinţele pieţci interne, inul servă 
la fabricarea articolelor mult mai. scumpe, cu aprope 
intreit preţ, care nu:'se pot desface în Rusia; de acio
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perdere pentru economiă rusă, în raport cu ceea-ce. nu 
se pâte lucra îni ţară. i, | 

De aceea încă din timpul lui Petru cel Mare, acestă 

industrie a atras solicitudinea guvernelor, primind chiar 

"o subvenţiune. Maşinile la început fiind primitive şi ne: 

putând a se importă din Anglia; acestă țră importa 

înul rus și "1 lucra cu avantagiii. Un frances Girard, a . 
introdus în Rusia. sistomele perfecţionate, prin mijlocul 

cărora s'a putut lucră cu mari beneficii. | 
Recolta de in a întregului imperii se urcă-la 15 

milisne puduri, din care 11: miliâne sunt exportate, iar 

restul de 7 miliâne puduri se lucrâză în “ţeră. Sunt 

astădi 213 usine producând o valore de 58 'mili6ne 

ruble în articole lucrate; Rusia a ajuns a ocupă al 2-lea 

rang în Europa, în acâstă industrie. - St 
Sistemul de taxare: vamală tot-deauna raţional, aci in 

sens invers de ce a lăcut pentru bumbac, n'a mai pus - 

drepturi protectâre la importul ţesăturilor, căci se pro- 

duce peste “trebuinţă în ţeră. „ o 
Industria lânel a fost şi dînsa îngrijită încă de la Petru 

ce] Mare prin subvenţiuni şi prin comande: pentru tre- 

buinţele Statului. Acestă, industrie cuprinde astădi 580.000 
broşe şi 35.000 răsboe. - o IC IE 

Materia primă este produsă în Rusia de berbeci in- 
fantados şi indigeni. - Ia | PIPI | 

Dărăcirile-pentru o causă „sai alta, nu sunt îndestu- 
lătore d'a alimentă ţesătoriile şi se introduce multă lână 

: dărăcită străină, înlesnită fiind prin 0 taxă moderată... . 

Şi aci acceaşi preocupaţiune d'a nu aruncă peste - 
irontieră banul țării. | SI SE 

Ministerul de finanţe 'şi-a dis: fesătoriile ruse 21p01- 

tând 97.000 pudură 'dărăcite, ai dat -92,000 puduri de 
fre, cu o taldre aproximativă de 6- milione. Graţie îm 
portațiuiei lânei dărăcite, importaţiunea firului s'a micșorat 
şi 7,600,000' ruble ai rămas a fructifică: în Imperiă. A”... 
câtă sumă, dacă am fi pus -prea mari drepturi de vam 

asupro lânei dărăcite, a» fi plătit munca țesătoriilor străine. 
Industria alcoolurilor, presintă interes în Rusia prin 

reglementaţiunea sa specială şi prin sistemul de . pro- 
-s .
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cedare în 'acâstă reglementaţiune.: In afară de cereale : 
. grâu, porumb, secară, ovăz, se mai întrebuinţeză și car- 
“tofii. Sunt 2,000 fabrici din care 582 cu extractori în 
lemn și cu aburi, iar cu 1,304 extractori metalici cu înaltă 

“presiune, E e 
: Incă de la 1885 legile cari ai reglementat vîndarea 
aleoolurilor n'aă atât un scop fiscal cât un scop social, 
urmărind inteniperența. i IE 
”. Legea din 1885 opresce cu totul vinderea: țuicei în 

" detaliii unde nu se servă mâncare. Spirtâsele din contră 
„se servă cu paharul în restaurante sait tractire.- 

In debitele de b&uturi, alcoolul nu se pâte vinde de 
cât în stiele închise și precauţiuni speciale previn Irauda. 

Alcoolul dejă isbit de acsise, sai drept de fabrica- 
“ţiune, plătesce asemenea un drept de consumaţiune. 

„Ce sa întâmplat ? Accstă lege care tindeă a face să 
„se stârpâscă beţia, n'a dat resultatele prevtdute. ' 

Aceia cari au micșorat consumaţiunea ai fost meni 
- sobri, cari. mai hine aă renunţat d'a mai. bea; de cât 
„să se ducă la restaurant, sai. să cumpere o butelie în- | 
tregă la un: debitant. - DI | 

„ * Beţivii însă n'a 'scădut măsura, căci .la tractir cu o 
porţie- de mâncare de 5 lapeici înaintea lor, beaiă t6tă. 
diua. Ast-fel că . Ministrul s'a vădut în imposibilitate d'a 
combate beţia cu tâtă perderea pentru fise. -  - 
» Sa recurs în 1895 la monopol în 'ce-privesce numa! 
vinderea productelor alcoolice, lăsând iabricaţiunea li-: 
beră, reglementând'o însă în privinţă cuantumului pro- - 
ducţiunei şi preţului vîndărei. - 

. Vindarea în, detaliii se face. de către debitanţi, nu-: 
„iţi de minister, sai în tractire. Tractirele nu pot vinde | 
„de: cât in! butelii 'pecetluite,. cu preţul: fixat. - ae 

| Restauratorii: în orașe pot vinde cu paharul cu ori-ce-: 
preț ar. voi,  - a a . Sistemul monopolului însă, nu s'a aplicat de cât ca | 
titlu de incercare în 4 guvernăminte : Perm,.Ufa, Oren- - “burg şi Samara. a ae 

Acestă măsură, releveză aplicarea “politiceă experimen-- fule, preconisată de J. B. Sav. - | î 
x



107 A 

Metoda experimentală pe care un om.de 'sciință oa 

plică în studiul fenomenelor corpurilor brute, se aplică 

astă-Qi de 6conomistii luminaţi și în studiul fenomene: 

lor sociale și econcmice. i 

Acestă metodă consistă în a experimenta mai întâi 

- în mic, ceea ce voesci a aplică în mare, căci aşă mai” 

bine poţi să-ți dai compt de &re:cari împerfecţiuni' ale - 

sistemului lâră să sdruncini economia socială ; cum se 

întimplă adesea cu misurile generale luate în” mod 

brusc, : E a 

3) Iu industria domestică şi a breslelor. 

Aceste industrii indică în fie-care ţâră gradul de'cul: 

tură întectuală. In produsele lor, se afirmă geniul spe- 

cial al -unei naţiuni și facultăţile sale: creatrice.. 

Ca în tot-Vauna marea industrie instalându-se cu 

mijloce mai. perlecţionate, a putut: produce mai bine şi 

mai eltin, ast-fel că a pus ică, colo, pe.năicul industriaș - 

în imposibilitate de a 'şi mai continuă meseria. 

In multe industrii însă, industria. domestică trăesce 

pe lângă fabrici, care i dă. de lucru. „Așa, în. fabricele 

de ţesătorii de la Moscova peste 80 la sută din pro- 

dusele fabricate.se lac cu resbâele şi. rotele de tors ale 

industriei domestice. . at ăi E 

“Meseziaşii prefer a munci pe la casele . lor, comen- 

dile ce ]i- se dai de fabrici, ca să nu părăsessă munca .. 

câmpului. .. SR A 
Industria casnică, îmbrăţiseză ramurele cele mai di- 

verse: ferăria, cuţităria, alămăria, ţesătoria,. olăria, etc, 

Asiduitatea la muncă a ţăranului rus în unele co- .. 

mune, este: adesea dincolo de totă lauda. E lucru de 

- notat, că acolo unde solul e mai ingrat,. ţăranul mai 

muncitor și mai industrial; așa că se adeveresce. dică- 

târea nu. mai sciti:a -cărui cugetător că: Dumnedeă a mă- 

surat fortele materiale şi intelectuale ale unită -popor după 

dificultățile solului... - | 
ăranii“sunt şi forte îndemănatici “și îndată ce un 

meșteşue nu mal e lucrativ, rece, repede la altul.
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Chiar în ramura metalurgică, sunt f&rle îndemănâ- 

tici.. Cu tote marile turnătorii de clopote, ei tot pot a 
a continuă vechea fabricaţiune a micilor clopote. 

In utensilele.de aramă, mai cu s6mă în samorare, in- 
dustiia' sătescă ocupă un -rang însemnat. In guvernă- 
mântul 'Toula fabricaţiunea ţărănescă a samovarelor se 

- urcă la-o valore de 3.mili6ne ruble. o 
„In guvernământul Novgorod, cuele cari se fabricait 
cu mâna ai dispărut, dar cucle' de corăbii-se fac -tot 

2 de industria țărănâscă, * OO. 0 „. 
„__ Cuţităria, care cuprinde armele albe, apărţine bres- 

“lelor în guvernământul Nijui-Novgorod. In acestă mică 
industrie e de admirat divisiunea muncei; un lucrator 
„topesce -alama, un altul o poleesce şi o ascute; alții fac 
mânerele, ete, .. - ic . - 
“Lăcătușeria mai tâtă este în mânele industriei do-. 

mestice țăirănesci, _ | 
„Acdstă întregă industrie trăesce nu numa! din coman- 

dele- fabricelor, în vecinătatea” cărora unele din cole se "află stabilite, dar. şi din comandele importante pe cuvă le 
face administrațiunile de. Stat. a



în i SME i 

n: - MINISTERUL, DOMENIILOR: îi | e 
. “a. 

0 “ocire o asupra aigaisațiuinit şi: aetivițăir sale. E 

“Am. “vădut. că Ministeriul de Binanţe în Rusia exer-! Ă 
“s6ză un-rol de adevărată protecțiune asupra agriculturei -. 
şi industriei; naţională : prin . tarite - vamale ear 

„prin tarife” de trânsport minimale pe căile “ferate. Po 
- - produsele naţionale și. prin comânde. exclusiv resârvate. : 
"acestor produse. în „trebuinţele statului, judeţelor. Și: co-.. 

muneler,. - | 
= Rolul” “Ministerului de: agricultură şi. domonii; î în ifară 

„de administrațiunăa „agricolă: a. moșiilor statului şi tech-. 
o nica, pădurilor : Şi Thirielor, „cari îi.sunt: atașate, se. pâte .- 

, 

resumă. în! trel cuvinte : “a shudiă şi învă și a ajulă s sati, 
„încuragiă Pai 

Nu "mi propun: aci a. expună întrega organisăre și 
activitate a acestui. Minister, „ei numai a o schiță în. prin- 

„ Finalele sale. trăsuri... :-: 
- Studiile sunt întreprinşe.- de! acest; Minister asupra tu- 

- taror resurselor naturale alo. solului; Şi sub: solului, pentru” 
a- amenagiă pe cole dintâi spre € cea. mai „mare iolosinţă: 
a-aariculturei şi industriei, și a „pune: în. valâre” pe cele 
dal doilea prin: exploatate.. A 

- Misiunea educătâre consistă. a. da instrucțiunea. tech- - 
“pică prin  sc6le.. speciale de - diverse grade, a răspândi” 
„cunoscințele sciinţifice și aplicaţiunile lor la agricultură 
„Și i industil prin. publicaţiunt oficiale și particulare: sub- 

- 

- e -. a . . -  
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venţionate, a da buna pildă pentru îmbunătățirile aeri- 
cole prin facerea .studiilor și executarea de lucrări pe 
moșiile “statului prin înfiiriţarea: și „subvenţionarea de 
lerme agricole şi staţiuni agronomice. Misiunea d'a ajută 
și încuragiă consistă mai cu sâmă a secondă sforţărilo 
individuale ale asociaţiunilor în “îmbunătăţirea solului 
prin irigaţiuni şi drenăgiuri cum și în deslacerea co- modă a recoltelor. . E a 

„Cum se vede dar, Ministerul de agricultură: și de do- „menii în Rusia, are în prima linie un caracter sciințifie „şi în a doua- un caracter de ajutorare. 
_„De aceea resortul administrațiunei acestui Minister, stă “Mai cu s6mă în instituțiunea Comitetelor sciințifice speciale de agricultură, de hidraulică agricolă, de geologie, și de ser-. vicii separate. de hidrogeologie cari dirigez studii sciințifice 

„cu caracter practic agricol şi industrial în cestiuni  pri- vitâre la irigațiuni, la drenagiuri, la amenagiamentul a- pelor de băut: în interesul alimentaţiunei orașelor şi sa- „telor, și al apelor minerale în interesul sănătăței publice, -- studii practice geologice pentru cunâscerea solului și sub-solului şi resurselor minerale, pentru tiebuinţele in- * dustriei şi amendamentelor agricole, în care partea di- dactică sciinţilică 'nu este negligiată. * o " În provincii Ministerul de agricultură eşte ajutat în mod : energic de consiliile domeniilor imperiale și de Societăţile” de agricultură. PR a Aceste. consilii. ale domeniilor, aă o radă de acţiune asupra unuia sati mal multor guvernătuiinte, după cum suut “ răspândite “pămînturile corOnei, şi nat numai suprave- gherea acestor domenii, ci supravegherea . aplicațiunci tutor hotărirelor direcțiunii centrale. a „Societăţile de agricultură nu' sunt ca la- noi 0 colec. tivitate de interese inspirate-de interesul: de partid, căci in. Rusia nu-e şi nici nu pâte fi partide; Ele n'ai-alţă „tendinţă de cât a -fi auxiliarele.. guvernului și-se con- stitueso. cu cea mai mare înlesnire - din causa spiritului „de-inițiătivă care e cultivat: după cum: am arătat în-mir.



Prin acţiunea lor aii adus mari servicii_tuturor inte- 
“xeselor agricole în Rusia, pe când Societatea centrală 

de agricultură la roi, n'a dat alte doveqi de activitatea : 
sa, de cât în punga acelora ce:şi-aii încercat norocul. : 

- În jocul de cărți, aprâpe singura sa ocupaţiune.cunoscută. 
Societăţile agricole în. Rusia, 'și susțin activitatea lor 

prin subvenţiunile Ministerului domeniilor și în” mare 
parte prin marea liberalitate a. fondâtorilor. -- 

= 
ze a 

Ministerul agriculturoi” şi. domeniilor mai are sub der 
pendența sa,:0 întregă reţea de ștaţiuni agronomice a-: 
-gricole cari sunt--puse. sub: dependenţa. observatorului 
meteorologic anexat pe lângă: Institutul. agronomie din 
Moscova, care se ocup cu căutările meteorologice cari 
intereseză vieţa practică. - - i 

„Aceste instituţiuni puse în serviciul agriculturei,- sta- 

Dilesc: o legătură strimtă între observatorul din Moscova 
cu staţiunile sale meteorologice şi vicța practică, şi câştie 

„o .mulţime de colaboratori printre agricultorii luminaţi, 
“cari sunt puși în posiţiune. d'a observă și a studiă.. fe- 

nomenele inconstante ale naturci. .  -- DN 
„Un jurnal: popular intitulat A/esagerul meteorologie este 
distribuit agricultorilor aprâpe gratis, pentru a-i. iniţiă 
la interesele meteorologice prin articole sciinţifice po- 
pulare. N Ea | 

Ministerul agriculturei şi Domeniilor are dar o or-" 
ganizațiune ast-lel, ca tâte organele sale să concure la 

„mărirea avuţiei publice şi prin acesta a patriei. 
-: Acolo nu se:vede ca la nol. lipsa de solidaritate între 
diversele servicii, a căror grijă nu e interesul ţsrej,. ci 

„să fie care mai de care autonâme, și acestă lipsă de so: 
lidaritate merge adesea până la refuzul concursului re- 

“ciproc, pentru 'un interes public: Sistemul de anchete, . 
“ necunoscut la noi, care e insă atât de “mult întrebuințat 

în' Statele occidentale, fie din iniţiativa guvernului, fie 
din aceea a - parlamentului,. or! de câte ori o criză econo- 
mică atinge un factor. al „economiei :publice, pentru 2 

cunâsce':faptele esenţiale influente: ce ai putut să dea:



„.. -onrea de cât banii, cari-ţin a'și' a 

  

| nascere, este întrebuințat și în. Rusia. p 
"Și avem ca exemplu: : anchetele agricole de la „1872, 
"1880 şi:1884.”* - i 
e: 

- : Afară de acâsta, Ministerul procede: po fie-care an la 
„constatarea. stărei recoltelor, mercurialelor: ete. și: acesta: 
„se face nu numai. prin organe. administrative, dar. și 
„prin întermediul marilor. projrietari funciari, Ast fel că 

€ 6 la Minister peste 25.000 rapsrte, cari „se. înorămădes 
„se publică în resumat în analele Ministerului.. 

e o mare scară. 

Ministerul se pune adese:oii în raport cu porsânele. . 
speciale: particulare: din provincii, pentru anumite -studii 

„ “cari fac obiectul publicaţiunilor sale oficiăle. Da 
:.. Rusia. în . acâstă “privință a âdoptat sistemul admi-. 

„_nistrativ englez,: după care: guvernul nu trebue a cred 
„totdeauna. fuinejiuni cari ar putea fi. îndeplinite de pârnti- 
o CNO 

- Din acest punct de vedere: Rruișii. ca! și Englezii, de | 
multe -0ri. pentru funcțiuni “cari “aparțin vieţei publice”. 
se „adresez la specialiști, cări ocupându-s6 cu succes 
de afacerile lor” private speciale, -pot să consacreze .0o 
„parte a timpului lor lucrului public. Incă ai grija da -- 

„ deosebi printre: -aceştia, pe 'aceia -cari „visez mai mult." 
trage consideraţiunea 

“publică prin servicii “onorifice aduse țerii. - . A 
* “Cu modul'acesta Ruşii şi Englezii, încuragiând avuţia . : 

„previn corupţiunea: care. emariă adesea, și fac activepe- terenul. progresului,. existenţe .preţiose: cari ar fi fost.ne- 
folositâre, dacă ar fi: rămas nâîntrebuințate. : Câţi Omen! speciali'.nu se găsesc. la noi în provincii. în asemerea condițiuni sociale,. cari ar putea' fi utili în. supravegherea _instituțiunilor locale ale Statului și chiar. 

„în: diferite, studil, făra ca guvernele nâstre să fi- gândit - vr'o dată 'a.le: faca ondrea .unor asemenea însărcinări. ., 
m 

E 3 + 

„+ "Ministerul .rus al. Domeniilor publică: pe fie-care san - -. E a dare de. sâmă: despre activitatea, sa administrativă, în . tote ramurile de resortul stii tocmai. ca în statele. cele"
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mal „democratice : America; Belgia, Franța; pe când la " 
i țâră democratică cum ne numim, cine a vtdut 

vre- ro-oilată o dare de s&mă despre gestiunea Ministerului 
nostru al Domeniilor de la înființarea sa de acum 15 
ani și până astă-qi?. - . 

Publicaţiunile ministeriale se trimit gratis &menilor 
speciali: după exemplul tutor statelor civilisate, cu: ex- 
cepţiune “de al nostru. 
„Nu sa învrednicit. nici un institut sciinţiic de la. 
noi a'mi trimite publicaţiunile sale, pe când primesc: 
publicaţlunile sciinţifice din statele  civilisate streine: 
ale comitetului seologie din Portugalia, ale comitetului 
geologic din Italia, ale institututului meteorologic din 
Odessa ete., și dilele acestea dm primit - publicaţiunile 
institutului geologie din Washington, care "mi-ati îost : 
trimise prin institutul nostru. meteorologic.. . . 

Publicaţiunile institutelor nostre sciinţifice sunt făcute 
„a nu aveă alte onoruri, de cât praful! archivelor. 

Le tâmă a se 'pune la îndemâna omului. de seiinţă 
- tîn stare a le judecă. 

Opera educatore a Ministerului domeniilor rus, este 
secondată. puternic și de consiliile: provinciale Zemstvo:, 
cari adesea -vin cu fondurile lor a ajută la studii cari în- 
teresez prosperitatea economică a provinciei. Un exemplu -. 

- Pam avut în capitolul precedent, privitor la conferințele . * 
congresului: reologic cu consiliul provincial din Kurslk 
care a votat 50.000 ruble pentru căutarea prin sondagii 
a zăcămintelor de fer: pe care le trădeză perturbările . 
acului magnetic. “ 

e , Pi ză 
” e B - . 

E interesant pentru cititori-â cunsce ce” sunt aceste 

consilii provinciale în' Rusia.  . .. : 
Ele represint 'consiliile” n6stre judeţene, însă se com- . 

„pun în mod cu totul diferit, „conform condițiunilor so- 
“ciale în-.Rusia.: - | 

In. Rusia individul nu 'e ca la noĂ “și în țările ocoi- 
„dentale, izolat în faţa: statului. 

Fie:care om. este clasat în nomenelatară administea- 
iai . 

. - Dee 83



" burgez. - 

„ intereselor provinciale. . aa Na . 
„* Din cele expuse aci 'reese: că mecanismul admini: 
„strativ' al Ministeriului Domeniilor. şi.. Agriculture. în 

- tâte ramurile funcţionării sale. 

E E E RE 

tivă sub o rubrică ; fie-câre 'aparține prin nascere: sat, 
profesiune la. un grup determinat cu drepturi şi datorii. . .: 

Statul în Rusia n'are înaintea sa cetăţeni egali ca 
" nisee unităţi abstracte, ci grupuri concrete în clase, un 

fel. de stărostii cu privilegiile și sarcinele lor. particulare. - 
Legea deosebesce aceste categorii în: nobil, preot, ţăran, - 

- Fie-care din ele ai organisaţiunea lor proprie, formele 
lor corporative deosebite, 'un fel de 'self-gurernămint. - 
„“Adunărila provinciale se. compun din tâte: aceste -0r- 

"dine sociale: care 'și trimit fie-care aci. representanţii lor 
particulari, având.a' deliberă cu: toţii în comun: asupra 

Rusia, stă în puterea centrală organisată -sciinţific, care - 
se sprijină pe-organe regionale publice şi particulare în 

+ 

Depa rtamentul. Minelor.“ 

Una. din ramurile -principale de activitate. a acestui. - 
“Minister, este studiul “forțelor productive ale Rusici și 

- ale țărilor orientale. învecinate a căror anexiune este o 
„cestiune de timp... --. Se: i 

Una din cele mai însemnate resurse, care inţereseză 
„de aprpe -presentul. şi viitorul patriei ruse, este fără 
- îndoială, însemnatele “sale tesaure minerale, . . . . Pentru acest sfîrşit, după arătările d-lui A. de Kep- 
pen. consilier. do- mins (1):s'a. instituit încă -sub Petru 
cel Mare la 1719, 0 administraţie specială, . însărcinată” 

„eu. studiul avuţiei minerale și! cu gerarea- industriei mi- nelor, şi care a luat numele do - lerg- Coleg “uni. 
Tot atunci s'a făcut și o” legislaţiune de: mine intitu- lată Berg Privilegium. e. E Atât administraţia min elor cât: şi : legislaţia Tespee-: . ! 

  

A) Annales des Mines 1894. E i Ea | i îi -. -



tivă, ai primit dorite traastormaţini de. 1 Petru cel. 
Mare. E 

Graţie activităţei desfășurată de.: “Berg. Colegiuna de... 
-.la'1772, se datoresee descoperirea minelor. de aur în 

Siberia "Occidentală, la Berezovsk şi în. munţii "Altai. 
| Când sub 'Tzarul “Alexandru: Lit la 1802, instituit | 

, 

Ministerele, - Berg-Collegium. a fost atașat la Ministeriul 
" de Finance, și patru ani mai.târdii, primi o reorgani- - 
“zare: sub titlul de: Depar tamentul Minelor | (1); La: 1811: 
s'a atașat pe lângă acest departament şi administraţiunea.. 
generală a Salinelor. . - 

“Sub domnia lui Nicolae. Lit. industria îninerală făcu 
niari progrese atât din punctul de. vedere sciinţific cât “ 
şi din punctul de vedere teclnie şi administrativ. 
„Numer6sg. exploraţiuni ai fost executate în diferite.. 

părți. ale Imperiului de cei. mai însemnați geologi, cei ... 
“mat mulți streini. Aşă a fost voiagiul sciinţifie . “I lui 

Alexandru Humboldt, Gustav Rose şi. Ehrenberg, - ex- 
" ploraţiunile lui Murchison şi de Verneuil, expediţiunea 

vestitului. Inginer: de, mine și economist relorinator Le 
Play. . 

Tot atunci s'a început căutările; lui Dubois de Mont=” 
pereux. în Caucaz 'şi în Crimea şi “studiile geologilor: 

a . ruşi: Chturowsli, Eiehvald, Helmersen, Hofiman etc. 
De la 1874, administrațiunea generală a minelor,- 

"fost: transferată de la Ministoriul de Finanţe la Minis 

E Casei Impăratulul, E 

: de. servicii în Ministerele nostre. -- 

„teriul: Domeniilor, 
Acestă adminiștraţiune gireză “tâte. afacerile miniere ! 

„ale Rusiei, cu excepţiune de Finlanda, care și-are propria 
„sa lege minieră, cum și de.ţinutul Casacilor de la Sud, 
„unde minele sunt. gerate de Ministeriul de Resbel. * - 

O. excepţiune la, regimul. mihier rus, 0. „presiută și 
“minele. din Altai și Nertchinsk.. (Siberia) cari aparțin - 
Cabinetului Aojetăţa Sale, făcând părte din. „Ministeriul 

  

0) Departamentele i în Ministerele Tuse, echivalez cu u direeţiunile i DC 
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ÎN Comitetul geologie. 

„__ Pe lângă administraţiunea Minelor s'a instituit de la 
1882, Comitetul geologic, care se ocupă cu structura 
geologică a subsolului şi. cu hartografia geologică. * 

“Comitetul: geologic se compune din: un director care 
e d-l Karpinsli, preşedintele congresului, cinci şefi geo- 
logi, șâse geologi şi șese gcologi ajutori, care și-au o- 
norariile şi gradele asimilate după acelea ale corpuri- 

„lor Inginerilor. de mine. - a Pa 
* Comitetul mai are în serviciul său un chimist, un bi- 

bliotecar, un secretar, un desenator și un personal de 
„colecționari. .- Ia | 

- Bugetul stii se urcă la 80.000 ruble. a 
Inainte :de. a se institui coniitetul geologic, Rusia po- 

-sedă dejă hărţi geologice datorite vechilor exploratori, 
între pare vom menționă Harta lui Murehison apărută 
a 1845... pi ie Si . 

* Dar acâstă hartă ca și multe lucrări descriptive, nu 
„erai „lipsite de lacunele și erorile inerente tutor înce- 
puturilor..- ..- ai o DER 
"Comitetul. geologic, după cum .arată într'o notiţă asu-. - 

pra hărţii geologice a Rusiei, a consultat în dresarea 
„hartei nu numai operile geologice anteridre, dar a. u- 
“tilisat și literatura geografică cum 'şi. acea a economiei 
"rurale și tote datele culese în acest mod, ai fost ra- 
portate pe foile hărților topografice. Apoi membrii co-: 

„mitetului” s'aii dus pe teren -a studiă. ei însuşi părţile . 

„_s6ne. speciale la cari-aă făcut recurs. i 
„_ Societatea Imperiălă  Minerălogică- a dat asemenea un. 
insemnat concurs Comitetului, iar Direcțiunea minelor . 
prin explorările sale 'W-a. pus înainte un preţios mate-. 
rial:de studii. a 

» Ast-fel. s'a ajuns la-întocmirea unei . hărți” geologice . 
pe seara 1: 2.520.000, care încoronâză .opera comite- - 

Y e -ş N Na: e E 

-. presintând lacune sai incertitudini, ajutaţi şi de. per-.- 

Memoriile. descriptive asupra terenurilor geologica - -
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studiate, ai atins pentru unele basinuri geologice, cum 
este acela al Doneţului, cel mai înalt grad sciinţific Ia . 

„care s'aii. ridicat asemenea studii în Belgia, Germa- 
'nia, Englitera și Franţa. E 

„ Departamentul. hidrauliecă agricole, 

"Incă de la 1837, de când s'a înfiinţat Ministeriul Do- 
meniilor în. Rusia, acest minister a înţeles că una din . 
principalele sale ocupaţiuni,' urma să fie îmbunătăţirea 
pămînturilor “agricole ! i o 

Irigaţiunile și drenagiurile se impuneaă în primul loc. * 
Pentru a aveă un personal: capabil în asemenea lu- 

„crări, a trimes în curs de patru-deci de ani pe tinerii 
ingineri eşiţi din şe6lele ruse, a studiă :în -străinătate 

„lucrările de irigaţiuni şi drenagiuri, asistând şi la exe- 
cuțiunea lor. : Na Sa AR 

Până la 1873 tâte lucrările hidraulice aveai.mai. mult . 
scopul de asanare al locurilor 'smâreâse. din capitala 
imperiului şi din împrejurimi. 
“De la 1872; s'a. pus mai cu semă în acest minister, 

cestiunea irigațiunilor şi. drenagiurilor solului agricol, 
pentru a'l face cât de productiv, iar la 1880, s'a orga- 

"nidat aşă disele expediţiuni sub direcţiunea generaluini 
- dilinsky. Acestea ai .condus la adoptarea. numerbselor 
„metâde de irigaţiuni, cari întreprinse pe moșiele -sta- 
„tului, ait servit de exemplu proprietarilor. 

Acestă expediţiune 'se divide în două: secţiuni: din 
care una se ocupă cu drenagiurile şi cea-l'altă cu iriga- 
țiunile. -. a Si 

De la venirea actualului Ministru al. Domeniilor, d-l | 
Yermolof, sub tînărul ţar Nicolae al II-lea, s'a înțeles 
„că nisce asemenea însemnate lucrări, trebue să aibă de 
badă studii seiinţifice- seri6se hidrogeologice şi în acest 

- scop Ministrul Yermolov a înfiinţat în Ministeriul să 
un departament special de: hidraulică agricolă indepen- 

dent de acela care exista. pentru technica agricolă şi de . 
care depindea expediţiunea Jilinsky.. -
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2” Irigaţiunile, 

 Irigaţiunile se “impunea” în regiunile meridionale ale: 

“Rusiei. (1): 3 SR De 
In aceste:regiuni de şi solul: este constituit cum am 

„- xădut din vestitul pămint negru — tehernozeeme — dar 

- eondiţiunile elimaterice sunt forte” defavorabile din: cauza .. 

-puţincă -cautităţi de ploie' ce. cade: în -aceste regiuni. Ea . .. 
'-abiă 'este de 150—200 milimetre. pe liectar, pe când 

- “experienţa” a' arătat că.sunt 500 milimetre necesare cul... 

“ture! solului, ast-lel că fârto adesea recolta se compro: -: - 

- mite:şi lipsa: cerealelor produce şi fometea. ---:. ':.- 
„- Mai eră şi:o altă “dificultate în acâste regiuni, este . 

că gârlele fiind, de..ordinar scate în lipsă de ploie su-. 

„ ficientă, nu se: puteă. bizui p6 dinsele- pentru irigaţiuni. » 
- Afară. de:acâsta, gârlele curg în acestă regiune spre, 
Sud sub o pantă neînsemnată iar- către cursul lor su- : 
perior în-paturi adână.la. 50 m. sub sol. - - 

„A trebuit: dar a se gândi de preferinţă la precipitate 
„atmosferice : ploi, zăpadă, care. să fie reţinute:în basine - . 

: închise. și de 'unde apele să pâtă fi aduse după'trebuin- .- 
-ţele culturei şi diferitelor periâde de vegetaţiune. . . 
„ “De altă parte s'a barat. prin ridicături de. pămînt şi. 
“cursul riurilor,: căci 'se: întâmplă: adesea ca. toamna -să 
fie secetosă şi iarna să cadă puţină zăpadă... 

„... Gu-modul acesta s'a irigat „până în..1897 FI 

. + Inguvernămînt. Yeliuterinoslav. - 1200 hect. 
î >». “Astrahan. ...:. 0 800» aa - 
apt Samara Tei 110.300, 9 
pini „Saratov, un 7800. pa 
a > : Cazacilor de la Don . 300... -. 

> 

  

IE E = 

pg) In. Buricestnri,. Grimeea şi 'Gaucazia,- irigaţiunea: solului a -! 
rodusă din timpuri immemoriale pentru cultura tutunului, . .. 

orezului, bumbacului. . =: .. î,0 : ai a er



  

„7. "Se calculâză la 300. stânjeni cubici cantitatea de apă 
„. necesară în irigațiunea- unui hectar, așă că pentru'1000 

„+ hectare trebuo-a aveă un basin de 300.000 stânjeni 
“cubiei.” 

Se întâmplă “adesea că basinurile de_apă. închise din. 
„+ “lipsă de zăpadă suficientă iarna, să nu se umple de apă. - 
„i “-ASă în iarna” ariului *1892—93” un basin Jde.300.000 

„sti. cubică, s'a. umpiut -nunmiai cu.'5000 'stj. cubică, pe: . . 
„+ când în “anul surmător.s!a scurs. în: plus 200.000 st)... 

” cubici, prin gura basinului, 
1...” -De aceea's'a stabilit. de: Minister stațiuni -meteordlo- 
» *. “gice, care să- observe și să însemneze cantitatea preci: .: 

„pitatelor atmosferiee,. - -*.. ae 
”„. Costul instalațiunilor de irigaţiune. variez. în largi  li- 

„1. mite, din. cauza diferiților. factori. ce intru în calcul, din... 
„„. care cel mai important este starea orogralică a terenurilor. - . 

“Se calculeză în medii pentru ui basin: adânc de 2 .. 
stânjeni, 100 ruble. pe stânjen curent de stăvilar. - :- 
„Că irigaţiunile at îmbunătăţit „mult val6rea 'solului: 

"agricol numai. încape îndoială. Este destul d'a spune că. 
»- în-anul 1891; pe când pretutindeni erai recolte prâstc, : 
„a adus un hectar irigat un venit net de 40'ruble. “. ” 
=: Cum -aprâpe 50—70 ruble costă an hectar irigat, ur 
"meză că în 2—3 ant. câpitalul întrebuințat este acoperit. .. 

- '.::Expediţiunile hidrologice ale Ministeriului s'au ocupât 
asemenea d'a căuta prin sondage izvârele, şi a le-câpta, 

„cum șia amenagia lacurile pentru trebuinţele” domestice. 
"ale alimentării vitelor locuitorilor, ceea-ce a permis: a-: 

2 sedări de sate -numerosc. 
„.” De 'asemenea studii: și lucrări de alimentăţiune. cu . - 

„0 capă;'sa făcut în, guvernămintele “Saratov, Samara, Ye- 

polului și Erivanului... 
caterinoslâv şi Astrahan,, cum 'şi în regiunile Stavro- 

„De: curînd s'a întocmit un „mare prosct ; alimentarea 
„2 - stepelor. din Samara,, care va fi. executată întrun lung 

şir de ant. : . cc a
e
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-.- „Ajutorele de stat în irigaţinnă. 

Lucrările de irigaţiuni fiind costisitore și cerând şi - 
un capital de cunoscinţe; Ministeriul s'a gândit că trebue 
să vie în ajutorul proprietarilor! prin direcţiuuea sa de 
hidraulică agricolă, punând personalul stă technic la dis- : 
“posiţiunea proprietarilor, cari se adresez acestei direcţiuni, 
pentru a le face studiile hidrogeologice ale păminturilor. 
de irigat, planurile lucrărilor: de executat, și chiar con- 

- ducerea lucrărilor pentru 'o taxă dinainte stabilită. 
"Ministrul Yermolov, nu s'a mărginit aci cu ajutorarea 
proprietarilor în irigaţiuni, şi în 1896 a făcut să se pro- 

“mulge o lege prin care le pune la disposiţiune și mij- 
l6ce bănesci, făcându-le credit pe termen de dou&-deci ani. 

Afară dWacâsta, pentru că irigaţiunile costă mulţi bani, 
Ministeriul nu le-a.lăsat numai în sfera lucrărilor teo- | 

"-retice şi pentru a asigură buna: eficacitate a sistemelor 
„de adoptat, a înfiinţat stațiuni experimentale de irigaţiună 
„cu câmpuri de experienţă. 

Până acum sunt înființate două asemenea stațiuni: 
una în regiunea cazacilor do la Don, şi alta în guver- 
nământul Samara, în mijlocul stepelor. țărmului stâng |. 

r"al-WVolgei, în domeniul statului zis -Valujl:a. 
> I: vorba a se înfiinţă alte trei: una în guvernămin: 

7 - . îi A . . A ” 

tul xy elaterinoslaw, alta în stepele Kalmucilor și în fine 
a cincea în. Crimeea. . a 

Drenagsiurile. 

Drenagiurile. tormez a doua. ramură. a activității de- 
partamentului de hidraulică agricolă. a 
„Dacă în guvernămintele de la Sud, Ministeriul Dome- 

niilor rus, se luptă'de 60 ani a înlătură iinconvenientele 
„secetei. prin irigațiuni, în cele de la: Nord şi. Vest tre-, 
buiă a remediă la marea abondență. a apei prin dre: 
nagiuri. E ? Mi - Sa 
€ Cele” mai vechi 'studit şi lucrări de drenagiuri în pro- 

* "as sd a . 4 . . . . itul agriculturei s'au făcut în 'zmîrcurile din Minsk —
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_pe care le-am străbătut în voiagiul mei la Petersburg 

_— unde erati mai lesne de făcut. Aceste zmircuri se 

formaseră în luncile rîurilor, unde plante acuatice ai. 

- venit de ati amortisat cursurile apelor şi. ai sleit sub- 

stanţa nutritivă. Pa IR i 

“Prin acest fapt, panta dejă prea mică a apei-a fost 

redusă la minimum și scurgerea apei a fost ast-tel com- 

„_plet împiedicată. - 
a . - Li 

Zmiîrcurile s'aii putut ast:fel întinde cu înlesnire până. - .. 

când ati cuprins 6. miliâne hectare, pe cari le-au făcut 

improprii culturei. e 
Cum causa . formării. zmiîreurilor eră. cunoscută ; sa 

putut: aplică un drenagii raţional, așă că astă-i aprope 

"11/, miliâne hectare sunt redate culturei.. i 

“Lucrarea a constatat în săparea unei reţele de ca- 

“ maluri d'o lungime liniară aprâpe de 3.500 kilometri. 

Preţul terenurilor. cari crai “mlăștinâse mai .nainte 

„se urcă la 12 mili6ne ruble,-astă-di după; desecare va-: 

“ lorez 42 miline, în care costul drenagiului se urcă la - 

2:/, mili6ne ruble, ceca-ce revine 1 rublă 1/, pe hectar- 

- x. 
* % 

Mai târdii sai început drenagiuri. în câmpiile Po- 

linesieă. oc Me 
“Aci lucrările ai avut a luptă cu mari dificultăţi na- 

turale. “ _ De 

Un. sfert eră cultivabil, dar şi acesta din causa veci- . 

nătăţilor cetor-talte trei sterturi marcagi6se care îi vatămă 

starea sanitară şi îl făceă şi comunicaţiunile dificile, eră 

aprâpe părăsit. Desecarea se impunei, dar 'trebuiă să 

se studieze dacă eră posibilă... De 

“Apele marecagi6se se ţineau la un nivel inferior celor 

din riurile vecine în. cari trebuiaii să fie scurse.. _ 

Sondagele ce sai întreprins arătau că sunt forte 

profunde. a | a 

- Cu tâte. acestea. guvernul nu s'a descuragiat. Odată 

studiele terminate prin Ministeriul de agricultură, a venit. 

Ministeriul comunicaţiunilor și a deschis canaluri largi
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și “adinci, . variând după împrejurări, pe o. lungime. de: 
3.500 -liilom.. prin 2.500.000 hectare. Pe acestă supra- 

„iață amelioraţiunea “a fost imediată, evidentă:' 300.000. - 
"hectare de locuri inlăștinâse, sunt. astă-di acoperite cu. 
“lived, - 100.000 .hectare 'sunt transformate în pămînt . 
arabil,-.450.000 hectare de zăvoae formez astă-di cele: | 
maj. frumbse păduri. și.500.000 hectare de. pădure. care: 
înainte nu se .puteaii: exploată, întrebuinţez astă-qi căile  : 

navigabile... 
Drenagiuri. se: execut .astă-di şi -în- guvernămintele . 

„ - Vladimir,” Moscova și “Tiwver,. cum şi în vecinătăţile Ba- 
tumului și în valea Kubanului, - ei 

„. Amendamentele minerale, 

-. Amendamentele' minerale formez unul” din “preţi6sele 
" mijloce de-imbunătăţire ale terenurilor agricole, care n'a. 

fost neglijat de Ministeriul domeniilor rus. | Si 
Zăcămintele importante. de fosforită ale Rusiei, aă. 

întindere de. aprâpe 20.000 kil. pătrate. --:: -- 
"făcut obiectul cercetărilor sale asidue; urinărite pe o 

„3 „Aceste. zăcăminte ocup! mai cu sâmă S$. V. și centrul. 
=. Rusiei. E ES a RE i 
„O 'exploatare minieră în' urma ; căutărilor “făcute, 'sa' . 
inceput către $.-V. numai.în guvernămintele. Podoliei, -. 
Basarabiei şi Kostromer; In Basarabia: şi Podolia minie-. 
relo. de 'fosforită se "află în-valea Nistrului şi afluenții. 
Sel, cari -au un :minerei cuprindând 70 — 750/, fosfat 
de calce. RI Deea 

In centrul Rusiei fosforita . este. mai bogată în “guver- 
„Dămintele Smolensl;, Isursl, -Orel, Voronej, “conţinând 
13—210/,: acid” fosforie. :. .-. 

a
 „+ Intrega exploatare: se ridică: la 14.006: tone. E „Cu cultura extensivă aplicată în Rusia, nu:s'a' profitat: .. mult de acest preţios și comod îngrăşimînt mineral... -. -. Insă exemplul se dă'în 'domeniile corânei. cu mari : _ Să fol6se ȘI a inceput. să fie imitat și de marii” proprietari . ..: 

„o VECID eee O Rae eine
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Companii at început „să se formeze. pentru prepara- . - 

ţiunea îngrășămintelor fosfatate. e 
De altă parte: guvernul  prevădător, “temându-se că. .. 

- dacă ar lăsă exportul liber, al unui asemenea preţios. -. 

“ înprășămînt “mineral,: ar ajunge 'cu timpul a'se simți: . - 
- lipsă” de 'dinsul, a 'pus o taxă, de 30 franci la tonă. - 

Î.. 

Ajutore în desfacerea recoltelor . 

Ministerul Agriculturei în “Rusia, care de la numirea 
-- dlui Yermolof a încâtat cu vechea practică: occidentală. 

„numai de intervențiune pasivă; adecă d'a educă "prin . | 

şcoli și, exemple și a informă, inaugurând pe aceea da 

veni în ajutorul agriculturei şi. prin - mijloce : bănesci, 

“ adecă prin-. acordări de credite: pentru a combate difi- - 
„cultăţile naturale, să gândit să vie în ajutorul -agricul- -.. 

- orului “şi în 'nevoia dWași desface productie... -:. 

__ D-1 Yermolof după studii seri6se a. înființat în- acest . . ._ 

scop, ceea-c6 se numesce Contuaruri de stat, adecă.nisce .. .-: 

magazine, în cari cultivatoril să'și care productele. Acestea. . 
se stabilesc: de preferinţă pe lângă gări, cară în oraşele”. 
mai importante, sunt înzestrate cu. elevatori. şi docuri.. “2, 

Cultivatorii primesc cu titlul de avans'o parte din. 
“val6rea acestor produete şi după ce vînţarea produc- - - 

telor s'a efectuat de-Stat “și. primesc, restul cuvenit. . 

Acest sistem: funcţioneză nu numai pentru cereale :". 

„ dar.şi pentru ori-ce product agricol: ouă, unt, brândeturi, :...... 
miei, ete... o. EN i a ia 

„Statul a" oit a-scăpă pe' cultivator! de. novoia da-i -- - 
„Xinde -productele pe loc, pe- prețuri derisorii.  .. -.. - 
„Acest -sistem .de intervenţiune: se; explică. într'o ţeră 

-. imensă; mal cu sâmă chiar "pentru 'produsele: de cou-..-... - 

“ Sumaţiune internă; unde, orașele sunt: rari şi. de “multe -- 
-. 6ri'la depărtări considerabile de 'sate,:așă că consuma: î.- * 

torul nu pote: să vie pe loc a'și cumpără ce-i e necesar. -: 
" Statul având'la disposițiunea sa, acest. util.al eco-.: - “ 

” momiei. naţionale, 'care se. numesee :căile ferate, ca și: 
> tâte cele-alte mijlâce 'de transport pe uscat şi pe apă, , . 
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“e mai în. măsură a transportă la locul de consumaţiune 
" productele agricole, oprind costul de transport. 

"-.. Cu atât mal.mult un asemenea sistem este destinat: 
a veni în ajutorul productelor de exportaţiune, care de 
multe ori stati pe loc cu anii, negăsind mușterii şi stri- 
cându-se după ce au achitat cheltuelile de asigurare, de 
manutenţiune şi de imposit. aa 

- Acest sistem, pe lângă  avantagiul d'a desface -pro- 
ductele consumatorilor cu beneficii bunc, are bune re- 
sultate şi pentru conşumatori, căci oferta ajungând a 
fi mat 'mare, preţurile s'aă. scădut pe pieţile interidre. 

Acestă intervențio a statului împinsă până a face o- 
ficiul de intermediar în desfacerea productelor, s'ar păreâ 
exagerată şi condamnată. de principiile economice. Eu . 
unul o admit şi o.aprob pentru Rusia, căci acţiunea sta- 

tului trebue. să se modifice după condiţiunile geografice 
„Şi economice ale'unei ţări, după spiritul de iniţiativă, 

- de asociaţiune şi. după aptitudinele ei industriale și co- 
merciale. . -.. i a 
„_Neapărat că ar fi o utopie d'a cere Statului aceeași 
impulsiune -civilisatrice, într'o ; ţară de Chinezi, do.En- 
glezi sau de Germani. '-: DN a 

„i Imvăţămîntul profesional 

_In Rusia s'a înțeles de mult că prosperitatea agricolă 
şi industrială a ţărei, nu s'ar putea obţine de cât. spri- 

- jinindu-se 'pe resurse sciinţifice: Aa 
„De aceea şi guvernul a întins și organizat puternic 
„„"imstrucţiunea profesională,  î.:.. 
e Agricultura fiind principala resursă a ţărei, guvernul 

rus sa gândit a da o solidă „organizaţiune învățămin: . 
tului agricol, a A 

„»_ Pe lângă că a înființat în Universităţi cursuri de.geo- .: 
logie agricolă, după cum am arătat" dejă, dar posedă 

„ŞI instituţiuni speciale .pentru învățămîntul agricol.
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Cel mat însemnat stabiliment de cultură agricolă este 

acela care graţie Ministrului Yermolofif. s'a pus pe un 

înalt picior de. rcorganisare. Voese să vorbesc de Ins- 

jitutul Agronomic de la Moscova, un “adevărat esemplu : 

“pentru ţera n6stră. . E 
Le Journal d' Agriculture din: Paris a dat.de curînd o . - 

dare de 'stmă asupra acestui institut, unde sciinţa este | 

întărită prin exerciţii şi exemple: practice. i 

Fie-care curs are sala sâ specială, căreia îi este ală- 

turată o sală de colecţiuni, în caretote obiectele despre 

care se tratâză defilez înaintea elevilor... - . - - 

- Cursurile -ai şi laboratoriele lor practice, în care elevii 

se exersez la experiențe sub conducerea profesorilor. 

"Alte laboratorii sunt la îndemâna profesorilor pentru 

experimentele lor proprii, utile. progresului sciinţei. 
Apoi câmpuri de experienţă serv pentru exerciţiile 

practice ale; elevilor. Da Sa 
Catedra de botanică posedă o colecţiune de ierbăril 

și diverse preparațiuni de părți de plante, cum și.0 

srădină botanică. | N aa 

- . e : . 

x Li , 

culturi experimentale. a 
Catedra de agricultură are ca anex:, Ea 

a). Observatorul veleorologic despre care am vorbit dejă, 

“unde elevii. se exersez, la tâte observaţiunile meteoro- 
logice ;: | ARE 
„b) Un câmp de experiențe de vre-o.12 hectare, divizat “ 

" în mici părți după diverse asolamente. ai 

c) Un laborator 'de agricultură. care posedă avute co- 
lecţiuni de seminţe, şi de diverse soluri ale Rusiei cei 

„Sat pus la disposiţiune de Dokutschaef, ape minerale și 

plante conservate, ete. _-  . i ii 

__Caledrele de zootechnie și de zoologie ai colecţiuni avute .-. 
de preparaţiuni anatomice, aparate. pentru “tratamentul 

animalelor: şi „pentru pregătirea alimentelor lor-și săli 
de disecţiuni. : a - i 

Catedra de culhiră speciale are o seră în care se fac



s 
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Catedra de chimie cu lahoratârcle sale de chimie a- 
gricolă. 

Catedra de siloicultură ă cu , colecțiunile sale şi utilagiul | 
"său torestier. 

„Apoi ca să încheiăra cu “învățămîntul teoretic al şcâlei, 
„vom. menţionă: colecţiunile geniului rural si idraulic, de 

“hărţi. și hartograme agricole. și meteorologice; „apoi: la- 
boratorii” de- microgralie și bacteorologie, înzestrate cu! 

-0 mulţime de; „icrosodpe. . - 
. . | . E 

- - ok . 

“Tresând Ta învățământul practic, a se > obține î în mod: 
- admirabil pe. 613 djessititjine cart fac cova mar mult de 
„613 hectare; din domeniul: de la. Petrovsloc, în apro- 
piere, de Moscova unde este istalată șcâla. --- 

Şe6la “are în acest scop stabilimente de fermi cu lăp- 
tării, magazine pentru utiluri și maşini agricole, sraiduri 

de animale. e 
Construcţiunile acestea” sunt; ast: fel făcute, ca să 

serve şi de model proprietarilor. 
Lăptăria este. organisată. ca si dea. smîntâna Il frig. 

Ferma posedă şi aparate. centrifuge, cum și alte aparate 
- moderne pentru a sete untul. : 

“Untul și laptele “din. fermă 'se vinde la Moscova în 
-. "vase. de câte o jumătate: vadră și o vadră. 

„Văcăria are vițe din rasa Olandeză, Elvețiană și. Ba- 
vareză. Ba coprinde vre-o. 40 vaci; 

Grajduri. deosebite exist pentru “cultura” rasei “cailor. 
Cocini -de porci sistomatice, serv „peutru cultura ra 

- raselor” engleze. - E Ra 
Apoi vin-stupării. -- .- E - 
“Horticultura și : arborioultura - ocupă 60 hectare. Aci 

se fac. experienţe pentru. aclimatarea în Rusia Europeană. 
“a arborilor din Siberia... Peste 10, hectare : formez: pe- 

_piniere.. ._-. - 
„Grădini de. leguminâse, de pomi feuctiferi: și “dendro- 

„logica cu esențe. reşinose,:- ocup” spăţiuri. considerabile... 

“naturi. 

Un. întins şes servă pentru - afătură, - lived. şi păşu-
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Cultura. grânelor este aşă de bine înerijită, că 'de aci .- 
proprietarii 'și aprovisionez grâul de. s&minţă cu 50 le : 

„peste cursul. pieţei. , 
-Se cultivă aci -asemenea: înul și plantele furagere, - 
Şcola: n'are mai mult de 50 elevi pe promoție. și cum 

cursurile durez 4 ani, sunt. 200 elevi interni cari plă- 
tesc. 400 ruble pe-an pentru întreţinere.. 
Am intrat în asemenea detaliuri asupra acestei. cont: 

căci ele. interesez o ţ6ră. agricolă ca a nâstră,. pentru 
ca cititorul 'să potă apreciă că numal o asemenea orga- 

„„. nisaţiune pote sete 6meni destoinici în ale agriculturel. , 
Pe lângă. acest institut: funcţionez. în fie-care -guver- 

trebuinţele regionale. . 
Pentru a face .să prospere o ramură “importantă, agri- 

| nămînt şcoli - printare” agricole, und&-se caută după. re 
“giuni un învățămînt curat practic în : conformitate” cu... 

„colă cultura şi. fabricațiunea. înuluă care se'ridică. la “17. 
miline puduri pe-an,Ministrul de agricultură dându-și - | 
sâmă că mânufacturele ruse sunt silite a importă firele . - - 

*- “domestică; formând bune menagere şi fermiere.”! i 

fine belgiane 'cari nu. se pot obţine în.Rusia, a'-în- 
ființat. școli. speciale. la Pskov şi . Kostroma: cu: inaestrii 
streini și instrumente perfecţionate. 

În interesul sericiculturei acest Minister. a stabilit sta- 
iuni. sericicole la 'Taschkend, la Novi: Marghelan,. la 
Samarlkanda -și' la Petru-Alexandrovsl- şi a'autorisat și 

seiințifice ale lui: Pasţeur. DR a 

  

In aceste şcoli-ele învaţă arta. “d a face untul și pânea, 

Pi . e - . az 
7 as 

i e 

„0 casă “Italiană a face comerciul seminţelor. selecţionate. 
„Dar la Tiflis” a înfiinţat pentru” sericiecultură un ade-" 

„i văraţ institut, unde - se: face selecţiunea seminţelor” Şi. 
“unde crescătorii de: gândaci. sunt. iniţiaţi. la metâdele. 

| "Giiveraul ri rus ni ianeslijaiti nici i istracţiuncă profesională” „ 
-a fermeci, mai.cu s6mă în ramura “agricolă, înființând -:. . 
“școli practice rurale; pentru a -preizăti “fetele la > -vi6ţa - „ 

a. „fese lâna, inul, a. împleti. coşuri, a face; chilimuri, a.
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“eroi îmbrăcăminte naţională, a spălă şi repară rufele a 
cresce păsările domestice. a cultivă grădina de zarza- 

“ vaturi. Li se dă.și Gre-cari -noţiuni de agricultură și 
piscicultură. Aceste şcoli sunt înzestrate cu moșii de : 
“mii de hectare, pe care-se fac exerciţiile scolastice, a- 
-vend grajduri . de vite, coteţuri, pepiniere ete. 

Elevele fac aci doi ani, după ce aii terminat şeolele 
primare. Putem cită ca cea mul bine organizată, şcola 
de la Ponemun în guvernămiîntul Kovno. 

„_- Apoi s'a mai înfiinţat; și: şcoli superidre de economie 
„rurală pentru iete; un fel de şcoli "secundare în cari 
sunt priimite tetele absolvnte ale șc6lelor agricole pri- . 
mare destinate a lormă femei agreabile şi utile în me- 
nagiul proprietarului sau arendaşului, fermicre luminate 

şi menagere inteligente. 
Durata studiilor este de patru ani. 
Aceste școli sunt sub regimul internatului. Un exem: 

„-plu de asemenea șcâlă. este acea. de la. Preobragenshaia 
în . guvernămîntul "Tschern NIgOW. 

. * Io hi 
. Xe . ă 

Ar 3 să . scriu volumine, dacă ar trebui să expun tot . 
învățămîntul profesional: în Rusia. 
ME mulţumesc să arăt aci. „numărul scolilor prole- 

sionale: 
- 81 Şcoli de tâmplărie și licătușerie. 
„21 »  » drum de-fer. : 
1.» » conductori. - 

| I. Bi > chimiști şi desenatoii în mânufacturi. 
„6 >» mine (din' care una de. ingineri la Peters- 
„n. burg și cele- Lalte cinci de "maeştri minori). 
18 _» » silvicultură. - 

i „»..* >, topografie, - : 
„52 '» >» primare. de: agricultură... 
26. .»  » secundare. Ne 

| » o morărie. - . i 
2 »: ». arhitectură. | 
1 ..»: -» litografie, incograti, ilografie. 
2». soricicultură. - . 

> 

7
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Invăţămîntul profesional 'se mai obţine și în -atelie-. 
__rele şcolare şi chiar. în .clasele de seră în fabrici, -cari 
_au obligaţiunea- a întreţine şcoli-de meserie.  - 

Cu modul. acesta Rusia va ajunge a- ȘI formă clasa 
lucrătorilor și meseriașilor speciali, care-i lipsesce. 
“Invăţământul prolesionai superior se dă: a 
“In 14 şcoli: şese la St.-Petersburg, patru la : Mos- | 

cova, una-la Harkov, una la Novo: Alexandria, una la 
Riga. şi una. la "Tomsk.
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„MINISTERUL COMUNICAȚIUNILOR. 

| | Desvoltarea drumurilor de fer ruse | 

Acest Minister cooperâză alături cu Ministeriul de 
Finanţe şi Ministerul Domeniilor, pentru a face. din căile 
ferate ruse şi din căile navigabile un instrument de pro- 

“gres pentru economia Rusă. Aceste căi în traseul lor, 
nu: merg ca monarhul din oraș în oraş, ci se învred- 
nicesc lăsând de multe-ori la o parte orașele, a intra 
prin înfundăturile satelor şi munţilor, pentru a stimulă 
producțiunea, înfruntând condiţiunile naturei şi compen- 
sând inegalităţile resultând din. prea mari depărtări. 
„Numai către 1840 găsim prima cale ferată în impe- 
riul 'Țarilor, la 'Tsarskoe-Selo şi maveă de cât 27 kilo- 

„metri. Cincă ani după aceea cra de 143 kil.- 
La 1852 Rusia avea 498, pe 'când mica Belgic po: 

seda 850, Franţă 3.075 şi Marea: Britanie” 10.656. . 
Progresul so. face încet, aşă că abiă ajunge la 4,904 

kim. în 1865. a 
In cei dece ani .următori, iar începe o crescere re- 

pede a rețelei căilor ferate, determinată nu numai prin 
mevoile „militare dar şi prin necesitățile industriale. 
„La 1876 Rusia ajunse la: 21.933 kilom: ! 
Nu putem urmă pas cu pas extensiunea râţelei ruse, 

dar după «Archiv fir Eisenbahmen»" găsim - după dece 
ani următori, un progres neînsemnat, așă că-la 1888 

„Rusia abiă ajunse la 22 410 kilom. și- eră de desubt de 
e



- ce aveă Statele- Unite: 31. 897 il “Peanţa 35. 264 ş şi Ga: - 
mania 40.826. 

De la 1888 începe din noii: frigrurile unui progres re- -: 
pede, -ast-fel că la 1895 Rusia aveă 18.000 kilometre 
de cale ferată a statului și 15.000 cale concedată ; ;-în.- 

total 35.000 kilom., în alară de 1876 kilom. în Finlanda. 
şi 1433 kilom. dincolo de Caspica. 

“In construcţiune se aflaii 4600 kilom. : împreună: cu 
'Transiberianul. sub regia statului „și 4500 kilom. de că 
tre companii. 

-. * . îi ” - 

e - N i - 

Incă din cele din urmă qile ale “Țarului liberator, în 
- :1881, guvernul -rus să arătat ardend de dorinţa de-a: 

- creă o vastă reţeă de cale ferată, care să: fie a statu- 
lui şi a absorhi tâte companiile particulare; rescum- 
perându- -le liniile construite... - 

Astă-QI 'statul rus posedă căile ferate următâr6 ca 
construite de dinsul sai rescumpărate: Petersburg-Riga,. ... 
Catherina, Karkoff-Nicolaeff, Kurli-Marea Azov, Libau- - 
Romny, Lotsor aia- Sevastopol, „Moscova-Kursk,- Moscova. : 

"Nijni, Uralul, Polesia, Ria-Orel, Kiew-Viazma, Peters- 
burg Moscova. Petersbure- Varsovia, “Samara- Orenburg, Pe 
Syzrane-Viazma, “Transcaucăzul „Varsovia-Perespol, Iran La 

"siberianul. 
„."“Concesiunile de: căi terata actuale se “dau mai mult pen- 
tru” linii secundare, -cari sunt. destinate a. alimentă li- 
niile principale ale! statului. a 

Ri , E . DCI 

Planurile Int Petru cel Maro in Cina i 

“Liniile” construite de stat. do importanţă capitală sunt 
actualmente” două: Transcaurăsul și: Transiberianul. " 

Cu aceste dout linii [erate,- din - care cca .din- urmă 
adevărat colosală, tânărul: Tar Nicolae II, aduce la în-.__ 
deplinire. marele planuri. ale: lui. Petru cel „Mare, căci” g - 
Petru cel Mare care. prin- biruinţele- sale înCaspica a 
arătat „Rușilor drumul: Transcaucasici şi al Asiei Ocei. : 

>



dentale, după cum e tot dinsul care după ce a stabilit -. 
„..- puterea rusă pe Bâltica, s'a gândit.s'o așede și p6 .c6s-. 
„tele Pacilicului, indicând eonaţionalilor săi drumul către 
„Asia Orientală, care pte duce. la conchista Chinel.. .. 

Tâte sacrificiile ce face astădi Rusia cu calea ferată 
Transcaucasiană și cu cea Transiberiană, şi tâte silinţele 
sale diplomatice încoronate în anul acesta de succes, cu 
care a ajuns a fi stăpână pe c6stele nordice ale Chinei : 
până în zidurile Pelinguiui, nu urmăresc de cât planul 

„tras de Petru cel Mare: conchista China. 

„Petru. cel -Mare puse mâna: mai întâiă pe râul Amur, 
care din parteă sa de jos pe un lung parcurs, era un 

„Ti chinez de ambele părţi, și, fondă instalațiuni mili- 
tare: în mod.d'a comandă rîul, între altele Albazian. . 

_* Impăratul Chinei nu vădu cu. ochi. buni aceste așe- 
“ dăminte ruse la confinele imperiului, său și le luă prin 
„surprindere, iar pe Ruși "I-a adus la Peking. In -urmă . 
“acestui eveniment, Petru cel Mare îneheză primul'tractat 
--în Septembrie 1689-la Nipchu între China și Rusia. Un 

alt tractat a fost încheat de. Caterina la 14 lunie 1728; 
* După aceste convenţiuni, Rusia-abandonă Chinet cur- 

„Sul riului Amur. .Comerciul între ambele ţări, era .res- 
„ trâns pentru Ruși la Kialtha, pentru Chinezi la -Mai- 

Mai-Tschen. DE II 
„Sub pretext d'a da- păstoii sufletesci descendinţelor 

„ câzacilor cari fuseseră aduși la Petersburg, Ruşii obți- 
nură prin tractat autorisăţiunea d'a stabili o -misiune la - 

» Peking, care. trebuiă să 'se schimbe din dece în dece 
ani. Ea se compuneă dintr'un arhimandrit, trei. popi, doui 
diaconi şi. patru paracliseri. : . - . 

Acestă misiune serveă minunat scopurilor Rusiei, d'a 
-se ţin€ în -curent cu tâte afacerile chineze și eră ca un 

=” mtermediar între cele două guverne..:. -. . ..-- 

= < - Xk . Pi - na So A cai aa De atunci însă. Amurul, n'a încetat d'a fi obiectul preo- 
cupaţiunilor ruse, căci..libera navigaţiune pe acest ri Mă | | . îti - > Sud RS 

RI E E , _ 

y
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da portului Sita o mare importanţă comercială și stra- 
. tegică, în raport cu California şi cu tot oceanul: Pacilie “ 

și în raport.cu. China, căci Ruşii plecând de la Nert- 
schinsl, puteaii ajunge prin : acestă, arteră fluvială la 
Schang-Hai. 
Pentru a ajunge aci, nu. Sati. lăsat pe “diplomaţie, și 

de la Pctru cel Mare ati desvoltat o activitate febrilă ; 
ati divizat Siberia în. două guvernăminte generale, au 
creat compania Americei care aveă 'sediul săi principal 
la Sitla și un mare număr de comptuoaruri, ai așeqat 
postii de la insulele Aleutine la Sitla şi ai întreţinut în 
vecinătate o flotilă de resboiu, ai .mărit garnizânele î în 

“Tobolsk, Tomsk, Irkutel, Selenghinsl, ati luat posesiune 
din insulele IKurile, și la urma urmelor aii impus stăpâ- 

“nirea pe tot cursul Amurului ; înglobând şi costa ma- 
| ritimă a  Mantschurei până în Corea. 

, 

E Ia 
“In fine în anul acesta, ai reușit a obţină două porturi “ 

„“chineze sub titlul de închiriere pe 25 anr:. Portul Ar- : 
“dar si Talien- anul cel dintâiti chiar ca port de resbel, 
cu care domină centrul puterei “politice şi comerciale a 
Chinei, despre. extremul ei. Orient. 
Despre partea Occidentală, î încă de la 1852, Rusia a ob- 

ținut deschiderea unei noui pieţe pentru comerciul pe uscat 
„între cele două imperii. Acestă piaţă este situată pe Ir- 
tisch, la punctul unde acest rîă ese din teritoriul Chinez, 
și se -găsesce în comunicaţiune facilă cu. Tobolsk, ca- 
pitala Siberiei. Occidentale. - 

Acest punct a fost destinat a servi ca antreposit; pentru 
Siberia Occidentală şi posesiunile ruse din Asia Cen- 

" trală de la fruntariilo Chinei. De altă parte reţeaua | 
Transcaspică î în câstele 'Turlkestanului Chinez, procură 
“Rusiei un câmp de acţiune puternic de. ordin comer- 
cial şi strategic. 

China se află ast-fel împresurată pe tecă “din patru | 
“părți: la Vest, Nord și Est de imensul imperiii rus. 
Căile ferate ale Transeaucasului d'o parte şi Transibe-
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subjugare. apropiată. a | 
-.- Importanţa politică-strategică şi comercială a acestui 

„colosal utilagii rus, pentru viitorul Rusici-Asiatice atât 
„în Marea Indiilor. cât şi în Oceanul Pacific, o pote în. . 

- „* „"ţelege ork-eare. . : 

rianului de alta, o. vor strânge -ca un cere de fer într'o 

i o. - 

i) ochire asupra Siberiei (1) 

o privire asupra Siberiei. . - a 
* Siberia nu trebue să ne-o imaginăm așă după cum ne-o 
descrie romanrierii, ca o imensă stepă rebegită de Irig 

Inainte d'a descrie 'Transiberianul, e necesar a arunca 

. -"și. locuită de deportaţi, IE 
„Mal întâiă deportații 'nui formez întrâga poporaţiune şi 
„apoi Siberia nu se :presintă peste. tot sub acest aspect. 

„Ast-fel tâtă partea cuprinsă între 500 600 de latitudine | 
“Si între 200—105 de longitudine E de la meridianul 

„_"*din St-Petersbury, nu oferă un aspect: dezolat. 
Siberia se împarte în mod administrativ ast-fel : Si- 

-deria Occidentală, formată din -guvernămintele” Tobolsk 
şi. Tomsk; Siberia Orientală cu guvernămintele Yenessiei -: Si Irkutsk,: Imprejurul “acestor. două 'regiuni avem:: te: - zitoriul - Lahkoutsi., gucernământul general -al Amurutuă di- | „ Vizat în trei teritorii: -Trausbailalia, Amurul cu litoralul : maritim: şi in fine stepele Kirghizilor. i 
E | ki PI N - RE 

„Siberia Occidentală ocupă cea mar “mare” parte. a ba- » Sinuiui Obi şi-are o. întindere: de 16-ori mal mare de.- „Cât țera nâstră. o Dara aa 
La S. E. se mărginesce cu platourile munţilor Altai unde este centrul unei importante exploataţiuni miniere. În acestă regiune există o zonă agricolă şi o zonă | forestieră. care îmbrăţișeză districtele Tobolsk. și Tomsk. . 

ÎN stana OO . - ”_ - 

(1) La Russie &conomique et. sociale par 'de Lestrade, 
Pi
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Există şi o zonă polară acoperită cu straturi de: chiaţă 
şi pămînt îngheţat. - 

-. Siberia occidentală are o poporaţiune de aprpe două 
miliâne din cari %/, sunt Muscali. -Restul se compune 

- din “Tătari, Samoezi, Kalmuci. | 
Sileria "Orientală îmbrăţişeză cursul râului Yenisci, 

basinul Angara, Lena, Taz. etc. 
Tote aceste. riuri ca şi Obi sunt dirigiate de la Sud 

la Nord și ai gurile îngheţate în. marea polară. 
„Şi -aci găsim o. zonă agricolă, alta forestieră și oa 

treia” potară. 
"- Sunt aprâpe un milion locuitori în acâstă. regiune - 
din care un stert, indigeni: Buriaţi şi Tătari. 

* x *. 

“Teritoriul auez al Yuluts Taul (1) cuprinde restul ha- 
sinului Liena şi al-riurilor Olanel, “Yana, Indighirla.— 
Acest teritorii este” aprope lera incognita.. i 

Zona agricolă nu .mai există aci. - 
Avem însă o zonă de păduri şi de un trig extrem. 

„ Poporaţiunea e aprâpe indigenă : | 
Yaluţi: și 'Tonguzi. cari trăesc din vînătâre, 
Guvernământul “Amurulă, care .e de 24 ori cât ţera 

Românâşcă-are cu totul 6 altă importanță. . 
Teritoriul Trausbaicalului din acest” guvernămiînt este . 

mai tot acoperit cu munţi puţin înalți, şi este udat de 
cursurile de apă ce vin din munţi. Poporaţiunea e de. 
aprope o jumătate milion din care vre-o 200. 000. Bu- 
“riați şi Tonguzi. . 

Teritoriul Amurului atât. de mare ca și al Trausbai- 
calului se întinde d'a lungul acestui curs de.apă care . 

__mărginesce. Rusia asiatică. despre China, având o lun- - 
gime -de. 4.900 kilometri. 

: In partea din. amont este. niai propriii culturei. Po- 
poraţiunea e d'aprâpe o'sută de mii, mare: parte Ruși 

iar restul Tonguz, Ghiliaci şi Coreeni. . 

(1) La Yakutsk gerul se scobâră în luna Februarie la: 650.
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Partea litoralului cuprinde : Vladicostol:ul, portul rus 
pe Pacific unde trebuie să debuşeze 'Transiberianul. 

Acest. litoral este ocupat mai mult de Ruși. 
Litoralul şi peninsula Mamteiath:a se dă ca tot ce pâte 

fi mai pictorese. 
Peninsula este acoperită cu vulcani stinși şi în acti- 

vitate, a căror înălţime întrece nu numai Etna dar chiar 
munţii Iazzbecului. Virful Klintsvelk atinge 5.600 m. 

Aci se observ cele mai intense cutremure de pămint 
și cele mai mari anomalii magnetice. | 
„Stepele HKirghizilor se bucur” d'o temperatură mult 

mai dulce “le cât Siberia occidentală, dar sunt domi- 
nate d'o extremă uscăciune. Poporaţiunea e aprâpe de 
2 -miliGne mai tâtă indigenă. 

-z 
E 

x 

Tot solul Siberiei aparţine  corânei, afară de distrie- 
tele miniere din Altai și Nertschinsk cari sunt proprie- 
tatea Cabinetului privat al majestăţei sale. Impăratului, 
pus sub direcţiunea profesorului Ynostranzew. , 

De şi teritoriă al cor6nei, acâsta nu împiedică ca 
exerciţiul proprietăţii să găsim aci ca în timpurile pri- 
mitive ; cu drepturile primului ocupant, muncind [ie-care 
„0 bucată de. pămint cât pâte, tăind cât'o vreă lemne 
„din pădure pentru trebuința: sa:saă comerciul săi, în- 
„_chidend pe sema 'sa o porţiune cât de mare pe cât îi 
„permite puterile şi neavând a plăti un ban nimănul. 

Afară din resursule sale agricole şi forestiere, Siberia 
este însemnată prin avuţia sa minieră. | „Prin urmare pe lângă scopul săi strategic, 'Transi- 

„ berianul va trebui să deschidă mari debușeuri industriei 
miniere. a i ” 

In afară de pietrele preci6se sunt zăcămintele de aur, a căror exploatare a, început de la 1831.: Contraforturile 
munţilor Alatay şi Bironsa sunt obiectul unei exploatări 
active, care a fost împinsă -până în Amur. Pot dice că
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„mai în tâte guvernămintele Siberiei se caută şi se ex- . 

ploatâză aurul. - a | 

 Aprâpe 50.000 lucrători sunt întrebuințaţi în minele 

de aur ale Siberiei, extrăgend anual aprâpe 26.000 gr. 

aur, prin urmare 1/, kgt., pe lucrător. 

” a | . % * se ÎN , 

„Cele mai avute plăceruri— locuri de unde se extrage 

aurul-—ati fost descoperite în Nordul și Sudul basinu- 

„luă Tenissey, cară la 1847 au dat singure aprâpe 20.000 

kgr., aur brut. De . 

Astă-Qi aceste plăceruri nu mai sunt atât de avute și 

se exploatez de către mici asociaţiuni de aurari. 

Plăcerurile Altailor'nu sunt iarăși tocmai avute. Se 

presint în straturi subțiri, neregulate şi discontinue. . 

In general astă-qi Siberia “Occidentală posedă zăcă- 

“ minte sărace. . Se a 

”. Din contra, în Siberia Orientală, aurăriile din. distric- - 

tul. Nertehinsk, din .basinul Amurului, din guvernă- 

mîntul 'Yakutsl, în basinul Lenei, se disting prin avuţia 

lor,. continuitatea şi întinderea lor. E 

__ Aci se află marea industrie aurară, cu exploatări sis- 

tematice. subterane. i a 

- Aci în loc de zăcăminte de 10—15 m. lungime, exist . .. 

zăcăminte de 200—400 m., şi stratul aurifer are până 

la 2 metri. - e , . 

Se spală aprâpe 10 'mili6ne tone de nisipuri. aurilere 

pentru o producţiune de 25.000 kg., aur. (1). SI 

Minele plătesc corânei un drept fix, pe hectar caro. 

- variază de la 3—10 ruble pe hectar. şi o redevenţă de 

3—10 ruble la '%/, din produsul net. . 

Aurul tot trebue să mârgă la' fonderiile guvernului, . 

şi depositarii primesc un bon de val6re egală. 

Sunt trei fonderii: una la Ekaterinburg pentru-Ural, 

una la “Tomsk pentru Siberia occidentală, şi una la Ir- 

kust pentru Siberia orientală. e 
7 

  

(1) Annales -de mines, A. de Keppen. 

mi
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___Ferul formeză zăcăminte importante. DI - 
- -. Exist patru stabilimente metalurgice în Siberia pentru 
producțiunea. fontei: la Gourief, la piciorul Altailor, la 
„Abaliana „la 60 lilom. de fruntaria Chinei, la Nicolas, 
zuvernămîntul Irkuskului, și la “Petrof în Transbaikalia, | 
cari întrebuinţez- cărbunele de lemn..: Prosperitatea in- . 
dustriei metalurgice însă, va atârnă de întrebuinţarea. - 
cărbunilor minerali.  :. o aa 
“Aceştia nu lipsesc în Siberia, -* .-.. 2 

„. Zăcăminte importante de. huilie'sc-găsese în stepele 
-Kirghizilor și în Siberia occidentală. Aci se găsesc stra- 
turi până la 10 m. grosime, în -basinul Kuznetzlului. 
Huilia nu lipesce nici în: Siberia Orientală. . .. 

Zăcăminte din Ins. Sachalin şi.de pe marginea gârlei 
Sutchan în vecinătatea câstelor maritime, asigur furnitura' 
în compustibil navelor flotei Pacificului. Noui descoperiri 

„de cărbuni s'a făcut, de expediţiunea Margaretof pe câs- 
tele Mărei d'Ochotsc. | ” „ a 

„.. Teritoriul Amurului este: de mult cunoscut prin. ză- 
c&mintele” de huilie. a 

. Î .- . e - %, - | - 

: Riurile Sibcriane formez iar. O ramură. economică 
pe care Rusia n'a neglijato.. 'Aci a trebuit a luptă cu 
natura care a dispus cursul tuturor riurilor de la sud 
la nord, tăind direcțiunea traficului care se face de la 
ast la vest. oc E - 

Sa început unirea riului Obi cu Yenisci printr'un 
canal mergând pe la Ket la as .şi cu modul acesta 

-s? va creă un. drum fluvial -de 5000 kilom.:unind Tu- . 
men la Irkutsk. -. e: E 
Yenisei servă chiar. astă-di a aduce material de. con- 

strucţiune al 'Transiberianului prin ajutorul ' batelurilor. 
Pe, Amur sunt peste 50 bateluri în: circulaţiune. | 
Căile fluviale Siberiane, ati o aşă are importanţă 

pentru guvernul .rus, că el subvenționăză tote între- | 
prinderile cari- at. de scop. a le. face de un acces facil.
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Transiberianal 

__“H'ransiberianul este colosala cale ferată care este deș- 

“tinată a legă Baltica cu Pacificul. . . E 

“Un ukas de la 1%/,, Martie: 1891 dat de delunctul 

Impărat Alexandru al III-lea, a ordonat începerea acestei 

căi, care va aveă aprâpe 8000 lkilometre. “ 

Actualul Impărat Nicolae al Il-lea este Presidentul 

- comisiunii de execuţiune, încă- de. când eră prinţ moș- 

“tenitor.: -. - Ie o 

Acestă imensă cale începe de la Teheliabinsk şi stră- 

hate Omsk. Tomsk, Krassnoiarsk, Nijnendinsl, Irlsusls, 

Grafskoi-Vladivostok, (la Pacific)... - | 

Secţiunile 'Veelibinsk-Tomsk, 'Tomsk-Yrluslz;. Baikal- 

„Nertschinsk, Chabrowsk-W ladiwostols, sunt dejă în cir- 

“culaţiune. o 

Ca în tot.dea-una o comisiune geologică împărțită pe. 

secţiuni, asistă la studiul traseului şi execuţiunei acestei 

mari” linii ferate, ca delegaţiune a comitetului geologic. . 

- O altă comisiune din partea departamentului de hidrau- 

lică agricolă, studiază . mijlâcele almentării staţiunilor .. 

„cu apă. o - i 

O a treia din partea departamentului industriei, stu-: 

" diâză posibilitatea . desvoltării - fabricelor existente şi 

fondarea altora în legătură cu Transiberianul. - . | 

O parte a linici a fost negligiată. de cât-va timp, şi a- 

câsta este aceea care conturnă de la Irkusk, marele lac * 

Baikal, cum și marea secţiune de la Nertschinsl:: la 

„. Ceea-ce: a. determinat. acâstă stagnaţiune, a fost răs- 

belul  Chino-Japonez, care a adus o schimbare în pro- 

“ectul primitiv, când eră vorba d'a face ca linia să par- 

cure de la Nertschinsl: numai teritoriul rus pe cursul 

- Amurului până la Vladivostok saii să străbată Man: - 

ciuria. i - d E 

Intervenţia. preciosă a Rusiei pentru China în resboiul 

- Japonez, trebuia să fie recompensată cum a și fost, prin 

cedarea a două -porturi. chineze, între care Port-Arthur. 

x
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Ast-fel că pote fi vorba acum, .ca la Gre-care distanță 
de Irlkusk, linia să sufere o inflexiune la sud spre Kiatha, 
punctul de transit al ceaiurilor ce vin prin deșertul Gohi, 
și d'aci se taie Mongolia, direct la Port-Arthur prin Schin- 

„king capul liniei ferate a Pelingului. | | 
- Vladivostocul va r&mâne de Sigur .pe al doilea plan. 

, , % [ , 

Atât Bailkalul, cât şi  Vladivostolul presint pentru 
Rusia mari neajunsuri. : - Ne 

La Bailial terenul pe. care trebuiă să se așeze linia 
încingătore, .este adese-ori incomodat prin numerâse 

„ scurgeri de apă de la munţi. 
Guvernul rus se gândise a face trecerea lacului Bai- 

„kal prin batele cu aburi, comandate: în Englitera și des- 
„tul de puternice pentru a sfărîmă ghiaţa care acoperă 
lacul iarna. Trenurile trebuiati să fie transbordate de la 
un țărm la altul al" lacului Baikal, fără transpordare. 

"Acesta în mod provisorii, până s'ar puteă studiă și exe- 
cută un tunel de strepungere al munților. 

„Prin cedarea portului Arthur, nu numai Manciuria | 
" dar şi Mongolia fiind la disposiţiunea Rusiei, cred că se va 
găsi o soluţiune mai lesnici6să, probabil. prin. Kiatka, -direct la Port-Arthur. Ma | e Portul rus Vladivostok presintă iarăși mari - inco- veniente. I&rna în timp” de două şi trei luni apele por-. tului sunt îngheţate, așă că nu pâte fi abordat. Baia profundă și liniștită în care se află situat, în fundul gol- : tului Victoria cum 'l numea Enolezii, dar pe cari Ruşii . La pus sub. patronagiul lui Petru cel-Mare, acestă baie fiind-că e prea liniştită, înghiaţă-ierna târte. lesne. - _Ruşii ai încercat ca prin un batel de sparge-ghiaţă Să ţie un canal navigabil între port şi marea liberă. „Până la un punct ai reușit, însă cu mari greutăți. căci sa prăpădit şi. batelul. = A Cesiunea portului: Arthur și Talien-Wanului, care pâte fi considerată ca o viitâre anexiune, va scăpă Rusia de . inconvenientele cu cari luptă la Vladivostoe. |
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Linia ferată a transiberianului al cărei devis se urcă 

la peste un miliari—devis făcut ca tote devisele. să fie 

întrecut — o. dată terminată, peste . doui saii trei ani, 

nu trebue să credem. că va puteă 'da îndată tâte fo- 

losele ce se pote asceptă de la dinsa. Ea-e lucrată cu 

:“0 mare repegiciune, cam peste ochi, de. 6re-ce nece- 

sităţile strategice și politice în . extremul Orient, silesc - - 

Rusia a legă bine, r&ii, cât de repede, cele două extre- 

mităţi ale Imperiului. -- Sa a 

- „“Perasamentele se. execut fără multă îngrijire, şinele 

mai mult se arune de cât se așed, se-fac curbe. cât de | 

de -multe şi cât de mică, pentru a evită marele lucrări | 

_ de artă. Va trebui dar, ca o dată linia terminată, a re- 

“face pe ici pe colo terasamentele, a consolidă-'ramble- 

rile, a așeză bine șinele, și a execută lucrările de artă 

necesare. | N Ra ai a 

-“ Staţiunile se construese cu multă: simplicitate, curate 

cantâne pentru amploiaţi. i 

"- Pentru că Transiberianul va parcură .sute. de verste 

înainte de a întâlni un centru “de poporaţiune, guvernul 

rus. tot-d'auna a tote prevădător, sa îngrijit pentru cul- 

“tura sufletescă şi intelectuală a personalului liniei, care: 

se va ridică la 72.000 pers6ne; saii vro. 200.000 . su: 

“flete, ţiind sâmă de tamiliile lor. A e 
'o cam dată zagone:liserică Sa gândit să construiască d 

“cari vor deservi staţiunile unci:secţiuni. 
In aceste stepe, bisericele și preoții trebue să se facă 

" nomazi și cred că tot așă va fi şi cu șcOla. . 

O asemenea îngrijire a arătat guvernul rus, şi pe linia 

ferată a Doneţului în Rusia Europeană, pe care am. 

parcurat'o, construind şcoli, bibliotece, spitale și biserici, 

“unde preoţii vin: din când în când a celebra oficiile re- . 

ligise.. . e a a 

Guvernul rus s'a gândit “asemenea că un_trajeii “de. 

15 zile şi 15 nopţi în tren accelerat de la Petersburg. 

la Wladivostok, ar deveni din cale: afară 'ostenitor şi 

plictisitor, şi pentru a face să se. simţă cât de puţin 

asemenea efecte, a adus o îngrijire deosebită în cons- 

„7
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trucțiunea vag6nelor. D'o. parte: vagonele sunt construite 
ast-lel că abiă.să se-simță mişcarea trenului, și de altă: 
parte trenurile cuprind afară de paturile obicinuite de 
dormit, o bibliotecă, sal6ne cu piano, și chiar aparate 
“gimnastice. Iluminatul este electric. Ia 

2 Influeuţa cennomică a 'Transiherianulul 

Influenţa acestei colosale linii ferate a definito forte. 
"bine neguţătorii ruși într'o adresă către guvern, prin 
care cereau executarea -acestei linii încă de la 1889 
înainte d'a fi decretată. - i 

lată cum se exprimat: -. A Cu 
«Acest drum de fer vă fi d'o mare importanţă eco- 

nomică pentru Rusia. El va lega de Europa prin Rusia 
- 400 miline de chinezi. şi 34 milisno de japonezi. Si- 
“linţele ce şi-a dat Germania pentru a câștiga 'picţele 

Pacificului, încercările d'a sc. isprăvi canalul de Panama, 
probâză clar că pe. Pacific se va da lupta comercială 
actuală. Drumul de fer Canadian a luat o mare parte . 
din transitul mălăsurilor, ceaiului și blănăriilor cari 
înainte âjungeai în “Europa prin Suez. 

„+ .«Numai-e îndoială, că „o“ fracțiune însemnată va luă. 
calea: Rusiei, când va puteă merge cine-va de la Schangai 
la Wladivostok “în 20 ile, în loc de 25 qile prin dru- 
mul Canadei și de 45 priu Suez». 5 

Prin urmare iată adevătatul scop comergial al Tran-, - „siberianului; a scurtă apr6pe pe jumătate: distanţa ce. desparte: Europa de extremul Orient.. ÎN 
Comereiul Chinei și al Japoniei :a fost până astădi 

de aprâpe 2 miliarde, cu t6tă opunerea Chinei d'a des- chide tote porturile “comereiului curopean, 
* P6te să-și imagineze Ori-cine, ce . desvoltare enormă i progătesce evenimentele recente politice, în urma că- „ora Puterile europene ati: reușit a-lua posesiune .de mai multe porturi chineze. Rusia în aceste revendicări teritoriale “şi: a rezervat parteâ leului, pe care Transi- berianul i-o va asigura. și în comereiul chinez. - 

N
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A 

In ce privesce influența 'Transiberianului asupra eco- 

nomiei Siberiei, negreșit că dându-se resursele naturale . 

“ale acestei ţări, despre care- am vorbit dejă, o transfor- 

- mare: colosală va aveă loc, mai cu scmă d'a lungul 

liniei ferate şi al numerâselor rîuri cari o strehat, adu- 

cându-i produetele diferitelor regiuni ce ele udă. 

Negreșit că cu timpul industriă siberiană întemeiată, * 

va ajunge să exerse prin Transiberian o “influenţă re- 

-flexă, asupra pieţelor - Rusiei europene “şi acesta prin 

împrejurarea următore : - 
Rusia are o poporaţiune prea neîndestulătâre .pentru 

“trebuinţele sale agricole şi industriale, așă că nare de 

unde luă massele pe care să le răspândescă - în. tere- 

* nurile agricole, forestiere .și miniere ale Siberici, şi va 

-fi nevoită a şi le recrută din poporaţia desă a Chinei - 

care putem dice că acum o are la disposiţie, şi în spe-.. 

cial din cea manciuriană, . - . A 

- Acâstă poporaţiune trăesce aprâpe cu nimic şi este. 

mai muncitore ca cea rusă. .. i aa 

Se Văd manciurieni, închiriind de.la europeni câte.o 

bucăţică de pămînt şi întreprind pe densa o cultură 

fârte intensivă, învingând dificultăţile climaterice. - . 

“ Diversele -meserii. orăşenesci sunt âprope, monopoli- . 

zate de denșii. „- a 

“ Ast-fel că cu acescă imigranți în Siberia unde pă- 

-mîntul e aprâpe gratis, atât. agricultura cât şi industria. 

. 

rusă va arcă a se resimţi. | | | 

Ca va:fi ast-fel, n'avem.de cât. să aruncăm ochii la 
a 

ce se petrece: în 'Transcaucasia şi. insă aci pe un picior 

mic, aşă că guvernul rus a fost -nevoit-a -suprimă.. la 

început transitul pe căile ferate transcaucasiene., - | 

Acelaș lucru s'a întâmplat cu industriă mai înaintată 

a provinciilor Bal ice. și Finlanddi, așă că guvernul rus - 

a trebuit să stabilescă o barieră vamală despre Polonia 

— astădi 'desființată — şi alta despre Finlanda care e- 

xistă Încă. e 
N 

"O așă eventuilitate însă nu.e atât de temut despre. 

parteă Siberiei. pentru pieţele Moscovite, căci un guvern . : 

prevădător ca cel rus, 'va sci tot-Ma-una cum să apla- -
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neze neajunsurile și să egaliseze nepotrivirile resultând 
din starea comerciului interior. _- IE 

Ceea-ce ne preocupă însă, este gândirea că de ce co. - 
"“losală forţă strategică va dispune. Rusia în Asia, prin 

acest puternic utilagiii Transiberian, complectat prin cel 
Trans- Caucasian şi Trans-Caspian, şi ajutată prin posi- 

“țiunea sa geografică. Imaginaţiunea rămâne înspăimân- 
tată asupra ascendentului de forță ce Rusia va :câsciga 
faţă de cele-Valte: puteri. curopene, astfel că am puteă 
predice după acum, că centrul de gravitate al politicei 
curopene se va.muta în Asia și va cădeă în imensi- 
tatea. viitorului teritor rus.  - : 
Am mai puteă predice asemenea, că o remanicre ge- 

merală. a .hartci- politice a. Asiei va aveă de sigur - loc, 
“care va tir probabil după sine și 0 remaniere a hărței 
actuală a Europei. - ÎN 

| „Transeaueasul . 

O altă importantă linie.ferată în construcţie, este Trans- 
„caucasul. E a a i 
„. Pe când  Transiberianul ta încinge, la “Nord şi. Est 
"China, Transcaucasul cu reţeaua ferată dincolo de Cas- 
pica, se va înfige în câstele: sale pe la apus. 
„“Transeaucasul coprinde două embrașamente : unul pe 

la capul Caucasului despre Caspica va lega Petrovsk 
„ca port al linii nordice a Caucasului despre Caspica cu 
Bacu, capăt al linii terâte sudice, iar cel-lalt de la Wla- 
dikawkas va strebate Caucasul central 'la Tifilis, . | 
„Acestă din urmă linie însă, nu va urma soseaua mi- litară care am parcurat!o în congres. Sa „7 Soseaua corgiană urmâză- de la Wladicawlas valcă 

Terekului, pe când calea ferată se va angagia : după 
proiect pe Valea Assei, străbătând culmea. Arkotisului. 
"Nu putem da o.mai bună lămurire. asupra traseului „acestei căi, de cât reproducând pasagiul următor din memoriul geologului rus Inostranzew intitulat : Au tra- zers de la Chaine principale du Caucase... Ii 

2
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„Acest pasagiii mai are şi alt interes căci releveză 
„faptul fârte important.;-că în Rusia întocmai ca în Oc- 
cident proiectele de lucrări technice' se basâză pe studii 
geologice, singurele care le pot guida în execuţiune în 

mod raţional.  - e i 

Cu Gcasia conferinței ce am ţinut în Martie a. c., la . 

Societatea Geografică, am. arătat pe ce importante studii” - 

geologice s'a basat execuţiunea tunelului St. Gothard. 

-“ In' ţera ni6stră care se pretinde bulevardul Oceidentu- 

“lui în Orient, nimeni-nu vis6ză la aşă cevă; nici în Di- 

* vecţiunea căilor ferate, nici în mult doctul nostru consilii 

„technic, și de aceia culegem. şi resultate în' consecinţă : 

ca dărâmarea tunelului de la Galaţi, scufundarea che- | 

„iurilor de la: Dunăre, ruinarea oraşelor: cu alimentări. . . 

fără succes ete. - Pa ca ta 
„Tată pasagiul în cestiune: = - e. i - 

„= «La Direction des chemins de fer de PEtat resolut .- 

» Ventreprendre pendant les muis d'âts de 1890 et 1891 
. “les recherehes necessaires pour le trac6 definitif du che- 

min de fer de Wladilkavkas-Tiflis au travers du col de. 

- TArkhotis. Sur Tinitiative du general Pâtroff (actuelle-. . 
ment adjoint du Miniştăre. des Ponts et: Chauss6es) des - 
-recherches gtologique devaient seconder les âtudes des 

- ingânieurs. La Direction des chemins-de fer de I'Etat, me 

„confia. Porganisation des recherches. gâologiques afin 
d'etudier le terrain, les” materiaux de construction, les. 

“tunnels projet6s ete. La ligne ă studier fut divisee en . 

trois sections, dont chacune'regut ses ingenieurs et son 

-'geoloirue. L'âtude gtologique de la section septentrio-. .. 

nale, fut confice a M. Karakasch, celle de la section - 

centrale a M. Strechenslky, enfin celle.de la section me- 
vidionale â M. Lcewinson-Lessing. . ae 

-: «Le trace du chemin de fer Wladilavkas-Tiflis, pergant” 

selon le projet, le col de: V'Arlkhotis, est plus court que 
; la Route Militaire de Georgie.. -. -- . ci: 

«Tandis-que celle-ci est longue de 213,9 lilometres, . 
la longueur du chemin de fer projete est de 169 ă 192 
kil., dans les difterents variantes (en comptant: de: Wla- 

pi . | E * 10



Es “-dikavisas jusqu'a- la: station Avtohaly de la ine "Trans: 
„1. -"eaucasiene), . îi - 
„ti Vladilavkas est. situ6. dans Îa. vallâe du. Tercit, 4 an- i 
i '- disque” la ligne projeteg .longe. pour. arriver ă. la chăine 

“principale; la vallee “de TAssa..: îi 
su ăIliy'ta -done :sur le:.versant nord: de: la ctăine du: 
“."Cautase-un coliă: percer . avant d'arriver au .tunnel prin- : 

sii cipal. Pour ce păsage -de- Ta vallco. du Terek, ă celle: : 
îi! de PAssa, trois. varianțes ont; &t6 tudices. et" tracgeş."Le . 
SI = profil de. ces variăntes nous moritre, que pour âtteindre 
"iile: grand tunnel long de 14 il; il faut monter surun - 

3. = "'spareour/de 72 Hil,” depuis. 430 m. d altitude (la: station 
“pe eldmarchalslaşa du' cherhin' de.fer de: Wladilsavhkas, ” 
“juscquă: -1152.m.;” d'altitude,. se: qui fait: une rampe! de” 

    

     

    

  

mea ni 160/ag. Cette. zaideur de la pente.:du.versant septentrio- .. 
. DRE i „nal: de la. :chaîne'. du Caucase, donne. lieu ă: projeter::. 
i quatre tunnels, tournânts pour. arriver ă “la. haiuteur de-- 

i aa "Ventrâe du: grand tunnel. - 
i «Lg "col de VArkhotis, qui. atteinţ 2970 m. „.atantitudey- 

. - - esti flanqus.: sur le' versant nord de la “chaîne, dun vaste. 
DI :.. irque! s'auvrant. vers le nord; c'est lă; que selon: toute.. 
Ioa “probabilită- s'accumulaient. les” meiges qui  n6urrissajent . 
îm un „petit: glacier,” qui. descendait autrefois- dans. ha, valleo. : 

= “de: lAssa. Ca . 
-. «En 'travers ant:-ce- cirdus,. On. attoint le: c5L qui. se. dis: . 
'tingue des -autres cols de.la chaîne du Caucase' pars son, 
 &tpoitesse ; on peut Venjamber: dun pas. i. i; : 

i sicA peine a-t on franci. le col; que. l'on' rontoatiă sur. 
: a le versant sud un €norme; &bouli de: schistes „qui se . 

„meut et 'exige une „Gertaine: habilită et une grande pre 
eaution „de. ja; “part de, ceux qui le: franchissent, . - 

« «C'est.ă s6n'câractere: lithologique, que.ce col, forme“ 
i “bar: "des schistes argileux pal6ozoiqies plorisieant: vars: la pi oras “doit. sa. forme. tranchante.- E e 
i ? „«Lențrâe. îneridionale !. „du grând tunnel se: “irovite a Ea “1616, 15.m.; Maltitude; 'en, sortant- du. tunnel..la: igne. ” 
Ai “ deseeni : dans'Ja vallee de TAragva. des Khevsours. La. 
i :,pente- du versant: meridional,. ainsi- que. .la pente. de: la 5 

allee de „Aragvă, etant tros, vaidles,. îl a ete. n6cessairo”. 

  

      

     
   

         
- 

up:



      

IE de. ptojeter : ici, comme sur le: 'versânt nord, “ duialre t tun 
„i mels tournants, En? “quittant la .vallee ds- PArăgva des .- 
a Kheysours;. la liric suit la vall&c de Aragva deă Pehaves 
4 pour: “descendre: dans la, vallee 'de Vârgva. „Blanche -et., 

. “enfin dans, eclle' du Koura, oti-elle. communique, avec'le . 
e chemin. “de fer 'Transeaucâsien.. Le. point do. “communi-- 
-.” eaţion'des deux“cheimin de. icr, la. station, Avtehaly,est 
ee situc ă. 448 m; daltitude; la descende cmporte. 1168 m. 

“sur. 102,4 kil, co qui correspond' a' une rampe do 11,4 og. : ” 
1. En somme le-talus du "versant; nord, :ost beaucoup plus “+ 
fa abrupt. que. celui du versant sud. a i 

a - . 
iai . 

înttuenţa “economică a a Traniscauei suluri 

  

: 

  

   
   

. “Dacă. trăgem: o' linie droptă. de la :Baris. fa. Galciuta 
“ca. Xa. trece prin) Marca-Neură și. Caucas.;. Aşi dar Rusia.“ 
“ine. în mâinele 'sale nu :numai drumiul: cel mai scurt: Ja 
 Pacilic, „dar și drumul cel mai scurt: la Indii... 22 2 
Că nd şe va termină :câle două ramure. de jăctitură * i 

-, calc. Caucasului: cu linia transcaucasiană: Batum: Bacu Și - m 
- „cu linia transcaucasiahă care duce la fruntariile Cliinei şi: 
ani lui Rusia -va aveă "și - despre 'acâstă arta 

“una,din cele mai. importante artere comerciale ale. glo-. 
“bului. „pămiînteşc, cu câre “va: căută de sigur a: deschide -.. 
d'.nouă 'terâstră către extremul" sud prin; ' Afganistari - ȘI 
Persia, în -mârcă, Indiilor. "după cum și-a «deschis una”: 
la extremul occident în Ba altică: şi” alta la: extremul: O-: 
Ficat. în Bacitic. A DE AD 

          

   

  

   

  

   

     

      

  

. « 

| ia 3 Canalul de. ti Baltica la Mare ca- Nea: - o 

  

Be. ângiă: “sitanticelg întreprinderi. ds. comunicăţiuini -- | 
pe: uscat, Rusia este pe, punctul a: „Începe o. Sigantică . bă 

lucrare. de- 'comtinicaţiuno , pe apă. i - Di 
"Petru;cel-Mare a început; canălul care: unesce. astăidi | 

: Matea Nordului zu" Baltica; demnul suceâsor: al marilor 5 Ia 
„sale: idei "Ţzarul Nicolae al. în Xa inaugura: ecou viitor... 

* Zeat-un. Canal” „colosal, : 
„ Neogrii- ae     



N 

„Secretarul general al, societăţei nostre geografice a 

mijlocie de 11 noduri pe ceas. . 

dat semă societăţii, în “sesiunea anului curent, despre . 
"lucrarea acestui important canal, comunicându-i cele ce 
„ urmâză : - - - 

“«Canalul va avcă o lungime aproximativ de 1600 ki- 
lometri, cu o lărgime la suprafaţă de 65 m. şi o adincime 

„mijlocie de 85 m., ast-fel că cele mai mari vase vor 
puteă circulă... .. E 

«Canalul: va plecă de lu Riga, va urmă cursurile ri- 
urilor Duina, Berezina şi Dniper. şi seva termină a- 

-prâpe de Cherson, la: Marea Negră. Canalul fiind lu- 
- minat în tot lungul lui cu lumină electrică, va puteă 

"fi întrebuințat și nâptea, ast-fel că întregul parcurs se va: 
„puteă face în 6 dile cu un vapor care araveă o iuțelă > 

«Peste -acest canal se vor construi șepte -poduri “mari. 
pentru drumuri de fer și 22 poduri pentru şosele. Acestă 

„ lucrare' de.uriași va fi terminată în 4—5 ani, şi va costă 
aproximativ o jumătate de: miliard. - 

" «Ca să ne facom o mică idee de acâstă întreprindere 
„colosală, este destul a: compară acest canal de 1600 kil. 
lungime cu' canalul -de la Baltica la Marea de Nord: 
deschis acum vro trei ani, care n'are de cât 98.6 kil.. 
cu canalul de. Suez care are 160 de kil. și cu pro-. 

„jectatul canal de la Panama, care urmă să aibă 73 ki- 
- lometri».. a Ni i
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ie INSTITUȚIUNILE CULTURALE - + 

.. 
: 2. Academia, Universitățile, Societăţile... +... în. 

- Rusia are afară de institutele de cultură sciinţifică, 6 - - 
“mulţime: de societăţi sziinţifice, cară contribuese a face -. 

- - “cunoscute: resursele patriei ruse, cum și la avintul sci-. :. 

“ inţelor. cati ati-mai cu-sâmă un caracter utilitar.':-  -, 

-. Incajul acestora 'stă. Academia 'sciinţelor, care a fost 

- tândată la 1721-de Petru cel Mare. Ea are o secţiune. 

"+ fisieo-matematică, una istorică-Blologică și :alta pentru. . ..: 

1...” literatura -rusă. Ea este. înzestrață cu :0 mare bibliotecă, --.. 

““Yaboratorii, observatorii și Muzee. -. îi 
„7... “Activitatea el nu se mărgine 
„2 gală şi. acordări” de: premii .pentru anumite. lucrări. Ea : - 

'.* - %riite” misiuni de &meni speciali cu-fondurile. ei pântru-” 

„a studiă patria, rusă:sub tote raporturile cari ar.interesă - 

- ““-gciința şi economia nățională... 3, e 

: %:-- Memoriile Academiei fac on6re-sciinţei..ruse. Sa 

- Pe lângă Academie, se află univeisităţile în număr de. -. - 

„_9: la Petersburg, Moscovâ,. Kiew, :Varşovia, Iharkov, . . 

„Kazan, Odesa, Youriev. (Dorpat) şi Tomsk în :Siberia.. : -..-. - 

„si „* Tâte Universitățile „ati publicaţiunile lor periodice, in”; 

"=. tivulăte : “Materiale, Memorit și Buletine. ERE 

„.? Soeietăţile: sciinţifice au mal tâte un: caracter: semi- 

esce riumai la. şedinţe de. i E 

- oficial, Şi sunt -sub-venţionate de diferitele ministere. Ele Ra 

aă un: scop ':sciințific determinat. care -formâză resortul -.. 

„activităţii lor. Vom cita după specialităţi : ai
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Societatea Geografică care se”. împarte în diferite sec- 
țiuni : Caucasiană, N. V. Rusiei, S. V. Rusiei, Siberia 
de Vest, Amurul, Astrahânul, ete, - : 

Acsstă societate este una din cele mai importante î în 
Rusia prin lucrările ei. Nu ţine numai ședințe anuale 
ca la: noi, “dar din sânul ei se trimit comisiuni speciale 
“din fie-care. secţiune, pentru anumite studii. | 
--» Societatea mineralogică din Petersburg, o veche insti- 

.. tuţiune: care a adus mari servicii în. cunoseințele avuţiei 
minerale ruse. 

“ Societăţă de sciințe naturale o sumedenie, ca 'de ex.: 
Societatea natuvaliștilor, din Urali, din Kiev, din Sa- 

ratow, din Moscova. 
Sncietatea. technică rusă cu secţiuni la Balu, Saratow 

- Siberia Occidentală ete. LC 
Societatea fisico-himică din Petersburg... L 
Societăţi economice la Moscova, în Sudul Rusia, în 

Jaroslaw ete. 
Societăţi. arheolog gice şi istorice . pe lângă anume insti- - 

tute arheologice și istorice: Societatea “imperială arheo- 
“logică, și istorică, societatea. arheologică de la Kazan, 
„Moscova, XVilna, Kiew, a ţărilor Baltice la Riga, So. 
Cietatea istorică -a Cronicarului Nestor în Kiew. | 

Societăţi filologice pe. lâng gă Universităţi la Petersburg 
și Kharkow. - -. Îi e 

“Societăţi pedagogice. 
_ ii medicale există pesto dout: deci de So 

„ cietăți, 

“p uieaţiunite periodice; 

Publicaţiunila periodice sciinţifice abundă şi cele niai multe sunt oficiala: Monitor ul. Împer iului. | „ Buletinul Ministerelor. 
"Buletinul comitotuluă- geologie din: Poteysburg: De | Jurnalul de mine (Gorny. Jurnal). N „ Buletinul memoriilor Academiei” impeniale. ruse. Buletinul conitetuluă geologic: al Finlandei. 

x
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Analele idrografice ale mărinei împeriale Ruse. 

„-. Materiale: pentru studiul solului rus... :,: 

„ Lucrările cabinetului. Majestiiţei sale, 5 EI 

Acest cabinet cuprinde mai :multe secţiuni din care 

- una geologică şi minieră sub direcţia d-lui Ynostranzew. . 

Memoriile sccțiunei militare topografice... * 

Materialele orografici -Rusieă Europene. 

Memoriile societăţilo» naturaliştilor „Nouă. Rusil. 

Memoriile socielăţilor economice din sudul Ruşiei. 

Analele observatoriilor metereologice.: .. 

„: Anuurul geologie şi mineralogie al Rusiei... e 

“Jurnalul industriei din Riga. - 

Jurnalul societăței ruse de igienă publică. . aa 

“Nu e locul aci să dăm o listă complectă de tote dia- 

rele sciinţifice ruse. e Sa 

In total apar în Rusia 82 jurnale sciinţifice. Apoi mat 

sunt .50 pentru industrie, comerciil,: şi agricultură * 60 

pentru instrucţiune şi educaţiune, 26 technice, 15 pentru 

arte, 70 politice. Apar apoi 168 jurnale în limbi, stre-: 

- ine, (lranceză, germană; poloneză, estonică, etică, finică . 

„georgiană, armensscă, tătară, sartică, ebraică).  -. - - 

” Afară de acesta mal sunt publicaţiunile așă -diselor | 

Expediţiuni pentru idrografia cursurilor de apă şi pentru" 

părţile. Asiatice. Ruse şi Chineze, căci China a intrat dejă 

în -stera căutărilor ruse: în Manciuria şi Mongolia (Ex, 

“ pediţia Klemenz) în-Asia Centrală (Expediția Sven-hedin 

Apoi sunt expediţiuni în Itamciateă şi în 'Transbaicalia. 

Pe lângă acestea, tâte consiliile provinciale (zemstvo) 

ale:tuturor guvernămintelor, ai -organele lor de publi-. 

citate pentru lucrările lor: şi pentru tot ce privesce ac-.. 

_tivitatea desfășurată de dinsele pentru recunâscerea şi 

“ desvoltarea forţelor productive ale guvernămintelor res- 

„pective. - i - i 
rr. 

| Caracteristica seiinţei ruse 

„. Ceea-ce formeză caracteristica sciinței ruse, este că 

sciinţele abstracte precum : chimia, fisica, astronomia, 

matematicele, nu scii să fi-dat inovatori originali, ruşi,



  

„ .. . - 

dar în 'aplieaţiuni]e sciinţelor Ja. viaţa, usuală, pot dice - 
„că muscalii sunt neîntrecuţi,- precum în :: hidrogralie, : : 

geologia. aplicată, ” hidrâlogie;. meteorologie, 'agroromie, 
=. “hidraulica agricolă, antropologie, medicină. . - a 

„Studiul forţelor” productive. ale teritoriului -rus cum .. 
„şi ale ţărilor: a căror anexiune este'0 cestiune de viitor, .. 

formâză  activitațea de: primul ..ordin, nu' numar a gu- 
."vernului rus, dar: chiar a : particularilor, '-Organizaţi. în! : 

„...: societăţi. sub-venţionate de” guiern:... .- :.. Pa a 
„Acestă: prea exclusivă îndrumarea sciinţel ruse cătie . 
„ ViGță -usuală.-a. început: â-aveă: detractorii- ci în Rusia 

- perienţă a ărătat, că- studiul isolat al-sciinţelor practice, .. - ..- 

. 

   

a turale' lundamentăle;. Astădi. sunteni în starea:: că: la Ea E cele. mal “multe Universităţi „există “instalate, cabinete - 

„i. ca Să. progreseze' şi.să vieţuiașcă; sciințele aplicăte. .A:" 

*„ turâlă ale patriei, :: .. DE ie E „= «Ar trebui instituite. cercuri, societăți! şi: muzee, al .: >= căror. câmp de activitate 'să [ic "căutarea. fenomenelor: . 

: înălțarea de 
“nice, să ridicăm "asemenea palațuri pentru sciințele :na: 

> sNe-dăm” preâ “multă. silință în sciințele de. aplica: 
ţiune; pe când sciințele exacte fundamentale au rămas: 

„+ 1.3 printre: Gmenii de: stiință, căci iată: ce seriă: de. curînd : 
>... Jurnalul guvernămiîntului Yelaterinoslav (lângă Marea '... - 

afară -din stima ce li se cuvine, do, şi dînsele- pot fico: 

cest'vechiii americanism, care ese astădi în Rusia Ia ivelă, 
“În America a. rămas: numai o legendă, căci o. tristă ex- . 

„Pentru trebuințele sociale nu pste fi predominant, şi 'dejă -." 
“in. America :s'ai ridicat: palate, pentru. sciinţele exacte” - 

: fundamental, cari at pus: în'umbră-cele mai mari Ins- “titută ale. bătrânei Europe... - 
„mi «dr trebui-să ne predcupăm 'în. întâia. linie cu ce- - - 

„=. “rinţele'seiin 

* maturale -locâle.. Am. ajuns ca .IKaultasul; 'Turl:estanul și ;. alte, teritorii -limitrofe să : fie mai „bine studiate de cât „părțile centrale ale Rusiei, 1... : 

”. „»De” aceca ar trebui -ca-mat, înainte de a. păşi la palaturi pentru “sciinţele medicale-şi tech- 

ERE : , E „- . 

țeloi exacte. și cu. studiul - fenomenelor nă-. -.- 
. 

e «Sciinţele- aplicate- ar “trebui să: vie în. a doua linie: 

 



  

*  fisiologice cu mult fast, pe când la aceeași Universitate. 

pare cine-vă posibilitatea a. studiă [isica,. căci. nu e nici - 

- un: cabinet „pentru -fisică.. .. ... - - 

“= cădtările, hystolozice. să existe. alături. de misce localuri - -i..-- | 

N 

«Apoi 6 cu-putinţă că construcţiuni somptudse pentrui. =. 

în- ruină, în. dară: sunt instalate “cabinetele! de zoologie . 

  

"-şianatomie coniparată ?» ie e 

E Muela 

  

sL- R « . . 

"1 Ca instituţiuni. destinate, să”. dea. avânt. mişcărei „sciin-” £. 

  

ţifice sunt şi muzeele, destul de numierâse în. Rusia: ; '--. 

a SE. : Petersburg.— Muzeul comitetului geologic:de gare.am -- --. 

vorbit .dejă sub direcţiunea d-lui" A: Iarpinski, 
Muzeul miheralogic-geologic-al. Ara lemici de. sciințe, sub: 

direcţia d-lui-T. Smidt, care cuprinde colecţiuni din'ex---:. 

NE pedițiuni sciinţifice făcute-în secolele. trecute, ,.: .-: - 

7: Muadul institutului de” mine 46 

0 Moller- e 7 

zi "A: Ssowetoft. *... - - 

“Muzeul. zdologie al Academiei. de-sciințe; interesaât prin: -.. -: 
„ colecţiunile' sale de mamifere dispărute, sub'direcţiunea . ...: 

dlui F;- Pleske, -. : : 

, rie bogat având, o îxva.: 3 

Ie aprâpe de' 300,000 de ruble, sub direcţiunea: d-lui: 

“A.iYnostranzeli. e ea = 
„a Muzeul mineralogie: al. Universităţii; care se află. mai... 

“ înainte sub direcțiunea d-lui: Dokutschaev.. . -: -.. 

:" “Muzeul: agronomic al. Unicersităţii; sub dirgcţiunea d-lui. * . 

-" Cabinietul geologic al Majestății Sale. -: e: 
- Moscora.— Muzeul geologic di Unicersităţii din. Moscova”: 

sub" direcţiunea d-lui A. Pavlow, cu. frumose. preparate, . - 

microscopice „și .dispositive de: roce,. plânte . fosile şi 
vertebrate, RE 

=: Golecţiune fomparativă de fosile ruse:și. străine forte - > . 

interesantă, despre: care vom vorbi în. vol. Ii i 

.. 
*. Muzeul mineralogie dl Uniersităţii, sub direcţiunea d-lui. “+ - . 
NVernadski. RR E 

  

*, 

- Muzeul, geologie al -Uhitersităţii,- sub direcţiunea dilut.. ?-
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"Muzeul 2onlogie al Universităţii, sub direcţiunea "d-lui 
„- A. Tichomiroif cu:-un schelet de mamut complect și 

diferite resturi de mamifere antediluviane. ? - 
Muzeul geologic-minevalogic al Institutuluă economic, sub 

direcţiunea d-lui Fedorow. . .. E 
dluzeul -prelustoric cu interesante colecţiuni de obiecte 

din vîrsta de piatră, de bronz și do „fer şi: monumente | 
din secolul -al X-lea și XI-lea al Gmenilor paleolitici - 

-şi.neolitic, | - i 
Grădinile 2oologice şi botanice ale Universităţii. 
Muzeut artelor industriale, * 2 
Varșovia. — Muizte mineralogice, petrografice, geologice, 

paleontologice, şi: zoologice. * Ce 
- Astrahan. — Muzeul Societăţi! Naturaliştilor.. 
„Vilna. — Muzce paleontologice, mineralogice și prehistorice.. 
„Helsingfors (Finlanda). — Muzeul mineralogie. al - Uni- 

cersității. Alexandru." ae : 
Grodno. — Auzeul comitetului statistic, * - 

-* Jekaterinburg. — Muzeul : societății - Uraliene de  sciințe 
naturale, .- a Pe are 
Muzeul şcolex de: mine. ea - . 
Kazan. — Muzeul geslogic şi mineralogie al Univer- 
sităţii sf. Vladimir, o 

- - Muzeul archeslogic particular Tsch. Chwoilsa -cu in- 
teresante colecţiuni preistorice, mai cu sâmă do instru- 
mente ale 6menilor neolitic. - i . Nischni Notgorod. — Muzeul sciințelor naturale al con- „siliului provincial Zemtswo). oc. 

Noico- Alezandria.—Cabinetul mineralogie şi geologic al Institutului agronemic-şi jorestier. Colecţiune de soluri. . , Odesa.— Muzeul “geologic. şi inineralogic al Universităţii” 
cu importante colecţiuni..de fosile terţiare.: .. - - a Riga.— Muzeul gtologie "şi mbieralogic al Polytecniculu.: „ Muzeul - Societăţii de şciințe“ naturale. Muzeul * archeologic. „_Ziflis. — Muzeul Cauoasului;- despre care vom vorbi în detalii când vom ajunge la Tiflis. -- - : N Charlow. — Muzeiul. geologic. și mineralogic al Universi-. tății; despre care vom avă ocasiunea a vorbi, de 6re-ce lam visitat în congres, . aa
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i In Siberia. 

Oraşele ' Barnaul, Iladitcostol, Yenisseisli, sunt dotate 

“cu muzee ale societăţilor expediţionare. Sa 

La Ivhutsl:, Krasnoiars):, Minusinsk, Omsl, Chabarousk 

sunt colecţiuni ale Secţiunilor Societăților geografice din . 

Siberia de Vest și de Est. NE 

Toholsk are un muzeii al guvernămîntului cu cinci 

divisiuni ;- îmbrăţişând sciinţele naturale şi archeologia. : 

„Aci 'e o'interesantă coleețiune. de peşci fosili. : 

„ -Tomsl — : Muzeul “Universităţii -de 'sciințe' naturale. 

- Muzei arheologie Siberian. eee 

+ - Dpumen, — Muzeul particular al “d-lui 1. Sslowzofi, 

Directorul şeslei reale, cu. un svhelet: complet de ma-: 

mut găsit la 'Tjumen şi obiecte -archeologice: din virsta - 

de piatră; de.bronz şi de fer... a 

ii pi E iti “ A E 

„Apoi mai sunt numerose interesante colecţiuni publice 

şi particulare la Kowno, Kostromo, Poltawa, “Perm, 

_Rjasan, Seratow, Smolensk, Yaroslaw. aie 

„- “Din expunerea făcută se vede că nam făcut, cunoscut . - 

"de cât muzeele cari intereseză specialitatea mea. Aşă 

că 'rămân încă numerâse alte muzee şi colecţiuni cari 

„nu sunt aci cuprinse. pa 

 



    

  

     
„ CONGLUSINE, 

Re "Din cele până a aci. expuse, :s6 vede a că numai când: am . 
IER îi i pe o platitor mă .streină, starea priogresuluy enorm 

2...ce pretindem. că, am realisat,, am putâ'să avem unei... 
_teriură Sigur  asupră' gradului. nostru de: cultură, 7: 

“Făcând ast; fel, constatăm. că nu. numai faţă de statele... 
“ae occidentale, dar și față de; cele -orientale intrate: ” 

„i de curînd „pe “calea: unei civilisaţiuni măi înaințate, sun: ÎN 
Da stem o ţâră înapoiată. - tă a : iat Ne.dăni cu” mare 6mfasă drepi Tulevarăul! deidentu-'- 

” “Turf în. Orient, și n'am realisat Nimic. din e ceea-ce constitue -. 
"mu în. Occident, dar.în marele imperii vecin din” Orientul . 

” European, condițiunile 'reale. ale progresului: * ii, 
CR „i cAtât ienorăm „ceeace -se, face. pentru progresele ul: 

Li  turale.î în: alte: țări, până și. la vecinii. noştri,. că.-nu. de”, 
": îmult-un. însemnat. academiciân; - cunoscător în ale etho- -: Eat „ grafiel,: şef:d6 partid și “actual prim- ministru; a scrisîn 2 priviţa, puternicilor. vecini despre: Orient :-că .sunt ine. 

“'culți (DD îndemnând pe tot: Românul şi dincoace. de Car-” ia 
-paţi. şi. dincolo, la luptă - într'o: criză: eventuală, „căci: pi iai Tic. dânsul :. Românii. să-nu uite. nici „odată, că nu Ța-.. Pta omule Rusiei i-a. asedat . la, : Dunăre; pentr ua: fi. “sentinelă. po tot-deă-iiă triză a lume. citilişate, : “ci „cel maj are Du petat al Roniei—'Traian.. Acăsta este “politică vonâniscă. - Eu red: e că: acesta” este: „Politică. an gi dacă, care - din: 

  

    

    

    

   

    

  

N 1, 2, 

  

” îi Ai Euro! A Riisia şi. România, -: Mitrie A Seurdza,, 1590, :   



    

| “cele: ce am. expus: În acest st v6lur, a ajuris c cu, conctrsul e 

” guverhanţilor noştri” a ne' subjugă. ecohomicesce şi Poze 

” liticesce, în“. favârea "intereselor siatului “maghiar. : 

  

„+ 1 .De acâstă:politică, țâra e. sătulă și «atât de edificată, să 
ia că mu-s€ va găsi un. singur Român. eugetător, care so: e 

mat: urmeze, .*....: :. - a SER: 

"Ar fi şi-un act nesocotit acela, Ga “în. “împrejurările - 

“date, :să. aţâțăm' țâră la ură 'contia” unor puternică vecini; : 

“alături do 6are. luptând ne-am câștigat independenţa. Sta. 
“tului şi o posiţiune:. de onâre în “concertul “European, Ma 

:."_ cu care re legă religiunea și o veche, tradiţiune şi căror... .!: 

: -. le: dătorim și: bazele. unui început de cultură și. de: :0r-. Ra 
--“! anizaţie” sociâlă” fârte potrivită. cu timpul. - i 

> Axvend. ocasiunea. a'mi “da s6mă. „de. nivelul: de - “pro. - 

„gros! “la care a' ajuns Rusia astădi: n'am credut că: a-şi * Ri 

„=: "tace. o faptă patriotică, 'prezenitând'o conaționalilor. Mei 

i e - după exeniplul marcă nostru o de stat mai sus: citat... . - 

ERE - ca.0 țeră cânciliă cu tendințe da ne bar „Darisă prin. cu- i 

“cerițe» ' - Tm 

Te AM. “credit: că a-și. aduce - un sor zici. mâi, real: țări: Di 
-mele, informând'o- asupra. “marelor. progrese. realisate. în! 
Rusia. de. nisce guverne “luminate şi pitriotice; căutând. 

a pune. în relief admirabilele- metode întrebuințate. de. 

        

   

                

- Ainsele' în cel din” urmă: sfert al ve&cului, care ar.puteă......... 
“servi  de-pildă țării în năzuințele. sale către: 0 cultură EI pt 

- din: ce în-ce mai-mare... it DIN N a DAI 

--Care “țară din lume ni S'ar, prota€ oriticei ? dar trebue ; 

“omului de; sciinţă care “și. dă sarcina d'a informă patria -. 

"să" asupra erei. ce a explorat, nu: “da sgândări” vechi ii 

"prejudecăţi, ci 'd'a se. concentră în: studii i și obseriațiuini oua 
-- utile: şi probabile, aaa : ei 

    

          

    

  

Pi “Voiasiul are > toonal. i acest avantăsiii, da deşeeptă: spi- 
5 ritul adormit: de cursul ordinar al: xieţei, şi da excită:.: 

Ti “spiritul: de. observaţiune,. punând în relief parteă în insteuc- DT 

„tivă şi. Caracteristică -ă lucrurilee. 

: "Către acest: ţel -m'âm îndrumat. în: acâstă ' scriere 'ă” 

iz - „mica, asupra: “Rusiei contimporane, care ma a costat multă AR 

    

„: A - E , - în IE i, 

ae
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muncă, căci pe lângă observaţiunile mele personale, a'tre- 
-buit a compulsă un însemnat și “forte variat material 
„de studii, cu. care am.ajuns a pune la ivâlă numerâse 
. fapte în -năzuințele. de progres ale .Rusiei; ignorate nu 
numai la noi, dar şi în :ţările cele mal în: curent cu. 

progresele” civilisaţiunii orientale. 
„Cu cât am pătruns mai bine în secretele acestei miş- 
cări de progres, care 'te-lasă cu atât mai mult în ui- 
mire, cu cât te-ai obicinuit a nu audi de cât critica 
unui stat barbar şi cotropitor, cu atât sufletul mi sa - 
umplut de admiraţiune și tot deodată de întristare. 

* De - admiraţiune, căci cum am arătat, în tote re- 
„sorturile puterei publice 'am constatat un spirit de dis- 
ciplină, de metodă, o prevedere și o îngrijire gelsă de. 
ceca ce pâte face. prosperitatea lorţelor productive ale 
patriei luse.- De întristare, căci pe când așă se lucrâză 

“la puternicii noştrii vecini,- noi sleim t6tă energia n6s- 
„stră în luptele politice, şi guvernanţii noştri nu numai 
că neglijeză tâte resorturile avuţiui publice, dar le con- 
“tracareză. mersul și t0tă activitatea nu e dominată de 
„cât de spiritul strâmt al coteriei politice. | - 

Raţiunea' de 'stat, rațiunea înaintea căreia tâte voin-. țele şi tote interesele personale și de partid ar trebui „să 'se închine, n'a pătruns încă în sufletul guvernanților 
noştrii. ., SI Di a , „Faptul este atât de caracteristic, că el a ishit chiar „pe. marele . Cancelar Bismari;, care “adresându-se acum dous-deci de ani premieurului nostru ministru, mai sus citat i-a dis: fine-fi mult la libertățile publice, căci d-r0s- tră aveți încă desvoltat sentimentul de Patrie. Se curine să aveți un ideal. Livertăţile publice că.ține locul unui sen- „_Ument pe care nu-l acefi încă. » Mă : a 

„.. “Nu se pâte sentință mai justă. și mai bine meritată Pentru omul nostru de stat: E . 
. | - | . ” 7 * | | 

„Totul se mișcă, totul prosresă împrejurul "nostru, nu „Mal noi presintăm aspectul trist al unui popor moleșit, care ar. voi 'să mârgă înainte și nu pote, căci t6tă.ener-
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gia e sleită în smăcinări politice contra nemerniciilor -- 
guvernamentale. -. o - _ a 
 Ceea-ce am scris la' 1889 (1) după ce visitasem cu" 

de amănuntul instituţiunile culturale din Budapesta, 
“Viena şi Berlin, se aplică exact și astă-qi după aprâpe 
dece ani, în urma voiagiului mei în Rusia... - 
„* «Ori-ce om de sciinţă, care a avut ocasiunea. să; visi- 

teze marile instituţiuni de cultură din principalele state 

civilisate, când se întârce. în ţâră, '1” apucă un simţimiînt 
de descuragiare. .. ..- N a 

«âY vădut în şcoli admirabila organisare a învăţă-. 
mîntului public, ai visitat bibliotecele, museele, labora- 

„toriile sciinţifice şi industriale, ai asistat la deliberările. . 

societăţilor. savante, ţi-ai dat semă de marile progrese. 
realisate în  sciinţe, arte şi industrii, al compulsat :sta- 
„tisticele, te-ai iniţiat în fine, în totul și în. tâte la acestă - 
întregă. mişcare mărâţă, care împinge poprele către . 

„. sciință; şi când te întorci în ţeră, eşti isbit de starea de - 
nemernicie, de mizerie și de decădere, în care zac şi 

„sunt. lăsate a zăceă cele mai importante ramuri ale 

sciinţei. Dacă penibil impresionat, te silesci a luptă contra : 

“ unor asemenea - nenorocite situațiuni, vii.de te isbeşci . 
. de, obstacole și -de imposibilităţi de tot felul, care pro- 

_tegâză și acoper-abusurile cele mai. monstruâse, tur- . 
_pitudinile -cele mai .abjecte şi privilegiurile cele mai ti- : 
ranice. Remediul eficace ești silit: atunci a:l căută în .. 
deşceptarea -atențiunii publice»... - 

Mai la vale am dis:  -  - Dă a 
«Dacă am căută la noi în mod serios, fundamentele . 

„unei organisațiuni solide sciinţifice, nu le vom găsi ni-" 
căeri. Ceea-ce avem, este numai imitarea tuturor forme-: 
lor de cultură din 'statele cele mai civilisate. E 

„„" «Cu aceste forme ne îngâmfăm că s'a făcut progrese... 
însemnate și că am ajuns la nivelul civilisaţianii sta- . 
telor -occidentale, că suntem “cum. se dice cu emiasă: . 

"Belgia Orientului și bulevardul civilisațiunii occidentale 
în Oriento. ... Se e 

Ei) Situaţiunea sciinţei oficiale în România 1889. .. 
, . _ E a



a 

"Dacă vom merge tot ast-fel,:în loc.de Belgia Orien- 
"tului vom ajunge să fim o Chină în Orientul. European, 
căreia "i va fi reservată sârta Chinci-în extreinul Orient, 

“ca tuturor -poprelor muribunde, fără a găsi nicăeri un 
sprijin. _-- - Ă 

„___ Discursul: recent al Lordului Salisbury retativ la sorta 
„ Chinei față de vitalitatea puternicului popor rus, este 
“cea mai vădită probă că întrun asemenea cas de slă- 

biciune, chiar puterile cele mai direct interesate, sunt 
„nevoite a se resemnă. i 

. Pa . Si „. 

- “E important să reproducem acel discurs, căci el este 
și cea mai eclatantă confirmare a celor ce am expus în 
mod. documentat în. acestă lucrare, asupra admirabilei: 
organisări ce a priimit în. Rusia tote elementele ei de 
propăşire intelectuală și materială... * 

«Puteţi împărți, grosso modo, naţiunile lumei în două | 
"categorii : națiunile vii și naţiunile muribunde. Iată de 
0 parte, națiuni mari, exertitând 'o putere enormă, care 
cresce din-an în an, 'mărindu-și bogățiile, dând o mai 
mare întindere teritoriului lor, - perfecționându-şi.. orga- - 
nisarea ; rețele de căi ferate le dati putinţa de a con- 

_centră la ori-ce punct: dat forţa militară totală a popo- 
rațiunii lor, şi de a adună armate infinit mai mari și mai 
“puternice de cât, tot .ce s'a visat odini6ră ; soiinţa a pus 

_ AN mana. acestor armate arme, tot mai redutabile prin 
"eficacitatea puterei lor distructive şi contribuind prin" 
urmare,: intr'o. seri6să, într'o teribilă inăsură, la. forţa 
naţiunilor. cari le întrebuințeză. Alături însă de aceste 
„Organisme splendide,:a cărora putere pare că nimic nu 
o pote micșoră. și.cari presintă 'revendicări rivale pe 

„„ “cari viitorul pdte, nu va..isbuti;să le împace fără a re- 
curge la un. „arbitraj sângeros,. iată şi. un '6re-care. nu- 

- măr dle, comunităţi pe cari nu le pot califică alt-fel de 
cât ca: muribunde, de și: calificativul acesta nu li. se a-.: 

- plică de cât in grade deosebite.” Acestea sunt, în :'cea 
„ Mal. mare parte, comunități cari nu sunt creștine, dar 
imi pare rău că deosebirea : acâsta nu e absolută ;. în
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aceste state, desorganisarea şi decăderea fac progrese 
aprâpe tot aşă de repedi, ca. şi forța de concentrare şi 

„puterea naţiunilor vii cari le înconjoră. Din dece în dece. 
ani, le regăsim mai slabe, mai sărace, mai. lipsite de 
Gmeni capabili de a le conduce sati de instituțiuni cari 
să merite încrederea. lor; ele merg după aparenţe, către 

„ Slirșitul fatal, și totuși se- agaţă. cu o stranie tenacitate 
"de restul lor de visță. 

«In aceste naţiuni răul regim guvernamental, departe 
de a' fi îmbunătăţit, devine “din ce în ce mai răi: So- - 
cietatea și chiar lumea oficială, administrațiunea, nu sunt 
de cât un morman de corupţiune, aşă în cât nu găsim - 
nicăeri o basă solidă pe care să fondăm o speranţă 6re- 
care de formă saii de restaurare. Se pote spune că naţiu- - 
nile acestea presintă un spestacol. grâsnic părţii. lumi- 

mate a lumei, cle 'oferă un tablou care -din nenorocire 
apare din ce în ce mai întunecat, cu cât amănuntele 
sunt mai exact desvăluite celor-lalte naţiuni, şi acestea 
sunt solicitate să caute, atât din milă cât și din interes, 
un remediu la aceste rele. 

„ «Cât pete să dureze acâstă stare de lucruri ? Nu voiă 
căută bine înţeles, să o proorocesc, Tot ce pot indică 
„aci. este .că progresul se continuă, în amândouă sensu- 
rile: Statele slabe slăbese neîncetat ; cele tari își mi ăresc 
forţele și nu e deci nevoe să fă prooroc spre a vă 
spune la ce .resultat fatal va ajunge combinarea acestor 
mișcări contrare. Pentru o causă saii alta — fie necesi-.-: 

„tăţi politice, fie pretexte de filantropie — naţiunile vii 
vor încălcă treptat teritoriul celor muribunde și ger-.. 
menii de conflict nu: vor întârgiă. să.se desvolte” între 

“ popsrele. civilizate». 

Discursul Lordului Salisbury care vizeză Rusia și 
China, făcând să întrevadă” sârta acestei “din urmă,.ne . 
spune cu alte cuvinte că.naţiunile se măresc prin pro- 
pria lor energie și prin. starea de . » păcătoşie a vecini- 
“lor lor. : 

“Rusia a avut şi are acest noroc d'a fi .sciut să nască 
intrinsa și da întâlni alături cu dinsa, acestă - îndoită
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condiţiune de mărire. Ea a profitat şi va mai aveă mult 
să profite, şi n'avem pentru .ce a,o dușmăni. 

Dacă suntem geloşi de. independenţa Statului nostru, 

în loc de a duşmăni Rusia după sfaturile premierului 
nostru om de Stat, trebue să-i cultivăm amiciţia şi să 

căutăm a imită marea pildă ce ne dă în munca ci de 
progres, prin care-a făcut să dispară orik-ce urmă a 
barbariei. DD Sa e 

Dacă fără a fi cu mult mai vechii în cultură de cât - 

“moi, poporul-rusa sciut prin o muncă perseverentă să. 

devie cu mult superior nouă, mai sub tote raporturile, 

ce 'ne împiedică de a căută prin tâte mijlcele în pu- 
-terea. nâstră, întrebuințând și procedeurile pus6 în us 
de. dinsul, a dobândi o superioritate cu care să-i câști- 
găm stima sa? o e 
“O ţară mică înconjurată de state puternice, nuinai 
prin o cultură superidră şi prin o mare desvoltare dată 
tuturor forţelor ei productive, pote să ajungă a inspiră | 
respect, şi a-și păstră individualitatea. | n 

Proba, cea mai bună ne-o dă în Occidentul European : 
Elveţia, Belgia și Olanda. . A 

_-* Dar chiar în cuprinsul: colosului' imperiii rus, avem - 
“cel mal strălucit exemplu cu linlanda, care de și cu- 
“cerită cu armele, 'și. păstreză intâcta autonomia sa. 

: X 7 * * ă . R - . 

„E timpul să ne: reculegem, şi a ne pregăti în lupta 
progresului. S'o facem cât mai e timp.. Me 

Istoria se” dice că nu e de cât o perpetuă repetiţiune. 
„Acesta e un adevăr pentru aceia pe cari n'a reuşit a-i 

„instrui, cari nu sciu să profite de pildele ce ai înainte. 
„Momentul a -venit pentru! not să înţelegem în fine, 

„Ci in epoca în care trăim, sciința j6că în lupta pentru 
vieţă rolul dominant. ÎN 
„Punând sciinţa ca basă a tutulor lucrărilor de pro- 
gres, Rusia dejă mare prin cifra. populaţiunii: sale și 
Prin imensitatea teritoriului sii. a ajuns să fie puter- 
Dică şi prin cea mai desvoltată; sciință în orientul Eu-. 
ropean. ae - SN
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Rusia astăţi nu € numal o. colosală putere militară 
dar este şi o mare putere economică, întemiată pe sciinţă 
care se desvoltă cu o-repeziciune uimitâre, așă că nu 
va trece mult şi va fi capabilă la'un moment dat, a 
ţine piept întregei Europi cualisate. 

După cum am arătat aci, acest resultat Rusia l'a ob- 
ținut îngrijind din suflet de tâte forţele ei productive 

şi aducând în desvoltarea întregului săi utilagiti eco- 
nomic şi comercial, același spirit de metodă necurmiat. 
-pe care Pa arătat în organisarea sa sciinţifi ică, şi n'a ne 

„glijat nici-un mijloc propriii a-i asigură succesul - 
mersul“ Fătre progres,. , a 

+ 

. * % 

Ea, după cum am vădut, nu numai că a întins cu. 
multă pricepere o reţeă 'considerabilă de căi ferate, dar 

“a sciut prin o exploatare. raţională, prin tarife metodice, - 
să stimuleze puterea productivă a: ţări]. 

Ea a sciut să amenajeze cursurile sale de apă, a stabili 
între dinsele- comunicaţiuni, a legă prin :canaluri tote 
centrele industriale la unul din marele sale'artere flu- 
viale, şi împinge înainte cu o activitate febrilă: execu- 
țiunea unui mare plan de lucrări care-i va asigură” 
domnirea Asiei, şi o putere predomnitdre în, Europa. 

Ea a studiat; prin îngrijirea guverneior sale patriotice; 
- procedeurile do fabricaţiune din. statele” occidentale, “şi a 
şeiut a le adaptă și perfecţionă. 

[a şi-a tormat o armată industrială comercială prin 
o organisare economică demnă „de admiraţiune şi care- 
va deveni în curînd tot atât de îngrozitâre ca şi puter- 
nica sa armată r&sboinică. 

Ea şi-a protegiat' prin drepturi de intrare, produsele : 
naționale, cărora a.căutat a le reservă monopolul pe 
piaţa interidră, şi prin teactatele de comerciă, a căutat să 
obțină. pentru. industria ei: avantagii considerabile, în 
schimbul concesiunilor abil măsurate, 

- Ea și-a organisat mişcarea sa economică în trei mari 
vesorturi administrative : Ministerul . de Finanţe, Minis- 

Pi
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„-terul de Domenii şi agricultură Şi Ministerul comuni: 
caţiunilor, cari prin unitatea acțiunei lor, prin cohesiune 
şi solidarisarea intereselor publice, ai contribuit la pros- 
peritatea economică și comercială: a Statului. 

„Ra 

” Agricultura fiind principala: resursă de existenţă a po- 
porului, | îusia a.înțeles că trebue s'o pue în ondrea de 

„care se bucură în ț&rile-occidentale, ca lormând o sciință 
care are regulele. sale; legile sale intelectuale, care tre- 

-bue să se înveţe nu numai:prin practică dar și în cele 
„vai superidre şcoli, de“aceea .a înfiinţat catedre” chiar 
- în Universităţi pentru sciinţele aplicate care "1 formeză 
baza: de deologia agronomică, “de chimie şi meteorologie dt- 

- gricolă. 
A înființat servicii” speciale pentru siudiul piimîntulur | 

arabil, a întocmit hărţi -agricole .pentru îmbunătăţirea - 
- pămiînturilor, a înființat ferme şi staţiuni de experienţe 
agricole, a studiat şi tras o reţea de canaluri de irigațiuni 

"și drenajuri: pentru a - veni - în ajutorul agriculturei, şi 
caută a respîndi prin şcoli speciale și în. poporul 'de jos 
„cunoscinţele: agricole, în, beneliciul ambelor sexe.. 

Industria și “comereiul, cum am vădut, n'ait fost ne-o 
| socotite ; ai fost asemenea tratate tot ca sciințe, cari 

“au legile și metâdele „lor- generale, ș și a înţeles că ono- 
„-rându le și stimulându-le prin tot soiul de încuragieri, 
„patria va. câștiga în avuţie şi putere. 

- Resursele minerale 'de -ori-ce categorie ca și regimul 
apelor superficiale şi subterane, ati fost tratate ca feno- 
menc de. luminat prin sciință, condiţionate fiind d'anume 
legi naturale, și lucrările miniere ea şi cele hidrotecnice 
“nai lost resultatul hasardului, ci ati avut “de basă datele 
sciinţei. N - 

„Rusia. înțelegând - dar. că 'sciința trebue să preside în. 
organismul Statului, căci este ca care face cunoscute 
mijlâcele de avuţie, a organisat-o metodic cum „am. vă 
dut în cele trei ministere de resort economic. 
Pentru a putea destășură. cele maţ puternice mmijloce-
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” de acţiune, a înființat. în: ministerul Domeniilor 'comi- 

7 

"rarea patriei. E a a 

- siunile “sciinţifice speciale pentru anume lucrări, 'şi în 
atară de minister așă disele expediţiuni pentru - explo-. 

, 

aa a 

Arătând în mod documentat activitatea desfăşurată _ - 
“de guvernul rus pentru mărirea patrici, am pus la anez 

în parâlel, şi netrebnicia guvernanţilor şi administraţiunilor. 
nâstre publice, cari: nu numai că n'aii făcut mai nimic 

“pentru ceea-ce  formeză condiţiunile de progres întrun : 
stat civilisat, mai cu sâmă în părţile ce am pus în re- 
lief în acest studii, dar s'ati aplicat prin tote căile (a. 

vedea anexul) a stânjini propăşirea economică-a ţării, atât - 

_ prin convenţiuni comerciale, cât și prin tarifele de trans- 
port cum şi prin şicanele aduse consumaţiunei produselor 

interne. o e 
Secretul acestei miserabile situaţiuni economice, ţera 

trebue să-l caute în. admirabilele  nâstre administraţiuni 

publice, lăsate a dispune de avutul ţării... - 
Rusia n'are fericirea d'a posedă ca. noi o droe. de 

miniștri fără competință, cari să apare şi să reapare 

înaintea “publicului ca cum” s'ar da în dulap, o: armată 
de funcţionari nerăspundători - pentru cari. a tot-puter- 
nicia protectorilor lor, le: constitue tot meritul, un con-. 
siliă technic căruia. țâra "1 datoresce tâte desastrele” 

technice' (1) și a 'cărui sciinţă e infinită, căci e chemat a 

avisă și asupra. lucrărilor despre care n'are cea mai mică 

cunoscinţă, un. servicii de mine la Domenii constituit 

- în biuroeraţie, care în loc de mine se ocupă cu censura 

moravurilor publice, o biurocraţie  technică la căile fe- 
rate, care în a-tot-puternicia sa, decide de sârta economică - 

a ţării după cum o consiliază, nu interesele ţării, ci in- 

teresele ei de castă, şi un potop de personalităţi verose 
și farsore, în,capul tuturor trebilor publice și tuturor 

(1) Dărâmarea cheiurilor în: Dunăre, tunelul de la Galaţi şi 

tâte lucrările de alimentare cu apă în oraşe. 

7
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comisiunilor, nelăsând 'să se facă de cât afacerile în 
care interesul lor își găsesce un bun compt. * 

-„- In expunerea studiului: meă, nu m'am mărginit lao 
lucrare pur negativă, ci între altele am arătat cum trebue 
să. [ie reorganisat 'ministerul- nostru. al avuţiei publice; 
pentru a face .să înceteze 'o asemenea desastrâsă stare 

„. de lucruri, care. de s'ar continuă ar provocă ruina nâstră 
“economică şi peirea Statului. - 

„Dar am spus că o întinsă. anchetă trebue să serve: 
«de basă reformei care va ajunge a descoperi abusuri 
şi turpitudini dincolo .de tâte așteptările, și. va: înlesni 
mult opera de reorganisare. ÎN 

-* 7 
ea Da _ 

„„ “Termin dicând guvernanţilor cari ai răspunderea în 
iaţa istorlei a unei asemenea păcătâse situaţiuni, să se 
pue pe o muncă stăruitâre :și plină de emulaţiune, 
resolvându-se pentru stat şi pentru ţâră în lucrări utile 
şi fecunde ; încongiurându-se nu atât de partizani, cât de 
Omeni. luminaţi speciali, experimentați în progresele de 
tot soiul. Si N E 

Făcând ast-fel vor ajunge la acest resultat, că -când 
patria va aveă trebuinţă de supreme silinţe,: va găsi le- 
iuni de Gmeni formaţi la marea. şc6lă a muncei, apți 
„a intreprinde totul, gata a reuși pentru dinsa. -
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“POLITICA: NOASTRĂ ECONOMICĂ — . 

Am vtdut cum Rusia. prin .0. orgahisaţiune savantă -- 

- si metodică, dată celor trei ministere de resort econo- 

- mic: Ministerul de Finanţe, -Ministerul de Domenii şi 

Agricultură, și Ministerul de Comunicaţiuni; prin 0 ex- 

ploataţiune în interes naţional a căilor sale ferate, prin 

sistemul d'a reservă pieţei interne comandeie. statului, 

- judeţelor şi comunelor, prin tarife- proteetâre și prin 

convenţiuni” abil concepute; a ajuns pe nesimţite o mare 

"putere. comereială și industrială, pe lângă. ceea-ce eră, - 

o mare putere politică. Si a E 

“In faţa unei politică economice şi comereiale atât de - 

„înţelâptă şi patriotică, e interesant să urmărim care a 

„. fost morsul politicei n6stre economice şi comerciale ; 

căci numai o' atare examinare, ne-ar putea desceptă “a- 

“supra tristei situaţiuni ce s'a“ereat industriei. şi comer- 

iului nostru naţional.” E a 

:- Regimul tarifar vamal. . 

Dacă am abuncă mai întâiii o privire retrospectivă 

-- asupra regimului nostru tarifar” vamal, vom vedea că 

I-a oscilat cu alternanţa partidelor la guvern. . . 

“Ca ţară-vasală, am. tost legaţi în tarifarea nostră va- 

mală, de tractatele de comerciă pe care Sublima Portă 

le avea cu puterile străine. ” e 

: Aceste taxe erati stabilite” prin firmave, şi consistaii
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- în. mod straniii ast-lel: 5 2/, ad valorem la importaţiune 
și. 12 0%, la exportaţiune. | a 
"Acesta din urmă lovind exportul nostru, a suferit. 
diferite scăderi după timpuri. | a 

La 1875 partidul conservator, a voit a emancipă po- 
litica economică a ţărei: de sub suzeranitatea: Turciei, 

înicheind la 22 lunii o convenţiune comercială cu Aus-. 
tro-Ungaria, prin care taxa vamală era fixată la 7%, 
nu însă «7 zalorem, ci relativ la greutatea specifică. A- 

„cestă convenţie care era anunțată ca inaugurând o eră 
de independenţă economică, a fost în' realitate un jug 
greii pus la grumazul ţărei, iar prin acâstă: convenţiune 

"de comerciii s'a sacrificat interesele vitale ale unei in-. 
dustril abia născânde sub vechiul regim, și-a “paralisat 
ori-ce silințe pentru implantarea altor industriy, ast-fel 
că n'am făcut de cât a ne emancipă de Turcia, pentru - 

-a fi aserviţi economicesce: şi mai răi de Austria. 
Marele. patriot AM. Kogălniceanu, dete alarma lu 28. 

” Iunie 1875, de la tribuna Parlamentului în aceşti ter- 
meni :' «Europa nu ne-a scăpat de “protectoratul politie 
«al Rusiei, ca să trecem -sub protectoratul economic al 

«Austriei». - 
Dar protectoratul politic al Huisici prin Regulamentul 

Organic, asigură crearea Şi prosperitatea industriei nâstre 
„căci prin'art. 154, 160, 174—176 prevedea chiar pro- hibiţiuni pentru - unele” produse, pe când protectoratul 
economic al. Austriei, a paralisat tâte forţele nâstre pro- ductive. . e Da 
” : d IE 

| SI dia 
„Prin convenţiunea cu Austro-Ungaria,. se scutea de vamă următorele articole de imporlaţiune austro-ungară conform tabelei: cerealele, păcura, lemnele de construc- .. iune, mineralele de fer și oţelul, pieile brute, cărbunii. de pămînt, cărţile, instrumentele, obiectele de-artă, ori-ce fel de maşini, seurile și tâte -produsele. lor, materiile tinctoriale și produsele himice. - De Prin un act adiţional la convenţinne, sc asigură libera
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intrare a fâăinurilor şi tâin6selor alimentare „austro-un- - 

pare. Vinurile ungare plătiai numai 51/20; ad valorem. . - 

După tabela B, taxele” de importațiune ș'aii stabilit 

la 100 kilograme ast-iel: | | a 

Zahărul Prut şi rafinat, siropurile şi melassele 20, 12, 

6 lei, berea 81/, şi 15 francă.- Spirtâsele destilate 25 - 

Iei, ceara 43 şi b5 lei; lumînările de stearină şi sper- 

“manţeturile 25; lei, săpunurile 15 lei, hârtia şi fabrica- 

tele“ de hârtie 8, 19, 40 şi 60.1, țesăturile de. lână 35, 

„82, 58, 90, 150 lei, pieile tabăcite şi articolele de piele . 

40, 45, 10, 90 lei, 'stielăriile 20 şi 50 lei, colorile pre- 

parate 60 lei şi o mulţime de articole erai reduse la 20/,. 

In schimbul acestui tarif, enorm de redus “în raport. . -: ă 

cu regimul tarilar “Pure, care .regisă mai înainte drep- - 

turile nostre vamale, noi obțineam: 1) Intrarea în Austro-. 

Ungaria fără vamă.a cerealelor nostre; 2) :Inirarea vi- - 

“ telor nâstre, plătind taxele naţiunilor celor mai favorisate 

prin tratatele de comerciii ale Austro-Ungariei. 

Dar de aceste avantage comerciale plătite cu sacti- 

ficarea industriei nâstre, n'am profitat de cât în primii - 

cinci anl ai duratei de dece ani a convenţiunii.. .. | 

Sub pretexul. epizootiei, a început. a se prohibi im- 

portațiunea vitelor .nâstre, căci de unde în 1876 am -. 

"exportat îni Austro-Ungaria pentru 25 milione lei vite, 

- în 1882 n'am exportat de cât pentru dece mili6ne și 

către termenul convențiunei abiă pentru.*/, milion. 

Ast-fel că o resursă de mari venituri pentru ţeră din -. - 

„valisarea acestei culturi. -...- ..-: NR 

Din contră, Austro-Ungaria realisă mari! beneficii din 

acea convenţiune. E destul d'a arătă importaţiunea austro: 

ungară, care în 1875 înainte: de aplicarea convenţiunii 

cră numai de 40 miliâne lei, imediat în anul următor 

sa îndouit |78 885.051 lei) iar doul ani «după. aceea a 

devenit de 4 jum. ori mai mare .(179.102.182 lei), pe 

când exportațiunea nâstră, de unde egalisă importaţiunea . 

crescerea vitelor, a fost .sleită, de unde-a resultat şi pa-:
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Austro-Ungară,. abiă a ajuns a se îndoi, pentru a des- cresce. repede, așă că la termenul corivențiunii, a scădut "sub cilra ce o avusesem la închcere,! * d 

- Partidul. liberal. venind. la putere în primă-vara anului 1876, .a fost nevoit -să ratifice și să pue în aplicațiune o convenţiune care ridicase. în contră-i cu drept cuvint, - opiniunea luminâtă a țărei. i 
":- Guvernul liberal se gîndi atunci a creă o concurență în ţeră produselor. Austro-Ungare, ca cel puţin să pro- : - fite consumatorii și în acest scop încheiă convențiună cu tote statele Europene, însă din 711 articole ale tari- ului convenţional Austro-Ungar, n'a acordat: concesiuni . tarifare de cât pentru 117. : - , „+. “Erbrea făcută însă cu încheiarea acestor convențiuni, a fost că nu li s'a dat termenul de expirare la 188, o dată cu convenţiunea austriatică, a cărei denunţare .: cră aşteptată cu impacienţă de întrega ț6ră, „Intre acestea, euvernul liberal, presidat de: Ion Bră- tianu, întocmi la 1886 un tarif. autonom protector, care - trehuiă să serve de basă tratărilor. pentru aranjamente „? comerciale şi trebuind să se aplice “tuturor. statelor cu care n'am fi r&ușit -a încheiă tractate comerciale; Acest. tarif "autonom . cu tâte erorile sale, urmăriă acest îndouit scop: ze Protecţiunea - industriilor române existente, ori-care ar fi starea lor; 20. T'aze. fiscale pentru 
articolele pe cară fcra nui le: produce, sai pe'cari nu le-ar. - produce de cât may târdiă. a e Pe basa, acestui tarif âutonom, s'a încheiat tractate cu 
tarife convenţionale cu. mai - multe state, cari însă” nu 
aduceati. atingere intereselor industriale ; cu Elveţia la T Iunie, Cu Franţa la 29 Iunie, cu Englitera la 26 No: 
embrie, iar în 1887 cu Rusia la 27 Decembrie, cu Ger. - mania la. 17 Februarie, cu Turcia la: 22 -Noembrie. Austio-Uniaria numai, fu acea care refusă a trată pe „ basa tarifului nostru vamal, de unde decurse un resbel vamal .care a fost “mai păgubitor! acestei puteri de cât
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“țărei nâstre, căci cerealele n6stre ati găsit. debuşeuri în 
Englitera,. Germania, Franţa, Belgia și 'Ţările-de-Jos.. 

Sub protecţiunea tarifului autonom.și chiar conven- 
țiunilor cari nu. sdruncinaii economia țtrei, industriile - 
existente s'au -desvoltat și o mulţime. de. alte industrii 
aul început a se. cre, o 

Industria națională mal fu. favorisată sub guvernul 
- Brătianu prin promulgarea unei legi pentru încurajarea 
industriei naţionale, al cărui promotorii, a fost amicul 

"mei d-l. Costinescu. 
_"Așă cum a fost Dropusă de d-l E. Costinescu; acea . 
„lege acordă re-cari favoruri aceluia care înfiinţeză o, 
întreprindere inrlustrială în România, însă să pună un 
capital de cel puţin '50.000 franci sati să întrebuințeze. 
dilnie 25 lucrători. 

- Afară de aceste condițiuni trebuiă să se mal “probeze 
că întreprinderea industrială respectivă . are la disposi- 
ţiunea -eă . mijlocele necesare technice și mecanice şi este 
dirigiată de Gmenii speciali. 

Ori-ce întreprindere industrială de asemenea matură, . 
ar fi putut să obţină proprietatea - gratuită sai posesi- 
unea pe timp de 90 de ani, a 1—5 hectare pămînt, pe 

- moşiile Statului, comunei sait pe. domeniile Corânei. 
. Orl-ce întreprindere înființată: în asemenea condițiuni 

trebuiă să se bucure î în decurs. de 15 ani de urmaăt6- - 
'rele favoruri; | - 

1)- Scutirea. de orl-ce o import direct către Stat, distriet, 
sai: comună ; . 

2) Intrarea- liberă î în - ț6ră a maşinelor necesare ; 
3) Intrarea liberă în țeră a primelor materii cari nu! 

se pot produce, de. loc, sall. în cantităţi insuficiente. în 
țeră ; . E 

4) Reducerea tarifelor ; pe tâte liniile căilor ferate ro- 
mâne, atât pentru materiile prime, cât şi pentru fabricate. 
„.Acesţe tarife. nu. trebuiati 'să fie urcate de cât. cu 20 

- 1a sută peste cheltuelile de 'exploatare ale căilor ferate; . 
„ 7
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_5) Furnisările pentru Stat, district şi comună, trebuiau 
“încredințate cu preferinţă fabricelor din ţeră. . - 
o . . , - o ai - , - i . Ă | o | x * , . . 

Acest proect de lege, fiind primit de unii cu neîn- „_eredere, a stat douy ani în dosarele Corpurilor 'legiui- t6re, înainte de a fi pus la ordinea dilei,. _.: - „„Şoviniştii noștri, se temeaii ca nu cum-vă o asemenea lege să îndemne pe industriașii străini d'a .înființă fa- „brici în România. Ea 
„Acest pericol a fost firesce prevenit prin redacţiunea „ce corpurile legiuitâre ati dat acesteY legi,- promulgată . „la 22 Aprilie 1887. - E e Făcând abstracţiune de disposiţiunea că după. cin "ani, jumătate din' lucrători să fie străini, s'a mai cerut „ca. acel ce înfiinţeză o: fabrică să fie Român sati. natu- ralisat Român. Guvernul Tus nu s'a preocupat de așă cevă în măsurile luate pentru .înflinţarea industriei, căcl „. ştiă bine, cum - ştim şi noi pentru ţera. n6stră, că in- dustria nu se pâte. înființă fără capital străin, care e și „mal eltin şi mai puţin temător ca al nostru, și fără lu- crători streini exersaţi în industrie, pe lângă care să se „„lormeze cel naţionali. .. - .. | o ă aa ; „+ Asemenea exigenţe ale legei -n&stre industriale pe "lângă că merg. în contra scopului legei, dar nu se îm- pacă nici cu disposiţiunile nâstre constituționale, căci . ele înlesnesc indigenatul. acelor străini cari ati înființat industria în România. : - Me CI Legea acesta apoi presiniă o lacună regretabilă, căci nu se ocupă de cât de fabrici, așă că industria. extrac- „tivă este lăsată alară din favorurile legei, tocma! acea “industrie care procură materia primă. fabricelor, Ast-fel o. mină de cărbuni şi o carieră de: piatră, în-  deplinind exigenţele . legei, -nu pot beneficiă de dânsa. 

. aci 7 PE . x . ” Ei . 

rOrrcum ar. fi legea industrială şi politica nostră ta- „ară vamală autonomă şi convenţională, a făcut. să ia ore-care avânt industria română, -- e a 

is



Dar. acâstă vida prosperă nu. ia ost de cât: di o scurtă 
durată... 

Guvernul 'iberăl prăbușindu- se ds. la putere prin pro-- 
priile. sale greşeli politice, guvernul conservator care-i 

„urmă, nu întirdiă a orientă politica economică a. țării, 
în sens vătămător industriei naţionale. : 

Fără altă: trebuință de cât a menajă interesele; co- 
merciale ale unei puteri "vecine, pe cate o favorisase 
cum am vădut şi în precedența sa peri5dă de guvernămînt, 
modifică tariful autonom de la 1886 și-l înlocui la: 1891 
cu un tarif Cis minimal, prin câre se educeă conside- . 

_rabil taxele vamale la numerâse articole de importaţiune, 
și care tarif eră destinat a înlocui regimul convenţional... 

".. după deelaraţiunile 6menilor de Stat a partidului. conser- 
vator, presintând minimul de reducţiuni” tarifare -pentru . 
Statele cari ne-ar acordă libera importaţiune . a „pro- 
duselor n6stre agricole... 

Sa dis categoric: «Acest noii tarif autonom nu este 
«un. tarif. timporar, destinat a pregăti calea pentru în- 

__«cheerea tractatelor ; de conierciti, ci este o. fi xare de- 
finitivă. 

Un om de Stat al partidulul e coâservator, un: fruntaș 
"care şi-a făcut tot-dea-una-o glorie arătând că între vor- . 
"bele sale din oposiţie şi faptele sale: de la guvern, na 
existat” nici odată vre-o contradicţiune,. iată ce declară a- - 
supra tarifului minimal din 1891 : «In ceea-ce mă privesce , 

- «n'am avut nici o' dată în vedere încheerea de. con- | 
"«venţiuni, şi cred “că vam. probat că nu . die în 0po- i 
«sițiune alt-ceva de cât când mă. găsesc” la guvern; vă... 
«declar că. în starea actuală “a: ţării, sunt adversarul” Te-! 

7 «gimulul convenţional». Acclaşi--eminent om de stat: 
„„ căre.a piesidat la întocmirea Acestui tarif. minimal dicea Să 

- în expunerea sa de motive: * pi 
«Un popor, are 'ar putea. să-și procure din afară satis-.: 

_- «facțiunea tuturor trebuinţelor sale cu preţuri fârte” efiine -"; 
«este fatalmente: condamnat .la- decadenţă ; și în. afară * 

«de. orl-ce preocupaţiune. economică, ideea morală a'în-.- -. 
- «tărirei naţiunii :a trebuit : a ne impune obligaţiuinea da :_* 

- «cere poporului român” o: “muncă mai accentuată pe tă 
Ioa - , ni ai - da
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«rimul industrial, în detrimentul chiar . eftinătăței, pe «care n'am puteă obţine, de cât sacrilicend energia pro- ductivă.» - a 

| ase 
„- “Cu.tâte aceste asigurări și afirmări n'a trecut nici doi ani, și am vădut Și regim conrenţional reînființat și tariful minimal redus prin închierea tractatului comer- cial cu Germania la.1893. Am mai v&dut cevă şi mai stranii, îndată după încheerea: convenţiunei cu Germania, "că prin o: lege specială s'a mai redus și unele! articole „din tarilul minimal care fusese consolidate prin tractat, - ast-fel că am ajuns la taxe ale tarifului nostru general -.. minimal mai reduse de cât taxele tarifului convenţional. “Aceste palinodii datorite influențelor diplomatice, . ai " tost justificate prin interesul consumatorilor, cari fusese vorba doi ani mai înainte a nu'] țin6 în semă, pentru «a Mu sacrifică energia: productivă: a țării.» - : Cu-un așă tarif redus, Austro-Ungaria n'a avut tre- buinţă câți va ani, a mai. încheiâ cu nci un tractat, și abiă a consimţit la un aranjament provisoriă. „Dacă. ne-am raportă la tabloul general al comerțului. României cu ţările Yecine, am -vede că pentru anul „1892 articolele reduse din tariful “minimal figurâză la “importațiune pentru Germania la 1/; şi de dinsele graţie olausci națiunei celei mai favorisate, a profitat şi Austro- Ungaria cum și cele-lalte țErI. . a „„ Cu: acest sistem a avut a suleri mari perderi şi fiscul. „Majoritatea articolelor reduse privesc mărfuri ce se fabrică şi s'ar put fabrică la noi în eră. Așă de” exem- plu : picile tăbăcite, curelele de transmisiune, țesăturile-: şi stofele tricotate în lână ordinară, franjele, galânele, curelele în cânepă, in sati bumbac, articolele de bum- „bae Simplu, instrumentele și utilurile: în lemn ordinar, mobilele Şi. obiectele în lemn sculptat, mobilele -tapisate, | oglindile, jucăriile în lemn, în chârtie, în carton, umbrelele, ete. ţăsăturile și stotele "tricotate. de in și cânâpă ordi- - nară. ete. etc, IE DI | „Cum mai pâte luptă industria, naţională cu acele ar-. |
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ticole a căror taxă de importaţiune variază de la 1/—70/, 
ad valorem. . .- ia aa 
„Nici cel: puţin articolele. care formâză basa industriei. 

naţionale n'au fost menajate ; așă taxa asupra festturilor 
de lână ordinară a fost redusă la 3.37 la sută, şi  im- 
portaţiunea acestor articole 'represintă peste 35 mili6ne. 
Asemenea . scăderea taxei.“ asupra pânzei nespălate la 

jumătate, a făcut ca importaţiunea în ţâră să .crescă 
aprope cu un milion și jumătate. .. a! 

”„ Obiectele în lemn fin prin o scădere de taxă, aă ajuns 
la importaţiune a fi representate cu 2 miline. 
"Tot aşă cu câra, pieile tăbăcite ordinare, hârtie și 
cartâne diverse, cum şi cu obiectele în lemn ordinar. . 

De altă parte fabricaţiunea uleiurilor vegetale, indus-  - 
trie agricolă, care formeză basa atâtor alte industrii, ca : 
săpuneria, fabricaţiunea stearinei, a lacurilor, văpselelor 
frecate cu ulciii, conservelor alimentare, etc. a fost ase-. 
menea stânjenită, căci s'a lăsat fără vamă uleiurile pentru... 
săpunerie, care intră în ţară în cantitate de. peste un 
milion: chilograme şi aii:ajuns a fi exclusiv consumate 
de fabricele de săpunuri. De E 

“Tot asemenea s'a. lăsat fără protecţiune suficientă : 
reşinele, colofoniul, uleiurile de reşină şi cele provenite 
din “destilaţiunea lemnului și altor combustibile. 

E. . : 
* *% - 

Tariful minimum, tarifele convenţionale reduse și în 
fine legea tarifiară ulteridră- cu nouile sale reduceri, ati 

-. sdruncinat tare, situaţiunea. industriei naționale. . . . 
„O lovitură cumplită i-a mai adus și articolul 12 din ... 

tractatul de comerciii cu Germania, căci industriile în 
“interiorul “comunelor nâstre ai fost impuse” a plăti 

„Şi ele taxa de axis comunală, la fel cu industriile streine ; 
".axis care până aci nu-l. plătea de cât- mărfurile ce:se. 
întroduceai din afară de raza comunelor. a 

Tarilul autonom, sub Ion. Brătianu; fondatorul indus- = 
"iei române şi întemeetorul“ statului modern, cuprindcă -: 
590 articole și numai '193 au fost reduse prin conven- 
țiunile ce el a încheiat mai eu tote Statele -.europene, 

n
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„Și industria sub ocrotirea acelui tarif și al' unor “con- 
„venţiuni nejignitâre; a putut :prinde rădăcini. fără 'difi- 

- cultăți, - E a 
Din cele expuse până aci. resultă că: partidul liberal 

„sa inspirat în tot-de-a-una de tendinţa poporului român 
a se scutură «de jugul economic 'străin,.tot atât de bine 

„ca şi de jugul politic, pe când .partidul conservator s'a 
inspirat de influenţele. din afară, contrariind silințele “ 

"ț&rei pentru, întemeiarea unci industrii: naţionale. . | 
_ Acestea. sunt. constatările unui on, care şi-a reservat - 

„.. “în tot-de-auna libertatea de cugetare şi de acţiune, pentru 
„anu. fi bănuit de parţialitate: Sa 

. . * * a - 

„_"-D. inginer Asan a .represintat prin un tabloii statistic |. 
_al importului şi exportului, pe timp de. 9 ani, resultatul 
” acestei: nenorocite politice economice inconstante, (1) 

| - Zabloi arătână importul și exportul României 
pentru ultimul an al vechei convenţiuni cu Puştro- 

Ungaria. şi sub actualul regim vamal... 
  
  

Cantități în: tone.| - Vâldrea în lei | 
i 

t 
H 

Import. |! Export | Import. | Export. | 
  

| 
2417.968.000 

, 96100000 

„- 441.000 îi = 274.000 188.603.000! 46290.00]. 

189 ij 
pr iN 

= Ț1885 i n. |. 571.000 | 1.197.000 263.539.000, ji 1894 ame a e + [| 748.000 Îi 2.074.000. 492412.000 ! Diferință represen- |.  , |) = | « tând suirea impor- |...*. | i 
“Îi tulur saă exportului. 

- “Îi în 9 ant. - . 
"| Cantitatea. cu cât | :  - N: o - „Sa suit la of... |  25o/siji 15of | - “570/         

  

  

a Din acest. întristător tabloă, constatăm, dice d. Assan. | 
„„«că pe când în.acești din urmă. 9 “ani, val6rea mărfei.:: 

  

U] Industriile stearinei şi uleiurilor in România.
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exportată “de: not a rămas ștaţionară aprope, suindu- se 
abiă de: la 15 la 18, adică cu 3 la 15.saii cu 20 la sută, 

- val6rea însă a mărlei importată a luat nisce proporţiuni - 
înspăimântătore, ea s'a suit de la 25 la '57 adică. cu. 128 - 
“la 'sută. Acâsta probeză 'că, . pe când. noi “continuăm a. 

““exportă tot aceleași mărfuri brute- și cu aceiaşi. val6re, 
„ba chiar: mai eftine prin faptul crizei agricole, eftinătate : 

SI care însă. nu intră în calculaţiunile oficiale, unde -val6- 
„vea mărfel' rămâne neschimbată, - străinătătea continuă a 

- ne trimete : articole. din ce în co-mai. variate - și. mai 
scumpe, articole pe care rafinagiul luxului nostru „Mo- 

| „dern, ie pretinde din € ce în-ce mal mult». 

a Ta pi r 

Prin. urmare, țâra nâstiă n'a fost: lavo visată. ca Kusia- 
a aveă un sistem protector stabil al industriei naţionale,. 
cu spirit de continuitate, și acesta grațiere egimului nostru: 
constituțional, care “permite oscilarea politicei nâstre e-"- 
conomice cu alternarea partidelor la suvern, de; unde 

” şi o industrie care înființată - sub regimul - protector - pe -...: 
- ică,-colo, cu mari „sacrificii, ducă tărâș erăpis, o vieţă ” 

ea + I&rte șubredă. 
Industria casnică aprâpe a “dispărut; puțin timp. de la 

"intronarea primei convenţiuni. comerciale: Austro-Ungare . 

şi numai la munţi. și-a găsit. pe alocurea un refugiă. - 
Industria. mică a breslelor de'cavati; tăbăcari, boiangii, . 

„cojocari, 'căldărari etc.,. ete..a „dispărut aprâpe cu totul. 
Acesta .am vădut că. a dispărut și în Rusia numai în 

câte-va :ramuti, odată. cu înființarea industriei mari, dar” 
“acolo: cel: puţin răul: -nu presintă : nică o gravitate, căci” 

: e în definitiv 6 mutare de travaliu în interiorul ace-. 
leiași ţări, pe. când la. noi acâstă mutare, s'a făcut- din. . - 
colo de frontieră, în profitul industriei străine... 

Printre agricultori, fabricanți și: comercianți puţini ' 
sunt aceiu cari luptă” astăqi cu-- succes, po. când masa . 
cea „mare. duce, catardul pe. uscat. Da 

a
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Regimul Comandelor ” 

Din cele ce am expus mai sus, se vede că: partidul . 
liberal a avut o politică protecţionistă față cu industria | 

„naţională, pe care n'o găsim în practica. partidului con- 
servator. .. a - 

" Dară: medalia 'Și are şi reservul ei... - 
„Cum s'a exersat acestă politică: protecţionistă? | 
“In afară. de tarilurile căilor ferate, două sunt căile” 

raţionale pe cari le-am vădut practicate în Rusia: - 
- Tasele vamale și. comandele “autorităților de stat judeţ 
și comună. E e 
“Im ee privesce politica tarifară: camală, am vidut că 

ca s'a exersat în tâtă plenitudinea ei „Și în mod irre- 
proşabil. a 

N'a fost tot ast-fel și cu cel d'al 2-lea mijloc de pro- 
“tecțiune. ÎN aa a 

_* “In loc ca guvernul liberal să fi venit cu o simplă 
lege, care cu un sigur articol, să fi impus Stătului, co: -munelor şi județelor, aprovisionarea pentru trebuinţele “lor cu produse naţionale, s'a făcut legi speciale în acest „Scop, numai pentru anume! produse industriale, ba încă: numai pentru acele fabrici, în care fondurile partidanilor au fost angajate; iar cele-lalte. at fost lăsate la voia întîmplărei, astfel. că s'a inaugurat un sistem de pro- tecţiune unilateral, care păcătuiă "prin basa sa morală, şi a dat loc la recriminări forte fondate. Acest sistem laș puteă numi sistemul patronagiulu. * i _Cu acest sistem s'a creat. monopoluri în favârea unui. „ Singur fabricant, pentru unul si acelaș produs, cu ex: cluderea celor alţi. E iat IN „“Aşă a fost-casul cu colonelul Eug. Alcaz, un fruntaș „liberal căruia Sa concedat prin legi, monopolul pentru 27 de ani dea furnisă . postavul și păturile necesare armatei; pe când în ţară crai și alte fabrice similare». «şă a fost de-asemenea concesiunea dată prin con-- tract, acţionarilor fabrice. de la Letea, de a fumisă nu 

A
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numai Statului dar şi tutulor autorităţilor administrative 
din ţară, hârtia de care ar aveă nevoic; fără ca .şi aci 
să fi ţinut s6mă de alte fabrici ce existau, sati care se .. 

„puteai înființă, după cum s'a şi înfiinţat». 
Când s'a terminat contractul -de furnitură cu fabrica 

Letea, s'a făcut o lege” prin -care s'a întins dreptul de 
furnitură al hârtiei la tâte autorităţile pe 15 ani, pentru 
tâte fabricele existente. a 

In contra aceste: “lisposiţiuni s'a obiectat mai cu semă 
că legea creadă monopolul numai pentru. clasă de in- . 

_ dustriași -și că împiedică înființarea de alte fabrici de: 
hârtie. . | | „i e 
"Sa observat asemnenca cu multă dreptate că: -. .- .- 
«Dacă guvernul eră de bună credinţă şi eră bine in- 

tenţionat,. ar fi trebuit sa întocmâscă alt-fel logea și tot 
o dată,-dacă în adevăr a voit să subvină la desvoltarea 
industriei, de ce n'a propus o asemenea lege și pentru 
alte ramuri de industrie, sati.cel puţin de ce n'a con- 
simţit .a se votă cu "preferinţă şi de "urgenţă proiectul 
de „lege, în-acest sens, venit din iniţiativă parlamentară?» 

La acestă adaogă Constituţionalul: . . ; : 
«Inţelegem că tâte fabricile să: se bucure de avan- 

“tagiile legei generale de încuragiare, dacă întrunesc con- 
“diţiunile cerute; mat înţelegem încă că statul să vină în 
ajutorul întemeerii şi desvoltărei unei ramuri industriale 
chiar cumpărându-i produsele, când ele nu aii destulă . 
scurgere în comerciul general», : E a 
- “«ăcest lucru s'a petrecut pe timpul nostru, când am . 
asigurat vîndarea la Stat a .postavutilor produse de fa- 
bricile din ţară, atunci când s'a constatat că ele nu sunt 
destul îmbrățișate de consumatorii. particulari, şi crai 
condamnate la închidere, prin urmare:la desființarea 
unei însemnate ramure industriale». - | 
- De aici ar resultă că dacă în sistemul tarifar vamal, 

“partidul conservator sa arătat: prea slab protecţionist 

față de partidul liberal, dară ă utilizat cu mat mult pa- 
triotism de cât acest din urmă, cel alt sistem al pro- 
tecţiunei: comandele. e 

- Să vedem cum s'a exersat și acest sistem.



a 1)-In cariere, 

„ Exist. fapte cari pun în. umbră şi acest merit pentru 
partidul. conservator şi care probez că atunci când sunt * 
în joc interzsele personale-ale  partidanilor, se . cale în : 

. picidre şi principiile şi legile chiar ; tot aşă de.bine sub -, . 
guvernămintul acestul partid, ca. şi sub al celut.liberal..:. 

-. Iată faptul: sub guvernul loan Brătianu, fiind Minis- 
„inu, de. Justiţie D-I Eugeniti Stătescu, sa hotărit cons-. 

-.. trucţiuhea palatului de Justiţie, acordându-se prin o.levc..: 
„speeială,. creditul -necesar. Prin art.:4 al, cestei legi sa ...- 
„hotărât: ca materialele de * construcţiine să fie pe cât se 

ca putea din țară... i IRI 
In conformitate cu. legea şi în consideraţiune că în 

-. țară avem o excelentă piatră de construcţiune, la Albescii. , . 
Cânipulungului, de :unde: s'a: aprovisionat și piatra ne- .. 
cesară 'la - restaurarea “superbei Mănăstiri a Curţei de .. 
Argeş şi de unde acum 400 ani, Neagoe-Vodă chiăr cu. - 

-- tâte dificultăţile” transportului pe acele timpuri, a extras -. 
- .piatra-pentru construcţiunea' acelei monumentale: mă. --. 
-. năstiri,. sa prevădut în caetul de. sarcini pentru între:. 
“prinderea lucrărei, ca piatra să -fie: de calitatea aceleia 
dela Albescil: Câmpulungului, : previqâadu-se şi resis “ 
tenţace trebuia. so aibă... n... a “Sub ministerul Junimist, sub Gare s'a început .lucra- . 
rea, D-I: Th,: Rosetti, Ministru de" Justiţie şi Prim:Minis-" „tru a încuviințat prin -călcarea legei :şi -a caetului de. -. „ “Sarcini, să se. construiască” Palatul de Justiţie cu piatră 
de Rusciulk, cunoscută prin inferioritatea ei față cu. piatră 

Ş de Câmpu-Lungs şi nici o. bucată:de piatră naţională; „na intrat în construcţiunea..acelui palat; eu tote că în . „» interesul solidităţii construcţiunci, cel puţin soclul; briu- - 
A rile, .cornisele și „tote părţile. în relief, ar fi trebuit cons: . truite în piatră de Câmpulung... . 

„ . Odată. pe terenul: nesocotirei industriei naţionale; pen- | tru interese - de. un alt! ordin: de "cât cel: naţional, sa „Mers și mai departe, cn
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Incepându-se constiucţiunea palatului poștelor şi pa- 
latul: Ministeriului “ Domeniilor, s'a: permis, şi în acesto - - 
construcţiuni. înlocuirea pietrei de Câmpulunu, care eră 

impusă în unele'caete de sarcini, prin piatră, de Rusciuk. 
Sub guvernul liberal actiâl, aceeași procedare s'a urmat 

acordându'se construcțiunea Casei. de Depuneri în piatră '-. 
* de Rusciuk; antreprenorul fiind cum se dice! d'ai noștri. . 

* Un fapt se detaşază din! cele “expuse până'aci::că în 

„nenorocita -ndstră ţară, sul tote guvernele, principiul pro-' : 

tecțiunei. industriei. naționale, pote sta în picidre, înlru cât. 

cl nu. jignesce îiteresul. purtidanilor și că în fața. acestui - 
“din urmă interes, se calcă. în  picidre și principit “și legi. . 

Dar pentru că suntem sub aplicarea principiului co- 
„mandelor -în țara: nostră, ca: mijloc de.protecţiune al... 
industriei naţionale, să vedem "cum sa 'aplicat. acest 
principiii și în cele-lalte 'părță ale industriei. -. . 

- 2) In minele: de cărbuni. -. 2 

 Toan Brătianu în înalta: sa solicitudine „pentru inte-" 
"-vesele economice ale. ţărei,. n'a pârdut.din. vedere. ime-.- 

-diat după terminarea r&sboiului . independenţei, - d'a- se . 
„ocupă „en descoperirea și punerea în.valore. a.avuţiilor - 

„minerale ce zacîn munţii noştri.. i aj 

“ “Dejă în: primăvara anului 1880 întruni. în comisiune 
-  câţi-vă ingineri de mine cu. cari-se conşulță asupra. des: : 

- chitlrei- de-o cam lată a minelor de cărbuni, pentru anu 
“ înal fi tributari străinătăţii, determinând: judeţul. Mehe-:. . 

„dinţi ca teren al explorărilor în acest:scop. 
„+ “In posițiunea mea, de -director al Şedlei de Poduri, -. 

“- Sosele' și Mine din Bucuresci, am “lost desemnat a face . 
primul, pas în acâstă întreprindere, destinată a creă cu: - 

“timpul o nouă ramură de industrie pentru eră. . --: 
„Mi sa determinat ca. punct. al .explorărei mele tech-. 

mice comuna Ploștina, iunile „existenţa“ cărbunilor “eră 

-„ Winainte cunoscută şi constatată. personal chiar de I6n. . 

.
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Brătianu, cu ocasiunea: unci inspecţiuni: administrative 
ce făcuse .în România mică. “ - 

„„ Bră vorba d'a:studiă prin lucrări technice, întinderea 
acestui zăcămînt și-gradul său de exploatabilitate. 

Lucrările de explorare. terminate și încercările făcute 
pe maşinele căilor ferate dând bune. rezultate, admini- 

„straţiunea căilor nostre ferate.a opus o rezistenţă opi- 
niatră. întrehuinţării acestor cărbuni, deslarându-i inn- 
proprii consumaţiunci” mașinelor, şi a' silit pe guvern a 
„abandonă lucrările. de la -Ploştina şi a'şi concentră tâtă 
activitatea .sa asupra minei de.la Bahna, unde se ince- 

„ puse dejă lucrări de explorare, chiar în primăvara anului 
1880, în urma sgoinotului răspândit încă din 1875, asupra. 
avuţici acestei mine. în cărbuni d'o calitate superidră, 

"formând numerâse şi puternice strate. | 
Istoricul acestei mine și al. amărăciunilor ce am în- 

cercat. cu. Direcţiunea. Căilor Ferate pentru a priimi în 
arlere la maşini, produsele acestei. mine, aă fost; expuse - 

" înti”o broșură intitulată : Sitaaţiunea minelor de cărbuni 
deschise de stat și purticulari fată cu Direcţiuuea Căilor 
Ferate Domâne, 1889. . - 

„+ “Mijlocul pentru a se debarasă de cărbunii neștri, Di- . 
recţiunea C. E. R. la găsit în tot-de-auna, în nesfirşite - 
încercări pe cari le manipulă ast-lel ca să reducă preţul 
de cumpărare de desubtul costului de producţiune, atât 
vis-ă-vis de stat. cât și. de particulari. Este interesant 
d'a reproduce după acâstă broșură, 'un întreg. pasagiii 
dintrun raport al mei sub No. 178 din Iulie 1884, 
adresat ministrulului Ion Brătianu, care aruncă o lumină 
vie asupra atitudinei direcţiunei C. P. R, faţă cu silin- 
ţele statului și particularilor. d'a îi procură cărbuni din 
țeră, cu care .să înlocuiască .aprovizionările ' sale. din 
străinătate. .-. N o Nu o - 

ÎN, A Ă E ” ii * . 

«Dacă asemenea fapte (1), domnule ministru, ar aveă 
  

TA. - . ă - ” . . . - - . | 5 N . (1) Eră vorba de machinaţiunile făcute în' incercări pe mașini, pentru a discredită: cărbunii naţional. : i
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«un caracter. particular şi local,. şi -nu s'ar fi. repetat, 
«ori de câte ori a fost vorba a încercă cărbunii români. . 
«şi în diverso moduri, de la personalul cel mai. sus pus 
cîn serviciul de tracţiune al căci ferate, până la cel din 
«urmă, pâte că n'ar fi trebuit a solicită asupră-le -aten- 
«țiunea d-vâstră. A: devenit. aprâpe un sistem la-servi- 
«ciul de tracţiune al direcțiunei. C. F. R. da depreciă 

„«pe cât a fost. posibil toţi combustibilii români, a r&s- 
«pândi: asupră-ls cea mai rea” famă, că nu pot fi între: 
«buințaţi la căile ferate; sub invenţiunea făcută de acest - 
«servicii că n'ar fi destul de copţi, pe când nu s'au arătat 
«așă de 'dificili cu cărbunii străini ; unii chiar.mai me- 
«diocri. ca ai noștri, e i E e 
“«Faptele în fav6rea aserţiunei mele nu lipsesc, și în- 
«drăznla ce a avut d-l P. pentru a întrebuință pe-lo7 . 

„«comitivă, chiar în faţa mea, artificii capabile d'a depreciă 
«valârea și celor mai buni cărbuni. ce avem în ţeră, 
«mă silesce astă-di să-es din reserva ce-mi impusesem - 

“ași să aduc la cunoscința d-vâstră, câte-va fapte cari 
«pot probă până la evidenţă, că întreprinderile servi- 
«ciului de tracţiune al C, F. R. în contra consumaţici 
«cărbunilor, noștri, şi în fav6rea cărbunilor străini, sat 
«erigiat în sistem ; ast-tel că cum am dis, de la func- 
aţionarul cel mai de: sus în serviciul de trancţiune și 
«până la cel mai de jos, nuc de cât un cuvânt deor- 
„«dine, pentru a se sili cu toţii .la paralisarea ori-cărei 
«întreprinderi .de industrie minieră în ţâră.  : 

«Cunâsceţi .bine, domnule Ministru, că mai. înainte 
«ca statul să întreprindă încercări de deschiderea unei 
«mine de cărbuni la Ploştina (Mehedinţi), graţie înaltei 
-«d-v. solicitudini ; se aflati deschise trei mine de cărbuni 
«la Buzău și alte două mine la Filipesci (Prahova) prin 

cinițiativa particulară. o 
„«Astă-(i, minele de la Buz&ă- nu mai exist, iar cele de 

«la Filipesci aprâpe șomez, și nu .va trebui mult timp . 
«dacă starea de lucruri actuală 'se va continuă. la di- 
«recțiunea C. F. R, d'a aveă aceiași sârtă. - -  .- 
„«Cărbunil de la Buzăi, la primele încercări făcute 

«sub direcţiunea străină a C.-I. R--au dat resultate forte 
2 7 . ,
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«favorabile. Acest fapt a încuragiat pe un funcţionar su- 
o “«perior al direcţiunei” C. l. R. “de pe atunti, anume dl 
„=... «Simons care cunosceă decisiunea luată de direcțiunea 

| vii. «companiei concesionare a liniilor nâstre ferate, să între- 
„1. «buinţeze.aceşti cărbuni, d'a se înțelege cu proprietarii : 
„>. «minei şi a pune tot capitalul săi în exploatarea aceste) - 
MÂINE, e Iti 

  

=. „:«Dar din nenorocirea să, nu mult după 'aceea, căile 
„i: «lerate trecură sub administraţiunea Statului, cu o di- 

sm «reețiune-numită pe.atunci, direcţiunea princiară şi mai 
"etârditi Regală. -- -... E e „o 

„„. „«Din” diua aceea. cărbunii de 'la Buzău, îşi transform . - 
“«într'o clipă: calitatea, și de: unde până aci resultfatele 

„ «erau favorabile, și- acești cărhuni începuseră a câştigă 
„ «teren; în vonsumaţiune, .d'o dată sunt presentați ca cu 
«totul improprii 'consumaţiunii căilor nâstre . ferate. In- 

... «iradevăr o comisiune specială. stabilită de direcţiunea : ..- 
„."„«n6stră, pe atunci princiară cu raportul săi înregistrat. 
"-. «la No. 29.541 din:28 Octombre 1880, arată; lucruis- .- 

«bitor în defavârea acestor. cărbuni ; că nici de la. Bu- 
«cureşci până.la Brăila pe un -profil al liniei cu fârte 

„> “eslabă. urcare, n'a putut să ţină focul, ast-lel că aă' fost 
pu 3 5. «siliţi să întrebuinţeze cărbuni englezesci, și acâstă:pno- 

„- ” «rată comisiune, compusă din d-nii Henri Marin și D. P.,. 
3. «implegaţi ai. direcţiunei, " conchide. la “depărtarea . din - „«“ «consumaţiunea căilor feratea cărbunilor de la Buzăă.. ' 
„„..„ «Minele de la “Buzăă, începute sub.bune auspicii și: -. 

„«dând „până în 1880, cărbuni” capabili d'a alimentă căile .. 
«ferate, procurând..bune folâse; se văd ast-fel d'o-dată. - «condamnate și - proprietarii. lor neavând: alt:debușeii, -: 
-«Constrânși a-și. perde capitalul și a încliide acele mine. - - 

, «Trebue să “menţionez. d-le ministru, : că la Buzăi pe 
„_"«lângă mina d-lui Simons, mai erati începute încă 'doue: - 

„ «mine cari ai avut aceiași sârtă, ast-fel că astă-QI aceste... «mine naă de cât un interes istorie... n „» «Tot în acelaş timp, Statul prin înalta: d-vâstră soli: - 
„ «citadine, începe încercări “pentru deschiderea minelor : -. „«de la Ploşiina.. După. ţerminarea lucrărilor de explo-” 
„“Taro,—cerul a. se face încercări cu acești. cărbuni. Cea | 

  

. 
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„«dințăiă grijă patriotică a” direcţiuniei C. F. R. a fost. 
- «să dea pentru încercare o veche “maşină sub No. 54. 

«ce numai' eră de mult în. servicii, cu focar pentru 'ar- - 

«fdlerea' lemnelor, astfel că resultatul în prima «li a fost 

“acu totul delavorabil. -. DR 

«După multe _insistenţe, : obţinând mașina No. 207 -. 

«pentru. încercări, resultatul -a fost. forte favorabil, căci 

«am ajuns a urca dâlul Poroinei cu maximul de tona- .. 

-«giă permis, fără nică o întârdiere:  - : ..- a 

_«Cu tâte acestea, onor. direcţie aC. F. R. a puspe- 

«şelul depositului a pune în relief, nu resultatele ob-. 

«ţinute cu a doua mașină, ci cu întâia mașină şi rela- 

«tând numai în trâcăt despre acestea din urmă, dena- 

«turându-le complet. Cu modul.acesta, s'a ajunsa formă 

-dconvicțiunea guvernului, care 'reuşise a descoperi prin: 

«sub-semnatul un gisiment întins la: Ploştina, că acești. 

_«cărbuni nu pot fi întrebuinţaţi. la căile ferate. Dar în: 

«același timp, direcţiunea ordonase încercări și intrase în 

” «teatări pentru achisiţiunea unor cărbuni din Transilvania 
. 

„«de la 'Erdăwideck, de aceiași calitate, având aceiaşi 

«forinaţiune geologică; dar. pot dice.mai inferiori căci. - 

«conțintii mult sulf, oo E 

«Acesti cărbuni, cari avâii avantagiul da fi streini, au _-. * 

" «afost arătaţi fără genă ca. măi. avantagioşi în consuma-. 

«iune, chiar de cât cărbunii de la Petroşani, căci es-.-. 

„ "aperiența s'a făcut. în raport cu cărbunii de la Iabloniţa, . -. 

«de la Mehadia şi Petroşani, şi ast-fel s'a: plătit aprope... o. 
«un milion în streinătate pentru cărbunii de Brdowi- - 

„ «deck cari se scie, că jumttate: s'a întrebuințat, iară? - 

„+ «jumătate s'aii pretăcut în "cenușă. prin deposite. . . _. 

“dată propriile cuvinte. ale comisiunei instituite” în ---. - 

„ «acest.scop în' favârea ligniţilor de la Erdâvideck. : . | 

"a Oousiderând că cu lignitul de:la Erdăwideck. presiunea . .: 
«3a, menținut bine în tot cursul mersului, că nu. conțin o. 

«cantitaie dă sul fur - care .. prin. descompunere ar-pult da... 

«nascere la sgură pe grătar, sait: să' allereze: pereţii fo 
„«carelor.-... a INI 

e 

în 0 nsiderând. că. singurul "din cel. patru ligniți încercați: i - 

1: . - .   

2 

z
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aa: format sigură şi prin urinare, mau necesites trebuiița 
«ase curăți focul de pre multe ori. ca cel-l alți. 
--.« Considerând -că' cantitatea de cenuşă - produsă 10 9; nu 

seste tătămătore, e | a 
«Pentru aceste motive, sub-semnaţi! sunt de opiniune că 

«lignitul de lu Erdowidecl:, cu tote că e departe da pre- 
„«sintă condițiunile unui bun combustibil, totuşi -este cel 
„email avantagios din cei 4: ligniţi încercați, și sar pute în- 
«treluință cu folos, atât pentru trenurile nostre de marfă, 
«cât şi pentru cele de 'persone,-amestecându-l atunci pentru 
«acest din -urmă cas cui 20 9], cărbuni englezesci. 
„«Cărbunii de la Erdowidech ati probat în destul bu- 

«nătatea. lor, căci cum am dis, după trei: luni s'aii pre- 
„ «lăcut în cenușă prin deposite. (1) Ceea ce este. mai 

«isbitor şi nu mai are trebuinţă de comentarii este afir- 
«marea, că sunt mai avantagioşi în ardere, chiar de cât 
„«excelenţii cărbuni de la Petroşani. “ 

«Lot în acest an, al vestitelor încercări” pe maşinele 
„«căei ferate ; minele de la Filipesci oferă! direcţiunii 

- «princiare combustibilul lor. Incercările făcute mai înainte - 
«sub inginerul Petru Ene, directore încă înainte de 1880 
„«al exploatărei liniei ferate Ploesci-Predeal, care se află 

„„_«pe atunci sub dependenţa directă a Ministerului . de 
«Lucrări publice, dăduse rezultate atât de favorabile, câ 
«aprovisionările de combustibil se făcea de laaceste mine; 

“«și directorul liniei, inginerul Ene, recomandă prin ra- 
«port guvernului aceste mine, şi chiar construcțiunea 
: «uhci linil ferate la Filipesci. e Sa 

«Indată ce linia: Ploesci-Predeal, a trecut sub admi- 
«nistrațiunea direcțiunii căilor ferate, 'și perdură calitatea 
«și cărbunii acestia. -Exploatatorii avură netericirea a 
«vede refuzate produsele până ci bine primite ale minci 
«lor, şi numai după: numerâse. silinţe şi reclame sai 
«primit sub titlu de încercare, întro proporţiune mi- “«namală la căile ferate. Guvernul: sesizat de perspectiva . . 

(1) Constatarea prefacerei în cenușă, acelor cărbuni, sta făcut de Ion Brătianu chiar. la gara Slatina, la depositul căreia Pam. „condus pentru ai arătă. A Da a 

“
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«nenorocită ce. era creată şi acestor mine, ' numesce o 

-«comisiune. compusă din . subsemnatul şi inginerii C. 

«Pilide şi E. Radu, şi învită pe. direcţiune, a numi şi 

«ea un delegat care a fost d. Henri Marin. . . 

«Comisiunea după cercetări minuţise la faţa locului, 

«recomandă solicitudinei guvernului aceste mine, şi pro- : 

«puse mai multe măsuri prin care.'fără nici-un sacri- 

«ficiti statul 'ar put&-să le vie în ajutor, căutând a înlocui - 

«în. aprovisionările linie Ploesci-Predeal, o.cantitate de : 

«lemne ecuivalentă cu producţiunea putinciosă a acestor. 

«mine, şi ca valdre relativă a acestor cărbuni în raport 

«cu lemnele; am fixat prin, calcul pe baza datelor de 

«experienţe. 14.50 lei tona loco gara Baicoi. Am. cădut 

«cu toții de -acord asupra acestei măsuri destul de mo- 

«destă, şi'mare ne-a fost surprinderea, când întrunin- 

«du-ne pentru a semnă raportul, delegatul. direcțiunei 

„ne-a declarat, că direcţiunea nu-l âutorisă a semnă, şi 

«ast-fel raportul s'a înaintat Ministerului numai sub sem- . . 

«nătura celor-Valţi membri la 16 Decembrie. 1882 și în- . 
«registrat la No. -18.167: A 

«Preţurile scădute ce.se acordă: de direcţiune acestor 

«cărbuni, (10.50 tona) lipsa unui debuşei sigur la liniile | 

„«terate,. a făcut ca ceste două mine să șomeze şi- sunt 

. 

«expuse: la aceiaș sârtă ca şi. minele de la Buzăi. .. - 

«In Mehedinţi, minele: de la Ploştina, începute de Stat 

«aii fost şi ele paralizate în. faţa rezistenței neîndurate 

«a Direcţiunii C.F. R. a. consumă acești cărbuni, și 

«astfel guvernul 'a fost silit să. abandone un gisiment. . 

«întins, dar d'o calitate mai inferidră, pentru a începe 

«exploatarea de scurtă durată cu. mari sacrificii, a unei 

«mine cu cărbuni do calitat& superioră.. ăi | 

“«Ca să vedeţi, domnule Ministru, cu câtă favâre Onor .. 

«Direcţiune generală. a căilor ferate Române, a. îmbră- 

«țișat aceste eforturi făcute de Stat, la Bahna, sub bine- - 

«voitârea Dv. impulsiune, este destul a vă reaminti că - 

«numai când am început a aveă veleităţi. pentru insta- 

«laţiunea unei mine aci, şi. când - am cerut a “procede . 

«la-încercări asupra acestor. cărbuni, mi s'a ridicat nu- 

«merse dificultăţi. de Onor. Direcţiune “Regală, chiar
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«pentru încercarea cărbunilor, neprimind. ca ele să se. 
«facă sub privegherea și Direcţiunea mea, şi în fine 
«acum în urmă s'aii făcut în modul arătat la începutul 
«acestui. raport». : 
„«Tâte aceste serii de fapte, Domnule Ministru, sunt 

«de natură a atrage înalta”. Dv. solicitudine, pentru “o 
«industrie care se află la începutul ci și pâte fi: che-: 

„„«mată a contribui. la prosperitatea materială a ţării. A- 
„«ceste fapte, lie să se-vadă până la evidenţă, că Direc- 
«țiunea generală a căilor ferate, care era chemată în 

«lipsă de alte industrii în ţară, să deschidă un _deluşeii 
«sigur şi comod produselor locale, în sfera sa de -ac- 
«ţiune, căutând după cum ceream cu raportul. No. 50 

„«din 24 Maiu 1881 a modifică disposiţiunile focarelor . 
„ «la locomotive, pentru. a le 'apropiă la arderea combus- 

«tibililor. noştri după cuni ai. făcut direcţiunile căilor 
„«ferate din Croaţia, Slavonia, Boemia (1) şi din alte țări, 
«unde: se consumă lignit pe căile ferate; n'a avut de 

""acât o singură tactică ; d'a deprecia cu ori-ce preţ.căr- 
„«bunii: noştri, şi. acestă acţiune pernici6să pentru in- 

„ «dustria n6stră minieră, a împins'o şi'nu se sfiesceao 
„. «impinge, chiar asupra: celor mai. buni cărbuni ce avem. 

«în ţeră la Bahna, ca să motiveze cu modul acesta nisce 
„. «preţuri scădute 'ce. acordă cărbunilor noștri şi destinate 

«sait avend de efect.a paralisa complet acâstă industrie . 
«născândă la noi.: 

=. «In. faţa “acestor fapte, subsemnatul propune -pentru. 
„? «a se pune o stavilă „acestor porniri. perniciâse celor . - 
„„ «mal. mari interese ale ţărel, a se-restrânge, cu ori-ce 

“. “preț consumaţiunea cărbunilor străini pentru trebuințele * 
: «Statului, şi. cu sacrificii chiar din partea Statulursă'sc . 
«caute a se înlesni debuşeurile produselor minelor: nâstre. ... : 
„«de cărbuni. - i 

    

(0) Gu raportul No, 210 'din 22 "Aug. 1584 în urma unei mi- 
„iuni ce am avut în Austria şi Vermania,. am expus Ministeriu- 
„ „lut: modul de” construcţinne al focarelor maşinelor căilor ferate : : 
„din Boemia şi Silesia, pentru a-arde cel mal prost lignit” local 
până ȘI pralul de cărbuni, dar direcţiunea C. F. B. a rămas impasibilă. - 

a Ă za 7 
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«Pentru a se pune asemenea o stavilă, procedeurilor, 
«Direcţiunei, este necesară numirea unei comisiuni 'de - 

«anchetă, care să examineze sub tâte privinţele, resul- - 

„tatele încercărilor făcute cu cărbunii noştrii de la 1880 
" «încoa,-şi îndată co sar constată că o lipsă de lealitate . 
““«a domnit în aceste încercări, să:se pedepsâscă cul- 

«pabilil. In acelaș timp acestă comisiune, să stabilescă: 
«un program definitiv pentru tâte încercările de cărbuni, . . 

«ast-lel ca ele să nu Thai fie lăsate la capriciul celui 
«Vintâiti” agent -al Direcţiunii generale a C:.F.'R, şi să 
anu pâtă întru nimic fi influențate aceste încercări într'un 
«sens 'saii întraltul. Acestă comisiune să fie autorisată 

«asemenea să admită tote depunerile celor ce ai fost 
- «şi sunt ințeresați în causă: proprietari, exploatatori. 
«comerdianți, și agenţi ai administraţiunii căilor ferate, . 
«pentru alumină sub tâte raporturile cestiunea cărbu- - 
«nilor Români. 

«Dacă ar fi ca faptele petrecute până acum cu în- 
«câreănle de cărbuni să rămâe ne reprimate, şi nu s'ar 

«luă nici .0. măsură, nică în privinţa transformării to- 

«carelor pentru cărbuni d'o calitate inferidră, nici forma . , 

«un regulament serios asupra. încercărilor, 'atunci in- 
«dustria nâstră “minieră, lăsată, la. voia întâmplărei,. o 

«pot asigură că'va fi-de la nascerea ci paralisată pentru 

„a«tot-lVauna ; pe cât.timp nu vom. avcă îndustrii în țară 

- în care ea. să şi găsâscă alte! debuşeuri, în afară de 
«căile ferate»... 3. Pi N aa 

Asemenea fapte din partea a tot puternicilor” de la 

„xăile ferate, m'aii pus în posiţiune a deinisionă irevocabil. 

-"-Ion  Brălianu. se gândi atunci să ataşeze serviciul stu- 

diilor și exploatărei minelor de cărbuni de la Ministerul 

Lucrărilor publice, lă direcţiunea C.F.R. că dor așă o - 

“va face să aibă mai multă tragere de inimă pentru patri- 

oticele silinţe ce'şi da veneratul bătrân, ca prin minele . 

țtvei deschise de:stat şi de particulari, să îndestuleze 

"trebuințele statului, și.săl emanicipeze de tributul ce 

„plătea streinătăţii. e 

. - 13
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_ Tată-ce spuncă lon Brătianu, în ședința  Camerci de 

la 15 Docembre 1885: ă 
«Mam încercat să fac exploatarea cărbunilor pentru 

«calea ferată, însă n'a reuşit, căci fiind două ramuri 

«de administrațiune cu totul independente, fie-care din 
«ele voiă “să [ie autonomă, pentru că fie-care voiă să 
«impună ideilo:sale». e. 

Acâsta eră 'o alusiune, făcută sub o formă begnini 

la luptele continue 'dintie mine și direcţiunea Căilor 
l'erate. aa a 

Intru cât: a reuşit mai bine acest concubinagiit bizar, 

între Direcţiunea C. F. R. şi serviciul minelor de cărbuni, 

nu pot să sciil. Ei E 
Sciti numai atât, că doui ani după acea ne-a fost dat 

să aflăm printr'o. teiegramă venită de la Bahna, că sta- 

hilimentele minci cu mașină cu tot ati sărit în aer, prin 
-o cântitato mare de dinamită pusă la stabilimente, chiar 

de un impiegat al minci. Cu acesta sa cântat de pro 

fundis acestei mine, căci maşinele fiind deteriorate prin 

- explosiune, pompele ne mai putând. funcţionă, mina a 

fost iniidată de ape şi s'a produs dărâmarea galeriilor. 

Ton Brătianu, impuse atunci Direcţiunii C. E. R. des- 

chiderea uncă alte mine la Mărginânca (Dâmboviţa) punct: 

destul de răi ales, căci eră în vecinătatea unei mine 

particulare existente, de la Şotanga. - Se 
-. După ce se deschise acestă mină, Direcţiunea făci totul 
a se debarasă do dinsa, și:0o cedă voios Ministerului 

Domeniilor.  : i - a 

- Gum la Stati:nu se “calculeză nici amortismentul ca- 
pitalului, nici lemnăria ce intră în construcţiunca şi între= 

„ţinerea galeriilor, nici .diverse alte materiale, nici chel-- 

tuelile de administraţiune, ote., se acceptă derisoriile pre- 
ţuri ale Diiecţiunii, cari aii fost impuse şi particularilcr,. 

cu care s'a a'juns la paralisurea industriei minelor nosiro: 
“de cărbuni. 3 Pa ! 

„O dată aei, direcţiunea C.F. R. avu orijea a limită pri- 
mirca cărbunilor de la acestă mină la 10.000 tone anual, 
cu. un preţ derisoriii, arătând că dincolo de acâstă can-
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„titate nu pâte primi. Corespondenţa cu Mlnisteriul Do- 
meniilor dovedesce acâstă aserţiune. N 

3. In inele de păcură.  -. - 

Dar mai e-un combustibil în ţ€ră, care lormeză pot 
dice cel mai avut zăctmînt mineral al ţării, acesta 
este păcura, ale cărei residiuri de fabricaţiune în sudul . 

Rusici, servesc în ardere la locomotivele căilor ferate, 

și la tote maşinele atelierelor şi usinelor Statului. 

La noi, ţeră aşă de avut: înzestrată -în păcură, acest 

produs 'dă slube bencficiuri, dacă-nu pierderi industrici 

mari, din cauză că nu găsesce o desfacere mai mare 

în export de 2.500 vag6ne, care ne sunt permise de 

Austro-Ungaria; restul producţiunei după destilaţiune 

"în fabrică, ca residiă de fabricaţiune, nu găsesee des- 

facere la noi; de 6re-ce Direcţiunea C. E. B. a fost relrâctară. 

la cererea exploatatorilor noştrii de păcură d'a schimbă. - 

focarele locomotivelor pentru a arde residiurile de pă- 
cură, aşă că acest precios produs de fabricaţiune este la noi 

pierdut, ceea-ce vine a încărcă costul petrolului lam- 

pant, ulciurilor minerale şi altor produse de fabricațiune 

extiase “din păcură, cari rămân în condițiuni de interio- 
vitate faţă cu produsele similare americane. 

, Ă e . „- 7, . 

Actuala Societate Steaua Română, vădend că are a face 

cu o administraţiune vitregă, nepăsătore -de- munca na- 

țională, şi legrată. în mod vădit de interese „meavuabile, 

a căutat a 'și expatriă produsele de fabricațiune în Italia, 

cu beneficii. ncînsemnate dacă nu chiar cu perdere, de 

Gre-ce aci cele se întâlnesc în concurenţă cu produsele 

altor ţări şi sa adresat la marina Italiană, de ore-ce a. 

nstră. după înerijirea patriotică a fiului lui Ion Bră- 

tianu, actual Ministru al Lucrărilor publice, so aprovi- 

_sion&ză cu cărbuni de Westfalia ; pe când ilustrul săia 

părinte care a fost şi părintele industriei naţionale, nu- 

mai aveă astâmpăr cutreerând ţera' în căutarea cărbu- 

nilor, ca să o emancipeze de tributul străin. Tatăl se 

srudea să scâţă din pântecele pămîntului ţtrei sele, câr-
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- bunii pentru căile ferate, iar fiul se îndeletnicesce săi 
aducă din streinătate. - - 

Ca să nu remâe îndoială că Sleaua Română a fost 
„mevoită a 'și -expatriă produsele sale în Italia, reprodu- 
cem din Voința Aufzonală de la 11 lanuarie a. c. 189%, 
scirea următore : a 

«Aflăm că ministerul .de marină icalian, a adresat; so: 
cictăţii Steaua - Română din" Bucuresci, prin agentul a 
-cestei societăţi din Italia, o scris6re oficială, prin care 
i-se face cunoscut că încercările făcute cu residiurile 
trimise de sus disa societate, ai dat resultate forte fa- 
vorabile şi egale cu acelea obţinute cu produsele simi- 
lare rusesci şi americane, cele mai superire». 

«Guvernul italian a. introdus acest material pentru 
usul marinci de resbel și a invitat pe sus qisa socie- 
tate de a îi face o olertă pentru acest combustibil». . 
„Acestă preferință a produsului românese, este cu atât 
mai senmilicativă, cu cât sciut este că în Italia vama 
pentru r&măşiţe de petrolei se urcă la 48 luă la fie-care 

- sută de kilograme». | aa 
«Acest progres al industriei nostre naţionale, nu pote 
de cât să ne bucure», . e 
„ Audiţi palinodie cinică a' organalui ofieios (!) să ne 
bucurăm că un produs al nostru naţional să fie nevoit . 
a.-se desface cu sacrificii. într'o ţeră străină, pe când 
sar fi putut desface în ţ6ră în mod forte remunerălor 
„pentru trebuinţele marinei şi căilor nostre ferate, înlo- 
cuind cărbunii străini, pentru care se varsă: banii ţării în 
străinătate, ca să îmbogăţâscă industria străină și pe aso-. 
ciaţii ci din ţâră. (|)! ca . 

(1) Jurnalele 'sciinţifice, ne-ati adus de curind 'scirea că d-l 
Jos. Jlihleutorfer, a inventat un procedeiă ingenios pentru a trans 
formă residiurile de petrol, întrun produs solid, d'o inanipulare 
lesniciosă, pentru a servi. de combustibil. In acest „procedeu 'se 

„amestecă şi praf de cărbuni. A a 
- Acest procedei în programul Ministerului Domeniilor, pentru 
exposiţia hostră de la Paris, este atribuit serviciului minelor din 
acel Minister, de dre-ce se dice -la materialele de expus : Petrol 
solidificat, după metoda serviciului minelor (79. - Ie 

Î-
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Nu e vorba, Direcţiunea C. F. R. ne.adârme de vre-o E 

dece ani cu note date prin jurnale, că se ocupă cu stu- 

diul introducerei în ardere la. mașini a residiului “din: 

păcură, că se fac încercări, acele ncterminabile și - faimose: . 

încercări, cunoscute prin şicanele lor, ba acum un an. . 

cra vorbă că a găsit și un mijloc ingenios d'a arde: în. 

amestec lignitul nostru cu residiurile de păcură; Cum 

însi suntem în ţara în care ne plătim cu vorbe şi fă- 

gădueli, nimic nu s'a făcut și nimic nu se va: face, până 

nu se va găsi un om la guvern, care-va pune piciorul ... 

în prag şi va dice direcţii C. F..R. până. aci |). 

:4). Di Industriile uleiurilor vegelale. 

Ma) e şi un alt combustibil ce se întrebuinţeză mult 

la căile. ferate, ce uleiul de rapiță (la iluminatul "vago- - 

nelor). . 

  

(1) Incercările- Direcţiei C. F. R. sunt un mijloc de tergi-. 
vcrsare, iar pretinsa sa invenţiune pentru amestecul cărbunilor 
cu păcură în ardere, o curată hazmodie. 
Intradevăr, ce incercări cu zeci de aul încapv ? când de 20 

auf în Rusia, locomotivele căiler ferate intrebuințez rezidiurile 

de petrol, ast-fel că astă-di consumaţiunea, .acestul product a a-. 

juns la 600.000 tone,. bibi a 

Rezidiurile de petrol sunt atât de apreciate în ardere la loco- 

motive, mai cu sâmă că nu produce incomodantul fum ; că se în- 

trebuințez de preferință la Arlbergtune! şi la căile ferate din * 

împrejurimile Vienei. După. încercările făcute 100 kgr. în rezi- 

diuri de petrol, dai o evaporaţiune “egală cu 139 kgr. huilie 

ensleză. A „ e e . - | : - 

Cât pentru-minunata invențiune anunţată pentru arderea în 

amestec a cărbunilor noştri cu rezidiurile de petrol, care după 

notele date la jurnale, atrăsese la noi în ţară pe inginerii străini 

ca so adniire, voii spune numa! atât,. că societatea engleză 

(The Great Eastern Railway). are încă de mult pe liniile sale 

37 Incomotive dispuse ca să ardă cărbuni în amestec cu rezi- 

diurile de petrol, şi pot să ară după voinţă numai cărbuni sat 

numai rezidiurile de petrol. In încercările făcute, sa vădut că 

pentru o milă engleză intră în consumaţiune 18 kgr. cărbuni, 

po 'când în amestec intră 6 kgr. cărbuni și 5 kăr. rezidiuri de 

păcură. Intrebuinţându-se numai rezidiuri, s'a consumat 8 ls. 

lată co so petrece şi cu consumaţiunea acestui pro-. -
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dus naţional la căile ferate, după arătarea fabricanţilor 
do. uleiuri” vegetale, în Memoriul presintat guvernului 
la 15 (27) Martie 1897 : «Direc țiunea C. f. R. este aprope . 
singura consumatore de ulei de rapiţă pentru iluminatul 
vagânelor. Din Septembre 1893 până în: Septembrie 
1894, uleiul de rapiţă pentru C. E. NR, a fost importat 
din Germania (Breslau) iar de la Septembre 1894 până 
în Martie 1895, sa continuat a se importă din Ungaria 
(Buda- -Pesta) acesta din causă că “direcţiunea C. E. 
dinti”un principii forte patriotic şi.urmărind. scopul încu- 

_zajărei industriei naționale - ungare . (7) a acordat furni- 
turile de ulei fabrieclor străine chiar când la licitaţiune 
olertele fabricelor românesci ai fost mai avantagiosei. 
„Fără comentarii (1). . 
“In anul curent 1598 frabicanţii Români, ai i fost chiar 

“respinși de la licitație, după cum dovedesce următorea 
rechuinaţiune adresată Ministr ului Lucrărilor “Publice, 

- Domnule FI, inistru, 

- feri 10 Iunie st. n. a find 3 pr csenfă 1 0 licitațizne pentru . 
aci de rupiţă la C. E. Bi; și vădînd că se anunța o altă 
dicitaţiune pentu uli de in fiert (p. copsi), an cer: ut și 
0 să. faceni ofertele n6s're separute, lucru ce ni sa re- 
fusat de către d. suy-director Alicles scu, sub preleaz! 'că fă 
bricele românescă nu “sunt : întitate a lua par te, ci undă 

- fubricele. străine, - 
| Așteptând câte-va minule. spre a se deschide ofertele, 
constată că numai 0 singură ofer tă sa presiniat (Ch:. Price 
din Londra], | 

„Acesta nu e singurul caz în care noi nu an fost. înci- 
taţi; mai avem cunnscință: şi de altul, anume G1 buții ulei 
de rapiță rafinat (de lu casa. Dubose, Havre), fuctuvat. de 
„numita casă la 7 Aprilie. 1997. ” 

Prin presenta venim u ră ruga să bine: -toiți a dispine 

  

(D) “Consama iunea uloiul sa rapită 1 ax la 360.00) =. ui de rapiță la căile ferate 'se ridică
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<a. pe viitor să fim întitați la. licitaţiunile Staluhă și a fuce - 

să se anuleze acestă licitaţiuine de 15.000 Ig. ulei de in fiert. 

E de prisos a spune că Ministrul Lucrărilor Publice 

m'a dat nici o satisfacţiune reclamanţilor. 

5). In industria conservelor alimentare 

D-l Dr. Antipa, un tânăr ce se ocăpă cu un patrio- 

tism luminat: pentru înființarea în ţera nostră a .unci 

_ industrii de export pentru conserve alimentare şi pes- . 

ării, spre a' scăpa ţera de şicanele ce îi se aduce în - 

Austria la exportul vitelor, şi a da şi un avânt cât de . 

mare exportului nostru de pesce, a cerut de la Direc- - 

ţiunea C.F. î. în posiţiunea sa “oficială din Ministeriul. 

Domeniilor, înființarea de vagâne pentru conservarea - 

cărnei şi pescelui în transport. : - 

„Intro publicaţiune a sa recentă asupra materii, iată 

ce ne spune d-sa. Sa ae 

«ln primul loc când voim să desvoltăm un ex- 

port de carne în vagone frigorifice, e nievoe mai înainte 

de tâte să avem acele vagone și de aceca "Direcţiunea 

mâstră a căilor ferate ar trebui să şi le furniseze. Noi 

.am” arătat: că asemenea vag6ne nu sunt nică o mare în0- 

vaţiune şi nici nu eausâză o mare cheltuială, ci repre- 

sintă astăqi în tâtă Europa sistomul general de a tran- 

sportă pe căile ferate productele alimentare, cure nu 

sufer o temperatură mai ridicată ; cum e carnea, pescele, 

untul, brânza; berea îte. E de mirat deci când în pro- . 

“ducţiunea ţării nostre, materiile alimențare jocă rolul “ 

<€l mai principal, tocmai la noi să nu existe nici un. 

asemenea vagon. . E5 

"«Direcţiunea căilor. ferate ar fi: trebuit de mult să: 

cumpere măcar câte-va vagone frigorifice pentru expe- 

ziență şi pentru â obiciriui lumea cu ele; atuncă de 

siwur că nu am mai fi vădut . anomalii economice ca 

cele ce vedem dilnic, ca de exemplu. pe când pro- 

prictarii din Moldova strigă că. se ruineză din causă că 

<ultura vitelor nu le mai renleză, Bueuresciul — cen-
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- trul nostru principal de consumaţiune — să sc fur- 
niseze .cu unt, brânzării, lăptării, etc, numai din 

Braşov 
«Pentru branspovtul pescelui, de 5 ani de când mereă 
întervin la Divecţiunea căilov: ferate să ciimpere tagone cu 
efrigevente pentru export, și tot nu am ajuns încă 'să le 
avem. Astădi în urma măsurilor de eruțare ce s'aii luat, 
producțiunea pescăriilor. s'a triplat:și în loc să avem un 
câștig - din acâsta, avem o adevărată criză de supra- 
producțiune: cu tâte consecinţele er; pescele a ajuns să.” 
se vândă în Galaţi până şi cu 2—3 francă ' suta de ki- 
logame. crapul, iar în: Viena preţul unui singur. kilo- 
gram de crap e de un îl. 80 cr. De sigur că vina pentrit 

-15te aceste anomalii cade în întregimea că, numai asupra. 
Direcţiuncă căilor niste ferate. i 

Mat la vale D-l Dr. Antipa adaogă : i 
«Experiențele făcute: cu “transportul. pesceluj,. mă fac 

să văd şi aicl .o'mare dificultate din parteă. câilor ferate 
pentru exportul -ori-cărui product alimentar din „RO= 
mânia.. In iarna trecută s'a. format în Brăila o societate -. 

» de comercianți cari ati început un export serios de pesce 
„la “Pesta, Viena și Berlin; lipsa vag6nelor frigorilice o 
înlocuiai în timpul iernei cu frigul din afară şi cu un 
ambalaj mai bun. Acestă societate a exportat în' tot tim- 
ul iernci cantităţi mari de pesce şi a şi realisat be- 
neficii însemnate ; îndată însă ce veniră primele căldurE 
de primăvară, pescele ajungca. la destinaţiune' stricat și 
la urma urmelor li. s'a confiscat la. Viena o. cantitate 

“de 64,000 kilograme de pesce; cu modul -acesta tot ce 
câștigase în. timpul iernci. ai perdut cu! acâstă oca-: siune, discreditându-ne dela început pe acestă piaţă 
“mpcrtantă, un articol pe care avem un atât-de mare. 
„interes să-l exportăm. Causele acelor mari pagube sunt 
că vagnele cu pesce în loc de. a fi transportate direct din Galaţi la: Predeal, se descărca la Ploesci și tre: 
buiai să aștepte în căldură până a doua di chiar a treia 
di. In Predeal, de asemenea: biuroul de expediţiune vfi- cial român întârqiă câte o di și: chiar 2 cu facerea lor-



  

malităţilor pentru transportul mai înainte. În asemenca 
condițiuni de sigur că ort-ce export e imposibil. . 

«Aici odată însă nici cea mai mică întârdiere wa fost . 
pe căile ferate austriace și ungare. . 

«De aceca cred că dacă e vorba să 
materiy alimentare din ţeră, Direcţiunca căilor ferate. trebue 
să evite de a.mai fi o piedică ci să îngrijdscă de un trans- 
port regulat şi repede, eventual chiar, să formeze trenuri 
speciale pentru' acest scop», . a 

„facem un epor! de. 

Indărătnicire dtră, din partea Direcțiunii C. F.. . și cie 
comerciul cărmirilor nostre. * 

Regimul tarifar al transporturilor pe cale ferată. 

- 21. In mdustria minelor și carierelor. Ă 

"Regimul tarifar al administraţiunii căilor nostre ferate, . 

nu puteă fi de cât în raport .cu atitudinea sa ostilă in- .. 
dustriei naţionale. . .. . Da Sa 

lată ce am arătat în acestă privinţă, în broșura mea 

intitulată : i SI 
Situaţiunea minielor de căitună faţă cu Pirecţiuneq căilor 

-ferale române. 
«Direcţiunea C. F. R. în avântul stii patriotic, pregăti - 

o nout lovitură minelor nâstre de cărbuni, şi de astă. 

dată decisivă, odată cu începerea-exploatărei la Bahna. 

„«In Ungaria, se sciă despre deschiderea “minelor de 

cărbuni în România. Pentru a le paralisă, ca a căutat 

să. dehiteze în ț&ra n6siră cât de eftin produsele minelor 

sale, 'și în acest scop, pentru că acolo direcţiunile căilor 

* ferate sunt. animate d'un patriotism luminat; s'a scădut 

considerabil tarilele de transport pentru cărbunil'ungari 
în 1884, pe tâte liniile cari convergez spre România. 

Direcţiunea . C.F.R. cari nu puteă stă indiferentă, 

când cră ăorba de uciderea minelor nostre, se grăbi a 

da şi ca minelor ungare-tot concursul ; scădend în mod 

simțitor tarifele de transport pe căile nâstre ferate pentru 

“cărbunii ungari, chiar și -lieniţi, la tote gările de de- 

buşeii ale minelor nâstre; dar menţinând ridicate. tari- 

fele pentru cărbunii naţional. - - | 

N
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Ca să nu se conteste acest fapt, care e do gravitate 
considerabilă, reproduc aci după Monitorul oficial No. 
156, 17 (29) Octombre 1884, avisul următor: 

«Lia 15 Octombre 1884, a intrat în -vigâre un tarit 
special pentru transportul de cărbuni minerali, ligniţi, 
brichete şi coals, de la staţiunile Anina; Mehadia, Ne- 
met-Bogsan și Silein, la staţiunile nâstre Adjud, Bacău 
Dăicoiu, Bârlad, Brăila, Bucurescă, Buzti, Câmpina, 
Chitila, Craiova, Filaret, l'oeşani, Găesci, Galaţi, Giurgiu, | 
Mărăşesci, Monteor, Periş; Piatra, Pitesci, Ploesci, Ro- 
mau, Sinaiă, Slatina, Smârda, 'Lecuciti, 'Tergovisce, Titu, 
“Turnu-Severin 'şi Ulmeni». e 

Cu acest taril special, un vagon de cărbuni din Me: 
hadia transportat la Bucuresci, costa mai eltin ca trans- . 
port; pe calea nostră ferată, de cât dacă ar fi venit de 

„da Vâreiorova, încărcat cu cărbuni din Bahna. 

„ss . 2% x: . . i îi 

Dece ani mai târgiă, D. Inginer de mine Galerii, par 
ticipând într”o comisiune de anchetă orînduită de Di- 
recţiunea C. [.:h. la mina de.antracit de la Schela 
(Gorj) explorată de o societate Engleză, prin urmare un 
Inginer ce era agreat de Direcţiune ; iată ce scria în 
Constituţionulul în. urma acelei anchete, ă propos de ta-. 
rifele căilor nostre ferate: N o 

«A aşteptă o reducere a tarilului căilor nâstre ierațe 
mai cu scmă pentru transportul substanțelor - naturale 
indigene, trehuesce să: avem un Barosh care fără a so: 
gâudi la creearea unui venit pentru Stat, s'a gândit mai 
mult a pune căile ferate la disposițiunea publicului, din 
care mesură traficul căilor ferate ungare a crescut în 
mod neașteptat, aducând în acelaș timp comerțului . și . 
industriei naţionale servicii enorme» -. - - 

Apol conchide: e 
„_«Din cele expuse până aci; ori-cine pote apreciă că ” industriele mari şi mai ales industria extractivă nu pot [i sădite la noi întru cât în condiţiunilo actuale 'chiar 

- Statul contribuesce la dispreţuirea produselor naţionale.» 
Ei - . . *
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_Dâră iată încă un fapt care devedesee înalta solicitu- 

dine ce are direcţiunea căilor ferate, nu de industria naţio- 

nală, ci.de industria streină, fiind se vede mal lucrativă... 

__ Direcţiunea C. F. R—în vecă ostilă.ori cărei scăderi 

«le tarife, când “e. vorba de industria naţională, vine şi 

cere la 1890. prin Directorele «i, cu raportul No."62.202 

“din 1 Iul. scăderea de tarife pe calcă ferată.a Giurgiului : - 

pentru „piatra de Rusciuk. - a _ 

Ministru! ad interim al. luerăvilor publice, Generalul 

Vlădescu, vtdu că nu: se ascunde cevă curat în acestă. 

intervenţie extra-ordinară a Directorului C.F.R. şi răs- . 

punde: că nu pâte aproba scăderca propusă, căci: ea ar 

favoriză un produs strein,. în detrimentul industriei na- 

ționale. a a i 

“Directorele-C. F. R. avea prea personale interese de 

menagiat, ca să se lase'a fi bătut, şi îndată ce vine din . 

congediii Ministrul titular Al. Marghiloman, repetă ce- 

zerea cu No. 83 096 din 2 Octombre 1890. Ministrul 

“titular ca şi cel ad înterim, nu aprobă scăderea. 

"O remaniere de minister aduce pe d-l Maiorescu ca 

„Ministru de Lucrări publice, şi cea dintăiti grijă a Di-. 

“vectorului, a fost să înainteze imediat un alt raport prin 

are arată cum că aşă sa urmat și cu -construcţiunea 

scâlei de poduri şi şosele. Ne Da 

Nu căpătă aprobarea nici de astă-dată Directorul .C. 

T. R.; căci Ministru puse cam aşă resoluţiunea: Sedle 

«le poduri și şosele. sa făcut în“ vegie de stat şi de -econo- 

mit realizată a boieficiat tot statul, dar Pulatul Justiţiei 

construindu:l uni antreprenor, economia realizată din Irans- 

„porhul - pietrey intră în puiu „antreprenoruluă (adică in 

casul de faţă în punga C-nici antreprendre) şi Ministrul 

a mai adăogat: destulă facdre sa făcut d-lui -C. că "i sa 

dal ice a construi cu 'piatră de Tusciuc. A 

“Dar întă că su trece mult și vine în capul Minis- 

teriului Lucrărilor publice, un personagiii bine. cunoscut 

prin legăturile. sale de întreprinderi cu antreprenorul. . 

palatului de justiţie, și cel dintâi act de administrațiune | 

a tost a nesocoti resoluțiunca predecesorilor sti, scă- 

- alend taritul pentru piatra de Nusciulk.
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- Astfel antrepriza generală a palatului de justiţie, a arut 
a beneficiă de diferința de. cost de carieră a pietrei de 
Câmpu- Lung. în. raport cu pidtra de. Rusciul, de cost la 
lucru (fiind. cea de Rusciul mălăiaţă) și de diferința la: cos- 

"tul de transport între vechiul tarif şi cel vedus. . 
„Ca exploatator de cariere, am protestat guvernului li- 

beral contra acestei măsuri cinice, d'a se reduce tariful 
în favârea unei pietre străine; atât de prostă ca calitate 
în detrimentul carierilor naţionale. pp 

Cererea mea s'a adresat Direcţiunii C. F. R. şi dinsa. 
a răspuns: non possumus, iar Ministeriul a plecat capul. 

Cu acestă reducere Direcţiunea C. F. R. a nesocolit. 
în perspectiva unor interese viitore, de sigur nu de Stat, 
chiar propriile-ei interese de administraţiune ; căci ac- 
tivând traticul numai pe o distanță de 60 kilom., rea-: 

„lis6ză un profit de 2:/, “mai mie «le cât ar puteă realiza 
pe o' distanță. de 2:/, ori mai mare, cât e până la 
Câmpu-Lung. . . | 

2. In -Industriile agricole. 

__ Dacă: politica tarilară a- căilor. ferate, a fost. vrăjmașă. industrici miniere pentru motive bine înțelese de orl- co: om intelivent, să vedem cum. s'a comportat. ea înt'ro- industrie -şi mai demnă -Va solicită” atenţiunea guver-. nelor, căci acâsta formeză aprâpe sinwura resursă de: „existență a ţării : agricultura. - NE __ Industria care se ţine strâns: legată “de acesta, este industria. făin6selor,. care represintă. 90 o/, din val6rea „ exportaţiunilor n6stre, şi congeneră cu acâsla este mo-= răria, Na - o Un industrial, şi din cei mai iuteligenți; pe care n'am. onorea a | cunâsce, d. Inginer Assan, a dat la lumină “acum doui -ani, într'o carte a sa” intitulată: Iudustria. morăriei în România, un admirabil. studiii,. cum rar se vede la noi, asupra morăriilor, în care pune în . relief detestabila politică tarilară a transporturilor nâstro pe căile ferate și pe ape; în modul cel. ma! strălucit,
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lată. co. serie d-l Assan (pag. 68): 

«Legea pentru încurajarea industriei acordă o.re- 

ducţiune la transporturi care s'a fixat de Direcţiunea 

C.F.R. în unire cu Ministrul. de industrie la 45 %/, 

din costul indicat în- tarifele ordinare existente, întru 

cât acele tarife :n'ar fi tarife exzepţional de reduse. (1) 

_alm'urma acestei disposiţiuni încă de la început s'a 

_vefusat morilor 'dreptul .de a beneficiă de acâstă reduc- 

ţiune de .transportiii, sub pretextul că taxele la făină 

_tăriţe, eri, sunt destul de reduse şi nu se mai pot lace 

noul concesiuni, cari ar fi-de natură a micșoră "veni: 

O PR - - 

Incă odată trebue să repetăm cele constatate dejă în 

acestă lucrare, adecă: a 

«In tot timpul, administratorii însărcinaţi cu serviciile 

speciale ale Statului, nu .se pun de cât dintr'un punct 

de vedere care are de scop final numai. prosperarea 

veniturilor administraţiunei ce dirijază, fără a fi animați 

“de vederi mai largi, mai generale, cari ating economia 

-4&ril întregi». a Ma 

«Serviciul pe care, a adus morăriel divecţiunca tran- 

sporturilor fluviale (noua marină comercială română), 

același servicii la adus şi direcţiunea transporturilor 

pe “uscat a drumurilor de fer. . a 

“«Nu avem pretențiunea a spune că transportul făinci . 

destinată pentru interiorul ţ&rei, are nevoe de o reduc- 

-țiune mare din tariful actual, de .6re ce acestă lăină 

destinată consumaţiunei interiore, este îndestul de pro- --: 

tegiată prin taxa vamală de 14 în. %, krg. taxă graţie 

căreia nici un' vagon de lăină streină nu mai p6te. pă- 

“trunde în România. PE 

“ «Cerem însă, ca ceva imperios, scăderea taxelor pentru 

“+ transportul făinei de export, scădere” ce ar trebui să [ie 

(1) Cât prinde de bine, Direcţiunci C.F. R., acest întru câl- 

căci cu” modul acesta'a făcut ilusorii, orl-ce favoruri de trans 

port peniru industria nostră, acordate prin: legea pentru incu- 

ragiarea industriei, . . ” 
7
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de cel. puţin 50 %/,- din costul actual, și în modul pe 
care îl vom vedea mai târdii. N | 

„„„ «Dacă protecţiunea vamală de 14 fr., la sută de ker., 
pentru făina consumată în. ţ6ră, eră necesară la început 
pentru .a nimici concurenţa morilor unguresci-—ce mă: 
cinaii griul nostru spre a ni-l trimete înapoi cu un preţ 
îndoit—tot atât de. necesară ar fi fost o altă protecțiune 

„ de adus făinei destinată. pentru export. e 
«Dacă sar fi luat vre-o. măsură “care să stimuleze 

exportul, de mult am fi vedut dublându-se și triplân- 
du-se exportul nostru de făină. şi ţara ar [i folosit, vin- 
Qând un articol mai scump, făina, şi profitând pentru 
“nutreț.de un articol de valore, fărîfa, care i-ar fi per- 
„mis să:şi mărescă suprafața de pămînt destinâtă culturei 
„cerealelor atât de favorabilă naturei solului nostru. 

„ «Căile ferate române nu at dreptul de a refusa o 
reducţiune de transport pentru: ffina românescă-expor- ! 
“tată, când tote ţările acordă asemenea reducţiuni pentru 
“productele lor fabricate. Acest .soiii. de transporturi ro- 
duse se fac în străinătate prin așă disele «tarife de pe- 
netraţiune». "Numai cu asemenea tarife. productele na- 
ționale pot pătrunde în cele-l.alte țări și pot concură pe 
pieţele străine. Ia . PN 
«Graţie acestor tarife, Ungaria pâte exporta făina în 

celo mai depărtate State ale A mericei de Sud, în Bra- 
“silia şi Republica Argentină». i e 

D-l Assan expune apoi cât costă tona în Ungaria după 
tarilole- reduse în 1896, pentru. fâină, “faţă „cu: farifele 
nostre. na Ne | 

- Tonna kilom. pentru făina consumată în Ungaria e 2 8.99 _Tonna kilom. pentru făina exportată din «| Ungaria e 1.73 rr . i .- LA a ” ” . lonna kilom. pentru făina consumată în - România... „i 4 “Taz Sg . Pe. lăcânud comparațiunea . . 4.09 
| 1.73 

a „ue --Dilerenţa, 937.
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resultă cum arată d-l Asan că tariful. românesc este cu 

9297 la. 1172 mai scump, adică cu 131 la. sută mai scump: 

“de cât în Ungaria. i. i 

D-1 Asan adaogă cu bună dreptate. «Guvernul trebue - 

“să favoriseze exportul de .materii “agricole fabricate: şi 

de o mai mare valore ca materiile brute. Astădi exportăm 

numai 4%/, materii fabricate, pe:când „Austro-Ungaria, “ 

exportă peste 45 /, materii. fabricate. | 

D-I Asan: mai documenteză cererea sa din punctul de 

vedere al balanței comerciale, Do 

«Astă-(i exportul nostru de făină sc urcă la cilra de 

19 miline Iei, ce reprezintă o cantitate de circa 3.000 

vagâne făină după statistica nostră. Exportul griului 

este de 70.000 vagâne în val6re de 136 mili6ne lei. 

«In Statistica oficială preţul grîului, al făinei şi al tă- 

riţei, sunt ast-fel fixate: ă a 

Goitu 18 francă 9/, de:Kig. (1). 

MAN a 4Q pop 

Tăriţe a. | TB» popi po 

«Dacă am exportă în loc de griă laină şi tăriţă, am 

obţine un preţ de două ori mai “mar, pentru aceiași - 

cantitate, de cât dacă am exportă griul brut. - > 

«Să vedem dar câtă făină și tăriţă ar trebui să ex- 

portăm în loc de gri, pentru a ajunge să cchilibrăm 

balanţa  comerciului nostru exteiior, . Da 

«Luăm exemplul anului 1893, când excendentul între 

totalul importului şi exportului nostru a fost de: 

430.000.000.—370.000.000:=60.000.000 
lei în defavorul 

nostru, - ' | 

în acel an am vîndut 70.000 vag. griii în valore de. 

126.360.000 li. 

A) Să:nu fim surprinşi că preţurile griului şi fâinei sunt mai 

mari de cât în realitate, căci nu trebue să uităm că cifrele din 

Statistica oficială nu se pot schimbă din au in an, fâră a face 

imposibil un studiti comparativ al comerciului României cu sta- 

tele străine. - . 
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«Pentru a mări cu 60 miliSne valorea griului exportat 
ar trebui să măcinăm și să exportăm  următârele can- 

_tităţi : | De e | - 
„20.000 vagone eriă a 1.800 fe. vag. 48.600.000 lei. -. 
„34,400 - » - făină » 4.000 »  » 1837.600.000 »-. 

| 3600...» tăriță » Ă „600. »-- » 1 5:160.000. » 

'70.000 : -:» "Total în valâre de: .': 191.350.000 lei. 
„scădând actualul: export de SI Rei 

„ griă în valve de... - 126.360.000. lei 
avem un excendentide . . . . : „i. 65.000.000 ». 
sai cu 5 milione mai mult de câtuar fi nceeesăr pentru. 
a echilibră- balanţa comerciului nostru»... 

% „i A 
ee . RL , 

„ „“D-l Assan. arată apoi cantităţile de materiale ce sc. 
„Yor .importă în plus din străinătate și cari vor fi nece- 
„sare În consumaţiunea morilor ce vor măcină acâstă 
„Gantitate de. făină, și „arată între altele pentru cărbuni. 
o consumaţiune de 1.510C00.. -.. Pa 

„__ Aci vom spune noi, că fabricele. cari voesce a bene- 
ficiă” de legea de încuragiare a industriei naționale, tre- 
bue să li se impue în prima linie ca și ele să încurageze .-. 
la. rîndul lor, produsele naţionale cari intru în construc- - .. 

„țiunea sati. în consumaţiunea' lor, aprovisiohându-se din -, 
țeră, şi în acâstă privinţă .legca încuragiărei industriale, . . a cărei. modificare se impune, presintă'.o lacună.. . 

„_D-l Assan se ridică contra primelor de export pentru 
“Jăină, în perlect' acord cu: mine; și cere numai rețluceri 
de tarife de transport. De 

„* D-l. Assan arată apoi ce avantage - rezultă. şi pentru - 
asticuitori când fabricaţiunea şi exportul făinei ar luă 
o mare desvoltare în ţeră, și iată cum se exprimă: 

«La co. ne servă dacă producem griit mult,-pe care nu avem mijloc de a'l pune în valore? Şi dacă valârea lul în stare” brută „este depreciată pe pieţele Europăi,-. pentru. ce n'am recurge la transformarea şi vinderea lui. sub formă de fină? a «Prin acâstă operaţiune, am aveă o sporire. de veni- 

N
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| “tură, îz iar avantagiilo j pe cari țâra 1 ar trage din mărirea 
. „exportului de: făină şi” micșorarea | “celui dă eiu ar fi: 

„a. «Nimicirea.. speculaţiunei şi jocurilor -de bursă din -_ 
“străinătate, „Jocuri “ce provâcă., scăderi neexplicabile : de 
„Preţuri, : 

d). cRămânerea -î în. n. fără, a. costului de transformaţiune aa 
"al eriului în făină, cost care represintă /s- din al6rea. 

; griului și .care,:face, pentru : CI - 
: 40.000. vâgâne' grii actualmente | “măcinat, pe an. în ae 

(6ră. (a 180 “franci de:vagon) 7.200.000, lei; 74.000. vag. : - 
gri. exportat astă. di din ţeră” la 180. franci, -de. vazon) * 
13.200.000. lei:  - 
N) iInmulţirea- trarispârtelor atât” pe. căile: ferate cât 

„. şi camionagiul, căci va frebui a se” transportă, nu numai. 
odată maria (ertul), dar de:două ori (oriul și făina). 

d] «Exploatarea. minelor de: cărbuni (lignit, antracit, 
peţtol), necesari forței motrice, și mărirea: tralicului de . 
combustibil pe căile nâstre ferate. 
ce) Agricultorii .vor; obţine un:preţ mai mare la Brit, . 

„» căci vor: scăpă de speselă. intermediarilor şi. de: spesele. 
exportului (comision, magasinagit, lopătat, timbre,: -taxe 

„-Și alte spese), - - - 
- Ț) «Tăriţa. Acâstă. materie akotăst, care” e. grei de 

„„ exportat,” din “causa "volumului: ei vă răniâne în: țeră - 
pentru: binele aericulturei, va nutri vitele ce vor îngrăşă, - . 

"apoi „pămînturile slăbite prin cultură. 
9): «Dacă considerăm că “la '100 ker. de griăcore&- 

“pund. pentru aceiaşi: val6re, 72 hur. “de făină, transportul. 
acestuj din. urmă product este mai puţin costisitor pentru. - - 
că'la o egală valdre în bani, greutăţile se git între. elg, . 
precuri .100 se are către 72; do aci dar derivă că noi: 

avem un avantagiii de circa” 0,75 francă la suta de Ne a 
„bentru transport î în Anglia, spre oxemplu,. când .expor- tăm făina în' locul griului. si 

N): «Credem a fi :aprâpe. de. adevăr. - spunând că de? 
„Yom exportă 'o tonă de: gri, vom . prinde 100 de lex; 
d de: vom: exportă, o. tonă, de, făină, „vom prinde, 200 - 

„de ler. : . 

1
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_D-l Assan mai enumără și alte avantage pe cari ar 
fi prcă 'lung a le face locul aci. Mi 
„Acest studii al d-lui Assan, a făcut atâta senzaţiune 

“că Ministrul Lucrărilor Publice din 1896, un mare agrr- 
cultâr, cântărindu-și propriele' sale. interese, a luat o 

măsură, dar numai pe jumătate, căci atâta a voit să 

_ cedeze a tot puternica Direcţiune a-C. F. R., acordând 
reduceri din tarif numai ierna, măsură: cu care s'a fa- 

„ vorizat morile de la Brăila și Galaţi in detrimentul mo- 
„_zilor din interiorul ţărei, cari plătesc după cum arată 
_d-l Assan, conform acestui tarii dis de sezon, o taxă în- 
doită de transport. înc 
" Prin -urmăre cestiune de patronagiii de astă dată politie, 

Regimul tarifar al transporturilor pe apă. 

„Ami fost acela care în urma unui minuţios studii 
"făcut la 1875 asupra conierciului sărci nostre în conou- 
"renţă cu sarea Austriacă, am .emis idea” înfiinţărei unei 
„marine comerciale române, care să ne emancipeze de ser- 
„viciile societăţii austriace de, navigaţiune pe. Dunăre, 
cari 'contrariai interesele n6stre comerciale. - E 

Pentru că mult timp partidele politice. și-ati revendi- 
cat cu furie concepțiunea înființării marinei cumerciale 
române, am probat în anul trecut că acea idee; a fost 
a mea, emisă prin raportul către Ministrul de Finanţe 
G. Gr. Cantacuzino încă de 1875, şi. adusă, și înaintea 

„Societăţii Geografice în ședința de la 3 Februarie 1876 (1) 
când terminând am dis: - i E 
„ Imființarea unei marine comerciale române este. prin ur- 

„mare pentru noi o cestiune 'de- ondre, o cestiune de. ezis- 

tență, este mizlocul cel mai sigur,.de a: face piețele streine 
abordabile comerțului nostru. | goe | După. 15 ani D, Gr. Manu, ca director âl Regici Mo- 

- nopolului Statului, găsind în arhive voluminosul mei 
memoriii asupra comerciului. sărej, și cunoscând ideea - 

  

9 (1) Buletinul Societăţii Geografice române 1876, anul 1, Mo. 
—10.—A vedei şi Drapelul de la 11 şi 12 Noembre 1697. 

Ss .
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_ce am emis asupra. necisităţii înfiinţărei. unei. marine 

comerciale; în posiţiunea sa de director a.făcut să iea 

„corp ideea mea, înființând. bateluri pe Dunăre pentru , 

- transportul sărei de export, .- e 

Nu mi-a trecut prin minte, că şi acest puternic uti- 

lagit care în alte țări :aduce mari servicii pentru pros- 

peritatea lor comercială, la noi să fie dirigiat prin tarife 

a servi industria streină; în -loe da aduce înlesniri. in- 

- dustriei națiunei, pentru a. 'cărui înfiinţare ea a. făcut 

“sacrificii. _ E - Aa a 

„Cu tâte acestea iătă- ce ne spune d-l Assan: 

«Navigaţiunea 'pe Dunăre ar trebui să se facă de către 

Statul Român întrun "mod mai avantagios pentru pro: 

ductele naţionale de: cât pentru . productete . altor țări 

streine și mai dăpărtate de gurile Lunărei. Lucrul însă 

Sa: întâmplat cu totul contrar, și. vom probă că prin 

tarifărea Regiei M. S. ce aveă de scop un ideal nerea- 

lisabil, transportarea la Galaţi a mişcărei comerciale din 

portul Fiume se lovesce în singura industrie românescă 

-care exportă și singura care-iea în. lucrare adeverata, 

avuţie a ţerei „cerealele brute, pentru a le mări valrea. - 

prin transformarea lor: în făină». _ :- 
«Se scie că totalul exportului nostru de făină se face în 

"Turcia, căci 3.000 vag6ne- făină aii acea destinaţiune,. » 

“şi numai -100—200 vagâne anual sunt dirigiate în alte . 

_ țări. Ast-fel fiind acest. debușeii. câștigat de. morile ro- 
„mânesci, trebuiă menţinut prin tâte mijlâcele de către. 

guvernul român.: Prin tarifarea Regiei M. St. .se făceă 

posibilă introducerea făinei unguresci în Constantinopole, 

“căci de unde mai înainte de 1895 transportul făinei de 

la Budapesta la: Constantinopole eră mai scump de cât 

al: morilor românesci, astă-qi cu.totă enorma. distanţă - 

ce separă Budapesta de capitala “Turciei, acest transport .. - 

- a devenit (în urma unor. transacţiuni dintre - R. M.S. 

_ şi morile unguresci representate prin -comisionarii M. . 

“ Heller “&-Cie din Budapesta) mai ieftin, după cum se 

-pâte judecă din următsrele citre:. : 
A
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Budapesta Fi fiaune le e Goitintiepei 

- “B Pesta. la Tiums (fină) . . e . 1440 în; pe ag. 
Fiume- „Gnopole (transp. marii 90, ns 
Ie ae . Total ; 7 234-90 În. pe Veg. a 

“”Budapale Gata dn,  Guitaivape. 

B Pesta 1a- Galaţi (șlep.: Reg). . e 55, fă, pe: vag, 
„. Gala -C -pole (iransp, marit.) 60, pp 

Dă ai “Toia. TI, » 9 >? i 

 Ihâinte de. 1895; adâcă înainte ca: “Direcțiuneă. Regii. 
ştie să facă preţul ridicol 'de.. 55 fe. de: vagon. “între 

ză - Budapesta și - Galaţi, făina -ungurâscă. aveă numai calca 
„ Fiume ca cea mai ieltină;” că bearisportul pe» via Gâ- a 
„aţi costa: E ae : RE 

"De “la Budapesta” a , Galaţi (azi Sotietaţar 1 Da- E 
„nubiene). a. a a 28017. pei va 

De la: alegi a Constantinopole (emnep.. dă 
„“rmaritim):. | DE in “60 În. pe vag: 

3 n Se "Total | "290 ir. pe vag” 

Iar trânspoitul. “ftinei românesei “din interiorul ţărel; | 
:. Bucuresci spre. exemplu; până. la acelaș punct. de, des . 
. tinăţiune costă: pi PN . 

“De la. Băcuresci a Brăila . 90; fr: la vagon : | 
ea de 14 „la sută „pehtru spete NE Ia 

ălnă a. : 20. d fă NR “i 
“De. la irita. in Oonstatinopele.. 60 »-w»..» 

” „Total. „7 fr. la” Vagon, 

«Oomparnd totalurile tahloușiior „pricedeno, găsim



„11. * Budapesta la Constaritinapole, .eră în' 1894 cu .. 

0 Ro Idol 
Da mai “scump. de'cât în: 1895, când BR. M.S. a făcut în- 
> 2. semnata reducţiune Iă  trarisportul .făinei unguresci şi...“ 

„când :transportul “pentru morile. din ințeriorul Roihâniei - - 
” * devenea, mai urcat de cât pentru 'cele -unguresci “cu: 

„in 100-115 355 1 Si 

făinci unguresci. . . 
„« «Voim să vorbim de magasinagiul grătis-ce a obţinut. ”- 

„ ŞIl obține încă făina ungurâscă la Galaţi, și prin care .- 
“ea'se Vispensâză de plata magasiilor: la locul de des-. - 
„tinaţiune' (Constantinopâle), de 6rece în'- Galaţi sunt 
dilnie plecări-de vap6re cu destinaţiune pentru acel port. 

„+, "La docurile din Galaţi se plătesce.5 franci 'de vagon. 
"2: şi.pe dece, dile de magasinagiti,: ceea-ce face că.pentru, . 
"2.0 lună, vagonul.de făină ar costă 15 fr. său. 1,500 let! 
„1... "pentru 100 vagâne pe 1ună.. Acăstă sumă se : sustrage. 

„.. ast-lel de la venitul -docurilor statului; din causă că-o.. 
„altă administraţiune, tot 'a.statului, sub inițialele R.M. . * 
„a avut mai mare. preponderență asupra. adminis- - 
trațiuni C.E. R. i 
, «Ne întrebăm: Logic este ca Direcţiunea unui noii ser- .. 
viciu de navigaţiune, să împieteze - asupra ; dr&pturilor 

„2 ce l6 posedă o "veche "direcţiune a-C.F. R.şiaDo- -- 
curilor, pentru .a inmâgasină “gratis făina ungurâscă, nu 

- numai în detrimentul docurilor. Statului, dar şi. în. de- 
“trimeritul. inagasiilor particulare, şi al! tutulor: capita-.: 

„urilor. ce "stat astă:qi. închise în morile: românesci,. 
mori ce exista Ja-'trecerea făinci unguresci "sub. pavi- - : 

"ionul românese?': -..- Nae îi 
7 âveă Gre'dreptul. Regia M. 8. să lovâscă ast-fel in-.: . 
„.- teresele' atât ale Statului. (Docurile): cât şi: ale particu- . ÎN 

larilor? (morarii și proprietarii de magasii din :port)?.. 

1eă: costul celui mây.favorabil trânsport de făină de la: 

: Dar mal o şi un alt avantagiă:ce R. M. S. a-ăcordat - 

E RI
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| cAră vădut că după -taritul “«Societăţei Danubiene» 

costul transportului făinei de la Pesta la Galaţi este de 

230 lei pe vagon, pe când R: M. S.:'] face cu 4; din 

"acest preţ, adică cu 55 lei. -Dar. acest -«Vil prix» ca 

să ne servim de însuși expresiunea întrebuințată de 

d-nul Heller în: scrisorile d-sale către Direcţiunea R. 

"M. $) nu este acordat decât făincă unguresci, iar griul 

7 

“ românesc pentru atelaș parcurs (însă vice-versa) plă- 

tesce dublu, adică 120 lei pe vagon şi acâsta sub pre- 

textul că merge în susul apei. Este sciut că 17, din 

- -griul. exportat de noi se duce în Ungaria : pentru a fi 

măcinat. Acest product naţional are deci a suportă o 

taxă de transport de două ori mai mare de cât făina 

_ungurâscă (plus taxa de 4/, la sută pentru. export, care 

este 9 ir. la vagon de:grii). . -.::.: , 

_«Ne mai întrebăm, ore este patriotic ca agricultorilor 

români să li să pereâpă o taxă de două ori mai mate 

la o marfă pentru care (o dată transformată în făină 

şi de o valâre dublă) se percepe morarului ungar 0 

taxă pe jumătate, la un egal percurs lkilometric? Acesta 

“revine a încurajiă morăria ungurescă cu banii noştrii. 
îi X 

«Şe va: obiectă de către: fosta Direcţiune a R. M. S. 

că nu se.puteaă întârce înapoi de. la B.-Pesta .slepurile 

g6le şi că eră silită a luă acestă mariă cu un. preţ 

- mai- mie... - 

«Răspundem la acâsta că: Făina este singurul articol 

fabricat pe.care România '1 exportă pe. o. piaţă unică, 

"că nu 'trebuiă să se: aducă o vătămare singurului Co- 

merci de marfă fabricată ce'l face România, care nu. 

exportă. de cât 4%, materii fabricate (făină, tăriţe, turte . 

ulei6se şi. diverse), pe câtă vreme 45% din . exportul 
Austro-Ungariei sunt mărfuri “fabricate: și că se găsiail 
f6rte lesne alte articole de transpertat în spre Orient, 

articole cari nu fac nici o concurență comerciului Ro- 
mâniei. . - | | T 

je Pentru a arătă că asemenea articole se pot găsi. 

sne, ne vom servi de o scrisâre adresată Regiei -M.
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S. de către 'casa [. Al. Sovrery din Constantinopole pur- ,.....—- 
_tând data de 7 (19) August 1895. o 

“ «In acâstă scrisâre se atrăgea atenţiunea Regiei asupra - - 
zahărulii, ce ar face un bun muvement de transporturi 

“pe Dunăre, căci pe săptămână vin în Constantinopole 

_80—40-vag6ne de zachăr, cari ar pute fi transportate 
pe şlepurile Regiei .cu un preţ mult: mai mare de cât 

_ar pute plăti o -mariă mai ieftină ca lăina.. Îi 
«Se vede dar că nu lipsesc alte. mărfuri, cari să; în- 

locuiască făina înti”un înod mai avantagios pentru R. M. S. 

D-l Assan vine apoi de ne expune în cifre, cât de avan- 
tagiat este prin' marina n6stră, exportul unui vagon e [E 

făină. Transportul unui vagon de făină costă, dice d-sa: . 

De la Bucuresci la Galaţi (bord) fără încăr- 
care şi cu taxa de îj, la 0: e. c.  I4lei.-. 

De la B.-Pesta la Galaţi pe Dunăre fără - 
încărcare. a 559 

„a Diterinţa de... 69 lei 
în favorul făinei:unguresci sati cu 125 la 2 .mai scump 

pentru noi de cât pentru ci. . PR 
| A ajuns deci acestă înimică a ndslră întimă, a-și tran: . 

_sportă. făina peste ţera” nâstră pe o distanţă de d ori mai . 

mare, cu un preţ mai. miâ ca 1/, de cât o putem face 
noi, şi acesta graţie, sprijinului marinei comerciale ro-. . - 
mânesci, care 'şi inaugură astfel efectele ei. bine-fă-: 
cătore»>, N - a N 

- ” E 
, . ge - LL 

Şi să ne mai mirăm că agricultorii noştri duc catardul 
pe uscat, că vo nepomenită criză agricolă bântue ţera, 

că arendile ai scădut și cu dinsele și val6rea moșiilor. 
„So fi explicând în alte ţări criza agricolă prin concu- 

rența grânelor americane și prin speculaţiune, dar la 

noi pe lângă 'tâte acestea, este. o cauză endemică în 

„regimul nostru tarifar al transporturilor, care sapă adinc . 

46tă energia muncei naţionale, până și în principala re- 

“sursă de existenţă a ţării. | 
Ori criza agricolă la noi se simte în vicţa fie-căruia.



  

a Când, agricultira nu” merge; proprictarul 'și strânge băe- , 
îm mm. zile pungei, cel mai .nevoit contracteză datorii, țăranul . - 

„..* “4răesce din privaţiuni, “rentierul *șI restrânge cheltuiala; - - 
„1. iar comersanţii se. plâng; că nu. desfac marfa, înțelenind 
"-.- “în pragul prăvăliilor, industriile şomez,.. venituiile sta- .. 
„tului se împuţinez, şi în mijlocul 'aoestei jale generale, - 
„> “politicianii reprezintaţi: prin miniștrii caduci, banchetez 

"-.şi.ridio toasturi, - .î e a 
„Aşi vr6 să sciă, câți sunt din reprezentanţii noștri în 

- » Cameră, .cari au 'cetit alarma ce am dat încă de la: 1889 
, ” asupra mizeriilor, îndurate de industria -n6stră minieră. 
- „. atât-în consumaţiunea! produselor ei, cât, şi prin regintul 
î ss” » tarifar:al'căilor nâstre ferate ? câți sunt acei cari ati cetit * - 

„> doleanţele agriculturei nâstre exprimate în nâod așă de -.. 
„bine documentat de d-l Assan?  !.. 

1. Gred 'că nict'unul; căci n'am văqut pe nici unul luând -: 
cuvîntul pentru-a cere anchetă și îndreptare: în faţa țări. 

ot *-Progrămele politice, iată în ce se concențrâză tâtă acti- ... 
xitatea politicianilor noștri; Ar tiebui: să credein că aci € . 

„a +6tă mânţuirea ţări. ci 
- .î "Ţeră de politician și-de funcționari.! - . 

„120 să ajungem mergând! ast-fel a fi. altă Uhină în-mij- - 
ue, locul Buropel, i 

„__ Adecă 6 Chină imobilă: şi slăbită în centrul, atător po-. 
1. “P6ke ce .se.mișe şi merg înainte, şupusă la :tot felul de - 

a „ mandarinate, neplăcându'i a se pune pe muncă; avidă 
„su de funeţiuni publice, indiferentă: la 'ceea 'ce face avuţia "țării şi puterea 'statului... :î:- a, 

»- A“avut dreptate să qică Amicul “Agricultoruluă : «Chel- 
„ «tuiala- de “puteri apr6p6 .unilaterală. şi permanentă -a 
«presei n6stre, în- direcţiunea : intereselor de .partid; de .. i, «coterie şi de'persână cu excluderea intereselor în ade-: mn «ver vitale,ce ţin de economiă națională, ne face efectul «unor Gmehi. absorbiți cu -totul în lupta pentru scau- - „: «nele din fzuntea “unor mese,: pe când bucatele de pe . . «niasă se răcesc, se" strică, ori, sunt șterpelite de .pisici. 
<sati de alţi mosafiri.nepoftiți»,  -: PRR N Pe când partidele -n6stre se hărțuesc în lupte politice, biurocraţia devenită” castă, 'și face frumușel treburile în



. . a: sc. a. 

paguba ţării, care o plătesce .cu' sudârea ej, şi se întă-. . 
„ „*"xesce “pe di ce: merge. _ II 

Biuroeraţia ds la- căile ferate, a-ajuns'să formeze „un... 
Stat în stat. e 

Ea țratsză” Ministerelg. de stat cum tratâză pe: par- 

“ iculari: SIE ea 

Nimic nu. pâte ilustră mat bine. un.asemenea fapt, de. 

«+ Voința Națională... e oi - 
”._ «D-l Secretar, general al Ministerului de Domenii, va | 

_*- “merge la mina Mărginenda spre a lua tâte măsurile în: - * 
„.... + vederea mhărirei exploatării de. lienită. .. | Ea ... 

“cât stirea ce ne-a adus de curând oficiosul.guvernului: -. ... 

«După cum se scie Ministerul domeniilor. are încheiat - .-- : 

„am contract cu direcțiunea generală a C.F. R. pentru tur- ., - 

“- *- nisafea. unei, mari “cantităţi din acest: combustibil», :. - - 

„4 Va'să. gică direeţiunea C. F. R. ca o autoritate. de sine 
”: stătătâre în. stat, închee 'cu statul -represintat prin Mi- 

„=. nisterul Domeniilor, eontracte de: jurnituri pentru căr-..- 

"+ "bună, cum a încheiat şi cu- sindicatul din Westfalia. 

” Și inteligentul Ministru al Domeniilor: consiliat de » 
miopii săi funcţionari, primesce situaţiunea de contracciti . 

„faţă. cu Direcţiunea. C. F..R. In loc-ca acestă” Direcţiune': ; 
“ să: primâscă de la Ministeriul - Domeniilor. ordine” pentru, 

| întrebuinţarea cărbunilor naţionali provenind de lă mi- ;-. 
“1: mele Statului, ea impune Ministeriului ca- unei adminis-. -- 

” - “traţiuni streine particulare, “regimul contractului... *. 
Tată “unde. duce slăbiciunea, guvernanţilor noştri, faţă 

"=?! de“favoriţii lor Directori de, la - admihistraţiunea. căilor -.. 
ferate. . a a a 

- : Pentru-a pune capăt acestei situaţiuni triste, ne trebue 

un guvern energic care să iea cele mal straşnice "dispo- 

pă siţiuni faţă cu o administraţiune care a întrecut măsura . -? 

si şi-a perdut cumpătul. 'Una din cele mai nemerite'ar - 
1... fi anexarea, serviciului comercial după cum am dis, la. - 

Minisţeriul Domeniilor, pentru .ca acest Minister dis şi 

al comereiului, să aibă în mâinele sale 'acest, util de re-... 

| „% sort comercial, eu. are: să pâtă ajută 'la-desvoltarea a- . 

îi vuţiel publice. o Da 

„De altă parte;- tarifele de transport, atât pe uscat cât
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și pe apă, constituind o taxă, ea trebue să [ie votată an 
cu an de camere, şi cu modul acesta vom ajunge a în- 
dreptă către economia naţională activitatea parlamentului, 

- care astă-qi se sleesce fără folos în cestiuni politice. | 
lată ce am dis în menţionata mea broșură de la 1890: 

"-- . «In'âlte state, şi în alte veacuri, se încuragiă indus: 
„tria. prin privilegiuri, monopoluri, subvenţiuni, prime și, 
„tarife protectore, şi unele din aceste mijlce se mai în- 
trebuinţez şi astă-qi. e e 

«Noi nu cerem, ca Statul să facă asemenea“ sacrificii. 
Cel ma! bun mijloc după noi este: a oferi industriei, 
debușeuri cât de largi în nevoile Statului, și a pune 
la dispoziţiunea sa acest mare utilagiă : creat, întreținut și 
exploatat -de Stat, și care se numesce drumurile de fer,. 

„precum și a construi drumuri bune de acces la --tâte 
centrurile industriale și în special la mine și cariere. 

„ “Pentru că, produsele acestora ati o.mică val6re sub 
„0 mare greutate, să. se reducă taritele de. transport la 

costul în regie, și cum suntem într'o ţâră democratică, 
cu guvern representativ, tarifele de transport pe căile 
ferate ale Statului, trebuese supuse pe fie-care an, apro- 
bărei reprezentaţiunei naţionale, după cum se face și cu 
cele-lalte taxe, precum taxa sărei. Cu modul acesta, ele . încetez d'a fi la discreţiunea unui director atot-puternic 

„de căi: ferate, pentru a face din jocul ler, un instru- „ment al ruinărei industriei naţionale, în beneficiul indus- triel străine; saă d'a. lovi în' cutare industrie, sau: d'a -. favorisă cutare industrial în paguba altuia. - 
«Reducerea tarifelor de transport, la costul în repie, 0, preconisez. și pentru cele-lalte produse industriale ale “țeriă, căci cum am dis în cartea meă. Mehedinţii, când statul ica în mâinile sale, esercitarea. industriei trans- porturilor, cred că cea dintâiti condițiune, pentru ca o. „ asemenea practică să nu fie. condamnabilă, este să nu - lucreze, cum, face. o companie particulară, numai în sco- pul d'a realisă beneficii” cât: de mari ; trebue ca aceste 

beneficii! să nu fie de cât o considerațiune secundară, . trebue ca acâstă. industrie a: statului, să fie ca acele servicii publice de la cari el nu se: pâte sustrage și la
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care-l chemă un interes public. Beneficiile pentru stat - 

din industria transporturilor, resultă şi trebue să re- 

sulte, numai 'din crescerea de valore, pe. care căile . 

ferate o aduc. avuţiei generale a ţării; înlesnind îmbu- . 

nătăţiri agricole, stabiliri de fabrici, exploatări de păduri, 

. de cariere, de mine, ete.; şi făcând a se scurge comod 

- şi eftin produsele naţionale, către .centrurile . 
mari de 

* consumațiune». -.. A i



, “BOLITIOLANISAUL 

Am initrat în "capitolele preadanto în detalii docu- : 
" mentate: concernând politica nostră economică, pentru. - 
'a-.face convincțiuneă cititorului, că, pe: când în. Rusia 
„t6ţă activitatea . statului . este îndreptată. 'asupră. protee- - 
ţiunei muncii naţionale; prin tarife protectore "vamale, 

-* prin .tărife reduse de trănsport pe uscat și pe. apă pentru |. : 
.„produsele' naţionale, „priri comande reservate acestor pro:, ; 
duse numai ;:la noi tarifele generale și 'convenţiunele 
înlesnesc concurenţa produselor străine cu. cele naţio- - 
nale, tarifele: de: transport. pe .uscat şi-pe apă, după. ce. 

„că avantagiez,numai produsele străine în ţara nistră, în- * 
- lesnesc acestora debuşeuri pe pieţele străine pentru a. 

”.. concură produsele. naţionale, iară mijlocul de încurajiare 
„“ priii comande este 'reşervat tot; produselor străine, și 
” când „e aplicat celor. naţionale, e numa! în favorea unei 

. instalaţiuni industriale . patronate. : 
-E timpul să ne întrebăm îngrijitor, unde înergem no 

„cu un -asemenea păcătos. „sistem economic? i 
Nu ne trebue mai mult. de qâce-ani de practică al. 

unui asemenea 'odios regim, .peniru -a- consumă ruina. 
materială a țărei, care, “va. târâ .cu sine şi pe. cea po- 
litică. - m 

: , | . i , a. | - . . - A . - 

a a , Si 

Acestea sunt râdele“. „ce culege economia naţională. 
„după urma regimului: nostru constituțional; acest si-



  

- - Li: ÎN o - * - e". .. „e „n - 

mulacri” al guvernilut parlabăentari despe care. ilustrul E 
„om.de 'stat Italian Mingheti a dis:. :. o 

„ «Guvernul parlamentar,. nu e: guvernul: (Bea. prin țarii 
E i. prin. comitetele eleotorale: ai căror. fideli agenţi. sunt. 

- deputaţii mandatarii-poporului, cari sert “nu interesele . 
- generale, ci numai interesele. private. Cestiunile 'naţionale 
devin cestiuni” parlamântare : și poiitica unei . ţări. dege- i 
“ner&ză: în intrigi de-culoare..:Regimul' parlamentar -riu - .. :; 

"este şi.nu pote fi de cât. o. ficţiune. EI: este: „&uvernă- 
: mîntul absolut daţi ministerelor, şi +eniperati numai prin: 

i: ; instabilitațea lor». 

Nu pote; fi tablou, ral îda al regimului riosteur “par Să 
“ lamentar ! !. a 

a a Căi icţiune! este. porlământarismul' sub: "tote: guver:. 
* nele, şi că, ficţiune va r&mânea, acesta Teese. chiar din. -. 
„. declaraţiile Omenilor. noștri de: stâti, E - 

“Mai deunădi, un om ':de stat conservator, taxă. în “par: 
 lament camerele liberale de iegistratură sati: “inașină V0- 
tite. Find. întrerupt, a fost întrebat : «dar sub'd-vâstră: - 
„«camerele conșervatâre,. când veţi fi la guvern ce vor 
face ?» "«Are:să- facă»: a răspuns „dinsul  :«ceea- -oo: „Faceţi. 
d-vdstră. adi, are'să' voteze şi să:aplaude». 
„De aceâa și: țâra și-a făcut moravuri politică, după 

"spectacolele „care. are sub ochi, și "voteză și aplaudă. cum. 
e. guvernată. . ., , 

- De aceea cu :0 grijă” golăst guvernelă veghiez, prin 
. 'Gomiitetelo. electorale ca-candidaturile 6menilor cari „prin 

- “răeritele lor,-situaţiunea ce o ocup;:sarginele ce ai în-! | 
“- deplinit, interesele cs: -teprezint,. ar puteă înălța regimul - 

" -representativ . la adevăratul lui. rol i în Stat, să fie pe câț 
posibil înlăturate. : 

Aceştia se daii atunci la i ă pârt desinistaţi ae politică, -., 
“ca de la.o carieră, “care, nu oferă nici cadru --conside- 
“Taţianel lor, nici câmp: agtivității: lor, şi o las pe 's6ima: - 
politigianilor- 'de. profesiune, cu, totul: străini de nevoile Ai 

„reale als țării. . -.. Pe 
“Aceştia, formez marele majorități . în camere ; acolo 

„undă se hotărăsce: destinele ţării; unde se dispune de... 
: pungă ci, „d6 libertăţile ek, acolo unde se. e favoris6ză. in N 

- “ 

*
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dustria străină și se paraliseză industria naţională prin 
votarea. tractatelor de comerciii,.acolo:unde se închide 

“prin vot.gura aceluia, care ar. vorbi în numele intere-. 
selor economice ale țării. | a . 
Să nemai râirăm că agricultura suferă, că industria 

e șubredă, 'că comerciul. lâncezesce,. că forțele produc: 
tive ale României se sting, în vreme ce vecinii noștri 
merg către un progres din ce. în ce. mai mare. - 

- Ea fe -% ae 

„De aci se vede că cadrul constituţional al unui stat 
"nu-e nimic, dacă inima şi inteligența poporului "nu "1 

: umple, „ _: " Ceea-ce face instituţiunile; în alte state ca Englitera . 
şi Germania, este perfectul acord al moravurilor şi le- 
-gilor, frățesca eooperaţiune a guvernanților și guverna- 

„„ţilor, armoniâsa distribuţiune a forţelor, și mai mult ca 
tâte, educaţiunea naţională care imprimă în inima copi lului tradiţiunile fecunde ale patriei... _Noi am preparat decăderea 'nâstră, importând insti- 
tuțiuni din Occidenţ, nepotrivite. cu moravurile şi cul-: 

„tura nstră, și desvoltând până la absurd, un regim de nivelment silit, în vreme ce puternicii noştrii . vecini, „au menţinut cu tărie, o ierarchie-socială fondată pe talent, pe avere, pe. nascere și pe proprietate.” a Puternicii noştrii vecini, ai tăcut asemenea forte bine, că ai menţinut autoritatea în sus, și respectul în jos. „ “T6te manifestările xieţei lor, sunt imprin:ate de acest . ” îndoit. principii, pentru cel mai mare bine al societății” și al Statului. : a SRR “Autocraţia la ei-nu e o tira „în folosul tuturor, pentru bu 
„mod cu totul patriarehal. -.. ..- î Principiile n6stre constituţionale, -la ce ne-ai servit: - ele 6re? i a ae a - Ea | n oposiţie luptăm cu cntusiasm în numele princi- . pilor pe cari le urcăm în slava cerului, iar în practica > de guvernămint le nesocotiza şi le călcăm în picidre la prima ocasiune!. . _ - e 

ni€, pentru că se exersă, 
nul. traiti al fie-căruia, și în 

* 

.
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““Aol trebue so spunem, cu principii şi dogme po- . 
puii , : $ =] 

litice, nu se” pote întreţine în veci vi6ţa unui popor. 

Ordinea actuală a lumei, este mai puţin făcută pentru 

a rămâne în extazul: marelor - principii ale revoluţiunii 
"franceze, cât pentru a organisă lupta economică. 

A desvoltă mai multă viţă cu mai multă muncă,a-. 
„mări resursele nâstre, a supune forţele naturei „legilor 
“nâstre, şi prin acesta a cresce puterea nâstră, iată legea 
„pentru individi ca și pentru naţiuni. 

. . 4 

Din nenorocire așă ceva, nu se înțelege la noi. 

- Pop6re mult: mai noi în civilisaţiune, ' dar cari ne-ai | 
întrecut” cu mult, de ex. Japonezii, nici nu înţeleg alt-fel 
tărîmul lor de muncă. Aşă citeam mai deună-qi că mar- 
chizul Ito; primul ministru al Japoniei, intervievat de. 
„coxespondentul ziarului - Nez-York-Herald asupra viit6- - 
elor alegeri, a răspuns: «Poporul japonez se intereseză 
«acum mai mult de cestiunile economice de cât de po: 
„«litică. EL vrea ca representanți: nu 6meni de partid, ci 

«nevoile industriei şi comerciului». 
«bărbaţi în adevăr competenţi, specialiști, cari. înţeleg- 

Să căutăm cam. câţi specialişti, ingineri, Gmeni de . 
sciință, mari industriali, agricultori și comercianţi cuprind: - 
camerile “nostre legislative ? 

"Tocmai aceştia: sunt înlăturați de la alegeri, preferin- 
„du-se politicianii gălăgioși, 

- De aci şi agitări perpetue politice, cari usez societa- 
tea, după cum valurile apelor furidse, rod. .masivurile 
-de.granit. e | E o
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 POLITIGĂ NOASTRĂ COMBROIALA.. 

: î “Podul peste Dunăre. la Ti-Seterin. | 

"Politica nâstră economică, fiind condusi de guvernanţii -"moştri în. mod'd'a jigni interesele economiei 'n6strena-: „: ionale, în favârea străinătăţei, după cum ani documentat | 

* Afanistan. Nae 

7. Mai scim că o" altă. linie fluviatilă 

„» cu suficienţă, trebue să ne aşteptăm ca. și politica nâstră ” “comeroială, să se resimţă de aceiâși 'nepricepere: şi lipsă. „de“patrioțism. * .....-: PRR aa . „2. Am vădut că de la “Marea Negră, o linie, ferată trans- - -:. „Caucaşiană e “destinată . a Tăsbi în Marea Indiilor, prin: 
-- ” Gomereiul cu' Indiile, va găsi o, eale-ou modul! acesta, : - „eu mult mai scurtă de cât.cea ăctuală prin” Istmul de: “ Suez. In concurență cu acestă se va stabili de Englezi .: „o altă :cale ferată către Indii, cate .va. trece Bosforul la:. . - | „- Constântinopole, şi va străbate Asia-Mică până la Golful-: - erȘIe, 

SR a „Am vădut că tot de, Ia. Marea Neoră va plecă un gi- gantic canal fluvial care va uni „Marea. Neagră cu. Marea : altică, şi” care va. oferi comerciului Europei o cale pe... . Jumătate” maj scurtă de parcurat, de sc 0: “în corieurenţă:cu „Cea rusă, va veni în curînd. să . lege -Marea. Negră cu” Marea de Nord prin. canalul Dunărei, astădi navigabil | „până. Ja Regensburg. și din :care 'va plecă o ramură de: | „canal lă, Elba și alta la Oder către Breslau.. In taţa a-: 

câtipe la Gibraltar, --
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- costor colosale lucrări de căi comerciale ce se 'vor des- 
chide în curind între Occidentul Europei -şi Extremul 
Orient, atât pe uscat cât și pe apă şi care se concen-. 
treză tâte la Marea Negră, încotro trebue îndreptată ac- 

” iunea n6stră comercială, adică încotro se cade a construi 
şi noi așeqămintele n6stre de comunicațiuni comerciale 
pentru a trage cel mai mare profit posibil de nouile  . 
artere ce se vor deschide comerciului lumei? : . - 

„- - Oră-ce om cu bun simţ va răspunde: la Marea Neagră. 
-EA bine, cu tote acestea, guvernanţii noștri cei mult . 

inteligenţi şi. patrioți, ai- găsit că e nemerit, pe. când 
țara fac6 mari sacrificii cu portul -de.la: Constanţa, să 
întârcă spatele marelui transit comercial al lumei care. 
se face în faţa portului. nostru Dobrogean, să se de- 
părteze de dinsul, şi: să deschidă: o portă la vestul ţărei - 

„tocmai la Turnu-Severin, unde să: așede. un pod peste 
_Dunăre, pentru a îndreptă comerciul nostru către. A- 
driatica, prin o linie de cale: ferată ce va trebui a se 

„construi prin Serbia și Turcia. i. 

Tnconvenientele acelei construețiuni. 

Ce lolos va trage ţera, făcând acest noii sacrificiti cu 
-construcțiunea unui alt pod peste Dunăre?: -- . 
=. Distinsul Inginer. d-l- Assan,, membru al partidului 
„liberal, întrun studii al săi intitulat: Du râle “de. la. 

. Roumanie. dans” le mouvement cowimereial: de IIurope, se 
“insăreineză să ni-l arate în mod f6rte documentat: 

«L'Autriche:Hongrie ayant une tendance darriver non 
„. seulement vers PAdriatique, mais, aussi “vers l'Archip6- 
“laguc, par Salonique, elle a tout.interât de se .voir. 

E relice par une nouvelle ligne'plus courte (par la 'Tran- : 
; silvanie)” que celle existante- depuis 11 ans par Belgrade; 

„ Sophia ă . Salonique, el .laquelie n'a..pas repondu 'aux 
attentes de cette monarchie. . -: e 

„ «Les -pays qui profiteront le.plus de cette voie ferrâe 
et du pont de T.-Severin .seront la Hongrie et. la Serbie: 
“La premitre, par ce qu'elle se' crâe une nouvelle sortie . 

[5
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vers la mer Adriatique, beaucoup -plus avantageuse que 
Fiume, son unique port maritime, et la seconde, parce 
qu'en mâme temps qu'une nouvelle sortie vers le 
mer Adriatique,—sortie de laquelle la Serbie par sa 
position continentale elle est absolument privee, ne pos- 
s6dant que la longue line ă 'travers la Bulgarie ct la: 
Turquie vers Salonicque—elle se cree une grande source 

- de revenus en aceaparant sur son territoire, tout le trafic 
_? de transit des marchandises Hongroises (Transilvanie, 

„ Banat) et Roumaines (Oltenie). aa 
«La simple inspection d'une carte gcografique nous . 

montrera que toute les marchandises du Banat, de la 
Transilvanie, de POltânie, et de VEurope du Nord- 
“Ouest (Galitie, Pologne) prendront en grande partie cette 
nouvelle route par le pont de. T.-Severin, en privant 
'ainsi la Roumanie de imense. trafic de transit quw'elle 

„. devrait aceaparer, une fois le port de Constantza termin€.. 
„+ «Em construisant done ce-pont, hous ne ferons que 
relever limportance de Salonique, au detriment de notre . 
port national Constantza.. O --- a 

„_ «Ainsi, de 'Temisora ă Fiume par Pest il y a-910 
kilom., et de 'Temisora ă San Giovani de Meduno par 
T.-Severin il n'y aurait. probablement pas plus. de 610 
kilo a a RR a Ie 

«Tout le trafic des produits agricoles et -miniers, (fer 
sel, charbon) des riches contrâes de la Transilvanie, la: 
Galitie et mâme de la Bucovine, prendront cette nou: 

„.. Yelle voie. empruntant 10 kilom. seulement de line 
„* ferree sur la territoire de la Roumanie, c'est ă dire de . 

Vertiorova ă 'T.-Severin, distance egale ă celle de Bu- 
carest ă Chitila, o i E 

» «On -se: demande: si tel est le profit que la Rouma--- 
-- Die aura apres Pouverture du pont, pour quelques mil- 
lions des francs depensâs avec ce pont-â T.-Severin? | 

«Si le profit sera si minime, la perte que la-Rou- 
„„Manie aura. ă subir d'un autre cot sera bien plus: 
grande. :La Roumanie perdra tout le trafic de transit . 

„„-de la Hongrie ă travers “notre pays par :Verciorova,. 

. 
..
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Turnu-Roshu (ligne en construction), Predeal ct Bur- 
dujeni. vers Constantza-Galatz-Braila et le Danube. 

«La Honorie, saura faire de. manicre a diriger par la 
Serbie (1j vers PAdriatique ct vers Salonique, tout son 
commerce -avec les Indes ct VExtreme Orient, faisant 
la prospârit€ des ports” de PAdriatique et de LArchip6- 
lague (ou l'Autriche-Hongrie a des visces de conquttes 
au dâtriment du port de Constantza). - .. : 
«Ce dernier port, quoique plus rapproch& du canal 

de Suez que Tiume ct Triest, et quoique la route Port- 
Said-Constantza traverse des centres tres peuples, (les 
îles de VArchipelague, l'Asie. mincure, les Dardanelles, 

- Oonstantinople) que la route Port-Said-Fiume, route que - 
les “steamers parcourent. sans „une seule escale pour 
prendre et laisser des marchandises ct des personnes; 
verra son commerce de navigation diminuer ă lavantage - - 
des autres ports rivăux et au dâtriment de la Roumanie, 
qui aura. contribue elle mâme ă cette .couvre contraire 
ă ses interâts, en faisant le “pont â T.-Severin». 

a 

- Va să dică după-ce prin politică nâstră vamală și prin 

N 

cea tarilară a căilor ferate și a marinei nâstre comer- 
ciale, am .creat tte avantagele industriei și comerejului - 
Austro-Ungar, în detrimentul economici n6stre naţionale, 
venim acum a crea. Austro-Ungariei cu punga țării și 
căi noi de transit pentru comerciul ci, în detrimentul 
transitului comerciului român. - . . RI 

  

(1) Voilă, comme exemple ă Tappui, combien de tonnes de 
marchandises (petite vitesse) entraient par Predeal! et combien" 
par. Verciorova  en.1895, - 

Via Predeal , ,.. . ,":27598 tonnes (trafic. direct), 
Via Verciorova . . . 185%  ». > DP, 
Difference . .-. . ., . 11000 tonnes en defaveur pour le par- 

cours sur les C. F. R. et quoique cette âificrence est restitude 
_apres quelques ans (en laisant les decomptes) aux C, F. R: par 
voie de restituțion en argent. Pourtant la Hongrie doit avoir un 
certain avantage quand elle insiste ă diriger son trafic vers Predeal 
au lieu de Verciorova et ă prâfârer les decomptes en argent. . 

Pi
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Curată politică de lilipuţi din partea guvernanţilor, 
iar «lin partea politicianilor ce secondâză. o asemenea 

„politică, politică de clopotniţă electorală, care închide 
ochii intereselor celor superidre ale ţării.. 

- Canalul Cernavoda-Constanţa - 

“Care era dar marea lucrare de ordin technic-şi co- 
mercial care se impunea nouă în fața marelui transit 
ce se va deschide între Europa și Asia prin Marea 
Negră ? e Aaa a 

Ea ne este indicată -încă de acum 60 de ani, de un 
“mare filo-român Fâlice Colson, frances de naţionalitate. 
„Este. deschiderea vechiului :braț al' Dunărei, între : 
Cernavoda şi Constanţa, astupat de cele mai recente 

„evenimente geologice, care nu.va costă ca cale fluviatilă 
mai mult de 20 'mili6ne. o 

Cu 'acesta vom scurta considerabil drumul transitului 
pe Dunăre, și vom contribui la -prosperitatea portului 
nostru.de la Constanţa. - o 

- Este interesant să reproducem aci părerea lui Felice 
„Colson, în privinţa acestui - canal, emisă acum aprâpe 
60 de ani, în studiul stii întitulaţ Le.-piesent et Pavenir 

de la Moldo-Valachie, 1839. .  - 

5 | PE 
... * * 

„«Le trait6.de St.-Peterșbourg (1834) dona droit â la 
«Roumanie d'arborer le pavillon national sur les bâti- - 
«ments du Danube, la dâclaration du 28 Aoit 1834 «lait libre le port 'Galatz; et celle de 2: Mars 1836 qui «met libre Braila comme port d'entrepât, ont donne un «grand essort au commerce! des Principautes. 

- «Malheuresement' la cession ilegale et m&me . impo- «liticque de la Bessarabie et des bouches du Danube, â «la Russie, arrâtera longtemps la Moldo-Valachie : dans. «son essort maritime, car .la: Mer Noire est devenue.. - «uue mer teritoriale. pour les Russes. 1. .. - «Pour. &viter Soulina seule embouchure navigable du



„> -229 

«Danube ot la Russic sous pretexte de quarantaine fait. 
«heler les bâtiments qui entrent dans le fleuve. ou qui 

_«en sortent, ou les navires d'un fort tirant d'eau ne 
«peuvent plus entrer sans .transbordement dans des pe- 

" «tits navires, Soulina ou.le lit du fleuve n'a plus que 
«7—8 pieds de profondeur, est mâme quelque fois im- 
«praticable et chaque jour.ne cesse de s'obstruer; on. 
«a penst strieusement d'ouvrir . Pancienne bouche du Da: 
anube de Rasova ă Kustendjt sur. lu mer Noire ou unâ 
«coupure de 30 milles &viterait une navigation de plus 
«de deux cents milles et d'etăblir un canal qui. abrâ- 
«gerait de cent cinq milles la traversee de l'embouchure 

«du fleuve ă Constantinople.. .- o 1: a 
«Il est incontestable gue la Aloldo-Valachie doit &tre mai- 

«tresse de ce canal -quoigue fait sur la teritoire Dulgare ; 
«ce: debouche est ndcessaire pour defendre. Lindependunce 
«uussi bien des Serbes : que des Moldo-Valaques ct pnutr 
«faciliter la vegenerution des. rajahs en Bulgarie. . - | 
«On ne saurait trop insister sur la nâcessit d'6lever! 
că I6tat "de population maritime dans. la mer Noire .. 

"les peuples de la Turquie d'Europe . ctablis sur. les. . 
«deux rives du Danube—Si le mouvement des ports 

„«Moldo-Valaques. ne suffirait pas ă attirer attention 
«de l'Europe, la Turguie, plus quo jamais interessâe ă 
«neutraliser les projets ambitieux dune puissance rivale. 
«sur la mer Noire (Russie) doit se dessaisir dum de ses 
«povis sur cele mer, en faveur des chrilicns ses allids. - , 

«Le besoin dune population intermediaire: pour : d€- 
“«fendre la route de terre ă Constantinople, une fois 
«recconue par les cours europâennes, la "Turquie ne peut 
«se dispenser de câder â, cette. population intermediare 

„«qui lui sert de barriere, un d6bouche sur la: mer Noire, 
«contribuant ă la prospârit& des chrâtiens ses alliâs ; ef 

„«cest ainsi que les cfforts de la Russie pour garder la clef 
«du Bosphore se trouveront antantis. Da 

„_ «Cette combinaison exige plus que toute autre la lu- 
«sion des Moldo-Valaques, en un seul corps de nation. 
«Les cabinets qui voudraient:donner ă ces popula- 

«tions intermediaires une puisance solide et reelle, ne
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„«sauraient tropt faire. comprendre ă V'Autriche, quelle 
«su aihlit et risque toutes les jours de s'afaiblir en _rete- 
«naut comme sujeis, les Roumains dissiminds. dans son empire, 
«et qu'en les rendant ă Punit6 de leur origine, elle au- 
«rait deux. puissances alliâes contre ambition de la 
«Russie. m | 

„+ «La n6câssit, Vune nation intermâdiaire admise, la 
<'Turquie est la premiăre interesse ă lui donner toutes 
«les conilitions de la forec et de la duree.: i 

« Les Moldo-Valaques doivent d&s aujourd'hui sentir 
«le besoin de macher dans la voic des autres nations, 
<encourager leur navigation en modârant les droits d'en- 

„«trâe et de sortie. sur les marehandises exportees: ou 
«importâes par leur bâtiments propres et suivre lexemple 
«du cabinet de Petershourg qui assujettissait ă un droit 
«moindre les cargaisons des indigenes. * 

- «LrAutriche .s'efloree de soutraire a la 'Russie la na- 
«vigation du- Danube -et de la mer Noire.—Depuis le 
«milieux du dixhuitime si&ele: elle a. essay€ d'etendre 

; «son commerece sur le Danube jusqu'aus „,Echelles,, et 
- “«cest peut-âtre, dit- Flavie” dans.ses. Conjectures, “un . 

«des motifs quelle a eu pour favoriser les Russes con- 
«tre les Tures». - . -. i i 

<Aujourd'hui que: la. Russie veut dominer la'mer 
-«Noire, elle -cherche ă lui retirer cette puissance et lar- 
«tiele IV: de son trait de commeree avec TAnglettere 
«porte: que touts les Vâtimerits Qui sortivont des ports du 
«Danu'e jusquă Galatz jouiront des memes privileges “que 

“ «les bâtimenis sortant des poris d' Autriche». o 
D. Inginer. Assan face să reiasă importanţa : acestui. 

canal în termenii următori: | 
„> _«Alors que la Dobrodja, appartenait encore ă.la Tur: 

" quie, Vintârât de la Roumanie exigeait que Von fit les 
plus grands efforts pour diriger tout le mouvement co- 
mercial vers les bouches du Danube et.pour faire de Braila et. de Galalz Ventrepât, -le centre. du mareh& de „transit pour les marchandises. de Europe Centrale, traversâe par le plus grand de ses fleuvers,.18 Danule Sur un parcours de 2500 kilometres” navigables.
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Aujourd hui, au contraire, ue la Russie est arrivee 
juscu'au Delta du Danube, qu'elle ypossede 'Pembou- 
chure de Chilia et quelle essaye de la rendre navigable | 
ă grands reniorts de depenses ; alors que la Commission 
Danubienne percoit, pour la navigation sur le bras de - 
Soulina, 2:/, milions de îrcs. par an, ei 'gr&ve ainsi . 
lourdement le prix de cercales que nous exportons; au- 
jourd'hui, disons-nous, il est du devoir de la Roumanie 
de songer au precement dun canal entre Cernavoda et 
Coristantza, pour pouvoir ainsi conjointement avec la- 
liene du chemin de -fer entre Cernavoda et Constantza, - 
r6unir sur le territoire tout le commerce d' Etats Bal- 
caniques et de l'Europe Centrale». 

«Le percement de ce canal s'impose â diierent points. 
de vue, savoir: - - 
cl) Pour contrecarrer action de la Russie qui chârche 

“ d'attirer vers embouchure de Chilia (qu'elle canalise) 
le. commerce de navigation sur le Danube. 

«2) Pour nous: degrever des impâts qui p&sent sur 
nos grains, sils passent par Soulina, ou la Commission . 

: Danubienne preleve 2:/, milions de francs. par an, — 
“comme nous l'avons dit plus haut,.—somme qui passe 
entierement dans les travaux de dragage et de recti- 
ficution, sans que pour cela la navigation en ressente . 

"une 'sensible amelioration. - 
3, Pour faire disparaitre les- causes “qi grevent - et 

rendent la navigation sur le: bras de Soulina 'plus di- 
" ficile.: Ainsi, lorsque les eaux du Danube: sont basses, 

les grands vapeurs ne peuvent plus, sortir: de Braila 
tout charges, maix sont forces.de prendre ' une partie 
de leur cargaison .sur des remorquers jusqu'ă . Soulina 
et de complâter la băs: seulement, leur tonnage. Cette . 
operation s'exâcute aujour'hui, -ă Soulina; par “des ma= 

„chines, des elevateurs de ble, mais elle ncessite n€an- 
moins de grosses pertes de temps et d'argent. : 
--4) Pour attirer. les marchandises, ă destination pour 
ou de la Bulgarie, Serbie, Autriche-Hongrie. et 'Alle-. 
macne, sur notre tezritoire, moyennant un prix percu, . 

et non en toute franchise, comme cela se pratique:
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dans. notre pays, sur tout le parcours du Dânube, 
de. Silistra jusqu'ă Soulina.— On se creerait ainsi des re- 
venus speciales. .. e . a 

5) Pour conduire ă travers notre pays, et sur les 
* chemins de fer roumains,. une grande partie du com- 
„merce de lEurope Centrale et de PEst -avec les Indes, 
“VAfrique. et: l'Extrâme-Orient,. (Chine, Japon, Ocsanic). 

«Par ce canal s'âcouleraient vers L'Orient tous les 
produits de râgions” arrosces par le Danube, depuis 
Regensbourg” jusqu'ă la Mer Noir; et il est naturel que. 
les vaisseaux du ' Haut-Danube, dâchargeant ă Cons 

“ tantza, prennent et acceptent pour des prix dârisoires 
les -marchandises venant de Extrâme-Orient, puis- 
qu'aussi bien ces vaisseaux: taient quand mâme forces 

„de remonter le fleuve et de s'en retourner. De cette 
facon, les marchandises des pays tropicaux trouveraient 

„un avantage:de venir ă Constantza, d'ou -ils “parvien- 
- draient, ă .des pris de transport tr&s râduits, juscqpau 
centre de Plivrope,' surtout de: nos jours ou les Portes 
„de Fer dans le Danube sont canalisâes, de sorte. que - 

-* la navigation n'y rencontre plus aucun obstacle». 

„Acapararea transitului eu Indiile şi Japonia. 

D; Inginer Assan arată apoi prin ce. mijlâce sarpu- tea acapara -o. mare parte a transitului între Germania de Nord, Englitera și Indii: e 
- D-sa zice: A .- a - ei AR SII e «Notre potitique commerciale doit tendre ă: attirer. dans notre port maritime ]e plus de vaisseaux possi- ble et le plus complâtement charg6s; qui Echangeraient leurs cargaisons contre nos bl6s et contre ceux de nos Volsins riverains, car ce n'est qu'ă cette condition que nous pouvons benficier d'un prix de transport minime et ce n'est que de cette fagon que nous pourrons ob- tenir un. prix remunsrateur pour les produits de no- tre sol..1l faut que les. navires aient .leur frât de Te- 

„tour assur6, au moment de quitter les ports roumains.
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"aQuel moyen-y a:t-il pour que les vapeurs entrent et 
“sortent complement charges dans nos ports; apr&s avoir 
chang€ leur cargaison:? Îl y en a deux: Ta 

«1.—Btablir dans -le pays des industries basces sur la 
transformation ou la vente des maticres premieres des 

_pays tropicaux, ausmentant ainsi le tonnage d'impor-. 
tation. Acheter des matitres brutes et de grand poids (1). 
et faire en mâme temps que la plus-value, obtenue par . 
la transformation de ces matitres. premieres, reste dans 
le pays. Cette fagon de concevoir leconomie commer- 
ciale aurâit une double râsultaţ: La. valeur: de; notre - 
importation diminuerait, &quilibrant ainsi, en .notre -ta- . 
veur la balance du cormmerce intârieur, en 'mâme temps 
que le prix du transport maritime de nos graines dimi- 
nuerait, fait qui se traduirait par une vente plus avanta- 
geuse de nos produits. oo 

2.—Le second moyen, qui contribuera ă ce que les . 
navires entrent et sortent entisrement chargâs, consiste 

_G faire de notre rtseau de chemin de fer, un lieu de tran-- 
sit pour les. marchandises apporices de 'VEztrome- Orient, 
avec! destination pour Europe: Centrale, marchandises' 
que nous ne pouvons pas 'transformer et: mettre en fa- 

brication pour notre propre usage. -. - 
Il est 6vident que ce second moyen doit âtre subor- 

donne au prâcâdent, qui doit avoir le premier pas dans 
application, comme ctant apte-ă. âpporter plus de b6- . - 
nefices au. pays; mais les deux inoyens râunis peuvent 
“donner les plus beaux eifets &conomiques. 

Relativement aux moyens de realiser le second point, . 
ceux-ci encore sont de. deux sortes: des moyens. natu- 
rels; c'est-ă,dire, donn6s par la nature, par notre posi: 

tion g6ographique, et des moyens artificiels, qui. depen- 

  

(1) Nous citerons principalement les graines olagineuses des 
pays tropicaux, desquelles les luroptens extraient les huiles ve- 
getales. Ces grains.ont un tonnage triple .de: celles de I'huile 
extraite. Donc, au lieu d'importer une tonne d'huile, nous im- 
portons trois tonnes de graines oltangineuses, (coco, paime, etc.), 

. . . . 3 
si nous pouvons fabriquer Vhuile dans notre pays.



og 

.dent de notre art. (construction -de chemins de fer,ca- 
„maus, €tablissement-de tarifs reduits pour le transit ete.) 

PI | +. 
i . . *. = - - - 

<Quant aux moyens naturels, notre pays les pos- 
sede heureusement ; il est situ sur la grande route 

“ de communication entre V'Europe du Nord, V'Europe 
Centrale, (la plus avancee en industrie) et PAsie tropi- 

“cale, (la plus riche et la'plus peuplee).--: Autrefois,. le 
trafic entre lAsie et l'Europe se faisait par le Bos- 
phore et par notre pays.. Grâce â nous s'ecoulaient les 
produits industriels dans les. pays non civilis6s ainsi 
que les matițres brutes indispensables, venant des pays 
barbares. Les traites te commerce du XV-e sitele, cta- 
blis entre les pays roumains et les pays voisins, Prou- 
vent que l'Europe Centrale se servait de notre territoire 

„ „pour: l'6change des marehandises avec P'Orient: 
„. „'ancien chemins vers les Indes traversait nos pays: 

le Bosphore, VArchipel, jusqu'en face de Vile de Oypres; ' 
de lă par Alep, des earavânes de PEuphrate allaient jus- 
qu'au golfe Persique, et mâme jusqu'aux Indes. Tel. etait 
Vancien chemin d'âAngleterre. aux Indes. On -s'expli- 
que ainsi lintârât qu'avait VAngleterre âă s'annexer 
(en 1879). ile de Chypre, pour :dominer le point. de . 
depart d'un chemin terrestre d'Alep aux Indes,-et d'une 
voie navigable entre la Mediterrance et le golfe Per- 

'sique, 'le long du grand. fleuve I'Euphrate, que s'ap- 
proche jusqu'ă 150. kilometres' de la Mediterrane, en 
face. de Tile de .Chypre ou îl n'y a pas des montagnes, 
ot. grâce. ă un canal, il serait facile de râunir la: Medi- 
terrance avec I'Euphrate et le golfe Persique! C'est done 

„ă travers nos pays, que pasaient au XVl-e si&cle les 
marchandises: de la Pologne, de l'Allemagne, des villes 
hansâatiques,. telle que Hambourg, 'etc....., avant qu'on 
ait decouvert la voie des Indes en contournant; le Cap Bonne-Esperance. E | Sa 

| „.Voilă pourquoi autrefois la Roumanie et la Moldavie 
ctaient puissantes et riches; voilă pourquoi Suceava, Tîrgu-
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Vestei et les ports du Danube 6taient en pleine pros: 
pârită;, voilă. pourquoi Ironstadt et Lemberg ctaient 
asees, o - - a Da 

«La decourerte du nouveau chemin des Îndes par le 
Cap de Bonne-Espârance (Vasco de: Gamma. 1498), la 
decouverte de Pâmerique (Cristophe-Columb 1492) et 
enfin /'âtablissement de 'Tures -entro' nous et les Indes, 

7 

ont apporte des coups decisifs au commerce des pays - 
„roumains; Kronstadt et Lemberg on ât€ ruin6s. L/Au- 
triche ă râtroprad€ de la position florissante qu'elle oc- - 
cupait, puisue les centres des transactions s'6taient. 
deplaces, pour s'stablir ailleurs; ă savoir: les pays du 
“Centre et du: Nord de l'fEurope, ainsi que ceux baignâs 
par la Mediterrance, perdirent dans-le change, tandis que 
les pays longeant POcâan Atlantique, PEspague, le Por- 
tugal, la Trance les Pays-Bas et l'Anegletere.-y ga- 
encrent. i - ir ' 

a pe | | | 
«Du jour ou les 'Tures -s'âtaient empares. de clefs 

de la: Mer Noire et .plus tard, 'de toute la Peninsule . 
Balcanique, du jour -ou nous fiimes en leur pouvoir, 
notre commerce, autant qu'il pouvait 'encore exister, 
devait dâpendre deus. i e 

«Mais aujourd'hui, les nouvelles circonstances ont de: 
“nouveau tourne la roue de la chance, ă notre gre, et 

la Roumanie pourra encore refleurir par le Commerce, 
par b'Industrie et V'Aoriculture, car linfluence de la Tur- 
quie, qui empâchait le trafic sur le Bosphore et; les 
“Dardanelles est .baissee, et se voit subordonnte ă Lin- 
fluence des Etats Europâens interâsses. - 

«Le canal de Suez a ramen€ le mouvement commercial 
avec VAsie, un instant tomb, par le Cap de -Bonne: 

„_Esperance; et dans quelques  dizaines d'anndes nous 
verrons la construction d'un chemin de fer de la mer. 
Noire (Batoum) aux Indes a travers la Perse et l'Afga- 
nistan et d'un chemin de fer trans-asiatique (Anglais). 

"ui reunira la Mediterrance. avec les Indes et la Chine. 
«Le chemin de fer transasiatique se presente comme
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îndispensable: ă PâAngleterre,. et cela pour plusieurs 
Yaisons:: - . Ea 

«a) Il abrege.la dureo du voyage entre la Mâtropole 
et'ses colonies. . -- e 

«)) II contrecarre Vaction du trasissizerien dont le but 
est d'attirer ă travers la Russie le commerce Europâen 
avec. la Chine et le: Japon, commerce qui jusquă ce 
jour se fait par les Indes et par les licux possedâs par 
les Anglais.: (Singapour, Ceylan, Aden, Eeypte, Malte, 

“ Gibraltar). Dans.ce but le nouveau transasiaticue des 
- Indes du: Nord, devra tre prolong& -par la Birmanie 

jusqu'en Chine. - a 
„«e) Pour agrandir la sphăre d'influence. des. Anglais 

"„en- “Turquie, dans'la vallce de YEuphrate, ainsi qu'en 
Perse et dans VAfganisthan, qui a regu le 'surnom d'Elat 
tampon, parce-qu'en lui se rencontrent les înterâts russes 
et anglais. ia A a : | 

«De tout cela il nous faut conclure, que PAngleterre 
ressent le besoin' pressant de .raccourcir le chemin des 
Indes 'et que nous, par” notre “position gographique, 

„sommes en 6tant de râaliser, en partie, ce desideratum, 
__ longtemps avant mâme qu'on ne mette ă 6xecution le 

nouveau transasiatique. En ce. but, il serait suffisant de 
„„lancer 'au plus vite;quelques vapeurs rapides, pour.par- 

courir en deux jours la distance de Constantza ă Port- 
Said (1420 kilm.) surtout” aujourd'hui, ot Express-0- 
rieit passe par Bucarest. e 

2 

a. ” . ” * a. 2 i 
| „După aceea d-l Assan recomandă că pentru a atrage . 

prin Constanţa traficul Europei nu trebue să na bazăm numai -pe navele nâstre, ci trebue a atrage la Constânţa - ȘI navele altor naţiuni, căci ice d-sa: De | «Ceci est tres facile â &x6cuter - dans les ports rou- „_mains, ou tout vapeur arrivant charg, est stir de trou- "ver d'autres marchandises, pour remplacer celles laissces dans nos ports. a a „_ «Au lieu d'aller directement de Port-Said î Hambourg „On pourrait, avec une perte de temps minime, changer
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les marchandises â Constantza, transporter les bles rou- 
mains dans PEurope de !'Ouest, et retourner de la bas 

_en Extrâme-Orient, des nouveaux charges de produits 
manufacturâs Me ae 

__ «Les wagons des chemins de fer 'roumains revien- 
nent vides de Constantza. Nous pourrons done: diminuer 

“sensiblement le prix du transport des marehandises de 
“transit prises ă Constantza». n a 

După acâstă expunere documentată, D-l Assan, intră . 
în Gre-caii consideraţiuni asupra * intereselor. nostre :co- 
mercialo cu Japonia. PE a ae 

«Le Japon,—dont le progrăs economique se developpe - 
de nos jours avec une rapidit& surprenante — lancera : + 
dans le courant de Vannte 1898, pas moins de 43 grands 

" vapeurs, qui se construent en Angleterre ct au Japon 
et qui sont destinâs ă faire le transport entre lEurope . 
ot Vâsie. (1) Ra E e 

- «Rien n'est plus facile aujourd'hui, ou.le parcours “ 
-et les escaleş de cette flotte ne sont pas encore fixes,. 
„que d'obtenii: qu'un certain nombre de ces bâtiments 
japonais touchent -au port de, Constantza pour apporter 
des miarchandises de transit aux chemins de fers rou- 
mains.—La direction des chemin de ter roumains pour- 
rait fixer un tarii râduit- pour 16 transit. de marchan- 
dises 6xotiques, et les bâteaux japonais seront sârs de -  . 
prendre d'autres marchandises (de blâs) qui abondent - : “ 
toujours ă la sortie de nos ports... 3 -. - 

: “«La Roumanie fait un .commeree norme avec les... 
“pays tropicaux, tandis qu'il passe inapergu' dans les sta- 

-_tistiques officielles, car toutas les - matisres coloniales 
„que la Roumanie consomme,. pâssent et 6n leur en- 
trepât dans des ports anglais, francais, allemands, pour 

„nous parvenir enfin, grevees de. frais inutiles de com- 
„mission, transport, magasinage, etc. A 

«Ainsi, le poivre de Singapour, nous lachetons ă 
Londres, le th& de+Ceylan, nous le recevons de Ham-. . : 

7 

  

(0) IL faut 42 jours de. Yokohama ă Prindisi. 
+
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„* bourg, les sacs fabriques ă Calcuta et ă Bombay nous: 
„arrivent par Marseille, le riz. indien nous parvient par 
Liverpool, le cal6 de Moca par YAutriche-Honărie, le - 

„ coton €gyptien passe d'abord'par l'Angleterre, restant 
„40 jours sur mer (aller et retour) au licu de trois jours 
- (d'Alexandrie ă Constantza).. a 

- «Nous devrions faire un cornmerce important avec 
„YEgypte qui se râduit aujourd'hui au ciffre derisoire de 
200 tonnes (le contenu d'un seul et petit vapeur) par an. 

“Il en râsulte done que notre commeree.a 'pris une 
direction tout â fait. fausse et le: gouvernement . rou- 

„> main a le devoir de le ramener ă /ordre naturel des 
„ choses, en faisant de cela une question de patriotisme. 

- Da * . . a 

„«Que le port de Constantza .soit en -ellet appele â 
faire passer par la Roumanie le:comnmierce de. transit 

de Ylurope Centrale et de VEst, se. demontre : elaire- 
„ment par le tableau ci dessous dans lequel on voit les 

* distances: kilomâtriques de quelques unes des villes de 
“VEurope Centrale, jusqu'aux ports concurents de 'Cons- 
„tantza. | DIN : a 

Distances Kilomâtrigites 
    

  

                

N s.| E | = = | & |eel| E - Des -ports maritimes,.. ă = = | =2| &£ Ia 
= 3 — a = || 

Constantia .. ..,.. 1 a87| rs 726| 1858 
-Salonique. .. ......-.| 1637] “—| -a546| “745 
„Fiume, „ci. | 1a84] -1202] 1004] 907 
Brindisi... | 2360]: —| aero] 14 

Stettin... i |: 907|e a5ea| aaa] ia29 
| Hambourg. .......:. .-:| “1oa4| "4860: 1662) 1565 
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«]l ressort clairement do ce tableau, combien le port 
de Constantza est superieur aux autres ports. rivaux, - 
tels que Sulonique, Fiume, etc.: 

«Les transports jouent un role. preponderant dans. le - 
commerce des bles et des produits de notre sol, -qui 

“ont une petite valeur, par unite de poids (lilogr.) Pour 
nous faire une ide de linfluence qu'exerce Le .prix du 
transport, dans le calcul des benefice du commerce des 

* cerâales, nous prendrons. comme .exemple le mais, le 
plus grând article dexportation de la Roumanie, ă ne * 
considârer que le tonnage... -: ' | - 

«Un wagon (10,000 kgr.) de mais cote sur le lieu de | 
a production, (departament. d'iltov. par -exemple) - 800. 
“frcs. Le transport jusqu'aux bateaus, par les chemins de 

- fer roumains, coiite 100 fres., le transport maritime, tous 
frais compris, 300 fres. Le pris du mais sur; place, jus- 
qu'au licu de destination,—monte. done de. 800 tres. â 
1200 fres. et ces 400 ires; dVaugmentation, (les 50 «/, du 
prix primitit) representent les frais de transport. 

- «Grâce.-au port de Constantza ce ne sera sculement - 
„le ;commerce de. transit -de -la Roumanie avec les Indes- 
(ui prosp&rera, mais mâme notre -propre commerce avec 

“ les Îndes, pour lesquelles la Roumanie export deux'ar 
ticles principaux le sel ct le bois... A 

„«Le bois, parce que les Indes ne sont boisces que sur. 
50% de leur surface et encore ces forâts, se trouvent - 
dans les vall&es' de la châine du Hymalaya, et sont par 

-- eonsâquent impropres ă Vexploitation. _ . 
«Quant au scl, (1) rein: que 'dans-les deux provinces 

„du Bengale „et de Birmanie, son importation monte dâjă 
annuellement ă 37.000 wagons, sur lesquels 28.000 vien- 

„ nent d'Ângleterre. Dans ce deux râgions il-y a 75 mil- - - 
lions d'hommes qui se nourrisent du sel import& par Cal- 

  

(1) En 1890 limportatioii ă Calcuta a ctâ: 
Sel pour 15 millions de fres.-"- * Ma 
"Bois » 1 >» o. i ÎN 

,
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cuta. (1).ect Rangoon. La consommation. totale de sel ă 
St6 dans les Indes pour 1888 de: 132.000 wagons (ă 
"10.000 kgr.) et elle: augmente de 22%, tous les 10 ans, 
cest-ă dire de 2.900 wagons tous 'les ans, ce qui cons- 
titue ':/, de la production actuelle des salines roumaines. 
"„«On pourra se faire une idâe du splendide marehs 

„de sel roumain qu'on aurait aux Indes, quand nous 
dirons que la population de ce pays est de 290 mil- 

„-lions d'habitants et quelle augmente annuellement de 
3 millions d'habitants. De cette facon ce pays s'enri-. 
„chit tous les dix ans d'une nouvelle population gale 

ă celle de IEspagne râunie_ ă celle du Portugal... On 
peut ainsi juger du debouch$ considerable. que la Rou- 
manie aura aux: Indes pour. son” sel, dehouch€ que 
nous verrons, prim$, si nous n'y .veillons pas,. par la 
Perse, PArabie, Ceylan, Aden et les Etats europeennes. 
L'Afrique aussi est: un endroit favorable- ă lexporta-. 
tion de notre sel. Au. centre -de VAfrique on paye d'un 
€selave la poienâe de 'se].» a 

„D-l Assan terminând: acestă preţissă expunere con- 
chide ast-lel : NE - 
«En faisant le canal de Cernavoda i Constantza nous 

altirons une nouvelle quantite de marcehandises “vers 
Constantza sur le territoire Roumain, et IIiurope aura 

„un plus grand intârât ă sauvegarder - notre territoire 
„_<ontre les ambitions envahissantes -de la Russie, et-â 
„s'opposer contre Vavancement de cette dernicre puis- 
sance- vers le Bosphore. et les Dardanelles.: i Non seulement la Roumanie doit attirer les produits - . 

„. Danubiennes vers Constantza par le nouveau canăl—le- 
<quel, d'aprâs les idâes de Mr Colson; devrait apparte- nir ă la Roumanie, quoique percâ dans un “pâys alors mis sous'la domination “Turque—mais encore elle doit 
  

  

- (2) J'ai cte le premier qui a pense au commerce d'exportation: du sel roumain „aux Indes, dâjă de"1876 quand j'ai 6tudi6 la. Question commerciale de notre sel .et quand j'ai mis Videe de creer: par LEtat une marine commereiăle nationale, Voir Buletin de la ociâte Gcographique 1876... COC
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„attirer ă Constantza les marchandises de transit venant 
sur mer de Lextreme Orient â: destination des Litats de 
lEurope centrale. | 

„__ «Voilă pourquoi notre esprit se revolte, lors sque nous. 
voyons que la direction des chemins de fer et de la 
navigation Roumaine, s'oppose de toutes ses forces â 
idee de la construction d'un canal, et lorsque NOus. - 

- onstatons que le but unique qu elle poursuit, n'est que 
Vaugmentation des revenus matâriels de cette - grande 

- administration Ip 
"Iată pentru ce și noi am susținut că.nu e aci o ad- 

_ministraţiune care să se pătrundă de nevoile economice 
și comerciale ale ţării, și că e în interesul ţării ca ser- 
viciul ei comercial să trâcă sub Ministeriul Agricultu- 

- Tei, Industriei şi Cemerciului, unde e chemarea lui fi- 
râscă, sub o direeţiune specială. competinte. 

  

(1) Dacă ar fi acesta scopul că unic ar fi încă scuzabilă, dar 
sunt aitele cu totul neavu abile. [o i fs. 

18
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MINISTERIUL NOSTRU DE DOMENII 

Organizarea actuală 

Dacă am face un paralelism între organizarea şi ac- 
„“tivitatea” Ministeriului Domeniilor în ltusia, pe care am | 

schițato în capitolele precedente, cu organizarea și ac- 
" tivitatea Ministeriului nostru al Domeniilor, nu ne Ie 
mâne de cât să ne punem cenușă pe cap ca Nine- 
viteni. N a a 

Acest Minister, care nu 'şi-a înţeles” nici până astăgi 
menirea sa, a lost constituit prin legea din 4 Martie 
1882, care a venit d'a alipit la vechia administraţiune a 
Domeniilor statului, diviziunea de agricultură şi comer- 
citi de la Ministeriul Lucrărilor - Publice, cum,şi „Oficiul 
central de statisticii. , i 

“Serviciile Ministeriului sat împărțit 'prin lege ast-fel : 
«) Secretariat general, e 
b) Direcţiunea generală a Domeniilor. şi. pădurilor. 

„_“€) Diviziunea agriculturii, industrii şi comerciului. 
„ d) Diviziunea comptahbilităţii. . c) Diviziunea stătisticei generale' a eri | “ 
Apoi prin: budoet. sa mai ataşat la acest minister la 

început, Serviciul apelor minera'e având ca anex un Ser- 
vicii de mine, care prin budeetul anului 1897-98 a pri: 
mit v existență separată: |
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„ Sa.mai înfiinţat prin acest minister an consilii supe- 
ior al agriculturii, comerciului și industrii, compus. de 
29 membri cu un comitet permanent de cinci membri, ca 
delegațiune a acestui consilii. ii | 

Acesta ca tote consiliile de administraţiune la not, sa 
“ împănat cu deputaţi şi senatori, cari ncaducând nici o 
lumină în gestiunea afacerilor, și devenind numai o po- 
vară pentru minister, a fost desființat. . - 

Este trist lucru a vede cum cele mai bune intenţiuni 
„în înfiinţarea instituţiunilor n6stre publice, avortez, grație 
politiciasnismului, care ca un înfiorător polyp 'și întinde 
numerosele tentacule sugătâre peste cele mai vitale or-. 
gane de.cireulaţiune ale statului. o 

Tote consiliile n6stre administrative ; precum acela al - 
moniopolurilor salinelor şi tutunurilor, acela al căilor ferate, 
în loc să fie constituite din 6meni experimentați tecnici, 
după:cum cere natura acestor administraţiuni, ai ajuns 
să. fiâ-nisco instituţiuni destinate a despăgubi prin diurni 
“gras plătite, pe un. ministru cădut, sai pe un. politician - 

„„ talentat: rămas fără portofolii, adevărate aziluri de în- 
validi politici. a 

x * 

Ministeriul de: Domenii de la înfiinţarea sa și “până 
astă-qi, a cheltuit peste "patru-deci milisne, numai în. 

_spese de personal. ee 
Dacă acum ne-am întârce să. examinăm serviciile ce. 

a adus acest Minister, după așă mari sacrilicii făcute de 
țeră în timp: de-15 ani, o să constatăm că aprâpe mal 
nimic, ba din contră, a comromis resursele naturale 
ale ţării, ce eră chemat a conservă și desvoltă. 

„ Pădurile aii tost devastate prin delrişări continue ca 
ȘI in trecut, de 'unde.și o serie de calamităţi : secete şi inundațiuni. EN e E “Inceputurile de reîmpăduriri și de: pepiniere ai fost 
lăsate în părăsire. a i 

- Milione s'a cheltuit fără folos în aprovizionări de sub- 
stanţe ncexperimentate. pentru combaterea filoxerci cari 
formez. astă-(1. depozite abandonate agenţilor atmosferici, 

N
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iar. în combaterea acestui llagel. a arătat cea mai vădită 
„Nep ricep ere. 

. Agricultura degrengolăză şi trece printro criză acută 
„de mai mulţi ani, fără cel mai mic .ajutor, căci la acest. 
Minister .se ignoreză până Și cauzele endemice ale, a- . 
cestei crize;-—de 6re-ce. nici o.cercetare n'a fost făcută. 

Agricultura care este aprâpe unica resursă a ţării n'a 
găsit în acest Minister, materialul de lucrări sciinţifice 
care s'o conducă pe calea de progres. precum : hărţi 
geologice-agronomice, câmpuri de experienţe agricole 
etc. etc. 
„ Organizațiunea sciinţifică, care după cum am vădut . 
în Rusia, este chemată a formă baza propășirei acestei 
însemnate resurse a ţării, în. Ministeriul: mostru de.re- 
sort, nu există, ” 

Cultura profesională este dată cu atâta” superfi icialitate, 
că n'a produs de cât hipertrofia: funcţionarismului. 

Industria. și comerciul șomez, fiind-că în acest Minister. 
dis al Industriei și comerciului, nu găsese organe spe- 
ciale anume întocmite, care să se ocupe cu studiul mij- 
celor desvoltării lor ; pentru a, ajunge în ce privesce 
industria, a o lace să realiseze: progresele din alte țări, 
iar în ce privesce comereiul, să "i mărescă debuşeurile 
în afară. 
“Inlesniri în . desfacerea " recoltelor. ca ăcelcă de cari 

beneficiez agricultorii Ruși prin îngrijirea guvernului, la 
noi nu exist. 

O ramură de” industrie deschisă de: Stat și de parti- 
culari, 'expl6tarea: minelor de cărbuni, în urma silinţelor 
marelui patriot 'I6n Brătianu, a fost paralizată chiar de 
la nascerea. ei, sub patriotica oblăduire a acestui Minister. 

Serviciul de mine întocmit prin budget, iar nu prin 
lege, în loc să se ocupe cu studii și căutări de mine, 
a fost lăsat a „face censura moravurilor sociale, asupra 

- cărora sa .redigiat și raporte: formale publicate în Bu- 
letinul JMinisteriulu). (1) 
Îmi a IG 

(1) A se vedea. Buletinul Ministeriu! ul Domeniilor, Yo. 8,anul 

VI, „189 9.
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In ce privesce explorările s'a dovedit că acestea nu 
- „se cunose de cât la comptabilitate, prin explorarea: pro- 
„gresivă a fondurilor, căci pe teren nu sai efectuat, și 
„că raportele asupra moravurilor sociale în care se men- 
ționez de dinsele, erau curate fantasmagorii destinate 
a adormi Ministeriul și a înşelă ţera. „. 

“Acesta probâză starea de detracare a acestui Minister, 
care nare încă organele proprii în stare d'a ?i controlă 
serviciile, şi a le îndrumă către o muncă scri6să și 
cinstită. - 

. - EA * 

Ei = | 

O resursă însemnată a igienei publice; apele Minerale, 
care aii fost sub îngrijirea acestui Minister, sunt com- 

„Promise prin captagiuri fără pricepere, executate la ha- 
zard. fără o bază sciinţifică, după cum vom expune mai 

„pe larg în. vol II, când vom trată despre apele minerale 
ale Caucazului.. Da 5 
„Cât despre studiul hidro-geologie al regimului apelor 

care ar interesă canalizările, drenagiurile și irigațiunile, 
"de așă cevă ia visat nimeni în acel minister. 

„. Legi pentru ape se fac, cum s'a făcut și legi de mine, 
căci acestea nu cer nici muncă, nici sciință, nici pă 
trundere ca: în cazul studiilor, ci o iiediocră. iscusință 
în compilări după . legi străine. De aci și mania legi- 

"ferărilor, fără nică, un folos “pentru ţâră. . e 
Un studiii metodic asupra regimului apelor subterane 

nu s'a întreprins, și în mod. empiric s'a lăsat a se face 
lucrări de alimentare pentru mai multe orașe, al căror 
resultat a fost risipa banilor publici fără nici un folos. 

. Ca exemplu âvem : Bucurescii, Iași, Botoşani, Rimnicu- 
„Sărat, Brăila etc. . N Se N 

„P6te acum țera să privescă cu indiferenţă, în fune- ţionarea unui organizm administrativ,. care în loc să prezideze la ridicarea ci economică, "1 paralizâză orl-ce “mişcare de progres? De sigur că nu, și O: rcorganisare temeinică se impune. o
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“Incă de mult s'a. simţit nevoia unei reorganisări, dar 

miniștrii cari aă manifestat. veleități de reforme, ne dân- 

di şi s&ma că prezidai un falș sistem de administraţiune, 

din care emergeati sorginţi de-abusări în activitate, nu 

le-a trecut prin gând a abordă reforme radicale, și s'ati” 

“adresat la rutină, adică la împiegaţii favoriţi, pentru a 
proectă reorganisarea. 
„Aceștia trăgând profit din viţiile actualei. stări - de lu- 

“cruzi, cari le procură multe şi varii satisfacțiuni, sati 

ferit a o atâcă de la bază, şi ati atinso numai prin mMi-_ 

cele laturi, fără plan d'enemble și. fără sistem de control, 

acordând . intereselor lor, 'ceea-co raţiunea prescrie că 

trebue să li: se, refuze. a 
De aceea aserhenea încercări de reforme, nici n'ati venit 

“la lumina dilei. 

Metoda de reorganizare. 

In ori-ce organizare de reformat, pentru a pune nisce 

baze temeinice, trebue a derîmă până în temelii ceea ce . 

există şi a reedifică pe noue baze logice, fâră proocu- 

„pări exteriâre, fără a usă de empirism, fără a se lăsă a 

se domină de aparenţe şi consideraţiuni personale, nea- 

vând ca țintă de.cât interesul public. - | 
Dar rari sunt la not Omeni de stat, dispuși a și luă 

o asemenea sarcină, şi mai cu s6mă să mediteze asu- 

pră-i. Aă prea multe afaceri curente de ordine politică 

care “i copleşese, pentru a se gândi la marile interese 

ale, viitorului. . „- N AA 

Omenii noştri de stat cari sai succedat la “Minis- 

teriul Domeniilor, nu sai arătat abili în arta da şi a2 

lege colaboratori, ast-fel că 'aii lăsat la o parte omenii 

de talent și de caracter, pentru a se încunjură de me- 

diocrități sgomotâse. a SE 

De aceea ci aâi trecut: prin acestă administrațiuno fără 

să "i fi cunoscut viciile, şi fără să-i fi adus nici 0 Te- 

formă, o 

Cea dintâiă calitate ce se cere omului de stat care



„guvernă, și care rar se vede la noi, este iniţiativa. Ini- 
ţiativa consistă, când.e cine-vă în fața unui scop util 
atins, a se angajă cu hotărire în îndeplinirea tuturor 
măsurilor necesare! pentru a parveni, fără a se opri la 
alte consideraţiuni de cât acelea de dreptate şi de pru- 

„2 denţă, întrebuințând o voință inflexibilă. Iniţiativa este 
„cu atât mal tecundă, cu cât este secundată prin facul- 

tatea de organisaţiune. A sci să organisezi, este a ști. 
să formezi cât de bine şi în. timpul cel mar: scurt, cel 

„mai bun mecanism în-vederea celei mal bune funcțiuni. 
„Iniţiativa în. materie de guvernămiînt, consistă a avea 

„spiritul deschis tuturor ameliorațiunilor, tuturor refor- 
melor utile, și să fi dispus a le urmări. Ia “consistă ase- 
menea, că o .dătă ce .ai “aplicat pereeptul înţeleptului, 

„Care recomandă să reflectezi lung dar să lucrezi repede, 
„să ici o fermă resoluţiune, şi. să: braveză: prejudecățile 

și clamorile injuste, și să te dirigezi fără şovăire și fără 
pasiune. către: scop, și prin vigârea vederilor tale, să „devii lego, adecă .să "ți îndeplinesei opera,_ca cum -al 
„vlace o lege. înc 

„Pentru a aduce o: îmbunătăţire reală în:starea eco- 
nomică a țării, -nu ce destul'a reformă organisarea ac. “tvală a . Ministeriului Domeniilor, ci. trebue. a “pune o mână vigurâsă și. abilă în tâto resorturile de guvernă- 
mint, care-i penez mișcarea de propăşire. - .. A „A reformă bucată cu bucată, astădi o administraţiune, 
mâine alta, nu. esto. a face O operă care să se resimtă prin-bunele sale resultate în economia generală a Statului. . Instituţiunile administrative ca şi cele politice, trebue să existe. în mod armonios împreună, şi să Şi dea-un. 
concurs mutual. Acţiunea instituţiunilor este ca şi aceea a individilor. ai a a 
„ „Acţiunea izolată, ca la-sălbateci, remâne sterilă. Munca 
greselor. lnetiula „poporele civilizate, esto sorgintea pro- 
secondate “ua Uni e. administrative, ai trebuinţă a fi cute simiutaee prin a tele. Relormele dar. trehuo fă- cul > nd una în ajutorul celci-lalte. 

1
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De exemplu 

La ce ar servi reorganizarea Ministeriuluy Domeniilor, 

dacă n'ai pune în mâna acestui Minister cele “două re- 

sorturi principale ale mişcării economice, turifarea căilor 

forate, prin anexarea serviciului comercial de la căile 

- ferate la Ministeriul de resort al comerciului și in- 

dustriei și tarizarea ramulă și convențională, care atingend 

interesele industriale. şi comerciale, cade în atribuţiunile 

Ministeriului de Industrie şi Comereii, căci numai ar- 

mat de aceate două pârghii ale industriei și comerciului, 

acest Minister ar .put& ridică din nevol industria şi co- 
merciul ţării. e Sa 

La ce ar servi reorganizarea - Ministeriului . Domeniilor 

în cestiunile de încurugiavea industriei naţianale, pentuu care 

are şi o anume lege, care preserio că trebuc să se dea 

preterință în trobuinţele publice produselor naţionale, 

când cu practica actuală tote proiectele de lucrări pu- 

blice “ale Statu'ui, judeţelor și comunelor merg direct 

la Consiliul nostru teenie al lucrărilor publice, care nici 

odată nu s'a îngrijit de aşă cevă în examinarea proiec- 

telor de lucrări, aprobând, devizele și cactele . de. sarcini 

așă cum s'aă prezentat ; astfel că vedem ridicându-se 

pulatul de Justiţie. palatul Poştelor, palalal Domeniilor chiar 

şi palatul Casei de depuneri cu piatră de Rusciul, unde - 

se asvîrl banii ţării, pe când o admirabilă piatră de cons- 

trucțiune există în ț6ră. „ 

-Trebue dar prin reformă a institui organe legale in 

Ministeriul Domeniilor, înaintea cărora să trecă ori. co 

proicete de lucrări publice, înainte da se înaintă Ja Mi- 

nisteriul lucrărilor publice, și care să fie indrituite a 

urmări aplicaţiunea legcă în. practica lucrărilor. Ş 

La ce ar servi iar reorganizarea Ministeriului Domenii- 

lor în cestiunilo hidro-geologice de resortul săti, precum : 

„alimenturea orașelor cu apă polalilă, drenagiuri, irigațiuni, 

funeluri- de căi ferate ete. dacă proiectele unor aseimencă 

lucrări ar urmă practica actuală stabilită prin legi rutinare 

«a hotări asupră-le Consiliul tecnic al Ministerului .lu-
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erărilor publice lără studiul şi avizul prealabil în cestiunile ”- fundamentale idrologice,. ale unor organe competinte, instituite în Ministeriul Domeniilor? - , Aria înfiinţă o instituţiune zadarnică, care să asiste „meputernică “la același șir de rușini pentru sciința și tecnica nâstră și de ruini pentru finanțele publice, de care am avut atâtea exemple în trecut: scufundarea cheiurilor. în Dunăre urmată “de procese desâstrâse, d- “râmătura vestitului tut de “la Galaţi, derimarea darie- durilov de pe linia Dimnic-htu Vadului, derîmarea tuneluri- lor de pe linia, Comănesci Palanca, taimâsele alimentări «u apă ale Bucuresciului, "Zaşulia, Râmniculuă- Sărat: Focşu- anilor, Botoşanilor cte. tâte sancţionate. de consiliul teenie. „„. De aci se vede, că tot binele ce ne-ar promite o re- - formă a Ministeriului Domeniilor, nu s'ar putea obţine de cât graţie concursului celorl-alte reforme întreprinse „simultan. N i 
* Ă : ae % - 7 „Dar în intreprinderea. acestei relorme fundamentale, -* trebue a procede cine-va cu mult tact, și a nu se atinge de nimic, până nu se. găsesce în stare d'a atinge la tot ce e necesar... ! . - - Nu "mi fac ilusiuni că acela care ar intreprinde o așă mare retormă, n'ar av6 să întâmpine mari și desagrea- bile. resistențe.. . a | Cugetarea reformelor cari formez programul mei, se izbesce în zborul ct de mari obstacole, : după cum „un tren de drum de fer dus de aburi, area luptă cu puterea gravităţii și a: frecărir, Cu „* Direcţiunea drumurilor ferate, se va. ridică ca. un le “pentru- a zădărnici acâstă operă salutară,, şi nu va lisă odata cu capul sii i se ica din mână serviciul comer: cial, care-i procură: între altele.o mare putere de stă- pânire în viâţa Statului. * e : „Prin tarife, “acest, serviciu ține în tutelă industria, co- merciul, transacţiunile de ori-ce fe] ale ţării, raporturile sociale, în fine aprope tot ce e bazat pe mişcarea 6me- nilor şi a lucrurilor. E | | „ Prin ajutorul taritelor, lăsate la diserețiunea «et, di-



vecţiunea C.F. R. am arătat că a distris ori-ce: con- 
curență' posibilă în ț6ră și pe. pieţele străin6 produselor 
naţionale, favorizând pe cele străine, și a devenit stă- : 
până în ordinea. economică a ţării. i 
"Plângerile industrialilor, comercianților, camerelor de 

comerciu chiar, rămân zadarnice. . 
- Intervenirile Ministeriului domeniilor, ale Ministeriului 
de lucrări publice chiar, de care. depinde acestă. direc- 
ţiune, dacă că nu- le agrează, rămân fără resultat. - 

Direcţiunea - căilor ferate a ajuns dar o. putere în 
stat; căci ea dispune cum vrea de isvorele de e produc- 
țiune şi de avuţie ale ţării. 
AA deslipi serviciul comercial prin care ea exersăză 

„a tot puternicia că în stat, pentru a rtmâne ceea-ce 
trebue să fie, o administraţiune pur tecnică, cum este î în 
Rusia, este a-i tăiă fundamentele ci de castă. E 

De aceca eu va luptă din-resputeri d'a și menţine în-. 
tegritatea, și presa oposiţiunci o va pune în serviciul ci, 
-pentru a strigă la „desorganisarcu marelor servicii ale 
statului ! , | î. - 

£ ă - pi. în 

Lc * 

- Ce e dar de făcut î în faţa acestei oventualităţi 1? Trebue 
a a părăsi. ori-ce idee de reformă și a lăsă agricuitura, 
industria și comerciul ţării, la „disereţiunea” acestei yvi- 
rege administraţiuni ?- 

De. sigur nu. 'Irebuc.a procede. ca în alte state, ori 
de câte-ori e vorba d'o-:mare criză, în economia ţării, 
_brin metda de anchetă, care. Cum am vădut so practică 

- „Chiar î în Rusia. 
Când suntem cu toţii mairtori ai suferințelor, “trebuin: 

(elor: și aspiraţiunilor - claselor producătăre, nu 0.0re 
locul a ne ocupă de ele, după exemplul altor ţări, unde 
parlamentul şi. guvernul se -întrec a cercetă relele so- . 

ciale şi economice prin comisiuni de anchetă, înaintea 

„cărora se chiamă. toți cei interesaţi a' depune, și depo- 
'siţiunile consemnate în procese- verbale, sunt imprimate | 

"și distribuite publicului. 
Anchetele aduce la lumină fapte, e cari exersez O influenţă 

E 

* Dă
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decisivă asupra: reformei. proectată. Ele vin de risipesc 
„ ceața ce învălue resorturile administrative, şi. creez gu- 
vernului și țării convincţiuni fondate pe cvidența lu- 
erurilor, Cu modul acesta sc câștigă opiniunca publică, 

-cu care şi munții 'se pot mută, ne cum un servicii de 
la căile ferate. - .. o 

„ Opiniunea publică odată câștigată; masivul nostru mun- 
tos se va transformă, 'și va perde densitatea, va deveni 
maleabil și ușor. Se „va întîmplă un fel de fenomen de 
viziune în care materia, perdând din ce în ce din reu- 
tatea sa, linesce prin a dispare întrun fum ușor, fără 
a mal opune: resistență, întocmai ca: vidul. * 
„Anchetele cu. pricepere conduse, sunt tot-deauna mă- . 

„n6se prin .resultatele lor. :- 
Am condus însu-mi o însemnată anchetă la -1875 sub 

„> Ministrul de Finanţe Gh. Gr. Cantacuzino, în „chestiunea 
" reorganisării salinelor şi comerciului de export al sărei, 

și resultatul descoperirilor unor abusuri inveterate, a fost 
reorganisarea temeinică a serviciului, iar din ancheta 

„nâvoilor comerciale ale exportului de sare făcută și în 
„f6ră şi în streinătate, a: eșit. idea înfiiuţări! marinei co- 

„ Merciale române, care 15 ani mai târdiă, a luat în fine 
corp. De E a 

“Să inaugurăm dar. marele reforme cu. metoda - de 
anchetă. Dai SE 

> Trăsurile- principale: ale reorganizării. 

e Ancheta, odată cu cercetarea nevoilor economice, ta îmbrățișă și tâte ramurile administraţiunii  Ministeriului domeniilor ; de aci imposibilitatea d'a fi, întreprinsă de organe ale admistrațiunei, căci acestea. n'a interesul d'a face invederată necesitatea reformelor, ci a o ascunde Şi a o amână pe cât posibil. SR " Aceste Organe nu. voesc- ca opiniunea publică .să se lumineze, și caut firesce a acoperi tâte abusurile de tâmă „să nu se pună în cestiune, acelea de caro ele profit. De aceea și când li se..dă să studieze vr'o reformă nu
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operez, de cât prin peticării, cari se contraricz și se a- 

nihilez unele pe altele. 
Retormele lor so traduc în definitiv în no! împietări 

în domeniul public, pentru a justifică creări de noul 

birouri şi măriri de salaril. , 

Ancheta întreprinsă de un personal luminat şi expe- 

rimentat în afară de cercul administrativ, e singură ca- 

pabilă d'a face lumina și a jalonă reformele seriose. Pot 

preciză de pe acum, principiile cari ar pute servi de 

bază acestei reorganisări. 

+ 

* * 

Pentru ca o administraţiune publică să răspundă at mai 

bine nevoilor țării, trebue ca întocmai ca la o maşină, or- 

gancle sale să fie raţional constituite, ca fie-care să lu- 

creze liber dând maximum „de efect util, și ea tote miş: 

cările să concureze armonios a produce binele ce sc 

are în vedere. 
Administraţiunea economie! nostre naţionale trebue să 

aibă un îndoit scop. | 
În primul loc, ca trebue să gereze conform legilor, 

reglementelor şi. instrucţiunilor stabilite, domeniul saii 

interesul public. “ 

In al douilea loc, ea trebue să realizeze în acestă res 

tiune, t6te progresele stabilite pe cari le dicteză sciința. 

Din acest îndoit sccp, derivă în mod logic dou& mari 

diviziuni în ministerul nostru al economie! publice: una 

administratiră şi alta sciinţifică.. 

Diviziunea sciinţifică nu există în 

tâto că sciința lormeză astă-qI baza orl-c 

economice. . 
„Sciinţa învaţă pe om să lucreze în modul cel mai 

inteligent pentru producerea lucrurilor necesare sub- 

sistenţei sale şi trobuințelor sale de tot felul, Sciinţa 

impinze către progres industria, şi industria nasce Ci- 

vilisaţiunca şi condiţiunile do vicţă ale individilor, și de 

altă parte creează starea prosperă cconomica a pOpo- 

- relor. 

acest Minister, cu 

ref activităţi
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Descoperirile sciinţei, întind cunoscințele, lărgesc o- 
rizontul ideilor, dai o impulsiune cugetării, și excit ar- 
dorea căutărilor... i a 

La tote -popbrele-'civilisate, sciința a ajuns să fie au- 
“xiliarul - necesar al industriei, care e chemat a resolvă 
problemele. ce-i sunt puse.. | | | 
- Directorii fabricelor “şi - pun astă-di întregul lor uii- 
lagii în mâna savanților. “In-Germania s'a. înlocuit în 

„multe fabrici contra maeştri prin doctori în. sciinţe, cari 
unesc pe lângă cunoscinţele lor. technice, 'meritul dă 
presentă garanții de caracter. - 

| | x %* 

Dar dâcă în Germania, ţâră veche şi puternică în 
civilisațiune, întronarea sciinţei. în: practica industrială, 

„se face prin iniţiativa particulară, la noi trebue să'și ia 
rangul prin impulsiunea statului, și prin o organizațiune 
prielnică ce trebue să găsâscă în administraţiunile de 

resort ale statului. | a 
Prin urmare trebue să se dea Ministerului Domeniilor, 

Asriculturei, Industriei și: Comereiului, o organisaţiune 
puternică pentru căutarea și realisarea noîncetată a pro- 
greselor nouij.. | DE i 
„_Trebuc ca alături cu serviciile necesare pentru mer- 
sul administraţiunii, să fie alcătuite deosebite” servicii 
cari deharasate de. lucrările biurocratice ' curente, să 
r'aibă alte atribuţiuni de cât acelea d'a studia, conduce - 
ȘI creă progresele. e i 
„In Rușia am vădut că în Ministerul Donieniilor și al - 
„Agriculturei sunt mai multe comitete sciințifice perma- 
nente. cari presidez la tâte studiile și căutările sciinţifice 
cari interesez economia națională. | . In Englitera, în Germania, aceeași orgânisațiune. | In America Ministeriul Agriculturei -este constituit pe . aceleași baze; ditigiând un serviciă de-centralisaţiune însărcinat cu experimentele practice şi sciinţilice, și cu studiul metâdelor și „îmbunătăţirilor de: adus în siste- mele agricole. DN e ati 

e De 
+
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Serviciile acestui Minister se divid în.: entomologiste, 
dotaniste, himiste,- pomologiste, microscopiste. - 

Apoi vin biurourile . semințelor, industriei animale şi - 
forestiere, „. E - 

Noi preferim instituţiunile comitetelor: sciințițice ca în - 
Rusia. - - a | e 

Aceste comitete cari aduc: mari servicii. în Rusia, sunt - 
cele mai necesare pentru mersul regulat al. afacerilor 
“publice, i , ” i | 

Un ministru care este peste cap .ocupat cu discuţiile 

parlamentare și de multe ori: cu intrigile parlamentare, 
cu audienţele, cu afacerile curente și cu cestiunile de per-. 

sonal ale 'Ministeriului, numâi are timpul material nică - 

să "şi dirijeze serviciile, nică să le. controleze, nici să 
studieze cum trebue alacerile ce cer 'resoluţiunea. sa 
luminată. - IN ea a - 

Apoi Ministrul pâte să fie -un om d'o mare val6re 
politică, și să m'aibă cunoscințele speciale de resort, așă 

că în asemenea cas are trebuinţă să fie luminat. 
Iată dar instituţiunea. care e -chemată să supleeze la 

aceste neajunsuri inerente regimului constituţional... 
Directorii de servicii nu pot îndeplini acest rol, căci 

nu pot da avizul Ministrului asupra propriilor lor. acte, . 

nici a se controlă pe. ei înșiși în gestiunea propriilor lor 
servicii, şi în tot cazul opiniunea lor interesată şi izolată 

- nu pâte avea importanţa opiniunei. unci. instituţiuni de 
mai mulți bărbaţi luminaţă,. desinteresaţi. i 

Aceste comitete pentru a aduce servicii, trebue să fie 

compuse din '6meni experimentați, cu talente superiore 
bine recunoscute, având o.cunoscinţă prolunaă. de in- 
teresele” puse. sub supraveghierea lor, şi să fie inspirați . 
de un curat .simțemînt național. | a 

In numirea acestor comitete să se lase nenorocita . 

deprindere ă consideraţiunilor politice, şi să se caute cu 

luminarea. 6meni apți la trâbă, luând notă do tâte ca- 

pacităţile și invitând la muncă: cu : deosebire pe acelea, 

al căror amor. propriă şi simţimînt de demnitate, este 

destul de sus pus, pentru: a nu. solicită. a. 

Da : o 13...
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| Comitetele. acestea trebue să fie permanente şi nici 
_"de cum supuse fluctuaţiunilor politice, căci politica n'are 

ce cătâ aci. - | e - 

Se nasce întrebarea cum trebue ele să fie repartizate 
"în Minister ? Neapărat.că după cele patru ramure de 
activitate ale sale : 1. Domeniile și pădurile, 2. -dgricul- 
tura, 3. Industria și al. 4 Comerciul, cari vor funcţionă 

- fie-care cu o direcţiune, având o diviziune sciinţifică deo- 
sebită de: cea administrativă. : - e 

- Direeţinnea” domeriiitor și pădurilor. 

_A) Diriqiunea administratică.— Cu biurourile - arendă” 
“rilor, închiriărilor şi construcţiunilor, succesiunilor și 
urmăririlor, regiilor. vîindărilor și embaticurilor, - hotăr- 
niciilor şi contenciosului. „ a 
„. Biurourile poliţiei .silvice, vîndărilor de păduri, cură- 

“țirilor, martelagiului, recolmentului şi biurourile de con: 
trol ale agenţilor exteriori..-  - . o 

„e. B). Diviguunea. sciințifică. — Cuprinqând serviciile de 
studii ale: proiectelor «de amenagiamente și ale întregului 
regim silvie-cum. şi ale caetelor de sarcini pentru tăcri 

_de păduri domeniale. . Sa De . 
“Intocmirea hărților: silvice după esenţele: de arbori şi - 
„virsta lor, - a Da i 

Studiile. şi executarea lucrărilor. de reînpădurire. In- 
„_semînţările dunelor, pepinierele, -achisiţiunilo seminţelor. 
Şi distribuirea lor.- Asanarea--pădurilor, construcțiile şil-: 

„Vice etc. grădinile -publice şi. învățămîntul silvie. -Sti- 
pendiile şi sub-venţiunile, publicaţiile -sciinţifice, în ne 

” vepartizarea fondurilor respective. . : e 
„Aceste, servicii se vor. împărţi: în secţiuni 'sub -con- . 

ducerea inspectorilor silvică,: ajutaţi de sub-inspectori. . - 
Invtitutul Rotinie va fi chemat ada asemenea con: 

cursul săii la cercetările 'sciințilice. ce comportă ramura 
silvică, primind pentru acesta o.sub:venţie a ministeriului. . 

gest întreg servicii, sciinţifie va. [i- pus:sub „supiă, 
Vogihierea și controlul. Corpitețuluei sciințific al Domeniilor: -. 
A II „o . - . N 
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şi pădurilor la a cărui cercetare şi aprobare se vor su- 

„pune tâte aceste studii, şi în urmă de care Directorele 

de resort prin diviziunea administrativă va îngriji a se 

da curs lucrărilor. ci i 

“Direeţiunea -agriculturei. 

Direcţiunea agriculturei, care. cu organisaţiunea actuală 

na răspuns întru nimic la menirea. sa, trebuo să fie 

reorganisată în vedere da secundă desvoltarea progre-. 

sului sciinței agricole.  - . - o 
Agricultura este pentru noi mama nâstră nutritore. 

- Starea ei întristătâre, am vădut că nu e ca.în alte : 

țtri, resultatul. unei crize generale, ci are. câuze 'ende- 

mice în adimninistraţiunea vitregă a statului. - 

"Mal sunt afară de acestea, cause tot atât de adânci, 

„dar mat vechi, cară ţin la lipsa: unei organisaţiuni se- 

ri6se în stat, prin care sar pntea- ajunge. la: mărirea 

producțiunei solutut și imbunatățirei - recultulor şi cu 

modul acesta la eftinătatea costului de producţiune şi 
la- mărirea beneficiilor, +- IE E i 

Am fost grânarul Europei, pe: cât timp nam avut a 

lupta cu concurenţa străină a unor producte venite din- 

colo de mări mat eftine şi mai bune, graţie sciinței 

agricole, N a - OR 
Astădi acest teren a perit de sub picisrele nâstre,. 

căci am rămas cu agricultura tot în starea rutinară dE 

altă dată. Ia 
Cu multă dreptate-un' economist Francez a dis: 
«Omul. care trăesco. pe socotâla. unei munci gin alte 

“timpuii, devine dia ce în: ce mal sărac, pentru că timpul 
1 transportă, cu averea sa de altă dată, în, mijlocul unei 
averi tot mal mari, şi tot. mai disproporționată.» 

De accea trebue să (im cu mare luare aminte, la reor- 

-ganizarea” unei administraţiuni de resort, "care e chemată 
a pune agricultura pe baze: sciinţifice. -: o
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Acestă administrațiuno va îndeplini misiunea prin mij- 
“A6cele-următore: 

R&spândind la tâte“ gradele, învățămîntul sciințelor 
“amronomice ; primar, secundar şi-superiar. 

„ Dând bunul exemplu în domeniile Statului pentru 
“îmbunătăţirea pămînturilor arabile și a culturelor prin 
fermele agricole, staţiile agronomice și întocmirea de 
hărţi aaricole și weologice agronomice. 

Procurând agricultorilor. seminţe - de bună calitate și 
„vite de rasă, pentru a îmbunătăţi reproducţiunea vitelor, 

Luând măsuri protectâre pentru viticultură și pentru 
“igiena animalelor. 

- Studiind și executând irigaţiuni, drenagiuri şi desecări 
-de locuri mlăştinose, și transformarea stepelor în pă- 
mînturi cultivabile. 

Ingrijind de tamazlicuri de: vite firumâse și de he- 
ghelii de cai, cu: care să sc obțină reproductori de rasă 
perfecționată. . 

Organizând pentru trebuințele practice agricole, Insti- 
tutele Meteorologice, în sensul despre care am tra 
tat dejă. 

Sceundând la creațiunca şi funcţionărea asociaţiunilor 
care ar deveni auxiliarele sale pentru a determina și 

“grăbi mersul progresului. 
Ingrijind de: publicarea raporturilor ş şi memoriilor re- 

lative la agricultura naţională: și străină. . 
Incuragiănd prin concursuri şi subvenţiuni progresele 

agricole. - : 
Preparând proiectele de legi i, decretele şi decisiunile 

ministeriale pe cari. le reclamă împrejurările, 

+ 

„Vom avea și aci: două: diviziuni : 
A). Diziziunea administrativă. — Acestă diviziune va 

coprinde biurourile. strict necesare, cari să se ocupe cu 
legislaţiunea economiei: rurale, cu decrete-şi instrucţiuni, 
cu seceondarea înfiinţării asociaţiunilor şi sindicatelor agri- - 
cole, și supraveghiarea: mersului lor, cu aplicarea legilor 

o. 
ez)
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privitâre la medicina veterinară, la combaterea filoxercă 

si altor insecte vătămătore şi cu poliţia târgurilor, în 

fine cu exposiţiunile şi concu'surile aaricole. 

3). Diviziunea se-inţifica.-— Este în special însărcinată 

cu tot ce concerne înttțămîntul agricol și cel veterinar : 

Seola centrală de agricultură, acea de veterinăric, 

scolele regionale practice agricole (pag. 26—29) fermele. 

model, staţiunile agronomice, orfelinatele agricole ctc. 

Tot ca aro însărcinarea întocmirei cadastrului şi hăr- 

ților auricole. şi ecologice, printr'un servicii ad-hoc. 

Un alt servicii special va fi însărcinat cu hidraulica 

agricolă : cu studiul şi executarea drenagiurilor și iri- 

eaţiunilor, cu asanarea mlaştinelor insalubre, cum și cu 

studiul izvorelor, şi regimul apelor curgătore. 

De acestă diviziune va depinde Lustitutul Metcorologic 

organizat cum am arătat, în mod da răspunde la ne- 

voile auricole. 
[a va sta în comunicaţiune asemenea Ci Institutul 

Botanic pentru studiile reteritore la Botanica agricolă, 

cu Institutul de /imie organică, pentru cestiunile de 

Nimic aricolă şi cu Institutul Bueteoroloyie pentru ces- 

tiunile Biolouice agricole şi viticole. , 

Aceste Institute vor fi sub-venţionate pentru lucrările 

ce vor [i chemate a face. | 
Acestă diviziune va fi pusă sub conducerea și SuUpti- 

vezherea unul comitet sciinţifie compus din doul eu: 

lozi aoricoli si un himist arricol. 

Direcţiuuea Ludustriei. 

Dessoltarea industriei trebue să firureze aeriene 

printre primele ocupaţiuui ale Ministerului Domeniilor, 

Trebue ca industria, ca și avriculturii să simţ ac 

iunea și protecțiunea Statului, atât prin anijloce pi 

cative cât si prin încuraziări si re-cari intsuri tutelare. 

De aci necesitatea da studia trebuinţele indlustruore 

da asieură libertatea lor de achiune, da senine E 

dinca în transacțiuni, Va inlesni tot nieraul lor, si da



le face si beneficieze de încuragiările necesare pentru 
” a determină progresul şi a le da un noi avânt. 

„. Acesta este scopul-unei Direcţiuni speciale a Indus- 
triei, ce trebue să sc înfiinţeze în acest Minister. 

In năzuinţele 'sale, acestă Direcţiune trebue să nu nec: 
-plijeze industria mică şi cea casnică, alături cu cea mare; 
căci sunt cele Mintâiii dou& cari conserv moravurile 

tradiţionale. Cea d'a treia este mai muit proprie a crea 
avuţiă, perfecţionânu metâdele. | E 

"Mica industrie înfloresce mai bine când este exersată 
de familiile-băstinașe, care sunt în tote țările fundamentul 
'societăţilor bine organizate. Ea dispensâză fie-care casă 
da căuta munca în afară, şi d'a "şi angajă străini ca 

_ auxiliari. In alte ţări și în alte timpuri, industria mică 
"a fost protegiată prin legi cu cari s'a creat: admirabila 

clasă producătâre din țărănime, şi care astădi o găsim 
mai cu sâmă în Rusia, unde după cum am vădut, cons- 
titue mari rezerve de forță şi virtute: -- | 

LX 
te | PR E BR de + - - Do N 

Cu 'tâte transformările pe cări marea: industrie a adus 
„în -procedeurile artelor -usuale, am vădut că în Rusia, 
„-mica” industrie conservă un loc considerabil, căci găsim 

aci adevărate comune industriale. -: . 
_La noi acâstă clasă înainte vreme, eră reprezintată 

prin breslele numerâse de meseriași: cavati, boianail, 
tăbăcari, cojocari etc., cari formez: astădi un suvenir 
historiu, căci aprope ati dispărut-cu aplicarea primei 

- n6stre convenţiuni comerciale. . o 
„Odată cu mica industrie a breslelor, a dispărut şi 

virtuosa nstră industrie casnică, care eră întreţinută prin 
moravuri patriarhale, când mama Sanda din casa boc: 
rescă, mustruluiă și înv&ţă fetele: la 'tot felul de mes: 
teșuguri casnice, timpuri de admenitate patriarhală despre 
care mult regretatul nostru ' economist Ion Ghiea iată 
ce ne spune în scrisorile sale către Alexandri: 
„„ «Cu t6tă decadenţa lor, boerii indigeni tot îay păs- 

" «trase multe dih obiceiurile și traiiiţiunile cele vechi «ale ţării, mar” ales acelea de patroni și clienţi. In fie:
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caze casă buertseă se cresceaii copil de mazilit, de boeri 

„1 neam, si de posluşniei. Băceţit învețaii carte romă. 

„zică unul de la altul sub direcțiunea vătatulul, sati a 

see-unul bbuofăt din curte; şi fetele so dedeati pe 

ana unei mama Sanda, sati a unef jupănese Cristina 

«e le musteuluiă şi le înveţă cushturi «de vapeluri, de 

„zwzete si de şanulil, împletituri «le bibiluri, tierturi 

„te fel de tel de duleețţuri: rodo-zahar, serbeturi dle 

„san latiri si de visine, peltele de sutul si de mere, 

„stea de chitră şi deosebite vutele 

. 

* . 

Nu inst putem reinsii acele timpuri priiuciose tu 

dstuici casnice, şi române ca rolul Luniliilor borresct de 

stă dă să îndeplineseă Statul, indetetnicinelu ne a 

4 zu si deosvoltă mica clasă indlustetală. 

„a acest scop trebue să imodilicăm si bete uoateă a 

iasa diarel industriei, care vizeză numal suubusteit nare 

sa List târă prutecțiune Inca industrie, 

Panuale atasate la mica industrie ne deormtbe ne în see 

zl prin imoralitate bor, sI prin spintul tor de ulei 

pozezi le conserv si res neincetat bin teară 

„e fară a da recruti proletariatulut. 

„zii cazi ramân în locul natal nt janet ba an tite 

e te certe cap st păsttef mu a ue a. , 

Ares cari părăsit cca i natie a tate 

ces mat mart pentur, she ei imi Ni 

za d cutut să ue întăzturz a zi [ae tei 
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Marea industrie nu e și -ca mai puţin demnă de aten- țiune, mai cu s6mă .marea industrie agricolă. 
„ Ac6sta reunesce sub. autoritatea unui patron exploa- tator, o vastă totalitate de lucrări, în care întrebuințăză numerdse familii de lucrători, cărora le înlesnesee bunul. traii, prin o acumulaţiune de forţe producătâre. 

Ori, și ăcesta este în regres la noi,'de Gre-ce nu se mal vede ca altă dată proprietarul reședânid permanent la moșia lui pe lângă velniţe şi alte aşedăminte indus- triale agricole,-şi se scapă de griji arendându-le cu moşie cu tot. In timpul acesta în alte țări .concurente,. met6- dele se reînoesc, culturele se transform, amelioraţiunile se impun și el habar n'are de dinsele, până ce. vine 
timpul că arendașul ne mat găsindu-și socotela, aban-. donă aședământul rămas în stare rutinară. 
"Pentru că "prin bunul exemplu, Statul ar putea in- fluența la propășirea industriei agricole, el trebue ca în „domeniile sale să ofere specimene-de mari exploataţiuni industriăle rurale, şi în special textile, - Industria manufacturelor. trebue asemenea pusă pe: picior a se desvoltă, căci ea întrebuințâză materiile brute pe cari i le dă agricultura, pădurile şi minele. " Acâstă industrie îmbrăţiș6ză nenumărate arte și cer de: la patroni, contramasștri și chiar lucrători, o cultură specială. De ae a 

a 
Fo i 

Pentru acesta trebue a avea în capul administrațiunei 
„un om-cu energia și patriotismul: lui Bismark și cu au- „toritatea și puterea lui. 

Germania după răsboiul Franco-Prusian pentru  în- ”. tomeiă industria sa manufacturieră a trimis în America, „în Englitera, în Franţa, Gmenii săi de sciinţă în misiuni 
- industriale prin” fabrici, pentru a studiă procedeurile de producțiune. | a : A trimis asemenea '6 mulţime de lucrători intelicenți 
subvenţionați, cari cu modice salarii s'ati angajat a lucra în fabricele striine, pentru a învăța metodele. Din aceștia “Sati recrutat contramaeștrii,:
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„ Savanţii cu laboratoriile lor a fost puşi să facă cauză 
comună cu _labricele, ajutându-se reciproc. 
"Cu modul acesta-industria germană a ajuns să facă 
astădi o concurență puternică, industrici francese și chiar 
engleze. | | LL E 

- DX 
| î | 

„ Pentru industria manulacturioră nu trebue să credem. 
că prin şcoli profesionale aprâpe pentru fie-care artă, 

„vom putea fondă industria: Francezii ati aplicat până la 
un punct, acest sistem fără succes, - . | 

In Englitera' și America se urmâză o cale „inversă ; 
se face însemnamentul practic în ateliere și se com- 
pleteză în şeâlole de adulți înv&țămiîntul teoretice. 
„In şcolile profesionale în general prolesorul 'și simte 

" adesea insuficiența sa, în ceea-ce concerne meseria pro- 
pri qisă. E . 
"Aci se exaltâză prin diplome vanitatea elevilor şi ” 
face să se depărteze de lucrările paciente şi modeste 
cari "l-ar putea aduce în calea cea bună şi adese-ori 
merg să mărescă cadrele proletariatului. Ast-fel că acela 
care ar [i putut deveni un cetățean util, dacă ar fi fost. 
supus la disciplina atelierului şi la datoriile vieţei reale, 

„rămâne în tot restul vieţei pentru familie o sarcină, şi. 
pentru o societate un element turbulent. 

__ Astfel că în tăte statele mari manulacturiere, școlele 
profesionale sunt. un - accesor al fabricelor, cari ajută 
educaţiunea  technică a celor ce lucrez în ateliere, în . 

“loe d'a ' îndrepta către ateliere. Ucenicul face practica 
» diua în uzină și. teoria sâra în şcâlă. 

MI 
me 

z 

2 

In. ce privesce industria "minerală ea formeză în TE- 
gimul munce;,.o transiţie între cultura solului şi indus- 
tria manufacturieră. - | a 

Ea a putut luă Gre-care avânt în secolele trecute chiar 
în ramura metalurgică, date fiind condiţiunile economice 
şi comerciale ale epocei. In condiţiunile actuale însă nu 
văd pentru mult timp posibilitatea reînființărei industrică 

i.
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„ metalurgice la. noi, din cauză că ne lipsesce combusti- bilul care este pâinea acestei industrii ; huillia. Huillia „ nu. dă acestei industrii numai aburul necesar acţiunilor ; mecanice, ca lucrăză ca un combustibil propriii pentru a desvoltă temperaturile ridicate-pe cari le cere topirea minereurilor, cum și afânagiul și prepararea metalelor., „A importă aiurea huilia este a o aveă cu un preţ întreit de cât costă în. țările metalurgice, şi prin ur- mare -a realiza un cost de producţiune, întreit pentru produsele, nâstre, 'de cât le-am putea procură. din țările străine. | a | | e a Drepturi protectâre ne este imposibil a stabili, căci “ne-am expune a "vedcă ' tratându-se cu aceași măsură . produsele nostre agricole în. ţările importătâre. "„:Un episod interesant. despre asemenea 'năzuinţe pa- „triotice nesocotite, ni'l dă regretatul economist Ion Ghica — fost elev al.șcâlei de Mine din Paris—în « Convorbirile. „Săle economice»: Pa e 

«Un forte bun patriot arată cu mândrie acum câți-va ani o bucată de. fer,. de târte: bună calitate, în adevăr, „estras dintr'un mineral aflat pe muşia Brosceni, și adăogă că s'ar putea esploată tratându-l prin catalană, întrebuin. | ţând la lucrarea acelui mineral . întinsele păduri de-pe- acea moşie; bunul: patriot îşi da acestă: părere “împins de un simţemint laudabil, dar cugetarea lui eră lipsită şi de -sciință, şi de rațiune. Proprietarul de atunci en- tusiasmat de buna calitate 'a ferului scos din pămîntul” săii, a chemat ingineri să-i cerceteze moșia lui în lung Și în larg. Cetind raportul acelor ingineri ar crede cinc-vă | că pămîntul Broscenilor ar [i numai aur și argint, moșia un Eldorado şi apele ci un Pactol: Unii ingineri sunt ȘI cl ca -unil advocaţi,. care când le spui vu pricină "ţi-o. declară dreptă și nu-ţi lasă îndoială că "ţi-o câștigă (1). 
(1) Acer ingineri trebue să f fost de stofa inginerilor de mine moderni, cari fac censura moravurilor publice, în loc de căutări de Mite, şi cari când se plimb în munţi, nu calc'de cât pe aur ŞI argint. ” . -
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«Insă intendentul proprietarului actual, om practic și cu 
bună chibzuială, a lăsat ferul, plumbul, aurul şi argintul, - 

-- să dârmă în pântecele pămîntului și s'a pus a esploată 

serios adevărata bogăţie. a. moşiei, pădurile ; le esploa- - 

tâză sistematicesce și cu inteligenţă. şi trage un venit 

însemnat şi asigurat pe veci, pe când sunt sigur că dacă - 

sar fi pus pe esploatarea ferului ar fi fâcut'o în pagubă. 

Acel intendent. a sciut ceza-ce nu sciă patriotul,. a- sciut 

că ferul, metalul atât do. necesar omului, se află r&s-. 

“pândit în abundență în tte formațiunile geologice, .ca 

nică un alt metal; dar că Analia, mai favorisată de na- 

tură într'acestă privinţă, posedă mineralele de fer în pă-. 

- miînturile carbonifere, âmestecat cu: cărbuni şi cu tote 

” substanţele .silicisse şi ter6se necesare topirii, în pro-. 

„porţiuni aşă de potrivite, în cât luând cu lopata acel. - 

" "amestec şi aruncându-l în. coptorele. cele mari - (hauts 

fournaux), curge dintrînsele gârlă de fer topit -(tucii . 

saii fontă] care pe -urmă se. transformă prin cuptârele 

„le 'pudlaj, în ler duetibil. Asemenea condițiuni iavovabile 

nu se-află nictieri aiurea, şi acesta faco că nici o ț&ră. 

nu pâte-concură în privinţa ferului cu Anglia. Ar li o: 

nesucotință a căuta.se 'esploatăm bogatele minerale. de 

for. ce avem în multe părți. ale României; aducând căr-_ 

buni: de pămînt din străinătate sad ardend pădurile; - : 

“_aNatura ns-a refuzat cărbunele de pămînt, în;zadar” 

1 căutăm, căcă el nu se allă în formațiunile terțiare şi. - 

_ cuaternare cari domină informaţiunea nâstră geologică. (1) 

«Este mult mai avantagios a produce cu folos, iar.-- 

- ferul să-l cumpărăm je la: Neweaslte, unde "| putem 

găsi une-ori pe“trei livre (76 fr.) tona pe când. nol nu - 

„Yam putea produce nici cu. preţ îndecit. DE 

  

(1) .In ciuda lui Ion Ghica şi inginerilor 'de mine bâtrâni, astădi 

inginerii de fin de siozle a -descoperit în ţeră formaţiuni car- 

bonifere pline cu 'huillie «de aşă mare importanță că vor avea - 

- să transforme starea economică a țării». In ciuda lor insă, nisce 

ingineri străini spun în studiile publicate. că acestea sunt, nu- 

* mai nisce sfârculețe de nici o importanţă şi de mult cunoscute, 

1) Serviciul Minelor, Risipa banilor publici 1897,
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„«Acâsta însă nu va să dică «că sciința nu va găsi într'o di mijlâce. de'a estrage ferul din pirite și din oxi- duri, fără întrebuințarea cărbunelui sati că nu S'or in- ventă-cuplâre în care lignitul să pStă servi la asemenea lucrări. - Atunci am greşi, dacă n'am profită de acel mijloc».. | o o a „_ Împortantele zăcăminte de fer maenctie,: de cupru; “de manganez cte. din! Mehedinţi și Gorj, a căror des- coperire este datorită. oxplorărilor mele, cum și Zăcă- . mintele metalitere din Suceava cunoscute: prin căutările. . d-lui P. Poni; nu cred că s'ar putea exploată astădi cu profit, nică pentru exportațiune. 
Astfel că zăcămintele metalifere și uzinele metalur- - gice, pot fi excluse din ori-ce preocupare. Aa A 

, * £ | . 

Cele-Valte ramuri ale in'lustriei extractive pot face obiectul unor exploatări active. Lăsând la-o parte păcura care formeză avute zăcăminte la noi, cari dau loc chiar de mul la o industrie lucrativă, sunt productele hi- mice care după exemplul Germaniei, ar putea să fie obicetul unei solicitudini deosebite. Dar pentru acesta trebue să reorganizăm puternic învâțămîntul chimiei, să instalăm cum trebue laborătârele, unde chimiștii experimentați vor căută aplicaţiunile sciinţer la industriile chimice. Avem zăcămintele de sare în ț6ră, cari ne. pot da " accidul clorhidric, clorhidratul de amonie, soda, cum și clorurul sodic.  - .- . Iu Avutele. nâstre zăcăminte de pyrite ar putea servi la. fabricarea accidului sullurie produs atât. de trebuincios în industrii, Si SE | o Apoi materiile tinctoriale care se pot extrage din pă-.. cură, alături cu ulciurile minerale, ! RE Gudronul din păcură, ar putea servi la extragerea: parfumurilor, sacarinei, explozivelor şi antipiriner. Nu e aci locul să cităm atâtea industrii cari ar putea . găsi materia primă în țGră. i SE Ceca-ce ne trebue, este o organizaţiune puternică în
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Ministeriul Domeniilor, prin care industria să "și. găsâscă 
și lumina de care arc trebuinţă și sprijinul lea!, faţă 
chiar de mizeriile administraţiunilor publice. e 

x x 

Până astăqi industria la noi, a fost mai mult o cestiune 
de paradă în programele partidelor, sai cum. qice ita- 
lianul pur la far figuru, . căci faptele sunt în contrast 
flagrant cu vorbele. 
Cu drept cuvînt dicea nemuritorul . economist și pa- 

“triot Ion Ghica în Convorbirile sale economice: -- 
» «Vorbim și scriem toţi, despre industrie, .0 chiemăm 
în ajutor ca pe-o zeitate precum chiamă femeile pe 

“Maica “Domnului în momentul de durere, dar mi se 
„pare că o chemăm cum: se (ice că chiamă femeile Is-. 
raelite pe Maria, gonind'o cu mătura, îndată după ce: 
le-a trecut durerea : nu facem ceea-ce este de făcut 
pentru a-I pregăti venirea și stabilirea ci». . - 

Industria” existentă a păcurei, a minelor de cărbuni, 
a carierelor, nu -de lege de mine avea trebuinţă, lege 
care nu va lăsă după sine de cât suvenirul gălăgiilor 
făcute, ci de transporturi eftine și de debușeuri lesni- 
ci6se în administraţiunile publice care i-aii fost refuzate. 

Legea nsstră a încuragiărei industrici, s'a ocupat nu- 
mal de a fabrica şi “a lăsat în părăsire industria extrac- 
tivă, de la care ele 'şi procură materia primă. - - 

_ Imdustrialul nu trebue să fie vizitat numai de agenţii 

de percepţie care să "1 câră dările, ci şi de agenţii lu- 

minaţi cari -să "i indice nouile metode, să "i cerceteze. 

păsurile, și să ică de urgență măsurile de satisfacţiune, 

x. 

XX 

Pentru a răspunde la. menirea sa, am dat direcţiunii 

industriei, organizarea următbre: - i 

| a), Divizia administralivă. — Va avea în atribuțiunile 

'sale serviciul. proprietăţii industriale, breveturile de in- 

-xenţiuni, asociaţiunile industriale, casele de asigurări, 

“ raporturile dintre patroni şi lucrători şi aplicarea legilor 

„. - i 

- - Di en _ Pi - Ă îi - i pu 

-
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privitore la regimul muncei. industriale. 'Tot de aci se 
va luă măsuri de poliţie sanitară în fabrici și se va ţine corespondenţa cu serviciul sanitar. Poliţia pescuitului. 
„În ce privesee industria minelor : liberări de permi- . siuni pentru explorări -de mine în regie, acordări de 

„concesiuni, administraţiunea stabilimentelor balneare şi măsurile de poliţie minieră şi de poliția mașinelor. | 
bj Divizia sciințfica. — Aci se vor formă mal. multe "secţiuni cari vor avâ 'de obiect: studiul geo-technie al 

zăcămintelor minerale, examinarea planurilor și supra- veghierea lucrărilor de explorări şi exploatări miniere, în regie saii concedate. Hidrogeologia apelor minerale și apelor subterane. . aaa - 
Examinarea proectelor de alimentarea oraşelor cu'apă. potabilă în cestiunile hidrologice. Examinarea caetelor de șarcini şi deviselor de lucrări publice, în ce privesce materialele de construcţiuni. e e 
Incercarea materialelor de construcţiune, hartografia - geologică minieră. Mi Sa 

„Studiul technicici industriilor și diferitelor arte indus triale. Ia 
Invtţămintele industriilor și ajutorarea lor prin ins- pectorate industriale. n _- 
Aplicarea legci încuragiărel industriei, care se ică din atribuţiunile comisiunai industriale, desființată prin ac- tuala organizare. luvăţămintul profesional. Atelierele de. : industrie casnică. Exposiţiunile industriale. Stipendii pen- tru ucenici, maeştri şi himiștl în uzinele şi atelierile streine. - Subvenţii pentru şcslele de adulți, înființări şi supra- vegheri .de laboratorii industriale. Alegerea şi controlul personalului. Piscicultura. Publicaţiunile technice. | Ea va îngriji de întocmirea unei situațiuni semestriale a industriei cu privire la materia primă, la produsele fabricate, asupra stărei meseriilor, și raporturilor între patron şi lucrător, a Acest servicii va fi sub supravegherea unul comitet, sciinţilic de inginerr experimentați de mine “și de ma- nufactură,: cari va rezolva tote alacerile curente, va da. impulsiunea și” va esereită controlul. a



= fără niel o. socotelă, sau bază sciinţifică (1). 

AU 

Cu modul. âcesta va dispare actuala tristă situaţiune 
“a acestui minister, d'a nu puteă exercită nici un control, 
în pretinsele explorări ale serviciului minelor. .. 

El trebue astă-di să se resemneze a înregistră nisce -! 
“ fantastice raporturi, despre descoperiri și explorări făcuto 

„7“ Diveeţiunea Comereiulul” - 

Direcţiunea comerciului nu va aveă să vegheze nu-" 
mai la interesele comereiului nostru naţional, ci trebue 
să 'studiese mijlOcele cari pot fortifică comereiul şi ma- 

“vina. comercială, şi: a desvoltă relaţiile comerciale ale 
României. cu țările străine. 

- Comereiul se exercită de către comercianți si. când 
“aceştia 'Şi înţeleg bine meseria: lor, ajung. d'a asigură. 
„preponderența naţiunilor. E ajun la acest scop prin 
„«louă mijlâce : deschid largi debuşeuri produselor agri- 
„culturei şi industriei, cultiv. și propag în populaţiune 
prevederea, rectitudinea judecății, iniţiativele îndrăsncțe, 

= şi în-general aptitudinele necesare sucoesulul. întreprin- ÎN 
, derilor depărtate... - - 

:Nof'am avut şi avem: pentru comerciă o. stimă me-.. 
" diocră. Suntem .0o.. naţiune . de  bacalaureaţi... Fiii comer- 

“_sanţilor noştri români măi bine-de 90%, merg la liceit. - 
Din aceştia cei ce aii terminat cursurile, înv& dreptul,” 

"litere, şi devin: advocaţi, magistrați, diplomaţi, literați, 
„jurnalişti, ete. - 

Unii devin și bancheri, “dar ni în piaţă la jocul, de 
- bursă, ci în clubură la jocul de maca..... - 

|  Comercianţi sai industriali.nu devin “mai “pici odață. : 
„Și să- ne mai mirăm că comerciul e în mâna străinilor! 

“Nu vedi la noi ca în, Englitera, nume „băstinaşe de 
comercianţi din: moș în tată și din” “tată în fi, pose-. 
sori de vechi „ patrimonii.. + E : 

“a): A vedea Mata” M. Driehieni Serviciul, AMinelor. Risipa _ 

  

ir brini or pulliei, 1897, ÎN | m
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La noi comercianții s'au. format din stratul. de jos, 
din fiii poporului, cari. prin stăruință, economii, inteli- 
genţă, au ajuns să-și avonisescă Gre-care. avere. 

* % N - 

In loc să dăm învăţămîntului nostru comercial, o or- 
“ganizare proprie d'a desvoltă în lupta comercială, aceste: 
vlăstare vigurâse, am înființat un învăţămînt teoretic de 
lux cu 5 școli comerciale de gradul I: la Bucuresci, 
Iași, Craiova, Galaţi, Ploesci. și numai două şcoli de 
gradul al II-lea. a 3 DR 

Ancheta co am propus, de se va face ; va avea darul 
a descoperi câți din elevii eșiţi din aceste şcoli supe- 
riore, au îmbrățișat comerciul. Cred că aș greşi în plus 
“daş.admite 5%. a o : 

Şcolile acestea ai fost înfiinţate mai mult d'a căpătui 
ca „profesori pe favoriţii timpurilor, fără vr'un folos real 

„pentru (6ră. Un înv&țămînt curat prolesional cu. labo- 
ratorii şi muzee comerciale, nu există în aceste. școli. 

In Englitera, ţera vestită a comerciului, marii şi micii 
comercianți, nu se formez prin. școlf superiâre comer- 
ciale. Ca şi în industrie, educaţiunea se face în ucenicie. 

Fiul patronului învaţă 6 sai 7 âni în şeâlele primare 
de 'l-iul saii al 2 lea grad. (Cowper. Street-School) după 

“aceea la vârsta de 14 ani intră ca ucenic cinci ani, în - 
care timp nu pâte- câștiga un salarii mâi mai mare de 
500 lei pe an. După aceea începe şi ela. și. câşștioa 
viaţa. In timpul uceniciei, urmâză sera cursurile șc6lei. 
de adulţi, unde se perfecţionăză în cunoscinţa geogra- 

! 

| e 
"g. 

fiei, comptabilităței şi limbelor străine. Sunt aceștia cari." 
- formez clasa comercianților englezi 

Noi ca în tote, am început ediliciul comercial de sus,. 
în loc să "1 începem de jos. a 
„De aceea nici n'avem comercianţi tormaţi. prin şcâlele. 

nâstre. Cei ce le absolv' intru în funcţionarism, unde: 
cu un salarii modic şi-cu renta moștenită, înving ne-.. 
cesităţile traiului, ast-fel că națiunea întrâgă .trăesce din. 
slujbă şi rentă. - 

- - “
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Astfel e trista. situaţiune, la -care direcţiunea comer. . 
ciului e chemată a remediă. 

% 

se * 

Trăsura fundamentală a acestei reorganizări, este ane- 
“ xarea întregului serviciti-comercial de la căile ferate la - 
"acestă direcţiune, ca să înceteze o stare nenorocită de 
lucruri întro administraţiune publică, care a ajuns a 
servi fără genă industria şi comerciul străin, în detri- 
mentul economiei naţionale. 

Translerarea odată făcută ; se vor întocmi aci tarifele 
de transport, cari vor fi în urmă supuse aprobării cor. - 

„purilor legiuitore conform. cerințelor constituţionale, și 
vom obţine cu acâsta și bunul resultat d'a face. ca ca- 
merele să prindă gust a deliberă cestiunile ce interesez 
munca naţională, cari sunt: mult mai rodnice prin re- 

sultatele lor, de cât cestiunile de politică personală cari 
le absorb mai tot timpul.. 

Tot 'aci se vor pregăti .tariieie vamaie, tratatele do 
„_comertiii şi de navigaţiune, Ra ” 

Serviciul statistic Și va luă de-asemenea aci fiinţa. 
“Tot aci va trebui să se facă recrutarea personalului 
consular, care are la noi un. caracter politic şi deco- 

„vativ, în loc de un caracter economie şi comercial. 
Acest personal care e străin de nevoile economice și 

„.“comerziale ale țării, trebue iniţiat într'insele, trebue .să 
„ aibă o.mare experienţă. de afaceri . Și capacitatea dai în- 

ia treprinde un studii. -. - - 
Aci trebue să se îngrijâscă de crearea comptărelor 

comerciale î în țările de debuşeii şi de trimitere de mi- 
siuni cu caracter comercial. 

Acestă administraţiune după ncrma a celor-lălte, va fi 
divizată tot în administrativă și sciinţifică. . 
A). Diviziunea Administrativă.— Acestă administraţiune 

va aveă a se ocupă cu casele de economii, compaeniile 
-de asigurare, „societăţile anonime, Institutele de pre-. 

vedere; 
Aci se va dotașă sorvioiul de măsuri și groutăţi, ce: 

15
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n'are ce căuta la Observatorul Meteorologie. [il are alace 
asemenea cu C'amerile de comercii. | | 

EI exercită poliţia comercială în bilciuri, 
Aci se vor atâșă: Serviciul comercial de .la căile Ic- 

rate, serviciul de exploatare! al docurilor şi antrepo- 
zitelor şi serviciul maritim. a N 

-B). Diviziunea Șciinţifică.—Se -va împărţi în - secţiuni 
având de obiect învățămîntul comercial, Studiul tari- 
felor de transport pe cale ferată și pe mare, Studiul 
tarifelor. vamale și tarifelor convenţionale. 

„ Statistica recoltelor anuale în țară și în -străinătăte. 
Mercurialele.. * N | | _EL trebue a studiă resursele. şi trebuințele; țărilor 

“străine, legislaţiunile vamale și tratatele de comerciii 
străine, O - e 
“EL centraliseză tâte documentele privitore la comerciii, 

navigațiune și. industrie, preţurile curente. : E controlâză rapârtele' corpului consular şi face ana- - lisa lor, în ceea-ce ar puteă. interesă comerciul ţării. [| - 
judecă contestaţiunile ce s'ar ivi între comercianţi și biu- " rourile vamale asupra taxaţiunei mărfurilor. EL face în laboratoriit încercărilg asupra: mărlurilor și falșifica- “țiunilor.. ..-.. , „o i . 

El studiază tte cestiunile relative la naâvlul, fretul și trajeul marinei comerciale, . : . - Da „Acestă administraţiune. va fi asemenea sub controlul „unui Comitet Șciinţifie Comereial. : Si 
, 

Di 

Instituirea consiliulut ceonomiei naţionale şi - 
sub-seeretarului de stat. 

Comitetele în multe cestiuni privitâre la atribuțiunile lor, cari ar aveă legătură cu acelea ale altui comitet; vor putea studiă şi decide în secțiuni unite. o a In cestiunile-privitâre la tarifări vamale convenţionale, - sati de transport po uscat și pe apă, în cestiunile de: aplicare a .legel industrici, ete. urmeză ca. comitetele
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„să fie chemate a aviză în secţiuni” unite, ale căror ȘO-- 
“ dinţe se pot fixa la trei pe lună. 
"În (ine pentru a da o representare mai largă tuturor 
intereselor muncei naţionale, membrii comitetelor. Mi-. 
nisteriului Domeniilok, împreună -cu -delegaţii camerilor 
de comerciii, sindicatelor profesionale, comiţiilor agri- 
cole, ete., vor constitui: A/avele consiiiăi al Economiei na-: 
fionale, care o dată pe an va [i chemat a deliberă în 
mai, multe ședințe asupra intereselor întregel « economii 
naţionale. - 
Prin. publicaţiunea cca mai. întinsă dată acestor deli- 

 berări, ţ&ra productivă se va informă : asupra numerd-, 
- selor fapte cari se raport la-munca ci, şi erori sai tur- 

pitudini de: guvernămînt nu mat: pot. avea loc. 
"Cu modul acesta se va da publicului-un aliment in-: 
"telectual util activităţei sale, care "1 va pune în. posiţiune 

a nu mai cădceă victima politicianismulut.- 

* % 

-- Cu instituirea comitetelor nâstre seiinţiice se ușureză 
- şi sarcina Ministrului. EI mare să mai caute prin o 
mulţime de dosare: pentru a studiă o cestiune technică, 
de care cu grei. 'și pote face-o idee ; cestiunea "1 .vine 

“ studiată ata Și motivată. Răspunderea sa este” de altă 
„parte degagiată. Controlul săi grei d'al exercita în atâ- 
„tea afaceri “complexe, împărţite în numerâse 'servicii, so - 

va exorcilă cu tâtă seriositătea co compârtă, de comitete” 
a căror âcţiune, în organisarea nostră drehue + să fie per- 
manentă. 

Comitetele permanente techuesc investite și cu dreptul 
de anchetă, pentru a lumină cum trebue tâte costiunile 
asupra cărora sunt chemate a aviză, ori când ar judeca. 
că e necesar. 

-- “Trebue so spunem însă că cu o asemenea organisa- 
țiune sarcina secretarului general al Ministeriului devine E 

" împove&rată din cale afară. - - 
Dejă astădi scoretarul general aste hamalul Minis-. 

teriului. - 
“ras do pante de audienţe, de altă parte de > luerărilo
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de cabinet cu Ministru, ajunge să nu: mal. potă învinge . 
abrutisanta muncă a „expediărei  afaceiilor,. şi este silit 
de multe ori a semnă o mulțime de ordine şi de deci- 

“siuni, al căror motiv și obiect "1 rămân necunoscute. 
În asemenea situaţiune, instituţiunea ca în alte state 

a unui Sub-secretar de stat, se impune pentru acest 
Minister, cu deosebire de ori-eare altul. 
Sub. scevetarul de stat care pote fi şi representant al 
țării, trebue să se ia dintre Gmenii speciali, posedând 
cunoscinţele technice necesare. şi va fi chemat a dirigcă 
şi oxpediă afacerile de resort ale diviziunilor sciințifice ; ; 

“ rămâind secretarul general .cu expediarea afacerilor di- 
viziunilor administrative. : . S 

Sub-secretarul' de stat asistă asemenea „cabinctul- în 
discuţiunea legilor d'un caracter technic și pâte lumina 
mai cu mult-succes camerele, de cât ar putea-o lace 
Ministrul. de resort, - 

Organizaţiunea ce propunem, are e “avantagiul da în- 
demna la muncă, excită emulaţiunea” pentru o muncă 
folositâre ţării, şi ajută la mărirea statului... - 
_O elită de 6meni de sciinţă în tâte ramurile aclivi- 

Lăţii publice, sunt concentrați prin acâstă organizare a 
“munci, pe tâte căile, la. propășirea economică a ţării. 

Cu modul acesta agricultura, industria şi comerciul,: 
vor fi aşedate pe fundamentele” solide ale seiinţet, „cari 
astă-di % i lipseso, 

"FINELE VOLUMULUI 1. -
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