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Întrunese sub un singur volum .deoscbitele mele scrieri 

economice și le dau publicităţii. Cea Mintâi scriere «Studiile 

economice» au apărut pentru prima oară in Convorbirile li- 

terare a D-lui Î. Negruzzi în anul 1877 sub titlul «Starea 

noastră economică»; : apoi au fost publicată în o formă schim- 

bată în foaca partidului liberal moderat din Iași, «Steaua 

Romăniei> in decursul anului 1878. După acea au fost culese 

in o broșură care au cșit din tipografia aceluiaşi ziar in 1879 

şi in sfirşit le public acuma din nou cu oare care modificări 

necesitate prin schimbarea stărei noastre. Cele-lalte două 

lucrări «Partida liberală și politica economică» şi « Coinerciul 

esterior al Romănici în 1880» au fost publicate in Romănul 

din 1882. |



  

STUDII ECONOMICE. 
——_ Hr —— 

I. Bogăţie, cultură. 

Starea materială a unui popor stă in cea mai 

strânsă legătură cu desvoltarea sa intelectuală, și 

dacă aceasta a fost așa in toate timpurile, apoi de 

sigur că in timpurile noastre adevărul acestei idei 

este mai presus de ori-ce indoială. >= Ă 

Viata noastră în vremile de faţă cere, pentru in- 

leznirea jocului "ei, o mulţime de elemente, ce au 

nevoe de multă muncă atit. fisică cât-si intelectuală 
pentru a fi produse: pavele, şosele, telegraluri, po- 

duri și drumuri de fer, in ordine mai mult materială; 

scoli, așăzeminte de învățătură, precum muzee, gră- 

dini, întreţinerea unei armate puternice in ordinca 

morală şi intelectuală.—-Aceste toate pentru a fi re- 
alizate trebue ca Statul şi comunele să dispună de 

„mijloace insemnate materiale, fără de care asemine 

necesități ne-putend fi indeplinite, poporul rămine 

indărăt pe calea culturei, adecă în stare de barbarie 

faţă cu popoarele cele mai inaintate.



2 STUDIL ECONOMICE. 

De acea, dacă privim in omenire, vedem un fapt 

conslant, anume că popoarele cele mai bogate sunt 

şi cele mai inaintate in civilizaţie. Ast-fel Anglia, 
Franţia, Statele-Unite, Belgia, in . timpurile mai din 

urmă Germania și Italia, cari strălucesc prin pro- 

ducerile lor științifice, literare și artistice sau prin 
măreţia descoperirilor lor practice, sunt tot o-dată 
țerile acele în care oamenii și impreună cu ei statul 
e mai bogat. 

Din potrivă Spania, Portugalia, 'Pureia, și țara noa- 

ștră sunt cele mai inapoiete atît in privirea inte- 
lectuală cât și in cea materială. 

Și este de-observat că in' tot-dea-una strălucirea 
intelectuală a unui popor a fost ca o inflorire a bu- 
nei sale stări materiale. Ast-feliu, desvoltarea cea 
măreață artistică a Tialiei in privința picturei, in se- 
colu XV și XVI, a fost urmarea necesari a bogăției 
celei extraordinare a republicelor italiene ; şi Portu- 
galia a produs pe un Camoens indată după desco- 
peririle cele mari geografice cari aruncă bogătiile In- 
diilor în mânile sale. 

Dacă căutăm să lămurim in mod științific această 
stinsă legătură intre starea materială și acea inte- 
lectuală a unui popor, vom găsi că materialul e ij 
locul și condiția neapărată a desvollărei intelec- 
lualului. Unde materialul lipsește acolo nu se pot - 
înființa acele așăzeminte fără de care intelectualul 
nu se poate desvolta; de aceea cl va sta pe loc 
sau va da chiar inapoi. 

De aici resultă numai de cit, ori-ce. popor “care
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tinde la propăşive trebue mai întăi săşi asigure o 
basă materială pe cure să înalțe propiişivea sa. Fă- 
cutam noi aceasta sau tindem să o facem? Fati 
întrebarea la care studiile viitoare vor căuta să dee 
un respuns,. 

IL. Tara noastră agricolă. 

Că Romănia este o țari curat agricolă, nu cre- 
dem că este lipsă a o mai demonstra. Totuşi dacă | 
atingem acest punt este numai cât pentru a-l pune 

“mai bine in lumină, pentru a arăta pănă în ce grad 
exorbitant atîrnă viața noastră de popoarele streine. 

Ce produce ţara noastră? Lucruri brute, obiecte 
nelucrate, la producerea cărora ie parte mai mult 
natura, ear omul ajută numai şi înlesneşte produce- 
rile acesteia. Căci ce rol are omul la immulțivea . 
animalelor? Numai acela de a le da oare-care în- 
grijiri. Ce rol are el chiar in producerea” agricolă 2. 

“Acela de a pune sămiînța in stare de a incolţi ; 
creșterea însă și stringerea ci rămân cu totul in 
voea înlimplărei, și agricultorul, după ce încredin- 
țază averea sa pămîntului, îndreaptă cătră ceriu un 
ochiu plin de îngrijire și așteaptă de la ploi şi vîn- 
turi soaria avuţiei sale. 

Lucrurile bmute ale erei noastre merg in: țerile 
streine de unde prefăcute in obiecte lucrate se în- 
torc in țara noastră, Ast-fel lina oilor noastre merge 
in Transilvania şi de acolo se intoarce sub forma 

„de sumane pentru a îmbrăca trupurile locuitorilor ;
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peile boilor, și ale cailor noștri se duce in Germa- 

nia, în Franţia pentru a se intoaree dubite sau pre- 

făcute chiar in ciubote spre a incălța picioarele noa- 

stre; ciolanele vitelor noastre se intore sub formă 
de chibrituri, cănepa sub acea de frînghii cu care 
legăm coarnele boilor şi așa cu toate cele-l'alte ne- 
numerate arlicule lucrate ce se introduc in ţară; 
așa că noi sintem îmbrăcaţi din cap pănă în picioa-. 
re in obiecte streine, mâncăm din Dlide streine, ne 
preumblăm in trăsuri streine, mobilăm casele noa- 
stre cu mobile streine, acoperim streşinele noastre 
cu tiniche streină, privim prin geamuri streine, cu un 
cuvint sîntem încunjurați din toate părţile de ele- 
mente streine, în cît nu știm zeu ce mai rămâne 
românesc din intreaga noastră viaţă, mai ales dacă 
luăm în consideraţie și instreinarea, limbei, a Creş- 
terei și a, obicciurilor. | 

Suntem deci o ţară 'agricolă, și nu producem de 
cât obiecte brute și introducem de la streini acele 
fabricate. Mulţi cred că aceasta e foarte bine și că 
noi trebue să rămănem așa. Noi credem că vom de- 
monstra cu ușurință că aice stă viţiul intregei noas- 
tre desvoltări, pericolul care amenință chiar viața și 
existența noastră, 

III. Intăiul pericol al ţerilor curat 
agricole. 

O comunitate de oameni ce se ocupă numai cu 
agricultura și și aduce tâte cele-alte obiecte teebu-
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incioase din ţeri străine va fi pusă in o atirnare 

foarte dăunătâre de pieţile acestora. Acea ţară: va 

produce griii, orz, săcară cu îmbelșugare; deci va 

căuta să îndă prisosul peste trebuințele sale in 

străinătate, pentru că cu mijloacele (bani) dobin- 

dite să intimpine cele-lalte nevoi (imbrăcăminte, 
lux, călătorii, petreceri). 

Dar pentru ea produelele sale să ajungă la locul 

unde pot fi vindute, va lrebui o cheltuteală de tran- 

sport care va fi cu atita mai mare cu cât piaţa pe 

care se zor vinde productele agricole va fi mai înde- 

părtată. Fiind insă că prețul griului nu poate trece 

peste un maximum, care este determinat, parte prin 

concurența celor-Valte țeri agricole, parte prin pro- 

ducțiunea insăși a țerei ce cumpără, va urma nu-. 

mai de cât că agricultorul exportant să sufere un 

scăzămînt in prețul grânelor sale, echivalent cu cos- 

tul transportului; cu alte cuvinte tot-Va-una cînd 

se cumpără grăne din o fară îndepărtată costul 

transportului va mieșura în tot-dea-ună valoarea 

productelor, ast-fel că in unele cazuri so reducă 

chiar la 0, precum s'ar întîmpla daci am cumpăra 
grău din China sau Iapon. 

Obiectele industriale ce se aduc insă in ţara a- 

- pricolă din ţerile ce au cumpărat produelele sale, - 

vor trebui de aseminea transportate. Dar preţul tran- 

«portului, in loc de a, scădea aici din valorea mărfei, 

se va adăogi cătră ea și o va spori în cât mara 

va fi cu atita mai scumpă cu cît va fi adusă mai 

departe. Cauza acestei deosebiri este că grăne se
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produce mai mult sau mai puţin pretutindene, pe când 

obiectele fabricate sunt parliculare fie-cărei țeri și - 

trebue să le aduci de acolo dacă vrei să le posezi, 

(d. e. postavuri franceze sau ornice de Cieneva). 
"Din această resultă însă că pe când prețul grăne- 

lor exportate din țară va fi in tot-dea-una mărginit 

prin costul transportului, preţul productelor indus 
iviale impovlate in tară nu va suferi nici o-dală o 
scădere din cauza acestuia, ci din contra îl va spori 
cu atita mai tare. De aici urmează că primul pe- 
ricol, la care va fi expusă țara curat agricolă, este 
acela că ca va ziude eftin şi ca cumpăra seuinp 0l- 
iectele trebuitoare traiului, 

IV. Al doile pericol al ţerei agricole. 

O societate propăsosște cu alâta mai răpede cu cât 
sunt mai variale indeletnicirile locuitorilor ei, ur- 
mând aici o lege generală a naturei că progrezul 
constă în deosebirea, divirsificarea elementelor și in 
combinarea lor mutuală. 

Țara aceea va fi și mai fericită în care indivizii 
vor [i mai bine hrăniţi, imbrăcaţi, mai culți si mai 
morali, în care petrecerile vor fi mai intelectuale, in-. 
depărlând pe om de gâdilirile simţurilor cari-l apra- 
pie de animal. , 

Pentru aceasta se cere insă numai de cât ca in- 
deletnicirile la care pot să se dedee oamenii să 
fie cât se poale de variate, pentru ca să poată pe 
de o pane fic-care intrebuinia talentele cu cari a 

S
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fost. înzestrați de natură, pe de alta ca având nevoe 
"unul de altul să caute unul slujbele celuialalt, să 

introducă legături intre toți oamenii din care re- 

sut schimbul de interese, mai apoi şi acel de i- 

, fără de care o cultură şi o civilisaţie este cu 

nenutinț. 

In o ţară agricolă care va [i indeletnicirea de « că- 
- petenie a locuitorilor ? De sigur agricultura, și pe lingă 

aceștia vor mai fi câţi-va meșteri neapăraţi pen- 

tru indeplinirea trebuințelor de toate zilele. Ce ne- 

voe de schimb de slujbe vor fi intre aceștia? Nici 

una. Intradevăr ce poate oferi un agricultor unui 

alt agricultor? Nimica de cât doară ajutor la munca 

pe care o îndeplineşte şi el. 

De aici va rezulla că in țară curat agricolă va 
lipsi acea solidaritate de interese care singură e in 

"stare a aduna pe indivizii unei națiuni in un popor, 

in o unitate comună. 

Când alăturea cu agricultorul stă o fabrică de 

postav, acela vinde fabricantului lâna sa, plantele din 

care acesta scoate boelile sale; când are o dubălărie 

(tăbăcărie) îi vinde pelle vitelor sale; când are o 

fabrică de chibrituri îi vinde ciolanele şi brazii din 
pădurile sale. Apoi fabricantul de chibrituri are ne- 

voe de carton pentru cutiile sale, și deci dă naștere - 

unci fabrici de asemine carlon care pentru a fi pro- 

dus, culege, peticele cele mai proaste de prin pre- 

jur şi ast-fel intrebuințază şi acest material brut. care 

remâne de alt-fel fără nici-o utilitate, 'Tot acel fab- 

yicant. are nevoe de etichete tipărite pentru cutiile 
- N
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sale, deci are nevoe de impremerie altăturea cu fa- 

brica sa, și aceasta are nevoe de cerneală, de litere; 
fabricarea. acestora are şi ca nevoe de metal din 

care să fie turnate, și deci de aici se naște necesita- 

tea deschiderei de mine care pentru a putea fi ex- 

ploatate au nevoe de mașini, pentru fabricarea că- 

rora trebue iarăși o mulţime de produceri nont 

care toate dau naștere la o nenumărată câlime de 
indeletniciri deosebite, 

Ne-avend poporul in o țară agricolă nici o pu- 

tință de a se deda la indeletniciri deosebite, ce va 

face €1? Acei ce nu se vor deda la. agricultură, 
ne-avend nici-un alt mijloc de existenţă, se vor în- 
drepta cătră consumatorul cel mai mare, cătră Stat, 
șii vor oferi lui “pentru plată talentele şi puterile 
lor. . 

Se va naște deci in socielatea curat agricolă boa- 
la cea rea și perzetoare a Juneţionarismului, şi fie- 
câre om ce ştie să miănunească pana va cere de la 
Stat o bucată de pâne pentru știința sa. In loc de 
a se naște in țară o clasă de oameni întradevăr 
productivă prin munca ei, se va ivi o clasă de pa- 
rasiți care vor cere de la Stat să-o întrețină pe so- 
coleala bieţilor plugari, o clasă care in curând im- 
părțindu-se in partizi, și sustinend pe acei ce 'le vor 
promite, când vor fi la putere, o părticică din bud- 
getul, Statului vor arunca pe acesta in lupta crân= 
cenă și uricioasă a partizilor personale. . 

Lipsind în o asemine ţară tocmai clasa cea nea 
tirnată pe care singură se poate baza o constituție |
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democratică (căci agricultorii atirnă in tot-dea-una 

de guvern, prin executarea muncilor agricole), re- 

zultatul va fi că democraţia in acea fară va fi o 

mare minciună. Ferească Dumnezeu de o ţară in 

care voturile sunt împărţite între ţarani ce nu știu 

pentru cine le dau, intre hoeri ce le dau după inte- 

resele lor agricole și funcţionari sau aspiranți la func- 
țiuni ce le dau după interesele lor personale! 

In zadar deci se strigă după libertate in o țară 

curat agricolă, căci ca nu este cu putință de cât 

acolo unde sunt oameni liberi, ear oameni liberi nu 

se află de câtin o ţară unde industria joacă un rol 
insemnat. 

Pentru a rezuma deci cele spuse mai sus, vom 

spune că al doile pericol, la care este expusă o țară 

curat agricolă este funcționarisnaul, lupta înterșu- 
nată între partizi şi falsificarea democraţiei. 

. 

V. Al treile pericol al țerei agricole. 

Dacă pericolele studiete pănă acum lovesc nu- - 

mai cât indirect in viaţa poporului curat agricol, 

acela ce-l vom avea actum in vedere sapă, existența 
sa in mod direct, îi taie rădăcina sa chiar şi-l con- 

duce la peire prin impuținavea populației. 

Into țară curat agricolă oamenii vor trăi foarte 
rău și reproducțiunea lor va fi impedecată in mă- 

sura in care ei vor fi lipsiţi de cele necesarii. Dout 

cause mai ales vor contribui la scăderea populaţiei : 

recua viuță a populației agricole şi bunlăcia,
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Poporul de la tară, țăranii, cari sunt temelia ori- 

cărui Stat agricol, căci e singura clasă in adevăr» 

producătoare, vor trăi foarte strimtoraţi. Banul fiind | 

foarte scump, munca cea alât de grea a câmpului va 

„fi foarte rău plătită și ei vor avea de abia indestui 

bani pentru a intimpina nevoile existenței zilnice, 

şi anume nu penru a duce un iraiu bun, ci pentru 

a-nu muri de foame. 

Intr'adevăr să vedem ce poate câștiga un ţăran 

la noi pe an: cel mult 1000 de lei vechi, dacă are 

doi boi, și G00 dacă e numai cu palmele. Din a- 

cest. căștig atât de minim trebue să mănânce, să se 

imbrace și să petreacă, căci petrecerea este tot atât 

de necesară omului ca și mâncarea și imbrăcămin- 

tea. Va mânca, deci fârle prost și anume carne pu- 

țină, și pentru a introduce căldura necesară în cor- 

_pul seu va întrebuința băuturi spirtoase şi se va 
deda patimei beţici. 

Țăranii fiind săraci, comunele vor fi sărace şi nu 

vor putea îngriji de nici-o nevoe a obștiei: drumuri, 

poduri, scoli, medici, veterinari. Locuințele țeranilor 

vor fi cele mai proaste, nu vor putea [i incălzite 

iarna și țeranul va trebui să inlocuiască prin spirt 

căldura ce va fi subsirasă din corpul săi. 

Intro ast-fel de stare de lucruri, care va [i soarta 

copiilor? De sigur din cele mai rele. Mama fiind 

nevoită să muncească alăturea cu bărbatul ci, pen- 

lu a câștiga zilnica hrană, va alăpta înferbîntată 

pe pruncul ce plânge aruncat pe un colţ de ogor 

şi-i va da ast-fel să sugă moartea in loe de viață
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din sinul ei. Ingrijirea cea, de tot rea.-a copiilor va 

produce o mortalitate din cele mai mari şi in loc 

- ca populaţia să sporească va sta pe loc sau chiar 

va descrește. 

În orașe si in clasa cultă o altă piedecă se va 

opune ereşterei populaţiunei, anume burlăcia. Cari- 

erele ne fiind sigure, ci atârnând in cea mai mare 
parte nu de la propria destoinicie, ci de la voea gu- 

vernanților, tinerii nu se vor însura, ne voind a se 

expune cu o familie nesiguranței posițiunei lor. De 

„aceea ei vor aștepta pănă vor avea oare-care avere 

inainte de a se insura, şi după ce își vor fi stri- 

cat corpul prin o viață neregulată, vor aduce in 

viața conjugală niște puteri istovite cari nu vor mai 

pulea fi producătoare de copii. De accea şi vedem 

in oraşul nostru o mulţime de fele ce așteaptă a 

se mărita .și o mulţime de tineri ce nu voese să le 

ice; familiile câte sunt au copii foarte puțini și a- 

ceștia cei mai mulți sunt bolnăvicioşi, dând naștere 

unor generaţii din ce în ce mai slabe și mai pră- 

pădile. Ca exemplu viu de ce poate un neam de 

oameni, ce se ocupă cu industria și comerțul, avem 

Evreii la noi in țară. Aceștia știind” că-și crează ei 

singuri poziţia lor și că ori cât de proastă ar fi: 

aceasta, este sigură, căci nu atirnă de cât de pro- 

pria activitate, şi nu de la capriciul altora, se insoară 

de țineri, au copii mulți din cari tot-dea-una remâno 

un prisos peste generaţia ce se duce. De aceea, se ob- 

servă fenomenul acela, .foarte intristător, că Evreii 

sporesc in număr, căci nașterile la ei covirşese more
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talitatea, pe când populaţia română, scade, căci nu- 
m&rul morţilor intrece pe acel al născuțţilor. 

Resumând deci pericolele la cari se expune o co- 
munitate de oameni ce vroeşie să, trăească numai 
din munca pământului, găsim : 1) că acea ţară va 
fi silită a cumpăra scump și a vinde eflin obicetele 
necesare traiului, va pierde deci cu timpul banii din 
țară, importul intrecând suma exportului; 2) ocupa- 
țiunile nefiind variate nu va fi o solidaritate de in- 
terese intre membrii acelui popor și negăsind ce face : 
se va indrepla toată clasa acea ce nu se ocupă cu 
agricultura la budgetul Statului dând naștere plagei 
periculoase a funeţionarismului ; in fine va pune 
cuțitul chiar la existența poporulai prin impuţinarea 
populaţiei, provenită din sărăcia poporului. 

Din aceste toate se poate vedea dacă este bine - 
ca un popor să rămână numai cât în stare de a- 
gricol. 

VI. Tara agricolă și ţara industrială. 

Să punem acuma in asemănare starea a. două țeri 
din care una se ocupă numai cu agricultura, cee- 
laltă, se indeletnicește și cu industria. 

Ce vor câștiga ambele ţeri? 
Să luăm pentru exemplu o câtime de lână pro- 

dusă de țara agricolă și lucrată de țara, “industrială. 
Cine va câștiga in țara agricolă din producerea a- 
celei lâni? Proprietarul oilor, ciobanul ce le păzeşte 
și care le tunde și acel ce va, transporta lâna pănă



STUDII ECONOMICE. 13 

in ţara industrială, luânduse aminte insă observarea 
făcută de noi in un $ precedent că transportorul 
va câștiga pe socoteala proprietarului oilor, scădend 
cu atâta preţul lânii cu cât țara in care aceasta 
“trebue transportată va fi mai indepărtată, 

Dacă, punem aceeași intrebare pentru țara indus- 
trială, răspunsul este cu totul altul. Vor câștiga din 
Jucrarea aceslei lâni toți acei ce vor pune mâna la 
transformarea ei în țesături, acei ce o spală, o peap- 
tănă, o torc, o țesă, o boese; apoi vor mai căștiga 
acei ce produc boelile, precum și acei ce le procură 
stofele necesare pentru fabricarea acestora. "Țesătu- 
rile trebuese puse in hârtii și impachetate, pache- 
tele legate cu niște cordelute și puse pe dinsele niște 
etichete. Vor câștiga deci fabricanţii de hârtie, de 
cordele, de etichele. Pentru fabricarea hârtiei trebue 
iarăși o mulţime de operațiuni, și toţi cei insărcinaţi 
cu aceasta vor câștiga; pentru fabricarea. corde- 
lelor şi etichetelor de aseminea. In fine va mai câş- 
liga transportorul ce va aduce inapoi marfa lucrată 
in țara agricolă, insă aice in loc de a se face acest 
câștig pe socoteala fabricantului, se va, face pe acea 
a cumpărătorilor prin urmare tot a țerei agricole. 

In un cuvânt pe când în țara agricolă câștigă 
unul, în țara industrială câștigă o muie. 

Să vedem acuma ce câștigă diverşii indivizi in- 
trebuințaţi la producțiune in ambele aceste țeri? Un 
cioban câștigă la noi doi lei vechi pe zi eu mâncare 
cu tot. Proprietarul unor oi dacă luiim in soco- 

” teală intreținerea acestora, boalele la care sunt ex-
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puse și cari pun in pericol capitalul insuși sau o. 

„mare parte din el, vom vedea chiar dacă el are o 

mie de oi, abia câștigă an bun cu rău la un loc, 

cu ce să-și întrețină familia sa. In țara industrială, 

din potrivă, cei mai proști lucrători sunt plătiți cu 

un franc, de asemene copiii; cei mai de frunte au 

4,5, 6 şi pănă la20 franci pe zi. Maiștrii de atelii, 
comtabilii și directorii de fabrici au ades nişte lefi 

de care nu se bucură nici funcționarii superiori in 

țara noastră, 

Prin urmare a doua. deosebire intre aceste două 
feluri de traiu este că pe când în ţara industrială 
toată lumea câștigă mult, in tara agricolă toată lu- 
mea câştigă puţin. Pentru ce aceasta ? Pentru o causă 
foarte firească. Munca agricultorului, care produce 
numai lucruri brute este brută, de rind, poate fi fă- 
cută de ori. cine cu puţină rutină și fără nici un 
soiu de învăţătură. Munca industrială, fiind înteli- 
gentă, trebue studiu pentru a se putea deprinde cu 
ca; este mui grea, mai fină și prin urmare mai 
bine plătită. 

„De aci inst va resulta alt netolos al ţerilor agri- 
cole față cu cele industriale. Ele vor da cantităţi e- 
norme de muncă brută pentru o câtime foarte mică 
de muncă inteligentă. Câte chile de grâu nu sunt 
oare cuprinse în un ornic de Generu? Sute de &-! 
rani au asudal, sub arșița soarelui, luni de zile pen- 
iru a. produce, cea ce ornicarul din Geneva au pro- 
dus în puţine zile cu o osteneală mai mult intelec- 
tuală de cât fiică. De aici urmează că țara agri-
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colă își dă toată munca locuitorilor ei în schimb pen- 
tru o mică porțiune din munca ţerilor industriale. 

Acesta insă este un r&u foarte mare, căci un popor 

nu poate propăși de cât în proporțiune cu cea ce 

produce; dacă producţiunea sa va fi așa de proastă 

in cât să trebuiască intrebuințată toată pentri a. plăti 

o porțiune minimă din munca altor țări, atunci ea 

nu va putea aplica puterile sale in alte direcțiuni și 

anume in acele ce dau naștere progresului, și deci 

va remânea indărăpt. In cât vedem că chestiunea 

industriei in o ţară nu este numai cât o chestiune 
de câștig ci și o chestiune de cizilisație. 

VII. Tara agricolă și ţara industrială. 

Să urmăm mai departe asemănarea între aceste 
două soiuri de țări: 

Țara agricolă va căuta să vândă productele sale 
in străinătate, pentru a dobândi banii necesari spre 

cumpărarea obiectelor fabricate. Această vânzare nu 

se va pulea face direct de la cumpărătorii de grâne 

in țara agricolă la consumatorii acestora in ţerile in- 

dustriale, ci vor lvebui niște intermediari cari să 

mijlocească vânzarea şi cumpărarea grânelor; a- 

"cești intermediari vor fi comercianții. De: asemenea 

fabricanţii de obiecte lucrate din străinătate, nu vor 

putea vinde mărfurile lor de a dreptul la consuma- 

torii țerei agricole, și, deci și aici comercianții vor 
trebui să intervină ca nişte canaluri prin mijlocirea
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cărora să se scurgă miwfurile țărilor industriale in 
cea agricolă. 

Maxima comercianților este i insă : cumpără cfiin şi 
vinde scionp, pentru a putea ast-fel realisa câștigul 
cel mai mare posibil. De aice va resulta că ei vor 
căuta să cumpere grănele țerilor agricole cât se poate 
de eftin, și să'i vendă productele industriale cât se 
poate de scump, și prin urmare ei vor lua asupra 
țărei agricole un bir foarte mare. Comereianţi sunt 
insă pretutindenea, și in ţevile industriale, căci și co- 

„ mereiul este o ramură necesară și deci indreplăţită . 
in viața economică a popoarelor. Deosebirea insă 
intre țara industrială și cea agricolă va fi urmă- 
toarea: Pe când in țara industrială fabricele sunt 
apropiete de consumatori și comercianții nu fac de 
cât ușurează desfacerea mărfurilor; în tara agricolă 
ei, aducând mărfurile toemai din țări străine, muij- 
locesc chiar această desfacere, care fără ei nar fi 
posibilă, de unde resultă că câștigul fiind in pro- 
porțiune cu slujba făcută, ei vor avea un câștig 
mult mai mare de la țara agricolă de cât de la cea 
industrială. Dacă ohserviim acuma că darea plătită 
comercianților este tot-dea-una in defavoarea țărei a- 

„gricole, căci după cum am văzut în Ș$ anterioare, 
la vânzarea productelor agricole câștigul comercian- 
tului ca șia transportului se scade din prețul vân= 
zărei, prin urmare in dauna agricultorului ; la cum- 
părarea prodnctelor industriale, acest câștig al co- 
merciantului se adaogă citire prețul cumpărălurei, 
prin urmare tot în dauna locuitorului jărei agricole.



Ast-fel fiind, comercianții câștigă în mod indoit în 
țara agricolă, mai întăi din cumpărarea - grânelor, 

„apoi din vânzarea. mărfurilor; procentul pe care ei 
il ieu pentru mijlocirea cumpărăturei fiind cu atât 
mai mare cu cât piețele sunt mai indepărtate unele 
de altele, resultă pentru țara agricolă pe fie-care 
an o pierdere foarte mare care se adună sub formă 

„de câștig in pungile comercianților. 
Comerciantul este însă propriu zis o clasă nepro-, 

| ductivă : căci el in realitate nu produce nimica, nici 
| product brut, nici product lucrat; el este in casul 

cel mai favorabil un agent inlesnitor al desfacerei pro- 
ductelor, prin urmare numai cât un element secundar 
in mecanismul economiei. Țara, agricolă dă insă toc- 
mai acestui element rolul precumpănitor; el câștigă 
mai mult.de cât toţi; el se impărtăişeşte cu porțiune: 
cea mai mare din productul muncei locuiurilor ei, 
Țeranul. asudă pe brazdă; comerciantul se îm bogă- 

„Gfește la tavală. De aceea, țările agricole vor număra 
“Sproporţional cei mai: mulţi comercianţi ; pentru! că 
i ÎN nicăirea nevoea lor nu este așa simțilă, nicăirea ei 

nu pot găsi o recompensă aşa de imbelşugată a 

! 
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tot-dea-una mijloci mult mai uşor relaţiunile ţerei in 

străinătate de cum ar face-o niaţionalul. 

Pentru ce au făcut străinii in genere și Evreii în 

specie averi atât de insemnate in țerile noastre ? 

Pentru că partea cea mai mare din munca noas- 

tră a incăput in mâinile lor prin mecanismul sus 

arătat, 

Cel mai bun mijloc pentru a. scăpa de ei care 

. ar fi ? 

„Ridicarea industriei in România, care ar impuţina 

nevoia de comercianţi, prin urmare ar inchide ca- 

viera celor mai mulți din venetici ce caută astăzi 

„câştig ușor pe spetele poporului român. Intru cât stră- 

inii sunt pentru o țară un pericol pentru naționalita- 

tea ei, videm că industria intro țară este nu numai 

o chestiune de câștig ci şi una de naționalitate. 

VIII. Tara agricolă şi vara industrială. 

Să urmăm mai departe paralela între țara agri- 

colă şi cea industrială și anume să căutăm a ne da 

samă despre starea insăși a agricullurei in aceste 

două feri: 
Țara agricolă va fi impedecată in insășt esplo- 

atarea pământului prin lipsa industriei. Mai intăi acestă 

impedecare va fi simțită din lipsa de varietate a 
plantelor cultivate. . 

Țara curat agricolă se va mărgini in cultura ei 

la ccreale: grâu, orz, ovăz, popuşoiu, secară. Multe 

culturi insă nu vor fi esploatate din causă că pro- 

I
I
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ductul acestora neputând suporta exportu și trans- 
portarea in locuri indepărtate, și ele ne putând fi 

intrebuințate in țara agricolă la lucrări industriale vor 

remânea cu totul părăsite. Aşa d. e. sfecla care este 
o plantă a căriea cultură dă un profit mult mai 
mare de cât cerealele, dar care nu poate fi intrebu- 

ințată de cât atunci când are in apropierea ei o 

"fabrică de zahăr. Apoi este de observat că sfecla 

„prin natura ei este cea mii potrivită pentru alterna- 

rea culturei cu acea a altor plante, precum a grâ- 

ului, căci grâul își ia hrana lui din părţile supe- 

rioare ale pământului, pe când sfecla cu rădăcinile 

ei cele adânci își scoate sucurile necesare creșterei 
_ei tocmai din: păturile cele mai indepirtate, ast-fel 
că alternându-se cultura sfeclei cu a grâului lași “să . 

se odihnească câte o pătură, de pământ, ceea ce face 

ca acesta să producă mai mult și mai imbelșugat. 

„Unde nu este insă fabrică de zahăr sfecla nu pâte fi 

cultivată. De asemine cu cânepa. Această plantă este 

cătată mai ales acolo unde se fac din fibrele ei 

țesături grosolane precum pânză pentru saci sau 

frânghii și stoară. Unde aceasta nu se caută se va 

cultiva puţină, prin lanurile de popuşoiu, câte-va 

“fire pentru semănța ei din care se scoate oloiul. 

Numai puţin insemnată ar fi cultura plantelor ce. 

conţin stole colorate precum șofranul și alele, care 
în țerile agricole sunt cu totul părăsite. 

Agricultura insă into lură agricolă va suferi un 

alt neajuns capital: greutatea ingrășărei pământu- 

lui. O ţară agricolă este fatalmente impinsă a in-
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tinde necontenit cultura: cerealelor și a impuţina ast- 

fel pășunele și prin urmare numerul vitelor ce poate 

hrăni. Apoi cea mai mare parte din vitele ce se află 

in ea vor fi exportate pentru a fi v&ndute in străi- 

nătate. Prin urmare numerul lor va fi în tot-dea- 
una mic in asemănare cu intinderea pământului. Așa 
in Franţa este un bou la 5 hectare, in Anglia, unul 
la 3 hectare, in Belgia unul la 2 și jum. şi in Ro- 
mânia unul la 8 și un sfert hectare e*)! Impuţinarea 
vitelor in țara noastră este foarte simțită de cât-va 
timp. Așa asemănând anii 1860 cu 1873 găsim Ur= 
mătoarea osebire: 

  

| - „1800: | 1873 
| cai e SOSI B6a5 7 

Măgari şi Catâri . | 6,637 6,134 
Boi, Vai, Bivoi . . . . || 2751,161 ||. 1,886,550 | 
Qi e | 4819900 | 4786317 
Porci . 1,088,737 836,94 | 
Capre . . 423,177 ] 19418899) 

i 

  

  

Impuţinarea vitelor "aduce după sine neputința. gu- 
noirei pământului, căci excrementele vitelor se due 
impreună cu aceste de ingraşă holdele ţărilor in- 
dustriale ; apoi sîngele de bou, cel mai puternie 
mijloc de ingrășare se adună in salhanalele străine 
după ce și-au luat sucurile din care s'au format m 
țara agricolă. In fine mai este de observat că toate 

  

*). Revue de deux mondes, 1 Mart 1862. 
**). Ohedenare, La Roumanie 6conomique.
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resturile animale și vegetale cari rămân spre exem- 
„plu de la dubitul peilor, de la fabricile de zahar, 
-postavuri, chibrituri, hărtii ete.; toate aceste sunt 
foarte bune pentru ingrășarea pământului ; „dar lip- 
sesc cu totul din o țară curat agricolă. Un alt ne- 
ajuns al țerilor agricole este deci neputința gunoirei 
pământului. Noi credem pină acuma că nu este 
nevoe a gunoi pământul, intru cât el produce foarte 
bine și fără aceasta; dar uităm un lucru: anume 
că la noi pământul fiind foarte intins și populația 
foarte rară, noi ducem agricultura cu sistemul alter- 
nării culturii și cu lăsarea pământului exploatat, doi 
ani in şir, ca pirloagă sau bătătură în anul al treile. 

Aceasta insă o pot face numai proprietarii mari 

cari dispun de intinderi insemnate de pimânt. Dar 
pentru ţăran care de la legea rurală au dobândit. 
4 fălci de “pământ, pe care necontenit le exploa- 
tează in fie-care an, acest sistem este cu neputinţă 
de aplicat și cultivarea aceluiași pământ în fie-care 
an trebue să conducă numai de cât la istovirea 
puterilor acestuia, la secarea productivităţii sale 

Țăranii dar vor fi nevoiţi să recurgă la ingrășat dacă 

nu voesce să vadă pământul refusândule produc- 

țiunea, precum se vede aceasta in judeţul Putnei, 

unde țăranii au inceput a gunoia pământurile ; dar 

aicea. se lovesc de altă greutate, lipsa gunoiului. 

Prin urmare țara curat agricolă va exploata rău 

chiar agricultura, căci mai intăiu nu va pulea varia 

cultura sa, apoi nu va putea inapoi puterile pămen- 

tului și va sili pe acesta a reluza ori-ce producţiuni
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incât vedem că industria este necesar ă chiar pentr “ 

prosperarea agr ieultur ei. 

IX. Cum. se lucrează la noi pământul. 

Când după ce ai visital ţările străine, Prusia, 

Francia, Anglia, Italia, chiar și Austria, te intorci 

la noi in țară, fără se vrai îţi vine să faci o. ase- 
mănare intre modul de culturi. ce il vez in România 
şi acela din ţările sirăine. Ce te lovește mai întăi 

este cătimea cea insemnată de piunânt plină la noi 

numai eu spini și burueni și necultivată. In străină- 

late nu giisești nici -un colt de păment. necullivat.; 

cât mergi cu drumul de fer nu vezi râpi și po- | 

noare nici neregularități de pământ ca la noi in 

tară cari împedică plugul de a trece "peste dân- 

sele şi remân susirase culturei. Pretntindenea pă- 
mentul a fost nivelat de munca omului; unde a 

fost, nisipos sa ingrășat, unde a fost mlăștinos a fost 

drenat, în cât mai că nu intâlnește locuri sterpe și 

necultivate. Din contră la noi în țară te apucă o 
adevărată jale când vezi ce părăduială se face cu 

“pământul, câte părţi remân nelucrate, câte bucăţi 

care ar pulea contribui la inbogăţirea erei remân 

de hrană numai spinilor și scailor. Dar această lipsă. 

de cultură îşi are causa sa indreptăţită în pulină- 
tatea populației şi prin urmare dacă vorbim de ca, 

este numai câl. spre a o arăta ca un simlom după
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care să nu ne mirăm dacă şi in calitatea acestei 

culturi vom găsi aceleași neajunsuri. | 

Grânele pentru a da roade imbelșugate au nevoe 

mai ales de două lucruri: un pământ bogat şi ploaie 

la timp. Să vedem cum să indeplinesc aceste dout 

cerințe la noi in țară. 
In privința bogății pământului ea este lăsată în 

totul la aceea ce a făcuto natura care a fost cu 

escepţiune darnică la noi in țară. Se pare că am 

fost. stricaţi prin insuși această bogăţie naturală, 

căci n'am fost nevoiţi ca Prusianul să prefacem pus- 

_tiari de năsip în pământ agricol. - 

Ingrășările sunt la noi cu totul nepracticate, afară 

de cât in unile puţine localităţi precum in județul 

Putna. Cu toate aceste cum am observat în studiul 

precedent, țaranii cari cultivă in intregimea ei a- 

ceeași bucăţică de pământ in fie-care an și nu pot 

lăsa ca pământul sist reintregească puterile cu pir- 

loagă sau cu bătătură, vor fi nevoiţi in curând să 

vecurgă la ingrășarea pământului. . 

Agricultorii noştri cred, "că dacă vor ara sute și 

mii de fălci de griu sau de popuşoi se vor imbo- 

găli. Dacă in loc de a face așa, ar ara pe jumătate 

și pe un sfert, insă ar lucra pământul mai bine și 

cu mai cu multă băgare de samă, ar dobindi câștig 

înzecit. Dar dacă nu se ingrașă pămentul cel puţin 

“să se are cum se cade. Nici aceasta nu se face: 

arăturile la noi sunt cu totul primilive şi adesa vezi 

pământul numai rupt, infăţoșind niște bulgări com- 

pacți, de o mărime insemnată, prin care mai că nu
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„poate 'strebate colțul săminței. Aceasta tot din cauză 
că ceea ce se caulă la noi este alt dar nu bine. 

Puterile lucrătoare care sunt aşa de puţine se 
risipese in loc de a se concentra, și ast-fel nu se 
produce nici-o dată ceva temeinic. 

Să vedem acum a doua condiţie: ploaia. Aceasta 
ni'sar putea obiecta că atârnă de la natură și cum 
putem noi face responsabili pe oameni de lipsa, sau 
de prea marea ci cătime? Eală cum: Este cunoscut 
rolul cel au pădurile in regulamentarea stărei at- 
mosferice, anume când atmosfera este prea incăr- 
cată cu aburi de apă, pădurile sorb acești aburi 
și micșurează, ast-fel cătimea de ploae ce cade pe 
un loc dat. Când arșița se prelungeşte ea scoate 
din păduri umezeala și revarsă sub formă de ploaie 
bine făcătoare asupra împrejurimilor. La noi nu se 
ia nici o îngrijire peniru inănținerea pădurilor. Vă- 
(ind proprietarii că din păduri pot irage un profit 
foarte mare, le tae cu de întregul ne mai păstrând 
nici săminceri nici parchete pentu reinoirea pădurei, 
nimicind ast-fel întrun an munca seculară ă a naturei. 
Exislă la noi o lege forestieră, dar numai pentru 
pădurile Statului, pe când acele private sunt liisate 
cu totul bunului plac al proprietarului, 'Păindu-se mai 
toate pădurile, s'a stricat echilibrul fivese intre plo- 
aie și săcelă și acum av em când ani prea ploioși, 
când prea săceloși ; ast-fel își resbună: natura de ne- 
supunerea sau desprețuirea vecinicilor sale legi. 

Dar dacă am făcut aceasta, cel puţin so indreptăm 
prin 0 udare artificială care să inlocuească ploaia
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in timpuri de săcetă. Mulţi din proprietarii noştri 
au visitat Lombardia ; dar câţi oare văzănd admira- 
bilul sistem de irigaţiune ce există in acea țară sau - 
intors inapoi cu gândul de a imita cele ce văzuse? 
Cu părere de ru trebue să zicem că nici unul! Și 
cu toate aceste riuri sunt destule in ţara la noi şi 
morile ce macină făina ar putea fi intocmite ast-fel 
in cât la vreme de nevoe să miște niște pompe care 
să scoată apa din riu și să o reverse ca o undă re- 
coriloare peste lanurile insetate. 

Apoi când plouă prea mult este iarăși un mijloc 
recunoscut in ţerile streine de a înlătura pericolul 
cel puţin in parte a unei grămădiri prea “mari de 
apă la rădăcina plantelor, anume drenajul. Dar a- 
ceasta este tot atât de puţin aplicat ca. și srigațiunile 
ca și cugrășatul, şi apoi ne mirăm că cele multe - 
culturi dau greș când lăsăm totul in grija. naturei 

"si nu vroim să aplicăm inteligența noastră spre a 
indeplini neajunsurile ei. 

Cu un ast-fel de sistem nu să poate ajunge insă 
de cât la 'ruină, cătră care şi tindem cu paşi urieşi, 

X. Resultatele agriculturei noastra. 

O țară aşa de râu cultivată nu poate da de cât 

resultate foarte slabe, in raport cu greutatea muncei 

intrebuinţate. . - 

Mai intăi „recolta va fi in tot-dea-una nesigură,
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căci 'ea atârnă numai cât de la natură, de la ploi 

și vânturi. Intr'adevăr, munca omului fiind mărgi- 

nită numai cât la încredințarea săminței pămentului, 

fără a se ocupa de loc cu condiţiile creșterei a- 

ceștia, va resulla numai de cât că accidentele al- 

mosferice să fie agenţii ce vor determina recolta 
câmpului și nu munca omului. De aici va urma 

necesar că anii rei să precumpăncască pe cei buni, 

intru cât. se cer de la almosferă foarte multe con- 
diţiuni” pentru ca o recoltă să nu dee greș. In țările 

„unde munca omului determină și condiţiile de cre- 

ştere a plântelor prin ingrășare, irigaţiune și drenaj, 

acolo atmosfera cu toată importanța ce păstrează, 

ca element dătător de viaţă, totuşi nu mai este sin- 

gurul agent ce determină productțiunea. La noi agri- 

cultorul după ce au incredințat sămința câmpului 

„își îndreaptă cătră ceriu privirile sale și aşteaptă 

de la acesta ca să-i umple ogoarele sale cu o pâne 
îmbelșugată. În alte țeri cl păștrează privirile sale 

ațintite tot cătră piimânt, face să lucreze pompele 

când ploaia lipseşte prea mult, sau deschide eana- 

lurile drenajului când este prea imbelșugată, și silește 

ast-lel pe natură nolens-colens să producă ceva. Cu 

cât. mai demn este rolul acesta din urmă de cât. cel 

(intăi! In unul omul este sclavul naturei, in celalalt 
el se arată stăpânul ei. | 

Dar nu numai că recoltele sunt nesigure ; un ne- 
ajuns mai mare lovește pe cultivatorii noștri din ca- 
uza relei, calităţi a grânelor. (irânele noastre și cu - 

deosebire grâu de câţi-va ani pierde in greutate,
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SI
 

adecă o câlime de grâu românese cântărește “mai 

puțin de cât aceeași câtime de grâu rusesc, ungu- 

rese sau american, și prin urmare supusă proce- 

ului măcinărei dă mai puţină fiiină. Aceasta este 

o lipsă capitală a agriculturei noastre, căci este de 

observat că dacă este să concurăm.eu naţiunele ce- 
lelalte agricole (America, Rusia, Ungaria), aceasta o - 
putem face numai cât prin calitatea și nu prin can- 

titatea sau eftinătatea grănelor noastre. 

Rusia, Ungaria. și America produce. atâtea grâne 

incât ar pulea alimenta cu densele jumătate din po- 
pulațiunea globului și câtimea. ce-o vărsăm noi pe 

piețele străine este minim in comparaţie cu câtimele 
produse de aceste eri. 

In privința eflinătăței este de observat că Ungaria 

este mai .apropiată de ţerile apusului de cât noi: 

Rusia, are avantagiul cel imens al porturilor de Mare”), 

și America a găsit un mijloc foarte ingenios dea 

câştiga costul transportului grăului, care eşte mult. 

mai mare, anume acela de a intrebuința puterea 

molrice a mașinei ce mișcă vapoarele încărcate cu 

grâne, spre a reduce pe aceste in făină, ast-fel că 

din America pleacă incărcale cu grâu și ajung in 

Europa pline cu făină. 

Prin urmare vedem că, in privința cantităței și 

ieltinătăței, nu putem concura cu nici o țară agri- 

colă. Remăne dară numai calitatea. Aceasta incă 

__%) Acest avantaj Yam dobândit şi noi prin anexarea Do- 

brogei. Remâne să vedem cum ne vom folosi de dinsul,



28 „ STUDII ECONOMICE. 

la grânele noastre este foarte proastă, De pe piețele 
Olandei grânele noastre au fost cu totul excluse, și 
aceeași măsură vom vedea-o aplicându-se şi de alte 

“țeri. 

Cauza copti grânelor noastre insă nu este de 
căutat aiurea de cât in lipsa de ingrășare a pă- 
mântului. 

Prin urmare vedem dacă agricultura noastră mai 
poate urma sistemul de pănă acuma, fără a se es- 
pune ca productele ei să nu mai fie cumpărate ni- 
căiri, și atunci ce am face cu ele? 

—— 

XI. Creșterea vitelor. 

E lementul principal care - înlesneşte lucrarea pă- 
mântului sunt vitele. De acest adevăr pare insă a 
nu. se fi convin» incă de loc agricultorii noștri ; cul- 
tura cea mai inapoiată din toate in țara noastră, 
este acea a animalelor. 

Animalele joacă in viața economică a unui po- 
por un rol intreit: 1) ca producătoare de gunoiu ; 2) 
ca producătoare de valori (lăptării, păr, lână, cio=* 
lane, piei, ete. ), și 3) ca instrumente pentru munca 
âmpului. 

1). Ca producătoare de gunoiu, animalele la noi 
in ţară nu sunt de loe prețuile. Gunoierea pămân- 

„tului fiind incă necunoscută, se înțelege de la sine: 
că producerea acestuia nu poate avea nici-o insem- 
hătate, Ba lucra ncauzit, gunoiul la noi in loc de u
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fi intins pe lanuri se arde spre a fi prefăcut in ce- 
nușă! Am arătat insă aiurea insemnătatea gunoiului 
și, din lipsa întrebuințărei acestuia. am dedus ușură- 
tatea grănelor noastre și scăderea amenințătoare a 
prețului lor. Prin urmare nu ne vom mai ocupa aici. 

II). “Valorile. produse de vite la noi in ţară sunt 
toate mai întăi foarte proaste, apoi in câtime cu 
totul restrinsă. Reutatea calităței provine din primi- 
tivitatea raselor ce le creștem și neingrijirea com- 
plectă de starea animalelor. Pretutindene cultura 
vitelor. au interesat in gradul cel mai inalt pe oa- 
meni; la noi insă credem că este de prisos a ne 
ocupa de bou, de cal sau de oae; de aceea rasele 
la noi nu s'au imbunătăţit nici-odată. nici prin cău- 
tare mai ingrijit, nici prin cruciare. 

Intradevăr, să căutăm puţin cum sunt ingrijite 
vitele la noi? Nuireţul cel mai prost, adesea carbă 
arsă. pănă la rădăcină de razele soarelui; la cai 
foarte rar orz sau ovăs, ci numai fân care, le in- 
groașă pântecile șii face greoi, luându-le puterea. 
Oile sunt ţinute earna afară și din această cauză 
lâna de pe ele este cu totul groasă, căci dacă nu 
ingrijim noi de căldura necesară animalelor trebue 
să ingrijască natura, invălindu-le cu un cojoc cât 
se poale mai. gros; oile cele cu lână mai fină sunt 
merinoșii din Spania unde timpul este tot-deâ-una 
cald. Un mijloc de a subția lâna oilor noastre este 

„de a le adăposti earna contra, gerurilor. Boii și caii 
noștri sunt cei mai proști din lume, noi care când- 
va aveam niște cai ce aveau renume piină la Con-
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stantinopol, țara cailor arabi. (Se știe că in tributul 

vechiu al Moldovei cătră Poartă figurau și 40 cai buni 
moldoveneşti). La exposiţia din Paris din 1878 sa 
vândut un taur englez din rasa Durham cu 30,000 
franci! preţ fenomenal și care ne vine greu de cre- 
zut. Dar dacă asemănăm taurii noștri cu un ase-. 
mene animal, ai noștri ne par căvs niște motani. 
Putem număra proprietarii acea, ce sau ingrijit a 
aduce boi și vaci din streinătate pehlru a corci ra- 
sele noastre și a le imbunătăţi. Câte herghclii sunt 
la noi in ţară? 'Tamaslicurile de boi sunt. “crescute 
numai cât pentru a fi ingrășaţi la velniţi şi apoi 
exportaţi; dar să se vadă vre-o cireadă de vite mo- 
del înzestrată cu tauri englizeşti sau francezi cari 
să imbunătățască rasa noastră cea atât de decădulă, 
“aceasta nu există nicăiri. Aşa nu se crese vitele. 

Să ne permită agricultorii noștri să le dăm acest 
sfat. din cabinetul nostru, unde avem inaintea noa- 
siră numai cărți și hărtii, d-lor care se indeletni- 
cese numai cât cu asemine cultură din copilărie și 
că le spunem că nu-și pricep de. loc treaba; că a 
lăsa numai vacile, pile şi epele să fete, firă a se 
ingriji alt-fel de prașila lor, nu vra să zică î cre- 
știe vite, că aceasta o pot face animale și în starea 
selbatică unde măcar lipsa muncei le despăgubeşte 
de neingrijirea omului. Co “eșterea vitelor noustre se 
Juce ca in stare de sălătăeie, intrebuințarea lor ca 
în stareu cicilisată. Cine nu vede că există o con- 
trazicere din cele mai mari in o usemine stare de 
lucruri ?
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HD). Intrebuinţarea cea mai ordinară a vitelor la 

noi in țară este acea pentru munca câmpului. In 

“alte țeri vitele se subtrag pe cât se poate de la 

muncă pentru a se folosi din productele lor, căci 

este un principiu mai presus de ori-ce indocală: 

precum aceeași pulere nu poate fi intebuințată de 

o-dată in doue direcțiuni, de asemine nu pot vitele 
să, fie întrebuințate şi ca producătâre de valori şi 

pentru munca câmpului. Așa taurii, vacile boii nu . 

se ingrașă nici-o-dată, cât timp îi vom intrebuința la . 

inas. Pentru a prinde carne pe ei trebue săi lăsăm . 

in liniște. Caii de cursă trebue ingrijiţi alt-fel de cât - 

acei de hbirjă. și așa mai departe. „Fiind că munca 

mecanică a boului poate fi înlocuită prin acea a ma- 

şinei nu ințelegem pentru ce nu s'ar aduce pluguri - 
cu vapor și sar lăsa boii mai ales pentru a fi in- 

grășaţi câştigânduse indoit din venzarea lor. Dar a- 

ceasta este greu de făcut cât timp niște asemine 
pluguri trebue aduse din străinătate; dacă am avea 

fabrici in ţară atunci sar schimba lucrurile. Incât 

videm cum toate indeletnicirile sunt solidare, mai 

ales videm cum insăși buna, stare a- agriculturei 

și a creșterei vitelor atârnă de la industrie. 

Prin urmare pentru a ne restima, creşterea vi- 

telor in .ţara noastră este din cele mai defectuoase. . 

Ea cere de la vite mult in privința muncei, puţin 
- în privinţa. producţiunei, şi ele sunt rău ingrijite pen- 

tru a putea corespunde atât unei cerinţi cât și ce- 
leilalte. |
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XII. Celelalte culturi. 

Despre culturile celelalte afară de cereale și de. 
vile vom putea fi scurți căci, ele nu sunt prea di- 
verse in cât să ne obosascii i in enumerarea. lor. - 

I). In rândul intăi vin pădurile, despre care am 
arătat cele ce trebuia în un $ anterior. Atâta mai 
vroim să observăm. De la introducerea drumului! de 
fer la noi in țară, cel mai mare pericol s'au apro- 
piat de pădurile noastre, anume acela de a fi cu 
totul stărpite și a sdruncina astfel cu totul echilibrul 
atmosferic. Drumul de fer consumă la noi pe an mai 
multe sute de mii de stânjeni de lemne. 

Această consumaţie sar putea foarte usor im- 
pedeca prin exploatarea minelor de lignit; da» des- 
pre aceasta vom vorbi mai la vale la  exploatar ea 
minelor. 

ID). In al doile rând vin ziile. Cum sunt exploa- 
tate aceste la noi în ţară? In modul cel mai bar- 
bar. Câte sunt viile ce au o livadă în el şi anume 
câte cu pomi 'hultuiţi, cari să producă fructe al 

„ese, ce se vând iarna cu mai mulţi franci oca, și 
cari singure ar fi de ajuns pentru a procura exis- 
tența unei familii? Câte sunt viile unde se fac clă- 
dătrii de poamă coarnă tot. pentru iarnă? Și dacă 
n'ar fi câţi-va Evrei cari să se ocupe cu această me- 
serie, cine din noi ar mai gusta o bobiţă de poamă 
după luna lui Octomvre ?. Apoi nu este ceva revol- 
tător de a vedea asemene părăduială a puterilor 
naturei ?'
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Vinul ce se scoale din viţă este văndut in anul 
chiar dintâiu câte 2 lei vechi vadra; ba unii chiar 
vend apa de pe butuc câte un leu vechiu vad PA, . 
in loc de a face totul prin putință şi a zidi la vie 
o pivniță in care să siringă recolta vinului din un 
an şi so vendă după 2 sau mai mulţi ani cu un 
preţ tot mai insemnat. Şi este observat că cele mai 
multe din viile noastre aparțin la oameni ce: nu 
wăese numai din venitul lor, ast-fel ca să-și gă- 
sească o scuză in nevoia traiului pentru vinderea 
pripită a vinului; ci ele sunt a unor oameni ce 
trăexe din alte ocupaţiuni și cari deci prea uşor ar 
putea exploata viile intrun mod mai rațional. 
Dar ori care ar fi starea viilor noasire, cum sunt 

ele incurajate de guvern sau comună? 

Prin taxele cele mai exorbitante cari le ruincază 
cu desăvirşire. Ast-fel ruină din partea. Statului, ruină 
din partea proprietarilor și vroim ca vii-cultura să 
prospereze, să fie o sorginte de avulie!! 

II). Zuetoad. Cultura aceasta incepuse a prospera 
destul de bine la noi in ţară, care prin clima ci e 
menilă a produce un tutun bun, când legea monopo- 
lului veni și o sdruncină din temelie. Nu.e vorbă, 
Statul câștigă foarte mult in present, dar ruincază 
pentru viitor o sorginte de avuţie pentru o mulțime 
de particulari și Statul nu trebue să uite că bo- 
găina publică nu este de cât. suma bogățiilor private. 
De când monopolul a inceput a fi exploatat in regie, 

- aceaslă cultură sa mai imbunătăţit,
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XIII. Laissez faire, laissez passer, 

In economia unui Stat pot fi aplicate doue șis-, 

teme la producerea bogăţiilor.. Acela in care Statul 

se amestecă cât se poale de puţin și, pentru a zice 

ast-fel, stă in afară de jocul puterilor economice, și 

acela in care Statul ie asupră'și conducerea supremă 

a intereselor economice a poporului. nu ca producă-. 

tor, ci ca indreplător și privighelor. 

Principiul dintăiu este pus in aplicare de Statele 

cele mai civilisate, acele a căror agricultură, indus- 

ivie şi comerţ sunt in cea mai mare inllorire. Acolo 

Slatul, dupri ce a intereenit la timpul necesar pentrit 

a aduce pe acele popoare pe calea propășirei muteri- 
«le, poate acuma, când le-a dat lor in mână do- 

minarea materială a lumei, să stee la o parte sim- 

pliu speclator a triumfului dobândit. de dinsele. Dar 

ele nu se mulțămeze cu atâta. 

Știind bine că predominarea lor economică va 

ținea atâta timp cât celelalte popoare vor fi ina- 

poiete in producerea hogățiilor, cât timp acestea vor 

fi Davhare in privirea ingrijirei de interesele lor ma- 

teriale, ele caută a respândi niște principii foarte 

profitabile stărei lor actuale, dar ucigăloare pentru 
ori-ce popor ce nu esle in stare să concureze cu 

dânsele. Aceste principii sunt neamestecarea Statu- 

lui în jocul puterilor producătoare, principiul cu- 
noscut.: «Laissez faire, laissez passer.> Marea ma- 
jorilale a scrierilor economice a timpului nostru sunt 

din scoala așa numită a liberului schimb, și "când
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se ivește câte o lucrare care caută să combată a- 
semine teorii, în totul funeste popoarelor începitoare, 
alunci ele sunt. atacate cu o aşa: inverşunare in cât 
se vede bine că nu interesul științific le combale, ci 
acel economic. 

Economia politică a Fi 'anțici și a Angliei nu me- 
vită numele de știință; ea este o teoriă pusă în ser- 
ziciul unei practici și fiind că practica este profitabilă 
țerilor acelora, teoria trebue să vină, să susțină, pe 
basa unor așa numite principii, interesul curat ma- 
terial al acelor State, spre a-i da asl-lel o aparenții 
mai puţin uricioasă. Fiind că Fi anţici şi Angliei le 
convine de minune a: exploata lumea, de acea scri- 
itorii ei — conștiul, sau neconştiut, — susțin că sta- 
tele cele mai inapoiate trebue să urmeze sistemul lor, 
acela al liberului schimb. Statul să nu intervină ni- 
căivea pentru a sprijini intovesele economice -care 
ar putea prospera numai atunci când nu resiml în- 
gerența guvernamentălă. Penh ce aceasta ? Pentru 
că Anglia și Franţia, fiind foarte inaintale în indus- 
tri, comerț. şi agricultură, popoarele cele mai ina- 
poiate, lisaie numai cât. în propriele lor puleri, nu 
vor putea nici o dată să concureze cu dânsele și deci, 
ne putând produce lucruri tot aşa de bune și de 
ieltine ca dinsele, vor remâne penlru fol- dezuna in 
o atârnare față cu ele. 

Dacă ne uităm insă nu la teoriile după care ar 
trebui să proceadă țerile spre. a ajunge cultivate, 
bogate și fericile ci la practicu prin cure unele în- 
ivaderăr au ajuns a fi ast- fel, atunci lucru curios
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vom găsi că nici una — dar nici una — nu au 

ajuns la o stare înfloritoare prin aplicarea teoriilor 

liber-sehimbiste. Aceste teorii sunt intr'adevăr cu to-. 

tul noue; mulți le datează de la Adam Smith din 

secolul trecut; dar in practică ele nau pătruns de 
cât de la 1895 incoace și anume in Anglia întâi, mai 

apoi pănă la un punct. oare-care in Franţia. 

Viaţa industrială a ţerilor civilisate europene da- 

tează insă din timpuri mult mai vechi; ea sau des- 

voltat. și întărit. timp de sule de ani, pe când libe- 

rul schimb nici nu văduse lumina zilei şi pe când 

cu totul alle principii şi alte idei predomniau in lume, 
in mare parle falşe ce e drept, dar cari conţineau 

un simbure de adevăr necontestahil; căci alt-lel nu 

ințelegem cum cu ajutorul unor principii cu totul 

falşe sar fi putut. desvolta starea materială a po- 

poarelor. Ar fi trebui. ca pănă la 1825 să se vadă 

in intreaga lume o stagnaliune omorâtoare și nu- 

mai cât de la aplicarea miraculoaselor principii a, 

liberulni schimb să se schimbe de odată ca in lo- 

vitura cu 0 vărguță magică starea popoarelor, și 

tocmai acele popoare ar fi trebuit să fie mai prospere 
cari ar fi început viața lov economică de lu domnirea 

teoriei celei adevărate şi nu ar fi fost intârziete în 

destoltarea lo prin secoli intregi de o practică ab- 

serdă. Dacă ne uităm insă în lume vedem ceva 

tocmai din polrivă. Popoarele cele mai bogate sunt 

acele ce s'au dezvoltat. pe când predomnia ingerința - 
guvernamentală, ear popoarele acele inapoiate ce 
caută să propășască acuma aplicând teoriele libe-
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rului schimb rămân cu totul indărăt şi ca exemplu 
cel mai viu şi cunoscut este însăși țara noastră, 
România. 

Fiind insă că am susținut că ţările ce astăzi slau 
in fruntea. civilisaţiei materiale s'au desvoltat prin 
un sistem de ingerență guvernamentală, adică pro- 
tecționistă, apoi fie ne permis a aduce oare-cari fapte 
in susținerea acestui adevăr. 

XIY. Cum s'au desvoltat industria 
engleză, franceză, germană. 

Când lumea. intreagă cra incă barbară, industria 
Sa desvollat in unele feri intrun mod spontaneu, 
fără să lie nevoe ui fi sprijinită de cineva, intru cât. 
ca nu avea de susținut o concurență. Asa sa in- 
tâmplat, pentru Europa, cu Veneţia şi 'Tările- de-jos. 

De indată insă ce industria sa desvoltat in o 
tură, altă țară vecină nau mai lost in “stare să 
dee naştere unei industrii pe o cale firească, ci a lre- 
buit să urmeze una măestrilă. Pentru ce aceasta? 
Pentru că industria cere niște cunoştinţi speciale, cari 
nu pot fi li indămâna tuturor, şi pentru că a te 
pune să le descoperi de la inceput pe când alţii 
le practică acum de sute de ani, ar li o oxteneală 
zadarnică. Dar mai este incă ceva. Industria cere 
pentru a prospera jerifa a o mulțime de capitaluri 
la, inceput, care nu aduc nici un venit, in cât chiar 
din această cauză o fabrică nouă va concura tot=
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dea-una cu greutate cu una veche. Cea veche care 

lucrează de 50 de ani și a scos acum capilalul pus, 

prin câștigul ei; cea nouă care abia incepe a func- 

ționa trebue săl scoală de-acum inainte şi apoi 

si realizeze câștigurile. De unde resultă că fabrica 

veche va putea in tot-dea-una să producă. lucrurile 

mai eftin de cât cea nouă. Ceea ce.sentâmplă cu 

o fabrică se întâmplă şi cu” industria generală a unei 

țări, 

Țara industrială veche va produce deci mai Vine, 
fiind că e mai deprinsă cu procesurile industriale ; și 

mai eftin, fiind că a scos pănă acum capitalul pus, 

Pentru ca o țară agricolă deci să poată introduce 

la dânsa niște industrii pe cari le vede în ltările 
vecine, va lrebui numai de cât să alerge la protec- 
țiunea guvernului. Cu alte cuvinte nu puterile cele * 
slabe ale privaţilor vor putea să invingă concurența 

industriei stabilite, ci Statul, adecă colectivitatea in- 
divizilor va trebui să lupte pentru a putea repuria 
ac6stă. mare victorie, care este adesea mull mai greu 
de dobândit de cât acele de pe câmpul de resboiu. 

Cum au introdus Englezii industria în ţara lor? 
Pe limpul lui Eduard II (1327—1377), Anglia era 

o țară exclusiv agricolă, Fa producea lână brută 
in câlime însemnată, exportând'o în Flandra, de 
unde o introducea îndărăt sub formă de ţesături, cum 
facem noi astă-zi cu sumanele din Braşov fabricate 
din lâna oilor noastre. Acest rege insemna, văzind 
ce eltin se vinde o câtime de lână engleză, care pre- 
făcută în țeseluri se revindea in Anglia foarte scump,
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—în căt o câtime fuurte mare de nucă engleză era 

dată în schimb pentru o cătime foarte mici de muncă. 

flamandă, — se hotări a introduce și în țara sa in- 

dustria țesăturilor. Publică deci un edict prin care 

chema în țara sa lucrători-fesători flamanzi, oferin-. 

dule pământ. gratis, imprumuturi iarăşi gratis din 

casa Statului pentru intemeerea industriilor lor, scu- 
tire de dări și in sfârşit, ca un mijloc mai puternie 

de atragere, femeele cele mai frumoase și mai bo- 

gate 'din popor ca soţii pentru cei ce vor vroi să se 

insoare. Ast-fel reuși acest rege a stabili in curind 
fabrici in Anglia și respingend apoi mărfurile străine 

prin taxe protecționiste, el puse baza desvoltărei in- 
- dustriei engleze. 

Mai târdiu cine puse baza mărimei comerţului 

englez ? Cromwel prin actele de navigaţiune, prin. 

care lovi in comerțul olandez, a cărui concurență 
impedeca cu totul desvoltarea celui naţional. Prin 

urmare, fără. a ne opri mai mult la această țară, 

constatăm că impulsul cel mare dat industriei şi 

comerțului englez este datorit. unei ingerinţi guver- 

namentale, protecționiste. 

In Franţa avîntul cel insemnat dat industriei fran- 

ceze este datorit lui Colbert, și acesta a fost de si- 

gur cel mai declarat parlisan. al ingerinței guverna- 
mentale, așa că astăzi in economia politică colber- 
lism și protecţionism au mai același ințeles. Colbert 
caută intii să atragă in Franţa lucrători .şi meşteri 
străini, adueându'i acolo prin felurite mijloace, din 
care cel mai original este furareu lor; așa a făcut
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mai ales cu meșteri oglindari din Veneţia, .ce nu 

putea să-i capete cu nici un preţ. Apoi făcea im- 

prumuturi gratis industiiaşilor, le dedea premiuri 

pentru fabwicatele cele mai bune, pedepsia cu mare 

asprime frauda în industrii şi îngrijea ca fabrica- 

tele franceze mai ales acele ce se exportau în Oment, 

să fie de calitatea cea mai bună, prin care atrase 

mai tot comerțul Orientului in mânile Franţiei. In 
sfîrșit pentru a protegui desvoltarea industriei el puse 
un tarif foarte ridicat asupra mărfurilor streine, și 
ast-fel dădu naștere industriei franceze. Prin urmare 
și propășirea malerială a Franţiei este datorită lot 
sistemului protecţionist. 

In Germania incepu 0 mişcare industrială mai 
pronunțată de la revocarea edictului de la Nantes 
prin Ludovic XIV, care aduse in (iermania o mul- 
țime de negocianţi și indusiriași francezi. Aceștia 
fură foarte proteguili de guvernul german și cu deo- 
sebire de acel prusian, și puseră basa desv oltiăr ei in- 
dustriei in această țară. Veni apoi Friderie cel Mare, 
care, prin măsurile acele aplicate de Colbert, in Franţia, 
reuși a aduce și statul seu la o stare materială foarte 
prosperă. 

In sfirşit. America şi Rusia datoresc propășirea 
lor economică tot sistemului de ingerință guverna= - 
mentală, și oamenii mari ai tuturor timpurilor au 
găsit în acest sislem mijlocul de a ridica puterile 
productive ale națiunilor. Astăzi chiar Anglia v&- 
“zând concurența cea teribilă ce i-o face America, 
incepe a da in jurnalele ei (Times) o luare aminte
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mai serioasă sistemului. protecţionist şi a nul mai 

disprețui cum făcuse pănă acuma. Timpul nu este 

indepărtat când ţara liberului schimb va adopta în 

practica ei sistemul contrar, păstrând teoriile sale 

pentru acei ce sunt indestul de simpli a le lua drept 
normă adevărată, 

AY. Industria și țara noastră. 

Acest. titlu poate părea la mulți ca o luare in ris. 

Și intr'adevăr că așa este; căci ce insemnare pâte 

avea a se vorbi de industrie in țară la noi? Dacă 
totuși facem aceasta, nu este pentru a se trata dex- 

pre un lucru care nu are ființă, ci pentru a se arăta 

cum a fost o-dată şi a compara starea in care ne 

allăm astăzi cu acea în care eram când-va. 

“Ţara noastră n'a fost nici-o-dată o țară industrială, 

adică nici-o-dată producțiunea principală a ţerei n'au 

lost obiectele lucrate și nu sa exportat din (ară, 

ca obiect de comerţ, aseminea lucruri. Dar, dacă 
țara nâstră na avut nici-o-dată industria nare, a 

fost. un timp în care industria mică mulțămia in to- 
tul trebuințele locuitorilor. 

Asa e un fapt cunoscut fie-căruia, că piină mai - 

dăunăzi toate obiectele Incrate, trebuitoare țăranilor, 

„se făceau in țară: pânza de casă pentru „Cămeși, 

stofa cea groasă din care se făceau sumanele, fiin- - 

ghia, ștara, fierăle de plug, topoarele și alte unelte; 

apoi unele lucruri chiar mai fine, precum: şterga=
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vele, cămeșile cu altire, scoarţele, burangicul, toate a- 
cește obiecte se lucrau in țară de către femeile să- 
tonilor, cari se indeletniceau cu aseminea trebi, pe 
când bărbaţii lor lucrau la munca câmpului. * 

Dar nu numai trebuințele ţăranului erau mulţă- 
mite in țară, ci pănă la un punct “chiar acele ale 
orășenilor. Așa de exemplu'erau mai multe indus- 
trii destul de infloritoare, precum acele ale dubă- 
larilor, blănarilor, abagerilor și alte aseminea.. As- 
lăzi toate aceste industrii mici s'au slins și popo- 
rul intreg cumpără din feri slveine toate obiectele 
necesare traiului seu. Pânza de casă a fost inlocuită 
cu america, mult mai proastă dar mult mai ellină ; 
sumanele in loc de a mai fi lucrate in pivele noas- 
re se importează din Braşov ; fvânghiile și şferile 
tot de acolo; fierăle de plug, topoarele și in genere 
toate uneltele din Austria ; piele dubite din Austria Şi 
Franţia; blănile lucrate din Rusia Și aşa mai departe. 

Nimicirea industriei mici a Românilor stau făcut 
in două direcțiuni : int&iu prin concurența produe- 
telor străine, al doile prin concurența insuși in țară 
a labricanţilor străini, mai ales Evreii în Moldova, 
Grecii și Bulgarii in Muntenia. 

Concurența țărilor străine au ruinat industria, cea, 
mică din Romania, din causă că industria, casnică 
nici-o-dată nu poate. concura cu industria mare. A- 
ceastă din urmă intrebuințează mașini care ușurează 
producțiunea și munca intrun mod insemnat și el- 
linează deci in proporție valoarea productelor. 

Aceste fiind cftine vo» fi cumpărate cu preferință
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de către oamenii ce nu dispun de mijloace, precum 

sunt țăranii. și ci vor găsi mai folositor a intrebu- 

ința pe femeile și fetele lor la munca câmpului, 

din care pot căștiga bani, cu care să cumpere cele 

necesare, de cât să le lase să 'şi piardă vremea in- 
grijinduse de tors și țăsut. Această schimbare a ro- 

lului femeilor. a adus insă in viața ţăranului burhu- 
rarea cea mai gravă. 

Femeea și fata ţăranului nu mai sunt gospodine 

ci unelte pentru muncă, asemine dobitocelor; puse 

ele la o indeletnicire care covirşește puterile lor 

fisice, ele sunt ruinate in corpul lor şi aduc ca mame 

nişte puteri istovite la procrearea copiilor. Lipsind 

ele toală ziua de a casă impreună cu bărbaţii, cine 

caută de gospoderic? Nimene. 

De aceea nu trebue să ne mirăm dacă trecând 
prin satele noastre vedem nește case atât de nein- 

grijiie, nevăruile de ani intregi, fără garduri, fără 

șuri, fără ocoale, ce samină mai mult cu niște 

bordee a unor nomazi de cât cu locuinţele unor oa- 
meni așezați. 

„Unde se mai văd acele brăe pe care gospodina - 

le trăgea cu luzue aminte in jurul casei frumos 

văruită și care dovedea piină la un punt un gust 

chiar estetic, un gust de ornamentare? De livezi in 

jurul caselor nici se mai pomeneşte și numai căt. 

unde și unde vezi câte un pom bitrân, care a ră- 

mas ca martur a timpurilor vechi spre ironia şi bă- 

taia de joc a celor de astăzi. : 

Găina, rața, gâsca mai că au dispărut d'impreju-
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rul caselor sătenilor: untul ce "1 mâncăm se aduce 
din Bucovina, și lucru extra-ordinar chiar cartofele 
au inceput a se introduce la noi in țară, care pare 
că vroește a'și mărgini silințele numai la produce- 
rea grăului și a popușoiului. 

Fiind că aceste grăne sunt singurile ce pot fi 
exportate, impreună cu puțin orz sau ovts, apoi a- 
gricultorii noștrii siliți si'și incoarde toate puterile 
lor pentru a putea scoate atâta cât trebuințele unei 
țări. civilisate in privința cheltuelelor, dară barbară 
in privința producerei o cer numai de cât, să de- 

- dau numai cât la producerea acestor cereale, lă- 
sând cu totul in părăsire ori-ce altă cultură, in cât 
in curănd vom fi nevoiţi a importa din alte ţări 
pănă și produce agricole, altele de cât grănele, ' 

Cu industriile mici câte au mai rămas, se inde- 
letnicese, mai ales in Moldova, streinii și cu deo- 
sebire Ewreii. Pentru ce au inlocuit oare acest neam 
de oameni pe Români în ocupațiile industriale ? Co- 
merţul are in genere un principiu care îi slujeşte 
de bază: >cumpără eflin și vinde scumpe care pen- 
tru a putea fi pus in aplicaţie cere o mulţime de 
minciuni, precum lăudarea exagerată a propriei miufi, 

„înjosirea. inărlei ce vroesti să cumperi și altele de 
aceste. Industria sa molipsit și ca de aceste proce- 
dări necinstite și căutând a da producielor ci nu- 
mai cât aparența bună şi solidă, ascunde o mulțime 
de $micherii menite a imbogăţi pe producător in 
dauna consumatorului. Dar in aceste operațiuni pie- 
zişe sunt grade de nconestitate care se schimbă după
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caracterul individual și mai ales după acel naţional. 

Credem că nu greşim susținând că cel mai marc 

grad de neonestitate in privința producţiunei - lau 

ajuns Evreii; de aceea e cu neputinţă ori cărui alt 

om a concura cu dânşii, mai ales când e vorba de - 
a produce lucruri eftine, căci nimeni nu șlie așa de 

bine să ascundă minciuna sub fața adevărului. Prin- 

cipiul evreese este paralel cu acel al comercianților : 

>produ cât de r&u și vinde cât de eflin.« Faţă cu o 

asemine concurență nelcală și mai ales din causă 
că Evreul se mulțumește cu foarte puţin pentru exis- 

tența sa zilnică, în cât el poale trăi cu un câștig 

mult mai mic de cum ar fi necesar Francezului, 

Germanului sau Românului, înţelegem prea Ușor 

cum de industria mică reprezentată de Români au 
trebuit să piară. De aceea vedem Evreii intreprin- 

zend niște meserii pe care mai nainte numai Ro- 

mânii și 'Țiganii le esercitau precum sunt cele de 

mindirigii, spoilori, feravi şi pănă şi respeclabila pro- 

fesiune a biăwhierilor au ajuns pe mâinile Evreilor. 

Dacă. aceste imprejurări nu ar esplica incă pentru 

ce Românul pare chiar a fugi de ori-ce muncă in- 

dustrială, complectarea esplicărilor se va face mai 
jos sub critica sistemului de invățământ. 

O altă cauză care esplică minarea industriei casnice 

la Români iși are originea ei in regimul economie 

căruia au fost supuse ferile nostre.
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XVI. Istoria regimului economic. 

Dupe ce Moldova şi eu Muntenia intrară sub su- 
zeranitatea tureească, "Turcia le impuse și tracta- 

„tele ce le făcuse cu Francia, Anglia, mai apoi și cu 
alte țeri, prin care taxa importului era redusă la 3 
la sută ast-fel că. acele tractate de şi nu incheete 
de noi, ne legau totuși în mod abusiv, a respecta 
alcătuirile contractate de poporul suzeran. Cel intăiu 
traclat de pace și amiciţie, care conține deja unele 
dixposiţii relative la negoț, a fost incheet intre Poartă 
și Franţia in 1535; acesta a fost urmat de alte 
tractate in 1569, 1581, 1604, 1614, 1673, 1740, 
și mai la urmă în 1802 și 1838 *%). La inceput taxa 
de import pentru productele industriei franceze pre- 
cum și acea de export pentru procductele turcești era 
de 5 la sută, dar printr'un tractat de comerciu mai 
nou ea fu redusă la 3 la sută, dupe cum se poale 
vede aceasta din articolul inserat in tractatul cu 
Rusia din 1783 și reprodus aici din capitulaţiele fran- 
ceze Rasă »De și negustorii francezi au plătit mai ina- 
inte 5 la sută vamă pentru mărfurile ce ci adu- 
ceau in statele noastre și pe.care le duceau de aice, 

"dar fiind că stau rugat de a reduce acest drept la 3 
la sulă in considerarea. prietiniei celei vechi, ce au 
cu sublima noastră Poartă și a rugămintei lor de a 
insera această schimbare in nouele capitulații, noi 
PONI 

*) »Martens ct Cussye, Recucils des iraites, IL, p. 278. 
**), »Martense Ic. 1. p. 287.
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am primit cererea lor şi ordoniim ca, in conformitate 
cu ea să nu se mai: poală cere de la ei mai mult 
de 3 la sută ete.< In 1838 insă văzând Franţia că 
Turcii tot urmează a lua pentru export şi import 
oare-care alte dări neprevăzute de tractate, conveni 
cu "Turcia, ca pentru mărfurile exportate din Turcia 
șă plătească 12 la sulă, car pentru cele importate 5 
la sută, ceea ce se regulă prin convenţia inchectă in 
1$38 intre Franţia și Poarta Otomană art. IV șI V 5. 

Ceva mai târziu de cât Franţia, sub domnirea 
lui Jacob 1, intră și Anglia in legătură cu Poarta 
prin tractatul din 1606. căruia urmează -tractatele 
din 16+1, 1675 și 1809 *%). Dreptul de vamă care 
de sigur la inceput era'5 la sută ca și pentru măr- 
furile franceze se reduce mai apoi la 3 la sută, pănă 
când din 1838 urmează aceiași modificare in tariful 
vamal ca și pentru Franţia *%%). 

După aceea incheiară p erile de jos, Spania, Italia, 
Austria, Rusia convenţii comerciale cu 'Purcia, toate 
fiind primite pe picior egal cu naţiunile cele mai fa- 
vorizate, Francezii și Englezii, și indatorite a plăti 
3 la sută din valoarea mărfei importate Și expor- 
tate ****). După drept, Moldova și țara Românească 

*). »Martense IV p. 513—518. 
**). »Martense JI p. 174 şi 835, 
**). »Martens< IV p, 538. 

*e*), Pentru cele doue sicilii tractatul din 1740 şi 1799, 
>Martens< L. c. II p. 15% Pentru Austria din 1640, 

1699, 1718 (Carlovitz) 1739 (Belgrad), 1777 și 1784. 

»Martense | p. 819. Pentru Spania 1782. »Martens< 

1 p. 235. Pentru Prusia 1761. >Martense I p. 11. Pen- 

tu Rusia în 1711, 1739, 177% (Cuciuk Cainardji), şi 
1783. »Martense Ip. 111, 162, 278.
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ca țeri tributare nu erau de loc legate prin conven- 
țiile comerciale incheiate de curtea - suzerană ), 
dar în fapt lucrurile se petrecură alt-fel. 'Țerile ce 
impingeau pe “Turci la tractate aveau tot interesul 
de a ne considera și pe noi ca legaţi prin aceste 
convenții, și pe de altă parte puterea 'Purciei Și slă- 
biciunea noastră explică indestul cum acest principiu 
de drept internaţional nu fa respeclat şi noi căzu- 
răm victima puternicilor noștri compeţitori. Moldova 
și Țara Românească fură de considerate ca legate 
prin traclatele incheiate de "Turci, Și aceasta nu numai 
indirect dar se exprima chiar categoric in unele 
tractate de comerciu, așa d. e. in traclatul cu A- 
ustria din 1784, in care in art. II se spune că: 
>De și disposiţiile relative la vamă sunt clar și 
precis lămurite in tractatul de comereiu de la Pas- 
sarovilz; fiind insă ca internunciul a declarat că 
prin trecerea timpului s'au strecurat. în privirea a- 
celei așezări mai multe abuzuri contrare regulei sta- 
bilite in provinciile otomane și mai les în Moldova 
și Vulachia, Șublima Poartă le confimă aici din 
nou pentru a fi de acum observale in intreg împe- 
riul otoman **). De usemine în tractatul cel mai nou 
incheiat cu Franţia și. Englitera în 1861 se prevede 
in art. XX că: >'raclatul se va pune in lucrare din 

  

*), Starea de popor tributar nu implică de cât acele in- 
datoriri ce şi le-au luat expres (ara asupră-și. In toate 
celelalte priviri este stat: suveran. 

**). >Martens< 1 p. 319,
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ziua inchoerei sale și va rămâne valabil pe 28 de 
ani. Supunerea acestuia la vre-o revizie, sau decla=: 

rația de a voi să se prelungească validitatea lui 

incă pe 21 ani inainte, trebue să se facă după de- 
curgerea de 14 ani. Va acea tărie peste tot te- 

vitoriul turcese inclusiv Egiptul, dependințele africane, 
AMoldora, Muntenia. Inalta Poartă se declară gata a 

conferi şi altor. națiuni favorile garantate prin a- 

cest traclate *). De accea şi vedem cum Poarla ne 
impune direct prin firmanuri respectarea acelor trae- 

fate. Ast-fel prinhun firman din 1843 Oclomvrie, 

Poarta »conform regulumenlelor de vămi, a căror 

observaţiuni sunt obligătoare pentru toţi supușii im- 
periului nostiu conform lvactatului de comereiu cu 

puterile amice, care fixază la 5 la sută dreptul de 

perceput prin vămile imperiului nostru pe toate 

mărfurile importate din strbinătate, vămile valache 

vor percepe, fie pe apă, fie pe uscal, dreptul: de 5 
la sută pe toate mărfurilei mporlate in principată **). 

Printo scrisoare viziriali din acelaş an, Dechem- 
vrie, adresală Domnului Valachiei, se prescrie că de | 

la mărfurile austriace atât exportate cât şi importate 
să se ice numai 3 la sută.**%), 

„In 1859, Guvernul tureese văzind că prin taxa 

de 12 la sută asupra exportului cauza un mare rău 

*). » Analele economicec 1862 p. 159. 

*%). »Martense V p. 367. 

*++), »Reecolta. dei trattati de suditi austriaci negli stati della 

Porta ottomanac, 1823 p. 206. 

H
a
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agriculturei imperiului seu, numai o comisiune inser- 
cinată cu schimbarea tarifului vamal, ast-fel că taxa 
de export să fie redusă la 8 la sută și de acolo in 
fie-care an să se reducă câte. 1 la sută incât după 
8 ani exportul să fie cu totul liber, iar lipsa, resul- 
tată in casa statului din această reducere să se im- 
plinească dintr'un adaos de 3 la sută la taxa de 
import, care fu prin urmare ridicată la 8 la sută. 

Prin tractatul din 1861 incheiat pe 23 ani intre 
Franţia, Anglia .și Poarta otomană, se introduce 
acea taxă de 8 la sută asupra obiectelor de import, 
care fusese fixată prin reforma vamală a imperiului 
otoman. Fiind că prin acest tratat despre care sai 
arătat mai sus se coprinde in mod expres și pro- 
vinciile Române ca parte integrantă a imperiului 
otoman, țerile noastre pentru a face un act de au- 
tonomie reduseră cu jum. la sută acea taxă de 8la 
sulă pentru-a protesta ast-fel in contra acelui abus | 
cel făcea Poarta arogându-și asupra noastră drepturi 
ce nu le avea. Ast-fel ajunserăni noi a impune nu- 
mai 7 și jum. la sută pe mărfurile străine, care 
taxă poate fi considerată mai mult ca o taxă fiscală 
de cât ca una protecționistă. 

De când România a incepul a trăi cu o vi iață 
proprie, mai multe ță țări îi propuseră a inchie niște con- 
vențiuni comerciale care n'avură altă țintă de cât 
de a lega - direct pe România la acele obligaţiuni 
ce i erau impuse când era țară vasală. Ast-fel Austria 
incheie intâiu in 1876 conve nțiunea ei comercială cu 
țara noastră, in care mai toate taxele a fost reduse
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la no puţin de cum era sub regimul tureese și a- 
semeni convențiuni a fost inchiete apoi in toate 
cele-lalte state europene. 

XVII. Reul sistem de instrucțiune, 

Să trecem acuma la altă cauză, care a impie- 
decat desvoltarea industriei noastre și anume a in- 
dustriei mici, pe când liberul schimb a fost dău- 
nător mai cu seamă industriei mari, Aceasta. este 
instreţiunea cea nepotrivită, ce se dă poporului. Cel 
puțin aici nu se vor pute apăra oamenii noştrii 
de stat cu greutăţile politice exterioare, precum pu- 
teau să o facă pănă la un punct. la liberul sehimb. 
Instrucţiunea publică este o chestiune de adminis- 
traţie internă și ea stă cu totul în voea guvernan- 
ţilor noștri. Si vedem ce am ficat din ea și ce bine 
S'a adus poporului cu şcolile ce le avem. 

Sistemul nostru scolar e in genere așa inlocmit 
incât să dea ţerei biurocraţi şi funcţionari. De la 
scoala sătească, pănă la Universitate se invaţă, in 
scoalele noastre intrun grad mai mare sau mai 
mic ştiinţa mult prețioasă de a mănui pana pentru 
a intra in vre-o cancelarie. Din sătenii cei cu carte 
se naște clasa cea scărboasă, demoralisată şi coruptă 
a notarilor, care sunt o ciumă pentru țara noastră, 
Din orășenii cei mai mici esă grefierii și sub-gre- 
fierii și legiunea. cea nesjârşită de copiști şi scrii- 
tori. Din Universităţi esă mai inainte de toate advo-
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caţii sau juristii cari intră in magistratură, apoi me- 

dicii cari, așteaptă tot salarii de la stat, și, de când 

avem drumuri de fer mai esă și ingineri dar tot cu 

speranță de a intra in budgetul statului. Prin urmare 

ce produce scoalele noastre? aspiranţi la posturi şi 
nimic mai mult. Și pericolul cel mare este că prin- 

to asemine creştere și instrucție se detrage chiar 
clasa de jos a poporului de la ocupaţii: productive 

și se învaţă a trăi ca părăsiţi pe socoteala statului. 
Băetul lui Badea Stan dupe ce a invățat șiela 

incurea doue buchii, nu mai vroește in ruptul capului 

să mai iee de coarnele plugului, ci se face şi el boe- 

rinaș, imbracă surtuc și pantaloni, pune pana după 

ureche și se face notar in satul seu. Băetul olaru- 

lui sau a bărbierului (singurele industrii ce au mai 

remas in mâinile naţionalilor) dupe ce esă din scoala 

primară intră în gimnusiu, invaţă grecește, lati- 

nește, franțuzește,—risum teneatis—și apoi intră şi el 

copist și din 90 lei pe lună găseşte mijlocul de a 
pune pălărie naltă și de a se plimba Dumineca pi- 

cior peste picior in Dirjă la Copou sau la Șosca. 

In loc ca bietul olarului să invețe meșteșugul ta- 

tului seu sau un alt analog, el iși esă din sfera sa 

şi dovine un consumator părăsit care nu produce 

alt ceva de cât feștelește pe an câte-va topuri de 
hârtie. Aici e rul cel mare al instrucțiunei noastre. 

că scoate din sfera lor oamenii de jos pentru a-i a- 
runca into posițiune - niestrită pe care apoi nu o 
mai pot susține de cât prin șărlătănii și coțcării, 

corupând ast-fel oamenii pănă in moralul lor. Dar ni
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se va spune că acesta este prețiosul sistem al ega- 

lităţii, că pentru ce să najungă şi opinca dacă are 

talent, alăturea cu ciubota. Dar! ducă ave talent. 

Acesta insă va eşși la lumină numai de cât, căci 

talentele nu remân sub oboroc, şi ele in tot-dea-una 

își fac drum și ese Is văzul tuturor. Dar oare se va 

pretinde că toţi seriitorașii noștri sunt talente, care 

păcat de Dumnezeu de. sar fi perdut. Oare dacă in- 

vățau mai hine de cât a serie jalbe şi adrese, a 

„eroi niște pantaloni sau a face o păreche de cisme, 

societatea, ar fi perdut printr aceasta ? Noi credem că 

ar fi câștigat, şi nu numai ea, dar și indivizii acei 

nenorociţi, care dacă sunt, daţi afară din slujbe nu le 

remâne alt ceva de făcut de cât a-și lua viața sau 

a deveni hoţ de codru. Ar fi câștigat și ei, căci ar 

fi devenit părinţi de familie oneşti şi muncitori, a- 

gonisindu-și pânea cu sudoarea frunţii lor, și pro- 

ducând prin muncă bunuri reale in societate. Dar 

unde să, se invețe aceste lucruri dacă nu sunt școli 

pentru aceusta. Unde este câte o scoală pe meserii 

şi cum este ea intreținulă? In loc ca statul să in- 

ființeze de aceste şcoli în toate ovușele, pentru me- 

seriile. cele mai diverse şi nu numai cât pentru două | 

sau trei — ce vedem? in fie-care oraș câte un gim- 

nasiu sau liceu, in care băeţii noștri învață latinește 

pentru a dovedi mai bine că sunt de origină romană, 

ha, chiar și grecește pentru a traduce in mod mise- 

vabil pe nenorocitul Ilomer, sau pe Aristofan. In 

centrele mai mari apoi vedem Universităţi pentru 

crearea tot de oameni ce nu produc nimic și nu
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aflăm nici o propunere pentru inființarea unui Poli- 
lechnicum spre invețarea, ştiinţelor reale. Intro țară 
agricolă ca a noastră, câte scoli de agricultură sun? 
Una şi aceea ca vai de ea; câte ferme-modal ? nici 
una. Și apoi'să miră lumea, că toți industriașii (mai 
ales din Moldova) sunt Evreii sau Nemţii sau altă 
naționalitate. Dar ce vor fi dacă nu aceștia ? Ro- 
mânii nu vrau să fie, căci ei ca popor ominanl 
vreau să imiteze pe Romani: ei administează ; 
administează foarte -bine — numai când li s'a sunt 
cismele chiamă pe Evreu, când li s'a stricat geanul 
chiamă ear pe Evreu, când au nevoe de un surtue 
chiamă tot pe Evreu. ȘI apoi strigăm că ne-au co- 
copleșit Evreii; dar golurile industriale trebue să le 
umple cine-va; la noi le-au umplut Evreii, și cât 
timp îi .vom lăsa in toată libertatea săi ne cople- 
șească, ne vor copleși, să ne omoare ne vor o- 
mori; căci in lupia cea cumplită pentru viaţă, fie- 
care se gândește intăi la sine ȘI apoi la aproapele 
s6u, 

Lipsa prin urmare cea mai simțită la noi in țară 
este acea de scoli potrivite cu nevoile țerii, de scoli 
cari se facă plugar din bietul plugarului, dar plu- 
gari inteligenţi ; să facă ciobotari, și croitori, ste- 
cari și linichigii, alamari și forari din băcţii de pi- 
iari, bărbieri și licătui ear să nu-i crească pe a- 
ceșlia loți inpreună cu acei de oameni avuli cu gre- cească și lalinească, cu fi losofie, retorică și isloric, știind bine că talentul extraordinar va eși în tot= 
dea-una la lumină,
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In această părere ca instrucțiunea la noi în țară 

e vicioasă din fundament, simţim o deosebită mul- 

țămire de a. avea in partea noastră, pe singurul a- - 

devărat economitst. ce Pau avut vre-odală România, 

pe Marțian, omul acela, care încă de mult timp v&- 

zând răul ce ne amenință a strigat să ne păzim, 

dar ca, toate glasurile cele intr'adevăr bine-voitoare în 

această nenorocită (ară, au remas fără resunet. Eată 

ce spune el in una din scrierile sale economice: 

>N'am invățat şi nu invăţăm de cât a trăi (consuma) 

in eleganță: nu ne ocupăm de cât cu politica de 

partide şi toală sistema noastră de instrucțiune nu 

a produs ceva mai folositor de cât o legiune de ad- 

vocaţi. Dar fiind că scoalele noastre nu produce de- 

cât poeţi şi advocaţi, când ne trebue cisme, haine, 

scule, instrumente, când ni se frânge 'o roată, când 

ni se strică ferul plugului, când ni s'au oprit ma- 

şina, ce am cumpărat-o cu două luni de zile mai 
inainte cu mii de galbeni, trebue să alergăm la stră- 

ini și incă ne ţinem fericiți când îi avem intre noi 

ca 'să ne facă cele trebuincioase şi ca să nu trebu- 

iască să trimitem comisiuni in străinătate. Ne trebue 

inainte de toate școli profesionale organizate și res- 

pândite prin județe după trebuințele industriale lo- 

cale şi in capitala României inainte de o Universi- 

tate de ştiinți ne trebuește un Polştechnicum adică 
o universitate a industriilor *). »Nu este nimic mai 

-%). »Analele economicee 1862 p. 1 şi 3. Aceleaşi ideii vezi 
in »loan Ghicâ<. Convorbiri economice, Bucureşti 1879, 
1 p. 16.
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absurd de cât faţă cu nenumtratele trehuințe ale so- 
cielăţii a impune intregei generații viitoare o sin= 
gură programă, acea care sar cuveni numai mino- 
rilății sau unei grupe destinate a intreţine marile 
tradițiuni literare. Gimnasiile noastre nu fac deosc- 
bire intre viitorul om de sat și între viitorul literat, 
intre viitorul tâmplar Şi între viitorul bucătar. A ge- 
neraliza ast- fel educaţia, esle a nu ținea socoteală - 
de Irehuinţele vieţii. Căci dacă se cuvine unei na- 

“ținni ca studiile liberale să le aibe in onoara, cu 
atât. mai mult. este de lipsă a inmulţi studiile prac- 
lice şi a da tuturor puterilor producăloare scumpele 
părghii ale științei și ale artelor, care-i imulțese pu- 
ferile intrun mod nemăsurate *). 

XVIII. Industria mătăsei. 

Pănă acuma am arătat că guvernul nostru de mai 
nainte nu a lat nici o măsură peniru a inlesni des- 
vollarea economică, pentru a da naștere unei mișcări 
industriale. Aici vroim să dovedim că neingrijirea 
sa a mers atât, de departe incât a ucis chiar mai 
multe ramuri de cultură ce se desvoltă in ţară în 
mod spontaneu, care deci nu. trebuiau cereale ci nu- 
PI 

*). >Analele economicee . 1882 p. 28. Lăsăm acest & $ cum 
a fost scris, de și sa făcut un inceput de inlreptare 
care primește insă mai mult de la comune de cât de 
la stat,
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“mai cât proleguite și apărate pentru a pulea prospera. 

Cea dânttiu. culturi pe care vom avea-o în vedere 

va fi acea a mălăsii. Si) 

pănă în timpurile din urmă ca să mărginea la crză- 

terea vermilor indigeni a căror mătasă indestul % 

proastă, slujea ferancelor noastre peniru e e 

burangicului. In 1852 introduse guvernul de atunci 

sămânță milaneză care este cu mult. superioară și se 

“aclimata la noi, cu cea. mai mare ușurință; ast-fel 

că in puţini ani dete resultate destul de favorabile. 

In 1857 d. George Coemzopulo duse la fabricile de 

mătasă din Franţia probe din borangicul' nostru și 

“căpătă incurajiuile cele mari. La 1859 acest domn 

comerciant in unire cu domnii G. Cantacuzin, V. 

Nicolici, V. Obedeanu şi N. Andronescu formară o 
societate pentru cultura mătăsei (compania, sericolă), 

aduse din Franţia o maşină de tors şi patru lucră- 

toare pentru ca să invețe pe femeile românce cum 

se toarcă mătasa și inființă o fabrică pe moșia Dă- 

maroaea, în care erau ocupate la 60 de femei cu 

torsul gogosilor de matasă*). Dar aceste inceputuri 

*). Eată ce supune societatea in introducere la statutele 

sale: >Aducând o mașină de vapor cu 160 de roate, 
după metoda perfecționată din Lyon in Francia, £ fe- 

mei toreătoare, modele și un :nașinist, am operat în 

vara trecută cu multă inlesnire manipulaţia a 10 mii 
ocale de gogoși cumpărate numai in piața Bucureşti 

şi am estras 109 ocale mălasă de cea mai lină cali- 

tate aprobată de fabricanţii din Lyon unde s'a trimes 

spre venzare.... formând cu multă inlesnire ca la 40 
fete române a toarce după metoda perfecţionată,e 
Analele economice 1860 trim II. p. 49.   

at
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fură nimicite prin faptul că ivindu-se o boală în 
vermii de matasă a Franţiei, neguţitorii de mătasă 
de acolo veniră la noi pentru a căuta sămânță și 
provocară ast-fel o sporire prea mare in produce- 
rea seminței, care esclude pe aceea a mătăsei și 
ast-fel, lipsindu-i gogoașele pentru tors, fabrica tre- 
bui inchisă *), Totuși industria indigenă luă cel pu- 
țin în producerea de sămânță un avent foarte pu- | 
ternie prin concurența, industriașilor francezi și a 
acelor italieni. Exportul gogoșilor și a seminței de la 
anul 1858—1863 sporeşte intr'un mod minunat. Aşa 
in anii 1858 se exporteaziă pentru suma de 25921. v. 
1859 . a. 084596 o 
și sămânța in valoare de . . . . 3300300 » » 1860. 2100448, 
și sămânță . aaa 004943» 

In 1861 epoca când venise pe la noi negustorii 
francezi exportul se urcă la cila de 202,482 1.v. 
pentru. gogoși si pentru sămânță la 3,482,781 > » 
In 1882 exportul total se urcă la cifra 
de ee  4285,528 lv, 
Și 1863 la maximul seu. . . „.11,300,178 >» « | 

*). Vermele de mătasă esă din gogoașa sa sub forină de 
fluture spărgând-o pe aceasta prin inijlocirea unei a- 
crimi ce dă din cl. Aceşti fluturi produe oucle de să- 
mânţă, iar gogoşile sparte fiind firele rupte nu inai 
sunt bune de tors. De aceea spre a dobândi gosoaşe 
pentru mătasă, trebue uciși vermii inainte de cşirea, 
lor din gogoașa ceca ce se face incălzindu-se gogoaşele la 60 grade căldură, când atunci gogoaşele remân in- 
tregi." De aceea este cu neputinţă de a dobândi şi sămânță multă și mătasă multă,
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De la 1863 incoace vedem o repede decădere in 
venzarea gogoșilor și a seminței provenită mai ales 
din două cause: mai intâiu din faptul că. dispărând 
boala din Franţia, aceasta nu mai avea nevoe de 
sămânță, apoi din cauza descurujării productorilor 
noștri prin inșălăciunile la care fură expuşi din par- 

tea Evreilor, cari indată ce simţiră că preţul semin- 
jei se va urca cutreerară toate satele și inșelară 
pe productorii pentru preţuri de nimică impedicând 
cu totul atingerea lor cu comercianții străini, care 
oferau prețuri alât de avantagioase şi de care se 
folosiră numai Evreii. Guvernul ca tot-dea-una re- 
mase nepăsător la cele ce se petreceau. In loc de a 

“opri exportarea seminței şi de a -incuraja produ- 
cerea gogoșilor, care ar fi alimentat fabrica de care 
Sa zorbit, îndeplinind tot-deo-dată şi nevoea de mătasă 
a străinătăţii și deschizind poporului nostru un bogat 
ram de inacuțire, guvernul nostru condus de ma- 
xima cea minunată »laissez faire, laissez passere 
puse mâinile in buzunar și remase ca simplu spec- 
tator la ruina unei ramuri insemnate de auvu- 
ție naţională *). Așa în 1866. găsim că suma 

*). Această oprire a exportului săminței s'a cerut de corm-. p 
pania sericolă >dar i s'a refuzate de minister, luân- 
du-se disposiţiuni de a nu se mai importa. sămânță 
sirăină pentru a nu se mai amesteca cu cea indigenă, 
măsură justificată prin boala ce domnea in toate țerile 
scricole ale Europei, ca şi când incuviințarea ar fi 
corespuns cererei -»Analele economice 1866 tr, II și 

"IV p. 105.« In genere asupra culturei mătăsei vezi 
>Obedenare ], c.p. 167 şi Marțian in Analele econo- 
mice< 1861 p. 66 şi 1862 p. 186.
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exportată, se coboară la 751,449 1. v. 
in 1867 , 1,341,855 » » 
in 1868 . » | 388,718 >: 
in 1871 p 523,195 >» 
in 1872 la suma ridiculă de 68,350 a» » 
după ce ne urcasem la 11,000,000! Fată cum se 

"ruinează o țară prin indiferentismul sau necapaci- 
latea guvernanților săi in chestiuni de cea mai mare 
insemnătate pentru: viitorul ei, dacă guvernul de a- 
tunci ar fi priceput importanța mișcării industriale ce 
se lăcea sub ochii sei i-ar fi putut da un sprijin de 
care să se folosească țara pentru tot-dea-una. 

XIX. Industria Cerei și a Petrolului. 

Ceara era unul din obiectele principale ale pro- 
ducției vechi. Intr'un document remas de la Alec- 
sandru cel Bun, in așa numitul aşezământ doganiar *) 
ceara era oprită a se exporta! care oprire dove- 
deșie că producția era indestulătâre pentru țară și 
că exista chiar tendința de a vinde in afară. As- 
tăzi insă această producție, care trebue să fi fost : 
foarte însemnată pentru a mulțămi necesitățile unei 
țări în un timp atât de evlavios, este în complectă 
decădere, incât acuma câtimile ce se exportă suut 
foarte mici in raport cu valoarea celor ce se im- 
porlă. Dăm aci tabloul comparativ al cerci impor= 
tale și exportate de un şir de ani. 

*). Hasdeu. Arhiva Istorică 1 p. 130.
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Export. i Import. 

1860. 11801 L.w. 1,605,931 1. v. 
1861. 187455 » >» 4545611 > > 
1862. necunoscut 2153918 >» » 

1863. 218048 >» 4260,94£ > » 
1864. 17400 >» 3,522,120 _» > 
1865. 11063 >» 1,559487 >» >» 
1966. 23538 >» 1500274 > » 
1867. 46158 >» 3054710 »%. 

  
      
  

Vedem prin urmare că 

consumată se aduce din afară. Eată ce spune Mar- 

țian despre producerea cerci: „Au tare mult este: 

de când ceara produsă in Homânia. trecând peste 

trebuințele consumului, 

acuma mai toată ceara 

se exporta. În deceniul tre- 

cut incă producţiunea iniigenă era indestulă pen- 

tru a acoperi trebuințele. în anul 1860 s'a împor- 

tat în ambele ţeri ceară de o valoare de 1,605,531 

*), >Obâdenare L. e. p. 167 şi »Analele economice< pe 
anii respectivi. D. [. Ionescu spune în >Lecţiuni de 

agriculturăc Bucureşti 1870 p. 367:» Nu ştim cum au 

putut să lase Românii din mâna lor creşterea albine- 

lor şi să ajungă a cumpăra ceară din străinătate. De 

la. ridicarea Turcilor din ţară s'au stricat şi mierăriile 

și de atunci n'au mai cşit neguţitori de miere ca să 

stimuleze pe cultivatori a o produce şi a căuta, de in- 
trejinerea albinelor. « 
Francezul Peyssonel care au visitat țerile noastre pe 

la, 1780 spune următoarele despre producţia cerei: >La 

cire est le plus considerable article du coimeree de 

sortie de Walaquie, ele est de ir&s belle qualite el la, 

quantite cu est immense. >Sur le Coinerce de la Mer 
noir< Paris 1787 vol. II p. 18,



62 „STUDII ECONOMICE, 

|. v. In anul 1861 suma importului acestei materii 
se urcă la 4,545,611. Ar crede cineva că arta ce- 
ramică s'a lăţit în ţară și ca importă acea materie 
brută pentru a o exporta prelucrată. Dar exportul 

- neinsemnatei noastre ceramici, este foarte mic (ceva 
peste 3,000 lei vechi), in anul 1861. Invederat este 
dar că pe când economia de stupi (stupăritul, pri- 
săcăria) la noi merge spre a se stingo—cu loate 
că clima și vegetaţiunea noastră este una din cele 
mai favorabile din Europa, in acel timp consumul 
de ceară crește şi ne supune la un tribut mai mare 
de cât acel pe care plătim sublimei noastre Suze- 
rane *). Această scădere in producția, cerei este da- 
torită tot neingrijirii guvernului nostru, căci pe când 
celelalte țări, precum Ausiria, introdusese in cultura, 
albinelor, prin ingrijirea guvernului, metoda cca ad- mirabilă a lui Dzierson, prin care producţia cerei și a mierei este intreită, la noi în țară se păstră tot. sistemul vechiu care constă in uciderea albine- lor de a căror miere și ceară voesce a se folosi, Din această causă, străinătatea producând, cu ace- leași mijloace, mult mai multă miere și ceară se in- țelege că putu să o venai mai eftin, din care causă aceste articole incepuri a fi importate in țara noa- stră și prin concurența ce-o făcuri industriei indi- gene, ajunseră mai a o ucide. 
Să trecem acum la cercetarea induslviei estra- gerii petroliului. Mai inainte se esploata din mate- DI 
*). »Analele statislicee 1862 p. 96.
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iile bituminoase numai păcura, în piarţile de din- 
coace de Milcov, mai ales in județul Băciiu. De la 
1860 incepură oamenii noşirii a vedea că din ex- 
ploatarea bogățiilor minerale pot să decurgă aver 
insemnate și incepură a deschide puțuri pentru es- 
tragerea petroliului. Câtimele estrase de la 1852-— 
1873 sunt următoarele : 

      

  

1862 37,270 hectol. 1868 98,016 hectol, 
1863 45170 >». 1869 101,775 >» 
1864 53,830 » 1870 132,500 » 
1865 62,730 .» 1871 156,575 » 
18566 67255 » 1872 158,726 - » 
1867 - 88465 - » 1873 174400 »         
  

Prin urmare vedem şi aici un.spor necontenit şi 
o creștere a producțiunii indigene, care poate da 
speranțele cele mai frumoase. In anul 1867 valoa- 

„rea petrolului brut exportat se urca la 1,067,810 1. 
n. ear a celui curăţit la 9,398,198 1. n. Cu toate 
aceste și aici sunten ameninţaţi de concurența străină, 
şi anume de cea americană, care produce petrol Ta- 
finat de o calitate cu mult superioară Și cu un preț 
mult mai jos de cât al nostru, ast-fel că în 1868 
cade exportul nostru de petrol brut la 690,690 lei 
noi și acel rafinat la 1,362,875.1. n, ear in 1871 la 
i, 197 „078 |. n. pentru cel brut și numai 669,260 
1. n. pentru cel rafinat, o dovadă că și această in- - 
dustrie incepe a decăde “dacă nu se vor lua măsuri
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pentru inființarea de rafinării, care se poală concura 

in producerea lor cu cele americane *). 

XX. Industria Postavului și a Lumi- 

nărilor. 

Să vedem acuma ce sa făcut cu industria pos- 

tavului. Această insemnată industrie a. fost de multe 

ori incercală la noi, dar pănă in timpurile din urmă 

fără nici o umbră de succes. Ast-fel d-uu Băleanu 

in București și d-nu Cogălniceanu la Neamţ au în- 

treprins inființarea de fabrici de postav, dar nau 

avut altă isbândă decât ruinarea intreprinzetorilor și 

inchiderea fabricilor după ce funcţionase puţin timp. 

Aceasta se intâmplă din causă că guvernul nu voi 

să sprijine nici intrun mod aceste fabrici, nici prin 
cumpărături pentru armată, nici prin scutiri de vamă * 

a obiectelor necesare fabricei, precum mașini, -lână 

și alte de aceste. Din contra guvernul se aprovisi- 

ona din străinătate, plălind tot aşa de scump stote 

mult mai rele, făcute cu bumbac, in loc ca să fie 

lână in lână precum era stofele indigene. Ast-fel 

pe lângă ruinarea fabricilor se exporta pe fie-care 

an sume insemnate din țară dăunânduse pe aceasta 

intruun chip indoit. De cât-va timp d-nu Alcaz a 

a luat asupră'şi fabrica d-lui Cogălniceanu şi punend 

in ea capitaluri insemnate a reinliințato din nou 

in cât ea a inceput earăși a funcţiona. 

  

*). Asupra producerii petrolului vezi »Obedenaree 1 p. 202.
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Sub conducerea inteligentă și ghibace a d-lui 
Aleaz, fabrica d-sale au inceput. a merge inainte, 

mai ales că in timpurile din urmă guvernul i-a dat 

sprijinul seu prin cumpărături pentru armată. Este 

interesant insă de a videa cum și pentru ce i sa 

acordat acest. sprijin. Căt timp a fost conservatorii 

la putere, silințele d-lui Alcaz pentru a dobândi con- 

cesiunea aprovisionărei armatei române remaseră 

fără resultat, pentru că d-l. Alcaz era de altă co- 

- loare politică. A trebuit să vină liberalii la putere 

pentru a i se incuviința această insemnată protec- 

țiune. Apoi o țară*care face politică cu postavul nu 
poate merge departe! 

Dacă cu tot sprijinul dat de guvern fabrica d-lui 

Aleaz merge totuși indestul de greu, aceasta pro- 

“vine mai ales din imprejurare că lâna, cu care lu- 

crează, cele mai mulle din postavurile d-sale, e ne- 

voit s'o aducă din străinătate. Judece acuma, ori- 
cine de starea unei ăi agricole în care lâna brută 
este adusă din străinătate! ! 

O altă incereare nenorocită a fost acea a unei 
fabrici de lumânări de stearină inființată nu de mult 

timp. D-l. Obedenaru ne dă o descriere incăntă- - 

toare a acestei fabrici, spunând că ea fabrică pe an 

600,000 kilogr. lumânări ; că poate fabrica până la 

2 milioane kilogr. de sopon; că numărul lucrăto- 

rilor ei se sue la GO şi că capitalul este de un mi- 

lion având a fi urcat in curând la 2 milioane*). 

*). Obedenare p. 19.



66 STUDII ECONOMICE. 

In loc de a se realiza aceste frumoase preziceri fa- 

brica s'a inchis, pentru ce? pentru că fabricanţii 

din Austria, văzând concurența cea serioasă ce le 

făcea fabrica română, au lăsat cu 10 bani mai jos 

kilogramul de lumânări de. cum se putea vinde in 

genere, adică a rândut cât-ua timp cu pagubi de 10 

bani la hilogram numai ca să ucidă industria ro- 

mână. După ce au reuşit la aceasta, acum a urcat 

earăși preţul ca mai inainte. Fată nepriceperea noas- 

tră! Ne bucurăm la producte străine eftine pănă 

când ele ucid un ram de industrie naţională şi a- 

poi le cumpărăm tot așa de scump ca şi mai ina- 

inte. O incercare de a inființa o fabrică de lumânări 

de stearină fusese făcută incă de mai inainte, pe 
la 1861,de d. Băleanu. Și această incercare a fost 

nimicită in același mod ca şi acea din Galaţi. Eată 

ce ne spune Marțian asupra acestei împrejurări: 

O intâmplare neprecugetată m& incredință că lumâ- 

nările de stearină austriace se vind in Austria, in 

locul confecţionăvii . lor chiar, mai scump de cât in 

România! Vra să zică: Imperiul vecin iși impune 

un sacrificiu peniru a pute omori o fabricațiune a 

unui particular din Romania! Asemene asasinate 

economice pe care limba diplomaţiei le numeşte po- 
litică comercială, a ucis și vor incerca a mai ucide 

„ multe intreprinderi industriale la noi. Periciți cei să- 

raci cu duhul, care față cu asemene atitudine a re- 

cinilor proclamă de pe înălțimea tribunei române ab- 

soluta libertate de comerciu *). 

*), Analele economice 1862 p. 12,
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XXI. Neajunsul producţiunei. 

Din. adevărurile desvoltate pănă aici, putem in- 
văţa mai multe lucruri folositoare și anume: întăi, 
că indeletnicirile la cari se dedă poporul nostru nu 
sunt de loc indestulătoare pentru a corespunde ne- 
voilor sale ca stat și ca societate. 

Cu ce se indeletnicește poporul nostru ? După. o- 
cupaţiunile la care el se dedă poate fi împărţit in 

„8 clase: agricultorii, funeţionarii și profesiunile li- 
herale. 

Din aceste trei clase una singură este intr'adevăr 
producătoare de bogății: agricultorii, căci funeţio- 
narii și profesiunile liberale de și contribue și ele la 
mersul statului și a societăţii nu pot fi consideraţi 
ca agenţi de producţiune. 

Să luăm ca exemplu funeţionarii poliţiei : aceștia 
conlribue de sigur prin activitatea lor la asigurarea 
liniștei publice și deci la posibilitatea producțiunei 
averilor: dar ei inșii nu produc nici-o avere prin 
ostenelele lor. Ei nu: pot. fi deci consideraţi ca a- 
genţi producători cu toate că prin lucrarea lor, ei a- 

jută până la un punct la producțiune. 
„Avocaţii și medicii de asemine : ei restabilesc, u- 

nii puterile fisice de- care societatea are nevoe pen- 
tru a putea produce, ceilalți ajută la restatornicirea 
relaţiilor juridice fără de care o societate carăși 
Sar lăsa de a produce, intru cât averea unuia ar 
merge fără drept să înbogățească punga unui altuia 
de cât acelui ce au produs'0. Ambele aceste 'inde-
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letniciri, de şi foarte folositoare, nu pot fi privite ca 

agenti producători, intru cât nu fac de cât a re- 

statornici in starea lor normală puterile producă- 

toare, dară prin ei înșii nu produc nimic. 

Am ţinut a arăta deosebirea între rolul agricul- 

torului și acel al funcţionarului și profesionistului li- 

beral, pentru a indreptăţi conclusiunea ce vroim să 

o tragem din o asemine stare de lucruri: aceea că 

agricultorul este in ţara noastră singura clasă pro- 

ducătoare de Logăţie, și că celelalte două numai cât 

consumă, cară nu produc. 

Să vedem acuma dacă agricultorul este in slare 

să producă atâta cât îi trebue, întăi pentru susține- 

rea propriei sale vieţi, apoi pentru acea a vieței 

claselor neproduciăloare. 

Agricultura este o îndeletnicire grea, poate cea 

care recompensează mai puţin. silințele puse pentru 

exploatarea ci. Cât munceşte agricultorul pănă își 

vede ogorul seu arat, grăpat, semănat, prășit, sece- 

rat. şi recolta șa strînsă, treerată, vînturată ! 

Dacă vre-un om câştigă pânea cu sudoarea frun- 

ței sale, apoi de sigur acesta este agricultorul. Și 

cu toate aceste. ce rar mulțămește natura ostenelele 

sale cu dărnicie! Când se face grâu, nu se face po- 
puşoi, și vice-versa. "Timpul favorabil unuia strică 

celuia-lalt, și ast-fel agricultorul se vede in tot-dea- 

una expus la pierderi, pentru că nu singur el de- 

termină resultatele producţiunei, precum o face me- 

soriașul, ci și cerul intră in socoteală, și cerul a-
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desa e inșălător. De aici vom deduce o urmare ne- 
apărată : Aici an popor nu muncește așa de greu ca 
acel român şi nici-unul nu scoate așa de puţin din 
ostenelele sale. | | 

Puterea de producţiune a unei ţeri se măsoară de. 
obicciu după exportul său, fiind că aceasta infăţo- . 
șază prisosul - producțiunei peste trebuințele țerei. 

Fără a indrăsni macar să asemănim ţara noas- 
tră cu Belgia san Sviţera, cari de şi n'au o popo- 
raţie mai mare de cât. Romania (a Sviţerei este chiar 
pe jumatate mai mică), lotuși cita exportului lor se 
calculează cu miliarde și nu cu milioane; dar chiar. 
asemănând'o cu ţerile cele-lalte mici din Europa, 
ea nu poale nici intrun caz sta faţă cu dinsele. Aşa 
Svedia, care numără o poporaţie de 4,114,000 oa- 
meni, exporlează pe an de 500,000,000 de fe; apoi 
chiar Norvegia, Danemarka, Wiirtembergul, Badenul 
a câror poporaţie e mai mică de 2,000,000 sullete,. 
exportează pentru o cilii aproape egală cu acea a 

țerei noastre. | | 
„Puterea productivă a țerei noastre este deci ceu 

mai mică din toată Eu 'opa, și cu această putere pro- 
ductivă” atât de mică trebue să intreţină pe fie-care 
au o armată tot: mai mare de funcționari şi de pro- 
“esionişti-liberali care sporesc pe fie-care zi, pe când 
puterile productive ale țerei rămân aceleași sau chiar 
scad văzind cu ochii. 

Întâiul vesultat cel constatăm asupra ferei noustre 
este deci neajunsul producțiunei.



"70 STUDII ECONOMICE. 

XXIII. Lipsa spiritului de economie. 

Al doile resultat. la care ajungem cercetând 'sta- 

rea economică a țerei noastre este: Societatea și gu- 

cernul, expresia ei, nu se ocupă de loc cu interesele 

economice ale ferei. Căci să nu ne inșelăm, să nu 

credem că numai la noi in ţară ar da de greș le- 

gea universală că guvernul unei ţeri este represen- 

tantul cel. mai inalt al societăţii. , 

Ce face societatea noastră? Cheltueşte mult și 
“produce pulin și tot aşa urmează şi guvernul care 

pe fie-care an sporește in budget cheltuelele, fără a 

se gândi la mijlocul de a spori veniturile. 

Cum sau ruinat boerimea la noi? Intocmai. în 

acelaş mod, creăndu'şi nevoi pe care vroia să le 

mulțumească cu ori-ce preţ, cu toate că îi lipsea 

mijloacele pentru aceasta; ducânduse in Paris și 

vroind acolo să sparie pe Franceji cu cheltuelele 

lor, când veniturile le erau de abia indestulătoare 
„pentru a băi in țara lor. rau barbari în produe- 

fine și cicilisuți în cheltueli; de aceea se duseră 

cu toții de ripă. 

Şi statul nosum astăzi urmează intocmai aceeași 

cale: cheltuește ca un stat civilizat, intreținănd -o 

mulțime de lucruri “de .lux de care sar putea lipsi; 

și producerea pe care basează cheltuelele sale nu 

este cun mult superioară acelei unui popor barbar! 

Avem averea: Zuluilor şi vroim să trăim ca Engle- 

jii. Aceasta nu merge! Si de aceca și vedem faptul 

cel insemnat că toate guvernele la noi sunt nevoile
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„să recurgă la aceleași mijloace pentru a-și procura 

bani: fac imprumuturi, sau vând averile statului. 

Și nu că noi acusăm.pe cine-va pentru această 
imprejurare. Numai cei ce nu înțeleg lucrurile atri- 

bue persoanelor fuptele aduse cu necesitate de impre- 

Jurări. Noi cereetăm, căutăm să explicăm lucrurile 

şi nu invinovăţim, dară deplângem o stare de lu- 

cruri prin care vedem ca prin o ochiană apropiin- 

duse ruina noastră. Mai bine de cât ne-am acuza, 
unii pe alţii, am: uni puterile noastre pentru inde- 
părtarea răului ce devine pe fie-care zi mai ame- 
nințător. 

Faptul alins aici este insă prea interesant pentru 

ca să lrecem peste dinsul fără oare-care alte obser- 

vațiuni. 

Am spus mai sus că cheltuim, atât ca stat cât 
și ca privaţi, mai mult de cât producem. Aceasta 
provine din lipsa spiritului de economie. Acest spirit 
ar trebui introdus in familiile noastre cu ori “ce preţ. 
Din nenorocire el nu se produce in societate în urma 
unor predici sau scrieri. Este din acele ce decurg 
din moravuri și asupra căruia singur exemplul viu 

„poate acea o înriurire. Familiile, insă, in care el 
este realiza, sunt așa de puţin numeroase și cen- 
teele, din care el ar putea să radieze, sunt așa de 
rari, incât. nu trebue să ne mirăm dacă '] vedem 
mai cu totul lipsind din societatea noastră, 

Nu e vorbă, multe familii la noi, ba chiar marea 
„lore majoritate trăcsc în un mod ceonom. Dar aceasta
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nu din spirit de econoniie, ci fiind că nau mai mult 

de unde cheltui: a trăi in mod econom, când ești 

sărac, nu este insă nici un merit: căci nevoea 1e 

face ast-fel şi nu tendințele de care eşti inzestrat. 
Mevitul ur fi acolo de « trăi cu economie când dis- 

pui de mijloace, când ai un prisos peste trebuință, 

pe care in loc deal cheltui în mulțumirea unor 

trebuinţi de lux, Tai aduna para cătră para, până 

ai produce din el un nou isvor de imbogăţire. 

Spiritul de economie in acest ințeles, nu ne sfiim 
a susține că, lipsește cu totul. Noi, când avem în 
pungă doi franci peste trehuința de toate zilele, gă- 

sim îndată mijlocul de ati cheltui, ne punem in tră- 

sură și mergem la primblare, sau îi asvirlim pentru 

lucrurile cele mai netrebuincioase. Evreul, care stă 

lângă noi şi pe care Pam putea imita in deprinde- 

rile sale de bine, îi stringe, cumpără câte-va oca 

de mere mai mult de cât ieri,câștigă câţi-va bani, 
pe care adunându-i pe fie-ce zi, ajunge în sfirșit 

ași face un capitalaş cu care: intreprinde o ne- 

gulitorie, mai lucrativă și așa mai departe pănă cel 

vezi devenit bancher din telal ce era mai înainte, 

sau antreprenor din vânzetor de haine vechi. Noi 

din contra din oameni cu moșii de veci ajungem să 
cerșelorim la ușile aseminilor noștri, sau să ne in- 

dreptăm. cătră izvorul col nesecat al traiului popo- 

vului nostru, budgetul statului. 

Cum au făcut Evreii averile lor cele insemnate? 

Le-au produs ei prin un comerţ, sau prin 0 industrie
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insemnală, aducindu-le în pungile lor din țerile stre- 

ine? De loc. Ei le-au mutai din buzunarul nostru 

cel spart in al lor cel prea bine cusut, le-au câş- 

tigat. prin spiritul de economie de la niște oameni 

“văsipitori. Ceea ce ne omoară pe noi este că ne 
gândim numai la modul de a cheltui şi nu la acel 
de a agonisi, şi cât timp va predomni acest spirit. 

in societatea noastră, și guvernul va urma calea ră- 

țăcită de până acum, acea de a cheltui tot mai mull 
pe fie-care an, fără a se gândi la modul de a face 

să sporească veniturile statului din care să se facă 

acele cheltueli. ” 

Ce-i drept, noi ne despăgubim de această lince- 

zală economică prin o activitate bolnăvicioasă pe 

tărâmul politie, cărui corespunde in viața privată 

activitatea neproductivă a jocului. Nici-un popor nu 

se joacă aşa de mult. ca al nostru, şi de atceca nici 
un popor nu produce mai puţin. Ca să aibă cine-va 

o idee despre limpul preţios perdut cu jocul, nare 

de cât să viziteze provincia la noi pentru a videa 

ce timp se pierde cu jocul de cărţi pe lângă ruina 

p> care o introduce atit în punga celui ce pierde 

cât și in acea a celui ce câștigă (acest din urmă 
prin nepăsarea cu care cheltueşte bani ce nu sunt 

căștigați cu sudoarea muncei). 

Ast-fel noi jucându-ne in afacerile publice—căci 

„politica nu este de cât un joc cel puţin in privința 

neproductivităței sale—-jucându-ne acasă, cum vroim 

să producem avuţii cari nu resar de cât din activi=
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talea cea mai serioasă. S'ar putea obiecta că ce ne 
pasă dacă se ruinează o clasă de oameni. Av erea 
rămâne tot in fară, trece numai cât in alte mâni. 
Aşa ar fi dacă, averile noastre ar rămână tot la o 
clasă din poporul nostru, am avă de inregistrat nu- 
mai cât un fapt social; dar ele tree in mânile străi- 
nilor și această strămutare a centrului de: greutate 
economie ia proporţiunile unui pericol național. 

Nu putem caracteriza mai bine activitatea noas- 
iră cheltuită în indeletniciri neproducetive, asemă- 
nată ca acea a Evreilor intrebuințată toată in pro- 

- duceri de valori, de cât: cu următorul cuvânt de 
spirit al unui Dbătrin bancher Evreu: „oi facem 
economie, d-voastră faceți politică și împreună fu- 
ce economie politică.“ Aceste cuvinte spuse in 
glumă conţin adevărul cel mai serios care ar trebui 
să- pună pe gânduri pe ori-ce Român co și iubeşte 
țara, căci în zadar vom ave noi drepturile politice 
in țara noastră, dacă economie vom fi robii slrei- 
nului, 

XXIII. Direcţiunea generală a spi- 
ritului. - 

Societăţile moderne s'au convins pe incelul de un 
adevăr foarie însemnat, anume că pentru a putea fi 
cizilizat twebue inainte de toate să fii: bogat: cici 
civilizaţie și sărăcie sunt dou noțiuni contrazi- 
cătoare.
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Acest adevăr au devenit maxima conducătoare a 

tuturor statelor ce tind a trăi in concertul naţiu- 

nilor civilizate, și numai popoarele barbare ale A- 

siei și Africei se mulţumesc a trăi de astăzi pină 
mâne fără a ingriji de viitorul lor, fără a. căuta să 

deschidă necontenit nouă izvoare de bogății. 

Noi Românii de și suntem puși prin aşezarea 

noastră geografică in apropierea naţiunilor civili- 

sate, de și prin formele adoptate pentru viaţa noastră 

am voit să imităm popoarele civilizate, nu ne gândim 

de loc a introduce la noi şi condițiunea civilizațiu- 

nei, adecă bogăţia. Rămânem in privința producțiu- 

nei averilor tot in slarea strămoşilor, şi vroim să con- 

curăm prin formele vieţei noastre cu popoarele apusului. 

Am introdus la noi sistemul representaliv și am 

dat colegiului al III-le un număr de depulaţi mult 

mai mare de cât. colegiul 1 şi al Il-le, şi când 

căulăm unde esistă acest adevărat colegiu al IIl-le 

nu "| găsim nicăirea. In Belgia cl este reprezentat 

prin comercianți și industriași în marea lui majori- 

tate; la noi prin funcționari și pensionari! Am 

creat universităţi, ba incă dou& in loe de una și 

plătim profesori cu lefi pe cari în alte ţări le-au 

scriitorii din cancelarii. Pe fie care an ne dăm 

mare osteneală a inființa școli primare și plătim 

profesori cu lefi de argaţi, afară de localul scoalei 

care samănă mai mult cu o şură, afară de lipsa 

„totală de instrumente necesare invătămîntului. - Ce- 
rem de la magistrați să fie integri și invățați și
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plătim ca pe, funcționarii cei mai de vind. Ne 
vărsăm sîngele pentru a dobindi independența, dar 

„cu ce să susţinem nevoile cele nouă născute din 
frebuința unei armate mai numero oase, unei repre- 
sentațiuni” in străinătate și în țară, așa ca să co- 
respundă cu noua noastră posiţiune ? 

Vedem deci că din toate părțile se cer bani 
și ear. bani și n'avem de unde a-i lua; pentru, 
că agricultura noasiră cea atit de proastă! și de 
primilivă, este cu neputinţă de a produce ea sin- 
gură alila cât e de nevoe statului și societăței ca 
să trăim întwun mod civilizat; pentru că nu ne 
ingrijim a. deschide țărei nouă izvoare de inavu- 
țire; pentru că palronăm tot ocupaţiunile nNepro- 
ductive; pentru că sistemul nostru de înv ământ nu 
tinde de cât a inzestra țara cu agenţi consumatori, 
in loc de unelte de producțiuni; pentru că, întrun 
cuvânt, îndreptarea generală a spirilului nostru nu 
este călră producţie ci cătră ocupaliunile ce nu urdue 
nici-un spor în av uția ţerei. 

Așa nu ne vom sfii a spune de o mie de ori, nu 
merge 0 fară și asa nu se conduce un popor. Căci 
lupta cea mai cumplită astăzi nu se pelrece pe tărimu 
militar ci pe acel economie, și acel mai pulernie pe 
acest tărim va fi întăiul în lume, pe când cel slab va 
rămâne in I0t-deauna coada, risul şi baljocura tuturor. 
Care ar îi mijlocul de indreptare ? Nu poate fi altul 
de cât prelucrarea opiniei publice prin scris și 
ziare ast-fel ca ca să se pătrundă de acest adevăr,
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şi din fericire se poate vedea in timpurile din urmă 

un inceput de indreptare. 

XXIY. Mijlocul de indreptare în 
agricultură. 

Agricultura va remânea in ori-ce caz indeletni- 

cirea cea mai productivă a poporului nostru: de a- 

cea ingrijirea cea d'intăiu trebue să fie pentru în- 
dreptarea sa. 

Cea intăi necesitate este zariarea culturei şi în- 
mulţirea ocupaţiilor agricole, ast-fel că 'dacă una 

ar da greș, agricultorul să se poată despăgubi din 

cecalaltă ; căci am văzut că cultivatorii noştri se in- 

deletnicese mai exclusiv cu exploatarea grăului şi 

a popușoiului; așa cartofele sunt mai cu totul pă- 

răsite și suntem nevoiţi a importa cartofe din Bu- 
covina. Cânepa este de asemine cu totul ncingri- 
jită, ce e drept din pricipină că fringhiile, nefăcân- 
du-se la noi în țară, nici nare pentru ce să fie cul- 
tivată. "Tutunul și viile am arătat că au fost ruinate . 
prin nechibzuința taxelor impuse asupra acestor două 
ramuri de cultură, Apoi ocupaţiunile lăturalnice 

ale agriculturei, precum cultura albinelor, a vermi- 

lor de matasă, sunt mai cu desăvârșire părăsite. 

Dacă culturele ar fi mai variate, s'ar impărţi şan- 
sele de câștig asupra unui număr mai mare de pro- , 

duete și dacă unul sau două ar da greș, sar despă- 
-gubi asupra celorlalte. Dacă nu sar face grău sau
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popușoi, sar face cânipă, tutun, vin, cartofe, și a- 
gricultorul, dacă n'ar câștiga, cel puţin nu s'ar ruina. 
Apoi dacă lingă fie-ce casă ar fi câți-va pomi ro- 
ditori şi anume de cei hultuiți cari să producă 
fructe alese vara, ar pierde țăranul ceva prin a- 
ceasta ? și cu toate aceste ce puţină muncă cere un 
pom: plantatul, hultuitul și puţină ingrijire ca să nu'l 
inece buruiana cât e mic, şi să nul roadă .vilele, 
ceea ce se poate foarte ușor păzi incunjurându'l cu 
niște spini *). Variarea culturei are apoi incă şi 
alte foloase. Nu suge piimântul in aceleași pături 
in tot anul. | 

Variarea culturei cuprinde insă în sine și creş- 
terea vitelor. In ce stare se allă creșterea acestora 
am arălato mai sus. Să ni se arăte o singură in- 
cercare de a imbunătăţi rasele. Sar pulea foarte 
ușor aclimata la noi rasele de oi engleze și fran- 
ceze de nord, dacă nu merinoşii de Spania cari cer 
o climă mai caldă. | 

Unde sunt. astăzi caii buni Moldovinești cari e- 
rau căutaţi altă dată pănă in Constantinopole pa- 

3%). Câţi-va duzi (aguzi) apoi ar inlesni creşterea. vermilor 
de mătasă care nu cer carăşi decât o ingrijive foarte 
puţin perzătoare de timp. In loc de aceasia, ce 
vedem in jurul locuinţei săleanului ?_pustiu și iar 
pustiu. Nici o ingrijire măcar de a avea un gard, 
un ocol, un coteţ, iar casa lui miserabilă stă intro 
incunjurime și mai miserabilă care te face să plângi 
soarta unei țeri atât de bogate prin natură şi atât de 
săracă prin locuitorii ei. (Ion Toneseu).
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tria cailor arabi? Pretutindene cea mai deplină ne- 
ingrijire de vite și silințele toate indreptate asupra 
producerei  grăului și a popuşoiului ca . singurele 

„isvoare de inavuţire. Lăptăriile la noi sunt cu to- 
tal deciăzule și ca dovadă cea mai bună este că din- 
coace de Milcov untul cel ales se aduce din Buco- 
vina. Produelele vitelor altele de cât carnea sunt 
din cele mai proaste. Lâna e de o calitate aşa de 
grosolană în cât nu se poate face din ea nici o țe- 
sătură ceva mai fină; laptele e în câtime de tot 
mică ; untul, brânza și. smântâria proaste, prin faptul 
că conțin puţină grăsime; toate aceste numai și nu- 
mai din cauză că imbunătăţirea raselor e cu totul 
neingrijită. 

Nu mai puţin de folos ar fi pentru agricultorii 
noștri restrângerea culturei. In loc de a se cultiva 
mii de fălci in un mod cu totul prost, sar cultiva 
numai sute, dar ast-fel în cât producerea lor să fie 
mai imbelșugată de cât acea a miilor, Nare de 
cât să observe cine-va cum se ară la noi pentru a 
videa ce puţină îngrijire se dă unei culturi rațio- 
nale. Pământul este in cele mai multe locuri nu- 
mai rupt, nu e arat; de îngrășat nici vorbă nu e, 
și cultivatorii dorind să seoată pe fie-care an cât 
se poate mai multe producte din pământul lor, nu-l 
lasă mai de loc să se odihnească pentru ca să prin- - 
dă putere măcar lăsat fiind ca pârloagă sai ca bă- 
tătură. Această intindere exagerată a culturei a- 
duce insă după șine mai multe rele: întăi sacrifică |
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calitatea cantităţii, se cultivă mult dar prost in loc 
a se cultiva puţin și bine: cultura multă și bună 
nu se poate face de cât in o țară unde populaţia 

este numeroasă şi nu la noi unde populația e a- 

tât de rară. Apoi productele scoase din o cultură 

proastă nu pot fi de cât proaste, căci precum cauza 

așa și efectul. (irăinele noastre sunt cele mai uşoare 

„din lume, din cauză că sunt scoase din un pământ 

istovit de puteri. De pe piața Amsterdamului ele 
au fost cu totul excluse din această princină: şi în cu- 

“ rând ne vom videa excluși și de pe alle pieţe al6 
Europei și atunci nu șlim zeu ce vom mai face, când 
singura producțiune a țărei nu va mai găsi nici O 

venzare. Al treile cultura prea intinsă a cerealelor 
pe de-o parle a ruinat pădurile, pe de alta au restrins 

cu totul pășunele. 

Pădurile au fost tăete fiind că mai intâi produceau 
de-o-dată un venit insemnat bun de cheltuit cu luxul, 
cărţile și călătoriile, apoi spre a intinde necontenil 
locurile pentru arătură. Păşunile au fost mieşu- 
rate din aceași cauză și au pricinuit o impuţinare 
insemnată in numerul vitelor. Este insă de obser- 
vat că o țară agricolă nu poate prospera de cât atunci 
când posedă numărul cel mai mare de vite posibil, din 
cauză că vilele sunt cele ce lucrează și ingrașă câmpul. 

In sfirșit ca al treile mijloe pentru îmbunătaţi- 
rea agriculturii noastre am propune pe -fecţionarea 
metoadelor de cultură. 

Agricultură au ajuns in zilele noastre o știință
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şi incă una din cele mai grele. Numai. noi singuri 

mai credem că este o afacere de simplă rutină. 

Fiind insă că imbunătăţirea metoadelor trebue să - 
pornească de la cei mai inteligenţi și fiind că pen- 

tru rușinea noastră, trebue să mărturisim că agri- 

cultori inteligenți mai că nu întâlnim în lara noas- 
tră, apoi trebue ca statul să lucreze prin scoli la 

crearea unei asemine clasă de oameni instituind nu- 

meroase scoli de agricultură prin districte şi pentru 

formarea profesorilor la acele scoli, să se crecze o 
şcoală centrală de agricultură cu profesori aduși 
din străinătate care să incerce a aplica țerei noa- 

stre acele metoade perfecționate ce s'ar putea potrivi 
cu starea ei economică, financiară și cu calităţile 
și disposiţiile locuitorilor ei. 

Prin urmare în privința agriculturei avem de 0b- 

servat lrei regule 'abzolute dacă voim so videm 

scoasă din deciiderea in care se allă: variarea cul- 
turei, vestrîugerea sa și imbunătățirea  metoadelo.i 

„întrebuințate. 

XXV. Desvoitarea industrială. — Minele. 

“Industria in adevăratul ințeles al cuvântului, a-. 

dacă producerea de obicete fabricate peste trebu- 
ințele liiuntrice și care să poată fi exportate, nu €- 
sistă de loc la noi in țară. Nu numai atâta, dar cele 
mai multe din obiectele fabricate se introduc din 

6
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străinătate și anume nu numai obiecte de lux ci și 
de întăia necesitate, precum sumane, frânghii, obiecte 
de încălțăminte, unelte şi altele. 
Apoi, chiar industriile acele mici, fără de care nu 

poate lrăi nici un popor, fie chiar și cel mai necult, 
nu sunt representate in țara noastră de cât. de străini, 
pe când naţionalii se indreaptă mai cu loţi, fie că- 
iră agricultură, fie călră budgetul Statului. 

Desvoliarea industriei noastre trebue să se facă 
deci in două direcțiuni: mai intăi in privirea pro- ductelor import ate, in sensul acela ca ele să fie pe cât se poale produse in țară— industria mare, apoi ca Românii să so dedee și ci la indeletniciri indus- triale—industria mică. 

In privirea industriei mari, in întâiul loc avem de propus ca mijloc de desvoltare: exploatarea mi- nelor. E 
Dacă fara noastră e menilă, prin faptul că au ră mas așa dei inapoiată, a produce numai obiecte Dr ule, încai să le producă pe toate acele cu cari natura au înzestrat pământul seu, și să nu se miirgincascăi nu- mai la stoarcerea fortilităgii sale. 
Minele se deschid de obiceiu in locurile cele mai muntoase, cele mai puțin potrivite pentru cultură, ast-lel că, in loc de a eslrage viaţa noastră numai din pământul roditor, am pune la, contribuţii răpile și munţii cei mai neumblaţi spre iniveținerea ei. Productele minelor sunt apoi tot așa de necesare lumci ca și cerealele, și, precum naţiunile industriale
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ale apusului sunt nevoile să cumpere de la noi griu 
și popușoiu, ast-fel vor fi silite a se aprovisiona cu 
productele: minelor noastre, de indată ce vor fi de 
o calitate bună și produse in condițiuni ast-fel ca 

“să poată fi vândute cu prețuri efline. 'Tarifurile ce 
Sar pulea impune asupra cearealelor de cătră țe- 
rile apusului ar putea cel mult să fie menite a Pro- 
tegui intru ' cât-va agriculiuva acelor siate, precum 
vedem d. e. că este vorba acum a se face in Franţia; 
dar nici-o-dată nu se va pulea ca ele să ice carac- 
terul unei opriti de a importa asemine materii, pre- 
cum se face une-ori cu produeiele industriale, (în Ru- 
sia spre exemplu), pentru că cerealele sunt necesare 
pentru viața locuitorilor, și a se opri importul lor 
ar insemna a se jerifi o parte din populația acelei 
|&ri unei peiri sigure. 

Mai în acecaşi condițiune sunt și produelele mi 
niere, căci daci ele nu susțin viața oamenilor, ele 
sprijin pe acea a industriei, din care trăese cei mai 

| malţi locuitori. 
Prin urmare am avea și pentru productele mine- 

lor noastre un deschis tot așa de sigur ca și. pen- 
Iru acele a le ogoarelor noastre. | 

După prea puţinele cercetări geologice ce s'a fiicut 
in țara noastră se vede că munții noștri sunt bogaţi 
in mine. Așa la Broșteni pe Bistriţa sunt puternice 
straturi de fer. Riimiişiţile băilor vechi ne arată, o- 
dată cu locurile în cari am putea găsi și astăzi me- 
tale și minerale, că străbunii noştrii știeau mai bine
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de cât noi (cei civilizaţi?) a se folosi din pămen- 

tul lor..Dar spre a se alla unde sar putea deschide 

“mine, ar trebui studii cu mult mai serioase făcute 

de ingineri plătiți de Stat, căci privaţii nu dispun 

“de atâtea mijloace pentru a cheltui adese ori în za- 

dar sume insemnate, cu atâta mai mult că nu le 

putem cere ca ei să facă cerceliri aiure de cât pe 

moșiile lor, fie care; căci niminea nu'și cheltueşte 

banii sei in folosul altora. Siatul insă este dator. să, 

o facă, pentru că chestiunea minelor este de interes 
public. 

Deci, întia condiţiune de împlinit ar fi cercetările 
geologice. 

O dată, aceste intreprinse rămâne să videm cum 

am pulea * determina capitaliștii streini să'şi intre- 

buinţeze averile lor la deschiderea de mine in Bo- 

mânia. Căci capitaliștii indigeni sunt puţini la nu- 

mer şi pe acestia nu i-am puica hotări să se apuce 

"de un soiu de speculație pentru care le lipsesc şi 

cunoștințele și curajul. Apoi la exploatarea rațională 

a unci mine se cer capitaluri insemnate. Pentru a- 

ceasla ar trebui de sigur să le procurăm oare-cari 

foloase; precum nişte concesiuni cu eari exploatarea 

minelor să stee in legătură. Sta înfățoșat în 1873 

după cât ne amintim o companie Belgiană care ceruse 

concesiunea construirei unei flotile pe Dunărea și 

Marea Neagră in condiţiunile cele mai avantajoase, 

cerând asigurarea, unui venil numai de 600,000 fe. 

pe an (noi care plătim 50 milioane fe. aproape pen-
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tru datoria publică), și cu condiţia expresă de a des- 

chide mine in ţară la noi; nui sa dat insă nici 

o ascultare. 

Unor asemine ocasiuni, in care stroinii singuri vin 

şi ne roagă să ne imbogăţească, noi le dăm cu pi- 

ciorul şi apoi ne lăudăm că avem cameră şi senat, 

-că avem presă liberă, că avem drepturi de intruniri 

și de discuţiuni ! , 

Da! toate aceste bunuri nepretuit le avem; ce 

facem insă cu dinsele ? dacă nu le intrebuințăm pen- 

ru a găsi mijloacele cele: mai potrivite spre imbo- 

gățirea ferei. Dacă toată această liberlale este in- 

trebuințată numai pentru a ne insulta şi batjocori 

unii pe altii în loc de a trage din ca luminele ne- 

cesare pentru propășirea noastră. Dacă vom urma 

tot așa, mă tem să nu vină zioa în care vom blăs- 

tăma cu amărăciune o libertate atât de stearpă in 

vesultatele sale. . 

Ar trebui apoi să se facă o legea minelor din 

cele mai avantanioase pentru intreprinzetori. Să li 

se conceadă, de exemplu, exploatarea in folosul lor 

" exclusiv pe 10 sau 20 ani şi aceasta, impuntnduse - 

proprietarilor această indatorire, printrun soiu de 

dizposilie de expropriare știind bine că, după ce se 

vor intemeia minele, pe urmă li se vor putea im- 

pune atât de proprietari cât: și de guvern condiții 

de arendă şi de taxă de cari dacă nu se va folosi o 

generaţie, se . vor îmbogăli toate celelalte. De ase- 

mene pentru acelaş timp intreprinzetorii ar trebui
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sculiți la ori ce dări și taxe fie a statului fie comu- 
nale, pentru a face ast-fel ca, intreprinderea exploa- 
tărei minelor in țara noastră fiind ceva foarte lu- 
craliv, să se găsească cât mai mulți amatori de a . 
pune capitalurile lor in dexchiderea de mine, 

Pe lângă aceste insă mai sunt de nevoe și alte 
mâsuri : facerea de drumuri și șosele bune pe lângă 
locurile acele în cari cercelările geologice vor des- 
coperi urme de metale sau minerale, pentru a se 
putea pune in comunicaţie ușoară cu restul țerei, 
ceea ce este necesar alât pentru iranzporlul mate- 
vialului minei cât și pentru aprovisionarea Ierăto- 
rilor de la mini cu cele necesare traiului, 

Crearea unei scoli de mine din care să easă con- 
ducători și contra-maisti pentru lucrările minei. 

Cât despre leamă că minele să nu detragă locui- 
torii de la munca câmpului, lucru de care mai ales 
se lem proprietarii, pentru aceasta se va putea. im- 
pedica prin colonizarea ferei cu populaţii de ginta, 
latină, ceca ce este cu atât mai necesar cu cât lu- 
crătorii cci dintâi pentru mine, mai nu-i pulem găsi 
in țară la noi, 

| 

XXXVI. Colonisarea României. 

Economistul englez Malthus a căulat să dovedească 
că sporirea populației mergind mult mai repere cât 
acea a mijloacelor de nulrire, ar fi in interesul [i6-
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cărui stat de a restringe pe cât se poate inmulţirea 

locuilorilor pentru ca ei sănu se grămădească mai 

mulți de cât pot incăpea la >banchetul natureic. 

Totuşi experiența de fie-care di dovedeşte că alât 

urmarea practică cât şi principiul lui Malthus, din 

care e scoasă, sunt. neexacle, că tocmai acele stalie 

sunt. mai civilisate, acele se bucură de o bună stare 

mai deosebilă in care populația e mai deasă. Sen- 

țelege că este o măsură in toate și că prin urmare 
şi populaţia prea numeroasă ar pulea deveni un. 

pericol peniru un stat, şi anume alunci când mul- 

țimea acesteia ar covârși mijloacele intreţinerei. De 

„0 cum dată insă constatăm că o sporire a popula- 

iei în ferile unde aceasta este rară, departe de a fi 

“un pericol pentru aceu (ară, dupe cum ar resulta 

din teoria lui Malthus, este unul din foloasele cele 

mai mari. Dacă privim la fara noastră, găsim că 

populaţia ci este din cele mai rari: așa in Belgia 

populația mijlociă pe mila patrată este 9,509 de su- 

flete; in Olanda 5,800; in Baden 5,200; în Wiu- 

temberg 5,130 ; în Bavaria 38,500; în Portugalia 

2,400; şi in Romania abia 2,000 %). 

- Singurele stale ce sunt proporţional mai puțin 
populate de cât România sunt. Suedo-Norvegia și 

Rusia din cauza regiunilor intinse nelocuite, pentru 

frivul ce domneşte în ele. 

*). Calculat inaintea anexărei Dobrogei. De atunci incoace 

mijlocia e și mai mică, fiind că populaţia Dobrogei e 

cu mult mai rară,
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România este deci unul din statele cele mai pu- 
țin populate, şi aceasta o simt agricultorii noştri 
când in mod instinctiv sunt porniţi in contra indus= 
Irici si a fabricilor, temenduse că prin aceste ocu- 
paliuni să nu fie detrase mai mulie brațe de la 
munca câmputui. Această teamă este pănă la un 
punt indreptăţită, căci intru cât populația ţerei esto 
în destul de rară, se "nțelege de la sine că Sporirea 
feliului ocupaţiunilor va scădea in mod proporțional 
numărul acelora ce se dedau cu dinsele. 
„Dar acesta nu este singurul pericol ce rezultă din 
vărimea populațiunii. “Tot din această cauză provine 
in mare paite și reaua exploatare a agriculturei noa- 
stre. Braţile fiind vari, pământul este reu culiivat, 
căci pulevile de care dispune tara abia ajung pen- 
tmu a da pământului o pospăială de cultură, dar 
sunt. cu tolul neindestulătoare pentru a căuta și: în- 
griji de densul in modul cum ar trebui. "I ot de a- 
ici provine şi ingrămădirea ocupaţiunilor celor mai 
deosebile pe acelas indivir: Asa videm la noi in țară 
avocaţi ce sun! in acelaș timp arendași de moșii, 
profesori ce sunt și judecători, și adese ori una și 

"aceeași persoană inta” unește frei sau patru ocupa- 
țiuni deosebite. Lipsa de brațe face ca populaţia 

“noastră nu se dodă la indeletniciri felurile, ci se o- 
cupă mai loți cu aceeasi treabă: agricultori, profe- 
sioniști liberali, funcţionari ȘI comercianți, (acești din 
urmă streini). 

De aici apoi carăși rezultă lipsa vielei celei ac-
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live ce rezultă din: lucrări deosebile, a căldurei ce 

se desvoliă din frecarea elementelor şi care lipsește 

din corpul socielăței noastre. Dacă populația ar fi 

mai numeroasă, ar trebui numai de cât să se in- 

dreple spre alte indelelniciri pentru a găsi ast-fel o 

muncă resplătită şi un traiu mai uşor, în cât ches- 

tiunea înmulţirei populației interesază in gradul cel 
mai mare chiar desvoltarea industrială. 

E vorba acum de unde putem noi aștepta o spo- 

rire a populaţii? De la immulțirea ei prin nașteri. 

Aceasta nu o putem face. Statistica ţerei noastre 

dov edeşte că populaţia scade mai curind de cât creşte, - 

afară de acea jidovească care se immulțește intrun 

mod fabulos; in casurile cele mai favGrabile ea stă 

pe loc. Aceasta provine din mai multe cause, din- 

tre care cea. de căpilenie este reaua slare a po- 

pulaţiei agricole. Prin urmare ca în intreaga noastră 

viață, aşa trebue şi aice să ne gândim la un mod 

măestrit de a inlocui procedarea firească și regulată 

a naturei. Aceasla este colonisarea. 

Reposatul Marțian, singurul spivit adevărat. econo- 

mic ce la avut țara noastră de la inceputul vieței 

sale ca stat autonom, a combătut. din toate puterile 

sale- colonizarea. țerei, dar argumentele sale erau in- 

dreptate in potriva colonisărei țerci cu Germani și 

de sigur. cu tot cuvântul. FI arată că Germanii fi- 

ind mai culti de cât Românii, de o rasă deosebită, 

de religiune asemine deoschită, susținuți prin niște 

State ce șau pus de maximă politică germanisarea
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Orientului, ci ar deveni un element foarte periculos 
pentru ferile române, introducând în sinul lor un 
factor disolvant al naţionalităţii noastre, formând in 
statul nostru un “adevărat. nou stat și inlesnind ne- 
contenit. poporului german, amestecul lui in intersele 
noastre sub pretexiul de a apăra pe acel al conna- 
ționalilor lor. 

Din fericire pentru noi Românii, (iermanii nu sunt 
singurul popor apusan colonizator. Pe lingă ci mai 
sunt, Jfalieuii care de câl-va timp dau contigente 
foarte puternice la emigrațiunile exira-curopenc. Dacă 
sar intoarce oare spre homânia un curent al a- 
cestei emigrațiuni, oare am suferi noi in ceva? Noi 
credem din “contra că am lvage folonsele cele mai 
mari. 

Constiluţia noastră primește colonizarea cu po- 
poarele de aceeaşi gintă cu noi; prin urmare nu se 
opune la o colonizare a jerei cu Ilalieni. Ea opreşte 
numai cât. colonizarea cu națiuni de gintă străină, 
nu cu națiuni străine in genere. Apoi Italienii de și 
sunt o națiune sirăină nu este mai puţin adevărat 
că sunt de aceeași gintă cu noi, prin urmare colo- 
nizarea ferei noastre cu Ialieni nu este oprită prin 
consliluția noastră. 

Italienii (înțelegem pe acei din Lombardia) *) 
*). Incerearea făcută de d-nu Dim. Anahel din lași, care 

au adus vr'o'100 familii de Italieni și i-au așezat po, 
moșia sa Comeştii, au eșit reu, pentru că d-sa adresân- 
duse către un întreprinzător de colonizări, acesta, i-au 
procurat familii de lazzaroni. “



  

  

STUDII ECONOMICE. 91 

„sunt. însă sub multe raporturi un popor superior, Fi 
sunt foarte activi și intreprinzetori in cât in această 
privite ar putea foarte bine să fie opuși Eyreilor 
ca un element de combatere a acestora, Ei sunt 
apoi foarte economi, nu sunt de loc dedaţi pati- 
mii beţici, in cât în această privire ar pulea sluji 
de model pentru indigenii noștri. Pe lângă “aceste 
însuşiri ale caracterului ei mai au şi altele ale spi- 
ritului si deprinderilor nu mai puțin prețioase. Ei 
suni, foarte inteligenţi și se pricep minunat la toate 
mesteşugurile. Ei au un simţ artislie și estetic foarte 
desvălit in cât ori ee lucrare esă din mânile lor 
aro un gust deoschit, şi astfel ar da lucrători e- 
minenţi d. e. la o fabrică de sticliii. Aogricullorii 
lor nau păreche in loată lumea și aceştia prin o 
cullivare rațională a pământului, făcută alăturea cu 
țeranul nostru, ar inșulla şi acestuia gustul “de a 
cultiva pământul lui alt-fel de cum a licut'o pănă 
acuma. | | 

Rasa Italiană este apoi foarte aproprială de cea 
română și cu tontă deosebirea de religiune credem 
că sar contopi cu timpul intrun singur popor; cel 
puțin atita e sigur că Ialienii ar uita în curend 
limba lor pentru a adopla pe a noastră care nu li se 
va părea așa de străină când va resuna de pe bu- 
leze lor. 

Italia apoi este o fară ce are cu totul alte tendințe 
de cât acele de a italianiza Orientul. Ea n'ar avea 

“deci interesul de a sprijini naționalitatea coloniștilor
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ci, asi-lel ca. aceştia să nu se piardă șiașa am pu- 

tea fără a ne expune la disgraţia acestui stat a im- 

pune .copiilor coloniştilor învățarea limbei românești 

prin care sar grăbi desnaţionalizarea lor și contopi-. 

rea lor cu populația română. E 

Deschiderea de mine, lucrarea mai rațională a pă- 
mântului și intreprinderea de fabrici va necesita nu- 

mai de cât o sporire a populaţiei, o introducere in 

tară de lucrători și meşteri care să se priceapă in 

unele trebi speciale. Aceşti lucrători săi aducem 

pe toți din Italia. 
Mijlocul practic este chiar găsit și ne-a venil. 

iarăși fără stăvuințele noastre. Dl. Enrico Croce a 
propus de mai mult timp colonizarea de-o cam dată 

a Dobrogiei cu Italieni, și anume in nişte condi- 

țiuni de tot bune. Sa oferit acuma să aducă un 

numer de Italicni cu lot personajul necesar unei co- 

lonii precum ingineri, arhitecţi, medici ete. A- 

ceastă propunere a lost insă ca şi ca respinsă, din 

leama de a nu displăcea Rusiei, care nu putea vi- 

dea cu nepăsare întărirea unui element neslavon in 

Dobrogia. 

Ori-care ministru, deputat, om publice sait privat, 

îintiadevăr patriot nu va inceta insă de a reclama 

colonisurea României cu Italieni ca unul din mij- 

loacele cele mai potrivite pentru a eşi din. starea 

desperată in care ne allăm. | 

Rămâne acuma de cercetat, care ar fi modul cel 

mai favorabil pentru colonizare? și anume mai întăi |
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ne intrebăm, dacă privaţii sau statul ar lvebui să 

ice iniţiativa acestei măsuri insemnate. Noi credem . 
că Statul, și eată pentru ce. Mai intăi este cunos- 

„cut că la noi in țară Statul este cel mai mare pro- 
prietar, prin urmare el are interesul cel. mai puter- 

nic la inmulţirea populației. Apoi colonizarea cere 

o mulţime de cheltueli, care numai cât cu greu pot 

fi intreprinse de privaţi; cheltueli de drum şi de 

aşezare a familiilor colonizate. In fine Statul in 

-omnipotența sa legiuitoare asupra averei sale poale 

să dispună de dânsa cum îi va părea mai bine, pe 

când asupra privaţilor n'are un drept de expropriare 

de cât in virtuiea unei despăgubiri adese ori foarle 

urcati. Dacă este deci ca colonizarea ţărei cu Ita- 

lieni să nu rămână ca o incercare zădarnică făcută 

de câţi-va proprietari, ci să devină un sistem gene- . 

ral aplicat ţării intregi spre cel mai mare folos al 

ei, trebue ca Statul să ice iniţiativa, acestei intre- 
prinderi, fiind siguri că privaţii, indată ce vor videa 

resultatele' bine-făcătoare ale acestei măsuri, se vor 
grăbi a o imita. 

Este acuma o altă intrebare: Cum să se aşeze a- 
cele colonii? Să se infiinteze sate nuue italiene ca 

comune a parte, precum sunt satele ungurești din 

ținutul Bacăului? Să se facă cu alte cuvinte așe- 
zări compacte de colonii cari să fie deosebite de re- 

mășițele populaţii? | 
Noi credem că aceasta ar fi o eroare. Din contra 

“suntem de părere a respândi acest element dătător



9 ” STUDII ECONOMICE. 

de viață in toate comunele, in toate cătunele, pen- 
„Wu ca ast-lel țara întreagă să se folosească de pute- 

rile și avântul cel nou adus de el. Mijlocul practice 
pentru a face aceasta ar fi următorul, Anume să 
se aşeze Ilalieni pe locurile acele ce au rămas prin 
comune pustii prin părăsirea lor de proprietarii lor 
sau moariea lor fără moştenitori. Și să nu se creadă 
că aceste locuri sunt puţine. Nici n'avem idee câţi 
oameni la noi își părăsese căminul lor, şi apucă lu- 
mea in cap ducându-se din țară și emigrând pe aiu- 
rea pentru a scăpa de greutăţile. cu care sunt im- 
povoraţi la noi. 

Nici nu avem idee de numărul de oameni morți 
fără moştenitori fiind că toţi copii le-au murit in- 
nainte. Dacă sar face o staliztică a acestor dout 
clase de oameni am rămânea inmărmuriţi dinaintea 
cifrelor ce ni le-ar arta. Ca exemplu putem aduce 
comuna Flămânzii in care sunt peste 600 locuri ră- 
mase goale de la morţi și dispăruţi! ! Se'nțelege de 
la sine că comunele cele prea mici ar trebui excluse 
intru cât nu am putea așeza in ele doue sau trei fa- 
milii de Italieni și. aceasta din motiv mai ales reli- 
gios, Căci aceste puţine familii n'ar putea să intre- 
țină o biserică de ritul lor, ceea ce este absolut ne- 
cesară pentru viața lor morală. In comunele insă 
mari acest mijloc '] credetn tot atât de practice pe cât 
şi de uşor de realizat. Apoi mai este de observat 
că dăm noilor veniți pămănt indestul (partea unui
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sălean), cu care ci star găsi foarte mulțămiţi, căci în 
țara lor au mult mai puţin. 

XXVII. Desvoltarea industriei Mici. 

Industria mică câlă există in țara noastră este 
mai toată in mânile streinilor. Pentru a deschide 
Românilor și alte ramuri de ocupaţie de cât acele 
ale agriculturei , funcţiilor și profesiilor liberale, 
trebue indreptată activitatea lor și asupra indelelni- 
cirilor industviale. - 

Pentru a putea descoperi melodul de intrebuin- 
țat spre a isbuti in această intreprindere, trebue să 
ne dăm sama mai întăi de cauzele ce au adus ruina 
industriei mici in (ara noastră care, nu mai mult de 
cât cu 50 ani mai inainte, era o stare dacă nu in- 
floritoare, cel pulin indestulitoare. | 

Părăsirea  indeletnicirilor industriale. de poporul 
român datează de la regulamentul organic incoace. 
Boerii fiind prin acel regulament. singurii oameni 
protegiaţi in țările române, și pe de altă parte tradi- 
țiunile vechi dând numai lor onoarea și consideraţia, 
ise născu un curent care sporia pe fie-ce zi numărul 
boerilor, desbinând necontenit elemente din clasele 
nierioare ale societăţei pentru a-i inalța la treapta. 
inviduită a priviligiaţilor. Fiul negulilorului, a me- 
seriașului își dețlea toate ostenelele lumei pentru a 
dobândi un titlu de boerie şi se mândrea cu șătră-



e Mititei 

9. - SIUDIL ECONOMICI, 

ria sau cu slugeria, mai mult de cât un postelnic cu 
boeria Iui de sute de ani. Poerii insă, se înţelege 
de la sine, că nu se mai puteau indeletnici fără a 
deroga cu treaba părinţilor lor, ciși caută pânea 
intrând in vre-o cancelarie, bătând la tălpi averea 
adunată de stremoși prin 0 muncă onestă şi pro- 
duetivă, și asi-fel ajungeau niște adevărate. lipitori 

„Sugând necontenit din budgetul statului cu toate că 
sângele acestuia devenea tot mai sărac, mai palid 
și mai lipsit de elemente nutritoare. Veni mai târziu 
reforma intregei noastre vieţi sociale, resturnarea 
boerilor, a privilegiilor și egalitatea civilă și politică 
proclamată ca temelia așezămintelor noastre. Sub 

„această suflare a unei vieţi none ce adica peste Ro- 
mânia, şi dinaintea. căria se risipiră ca negurile la 
lumina, soarelui toate creaţiunile trecutului, trebuia 
insă ca această tendință să imbrace o formă demo-. 
cratică accesibilă tuturor și aceasta fu ştiinţa de 
carte. Ceea ce inainte erau boerii deveniră acuma 
cărturarii, cei ce știeau să, încălcească două buchi pe 
hârtie, să intocmească o jalbă, un referat, și mai 
incoace un proces-verbal sau un raport, 

Am dori insă să nu fim râu ințeleși; să nu se 
creadă că această prețuire a cărței are de motiv con- 
ținutul ideal al. ei: că știința de carte dând de a- 
cuma inainte onorurile Și chiar averea in statul. Ro- * 
mân, se va preţui partea curat intelectuală a știin- 
ței și literaturei. Caxtea_ in ințelesul intrebuințat 
de noi este partea brută a acestei ocupaţii, artă cu
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totul mecanică a scrisului și a cetitului și partea 

cea cu tolul minimă de lucrare intelectuală nece- 

sară pentru a putea da naştere unei concepțiuni de 
cancelarie. 

Cine au dat naştere acestei indreptări a spiritu- 

lui publice cătră ocupaţii neproductive? Respunsul 

este Statul: acesta împărţia boeriile și ademenea pe 
toată lumea a umbla după densele; acesta împiir- 

țește astăzi funcţiile, și creează mijloacele de a se 
pregăti pentru dinsele, «coalele, paironează tot ce se 

referă numai la producerea de funcționari așa in cât 
el singur” pare a spune tuturor locuitorilor: lima- 

nul, scăparea și viața voastră este numai la mine. 

Alergaţi toţi la ugerile mele minoase, că veți găsi 

bogată şi nesecată hrană, pe când apucându-vă de 

indeletniciri neatârnate veţi fi cu toții expuși peirei. 
De aceea eu ca un bun părinte, nici nu vrau să vă 

înlesnesc învățarea de lucruri ce ar fi streine tre- 

buinţilor mele, ci toată creșterea şi invățătura voa- 

ștră va fi numai şi numai pentru a mă servi pe 
mine.»  Ast-fel grăește Statul şi glasul seu fiind 

ascultat, parte de voe parte de nevoe, îriumfă in 

toate” părţile și împiedecă cu totul indreptarea spi- 

ritelor cătră indeletnicirile productive. 

Este intrebarea acuma, de unde poate veni sehim- 

barea acestei indreptări, a căreia falșitate și pericul 

rezultă sperăm îndestul din studiile de pănă acuma? 
De la privaţi? 

Este o scoală curioasă in economia politică care 
m 
4
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susține neameslecul statului in trebile societăţei, ci 
liisarea acesteia la propriele ei puteri. Este scoala 
cu principiul <Laissez faire, laissez passer>, aplical 

la interior. Dar cel puţin atâta să nu pretindă a- 

ceastă scoală: că privaţii să indrepte greşelele co- 

mise de Stat și o sumă de pigmei cum sunt priva- 

ţii să înlăture stânca resturnală in calea societăţei 

de urieșul acela ce se numește Sial. 

Prin” urmare intru cât direcţiunea cea falși intro- 

dusă in societatea noastră este pornilă de la Stat, 

tot aceasta trebue să o şi indrepie și să readucă 

in mintea ei mersul cel sănătos arătat chiar de na- 
iură spre lecuirea ei. 

Mijloacele pe cari Slatul nostru le ar putea in- 

trebuința pentru a aduce carăși in societatea noa- 

stră o mişcare industrială ar fi următoarele: 

1). Reformarea sistemului de invițământ în sen- 

sul arătal de noi mai sus, anume casă se impuţi- 

neze scolile care dau naştere numai la funcţionari 

și si se inmulțască. scolile acele cari ar da naştere 
la ocupaţii produclive. 

2). Incurajarea din partea Statului a tuturor 0-: 

cupațiilor industriale, precum: prin burse acordate 

acelor tineri cari ar dori să învețe în streinătate 
vre-o meserie. Ajutarea cu un mic imprumut a ce- 
lor ce ar vroi să deschidă un stabiliment industrial, 

indată ce au eșit din scoală. Concursuri industriali 
pentru meseriaşi români şi premii pentru acei ce 
ar ezcela prin producerile lor.
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3). Inlocuirea legei mezaturilor pentru darea in 

antreprisă. a diverselor trebuinţi industriale ale Sta- 

tului și a Comunilor eu darea prin invoeală, așa 

ca să poală preferi industriaşii români, luându-se 

măsurile necesare pentru indepărlarea abuzurilor ce 

sar putea comite, şi aceasta chiar cu pericolul de a 

se da ceva mai scump de cum sar da prin mezat. 

La aceasta de-o cam dată s'ar putea mărgini ac- 

 ţiunea statului, rămânând a se lua la vreme de ne- 

voe și alte măsuri potrivite cu împrejurările pentru 

încurajarea industriei române. 

Dar dacă statul ar trebui să dee impulsul, nu ră- 

măne mai puţin de lucru societăţii pentru a grăbi 

renașterea industrială. Societatea prin ce alta ar 

- putea incuraja mișcarea industrială de cât prin spri- 

jinirea meseriașilor români? Sar putea forma niște 

asociațiuni care să se lege a cumpăra lucrurile tre- 
buitoare cu preferinţă de la industriaşi români; dar 

pentru ca aceasta să fie cu putință, trebue să vină 

ni&iu Statul să ne dee prin scolile sale, industriașii 

necesari, căci aslăzi d. e. ar hotări in zadar damele 

române a-şi face rochiile lor la croitori sau croito- 

rose române, dacă nu există nici macar una dina 

iceste in tot cuprinsul țerei. 
In asociaţiunile aceste pe care le propunem pen- 

tru sprijinirea industriei, ar avea un rol cu deose- 

bire frumos clasa bogată si mai ales acea aristocra- 

lică a societăței noastre. Din aristocrația noastră 

a rămas numai numele şi oare-cari tradiţiuni de [a-
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milie. Totuși urmaşii boerilor vechi, cari știiau la 
vreme de nevoe să pună peptul pentru apărarea mo- 
șiei părintești, precum au făcut'o la răpirea Bucovi- 
nei și a Basarabiei, ar putea, amintindu-și tradiţiile 
familiilor lor, să pună peptu Și acuma când este in 
joc nu pierderea unei provincii ci a intregei noastre 
existenţi economice de care estre sirins legată exis- 
tența politică; ar putea, ca unii ce dau tonul in 
modă-—haine, încălțăminte, mobile, etc.—să se im- 
brace cu materii provenite din țară, mai proaste 
dar naţionale, să'și tae hainele lor la croitori ro- 
mâni, săși facă ciubote la ciubotari români silind 
ast-fel şi pe socielatea ceealalti săi imiteze; dar 
pentru aceasta cum am mai «pus'o, ne trebue mai 
intăiu industriași români. 

XXVIII. Industrie, știință, artă și li- 
teratură. 

Desvoltarea industriei in țara noastră ar da un 
avent. și altor ramuri de ocupaţie care zac in cea 
mai mare. lincezală şi care sunt earăși esențiale ci- 

„Yilizaţiei: știința, arta și literatura. Cât de puțin 
sunt preţuite aceste ramuri de cultură nu avem ne- 
voe a demonstra; atât vroim să arătăm ca simptom 
al reului ca intr'o capitală mare ca Bucureștii nu se 
află atăta timp nici o foae literară; în toată Româ-
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nia, este o singură foae de asemene natură: «Con- 
vorbirile> și una singură științifică «Revistă de.a- 
gricultură», care se susțin mai mult prin subserieri 
de cât prin abonâmente. 

Cât despre artă n'avem nevoe să mai vorbim. 
Fa este cu totul părăsită și cei câţi-va pictori. pe 
cari îi avem trăese in condiţiile cele mai grele, dacă 
n'au vro funcţiune. 

Poate se va părea cam curios ca această lipsă de 
viață, intelectuală să fie atribuită de noi tot. lâncezelei 
economice, dar noi credem a avea pulernice teme- 
iuri pentru a pretinde aceasta. 

Cancelaristul care toată zioa celește şi scrie, nu 
e vorbă lucruri fără nici o valoare ideală, dar in 
ori ce caz lucruri scrise sau tipărite, se satură la 
exlrem de acest soiu de indeletnicire şi când gă- 
sește un moment liber de sigur nu-l va intrebuința 
in același mod ca ocupaţiunile sale obicinuile, ci va 
căuta să varieze jocul emoțiunilor sale prin alt-fel 
de escitaţiuni. Cancelaristul deci va avea un fel de 
groază instinctivă în contra ori-cărui product a cer- 
nelei și in loc ca in momentele lui de distragere să 

„se indelelnicească cu poesia, sau cu ştiinţa cl se va 
apuca de jocul de cărți sau de alt soiu de petre- 
ceri mai mult fisice. De asemene va face avocalul, 
profesorul, inginerul -și in genere profesioniștii libe- 
ridi. Va trebui o doză foarte puternică de idealism 
pentru ca un om ce se slujește de carte ca mijloc 
de existență să o mai prețuiască și ca mijloc de dis-
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tracție, pentru molivul foarte simplu că viaţa pen- 
“tru anu deveni prea monotonă trebue variată și că 
prin urmare ocupația serioasă și distracţia nu pot fi 
căutate in una și aceeași ramură de acticitate. 

Dacă am avea in țară mai mulţi meseriaşi, aceş- 
lia Sar ocupa cu 0. muncă fisică și deci ar găsi 
in mod firesc variarea ocupațiunilor lor in lucrări 
intelectuale, de indată ce ar fi inzestrați cu o mă- 
sură cât de mică de cultură intelectuală, chiar cu 
acea ce o dă scoala primară. Ei ar incuraja miş- 
carea științifică, literară și artistică, și omul cu fa- 
lent in aceste priviri ar putea trăi din munca sa 
intelectuală și indeletnicirile ideale n'ar mai fi numai 
cât niște îndeletuiciri de lux. 

Că agricultorii la noi nu susțin mişcarea literară 
este carăși foarte natural intru cât agricultura este 
0 indeletnicire prea mecanică și obosește așa de 
lare pe om in cât nu'i mai lasă altă dorință de cât, 
odihna fisică, somnul, și nu odihna intelectuali. 
Clasele agricole sunt apoi lipsite la noi de ori-ce 
pregăliri pentru o distracțiune intelectuală chiar în 
elementele lor cele superioăre: arendașii şi propri- 

- elarii, 

O a doua causă a slăbiciunei miscărei intelectu- 
ale este sărăcia poporului. La noi dacă se tipărește 
o cale ce nu are un interes imediat (politică sau 
scoală), atunci acea carte nu este cumpărată, şi pen- 
iru a trece, suntem nevoiți de a recurge la diverse 
manoperi, din care subscripțiunile prin amici este
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cea mai întrebuințată. Pentru ce aceasta? pentru 

că fie-care om are numai cât. strictul necesar și a. 

cheltui, fie chiar ori cât de puţin, pentru un lucru 

a cărui necesitate o simte aşa de slab, pare o chel- 

tuială cu totul zadarnică. Se gândeşte comisarul sau 

copistul din cancelarii că mai bine de cât a chel- 

imi 20 franci, fie şi pe' an, pentru a se abona la 

ziarul literar sau ştiinţific, mai bine din cei 80 sau 

100 franci pe lună el își cumpără o păreche de 

ciubote, mai ales că ce are să vadă in ziarul men- 

ționat? "Tot negru pe alb de care îi acru suiletul 

- cât. mânjeşte pe zi. 
Și să nu se obiecteze că la gazeta polilică lumea 

sabonează, că dacă cele literare şi științifice sunt 

lăsate in părăsire, aceasta ar proveni din cauză că 

aceste din urmă sunt aşa de proaste in cât nu pot 

mulțămi inaltul gust estelic al epistaţilor și comisa- 

rilor din cancelarii. Mai intăi este de observat. că în 

o societate toate lucrurile se asamână: că literatura 

nu va fi la o nivelă aşa de inaltă când toate cele- 
lalte ramuri sunt abia la inceputul vieței lor. Apoi 

această literatură trebue: să mulțămească pe popo- 

“vul ce i-a dat naştere, căci să se observe bine: spu- 

induse, de insuşi poporul ce'i dă naștere, că litera- 

tura sa este proastă, își dă chiar lui insuși un bre- 

vel de incapacitate și nu indivizilor ce se ocupă 

cu literatura, intru cât autorii acei represintă litera- 

lua poporului și alții nu mai sunt, 

Noi ne prelindem insă foarte civilisați și au fost
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Chiar oameni la noi care au pretins că am ajuns 
enlmea. civilisației și că noi am dat exemplul altor 
popoare in mişcările lor către progres: ast-fel revo- 
luţia franceză și unirea Italiei n'ar fi de cât. niște 
imitațiuni a unor fapte românești. Ne pare râu că 
nu putem impărtăși aceste păreri atât de sanguinice 
asupra stărei noastre celei inaintate, și că suntem 
de o părere tocmai prolivnică, anume că dintre toate 
popoarele Europei, esceptând poale pe “Turci, noi 
suntem cei mai inapoiaţi in civilizaţie. Căci la noi 
civilizația se crede identic cu Politica si fiind că 
nici un popor in lume nu face multă politică ca noi, 
a una ce este singura noastră ocupație, apoi cre- 
dem că suntem civilisați lucru mare. Nu este in- 
destul a fi introdus la noi principiile liberale și civi- 
lizatorie dobândite cu singele lor de alte popoare. 
Pentru răsădită în grădina noastră și rădăcina li- 
bertăţilor, planta ce le poartă cu lloarea sa mirozi- 
toare, civilisația ce constă din jocul multiplu și com- 
plicat al iţilor deosebite din care se compune: ști- 
ința, arta, literatura, industria și comerciul, 

XXIX. Comerciul, 

Comerciul este in viala unui stat o indeletnicire 
mai puțin insemnată de cât industria si agricultura. 
Intr'adevăr pe când aceste două indeletniciri pro- 
duc valori reale, comerciul nu di naștere la aseme-
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nea, ci numai cât aproprie pe consumatori de pro- 
ducători înlesnind desfacerea productelor pentru a- 
cești din urmă și intrebuințarea lor pentru cci din- 
tăi. Dintre ocupaţiunile economice prin urmare cea. 
mai puţin productivă, este comerciul și de aceca, in 
toate statele, comerciul cată a fi restrins pe cât se 
poate in ceea ce priveşte interiorul erei, și mărgi- 
nit numai la exterior in relaţiile economice cu alte. 
state, căci comereiul este un mijloc de exploatare. 

Pentru a ințelege aceasta trebue să intrăm in 
oare cari amănunțimi: comercianții cumpără măr- 
furile la obârşia, lor și le vend la locul consumațiu- 
nei lor, realisând un câștig pentru această muncă a 

“lor, care constă in a apropria producătorul de con- 
sumator. Se înțelege că pe cât producătorul Ya Îi - 
mai departe de consumator pe atâta treaba comer- 
ciantului va fi mai grea și prin urmare mai bine 
plătită. Intro țară industrială, care posedă fabrici, 
se ințelege de la sine că productele acestora pentru 
usul interiorului țerei nu vor trebui transportate așa 
de departe, și prin urmare procentul cel va lua 
comerciantul, pentru munca sa, va fi comparativ 
mic. Din conlra in.0 țară curat. agricolă loale o- 

"bicetele lucrate trebue aduse din străinătate, și aceste 
viind adese ori de foarie departe, procentul ec co- 
merciantul îl va trage din lucrarea sa va fi mult 
mai mare. "Țara agricolă este -deci expusă a plăli 
un tribut foarte urcal unei clase de oameni ce nu 
produc in societate nici o valoare. reală, ce nu o
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imbogăţesc intru nimic prin munca sa, De aici vine 

tendința de a inființa fabrici pentru a apropia con- 
sumatorul . de producător și a scăde in proporțiune 
birul plătit comercianților. 

Tocmai in o asemene stare se allă țara noastră. 

Ea nepulând irece toale productele pământului seu 

in lăuntru, ci trebuind să le vindă in afară, are ne- 

voe de comercianţi care să inlesnească asemine tran- 

sacţiuni. De asemine ea ne producând nici un o- 

biect. fabricat ci trebuind să le aducă toate din străi- 

nătate trebue să fie ajutată in această operațiune 

tot. de comercianți. De aceea [ară in care să fie 

mai numeroși comercianţi de cât in "Romania nu 

esle pe lume, şi mai ales nu este țară in care pro- 
centul plătit comerciantului să fie așa de urcat. Așa 

de exemplu chila de grău se vinde în strtinătate cu 

G galbeni, comerciantul dă numai 4; mai plăteşte 

transportul 1 galben de chilă pănă la locul desfa- 

„cerci şi câștigă un galben la chilă. Asi-fel in cât. 

la 1,000,000 de chile v&ndule esă din punga pro- 

prietarilor şi a arendaşilor 1,000,000 galbeni care 

intră in punga comercianților. De asemine o păre- 

che de mănuși costă in Paris 2 franci 50 bani și la 

noi 6, diferința socotind și cheltuelele transportului 

și al vămei 1 fr. sau 1 fe. 50 b., dă câştig comer- 

ciantului 2 fr. la părechea de mănuși, ceea ce este 

enorm. Dacă am avea fabrici in țară și o populație 

mai deasă aceasta ar consuma grăul şi popuşoiul . 

şi Sar limite din țară valori sub o formă mult mai



STUDII ECONOMICE, 107 

ușoară şi mai condensată care ar aduce câștiguri 

mult mai mari de cât materiile brule ce le expor- 

tăm. Dar. asupra acestei imprejurări ne am pronunțat 

intrun alt loc. 
Ceea ce este insă şi mai trist la noi în țară, este 

că comercianții mai toți sunt străini, ast-tel că străi- 
nătatea ne suge nu numai cât prin tributul cel mare 
plătit pentru productele industriale, dar incă și prin 

imprejurarea, că aceste obiecte nu sunt vândute in 

țară de câ de străini, după principiul comerțului 

cumpără eftin.și vinde scumpe pe care 11 aplică 

cu toată asprimea cel puţin in partea lui de a doua 

acea privitoare la vânzare, care se efectueşte în țara 

noastră, 

Pentru ce străinii ce vin in țara nostră se in- 

deletnicese mai cu. preferință cu comerciul? Pentru 

că nici o ocupaţie nu e mai ușoară și mai produc- 

“tivă. Șede jos şi face bani care'i vin de-a gata in 

pungă. Pentru aceasta trebue numai un capital in- 

locuit adesa prin credit, şi ceva spirit de afaceri. 

Care au fost mai ales cauza copleşirei țerei de 

străini ?. 
Numai și numai lipsa industriei și necesitatea de 

a aduce toate lucrurile din ţările strgine. Acești str&- 

"ini viind mai ales din Austria și având relaţiunile 
lor de credit in-acea ţară s'au așezat la noi și s'au 

apucat de comerciu. 

Dacă Evreii au năvălit şi năvălese incă în țară 

" noastră, aceasta provine pentru că trebue să se a-



108 STUDII ECONOMICE. 

copere un gol economic produs prin lipsa ocupaţiilor 

industriale, și mijlocul cel mai sigur pentru a scăpa 

intrun mod efectiv de Evrei va fi introducerea de 

fabrici. Se spune că Evreul are multe calităţi bune 

și intre altele se numtră activitatea lui. Dacă vom 
privi bine vom vedea că activitatea Evrului la drept 

vorbind este foarte puţin obositoare. EI are talentul 

de a face bani punând in mișcare numai găndul 

nu și mușchii sei, și să nu ni se arăte miserii E- 

vrei care lucrează zi și noapte pentru a câştiga o 

bucăţică de pâne. Numărul comercianților a devenit 

așa de peste măsură in cât câți-va din ei sunt ne- 

voiţi a se apuca de meserii, și aceştia in lupta pen- 

tru vială spre a invinge prin concurență sunt ne- 

voiți să muncească mai mult de cât acei pe care 
vroesc săi invingă. In genere vorbind insă Evreul 

nu muncește, el stă, gândeşte și câștigă; munca sa 
exte intelectuală şi nu fisică.. 

Țara noastră sutere deci un r&u îndoit care-i pro- 

vine de la comerciu. Mai intăiu din pricina prea ma- 

relui număr de comercianţi care. sorb un mare pro- 

fit din venitul ţărei pentru ocupațiuni neproductive. 

Apoi din pricina că mai toți comercianții fiind stră- 

ini, tot acest căştig esă din punga țărei pentru a 

trece în pungele lor, 

De râul intăiu nu putem scapa căt timp vorn re-. 

mănea țară curat agricolă. De al doile insă, adecă 

acela că numai străinii sunt in afacerile de comerţ 

ale țărci, am pulea scăpa pănă la un punct măcar,
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și mijloacele, prin care noi credem că am putea a- 
junge la acest resultat, le expunem mai jos. 

XXX. Comerciul mic. 

Dacă Românul fuge așa de tare de industrie, a- 
poi nu rămâne indoială că de comerciu se va feri 
și mai mult; căci se pare că chiar de la natură 
există o ierarhie intre cele trei ocupațiuni ale vieței 
materiale : agricultura, industria, comerciul, ierarhie 
care ar determina rangul lor de nobleță. Românul 
aristocrat. pănă in sullet in ce privește ocupaţiunile 
productive se dedă ramului dintăi, se indepărtează, 
de al doile şi se fereşte de al treile ca deo inde- 
letnicire  compromiţiitoare demnităței sale. Că a- 
ceasta e numai un prejudeț îl ințelege ori-cine, dar 
este pulernie inrădăcinat și mai tare de cât multe 
credinți ale poporului nostru. Este insă de obser- 
vat un lucra: comerciul este cu atit mai desprețuit 
la noi cu cât el este mai mult exercitat de streini, 
Așa de exemplu în Oltenia comerciu] este incă in 
mare parle in mânile Românilor, și nu putem zice 

“că acest fel de ocupațiune să fie aşa de rău privite 
de Românii din acea parte de țară. In Muntenia 
unde comerciul este mai mult a străinilor incepe 
acea, îndepărtare de această indeletnicire, care ajunge 
la culmea ei in Moldova și mai ales in acea superi- 
oară care este mai in lotul copleșită de Evrei. Cu
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alte cuvinte: cu cât străinii ne-au răpit din mâni 

ocupaţiunea comerciului, cu atâta ne-am indepărtat 

de dânsa ca de o indeletnicire ce ne ar compromite 

in demnitatea noastră și ar trebui lăsată, altor nea- 

muri precum lăsau și Romanii ocupațiile productive 

pe mâna sclavilor. 

Prin această sare de lucruri ne este dată și ca- 

lea pe care trebue s'o urmăm in reaproprierea Ho- 

mânilor de indeleinicirea comerciului. 'Trebue să fa- 

cem ca parlea acea de țară in care comerciul este 

incă prețuit și practicat să influențeze asupra celei 

in care el este lăsat in părăsire. Trebue ca Olte- 

nia să regenereze pe Români in această privire. 

Olteanul este un om ce pare născul pentru toate 

manoperile pe care comerciul le intrebuințază spre a 

putea prospera, el este foarte econom, mai econom 

de cât Evreul, este muncitor în gradul extrem și are 

un spirit practie de o mlădiere deosebită. Aceste 

insuşiri ale caracterului seu au indepăriat pănă a- 

cuma pe Evrei de părţile de dincolo de Olt și pro- 

babil îi vor inlătura tot-dea-una. 
Pentru a învie comerciul mie mai ales în părţile 

de dincoace de Milcov unde este cu desăverșire 

mort. pentru Români, trebue aduşi Olteni *) pe care 

să-i opunem Evreilor și care sprijiniți fiind și de 

*). Această idee care au primit realizarea ci practică în 

anul 1882 prin silințele d-lui P. Verussi a fost expri- 
inată pentru prima oră de noi in anul 1879 in Stu- 

diele economice,
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societate vor ajunge in curând să iee in mânile lor 
comerciul, aducând iarăși in onoare această ramură 
de ocupaţiune și redeschizind-o Românilor ca un 
bogat. mijloc de inavuţire. Se'ntelege de la sine că 
trebue inceput de la mic și mers treptat pănă la 
mare. 

Trebue inceput. cu fructe, cu precupeția, cu chi- 
brituri și mărunțușuri și numai cât atunci când Ro- 
mânul va vedea că-și poale căștiga zilnica hrană 
venzind mere și pere, iar nu numai cât mânjind 
hârtie prin cancelarii, alunci se va pulea apuca și 
de un comereiu mai insemnat urcânduse incetul cu in- 
cetul in scara acestuia. Căci ințelegem prea bine: 
de un bancher evreu sau de'o magazie mare stră- 
ină este cu neputinţă de a scăpa de-o cam dată ; 
de nenumeraţii pilici insă care sug mai rău poporul 
de cum lar suge lipitorile putem -scapa mai UȘOr 
inlocuindu'i cu Români. | 

Am spus mai sus că societatea ar trebui să ajule 
pe micii comercianţi români. Mai intăi prin inființarea 
de bănci in fie-care district la care comerciantul de 
bună reputație să găsască bani cu un procent mie 
pentru a putea preintimpina cele d'intăi cheltueli 
ale negoțului seu. Apoi prin legătura micar intre 
membrii ei cei mai culți, de a nu cumpăra lueru- 
vile ce star putea găsi la comercianții români de cât 
de la aceştia. 

Tn sfirşiit chiar guvernul ar putea să vină in a- 
julorul comerciului mic. prin introducerea in scoli
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ca obligatorii a unor noţiuni incepătoare de comp- 
tabilitate in locul mulțimei- de lucruri fără nici-un 
folos ce se invață astăzi, precum bună-oară dreptul 
administrativ, pentru a cunoaște constituția țerei, 
când elevul nu știe a ţinea o mică socoteală de ve- 
nitawile și cheltuelile lui. 

Consequenţa necesară este că daci nu vom lua 
de timp măsurile neapărate și proprietatea imobi- 
liară va lua aceeaşi cale pe care au luat'o banul; 
căci chiar dacă vom opri pe strtini de a cumpăra 
imobile totuşi intru cât ci au numerarul, vor avea 
toate imobilele ipotecate lor, și ipoteca este uneori 
mai grea. chiar de cât instreinarea prin atârnare in 
care pune pe proprietar de creditor. De asemene gu- 

vernul ar putea face legi prin care să oprească vil- 

derea băuturilor spirtoase in comune, arendarea ac- 
cisurilor și a altor venituri comunale de cât numai 
alegătorilor din o comună, ceca ce este de sigur 

permis, cu alte cuvinie a se considera și aceste 
drepturi ca nişte drepturi politice. Prin aceasta 

sar sili pe Români să se apuce de negoţ și greu 

este numai inceputul. Indată ce Românii vor videa 

că Sau îmbogăţit câți-va din comerciu, vor incepe ca 

oile a trece toţi pe aceiași păntie.
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XXXI. Comerciul mare. 

Comereiul mare al țerei noastre se face in doue 
j direcţiuni: una a exportului, prin care productele 

țerei noastre sunt duse in țeri streine şi vândule a 

| colo: pentru a dobindi banii necesari la susținerea 
i vieței noastre; alta a importului prin care se aduc 

.; in țara noastră toate obiectele lucrate, de care avem 
1, mevoe. Comerciul in ambele aceste direcțiuni este in 

mânile mai esclusive ale străinilor. 

Relele ce provin din o așa stare de lucruri le am 
„studiat aiure, Aici avem de arătat cum am putea 

aduce comerciul mare in mânile Românilor. 
Mai întăi observăm un lucru, că basa esențială . 

a comerciului este creditul. Dacă ar trebui ca un 

comerciant să plătească la moment toată marfa câtă 
o cumpără, pentru a o vinde cu deamăruntul, co- 

merciul n'ar putea exisia nici-o clipă. Creditul insă 

trebue să!l aibă comerciantul in țara din care cum- | 
pără, de unde el se aprovizionează. De aici ar urma 

natural ca străinii să fie cei mai potriviţi a face co- 

'|.  merciul în o ţară care importă toate de la streini? 
in cât. in această privință nu am pulea găsi de o 

cam-dată nici un leac in privivea stărei României. 

In adevăr streinul când vine in țară are relaţiile 
sale chiar stabilite in țara din care vine, creditul 

|. - deschis, și este mult mai uşor in stare de căt un 

'|' național de a deschide o prăvălie. De aceea in toate 

„terile, la inceput, comercianții de lucruri importate 

8   
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au fost străinii și numai cât cu timpul sau ridicat 
lângă ei și naționali. 

Dar dacă aceasta este așa pentru import, apoi 
pentru export lucrurile ar trebui să stee în sţarea 
normală, tocmai dinpotrivă. Aici cine are credilul 
şi cunoștințele necesare? De sigur că naţionalul. 
Dacă vine un străin să ne cumpere grăul noi îl 
vindem munai când vedem bani pe șin; căci ce in- 
credere poale avea la noi un om din lume pe care 
nici nul cunoaștem nici nu lam mai văzut vre-o 
dată. Din contra un proprielar sau un capitalist din 
fară “pe carel cunoaștem, cu care avem legături, 
poale să ice de la un cunoscut al seu sute și mii 
de chile pe simplul cuvint sai pe inseris, si săi 
plătească tocmai după ce le va vinde și el. Prin 
urmare este evident că în privința comerciului de 
export. naționalul va bate lot-dea-una pe strein. 

Fi bine, cu toate aceste la noi este locmai dinpo- 
irivă, și chiar in aceste ramuri a comerciului, pe care 
rațiunea ne spune că ar trebui să fie in mânile na- 
ționalilor, le vedem exploatate tot de streini care 
căștigă sumele cele mai insemnate din exploatarea lor. 

Pentru ce aceasta? 
ALL respuns nu putem avea din nenorocire de 

câl.: din nepriceperea, lenea și ncingrijirea de inte- 
resele noastre cele mai de căpelenie, care au ajuns 
la un grad fenomenal. 

Intadevăr să ne închipuim o organisare a pro- 
prietarilor noștri cam în felul următor, și să vedem
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dacă n'ar căștiga cu toţii sume foarte simțitoare in 
loc de ruina ce'i așleaplă cât timp vor fi venduți 
slreinilor și in Moldova mai ales Evreilor. 

Să ne inchipuim că vre-o 50 de proprietari mari 
sar uni intro societate și ar inființa intrun. oraşun 
hiurou central pentru vânzarea de producte în străi- 
nătate, legânduse a nu vinde productele lor prin 
altă cale decât prin acest! organ. Biuroul să trimită 
câţi-va agenţi pe la pieţile cele mai însemnate de 
vîndare din străinătate, precum la Stetin, Londra, | 
Marsilia, Odesa. Agentii, Știind că se pot rezăma in 
fol-dea-una pe o câtime chile de grâu saii alle ce- 
reale ar contracta cu cumpărătorii ȘI ar trimite ar- 
vonele la biuroul central care le-ar inmîna proprie- 
tarilor. Grâul sar expedui la destinație și banii ar 
sosi imediat. 

Cât. ar căștiga proprietarii este incalculabil. Acu- 
ma când vrea să vinză grâu, mai ales dincoace de 
Mileov, se adresază proprielarul la d. Moisi cueii 
dă 2 napolioni pe chilă; se indreaplă atunci cătră 
d. Burăh care îi dă tot 2 napolioni pe chilă. In 
sfirșit se adresază, cătră d. Naftule care nu sporește 
nici-un ban peste prețul convenit intre dinșii, și așa 
proprietarul sau arendașul, având numai de căt ne- 
voe de bani, vinde grâul cu acest preţ, injosit, pe 
când pe piețele străine el stă peste 80 franci chila: 
incât profitul in loc de a intra in punga proprieta- 
ralui intră în acea a comerciantului. 

Cu organisarea acea de mai sus sar pierde “cel -
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mult. 4 la sută din preţul ce lar oferi. streinii, anu- 

me 2 la sută pentru biuroul central și 2 la sută 

peniru agenţi; pe când așa se pierde 25 și adosa 

chiar 50 la sută, 
Cum au ajuns Evreii a avea in mânile lor mai 

tot numerarul țerei ? Mai ales prin comerciul cu ce- 
reale, Să Intim odată din mânile lor și i-am repune 
pentru tot-dea-una. Și să se observe pentru aceasta - 

n'avem nevoe nici de capital, nici de cunoștinți, nici 

de nimic. Puţină bună-voință și ințelegere a inte- 

resului nostru și totul e căștigat. 

Se ințelege de la sine că injehebând prin Ro- 

mâni legături cu streinătatea, aceștia ar căpăta cre- 

dit și ar pulea mijloci ca comisionari cumpărarea 

de mărfuri, incât prin acest mijloc, am putea aduce 

cu incetul şi comerciul de import macar în partein 

mânile Românilor. 

0
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PARTITA LIBERALE 

ŞI "e 

MISCAREA ECONOMICA. 
Il. 

In secolul nostru, unde elementele ideale sunt res- 
pinse tot. mai mult și inlocuite cu un materialism 
din ce in ce mai rafinat, se ințelege că şi idea drep- 
tului trebuia să sufere uă transformare şi să devină 
in ultima analisă urmarea neapărată a puterei. Nu 
e vorbă cam așa a fost în toate timpurile şi istoria 
omenirii sar putea caracterisa prin impilarea celui 
slab de către cel tare; dar in timpurile mai vechi, 
unde această teorie încă nu era sistematisată, tot 
se vedea din când 'in când escepțiuni de la regula 
generală. Ele au devenil însă din ce in ce mai rari 
cu cât a inaintat civilisația, în cât astă-zi predom- 

nesce fără indoiala principiul cel atât de anti-filosofic : 
forța, primează dreptul. 

Aceasta poale să ne pară curios in un secol in 
care dreptul privat a propăşit intrun grad atât de 
insemnat, in care fără indoeală justiția este impăr- 
țită intre oameni după uă cumpănă mult mai dreaptă. 
Este insă de observat că justiţia chiar cea privată 
are nevoe de uă putere spre a fi introdusă în viaţa
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reală. Inăuntrul unui stat puterea acea care face 

s6 se respecte dreptatea, este acea a statului in- 

suşi, care stă d'asupra puterilor individuale. Intre 

slate insă unde să găsim acea putere superioară care 

să impună voinţa sea peste cele singuralice? Fa ne- 

esistând, urmează ca să fiă inlocuită de puterea fiă- 

cărui stat, şi fiind-că -puterea joacă în lume rolul 

precumpănitor, urmează numai de cât ca principiul 

barbar, amintit de noi mai sus, să conducă și astă-zi 

destinele lumei civilisate. 

De aici uă maximă in care se resumă ințelepciunea 
supremă -a popoarelor: 

Fii tare dacă vrei să trăiesci. 

In statele vechi, puterea atârna de la cu totul 

alte elemente de cât in cele de astă-zi. Lupla fă- 

cându-se corp la corp, voinicia . individuală și age- 

rimea mișcărilor otăra isbenzile.. Legăturile intre po- 

poare fiind incă foarte restrânse, fie-care trăia cum 

se zice din propriul lui stu, şi bogăţia sau sărăcia 

unui popor era nă afacere curat lăuntrică. Sparli- 

ații puseseră ca maximă de stat sărăcia poporului 

lor și cu toate aceste a fost unul din popoarele cele 
mai tari ale vechimei. Bogăția la popoarele vechi 

era uă nenorocire; ea dizolva socielatea, ce nu eri 

inchegată prin nenumăratele legături ale timpurilor 

moderne și era deci uă causă de decădere şi nu 

de progres. Romanii, (ivecii, Carlaginesii au perit 

când “au devenit bogaţi. 
Societăţile și popoarele moderne isi înlemecază via-
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ţa pe cu totul alte principii. Ținta vieței moderne 
este dominarea omului asupra nalurei și gradul a- 
cesiei predomniri măsoară gradul civilisaţiei sale, 
Viaţa antică iși avea principiul esistenței sale în 
stăpânirea omului asupra semenului său, sclavia ; ca 
căula să robeasciă pe un individ celui Palt.. Noi dăm 
libertate tuturor oamenilor și unim impreună pute- 
rile noastre spre dominarea naturei. Acel popor va 
fi astă-zi mai tare, care va sci mai bine să esploa- 
teze acea intinsă impărăţie, care prin sciința sea va 
pătrunde mai multe din tainele firei, care prin munca 
și aclivilatea sea.va sci să tragă din ele mai multe 
foloase.: Poporul ce va avea mai multă sciință, ac- 
tivitate, va predomni de la sine asupra celor mai 
puțin inzesirate, va arunca asupra lor munca cca 
brută și puţin plătită, păstrând pentru sine cea mai 
fină și mai producătoare. Ast-fel poporul incult va 
cădea in robia celui mai cult; dar această robie 
nu mai are caraclerul barbar şi crud al robirii an- 
lice, bazată pe putere; ca este dreaptă și indreptă- 
jilă, căci este predomnirea meritului asupra nesciin- 
tei, a luminei asupra intunerecului. 

Puterea națiunilor nu mai stă deci astă-di în râr- 
tutea fisică ci în sciință şi în bogăţie. . 

Era deci firesc lucru ca poporul român, uă dată 
cu desroltarea sea polilică, care'l duce lot mai a- 
proape de țiula sea firească, neatârnarea sea nați- 
onală, să “și indrepte luarea aminte și asupra des- 

„chiderei unor Wxvoare tot. mai mănoase de bogălii,
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care să intâmpine nevoile tot crescânde ale vietei 

seale. | 
Și cu toate aceste penă in timpurile din urmă po- 

litica urmată de guvernele noastre nu urmăria nici 
uă țintă economică. Desvoltarea avuţiilor noastre se 
făcu firă concursul lor, pe calea fatală a necesităţei. 
Deschiderea comerțului Mării Negre corăbiilor străine 
in urma tratatului de “Andrianopole, dădu avent a- 
griculturei noastre. Pacea de Paris și deschiderea na- 
vigaliei Dunărei, spori comerțul țărilor române întrun 
grad neașteptat. 

Ideile insă inainte de a se realisa in practică tre- 
bue să “și facă calea lor prin mintea teoretică. Aşa - 
și idea mamă a mântuirei noasire naţionale, unirea, 
a trebuit să clocească mult timp în gândurile as- 
cunse ale Românilor, până când pornindu-se ca un 
curent resturnător a tuturor pedicelor, putu să in- 
runte voința Europei și să se realiseze în potriva ci. 

Necesitatea unei desvoltări-a mijloacelor noastre 
de inavuţire avu și ca apostolii ei teorelici. 

In primul loc trebue să punem pe r&pozalul PP, 
JMarțian, cap al oficiului statistie de la intemeerea 
lui până la 1864, când moartea îl răpi cu mult prea 
timpuriu, spre marea daună a poporului nostru. 
Inzestrat. cu uă minte pătrunzătoare, el scia să deo- 
sibească in sciința economică udevărurile aplicabile 
la starea țării noastre, nu lua loate teoriile inven-: 
fate ad-hoc de economiștii Europei pentru a sluji 
interesele comereiale ale lerilor lor drept adevăruri
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neindoelnice, și sprijinia in analele statistice și eco- 
nomice ideile cele mai priincioase poporului român. 
Minţile nefiind incă coapte pentru asemenea gândiri, . 
ele resunau in deşert și trebuiau să fie trezite şi 
improspătate de timpurile mai noui pentru a incolți 
şi a contribui la fericirea poporului român. 

Marțian susţinea între altele că libertatea comer- 
ciului ucide indusiriile noastre câte au mai remas 
și. impedică nascerea unor ramuri noui; că invăă- 
mântul ce se dă in scoalele noastre nu este potrivit 
cu interesele și nevoile țărei și recomanda din toate 
puterile sale instrucţiunea profesională ; cerea ca a- 
gricultura noastră să periecționeze sistemele seale 
de producliune, imhunăLăţirea mijloacelor noastre de 
comunicaţiune, inființarea de institute de credit, etc., 
ele. Int”un cuvânt, el pune un intreg program de 
vegenerare economică, pe care nu i-a fost „dat. ânsă 
să-l vadă indeplinit și nici micar inceput. Alți serii- 
tori care lucrară in direcţiunea arttată de Marțian, 
fură d-nii Ion Ghica și P. S. Aurelian, cel intâiu 
prin. »Convorbirile economicec, al douilea prin mai 
multe scrieri economice și mai ales prin Revista 
sciințifică« care in timpurile din urmă didu nascere 
unei reviste mai speciale de agricultură, 1) 

'). Amintim şi uă lucrare a noastră publicată întâiu in 
» Convorbirile literare< supt titlul >Starea noastră econo- 
mică< .1873 şi reprodusă in formnă schimbată in uă 
hroşură, separată din 1879, supt titlul de »Studii eco- 
nomice,< și acuma retipărită la ingeputul acestei cărţi»
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Prin aceste lucrări fundamentale, care provocară 
ună mișcare in ziare, publicul incepu a se deprinde 
la noi cu intrehările economice. EI se pălrunse in 
curând de adevărul cel mare că cea dinifiu ingri- 
jive a unei țări lrebuie st lie aceca de a-şi deschide 
isvoare de imbogălire, in cât cu inzetul pătura ide- 
ilor economice ingroșindu-se necontenit, ajunse un 
limp în care ele își făcură loc către lumea esteri- 
oară, și pătrundehd in realitatea lucrurilor, transfor- 
mară pe acestea, spre marea fericire a poporului 
român, in sorginte de inavuţire. 

Onoarea inceputului in această privire aparține 
parlitei liberale și in rindurile ce urmează ne vom 
incerca a arăta imporianța creaţiunilor economice 
vealisate până acum pentru fara noastră prin silin- 
jele partitei liberale, precum şi ce mai remâne de 
făcut, in această privinţă. 

Căci abia inceputul s'a făcut; dar aceasta era mai 
greu. De indată ce se vădură resultatele priincioase 
e câlor-va aședăminle economice, interesul pentru 
asemene lucruri nu poate de cât să sporească pe 
fie-ce qi. Era economică a trecut la noi in dome- 
niul practic și de acum inainte va ţine locul cei 

se cuvine in preocupările poporului nostru. Până a- 

cum am fost nisce ideologi; credeam că din creafi- 
uni teoretice pol să decurgă buna stare și bogăția. 

Ne ocupam numai cu legi care schimbau forma din 

alară a aședămintelor noastre (amintim numai câ 

schimbările repetate a legei comunale, de percepții
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“și- de urmăriri), fără a căuta să transformăm prin 
asemene orânduiri €nsuși esința traiului nostru. In 
sfirșit ne-am trezit; cu uă puternică lovitură de cârmă 
am schimbat direcția mersului nostru, și am apucat 
pe calea roditoare și mănoasă a imbunălitţivilor cco- 
nomice. Ne remâne de arătat pentru ce această schim- 
Dare a trebuit să se facă de partita liberală. 

II. 

Propășirea in toate țările lumei este datorită ace- 
lei clase a. societăţii care este nemulțumită cu sta- 
rea de lucruri esistintă. Ea pornesce de obiceiu de 
la clasele apăsate şi desmoscenite de bunurile acestei 
lumi. Clasele domnitoare, care se bucură de toate 
foloasele, care sunt impărtășite cu toate av antagele, 
se opun curintelui ce voesce să distrugă posițiunea 
lor privilegiată şi să pună p'uă treaptă duă polrivă 
impilaţi și impilători. Aceste două elemente ale ori- 
cărei societăți dau nascere la două direcliuni opuse 
in conducerea popoarelor, care, când viața acestora 
este liberă, se grupează în două partite: cea liberală 
sau progresistă și cea conservaloare. 

Se 'nțelege de. la sine că partita conservatoare 
voind să păstreze ceea ce are, posițiunea ei va, fi 
cu atât mai bună cu cât se va sui mai inapoi în 
timp. Ast-fel posiţiunea nobililor era mai bună in 
timpurile trecute de cât in vremile noastre; boierii 
in epoca fanarioţilor sau supt regimul regulamentu- 
lui erau în uă stare mai profitabile intereselor lot:



124 STUDII ECONOMICE. 

de cât acum.. Cu cât trece „timpul, cu atât el ră- 
pesce câte uă prerogativă de la clasele privilegiate 
şi o trece supt forma de drepturi in tabăra opusă, 
Mișcarea socialistă din vremile noasire, cu toate a- 
baterile ei, cu toată ura și inverşunarea ce provoacă 
in. contra. ei, nu e mai puţin adevărat că represintă 
uă nouă fasă a vecinicei lupte incinsă intre esploa- 
tatori și esploataţi. 

„ Este mai presus de ori-ce indoeală că mersul is- 
toriei nu .poate de cât să aducă daune partitei con- 
servaloare, căci cea liberale nu poate căstiga abso- 
lut nimic care să nu fi fost pe nedrept reținut de 
adversarul ei. Pe când deci partita liberale va a- 
ştepla de la ziitor, realisarea «peranțelor sale, cea 
conservatoare va căla cu durere la trecutul, cu care 
impreună sboară lot mai departe fericirea d'altă 
dată. 

Din această analisă resullă cu necesitate că par- 
tite conservatoare să iu cât să poale de puţin ini- 
tiativa. unor modificări a stărei actuale, să se silească 
pe cât se poate a mănţine formele esistinie, dacă nu 
indrăsnesce a se reintoarce la forme mii vechi, supt 
presiunea "nainte mergătoare a parlitei progresiste. 

Cămătarii, d. e., represintă in privinta capitaluri 
lor elementul conservator. Este mai presus de ori-ce 
indocală că clasa lor va vedea cu neplăcere ui leze 
care să slabilească un macsimum al procentului sau 
nisce institute de credit. care să micşoreze dobenda: 
și fără indoeală că dacă ar atârna numai de la ci
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inființarea unor asemene așezăminte, ele nici uă- 
dată. n'ar vedea lumina dilei. Cum putem noi pre- 
linde, afară de rare escepțiuni, ca fabricantul să im- 
parlă uă parte din căștigul său cu lucrătorul, cât 
timp poate înlătura de la dânsul uă alara necesi- 
tate? Cea mai elementară cunoscință a naturei o- 
menesci ne va arăla nepulința, ba putem dice ne 
bunia unei asemene pretenții. S6 ne inchipuim cei 
lipsiţi de astă-di in locul celor avuţi și pe .acești- 
l-alţi in nevoe. Oare credem că s'ar schimba împre- 
ună cu persoanele și relaţiunile necesare ce derivă 
din natura lucrurilor? Nu face pe om liberal sau 
conservator nascerea sea, sau carecterul stu, afară 
de foarte rari escepțiuni, ci interesele in care el este 
coprins, 
In lupta pentru interese, născută din antagonis- 
mul acestor două parlide, se aruncă adese-ori pe 
socoteala intenţiunei nisce procederi care 'și iu ră- 
dăcina lor în cause neconsciute. Intru cât aceleași 
bunuri sunt de impărţit: puterea politică, favorurile, 
bogăția, se 'nțelege de la sine că cei ce'și dispută 
asemenea lucruri nu pot s'0 facă cui răceală filo- 
sofică. Liberalii văd in conservatori nisce usurpatori; 
acestia in liberali nisce revoluționari. | 

Aşa stau lucrurile din puntul de vedere individual. 
561 cercetăm insă din unul ce stă mai presus de 
pasiunile egoiste. . 

Este evident că fie-ce om ave dreptul dacă nu 
a uă soartă egală pe acest pământ, cel puţin la
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una proporţională cu insușirile cu care natura la 
inzeslral; căci dacă natura este nedreaptă în impăr- 

țirea favorurilor seale, nu ințelegem pentru ce so- 

cietatea ar fi mai dreaptă de cât dânsa. Posiliuinile 

moscenite sau usurpate devin, din acest punt de 

vedere, uă nedreptate și tendința partitei liberale da 

le răsturna e indeplinirea unei cerinţi a raţiunei. 

„ici stă acantagiul partitei liberale asupra celei con- 

sevuatoave; de acea vedem destul de des oameni 

care prin interesele lor ar trebui să fii conservatori 

devenind liberali prin ideile lor, pe când nici uă dată 

contrariul nu are loc. Liberal din principiu pot să fiă; 

conseriatori sunt numai cei ce au interes să fă, sau 

eveaturele lor. Intru câl parlila liberale este acea ce 

reprezintă miscarea raționulă in omenire, pe când 

cea conservatoare înfățișează nuinai pacea egoistică, 

rolurile pe care acesle dou& parlile ar lrebui să le 

indeplinească în stal ne sunt date de la sine: 

Rolul pavtitei liberale este de a conduce destinele 

țărilor, acela al celei consercutoare de a fi în oposiţie. 

ȘI să se observe că acezle două partile sunt chiar 

de aceca nisce elemente necesare în viața naţiunilor, 

fiind că ele esistă in tot-Ma-una. In tot-Va-una uă 

clasă iși apropriază uă posiție mai bună; in tol-d'a- 

„una ună alla va esisla să bată cetatea în care caulă 

să se inchidă cea dânti. Și partila conservaloare 

are un rol minunat in viața politică a unui popor, 
acela de a ţine cumpăna mișcărei, ca să nu se a- 
runce mersul poporului in o cale prea prăpăstuită.
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Numai cât acesta e rolul natural al pantitelor, și dacă 
une ori chiar e bine ca conservatorii să ajungă la 
pulere, aceasta tot numai spre a ascuţi mintea și 
ințelepciunea partitei liberale, ca atunci când se află 
la cârma ferei, să nu se abată de la calea adevt- 
rului, a binelui și a dreptăţei. 

Mergem către viitor și viitorul e al progresului, 
al libertăței și egalității, al principiilor pentru care 
lupti. partita, liberale. Trecutul, uriciosul trecut. cu 
privilegiile sale, cu apisarea unei clase asupra ce- | 
lei-l-alte, eacă patrimoniul conservator, Și. Europa 
merge astăzi cu pași tot mai “grăbiţi către domnia 
partitelor liberale. 

Această analisă ne va lămuri. pentru ce partita 
conservatoare n'a luat in mâna sea conducerea mis- 
cării economice, sau chiar a sacrificat interesele țării 
intăvirei posiliunei sale polilice (convenţia comercială 
cu Austria). Imbogăţirea generală a unei (ări aduce 
foloase mai ales claselor de jos ale societăţei. Asa 
progvesele industriei moderne în apusul Europei au 
ridicat uă clasă, ce inainte zăcea in pulbere, in frun- 
tea. mișcării polilice. Când sa pulut inlâmpla, revo- 
laţia cea mare fiancesă? Numai atunci când starea - 
a treia a ajuns prin posilia ei economică să pre- 
domnească in Francia. Partita conservatoare trage 
și ea foloase din bogăţirea unei l&ri; dar acele fo- 
loase economice sunt departe de a plăti pierderile 
politice, în cât pentru conservatori sărăcia unei țări 
za fi uă posițiune in tot-Pa-una farorabilă. De aceca |
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cu toală liniștea comparativă ce a predomnit de la: 
1871. până la 1876, nu vedem că partita pe atunci 
la putere să fi indrumat vruă reformă insemnată 
economică. Partita liberale, după ce a asicurat. ţărei 
posiţiunea, politică ce decurgea cu necesitate din e- 
venimentele petrecute intre Statele cele mari care 
ne incungiură, puse mâna in sfârșit și la regenera- 

vea economică a țărei, care este neapărată pentru 
a da trăinicie posițiunei politice, dobândită cu atâ- 
tea jertfe. Dar să fim drepţi. Se putea oare cere 
de la partila, conservatoare emanciparea economică 
a făranului? Uă lege ca aceea a creditelor agricole 
şa modificării toemelilor era cu putință st iasă din 
rindurile parlitei conservatoare? Și cu toate aceste 
dreptatea cea mai elementară, interesul cel mai v&- 
dit al frei cerea asemenea legi. Ce dovedesce a- 

ceasta? Numai atât că nu conservatorilor poate fi 

incredințată conducerea ţărei noastre, afară poate de 
voim st fim în tot-da-una robul străinului. 

NI. 

Idealul partitei conservatoare este păstrarea stărei 

date a unei țări. Sciind că ori-ce inoire, ori-ce a- 

vânt -al poporului poate să sdruncine posițiunea 0- 

cupală de dânsa, ea se feresce de ori ce schimbare 
in- direcțiunea apucată, se silesce a menţine așeză- 

mintele esistinte, fie cle cât de rele a păstra în re- 

laţiunile politice tot-d'a-una aceeaşi normă de pur- 

tare, se teme de ori-ce intreprinderi nout pe care
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le numesce uventuroaze, şi loate sforțăvile scale nu 
lind la all-cova de cât a păstra uă posilie dobân- 

dită. Dacă uă asemene purtare poate fi foarte po- 

trivită pentru scopurile sale private, fără indoeală că 

interesele bine înțelese ale unei țări cer une-ori mai 
multă indrăsneală, uă politică mai otărâtă, infrun- 

tarea pericolelor când nevoia o impinge la aceasta. 

Ce ar fi ajuns oare fara noastră dacă cu ocu- 

sia v&sboiului din 1877 ar [i urmat politica, demnă 

de epuri, consiliată de pariila conservatoare; să ne 

retragem la munţi și să așteplăm cu brațele incru- 

cișate resultatul r&boiului? Cum am spus'o și aiu- 

rea, cea dânlâi urmare a pretinsei noastre neutra- 

lităţi aw fi fost desarmarea ostirei noastre și luarea 
ocârmuirei țării din mânile guvernului român și, uă- 

“dată ocârmuirea incăpulă pe mânile Rusiei, afară 

din degradarea în care ne ar fi adus, cine scie dac: 

ei ar mai fi părăsil-o 1). | A 

Polul energic şi olărât, luat de guvernul liberal 

față cu conilictul ruso-turc, a procurat. țărei mai 
multe foloase, pe care sentelege ca trebuit să le 
plătească. în destul de scump, avend a-face cu nisce 
puleri ce doreau cu ori-ce preț incheiarea păcii, și 

care deci nu erau să se uile la strigătile după drep- 

tate a unui mic Ștat, când aceste ar fi pus in joe 

liniștea Europei. Independinţa României și consoli- 

darea Statului prin punerea Coroanei regale pe ca- 

pul unui membru al familiei Hohenzollern nu poate . 

') Răsboaele dintre Ruși şi Turci 11, p. 84).
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fi privită de nici un om serios ca un câștig inșelăi- 
tor, atunci când creațiunea Bulgariei ne punea de . 
faclo in stare de independință, faţă. cu Turcia, şi e- 
ram deci espuși acum fără nici un sprijin furtunilor 
europeane. Acest avantagiu imens unit cu dobân- 
direa Dobrogei, indulcesce fără indoeală perderea 
Basarabiei și răscumpără impiimântenirea câtor-va 
israeliți. | 

Dacă am amintit aceste fapte ale politicei esteri- 
oare, am făcut-o numai pentru a arâta că era lu: 
cru firese ca in timpul sbuciumărilor provocate prin 
implinirea lor, partita liberale, ce trebuia s&'și incor- 
deze toate puterile pentru asicurarea. esistinței noas- 
tve, nu se putea ocupa cu imbunătăţirile economice. 

Totuși din acest timp chiar datează prima măsură 
-economică-financiară care a impins România in sta- 
diul cel nou al desvoltărei sale, anume emiterea ce- . 
lov 30,000,000 Vilete ipotecare, | 

Partita conservatoare, credincioasă macsimei sale: 
>feresce-te de lucruri NOuG<, privi cu groază ideia 
creărei unei așa numite monete de hârtiă. Și cu 
toale aceste isvoarele Statului erau cu totul sleite; 
deficitele rămase ca moștenire de la guvernul con- 
servator apăsau creditul Statului, r&sboiul aprins la 
granițele noastre și amenințarea unei conflagraţiuni 
generale făcea cu nepulinţă negociarea unui impru- 
mut, când fericita, ideiă a biletelor ipotecare veni să ne scoală din incurcătura in care păream infundaţi. Câte nu sau spus in Camerile noastre asupra! a-
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cestei inoiri radicale; câte prevestiri de peire a Sla- 
tului nostru nu s'au rezemat pe dânsa! Comparaţi- 
unea cu hârtiile ruseseci, cu asignatele franceze, ha 
chiar cu banca lui Law nau lipsit economistilor no- 
stri din Cameră. Și cu toate aceste măsurile de si- 
curanță a acestor bileie erau așa de bine combi- 
nate, în cât nici măcar scăderea la care se astepta 
chiar autorul propunerii, nu s'a r ealisat. Biletele şi-au 
mănţinut cursul lor al pari, penă când uă nouă com- 
binaţie tot aşa de nemerită indepărtă chiar și vin- 
derea proprietăţilor ipotecale pentru stingerea aces- 
tor bilete. Banca de scompt, infii ințată curind după 
incheiarea păcii, relrase din cireulaţiune aceste bi- 
lete, in cât ast-fel Statul nostru scăpă din uă posi- 
țiune cu totul critică, fără să plătească un ban Pro- 
cent pentru un imprumut de 30,000 „000 de lei. So- 
colind scumpelea cu care ar fi putut. vealisa acel 
imprumut in condițiunile anormale in care (ara se afla 
patunci, s'a fiicut uă economie de 18—20 „000,000 
de lei %, După legea sea, banca e datoare să TE- . 
tragă din circulaţie biletele ipotecare preschimbân- 
du-le la casele Statului, fără a beneficia de prima 

“de 100, ce Statul acorda acelor ce ar fi cumpărat 
cu bilele ipotecare proprietăţi dale Statului. 

Ce lucru impingea pe oposiție 2) a combate cu 
atâta inverşunare emilerea biletelor ipotecare? De si- 

  

*). Ministrul de finance in şedinţa din 97 Februariu 1880. 
*). D-nii Carp, Drosu, ect,
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gur că mai mult teama dun lucru nou; căci argu-: 

" mentele indreptate contra biletelor ipotecare cu hâr- 

tie monetă, nu puteau fi serioase. Biletele ipotecare 

erau nisce bilete de bancă su; generis, a căror ga- 

ranție in loc d'a fi in un fond metalic, erau in pă- 

mânt; hârtia monetă este ânsă aceea. care are un 

curs forțat, fără a fi garantată prin nici uă valoare 
reale, 

Dar chiar după ce biletele ipotecare se dovediră 

a fi uă iscodire din cele mai nemerite, tot nu scă- 
pară de loviturile partitei conservatoare, care nu pu- 
tea erta celei liberale d'a fi isbutit in prevederile 
sale și da fi dat de greş prezicerile pesimiste ale 
adversarilor săi. D. Lahovari căută să arunce discre- 
ditul asupra acelei operaţiuni, arătând că emiterea 
biletelor ipotecare ar fi scumpit agiul aurului, şi ar 
fi urcat prețul tuturor obiectelor, când este cunos- 
cut că biletele erau mai căutate de cât argintul, și 
că acesta plălea agiu pentru ele. 

Încercarea isbulită chiar peste asteptare cu bile- 
tele ipotecare, a făcut un bine nemăsurat ţtrei noa- 
stre, a deprins-o cu circulaţia fiduciară, au invățat-o 
a eși din starea de sălbătăciă economică în care se 
dă credință numai metalului sunător, și a introdus-o 
in viaţa, economică, mai cullă a popoarelor civilisate. 
Acest precedent fericit asicură succesul băneci de 
scompt și circulaţiune şi realisă in sînul poporului 
nostru un progres economic insemnat, prin deprin- 
derea poporului cu cireulațiunea fiduciară.
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Banca de scompt, a fost propusă de ministerul li- 

beral Golescu-—Brătianu la 1864. Acel minister re- 

trăgându-se după uă lună de dile căzu cu dânsul 
și lucrarea. . 

Propunerea a fost reinoită la 1873 de ministrul 

de atunci de finanțe a partilei conservatoare, astădi 
ministru plenipotenţiar al guvernului liberal la Roma 

—d. P. Mavrogheni. Puţinul interes pe care însă a- 

ceastă partită l'a arătat in tot-d'a-una in cestiuni €- 

conomice, a lăcul ca acest proiect să cadă în pă- 

răsive. - 
Condiţiunile in care a fost creat acest aședăment, 

fiind din cele mai solide, acţiunile sale se urcară 

in curând la uă valoare inpătrită a sumei emisiunei 

lor, in cât. ast-fel multe persoane care putură cum- 

- p&ra mai multe acţiuni de aceste, realisară in puţine 
dile căstiguri insemnate. Efectele acestui aședăment 

asupra, creditului public a fost cu totul estrăordinare. 
Dobânzile căzură ca prin minune la 7, 6 la sută 

sau si mai jos; hârtiile Statului se suiră, proprielă- 

țile căpătară uă valoare indoită in cât uă intreagă 

transformare economică se operă ca prin minune in 

toată societatea noastră. Mai toți acționarii băncei . 
naţionale fiind din România, uă mulțime de bani, 

care mai inainte mergeau in slrăinătate, intră acum 

in punga locuitorilor țărei noastre. Statul face ma- 
vile sale operaţiuni financiare prin intermediarul a- 

cestui așeământ, şi acțiunea sea. asupra operațiu- 

nilor cu productele va lua uă desvoltare imensă
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când se vor sconta scarrantele docurilor ce sunt a se 
inființa. | 

Și acest așezământ a fost combătut de partita 
conservatoare, arătându-se  indoeli asupra solidităţii 
sistemmei adoptate in inființarea sca, apoi argumen- 
lându-se că emiterea de bilete de bancă peste suma 
celor ipotecare, ce se allau in circulație la inființa- 
rea băncei, ar arunca pe piață uă sumă mult mai 
mare de hârtii de credit, de cât ar fi cerută de ne- 
voile noastre, și alte: argumente de acesie, care au 
fost. spulberate, nu de contra-argumente, ci de logica 
ncimpăcată a, laptelor, care au arătat până la evi- 
dență nesoliditatea lor Ințelegem ca uă partilă o- 
pusă celei de la guvern să fie protivnică acesteia. 
Ceea ce nu ințelegem ensă, este ca ea să combată 
chiar interesele tărei, numai cât pentru motivul că 
sunt. ingrijite de alții de cât de dânsa. 
„Un alt interes tot atât de vital al ț&rei noastre s'a 

pus intr'uă legătură cu retragerea, biletelor ipotecare 
de către banca de scompt: anume împroprietărirea 
insurățeilor. Eacă velațiunea în care stau aceste im- 
pregiurări. Banca vetrăgend biletele ipotecare din cir- 
culație, le a inlocuit cu bilete de ale ei, și păstrează 
conform arlicolului ultim al legei sale constitutive, 
biletele ipotecare in lizile sale ca garanție (fond me- 
talic) a biletelor ipotecare de bancă emise pentru 
vrelragerea lor, Ea le preschimbă treptat in monetă 
sunătoare la casele Statului »proporțional cu vânda-.. 
vea proprietăţilor domeniale, care formeaqă garanția 

.
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lor< (art. 30). Statul deci avend a retrage biletele 
ipolecare de la bancă şi nu din mânile publicului, 

iar banca având emise pentru valoarea lor bilete de 

ale sale, nu este neapărat de nevoie să se vândă 

moșii de ale Statului pentru anularea acelor bilete. 

EI poate vinde proprietăţile sale cu incetul şi anula 

ast-fei biletele ipotecare, fără a deprecia prin” uă 

vândare pripită valoarea domeniilor sale. Această vân- 

dare poate deci să o facă in loturi mici și anume la 

insurăței, achitând ast-fel treptat şi cu incetul bile- 
tele ipotecare ce se află in lăzile hăncei. Ast-fel per- 

derea ce Statul va suferi din vinzarea proprietăţilor 
sale va fi mai mult de cât compensată prin căștigul 

general al țării rezultat din trecerea proprietăţii Sta- 
tului în mânile micilor cultivatori. Mai inainte, banii 

incasaţi din anuităţile insurățeilor erau afectați la 
plata dificitului casei obligațiunilor rurale, în cât n'ar 

fi putut servi la achitarea biletelor ipotecare. Legea 

din 19 Apilie 1880 acoperind insă acest deficit prin- 

iun imprumut, acele anuităţi devin libere şi pol 

deci fi intrebuințate la noua lor destinațiune. 

Alte așezăminte economice de interes general sunt 

docurile care vor da putinţă agricultorului a găsi un 

credit mai eftin prin scontarea recipiselor ce vor 

constata câtimea de grâne depuse in intreposite (ivar- 

'anţii), băncile și comițiile agricole, menile a da un | 

avânt imbunătăţirilor de introdus in agricultura noas- 

tră. Mai amintim bursele de comerciu, exrposițiunile agri- 

cole, incețământul agricol, incurajarea industriei ete.
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IV. 

Trecend acum la mâ&surile speciale economice 
luate de guvernul liberale pentru apărarea unor in- 
lerese ale țărei și poporului nostru, vom intâlni mai 
multe serii de măsuri care trebue fiă-care cercetată 
in deosebi. 

In ântâiul loe să punem luarea pe sama Statului 
a mai multor intreprinderi, până acum căutate de 
străini sau prin antreprisă: 

Împositul asupra 'benturilor spirtoase, care până la 
Iuliu 1879 ceia dat in antreprisă, și d'atunci s'a luat 
a se căuta in regie, sporindu-ze venitul provenit din 
cl intrun grad insemnat și dându-se stringerea a- 
cestui venit pe mânile naţionalilor in loc de străini, 
pe care arendașii evrei de mai "nainte îi intrebuin- 
jau in-administvavea lui, 

Monopolul tutunurilor, luat de asemene din an- 
iveprisă și căutat în regie, producând in loc de un 
venit de $,000,000 unul aproape indoit, şi procu- 
rând, pe lângă foloasele arătate Ja impozitul asupra 
băuturilor, suă favorare a culturei tutunului indigen, 
care mai se stinsese supt regimul untreprisci. 

Peseumpărarea căilor ferate Romun- Vărciorova, care 
cu toate greulăţile juridice ce întâmpină această a- 
facere și care âncă nu sunt terminate, totuşi in pri- 
Virea economică au fiicut t&rei un hine netăgăduit, 
punând in mânile noastre principala arteră de co- 
municaţie a țării, reducând intrun mod insemnat a- 
nuităţile de plătit pentru capitalul inirebuințat la con-
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struirea liniei, imbunătățind serviciul, reducând in- 
W'un chip insemnat tariful și adueend administrația 
liniei in mânile naționalilor. 

Uă altă serie de măsuri economice se referă la 
- infeânarea, unei speculațiuni ncomenoase ce se făcea 

de către uă clasă inlinsă și lacomă de cămătari. 
Două legi, propuse din inițiativă parlamentară, au 
venit să ajute pe cei ce erau prinși ast-fel în mre- 
jile cametei in cât să nu se mai poată descurca nici 

» uă-dată. Una privea anularea clausei penale şi redu- 
cerea procentelor. convenționale stipulate la măsura 
legală, prin care se impedica esploatarea neomenoasă 
a debitorilor săraci de către uricioasa clasă a cămi= 

„tarilor parasiţi. A doua apără urmărirea lefilor și a 
pensiunilor — cu escepțiunea câtor-va casuri — decla- 
rându-le ast-fel necesibile și neurmăribile. Ambele 
aceste legi, votate cu putere retroactivă, tiiară până 
in carne vie. cangrena ce rodea mai toată clasa 
sărmană a orășenilor nostri, şi-i scăpă 'ast-fel din 
ghiarele omoritoare a unei speculațiuni nerușinate. In- 
jelegem libertatea transacțiunilor, dar nu până acolo 
a omul săman să devină prada unei nesăţioase lă- 
comii și când vedem că posițiunea economică a unei 
clase intregi de oameni este espusă ruinei ȘI dără- 
pănărei, este de datoria guvernului de a intinde mâna 
sea proteguiloare asupra celor nenorociţi. Indiferen- 

tismul față cu suferințele unui individ se numesce 

impietrire și are uă valoare numai morală. Acela 
către relele ce bântue uă clasă intreagă de oameni
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nu mai poate fi lăsat milostivirii privale, ci trebuie 
ca, ocârmuirea. să cerceteze causele râului și să ia 
măsuri de indreptare. Căci ingrijirea de interese ge- 
nerale este tot-d'a-una de datoria Statului, Conser- 
Vatorii, care erau așa de sgârciți unde era vorba 
de libertatea politică, se arătau din potrivă foarte 
liberali in cestiuni economice, adoplând maxima fa- 
vorită a celor ce nu vreau să-si bată capul cu ni- 
mic: >laissez faire, laissez passer, e | 

Uă a treia măsură iarăși apărătoare a clasei ser- 
mane este legea pentru loterii, care fiind mai ales 
străine, sustrag pe fie-ce an un imposit foarte in- 
semnat de la cei ce sunt tocmai mai puțin in stare 
a-l plăti. Din causa Cnsă a unui conilict intre Ca- 
meră și Senat. această lege n'a putut încă primi 
sancţiunea cuvenită, 

In sfîrşit, guvernul liberal sa mai ocupat și de 
incuragiarea miscărei industriale ce a inceput pe ici 
pe colea a se incerca in țara noastră, Susţine fa- 
brica de postav a domnului Alcaz, dându-i furnitura 
armatei. 

„Neputând sprijini în acela; mod fubrica de zahăr 
„de la Chitila, îi dă uă suvențiune de 1,200,000 lei 
noui; ia măsuri pentru inființarea in țară a unei 
fabrici de hârtie și a uneia de pulbere. Cu ocasiu- 
nea aceslor proiecle de legi sa desbătut earăși în 
pulamentul nostru cestiunea cea vitălă pentru noi . 
a propășirei industriale. Din nenorocire tot se mai 
aud resunând de pe tribună voci care proclamă li-
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bertatea comerciului ca suprema ințelepciune in po- 
litica economică. Reposatul Marțian trata pe asemene 
visălori de »săraci cu duhule şi avea mare dre- 
ptate... "Totuși numărul lor scade pe di ce merge și 
maiorităţile parlamentare sunt plecate in țara noastră 
către sistemul protecţionist. Cum să se aplice nsă 
acesta? Eacă greutatea cea mare de care se lovese 
apărătorii unei necesități a desvoltării industriale. 
Mijlocul cel mai energie, tariful vamal, nu ne este 
permis de posițiunea noastră politică. Apoi chiar 
unde a fost aplicat, a fost zădărnicit prin faptul că 
Austria, supt formă de 'primă pentru esport, dă ina- 
poi fabricantului taxa pe care acesta o -plătesce la 
granița română. Ș'apoi pot să fie deputaţi protivnici 
unei incuragiări a industriei naționale. prin recom- 
pense bănesci? Singurele mijloace prin care se poate 
protegui industria română sunt din partea Statului 
cumpărăturile pentru trebuințele sale şi sculirea de 
lacse interne, sau pentru a nu avea aerul de a fa- 
vorisa industria indigenă, inapoierea tacselor primite 
supt formă de recompensă. Sistemul cel d'intăiu și-a 
găsit: espresiunea chiar prin uă lege propusă de d. 
P. 5 $. Aurelian: legea pentru încuragiavea industriei 
naţionale, prin care Statul și stabilimentele publice 
atârnate de Stat sunt obligale a-și procura obiectele 
ce se pot fabrica șin ţară de la locuitorii săteni ce 
produc asemene lucruri. Dacă ne vom lua după leo- 

„ria care este pusă in practică de privaţi, d'a se a- 
provisiona unde găsesc mai eftin, atunci de sicur
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că legea d-lui Aureliun este uă eresii economică, 

căci, fără indoială, ţăranul nu va putea concura in 

eftinătate cu lucrarea aburului. Sunt însă interese 

mai presus de-realisarea unor economii momentane, 

interese ce au in vedere lungul viitor și cari nu pot 

fi ncingrijite supt preocupațiunile momentului. Acest 

interes capital pentru țara noastră este rafinarea mun- 

„cei sale, rafinare ce economisesce truda și sporesce 

folosul prin desvoltarea industriei. 

Sa combătut de exemplu întinderea indatorirei da 

se aproviziona cu hâriie de la fabrica ce esle a se 

inființa, la comune, la județe și case publice, altele 
de cât. Statul, pe motiv că nu poţi impune acestor 

autorități să-și procure poate un lucru mai scump 

și mai râu, când pot găsi aiurea mai eftin și mai 
bun. 

"Tocmai aceasta este uă eresiă foarte periculoasă. 

Statul are fără indoeală uă autoritate asupra aces- 

lor case. inferioare, căci ali-fel autonomia acordată 

lor ar tinde la federalism. Apoi cum uă măsură fo- 

lositoare țărei intregi nu star impune cu dreptul au: 

torilăţilor inferioare, pentru că le ar sili s& cheltu- 

cască poate ceva mai mult pentru un lucru poale 

ceva mai prost? Să luăm csempli de la alte țări 

cum au introdus industria la ele și să nu mai pu- | 

nem ca idealul desvoltărei economice principiul »bun 

şi eltin.» 

Paralel cu aceste măsuri luate de guvern trebue 

să amintim inițiativa luată dintrun loe mai inalt
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pentru desvoltarea mişcărei induslriale. Maiestalea 

Sea Hegina, in bine-voitoarea Ei ingrijire pentru cla- 

sele sărace, a introdus, d'uă-cam-dată in capitală, 

moda costumurilor naţionale confecționate în țară şi 

răspândirea acestui sistem bine-făcător a procurat esis- 

lenţa la uă sumă de femei, ce se ocupă acum cu lucra- 

rea unor asemene costumuri. Prin scrisoarea adresată 

d-lui ministru de interne, Maiestatea Sea Regina mer- . 

ge incă mai departe cu interesul său pentru des- 

voltarea, industriei indigene, cerând ea spitalele și ar- 

mata să-şi procure din țară obiectele ce se pot lucra 

la noi. 

Amintim și cercetarea și esploatarea, minelor de 

cărbuni, făcută după iniţiativa, guvernului, după care 

acum in mai multe punte ale căiei ferate se intre- 

buințează cărbunele in loc de lemn. Nu ne indoim 
că uă lege asupra minelor va complecta nevoile es- 

ploataţiunei miniere. | 
Ast-fel, in timpul guvernului liberale incepe a se 

indeplini visul lui Marțian, crearea unei industrii na- 

ionale în România. Rămâne incă muit. de făcut in 

această privință; dar cum am spuso și mai sus: 

incepulul e mai greu de cât urmarea pe uă cale 

bătută. 

Mâsurile enumerate până acum sunt fără indoială 

inceputul unei regenerări economice, care poate să 

aducă cele mai priincioase resultale. Ele sunt me- 

nite a spori avuţia patriei noastre, și am arătat mai 

sus cum avuţia şi sciința sunt astăzi singurele ele-
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mente pe care se bascază esistența popoarelor. A- 
vuţia este insă tot-uă-dată și mijlocul cel mai ener- 
gic de propășire. Este evidinte că dacă am putea 

plăti mai bine magistraţii, justiţia ar câștiga; dar de 

unde -să luăm banii pentru a face aceasta? Să ne 

gândim. că basa societăţii și a statului nostru este 

incă atât de inapoiată— munca brută a agriculturei 

— pe. când clădirea rădicată asupra ei este asemă- 

nătoare celei a statelor celor mai civilisate. Cine nu 
vede in uă asemenea stare de lucruri uă disproporție 

intre mijloace și trebuinţi. E de nevoe deci a des- 

chide numai decât poporului nostru și alte sorginţi 

de inavuţire, precum pe de altă parte trebue date 

toate ingrijirile pentru ca aceea ce până acum a ali- 

mentat focul vieței noastre, munca agricolă, să. fiă 

pusă in condiţiile cele mai bune de propăşire. Căci 

să nu ne inşelăm. Lung timp incă, poate pentru lot 

d'a-una, agricultura va fi isvorul cel mai mănos al: 
vielei noastre. 

Elementul principal care conlucrează la produe- 

țiunea agricolă a, țărei sale este făranul. Partita li- 

berale, ca tot-d'a-una așa şi de astă dată, arătând . 
„. îngrijirea sea pentru soarta |&ranului, a bine meritat 

de la patrie. Ne rămân acum de espus măsurile luate 

de guvernul liberal pentru rădicarea condițiunei cla- 

selor agricole, 

V. 

Inainte de a trece la legea principală care se o- 5 l 
cupă cu soarta muncitorului de pământ, să espunem
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câte-va m&suri luate de guvernul liberale pentru im- 
bunătăţirea stărei sale. 

Am amintit mai sus împroprietărirea insurăţeilor, 
care ascepta de 14 ani și a fost pusă in aplicare 
prin regulamentul din 20 luniu 1878. Importanţa 
unei asemene măsuri, prin care sau adaos țărei vruă 
50,000 de proprietari, nu mai trebuie arătată. Ră- 
mâne inșă de esplicat cum guvernul conservator, care 
a stat 5 ani de zile în șir la cârma țărei, nu a pus 
in aplicare disposiţiunile. legei din 1864. Sunt numai 
două esplicaţiuni cu putinţă, și nu e vina noastră 
dacă ori-care. din ele am primi-o drept adevărata 
causă a acestei imprejurări, arată intr'uă tristă Ju- 
mină intențiunile acelui guvern. Sau să temea de 
uă reducere, fie cât de neinsemnată in veniturile sta- 

- tului, teamă indreptățit din puntul de vedere al a- 
celui guvern al deficitelor, sau voia să răsbune im- 
punerea improprielărirei prin lovitura de stat de la: 
2 Maiu, ne mai aplicând legea nici când era vorba - 
de a se da pământ din vroprietăţile statului, și nu 
din acele ale proprietarilor. 

Uă a doua măsură prin care guvernul liberal se 
ingriji de interesele tăranului, a fost anularea instră- 
inărilor făcute pe sub mâna in contra, articolului 7 
al legei din 1864, anulare orânduită prin legea de 
13 Februariu 1879. Articolul 7 al legei improprie- 
tărirei prevedea numai cât oprirea pentru 'sălian de 
a-și instrăina sau ipoteca, fie prin testament, fie 

„prin disposiţiuni intre vii, pământul său, afară de
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cât către un alt sălean. Aceasiă oprire insă nefiind 
privigheată a căzut in desobicinuință, in cât foarte 
mulți din foștii clăcași improprietăriţi prin legea din 
1864, perduseră de fapt proprietatea lor, prin felu- 
rite acie- simulate. Despre intinderea acestui rtu ne 
poate convinge mulțimea imensă de procese ce se 
iviră în urma trămiterei tablourilor siatistice de că- 
tre consiliele - județene la tribunalele respective. Sunt 
tribunale car6 judecară luni de zile câte 50—80 
procese pe zi, restituind ast-fel averile escamotate 
de nisce șarlatani, represintaţi în partea foastei Mol- 
dova mai ales de către lepra evreiască de prin sate. 

Fie-care sălian, care 'și reciipăta ast-fel moşioara 
lui, părăsia sala tribunalului cu un Bogdaproste e- 
șit din inimă, și este de netăgăduit că dacă țăranul 
in simplitatea lui, ar sei ce esle guvern conservator 
și guvern liberal, ar dori acestui din urmă »ani mulți 
și fericiţi. Această lege bine-făcătoare in gradul su- 
prem, care merge paralel cu acea asupra pensiunilor 

şi a lefilor, puse in grea cumpiină pe coțearii și șar- 

Jatani care se deprinsese a hălădui în deplină liber- 

late prin pungile și averile oamenilor, în vremile de 

fericită memorie pentru denșii, a guvernului con- 

servator. Mai mulţi din ei văzându'și nimicită prin 

uă trăsătură de condeiu averea câștigată prin atâtea 

opinteli, se sugrumară, se impușcară, se inecară, 
resplătind insă intrun mod cu lotul neindestulător 
prin moariea câtor-va miei suferințele unui popor 
intreg.
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Spitalurile Sătesci. sunt eară-și uă creaţiune din 
cele mai fericite (legea din 26 Iuniu 1831). Starea 
sanitară a unui popor care trăiesce din munca cea 
mai incordată, este” de sigur un element economie 
duă importanță insemnată. Boala pentru sătean es- 
ie echivalinte cu miseria. Organisarea serviciului sa- 
nitar prin sate este incă cu totul neindestulătoare. 
Medicii de plasă, chiar acei foarte rari cari iși face 
datoria, nu pot căuta de cât un număr foarte res- 
trâns de bolnavi. Apoi farmaciile neesislând de cât 
prin orașe, este, in cele mai multe casuri, foarte greu 
dacă nu cu nepulință, a avea ajutoarele la timp. 
In sfirșit ajutorul medical și doctoriile nu sunt d'a- 
juns pentru restabilirea sănătăţii sdruncinate. Mai a- 
les boalele «de care sufer obștește țăranii, figurile, 

sifilisul și pelagra, cer, pentru a [i curarisite, dietă 
şi uă mâncare imai hrănitoare de cât aceea de care 
dispun de obiceiu muncitorii agricoli. "oale aceste 
cerinţi nu pot fi indeplinite de cât in spitalele să- 
tesci, create prin legea aciuală; căci spitalele cen- 
trale de prin orașele mai mari sunt. departe de lo- 
cuitor și in deobșie ajung d'abia. penlru căutarea 
bolnavilor de prin orașe. 

Modificarea legii drumurilor (4 Iuliu 1881) earăşi 
a ușurat intrun chip minunat posiţia ţăranului. Se 
scie că după legea vechiă (30 Martie 1869) sătea- 
nul era obligat a munci în natură 3 zile pe an la 
drumurile județene și alte 3 zile pentru drumurile vi- 
cinale și comunale. 

"10
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Fiind-ei drumurile judeţene au insemnătatea cea 
mai mare și mulţi prefecți cred a-și face un titlu 
in ochii guvernului prin construcțiunea de asemene 

drumuri, apoi, mai ales in timpurile guvernului con- 

servator, aceste trei zile de prestaţiune in natură a- 
junsese uă adevărată nenorocire pe capetile locui- 

torilor. Uă zi de lucru se calcula nu de la răsăritul 

şi până la apusul soarelui, ci se socotia cât lucru 

ar trebui să facă un om voinic in un asemene răs- 
timp și lucrul acela, evaluat tot-d'a-una pe puteri 

de uriași, era considerat ca zi de lucru, in cât a- 

dese-ori țăranul muneia 9, 12, ba une ori 30 de 

zile chiar pentru acele 3 zile pe cari legea il obliga 

să le lucreze. Așa sa intâmplat mai cu deosebire 

in districtul Neamţului, unde, ce e drept, prefectul 

datunci a isbutit cu acest sistem barbar să tragă 

prin tot judeţul șosele pietruite. Legea vechiă dedea, 

nu e vorbă, săteanului putinţa d'a se elibera de la 

zilele de lucru, răspunzând prețul lor in bani, dar 

starea de avere a săteanului i dedea prea rar pu- 

tința da face aceasta, pe când legea actuală inlo- 

cuind prestaţiunea in natură cu adăogirea a două 

zecimi, a impus săteanului plata in bani și a in- 

„depărtat “pentru tot-d'a-una putinţa abusului. Cele 

trei zile pentru șosele vicinale și comunale, neinfă- 

țișând acela-și: pericol, apoi fiind in interesul mai 

nemijlocit al săteanului a pulut fi păstrată prestarea 

or in natură fără nici uă teamă, 

Despre creditul agricole, care după noi este ces-



  

  

T
a
 

rm
 
P
I
 

  

STUDII ECONOMICE. 149 

iunea principală când este vorba de imbunătăţivea, 
soartei ţăranului, ne vom ocupa. la sfârșitul acestui 
studiu, după ce vom fi esaminat modificarea, legei 
toemelilor agricole, precum şi măsurile complimen- 
tare de trebuință pentru a scoate pe țăran din ro- 
bia in care se află. | 

VI: 

Imbunătățirea soartei ț&ranilor în România este o- 
pera partitei liberale, de la primele ei inceputuri, 

"și deci era firesc lucru ca lot din rindurile sale să 
plece incoronărea edificiului ale cărui base le pusese. 

Revoluţia din 1848 lăsă pentru int€ia oară să cadă 
in lume:0 vorbă și in favoarea ţăranului român. 
Constituţia proclamată în urma răsturnării lui Bi- 
bescu de către membrii guvernului provisoriu, con- 
ținea intre alte cereri și aceea a desființării elăcii 
Și a improprietăririi locuitorilor săleni pe moșiele 
proprietarilor, pentru uă despăgubire, In naivitatea 
sea guvernul provisoriu convocă chiar uă adunare 
de 18 boieri și 18 țărani, cari să pună basa nouei 
stări de lucruri. Această comisiune nu ajunse la nici 
un resultat, și chiar revoluțiunea fiind curând după 
aceea inăbușită de către armatele turcesci şi apoi 
rusesci, soarta țăranilor recăzu cară-și in starea de 
mai nainle, cu boierescul și munca obligată ca cum= . 
p&rare a dreptului Va trăi pe pământ, * 

Congresul de Paris, frămițând in Bucuresei co- 
misiunea insăreinată cu culegerea dorinței principa-
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telor in privirea viitoarei lor organisări, consultă și 

dorința poporațiunii rurale, care tindea, in modestia 

ei, numai la suprimarea clăcei. Ţinend seamă d'a- 

ceastă dorință, Convenţiunea de Paris dispuse, prin 

art. 46, ca să se »proceadă fără intârziere la re- 

visuirea legii care regulează raporturile proprietarilor 

pământului cu muncitorii, în scopul d'a. imbunătăţi 

soaria ţăranilor. « 

Principele Alesandru Cuza “voi st pună indată in 

aplicare această disposiţie, dar se lovi de oposiţia Ca- 

merei care, după legea electorală d'atunci, era mai 

toată alcătuită din proprietari și in marea ei maio- 

ritate dușmană reformei. 

Partita liberală, eare sprijinea dorințele principa- 

lui, stărui doui ani pe lângă cea conservaloare ca 

să dea uă soluțiune cestiunei agrare. In 1863 ea is- 

buti chiar a alcătui uă programă comună in care, 

pentru a infrânge resistința partilei conservatoare, 

cea liberală jerifi mult din ceea ce voia să dea ță- 
ranului. Facă articolul privitor la deslegarea acestei. 

cestiuni, care fusese convenit. intre ambele parlite: 
<Dasele reformei rurale adoptate de noi sunt cele 

uvmătoare : a). Incetarea. ori-cărei reglementări și i- 

„micstiuni administrative in relăţiunile dintre propri- 

elari și cultivatori; b). Transformarea șalelor în co- 

mune libere prin răscumpărarea locurilor de casă și 

grădină ce au locuitorii in vatra satului; c). Lăsa- 

rea in posesia locuitorilor a pogoanelor legiuite de 

arătură, de fenețe și de păşune, cu dreptul d'a pu-
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tea dispune de densele prin testament sau prin con- 
iracte de ori-ce natură, in folosul rudelor lor și a 
altor săteni cultivatori, cu acelea-și indatoriri și con- 
dițiuni cu care le țin și dânşii de la proprietari; 
d). Desființarea elăcei și a altor indatoriri silite și 
transformarea lor in dare de bani după prețuri de 
conversiuni stabilite de arbitri și legiuite de Cameră 
uă dată pentru tot-d'a-una, cu facultatea insă pen- 
tru ambele părți d'a putea preface aceste dări, prin 
contracte individuale, pe termen de câte 5 ani, in 
produete sau chiar și in Incru de bună voiă; e). Fa- 
cultatea acordată guvernului d'a. vinde statornic și 
cu titlu de proprietate tutor sătenilor plugari ce vor 
voi să cumpere locuri de hrană pe moşiile Statului, 
ale așezămintelor publice și monastirilor. « D 

Când fu 6nsă să supt-semneze acest program se 
găsiră numai trei conservatori "care să pună, in jo- 
sul. lui iscăliturile lor, anume Grigorie Mihai Sturdza, 
Gheorghe Stirbei și Constantin Brăiloiu ; toți: cei-l-alţi 
relusară, in cât dovediră prin aceasta că nu voiau 
s6 conceadă, nici minimul de cerinţi puse de parlita 
liberală. 

Totu-și, pentru a preintempina cerințele principe- 

*). Acest program după cât seim, n'a fost nici uă dată 
publicat. Membrii liberali ce se v&d supt-semnaţi în 
el sunt: A. Panu, C.A. Rosetti, St. Golescu, I. Can- 
tacuzino, C. G. Golescu, 1. C. Brătianu, 1. Ghica, N, 
Gali, G. Adrian, G. Arghiropulo, A. S. Petrescu, A, 
C. Golescu, A. [. Arion, C. T, Grigorescu,
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lui, Camera, votă in 1862 uă lege, prin care se in- 
proprietărea țăranul numai asupra, vetrei satului și 
aceasta, încă pentru uă despăgubire. Domnitorul, ne- 
mulţumit cu uă asemene lege, inaintează în 14 Marie 
1864 un nou proiect de lege rurală. Camera răs- 

-punde la acest mesagiu printr'un vot de blam dat. 
ministerului, in diua de 25 Aprilie. Domnitorul nu 
primesce demisiunea ministerului, ci inaintează Ca- 
merci un nou mesagiu, prin care cere reformarea. 

“legii electorale pe uă basă mai democratică și pro- 
rogă Adunarea până la 2 Maiu, pentru ca punân- 
du-se deputaţii in atingere cu poporul, să se inspire 
mai bine de voința lui. Adunarea, reintrunindu-se 
in diua de 2 Maiu, numai atunci vădu pericolul și 
se arătă dispusă să primească reforma, dar era prea 
târziu. Lovitura de Stat se făcu. | 

Nu este scopul nostru de a justifica sau d'a acusa 
această măsură. Ceea ce ne interesează este d'a sci 
că ea a fost luată d'un guvern liberale care voia 
propășirea așezămintelor țării, contra unei partite 
reacționare, care găsea de minune starea de lucruri 

esistinte, și nu voia s'o schimbe cu nici un preţ. 

Spusese doară capul acestei partite, Barbu Catargiu, 
că »ţăranul este capitalul lor.« 

Improprietărindu-se țăranii şi desființându-se claca, 
munca devenise liberă. Se simţi in curend nevoia 
da se regulamenta această muncă, ceea ce dădu 
nascere legei din 1866 asupra loemelelor agricole 
cu angajamentele pe 5 ani și esecutarea muncilor
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cu dorobanţi şi călărași. Totuși conservatorii nu furi 
mulțumiți nici cu această lege, și în 1872 adauseră 
un aliniat monstruos la esecutarea legei, anume prin- 

"derea cu dorobanţi a loeuitorului fugar și aducerea 
sea la munca câmpului. D. P. p, Carp, in ședința 
Camerii din 11 F ebruariu, aprobă cuvintele d4-lu 
Cogălniceanu, care spusese că legea neomenousă, din 
1872 fusese impusă ministerului Lascar Catargi de 
către maioritalea reactionară a Camerei. Aceasta ne 
pare, curat vorbind, absurd. Cum, aderinţii unei par- 

- tite nu sunt responsabili solidar de ceea ce face a- 
cea partită ? Ministerul Catargi, dacă ar fi fost intr'a- 
devăr de altă părere, putea să tolereze uă asemene 
monstruosilate și să nu trămită acasă Camera ce o 
votase, făcând să se aleaga uă alla mai liberale !— 
E uşor unor membri ai unei partite să se lepede de 
răspunderea actelor făcute 'de dânsa, spunând seu 
personal am fost protivnie acestei măsurie. Minunată 

„teorie politică, minunat mod d'a ințelege rolul par- 
titelor intrun Stat! Dar cu acest sistem se anulează 
partitele, şi toată viața politică imbracă uă formă în 
diciduală, adică anihilează chiar esința ei, rațiunea ei 
da fi. Dacă membrul unei partite nu se impacă cu 
faptele comise de totul din care face parle, are de 
cât să părăsească; dar să decline solidaritatea acte- 
lor implinite de partita sea, cât timp r&mâne in ea, 
această teorie, încă nu se auzise in viața parlamen- 
tară, 

” 
“Prin urmare, s6 rămână bine constatat ce a făcut
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pariita conservatoare pentru țăranul român. După - 
ce la 1864 sa impotrivit până în ultimul moment 
da se face dreplate locuitorilor săteni, la 1872 re! 
gulează prinderea cu arcanul a. locuitorilor şi adu- 
cerea lor la muncă. i 

Nu e vorbă, in sesiunea de acum și cu ocasin- 
nea desbaterii legei modificătoare a toemelilor agri- 
cole, partita conservatoare sa arătat că ar adera 
din inimă la reforma propusă de d. C. A. Rosetti, 
și unul din fruntașii partitei conservatoare, ca pen- ; 
iru a spăla păcatele parlirei sale, propuse. chiar din 
inițiativă parlamentară mai multe proicete de legi 
favorabile stătenilor, precum: monopolul comunei a- 
supra cârcimmelor, legea asupra cametei, după cât 
ne aducem aminte şi un proiect de lege pentru in- 
troducerea maioratului in moscenirile sătenilor ete. 
Tactica panlitei e foarte nemerită pentru interesele 
sale, dar are neajunsul de a fi cam preveziă, și 
sunt lucruri care e cu minte și cuviincios a se ți- 
nea acoperite. Apoi la 1848 și la 1864, şi chiar l 
1872, partita conservatoare a putut săși arate fără 
teamă și pe faciă intențiunile scale. La 1882 enst 
aceasta nu se mai poale, căci țăranul ori cât de 
incult ar fi cl, tot aude măcar cât de slăbit resu- 
netul celor ce se petrec în inima fărei. El nu cere 
ci rabdă, căci așa au deprins veacuri intregi de 
asuprire și de robie; dar când îi dai ce-va, ia cu 
atât mai mare foc şi atunci pe cât iubesce pe acei 
co îi dau, pe atât urăsce pe acei ce vreau s6i ia.
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Cred că mau ințeles acei ce mă citese Și tot uă- 
dată au ințeles că dacă conservatorii dau astă-di 
„ce-va, fac aceasta de frică și nu din iubire către 
popor. Și dacă sunt unii conservatori care fac a- 
ceasta din inimă bună, ei bine, aceia nu sunt con- 
servatori ci liberali care stau numai prinși în mre- 
jile partitei conservatoare, sunt conservatori prin de- 
prinderile lor, dar liberali prin principiile lor,  pre- 
cum au fost toți adevărații boeri ai ț&rei noastre. 

De alt-fel ne mirăm de un lucru. Partita conser-. 
vatoare stă 5 ani la cârma țării și in acest restimp 
nu găsesce timp pentru a propune legea asupra câr- 
ciumelor, asupra, camătei, asupra maioratului, și tre- 
buie să vină guvernul liberal, pentru ca supt aus- 
piciile sale să se facă apărătoarea claselor oprimate ?! 
Cine nu vede in aceasta uă lactica, anume: că şi 
parlita conservatoare vrea st se arate că nu remâne 
nepiăsătoare faciă cu nevoile săteanului. E cam târ- 
ziu din nefericire; e prea târziu și legile partitei 
„conservatoare avură soarta ce merită, aceea d'a fi 
citite numai de autorul lor in Cameră apoi a fi 
puse la dosar. 

Ori-ce sar zice, rămâne un fapt constant și ne- 
îndoelnic, anume că partita liberală, indată ce a pu- 
tut s'o facă, șia adus aminte de poporul din care 
a eşit și, ca un fiu recunoscător către părinţii ce 
i-au dat zilele, a dovedit prin fapte devotamentul 

stu. Am arttat mai sus cele-l-alte m&suri pentru 
imbunălăţivea soartei ţăranului. Acum vom păși la
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arttarea nouei posiţiuni ce crează modificarea legi- 
lor tocimelilor agricole, pentru a putea apoi expune 
măsurile ce mai sunt de luat spre a se duce la uă 
deplină isbândă greaua problemă a emancipării €- 
conomice a locuitorului sătean. 

VII. 

Pentru a ne putea da samă de imbunătățirea a- 
dusă în soarta ţăranului prin reforma legii de toc- 
meli agricole, trebue să vedem iniâi in ce stare se 
alla el supt regimul vechei legi. - 

Mecanismul inchcerii unei toemeli agricole era în 
deobște următorul: se apropria sfertul dărilor de 
plătit către Stat, judeţ şi comună. Perceptorul, pri- 
marul sau supt-prefectul sciind că țăranii mau de. 
unde să-i plătească, peniru a-și economisi munca 
alergatului din casă in casă, se ințelegea cu pro- 
prictarul sau arendaşul, care avea nevoie de munci 
agricole, și-i vindea satul intreg pe nisce prețuri cu 
atât mai scăzute cu cât munca vindulă era pe un an 
mai indepărial. “Țăranul, deprins s'asculte și străm- 
torat de nevoiă, se supunea acestei vineri, mai a- 
les când rămânea şi câte un prisos, pe care să- 
poată bea la cârciumă. Se? nțelege că preţul muncei 
nu putea fi desbătut intre părțile ce incheiase toc- 
meala, ci era impus de una și primit de cea-l-altă. 
De aceea cele mai multe din prețurile peniru care 
sunt. alcătuite muncile sunt vidicule și nu plătese 
nici jumătate din valoarea adevărată a muncei 6- -
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lectuate; Neputând lucra toată muncea pentru care 
se tocmize, sau mai luând bani de la proprietar 
pentru trebuinți d'ale sale, săteanul rămănea datoi 
către proprietar. Procentele pentru aceste datorii lo- 
cuitorul le plătea in munci, calculate arbitrar, in 
cât adese-ori valoarea muncei, făcută pentru pro- 
cente, răspunde la 50 sau 80 9. Legământul mun- 
citorului d'a lucra covârşind adese-ori puterile sale,. 
ogorul său propriu rămânea nelucrat, el nu recolta 
nimic şi era nevoit, pentru a trăi, să cumpere pâne 
de la proprietar, căruia îi vindea tot muncea sea, in 
cât ast-fel se incurca în datorii din ce in c6 mai 
impovărătoare. Văzându-se atât de obijduit, țăranul 
refusa d'a lucra și atunci intervenia esecuţia cea 
barbară cu călărași şi dorobanţi. Ne aducem aminte 
d'un proces judecat la curtea din lași, in care s'a 

“dovedit că uă femeiă fusese legată de coada unui 
cal şi tirită la munca câmpului. Locuitorii de pe 
Roznov “au reclamat în contra vechililor arendașilor 
d'acolo că ar fi fost inchiși noaptea in nisce ham- 
bare pentru a nu fugi de la: muncă. Dar-ori câte 
vor fi fost nedreptăţile comise, care n'au eșit la lu- 
mina zilei, care au fost mistuite de agenţii ce le co- 

„ miteau adese-ori tocmai acei insărcinați cu urmă- 
rirea delictelor! Oamenii sunt de fivea lor incăleă- 
tori ai drepturilor semenilor lor, Legea trebue st 
infrâneze aceste tendinți usurpătoare. Când ea, in 

"oc da le pune uă stavilă, le dă zor și le incura- 
giază, atunci abusul poate deveni chiar lege.



156 STUDII ECONOMICE. 

D. Grigore Cozadini, in una din ședințele Came- 
rei, ia apărarea proprietarilor Și arendaşilor, spunând 
că, dacă se poate intâmpla ca să se fi comis abu- 
suri de citre nisce căpcăuni (sic), de către nisce 
miserabili (sic), de sicur această purtare nu poale 
fi pusă, in socoteala proprietarilor cinstiți. D. Coza- 
dini ăre aerul d'a crede că maioritatea arendașilor 
și proprietarilor ar fi oameni ce nu iubesc a se im- 
bogăţi pe socoteala altuia. Că sunt oameni cinstiţi 
in sensul de a nu pune mâna pe ascuns în buzu- 
nariul altuia, aceasta nu se neagă de nimeni. De a- 
colo 6nsă penă a fi inzestraţi cu uă dosă de mora- 
litate așa, de insemnată, in cât să nu esploateze pe 
aproapele lor când pot să o facă, este uă adevărată 
prăpastie. Cinstea și ea este relativă și un om, care 
inșeală la jocul de cărți, s'ar crede desonorat dacă 
sar pune in, socoteala lui un furt de vite. Apoi dacă 
onestitatea, cea neprihănită, onestitatea perfeelă, care 
culminează in masima romană: '>suum cuique tri- 
buere< ar umbla ulițele, nu s'ar considera așa de 
sus” această, virtute. Maioritatea oamenilor are toc- 
mai atâta cinste câtă e de nevoe pentru a nu intra 
in pușcărie și prin urmare e mai mult de cât sicur 
că tipurile culese de d. Bibicescu în broşura. d-sale: 
>Cât. sufer țăranii< represintă »cu demnitatec clase 
intregi de contracte de asemene natură. 

Abusul striga la cer şi totu-și nu se găsea nimeni 
care să rădice vocea lui in favoarea săteanului! Ni- 
meni intr'uă țară intreagă, intr'uă țară care dacă
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esistă, datoresce aceasta numai și numai lui, care 
după ce in vremuri de urgie i-a păstrat. naţionalita- 
tea, astă-zi îi dă, bogăţia in timp de pace şi gloria 
in resboiu! Când d. Rosetti propuse această lege, 
din toate tabările incepu a se inălța un cor intreg 
de lamentaţiuni asupra soartei ţăranului român — 
voinici in. urma resboiului — și se recunoscu nevoia 
de a se face ceva pentru induleirea amăritei sale 
soarte. Am arătat mai sus motivul adevărat care a 
determinat. schimbarea de front a conservatorilor. 

Sa făcut multă vorbă in. sînul Adunărei asupra 
două principii care stăteau faţă în față, și ambele, 
in intențiune cel puţin, voiau binele săteanului: dre- 
ptul comun și uă, lege escepțională. Pentru a putea 
otări care din aceste două sisteme este preferabile, 
să căutăm a ne da seama intâiu de scopul ce-l ur- 
mărea d. Rosetti cu legea d-sale. . 

Dintre toţi oratorii ce au vorbit in Cameră, nouă 
ni se pare că singur d. Chițu, ministru de justiție, 
a caracterisat mai cu precisiune ținta acestei reforme: 
>Legea aceasta nu are'să aducă inavuţirea. săracu- 
lui, imbunătăţirea leneșului, fericirea in general a 
clasei care se numesce muncitoare... In principiu, 
nu cu legi se aduc asemene imbunătățiri materiale, 
nu cu m&suri disciplinare se pune fericirea pe ca- 
pul unei naţiuni... Adevăratul scop, adevărata idee 
pe care a avut'o legiuitorul, este dorința de a cur- 
Ma Uh rău care consistă în a lăsa prada lăcomiei, 
fraudei, manoperilor celor mai ilicite ui clasă întreagă...
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Este dar un proect de lege care-și propune a re- 
media, in mod negativ, iar nu a introduce în mod 
positiv avuţia și fericirea; uă lege care se silesce a 
stărpi pe cât se poate relele ce impovară și apasă 
uă clasă intreagă.« 1) N 

fără indoială că dreptul comun trebue să fie i- 
dealul către care trebue să tindem spre a pune și 
clasa cea mai jogsă a societăţii noastre. Dar aceasta 
nu se poate face intrun mod pripit. Când țăranul 
va fi prin posiţiunea sa materială și intelectuală in 
stare de a fi emancipat, atunci “] vom emancipa de 
sub ori ce măsuri proteguitoare. Până atunci insă 
trebue epitropisit ; căci de și maior prin vârsta lui, 
el este asemene unui minor prin cele-l-alte condi- 
țiuni ale vieţii sale. EI se afla până acum într'uă 
posiţiune disperată, recăzut in uă stare aproape mai 
rea de cât iobăgia altă dată. Trebue să ne silim 
a-i da neatârnarea economici și intelectuală, avuţia 
și instrucţiunea. Până atunci insă trebue inceput a in- 
lătura relele care-l sugrumă. In zadar vom uda ui 
iloare, ea nu va cresce dacă nu vom plivi buruiana de 
prin giuvul ei. Legea, d-lui Rosetti incepe a. tăia buru- 
enile; alte legi vor trebui in urmă s'aducă la deplină 
inflorire pe țăranul român. Această lege are un ca- 

1). Şedinţa din 14 Martie. De sigur că q. Chițu nu im- 
părtășea optimismul d-lui Cozadini asupra onestităţii 
armenilor, ci mai de grabă pesimismul nostru; căci 

"pentru ca să esiste uă clasă de esploataţi trebue să 
fiinţeze una de esploatatori.
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racter transitoriu; dar ar fi uă supremi nedreptate 
ca, după ce țăranul a fost ruinat prin uă lege. fă- 
cută in favoarea proprietarului, să-l lăsăm fără scut 
când e vorba de a repara daunele cășunate prin ea. 

Am ocrotit pe cel tare, ce nu avea nevoe d'ase- 
mene sprijin, și celui slab nu voim să-i intindem 
uă mână d'ajutor, ci-l lăsăm să se razime numai . 
pe propriele lui puteri istovite! 

Dreptul comun este ideia falsă a libertăţii, care 
profită numai posiţiunilor tari. Este aceea-și ideiă 
fatală care apără, in altă sferă a economiei unui po- 
por, liberul schimb și respinge protecțiunea indus- 
lriei. Ideia Statului modern este accea a unui așe- 
zământ care să inlesnească desvoltarea tutor eie- 
mentelor de viață dintr'un popor, sprijinind pe cele 
slabe și moderând pe cele tari. 

Legea d-lui. Rosetti scoate pe țăran de sub, robia 
proprietarului, mărginind durata contractelor agricole 
la un an, lasă acestuia putinţa da-și lucra. și ogo- 
rul s&u, păstrându-i două zile pe săptămână pentru 
munca sea proprie, ia măsuri pentru ca contractul 
incheiat. să fii adevărata espresiune a voinței săte- 
nilor, pune un maximum de muncă la care să-. 
teanul se poate obliga; in sfârșit prevede un mod 
de esecutare raţional și omenos a-nume: intâiu che- 
marea locuitorului de către primar a-și indeplini: in- 
datoririle sale; la cas de refus, toemirea din partea 
proprietarului a altor lucrători după prețurile cu-
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rinte și implinirea preţului toemelii din averea de- 
bitorului, după nisce formalităţi sumare. 

Cată aici să observăm uă tactică foarte fină a 
parlitei conservatoare, represintată prin d. PP Carp, 
care tindea la mănţinerea indirectă a esecuţiunii per 
sonale. Incă din ședința de la 14 Marte d. Carp 
vostise cuvintele: «u sunt pentru esecutarea braţului 

„Și de uceea, d-lor, vă zic: nu vă dau esecutarea ae- 
vei, că dau esecutarea braţelor, dear nu wo dau bar- 

bară cum era pewaciun, ci in mod mitigat.> Aceste 
cuvinte, primite cu mare răceală din partea Came- 
rei, lăsa ascuns un gând, care eși la lumină in șe- 
dința de la 17 Mautie. D. Carp declară că nu pri- 
mesce esecuţiunea averei săteanului, pentru plata 

lucrătorilor tocmiți in socoteala sea, şi propune un 

amendament prin care muncitorul, ce ar fi lipsit uă 

dată de la angajamentul seu, să nu mai poată con- 

tracta invoiri agricole. Eacă intr'adevăr esecuțiunea. 
braţului, esecuţiune nu e vorbă indirectă, dar mult 

mai neomânoasă de cât cea prin dorobanţi, căci 

este scoaterea omului afară din lege, este espunerea 

lui d'a peri de foame, ca pedeapsă pentru că n'a 

eseculat un angajament civil. Eacă sinceritatea par- 

titei conservatoare in aderarea sea la reformarea le- 
gii tocmelilor agricole! 

Cum am spus'o și mai sus, legea d-lui Rosetti 
este un inceput pe calea reformelor care trebuie să 
schimbe soarta muncitorului. Această lege trebue 
completată cu altele, care vor da ţăranului int&iu
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uă posiţiune bine definită față cu cei ce au nevoe de munca lui; apoi neatârnarea economică, care-l va pune in pulință d'a trata cu dânșii ca cu:o pu- "tere egală. Numai atunci când toate măsurile se vor Îi luat, când Statul va inlinde in toate privirile scu- tul seu de apărare pe clasa sătenilor, atunci se va butea dice că sa pus coroana edificiului, a cărui basă sa întemeiat. la 1864 prin improprietărirea (&- ranilor. E 

VIII. 

Emanciparea locuitoralui sătean Irebuia să treacă prin mai multe stadii, inainte de a deveni un fapt indeplinit. Mai intâiu in vremuri mai vechi, pe tim- pul lui Constantin” Mavrocordat, 1749, sta desfiinţat. robia, asemănătoare acelei a țiganilor, in care sk- teanul trecuse pe nesimţite din starea de vecin. Re- gulamentul organice desfiinţă șerhirea, adică alipirea muncitorului de piimentul pe care “| locuia, dar lăsă in ființă claca san boerescul, po care "] suprimă le- gea din 1861, dând tot uă dată ţăranului Și pro- “prietatea asupra porțiunei de pământ la care avea dreptul şi în timpul boerescului, Această lege nu eman- cipă însă și munca lăranului, pe care proprietarii puseră mâna prin legile din 1866 și 1872, Legea - d-lui oselti vine acum să libereze din robie Şi bia- țele locuitorului, care mai rămiăxe=e incatenate când persoana ui devenise liberă. 
hemâne incă un punt foarte important, de pus 

” 11
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la cale, anume emanciparea ţăranului de moştenirea 

pe care a lăsat-o timpul de mai nainte asupra per- 

soanei sale, şi care. apasă ca un munte asupra po- | 

sițiunei sale materiale: datoriile contractate de supt 

regimul legii ce e pe cale « se abroga. 

Mai mulți deputaţi, cunoscători de impregiurări, 

au mărturisit in Cameră că cei mai mulți locuitori 

din fosta Moldovă — căci de densa mai ales e vorba 

când se tratează despre muncile agricole — 1) sunt 

indatoriţi câte pe 5 uni. Legea actuală mirginesce 

durata angagiamentului la un an;dar nu anulează, 

și nici putea să o facă, contractele esistente. Care 

este posiţia t&ranului in uă usemene stare de lu- 
cruri? EI trebue să muncească in mare parte peu- 

tru a se plăti de datoriile «nterioare, a căror pro- 

cente crese din an in an, şi adeseori se allă așa 

pe îndatorat, in cât nu se plătesce nici de procente 

“prin munca sea. La ce ne vor folosi toate măsurile 

luate prin legea votală, dacă țăranul tot nu va fi 

stăpân pe munca sea, nu în puterea unei legi, dar 

in puterea unei convenţiuni, legea părţilor, adese ori 

mai neinduplecată de cât cea generală? 

'Trebue deci numai de cât făcut ceva in această 

privință, fără de care [&ranul tot rob va riumânea 

și silințele pautitei. liberale merg tocinai într'acolo de 

a “l scoate din robie. Dacă această parlită nu vo- 

esce să rămână in drum, precum au făcut-o cei de 

*). Vom atinge nai la vale cestiunea celor din Muntenia.
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la 1864, și să vadă legea sea anulată în efectele ei 
cele bune peste un restimp oare-eare, trebue să pună 
incă uă dată umărul, să mai dea uă opinteală şi 
să scoată cu totul carul din noroiul in care ame- 
nință a rămânea prins, 

iste un lucru de netăgăduit: singur țărani nu 
i poate ajula. EL și-a vendut muncea d inainte pe 

3 3, 4, 5 ani. Banii luaţi, “i-a cheltuit; adesea »in- 
i“uă noapte de beție.« Ca să trăiască de acum ina- 
inte, ar trebui să in bani pe anii ce ar veni după 
“perioada pentru care e dator. Legea cea nouă '] 0- 
presce; legea insăși il condamnă deci a peri de foa- 
me, in casul când recolia lui ar da de greș, şi Sta- 
tul este in pericol a nu mai putea incasa dările. 
Fără corectivul neapărat al ușurărei datoriilor, le- 
gea ce se votează exte uă calamitate in loc de a fi 
un bine. Votarea legei actuale impune deci: prin ca 
insăși indatorirea mandatarilor j&rei de a corni 
disposițiunile ei prin toate corolarele necesare, . Es 
uă logică a faptelor zare nu poate fi înlăturată; in- 
dată ce un fapt e pus, trebue in chip fatal să ur- 
meze un altul; și legile, care nu sunt de cât schema 

„teoretică a vieții praclice, trebue să urmeze numai 
de câț în prevederile lor logica. acestora, supt. pe- 
deapsă, la cas protivnic, de a deveni nisce isvoare 
de nenorociri, in loc de binele căruia Irebue să-i 
dea nascere. 

Procedura urmată la 1864 cată să slujoasezi de 
model pentru mâ&surile ce sunt a se lua spre a mân-
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tui pe ț&ran de datorii. Statul să în asupră-i plata 
„datoriilor ţăranilor, emițând bonuri puvtcitoare de pro- 
cente la fiă-care proprietar sau arendaș, potririt cu 
sumele constatate prin angajamentele formale, in ziua 
de 1 Januariu 18982. Pentru despiigubirea Statului 
cu caloarea Lonuiilor enise, să se impună uă contri- 
buţie nouă asupra sătenilo» supt titlu: «despăgubive 
pentru datorii,» calculată in suma și în numtrul a- 
nilor pentru care ar fi să se plătească, duci elemen- 
tele statistice ce se zor. procura asupra sumei dato- 
iilor. 

. 
„Fiind-că bonurile trebue să conțină uă sumă 10- 

tundă, ceea ce de obiceiu nu se va intâlni la da- 
ioriile de plătit cu ele, apoi fie-care proprielar va 
fi obligat a inapoia anticipat. Statului diferința in plus 
până la suma rotundă represintală prin bon, sau a 
renunța la diferința în minus. 

Sistemul propus de noi sar părea foarte simplu 
dacă nu sar lovi de nisce greutăţi, ce par duă cam 
dată cu nepulință de invins, Intr'adevăr, când era 
vorba da se rescumpăra pământul dat săteanului, 
se opera cu elemente precise. Fiă-cărui locuitor se 
dedea uă cătime ficsă de fălci sau pogoane, pentru 
care era obligat a râspunde in timp de 15 ani câte 
alâta pe an. In casul nostru lucrurile se schimbă. 
Fiă-care sătean e dator cu ui sumă” deosebită, unul 
cu 200, altul cu 100, un al treilea cu. 50; sunt chiar 
unii, foarte rari, ce nu datorese cu nimic. Se nasce 
deci intrebarea. Cum poți impune uă dare egală la
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“nisce oameni care nau egale datorii; ar fi să plă- tească unul datoriile celui-l-alt, ceea ce ar lovi in “principiele de dreptate. Apoi unul, poate cel mai dator, moare inainte de termenul ficsat pentru res- 
cumpărare; plătese cei-l-alţi in locul lui. Fară-și uă lovire in ideia dreptăţii. Apoi este de Ia sine ințeles că această dare va apăsa numai asupra fostei Mol- 
dove, cu escluderea chiar a parte din judeţul Putna, 
unde este introdus meteiajul. Dar acest punt nu este așa de greu de resolvat ca cel d'ânigiu. 

Este evidinte că un imposit individual este cu 
“nepulință. Nu se poate impune fiă-cărui individ un 
imposit proporțional cu cifra datoriei, sale. 'Trebue 
deci un imposit general, Iu 

Mai intâiu observăm că in genere toate impositele 
directe sunt nedrepte, afară doară de impositul asu- 
pra venitului, care nu este realisabil, Intr'adevăr, se . 
clasează neguțătorii după palenle şi se impune la 
palenta de clasa I. şi acela ce câștigă milioane și. 

[I acele ce câștigă numai 100,000. Se impune uă lacsă 
metrică de pavagiu: unul care are un loe de 100 
slânjini lungime de faţadă, cu un venit de 300 î., 
plătesce mai mult de cât unul care posedă uă pro- 
prielate de uă lungime de zece:ori mai mică, cu 
un venit. de zece ori mai mare, și așa mai deparie, 
Ce se face alt-ceva aici de cât că unul plătesce pen- 
tru cel-alt, și nimini nu se răscoală în conira unei 
asemene disproporții. Apoi este de observat că ță- 
ranii diniun sat sau dintr'uă comună se consideră .
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ca. rude când e vorba de un interes general al lor, 

in cât de sicur că ci vor primi cu recunoscință uă 

asemene măsură, câre ar scoate imensa. lor maio- 

ritate din ghiarăle datoriilor. | 

Am spus mai sus că datoriile nu se pot calcula 

in mod individual și deci nici impune după acest 

sistem noua coniribuțiune. A se impune insă părței 

de țară intregi, unde esistă datorii, uă asemene con- 

tribuţiune, poate conduce la uă nedreptate mai mare. 

Sunt. județe mai indatorate de cât altele şi ar fi a 

se impune acelora mai slobode plata datoriilor ju- 

dețelor mai incurcale. leci este evidinte că suma 
datoriilor trebue calculată pe jndele, și fiă-cărui ju- 

deţ, impus uă contribuție deosebită după numărul 

locuitorilor sei și mărimea datoriei. Această măsură 

insă, pentru a se apropia şi mai mult de dreptate, 

poate fi coborâtă la plăşi şi chiar la. comune. Ide- 

alul, care insă este nerealisabil, ar [i ca fiă-ce in- 

divid să plătească datoria sea. Fiind-că aceasta este 

peste pulință, upoi să ne apropiăm de el pe cât in- 

teresul general o invoesce. | | 

Mai facem ui observațiune. După legea de per- 

cepțiune a. contribuţiunilor directe, comunele suni. 

respunzătoare pentru cătimea contribuției impărțită 

asupra lor, in cât fără indoeală că dacă unii locu- 

itori nu pot plăti partea ce o datorese, plătesc alții 

pentru dânşii. Măsura propusă de noi nu este deci 

ceva extra-ordinar; este aplicarea unui mod de per-
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cepțiune, care se practică la noi de mulţi ani şi in 

potriva căruia nu se obieclează nimic. 

IX. 

Săteanul are nevoiă pentru a putea prospera la 
noi in țară, duă mulţime de măsuri ocrotitoare, şi 

deci se vede cât de absurdă este părerea celor ce 

„voese pentru dânsul aplicarea dreptului comun. Dar 

dacă voese st fie consecinţi apărătorii acestui sistem, 

dece nu reclamă oare pentru ț&ran şi libertatea 

(Ca-și instrăina pământul său, căci ni se pare că dacă, 

este vr'uă măsură care să restringă libertatea lui, 

apoi de sicur este această ingrădire a dreptului stu 

de proprietate. Pentru ce nu cer ca să nu fie.scu- 

lite de urmărire alte obiecte ale ţăranului de cât 

cele prevăzute de procedura civile? Nici un aptră- 

tor al dreptului comun n'a susținut. asemene lucruri, 

de şi cra logic să le ceară. Pentru ce? Pentru că 
simt cu toţii nevoia a pune pe țăran, eare este prea 

slab pentru a'şi putea apăra singur interesele sale, 

supt scutul ocrotitor. al legei, pentru că numai falsa 

idee ce şi-o fac despre libertate şi egalitate îi im- 

pinge a susține teorii monstruoase. | 

Care element stabilesee intre oameni adevăratul 
principiu al egalităţii? Fără indoeală că cel econo- 

mic, şi tot-da-una cel bogat va fi, in proporțiunea 

averei sale, superior celui sărac. Nu se mai bucură 

nimeni in țara noastră de privilegii legale; dar acele 

date de posiliunile economice sunt ele anulate prin
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egalitatea civile și politică ? Este aici uă putere mai 
presus de legile făcute de oameni, aceea ce ascultă 

„de legile naturei, ce nu pot. [i nici modificate, nici 
resturnaie. Faţă cu această necesilule fatală, care 
va pune lol-d'a-una pedici la stabilivea unei egali- 
tăţi depline inive oameni, trebue ca Statul s& inter- 
vină, s& dea ajutorul stu puternic claselor i ingenun- 
chiate in mod economie, pentru a restabili, măcar 
cât e cu pulinţă șilinţelor- omenesci, egalitatea sdrun= 
cinată de natură, | 

După ce țăranul a fosti improprietărit pe un petice 
de pământ, după ce se va fi desrobit, munca sa prin 
legea ce Irece acum prin desbaterea Corpurilor le- 
giuitoare, după ce se va fi apărat. de datoriile ce 
apasă încă nealârnarea sa economică — seva. fi 
indeplinit. regenerarea lui maleriale? “Tot âncă nu.— 
Mai sunt incă câle-va măsuri de luat, dintre care 
unele au și fost votate de Corpurile legiuitoare, si: 
așteaplă numai cât. trecerea lor în domeniul- prac- 
licei. 

„Cea întâiu este aceea a biucilor ayricole, Legea 
din 16 luniu anul trecut a introdus această institu- 
iune, atât de neapărată țârei noastre. Și să nu se 
creadă că acest așeţăment n'a fost cerut, și incă 
de mult timp, în țara noastră. D. loan lonescu, or- 
ganul cel mai sincer și mai călduros al |&ranului, 
cere de ani de zile introducerea unor hiinci agricole, | 
care st usureze posiinnca ţăranului. Dar cine era 
SE dea ascultare unor asemene cereri ? Parlita con-
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servaioare nu voia s'o facă, căci ce insemna eman- 
ciparea ţăranului de cât perderea posiţiunei sale pri- 
vilegiate? Câţi proprietari n'am auzit noi „ânguin- 
du-se in contra guv ernului liberale că: »iacă, acum 
vreau să introducă și b: ineile agricole, să ne. ruineze!> 
Pe timpul guve mnului conservator sa inființat uă 
instituțiune economică foarte importantă : Creditul 

. fonciar-; dar cine nu vede că la inființarea ei a pre- 
domnit: un gând cegoistie: interesul proprietăţii? Și 
cu toate, aceste toţi proprietarii au salutat cu bucu- 
rie inființarea . creditului, pentru căii scăpa din ghia- 
alo camelei, ce până atunci minase pe atâţia din 
„Zi bine, ceea ce erau mai nainte cămătarii pentru 

pi uropritate, sunt proprietarii și arendașii pentru pă 
vani. Peniru ee oare nu le place să se introducă 
și in favoarea unei alte clase foloasele de care se 
bucură ei? De sicur pentru același motiv pentru 
care fiiră indocălă cămătarii n'au văut cu mulțu- 
mire înființarea Creditului fonciar. Interesul general 
dispare tot-Ta-una inaintea celui 'egoislic; și trebue 
uă puternică dosă de idealism pentru ca contrariul 
s6 se intâmple. 

Dar oare este intr'adevăr in_interezul proprietari- 
lor ca țăranul să fie strac și =6 aibă in'tol -d'a-una 
nevoe de punza lor spre a putea esiste? Noi cio- 
dem că nu. Prin imbogăţirea unci clase de popor 
din uă țară nu ciiștigă numai clasa accea, ci popo- 

„rul intreg, și fără indoialii că mulțimea daraverilor 
de astă-zi cu procenie mai mici, face pe cămătarii
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de altă-dată să căștige mult mai mult astă-zi, de 
cum căștigau inainte din procente monstruoase. 

Atunci când clasa ţeranilor va fi rădicată din mi- 
seria in care se allă, când proprietarii se vor alla 
faţă cu elemente independinte economicește, vor plăti 
poale mai mult falcea de arătură sau de prășilă, dar 
vor contractia cu oameni care, sciinii că primese 
pentru munca lor uă răsplată reală, vor munci cu 
alt foc de cât acela ce-l pun astă-zi turmele de robi: 
cumpăraţi pe 5 ani inainte. Astă-zi țăranul chiar și 
dacă .nu și-ar indeplini indatorirea, ce are st-i ia? 
Doar pielea de pe dânsul. Când va sci țăranul că 
poale să-i ia, ceva, căci are ceva, atunci se va teme 
a se espune la răspunderea legală, Dacă țăranul ar 
avea mai multe vite, n'ar putea st le pășuneze nu- 
mai pe micul su pământ şi ar cumpăra imaş de 
la proprietar și aşa mai departe. Se 'nțelege ns 
că atunci căștigul proprietarului nu va' mai putea 
fi calculat numai pe esploatarea feranului, ci pe ca: 
litatea și citimea- produetelor sale; ar fi deci silit 
să imbunătăţească, metoadele de cultură, să crucească 
rasele vitelor sale; intrun cuvent, cultura pământu- 
lui ar deveni intensivă din estensivă ce este astii-zi, 
spre marele bine al cultivatorilor şal. țărei intregi. 

Afară d'aceste consideraţiuni generale, care inte- 
meiază folosul cel imens ce-l vor aduce băncile a- 
gricole, mai sunt şi altele care decurg din ânxă-și 
legea modifictiloare a tocmelilor agricole. Prin redu- 

"cerea termenului tocmelei la un an, sa lăiat inte-
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resul proprietarului d'a mai da bani din nainte ţ%- 
ranului. La deosebitele lui nevoi, unde are să se 
indrepte țăranul spre a găsi bani de trebuință ? Pen& 
acum proprietarul era bancherul săteanului. Când 
își mărita fata sau își insura biiatul, când îi muria 
uă rudă sau îi peria uă vită, (&ranul se ducea la 
proprietar, care sconta, pentru a zice ast-fel, munca 

- lui in acelea-şi condițiuni în care şi Evreul sconta.. 
pensiunea sau leafa —dar in sfirșit ori-cum să fiă 
lucrul, țăranul găsia bani. Acum proprietarul, “ne 
mai având interes a mai ajuta pe țăran la nevoile 
lui, trebue să i se dea uă altă bancii în loc d'aceea 
a proprielarului, ce a sleit pentru dânsul. 

S'ar fi putut inchipui şi un alt sistem pentru a 
scăpa pe țăran de datorii; anume să se imprumute 
de la banca agricolă cu ce st se plătească de rimă- 
șițe; dar atunci suma alocată de lege biincilor agri- 
cole, 150,000—300,000 lei, ar fi cu mult prea mică 
pentru a intempina asemene nevoi ale săteanului ; 
apoi ar fi trebuit ca legea st fi adoptat sistemul 
creditului personal, pe când ea a primit pe acel al 
credilului amanetar și averea de sicuranță disponi- 
bilă a ţăranului este foarte mică. 
„Este de cea mai imperioasă necesitate ca banca: 
agricolă să se constitue numai de cât. Observăm că 
pentru fosta Muntenie instituirea băncilor agricole 
va fi indestulătoare pentru a scăpa pe țărani din 
robia proprietarilor; căci atunci - când ț&ranul va, 
găsi de “imprumutat. bani cu 6 la sută pe an, nu
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va mai fi nevoit să incheie contracte așa de neo- 
menoase de părlăşie cu bosrul și se va scuti. de si- 
cur de muschiul de porc și de puii de găină pe care 
trebue st-i dea plocon pe dasupra. 

O altă măsură neapărată” este luarea cârciumelor din mânile proprietarilor şi instituirca lor în MOnO- 
pol comunal. Prin aceasta țeranii mai ales din Mol- 

- dova ar scăpa de jefuirea eca ncomenoasă la care „sunt expuși „din partea Evreilor. D-l Rosetti care au luat cu energie rolul de 'apărăior al țeranului au propus și această lege care așteaptă a fi votată de 
corpurile legiuitoare, 

_ „Aceste ne par a fi mijloacele dir complesul că- vora poate resulla pentr țăran emanciparea econo- 
mică. Am dori ca scrierea noastră să destepte in 
oamenii competinţi interesul peniru asemene cezti- 
uni, căci, de și prin inițiativa. partitei liberale costi- 
unea economică a intrat in uă fasă practică, lumi- 
nele teoriei nu trebue să-i lipească, dacă voim ca 
ca să nu rătăcească. Sperăm -că partita liberală va . 
urma inainte pe această cale bine-cuventată a re- 
formelor economice de care fara noastră a fost până 
acum atât de lipsită, | 
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COMERCIUL ESTERIOR | 
AL 

ROMANIEI. 
  

Tablou general al comerciului Romaniei cu Statele stră- ine în cursul anului 1880 (publicat de capul oficiului statistie al ministerului financelor, 4, Prăghiceseut), Bucuresci, un vol, in folio, 1881.. ” 

  

Comereiul esterior al unei țări ne va da oglinda 
cea mai sicură a stării sale economice. Prin espor- 
tul stu va arăta puterea de producţiune a poporului ; prin obiectele importate se va vedea până ?nteu cât 
acest popor este atârnaţ economicește de alte po- 
poare. Un studiu asupra comerciului interior al țării noastre poate să ne destăinuiască până în amănun= țimile sale starea economică in care ne aflăm și să 
ne arate unde Lrebue aruncată luarea, noastră aminte 
spre a ei indreplare. Cestiunile economice au inco- put. a trezi interesul publicului, care se pătrunde din zi în zi mai mult de adevtrul că puterile noastre 
trebue indreptate mai ales spre producțiunea de a-. vuţii, căci in veacul in care trăim bogăţia și sără- cia sunt sinonime, mai ales in privința politică, cu putere și slăbiciune.
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Comerciul in deobște al României este in crescere, 
De și de la an la an se pot intâmpla felurite schim- 
bări, insă dacă luăm mijlocia mai multor ani, con- 
statăm fără -indoeală uă sporire totală a comerciului 
țărei noastre. Așa, dacă asemănăm două perioade 
de câte 4 şi jum. ani inainte și după convenția co- 
mercială cu Austria, găsim următoarele cifre pen- 
tru totalul esportului și acela al importului p'aceste 
perioade : 

Perioada :(872 — 1 Iuliu 1876: 
| Import Esport 

+12,199,000 lei  745,573,000 lei — 
Perioada 1 Iuliu 1876—1380 | 

1,275,923,000 lei 958,491,000 lei 
ceca ce dă in mijlociu pe an pentru perioada 

de la 1872 —1 Iuliu 1876 
105,064,000 lei  165,683,000 lei' 

de la 1 Iuliu 1876-—1880 
283,538,000 lei  212,887,000 lei 

- sau in total uă mijlocie a comereiului general pe an: 
de la 1872 — 1 luliu 1876 270,747 „00 lei 
de la: i Iuliu 1876-—1880 496,425 „000 lei 

in cât vedem că comereiul general al țării noastre 
„a sporit aproape la uă cifră indoită. 

Acest resultat, privit in totalitatea lui, mar putea 
"fi de cât imbucurător, de vreme ce vădesce uă spo- 
rire a mişcării comerciale intre țara noastră și lu-
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mea ce o incongioară. Lă analisă insă mai amă- 
nunțită a lui ne va artta și oare-care părți umbroase 
și ne va dovedi că nu totul este spre cea mai mare 
fericire a țării și poporului nostru. 

Mai intâiu observăm un lucru: sporirea cifrei co- 
merciului total este datorită cu deosebire importului, 
pe când esportul este departe d'a fi propășit în a- 
ceea-și măsură. Așa vedem că, pe când importul 
din perioada a doua intrece cu 803,134,000 lei va- 
loarea celui din perioadă inteiu, esportul de după 
1876 intrece numai cu 212,918,000 lei cifra celui 
dinainte d'acel an, in cât vedem că cifra importului 
sa urcat în mod impătrit de cât a esportului. 

Provine această sporire a comereiului nostru din 
uă immulțire a numrului şi cătimilor obiectelor a- 
duse in comereiu, său din uă urcare a preciului lor? 

h&spunsul va fi deosebit la import şi la esport, 
Legea generală a propășirii economice merge spre 

eltenirea obiectelor fabricate şi scumpirea acelor tre- - 
buitoare hrănii, pentru motivul că producerea celor 
d'intâiu, stând in puterea omului, metodele perfec- 
ționate ușurează din ce in ce mai mult intocmirea. 
lor și deci coboară in aceea-și măsură prețul lor de 
desfacere. Din potrivă, obiectele de hrană, ce nu 
pot fi produse de cât cu concursul naturii, sunt li- 
mitate in cătimea lor și trebue să se scumpeascăi 
cu atâta cu cât sporesce numtrul poporaţiunii. D'aici 
vom dobândi urmbtorul răspuns la intrebarea pusă 
mai sus:
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Valoarea importului a crescut din causa numă ului 
mai mare de obieele importate, car a esp) “tului din 
causa acăvii prețului lor. 

Pentru import analele noastre statistice nu ne dau 
putinţa da constata în mod direct adevărul de mai 
sus,. din pricină că la obiectele importate nu este. 
avălală și cătimea lor, și deci nu putem afla prețul 
unităţii. - La esport insă, unde cătimea exle amintită, 
putem constata spre osemplu uemătoarele': - 

Dacă asemănăm prețul unei vite cornute la 'uă 
epocă mai indepăriată, găsim că astă-di el sa ur- 
cat. aproape, la uă cifră întreită de ceca ce era cu 
14 sau 15 ani în urmă. Așa prețul unei asemene 
vile cra in: 

1864 de 86 lei noui | 
1866 de 77 lei noui, pe când în 
1880 el este de 195 lei noui. 1) Și așa pen- 

Iru toate cele-l-alte. 
Cionstatăm deci că valoarea exportului țărei noa- 

stre nu sa urcat atât din causa călimilor mai muri 
esporlate, cât mai cu seamă din causa sporirii pre- 
jului cu care obiectele produse de țară sunt vândute. 
Ba chiar in multe casuri allăm saă setdere. a că- 
timii compensată numai prin urcarea prețului, pre- 

  

1). Analele statistice pe 1865 dau 26,111 boi și vaci pen- 
tru prețul de 9,361.-430 Zei rechi, acele pe 1867 dau 
38,329 boi și vaci pentru 7,726,490 lei rechi şi tabloul 
general al comerciului esterior pe 1880: 17.170 boi și 
vaci pentru 3,5379.000 Tei nou,
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cum 0 putem vedea aceasta la vitele cornute, care 
in 1864 şi 1866 să clătină intre 33—386 „000 și in 1$80 
scad abia la 17,000 și cu toate aceste prețul din 
vânzarea acestor 17,000 intrece pe acel al celor de 
36,000 din 1864. Grânele esporiate nu pot. fi luate 
de normă in această privire, căci agricultura noastră 
cu metoadele ei de tot primitive de cultură, atârnă 
in fie-ce an de la starea climaterică ; apoi esportul 
grânelor fiind tot-d'a-una condiționat. de concurința 
țărilor celor-l-alte, vom vedea in tot-d'a-una cifra 
și preţul grânelor deosebindu-se intrun chip foarte 
pronunțat. Totuşi esle de netăgăduit că prețul mij- 
lociu al gi rânelor s Sau urcat in timpurile din urmă, 
şi că deci cifra mai însemnată « esportului nostru 
este datorită mui cu seamă urecirei prețurilor şi nu. 
unei sporiri ci activității noastre productive. 

Acest resultat este din cele mai insemnate şi tot- 
uă-dată din cele mai defavorabile economiei noastre. 
Intr'adev&r puterea: de producțiune a j&rei noastre 
rămâne aceeaşi, pe când consumațiunea ei sporesce 
intrun grad lot mai mare. In ori-ce cas nu se poale 
făgădui că producţiunea țărei noastre nu ține cum- 
pănă consumaţiunei, de vreme ce importul intrece 
întrun chip așa de neauzit suma exportului. 

Aceleași cifi:e ne vor destăinui incă uă nouă față 
a stării noastre economice. Inainte de 1876 suma 
esportului intrecea pe a imporiului şi acest raport 
sa resturnat de la acel an in coace. Așa pentru 
perioda 1872—1876 uvem: 

12
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Import Esport 

4712,199,000 lei 745,573,000 lei 
deci uă diferență de 272,784,000 lei in favoarea es- 

-portului ; pe când pentru reslimpul de la 1876—1830 
găsim: , 

Import Esport 

1,275,923,000 lei 957,491,000 lei 
deci uă deosebire de 317,432,000 lei in favoarea 
importului, in cât vedem că de la aplicarea: conven- 
țiunei cu Austria comerciul nostru, care didea un 
saldo in folosul ţărei noastre, se intoarce ca prin 
minune pentru a favora sirăinătatea, 

Lucrul este firesc intru cât facsa vamală sa re- 
dus prin conventiune la mai puțin de cum era 'na-. 
inte. Cu toată tacsa urcată a soharului 22 la sută, 
a luminărilor de stearin 10 la sută, a săpunurilor 
ordinare 15 la sută și alte câte-va, raarea maiori- 
tate a tacselor este așa de redusă in cât una cu 
alta in mijlociu este mai mică de cât era inainte 
supt tariful ad zalorem (4,83 9, in loc de 71/,)0/, 1). 
și anume mai mică loemai la acele obiecte ce se 
introduc in cătimi mai mari. Pentru a vedea până 
intru cât. tariful vamal inriuresce asupra importului 
să luăm două articole: săpunul ordinar și chibritu- 
rile. Cel intâiu infăţişază in timpul tarifului de 7 1/a 
la sută ad zalorem următoarele cifre la import: 

: 1875... 559,856 lei 
| 1876—1 Iulie 868,748 » 

*). Tabloul general p. XIII.
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După introducerea tarifului prolecţionist. de 15 la 
sută săpunurile arată următoarele sume: 

1876 Taliu—Decembre 94,412 lei. 
1977 (intreg) .... 31389 » 
INT, 496,239» 
1879... „361,306 » 
1880... 281,169 » 

Constatăm deci uă reducere: de aproape jumttale 
din suma importului. Din contra la chibrituri : 

Inainte de convențiune pe timpul tarifului de 7 1/2 99 
avem pentru: - 

1575... 658,068 lei. 
1876—1 Iuliu 275,360 » 

lar după convenţiune, când taxa a fost redusă la 
2 lei 35 bani 9/,, aflăm: 

1876 Iuliu—Decembre 1.027,650 
1877 (inreg)... . . 2577467 | 
1978 3 880,783 
INTO 2,589,174, 
1880 2,939,187 

Adică uă introducere de 4—5 ori mai mare 0), 
“Nu numai Austria ci toate (%ile Europei sau fo- 

-losit de convenţiunea incheisă cu cea dintâi, căci 
incheinduse mai apoi convențiuni și cu cele-l-alte 
țări, ele au fost toate Iratate după națiunea cea mai 
favorisată, Austria, și nici puteam face alt-fel de oare 
ce interese politice importante ne sileau la aceasta! 

  

1). Tabloul general p. VII.
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Tabloul următor de valorile import 
in diferite state 

ale și esportate - 
» pentru cele două perioade considerate 

și mai sus 4 1/, ani inainte de convenție 
după d 

411, ani 
nsa, dovedesce pe deplin cele spuse de noi. 
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Din acest tablou și din cele spuse mai inainte re- 
sultă: 

1. Că la toate statele en care facem comerciu s'a 
mărit cifra importului de la convenliune in coace; 
la Austria însă intruă proporțiune cu totul abnormă 

„de vreme ce importul ei pentru cei 4. 1/ ultimi ani 
intrec p'acel al aceleiaşi perioadă inainte de con- 
venţiune cu 479,166 „000 lei, pe când sporul impor- 
tului la toate cele-l-alte state impreună nu calcă peste 

„cifra de mai inainte de cât cu 261 „810,000 lei. 
2. Că de și constatăm și la esport un escedent 

„pentru ultima perioadă, acesta este cu mult mai mie 
de cât prisosul importului. Către Austria am espor- 
tat numai cu 87,975,000 mai 'mult de cât in peri- 
oada inainte de convențiune, și către toate statele 
cele-l-alte numai cu 173,638,000 lei. 

3. Numai în Turcia, care este in privirea eco- 
nomică aproape in aceeaşi stare cu noi, sporul co- 
merciului a fost normal, crescând in mod propor- 
țional la import ca și la espori.. La toate cele-l-alte 
state crescerea imporiului este cu totul in dispro- 
porție față cu esportul. 

4. Că pe când sporul importului provine mai a- 
les din immulţirea mărfurilor introduse, a căror preţ 
se reduce necontenit, sporulesportului n'are de cau- 
să uă immulţive a obiectelor espor late, deci uă cres- 
cere a producțiunii țărei, ci o sporire a prețului lor, 
provenită din scumpirea generală a obiectelor de 
hrană.
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II. 

Cum am spusto şi mai sus, la prima vedere spo- 
virea atât de insemnată a comereiului ț&rei noastre, 
fiă chiar șa celui de imporlațiune, se pare a fi fo- 
lositoare pentru starea bogăției noastre. Intr'adevăr, 
dacă cumpărăm mai mult, este cavem de unde 
cumpăra; s'au lăţit in poporul nostru irebuințele mai 
culie și deci el caută a-şi procura, mai multe obiecte 
care să-le mulțumească. Pentru ca poporul nostru 
s6 consume mai multă incălțăminte și mai multe 
țesături de bumbac sau de lână, trebue ca mai mulţi 
oameni s& umble incălțaţi sau să se 'mbrace cu a- ” 
semene țesături. Economia politică liber schimbistă 
“invaţă că nu este de imporianță numerarul ce intră 
sau ese dintr'uă țară, ci mărfurile care represintă 
adevăratul capilal în cât, după teoriile ei, națiunea 
ceea ca ji mai bogată care va importa mai mult, 
căci ea introduce valori reale mai insemnate în si- 
nul stu. 

Dac'ar ar fi așa și dacă importarea sa esporla- 
rea metalelor prețioase supt forma banului n'ar juca 
nici un rolin economia popoarelor, pentru ce atunci 
in practica. țărilor, chiar ș șa celor mai culte, se pune 
atât preț pe minlinerea și sporirea numerarului ? 
Ce 'nțeles ar avea atunci sforțările Austriei pentru 
a ne impune convenţiunea din 1876? Atunci sporul 
cel alât de estra-ordinar al strecuririi mărfurilor ei 
in țara noastră ar fi un rău pentru dânsa, căci ar 
scoate din trupul ci valori reale și le-ar inlocui cu 

4
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acele fictive ale banului! Uă asemene ipotesă este 
cu neputinţă, de vreme ce nu se poate ca fabrican- 
tul austriac s% dorească a rămâne cu obiectele fa- 
bricate in magasiile sale, de vreme ce:'de sicur fii- 
care din ei își găsesce un folos insemnat în vinza- 
rea acelor obiecte in România. Numărul fabricelor 
de pielării și de 'ncălțăminte, acela al -celor de ţe- 
săluri sau obiecte de metal a trebuit să sporească ; 
sau creat societăți pentru intreprinderi industriale. 

„ale căror acţiuni dau uă dividendă bună celor ce 
le posed; lucrătorii găsese muncă şi aceasta e tot 
mai bine plătită ; drumurile de fer scot cu prisosință 
cheltuelile lor, fiind-că au ce transporta, și 'n genere 

„bogăţia provinciilor austriace, in care se fabrică o-. 
hicetele ce s'adue in România, au trebuit să crească, 
Intr'adevăr, România primesce in schimbul nume- 
rarului ce-l trămile pentru obiectele industriale, va- 
lorile coprinse in aceste din urmă ; dar este uă deo- 
sebire insemnată intre ceea ce dă şi ceea ce pri- 
mesce: ea dă nisce tulori ce nu se consumi, pe când 
acele primite de dânsa se consumă prin intrebiințare. 
Părechia de cisme cumpărată de la fabricantul aus- - 
triac nu mai valorează nimic peste două sau lrei 
luni, pe când banul ce lam dat pe acea marlă, ră- 
mâne, cel puțin în pritirea căștiyului realisat, un fo- 

"los netăgăduit și nedestructibil. 
De unde provine sporirea de putere cumpărăloare 

a ţărei ? Noi credem că de la cu totul alte impre-. 
jurări de cât de la uă sporire de bogălie a ei, «-
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nime: de le stingerea tot mai deplină a industriei 
casnice, rămășiță a timpurilor mai vechi. Cu cât se 
efiinesc productele străine cu atât masa poporului 
găsesce mai indemiinatic a cumpăra obiectele de care 
are nevoe, de cât a le produce singură. Țăranul mai 
ales își trage mai toate lucrurile de care are nevoe 
din Austria, şi aceasta putând, prin scăderea vămei 
Și a preţului transportului, să-i le vândă mult mai 
eltin, el.le cumpără de acolo, lăsând in părăsire 
indeletnicirile industriale care “i indestula alt dată 
aceste nevoi. In loc de a topi sumane in piuele. Jor, 
țăranii le cumpără da gata de ra Braşov; in loc de 
a sioarce uleiul din sămânța de cânepă, a impleti 
frânghia și sfoara din vițele ei, a țese pânze pentru 
cămăși in stalivele lor, ci le cumpără la bâlciuri sau 
in târguşoare de la neguțătorii ce le aduc din ţări 
streine. De aceea chiar găsose ei de prisos a se m- 
delelnici cu oare-care culturi din care ar trebui să 
scoală ei singuri productul industrial, precum cânepa 
sau albinele, ci preferă ași procura produciul dorit. 
de a dreptul din ţările străine. | 

Sar pulea obiecla că ce vân ar fi inte'uă ase- 
mene stare de lucruri, de vreme ce Românul cur 
pără mai eftin de le strtin de cun ar putea produce 
singur ? 

Pentru a putea vedea unde stă ncajunsul unci a- 
semene posiţiuni, trebuese premise câte-va conside- 
rațiuni generale : 

Munca țărei noastre este ui muncă primitivă, în



STUDII ECONOMICE. . 185 

care puterile intelectuale joacă un rol foarte mărgi- 
nit și care este produsă aproape numai cât de acele 
fisice. "Țăranul, care duce de coarnele plugului, nu 
se deosibesce mult in munca sa de boii ce târăse 
cu pași greoi unealta după denșii : Toată munca a- 
gricultorului este mai mult uă muncă fisică de cât 
intelectuală și isbânda silințelor sale, sau infrânge- 
vea nenorocită nu este datorită unei lucrări a inte- 
liginţii sale, ci unor imprejurări care sunt mai pre- 
sus de puterea omenească, 

Munca manuală are insă faţă, cu cea intelectuală 
două lipsuri capitale. Obosesce mai mult și ca r&s- 
plată a oboselei celei mai :erunte aduce câştigul cel 
mai minim. Dacă asemănim ce cășligă un agricul- 
tor cu ceea ce căștigă un industriaș, un profesio- 
nist liberal, un om de sciință sau un ariist, găsim 
că folosul ce isvorăsee din ui inelelnicire este cu 
atât mai însemnat cui cât dânsa este mai ideală, 

Pentru a ne convinge de natura muncei noasire, 
n'avem de cât să aruncăm ochii pe tablele impor- 
tului și a exportului României. - 

Dintre aceste numai 5 categorii inăţișează, un 
prisos de esportare și aceste 5 categorii sunt toate 
compuse numai din materii brute: Făinoase, animale 
și produse ale acestora, legume şi fructe care insu- 
mează la 

Import " Esport 

11,670,000 lei şi la 192,764,000 lei,
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Categoriile care dau un prisos la import sunt mai 
numeroase și infiițișează toate obiectele lucrate, pre- 
cum : Materii şi produete tecstile, Hârtii, Lemne și 
obiecte de lemn, Minerale, Uleiuri, Cofeturi, Pi ocduete 
chimice ete. ete. a căror sumă se urcă la . 

Import Esport 

243,606,000 lei și la 36,154,000 lei. 

Să ne găndim puţin la cât muncesce poporul nos- 

tru pentru a produce nisce valori pe care, .in sînul 

unui altuia, ună mică parte numai a poporaţiei e in 

stare a le produce. La noi muncesc locuitori unui 

disirict intreg timp de mai multe luni, de dimineaţă 

pen” în sară, arși de soare sau udaţi de ploae, pen- 

tru a plăti ceea, co câte-va femei din Paris ne tră- 

mit ca mode pentru damele din societatea noastră 

cultă ; alt district muncesce d'asemene pentru a pro- 

duce cu ce să plătească incălțămintele ce ne vin 
din Austria şi un al treilea pentru a cumpăra tot. 

de acolo țestturile de lână sau de bumbac. Toată 

munca țării noastre se duce în schimb pentru u& por- 

ține fourte neinsemnată a muncii altor țări. 

Datele stalisticei ne pun in starea face un calcul 

care va artla cât de jos este prețuilii munca noastră 

fală cu aceea a celorlalte țări. Așa Anglia trămite 

in țara noastră mărluri pentru 57,000,000 de franci. 

Esportul total al acestei țări fiind de 4,787,000,090 
urmează că ea trămite in România a 83-u partea mun- 

cii sale. Noi esporlăm in Anglia pentru 56,000,000 

de lei, ceea ce represinlă « i-a parte a esporlului
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nostru total care este de 218,000,000 de lei. Prin 
urmare a patra parte a muncii noastre me ge de plă- 
tesce a 83-a purte din munea poporului en gles. 
Făcând acelaşi calcul pentru . Austria, găsim că 

pe când Austria ne trămite numai a. 10-a parle a 
esportului ei, noi îi trămitem in schimba 3-a parte 
a esportului nostru; iar Franciei îi trămitem a 8-a 
parte pentru a 176-a parte a esportului ei; şi să se 
noteze că aceste trei ţări impreună, Anglia, Aus- 
tria' și Francia represintă 79 la sută din totalitatea 
esporlului nostru. 

Vedem deci câtă muncă românească este de ne- 
voe pentru a plăti nisce fracțiuni aşa de mici de 
muncă străină. 3 

Fără indoială că uă asemene stare de lucruri este 
din cele mai dăunătoare pentru economia noastră. 
Furopa apusană aruncă asupra noastră munca cei 
mai grea și mai obositoare a agriculturii și păstrează 
pentru densa munca cea mai nobilă, acea care face 
mai multă economie de puteri și mai bine resplătită 
a industrii. Cu alte cuvinte in societatea cea mare Fu- 
ropeană noi Homânii suntem insăr cinaţi cu munca cea 
mai grosolană, avem rolul cel mai injositor, cel mui 
apropiat. de animale sau de maşinele fără consciință ; 
suntem reduși lu starea de iloții cirilisaţiei. 

3). Cifra poporaţii nu poate fi luată in considerație, căci 
la noi muncesce aproape lot poporul iar la ţările de 
la care imporlăm numai uă mică parte, acea indus- 
trială.
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— TI 

Felul muncei poporului nostru îl mai espune şi! 

la alte neajunsuri, care trebue notate aici pentru a 

vedea, dacă starea in care ne găsim coste uă stare 

priincioasă, şi deci dacă sporirea comerciului este- 

rior nu ascunde alt-ceva în cifrele sale de cât im- 
bogăţirea poporului nostru. 

Observăm că 'produclele create de silințele noas- 

ire fiind ce uă natură brută, trebue uă mult mai 

mare cătime de aceste pentru a reprezinta uă va- 

loare pe care un product industrial il cuprinde in 

un Yolum sau uă greutale foarte mică. Câte chile 

de grâu nu sunt oare cuprinse in uă bucată de ca 

tifea, sau in uă trăsură de lux! Dacă consultăm da- 

tele statistice vedem că greulatea productelor espor- 

tate” din țara noastră către cele străine este, afară, 

de vite, de 1,308,053, tone (de 1000 de kilograme) 

pe când greulatea celor imporiate la noi este de 

304,246 tone. Asemănând aceste cătimi cu valoarea 

lor in lei (pentru cele esportate 206,768,000 lei și pen- 

tru cele imporiate 251,803,000 lei) avem in mijlociu 

828 lei pentru tona de imporiaţiuni şi numai de 

158 lei pentru tona de esportațiuni. 2) 

Forma deci in care România espoartă munca sa 

fiind uă formă grosolană, volumul și greutatea măr= . 

furilor este aproape de 6 ori: mai mare de căt acel 

al mărfurilor importate, de unde urmează că costul 

?). Tabloul general p. VIII,
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transportului va fi mult mai insemnat pentru duce- 
rea esportului la locurile de consumație de cât pen- 
tru aducerea importului în țara. noastră, 

Costul transportului însă este pus in socoteala 
unor persoane deosebite, după cum este vorba de 

„Produete brute sau fabricate. Când este vorba de 
producte brute, costul transportului esie pus în so- 
coteala vinqătorului, pe când la cele fabricate el este 
adaos. pe lângă prețul vînzărei, şi este deci pus in 
socoteala cumpărătorului: cu alte cuvinte când noi 
transporlăm grâne in străinătate sau când importăm 
obiecte fabricate din țările străine, tot noi plătim 
transportul acelor lucruri. Causa acestei deosebiri 
este ușoară de ințeles: grâne se produce mai mult 
sau mai puțin din toate țările și se formează un 
preț. mijlociu, peste care nu se poate sui prețul lor. 
Prin urmare cu cât vin mai departe, cu atâta se 
reduce prețul lor de cumpărătoare, deducându-se 
din el costul transportului; din contra fabricaiele de 
fer engles, catilelele francese, ornicele de Geneva 
ete. etc. se produce numai in acele țări și deci ori 
cât de departe am voi să le ducem, intru cât voim 
să le avem tocmai pe acele, să 'nielege că trebue 
ca doritorii de a intra “in posesiunea lor» să plătească 
costul strămutării lor. Grâul nostru nu Pam putea, 
transporta în China, din causă că costul transpor- 
tului ar absorbi cu totul valorea sa, pe când Im- 
păratul acelei țări poartă la brâu an ornic din Ge- 
neva sau din Paris al cărui transport Pa plătit pe
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lângă valoarea juvaerului. Din această analisă re- 

sultă că noi perdem din munca noastră uă parte 

foarte mâre care se duce in cheltueli de transport, 
pe când străinătatea trămițându-ne mărfurile ei in 

volum și greutate redusă, nu ne impune uă chel- 

tuială de transport aşa de mare și deci inlesnesce 

eftinătatea obiectelor şi năvălirea lor tot mai nume- 
roasă în țara noastră. Este de luat aminte inainte 

de imbunătăţirea mijloacelor de comunicaţiune, in- 

dustria casnică a ţărei noastre era protegiată prin 

ânsăși greutatea și scumpetea transportului, care nr- 

când prețul mărfurilor străine, nu le punea la in- 

demâna pungei fiă-căruia ; de aceea ruinarea indus- 

triei private datează la noi mai cu samă de la în- 

iroducerea drumurilor de fer. i 

Munca poporului nostru apoi cu toată incordarea 

puterilor sale nu resplătesce în tot-d'a-una  silințele 

puse intru producerea ei; trebue ca și atmosfera cu 

capriciile ei să ne fiă priincioasă; alt-fel vedem ade- 

seori intr'uă zi perind osteneala unui an intreg. Na- 

tura Enst a muncei in sine cere ca osteneala pusă 

să fiă răsplătită, căci munca lot-d'aunu se ntreprinde 

in vederea unui folos. Afară de efectul material ne- 

norocit ce '] are perderea zadarnică a unei munci, 

ea mai are şi un efect moral. Intruă țară cu in- 
dustrie mai întâiu perderea nu poale fi nici uă dată 

generală, căci industria pune la loc măcar in parte 

perderile suferite de agricultură; apoi variarea însuşi
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a culturilor agricole impuţinează pericolele perde- 
rilor. 

Munca agricolă este apoi d'același fel. Product- torii de grâne n'au nevoe unul de altul; nu se m- chiagă legături intre oameni prin incrucișarea. inte- reselor, ci fiă-care atom al socielăţii stă deslipit de atomul de alăturea. In fara. industrială fabricantul de postavuri are interes de esploatatorul de oi, de proprietarul pășunelor, de boiangiul ce pregătesce 
boielele pentru stofele sale, d'acel ce cultivă plan- 
tele pentru boiele, de fabricantul de mașini. Acesta, la rîndul stu are interes de proprietarul sau esploa- fatorul minelor, de lucrătorii din acele mine, de in- gincrii ce le diriguesc și așa: mai departe. Industria, procură deci un chit care leagă strîns impreună prin 
comunitatea intereselor materiale pe membrii unui popor, pe când munca brută a agriculturii list ele- 
mentele sociale intr'uă isolare care pune in pericol "chiar eșistința lui naţională. | 

Sporirea importului deci în fara noastră nu în- sumă crescerea bogății, ci stâpirea tot mai deplină «a: tuncii mai fine a poporului, îndreptarea indelet- nicivilor sale tot mai mult către muncă brută și mul. 
(umirea eroilor sale prin importul tuturor Iuerurilo 
din ţerile străine, 

Dacă ar fi ca sporul importului. să decurgă din 
uă imulțire a bogăţiei țării, ar trebui ca imporiul 
să țină pasul cu esportul, și noi vedem din potrivă 
că cifra esportului s'a urcat foarie puţin, și că a-
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ceastă urcare chiar nu provine din uă inmulțire a 

obiectelor esporlate, ci din uă adiogire a prețului lor, 

Nu Irebue ânsă să credem că preţul obiectelor de 

hrană se poate urca la nesfirşit. Este un maesimum 

peste care el nu poate trece nici uă dată. Prin ur- 

mare uă crescere a sumei -esportului nu poale fi 

așteptată numai de la urcarea prețului, ci trebue să 

provină de la uă inmulţire a -câtimelor esportate. 

Nu e vorba, va trece încă mult timp inainte ca 

esportul ţării noastre să cuprindă și obiecte indus- 

triale. Dar dacă n'am putea esporta d'asemene, cel 

puțin «ă le producem pentru trebuințele noastre, să 

rafinăm munca noastră măcar pent intratâta in cât 

să servească la intâmpinarea nevoilor celor mai de - 

căpetenii ale trebuințelor vieţii; s& nu mai legăm 

boii nosti cu frînghiile impletite în Austria sau Ru- 

sia, să nu mai aprindem opaițul cu oloiu stors în 
Austia, să nu mai punem pe spatele noastre sumane 

iabricate in Braşov. , 

Când se va fi pus basa unei mișcări industriale 

in ţara noastră, clădirea edificiului industrial se va 

face de la sine. Incetul cu incetul munca noastră 

se va rafina din ce în ce, și vom deveni și noi un 

centru de esport pentru popoare mai inculte de cât 

noi, acele din peninsula Balcanilor şi apoi acele din 

Asia. | 

Eacă pentru ce spuneam mai sus că urcarea ci- 

ivii comerciului esterior putea să coprindă cu totul 

all-ceva de cât crescerea bogății țării noastre,
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IV, 

Din Iucrurile importate şi esportate de ţara noa- 
stră vom putea deduce alte multe sciințe foarte pre- țioase asupra stării economiei sale. 

Țara noastră de și dă un esport. destul de insem- nat de animale, importează, insă şi acestea pen- tru cilra' de peste 3,500,000 lei. Lucru insă destul de curios, țările din care importează sunt d'acelea 
ce nu posed nisce rase deosebite, ci s'apropie prin felul animalelor. lor d'acele ale noastre. Caii se im- 
porlă din Austria și Bulgaria. Cei importaţi din Ru- sia sunt numai cai pentru oștire şi cei 40 importaţi 
din 'Turecia nu pot fi nisce soiuri deosebite, de vreme 

„ce valoarea lor mijlocie este numai de 175 lei unul, Taurii pentru sămânță s'au introdus, lucru neauzit la uă țară agricolă ce-și așteaptă bogăţia de la vi- 
tele sale, numai 4: 2 din Austria și 2 din Bulgaria, de valoare de câte 300 lei unul. Vaci numai din Austria, Bulgaria, Rusia şi Serbia. Nu se vede nici 
un cap de vită introdus din Anglia, Francia, Olanda sau Sviţera, prin care să se tindă la îmbunătățirea 
'aselor indigene. Această imprejurare arată intr'uă 
tristă lumină spiritul de care sunt insulleţiţi agricul- 
torii nostri. Ei neingrijesc tocmai de interesul capi- tal al unei eri agricole, .crescerea și esploatarea vi- 
telor, pe când in țările apusene ale Europei cres- 
cerea. vitelor este obiectul celor mai neobosite opin- teli. De asemene nu vedem să se fi introdus vr'uă imbunătăţire a raselor oilor: noastre, de vreme ce 

13
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berbecii și oile introduse provin numai din Austria, 

Bulgaria și Rusia și nu se vede nici uă bucată de 

rasă engleză, singura care prin caracterul ei sar 

potrivi pentru cruciarea, raselor noastre, imhunătiă- 

țindu-i calitatea lânei. 2) | | 
Neingrijirea culturii vitelor şaceea ă productelor 

date acestea, mai ales in partea Moldovei, face de 

untul cel bun s'aduce din Bucovina, in cât trebue 

sasistăm la rușinea cea, neauzită ca uă ţară agri- 
colă să importe unt d'aiurea pentru lrebuințele lo- 
cuitorilor sei 2). Aşa găsim unt importat din Aus- 

tria pentru suma destul de insemnată de 144,438 

lei, pe când noi esportăm cătimi ceva mai mari nu- 

mai către. Bulgaria (118,000 lei) şi către “Turcia 

(64.000 lei). 

Brânzeturile din potrivă au sporit. esportul lor in- 

trun chip insemnat. In anul de care ne” ocupăm 

(1880) cifra totală a esportului a fost de 5,353,075 

lei noui, pe când anii dinainte ce i-am putut culege 

arată numai următoarele sume: 

1). Câţi-va proprietari din partea, Moldovei introdusese, 

cu câţi-va ani in urmă, mormoni din Spania, incercare 
greşită, de vreme ce această rasă dintr'mă climă caldă 

nu se putea deprinde cu gerurile noastre. Văzend că 

nu reușiseră, sau lepădat d'asemene intreprinderi. 

2). Observăm că brânzeturile, fiind fabricate in diferite 
soiuri, importarea, lor nu este estra-ordinară. Aceca a 

untului insă, nefiind deosebită de cât prin calitatea 
laptelui sau ingrijirea. pregătirii, nu înțelegem pentru 

ce n'am fi şi noi in stare să producem de cel mai bun.
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1864-—1,109,464 |. n. 1871—1,109,613 1. n 
1865— 797151» 1872.—1,128,254 > 

_1866—1,121,863 > 1878—1,437,235 > 
1867— 886,008 » 1874—1,470,000  » 
IRGR— 247,970 > 1875-—1,450,000 > 

1819—3,499,000 lei noui. 
Observăm; totu-și că cea mai insemnată cătime 

a brânzei noastre s'a, esporial către Turcia, 3,320,385 
lei noui, in cât sporirea esportului nu provine de 
la uă producţiune mai ingrijită a brânzeturilor noa- 
stre, ci de la imprejurări favorabile esportului lor 
in acea [ară mâi necultă de cât noi. 
„Dacă insă brânzeturile mai aruncă puţină viață 

in comerciul nostru de esport , împortarea ca, tofilor 
mai c'ar putea să te facă să perzi ori-ce incredere 
in puterile productive ale poporului nostru: Untul 
este incă un product fabricat, și s'admitem că me- 
todele superioare ale pregătirii sale nu sunt Cunos- 
cute Românilor, şi că d'aceea ar fi nevoiţi a im- 
porta cel bun din Austria. Dar cartofii! aceștia sunt. 
un product curat agricol. Să nu fim in starea pro- 
duce cartofi buni in țara noastră şi să-i importăm 
d'aiurea, aceasta intrece toate așteptările! După cât 
se vede, ţara noastră nu vrea să fie nici măcar țară 
agricolă in adevăratul ințeles al cuventului, ci-și va 

„ mărgini tot mai mult silințele sale numai Și numai 
la producerea grâului al popuşoiului. Cartofii im- 
portaţi din „Austria ating cifra de 2, „314,000 chilogr. 
și suma de 185,000 lei,
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Uă altă cultură ce ar putea să indestuleze tre- 

buinţele țărei noastre şi să dea şi un prisos pen- 

tru esportațiune, este hameiul. Se scie că in timpu- 

rile din urmă consumaţiunea berei a luat propor- 

țiuni foarte insemnate in ţara noastră; apoi ea for- 
mează, pentru a zice aşa, băutura naţională in sta- 

tul vecin, imperiul austriac. Pe lingă trecerea deci 

pe care hameiul Par găsi la fabricele indigene de 

bere, s'ar mai putea esporta uă cătime oare-care 

către fabricele streine. In loc d'a vedea cultura ha- 

meiului practicată la noi, găsim că aproape tot ha- 

meiul intrebuințat la fabricarea berii este importat, 

șanume din Austria, pentru suma de 84,153 lei 1), 
țifră insemn&toare când e vorba d'un asemene ar- 
ticol! 

Uă cultură care lipsește mai cu totul in țara noa- 
stră este aceea a cânipii și a înului. Aceste plante 

chiar unde se cultivă, se face aceasta numai pen- 

tru sămințele lor, care se espoartă dir: țara noastră 

pentru a se intoarce sub formă de oloia. Modul cul- 

turii este mai ales aruncarea haldanilor prin lanu- 

rile de popuşoiu. Cătimile de sămânță esportate sunt 

destul de insemnate. In 1880 s'a exportat pentru 

3,104,000 lei noui și anume in: 

Austria . . . . . 599,300 lei noui 

Bulgaria ..... 16,300 » 

Anglia ..... 857,000 » 

"p Tabloul general p. 10£.
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Francia . . . .1,461,400 lei noui 
Germania ..... 5,000» 
Grecia ...., 470 
Rusia ...., „60400 > „ 
Turcia ...... 134,500 o» 1), 

Din potrivă materia tecstilă din cânepă şi in nu 
este mai de loc cultivată la noi in țară, de vreme 

„ce pe lângă insemnatele importuri de frânghii şi de 
sfoară care se urcă aproape la 2,000,000 de lei, se 
mai văd impărţite incă și materie brută de cânepă 
și in, care slujește la diferitele noastre trebuințe. 
Tabloul general al comerciului infățișază următoarele 
rubrici despre importul și esportul materiei prime a 
plantelor testile:. 

Cânepă şi in verzi, . Import) Esport 
uscați sau topiţi dar ne- 
melițaţi, jută, abaca. .. 638 lei noui 

Cânepă şi in meliţaţi, 
peptenaţi sau nu; câlți , 
de cânepă sau in... . 155218 904 lei noui 
“Five de în și de câ- 
nepă simplă, neinălbite, 
albile sau văpsite . .. 55,765» — 

Fire de in şi de câ- 

nepă resucite, ncinălbite 

albite sau văpsite . . . 264,559 >» 200 »). 

a 

v 

*). Tabloul general p. 104. Observăm insă că cea mai 
mare parte din scinințele oloioase o represintă rapiţa. 

*). Tabloul general p. 144. .
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Alăturea cu cultura inului Șa. cânepei, credem că 
Sar putea incerca in țara noastră și aceea a bum- 
bacului, plantă ce se poate aclimata la noi unde ve- 
rile sunt așa de calde in cât dânsa ia un caracter 
tropical, cu atât mai mult că toamnele sunt de o- 
biceiu lungi și calde in cât ar ave ea lot timpul a coace 
boabele sale care crapă pe la sfârşitul lui Septem- 
bre. În anul 1864 Februariu ministrul de lucrări 
publice recomandă, in uă circulară către prefecţi a- 
ceastă cultură!); dupe cât se vede incă nu s'a fă- 
cut nici uă incercare serioasă d'a se aclimata această 
cultură care după natura, ei ar trebui numai de cât 
să prospereze in tara noastră, 

V. 

Ui luare aminte deosebită trebue dată vinurilor. 
Cu toată reducerea cea insemnată a lacsei de im- 
port, vinurile austriace nau pătruns in țara noastră 
intr'un chip estraordinar. Suma esportului mai c'a- 
junge pe aceea a importului (731,000 lei contra 
775,000 lei). Intre anii 1871—1875 importul a va- 
riat intre 814—718,000 lei noui, iar esportul nu s'a 

„suit mai sus de 353,000 lei noui, in 1874. Vedem 
deci in această privire uă sporire imbucurătoare. 
Ea provine mai ales de la imprejurarea că, pe când 
mai nainte esportul vinurilor noastre se fiicea:nu- 
mai in Austria şi Turcia, in anul 1880 găsim uă 

1). Analele economice pe 186 p. 53,
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insemnată cătime esportată in Francia, de unde pân'- 

acum numai. importasem asemene băutură. Cifra vi- 

nurilor esportate de noi in Francia in 1880 se urcă 

la 384,000 lei. Aceasta poate proveni din mai multe 

cause; cea d'ântâi ne pare a îi devastările făcute 

de filocseră in viile Franciei. Totu-și observăm ş'aici 
că nu scim esploata indestul posiţiunea noastră. Vi- 

nurile noastre sunt cunoscute in ţară ca superioare 

multor vinuri străine. Dacă le am trage in butilei, 

ără indoeală că le am vinde cun preţ mult mai 

urcat și, după esperiința făcută in țară, vinurile noa- 

stre suportă foarte bine punerea in butilci. Din ta- 

bela esportului vinului nostru, observăm că tot vi- 

nul esportat era in buloae, pe când mare parte din 

cel importat este in butilci. Se ințelege că ar fi de 

nevoe și oare-care pregătire a vinului nostru, spre al 
potrivi mai bine cu gusturile străinilor. 

Avem atâtea păduri de brazi și totu-și reșina și 

smoala este importată la noi in țară, în loc dia 'es- 

porta noi către țările ce nu posedă asemene arbori. 

Aşa găsim aceste materii importate pentu cifra de 

296,000 de lei in 1880, pe cânâ esportul lor este 

mai nul (1,044 lei) șaceasta probabil numai cât uă 

reesportare a celor importate d'aiurea. 

Să venim insă la dou$ obicele ce altă dată alcă- 

tuiau nisce adevărate isvoare de bogății pentru ţ&- 

rile noastre, pe când erau despărțite, şi care acum 

au secat aproape cu totul: ceara şi mătasa. 

Asupra cerei este sciut că in timpuri mai vechi
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ea forma unul din obiectele principale ale esportu- 
lui nostru, după ce, se ințelege, erau mulțămite tre- 
buințele interioare ale țărilor, care p'atunci, din ca- 
usa timpurilor religioase, consumau mult mai multă, 
ceară. Una din dările obicinuite ale țărilor noastre 
era dijmuirea stupilor. Francesul Peyssonel, care a 
visilat țările noastre pe la 1780, spune următoarele 
despre producţia cerei: «Ceara este articolul cel mai 
insemnat al comerciului de esport al Valachiei ; ea 
este d'uă calitate foarte frumoasă și cătimea ei este 
imensă.» 2). D'un şir de ani cultura albinelor a de- 
căzut din ce in ce şi astăzi producţiunea mierei șia 
cerei nu ajunge nici măcar pentru indestularea tre- 
buințelor interne, in cât suntem nevoiţi să imporiăm 
aceste articole din țările străine. Aşa tabloul gene- 

ral ne arată ceara importată, nelucrată sau în fă- 
clii, pentru suma de 380,000 lei noui =), introdusă 
mai ales din Austria. 

D. loan Ionescu atribue decăderea comereiului u- 
nei imprejurări, că: «de la pacea de Adrianopole, 
turcii fiind respinși din țările române, stau stricat 
mierăriile şi d'atunci nau mai eșit neguțători de miere 
ca să stimuleze pe cultivatori a produce șa căla de 
întreţinerea.  albinelor> 3). De și fără indoială că in 
depărtarea Tureilor, cari sunt mari consumatori de 

  

1). Sur le commeree de la mer noire, Paris, 1787, vol, H, 
p. 185. 

2). p. 130, 

5). Secţiunea de agricultură, Bucuresci 1870 p. 366.
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miere, au trebuit să jignească mult cultura albine- 
lor, totuși observăm că ea ar fi putut persista mă- 
car pentru mulțămirea nevoilor lăuntrice ale popo- 
rului român, dacă Austria, prin introducerea unei 
noui metode in cultura albinelor, n'ar fi isbutit a ef- 
tini productul lor atât de tare, in cât cumpărarea 

lui din statul vecin costă mai puţin de cât acel ce 
ia naștere in țară. Metoda cea nouă este aceea a 
lui Dzierson, care in loc d'a ucide albinele pentru 

a lua mierea și ceara, prin ajutorul unor rafturi mo- 

bile, introduse in stupi, le fură aceste produele și 

șilesc ast-fel p'aceste insecte lborioase a umple din 

nou rafturile stupilor cu sucurile florilor. Guvernul 

austriac șa dat silințele cele mai mari pentru a 

răspândi această metodă și fără indoeală că dacă 

sar lua aceeași măsură și de guvernul nostra, am 

vedea iarăşi impământenindu-se cultura albinelor. 

Cartea lui Dzierson in care sunt coprinse principiele 

melodei sale este intitulată: Rationelle Bienenzucht, 

Brieg 1861. 

Cultura. mătăsei a strălucit numai câţi-va ani in 

țara noastră, pentru a dispărea iarăși fără a lăsa 

urme de esistenţă și observăm insă că țara noastră 

este foarte potrivită prin clima ei, foarte caldă in 

timpul verei, pentru asemene cultură; nu mai pu- 

țin şi prin aceea că agudul, care dă nutrețul na- 

tura! al viermilor de mătase, cresce la noi în con- 

diţiile cele mai bune. E probabil că din timpurile 
cele mai vechi se obicinuia a se cultiva un soiu dg
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vermi de mătase mai grosolani care produceau bo- 

rangicul din cari ț&rancele noastre 'și făceău impo- 

dobirile lor. In 1851 guvernul Valachiei introduse 

„semânță milaneză și vermii aceştia, cari dau uă mă- 

tase mult mai fină, se aclimatară la noi cu cea mai 

mare ușurință. In 1857 d. Creorge Coemzopulo duse 

la Lyon probă din mătasea noastră și, dobândind 

incurajări, intemeiă in Bucuresci uă societate pen- 

tru cultura mătasei, aducend din Francia și uă ma- 

șină de tors precum și nisce lucrătoare franceze care 

să invețe pe femeile noastre torsul firelor 'de mă=- 

tasă. Societatea cumpără in anul 1860 zece mii de 

ocale gogoși de mătase din care toarse 409 ocale 
mălase de cea mai fină calitate, pe care o vându 

la fabricele din Lyon 1). Tot-d'uă-dată insă, pe lângă 

vnzarea mătasei și a. gozoșilor, cultivatorii! noştrii 

observară că semânța vermilor se vindea cun preţ 

mult mai mare și începură a produce semânţă tot 

mai multă, părăsind producerea gogoşilor. Ivindu-se 

tocmai atunci uă boală in vermii de mătase ai Fran- 

ciei, neguțătorii d'aici umblau după semânţă in toate 

țările lumii, şi veniră și la noi, incurajănd prin in- 

semnatele prețuri ce le ofereau pentru semințe, pro- 
ducerea acesteia, care esclude pe aceia a mătasei, 

in cât in curând toţi cultivatorii ţărei noastre s'a- 

pucară numai de cultura semintei. Sumele pentru 

1). Analele economice 1860 trim. IV. p. 59.
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care s'au esportat gogoși și semințe de la 1858 ina- 
inte sunt următoarele : 

1858 — 2,592 lei vechi 
1859 — 34,596 > 

și sămânță — 300,300» 

1860 — 100,443 » 

și sămânță — 904,143» 
In 1861 epoca când veniseră pe la noi neguță- 

torii francezi esportul se urcă la cifra de 202,482 1. v. 
Pentru gogoși și pentru semințe la 3,481,781 >» 
In 1862 esportul total se urcă la 11,300,278 » 
Esportarea săminței era datorită unei imprejurări 

escepționale, boala vermilor din Francia, şi uă dată 
cu incetarea aceştia, trebuia să scadă și esportul 
cel insemnat de sămânță ce se făcuse pân'atunci. 
Aceasta se prevăzuse de compania sericolă, care 
ceru ca guvernul st oprească esportarea seminţei, 
peniru a sili pe cultivatori la producțiunea gogoși- 
lor, dar fu vefuzată! Ge se intâmpli? Boala ver- 
milor incetă in Francia și sămința nu mai fu cău- 
tată. Esporlul căzu cu aceeași repeziciune en care 
se suise. - 

Așa in 1866 se coboară la 754449 1. v. 
in 1867 > 1,341,718 > 
in 1868 3 398,718» 
in 1871 » 523,199 » 
in 1872 > 68,350 » 

In anul 1880 nu se esportă de loc nici gogoși 
nici sămânță de vermi de mătase, ba chiar se im- 

.



204 STUDII ECONOMICE. 

portă borangic 1). Cultura acestei insemnate ramuri 
de inavuţire este deci cu totul stinsă, Inflorirea ei 
insă din trecut trebue să ne imbie a face incă uă 
dată uă incercare și folosindu-ne acuma de esperi- 
ența dobândită, să nu mai recădem în greșelele de 
altă dată. 

VI 

După ce am cercetat conform datelor comerciu- 
lui nostru lipsurile culturilor noastre Șam ar&tat in 
cotro trebue să ne aplicăm silințele spre a le *n- 

„drepta, să căutăm acum, prin mijlocul aceluia-și că- 
lâuz, a ne da sama, de starea industriei noastre, sau 
mai bine care sunt industriile ce s'ar putea intro- 
duce mai cu ușurință și folos in România. 

Noi esportăm din țară uă mulțime de obiecte 
brute, care se 'ntorc inapoi supt formă lucrată, ast- 
fel că noi plătim străinătăţii fasonarea lor, pe când 
cea mai elementară economiă ne arată c'ar fi mult 
mai folositor a preface noi enși-ne materiile prime 
in obiecte fabricate, căștigând tot locuitorii țărei noa- 
stre căștigurile fabricaţiunei. 

Așa noi esportăm piei brute in valoare de 4 „910,000 
lei și importăm piei lucrate sau: obiecte de pielărie 
pentru uă sumă de 7 ori mai mare; 28 ;299,000 de 
lei 2), 

5). Tabloul general p. 140. 
9). Tabloul general. p. XIII,
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Din acest import insemnat, 5,000,000 de lei cad 
asupra pieilor ordinare , argăsite ce se reîntore in 
țară, iar 2,000,000 asupra. pieilor fine Şi 8,500,000 
de lei asupra incălțămintelor. D'aici se vede prea 
bine că argăsitul pieilor nu se face de cât cu totul 
escepțional in țară. la, noi, și mai numai in Bucu- 
resci, unde tăbăcarii se mai indeletnicese cu această, 
industrie. Uă altă dovadă de slăbiciunea acestei in- 
dustrii este neinsemnata cătime de materii de argă- 
sit importată. in țară, 84 de chilograme pentru 259 
de lei 1). Nu pretindem ca țara noastră să păşască 
d'uă dată la argăsala pieilor fine; dar cele mai or- 
dinare ar putea fi argăsite in țară şi de sicur că 
intreprindătorul unei mari tăbăcării ar face bune a- 
faceri, dacă Statul ar obliga pe furnisorul cismelor 
armatei să-și procure pielea de la tăbăcării din țară. 
Este însă ș'uă altă greutate de invins și nu din cele 
mai mici: proasta calitate a pieilor vitelor noastre. 
Studiul asupra esposițiunii de industrii române, scris 
d'uă pană competinte, spune in această privire: <Dar 
chiar aceste piei trebue să mărturim că ne lipsesc 
și, lucru de necrequt, tăbăcarii noştrii, pentru a supt- 
veni la micul debit ce-l fac, sunt siliți a lucra pie- 
île brute împortate din America și chiar din Sei- 
fera.» 2). 

Din acest esemplu putem vedea in ce strânsă le- : 

"). Tabloul general, p. 127, , 
*). Vezi lucrarea citată, Bucureşti 1882 p. 23,
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gătură stă cultura vitelor, indeletnicirea agricolă, cu 
desvoltarea industriei și cum reaua stare a agricul- 
tarei noastre impedică chiar avântul industrial. 

Un alt articol, pe care-l esportăm supt forma pri- 
mitivă şi-l importăm prefăcut, este lâna. Ciitimele 
și sumele espori ate și importate sunt: 

Esport 

Lânuri nespălate 3,485,599 kgr. | 
5,228,399 lei noui. 

Lânuri spălate, nepeplănate, 654,294 kgr. 

1,902,747 lei noui. 
Import 

Five de lână de tot. felul 47.767 kilograme 

716,505 lei noui. 
"Țestturi ordinare 371,441 kilograme 

1,300,043 lei noui | 
pesteri 561,147 kgr. 7,294,911 lei noui. 
asi 111,176 kgr. 333,528 'lei noui. D), 

i import se mai văd pe lângă aceste articole 
și altele care provin din uă lână mai fină și care 
urcă totalul materiilor.de lână importate la 20 „000,000 
de lei. Și aicea facem aceiași observaţie ca, și la 
piei: dacă trebue să așteptăm ca obiectele mai fine 
să se producă in țara noastră, atunci când se va 
imbunătăţi rasa oilor. noastre, apoi cel puţin lueru- 
rile ordinare ar putea fi intocmite in țară. Să se 
bage de samă: că cea mai mare ctilime de lână es- 
portală nu este nici măcar spălată. Această impre- 

') Tabloul general p. 176 comp. p. XII,
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jurare nu o putem atribui lenei poporului nostru, 
căci nici un popor nu este leneș, când e vorba d'a 
câștiga, ci trebue să-i găsim uă esplicare vaţională. 
Ea constă in aceea că lâna noastră fiind du ca- 
litate așa de proastă ea căştigă foarte puţin in preţ 
prin- spălatul ei, in cât producătorii s'ar osteni in - 
zadar ao pregăti spălată. Lâna cea spălată espor- 
lată, este acea, țigae. 

Țara noasiră esportează uă cătime foarte mare 
de sămințe oloioase in uă valoare de peste 3,000,000 
de lei și importează uleiuri pentru 1,146,000 de lei. 
Ba lucru destul de neaşteptat, nu suntem in „stare 
să pregătim măcar grăsimea pentru unsul roatelor, 
așa că importăm și de “aceasta tot din străinătate 
pentru suma de 40,000 de lei! 1). 

Fabricatele din său precum săpunurile și Domînă- 
vile de său să văd din potrivă că scad la import, 
probabil supt inrîurirea tarifului protecționist de 15 
la sută, după cum am văzut'o mai sus. | 

Paralel cu reducerea importului fabricatelor din 
său, vedem și uă reducere a esportului săului, in 
1880 numai pentru 39,000 de lei, după cât se vede 
din causă că se consumă in țară, apoi găsim și pro- 
duete trebuincioase pregătirii săpunului precum stea- 
rină și oleină importate pentru 50,000 de lei. | 

De altă parte insă aflăm esportate copite și alte 

  

'), Tabloul general p. 129.
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rămășițe de animale și eleiul importat pentru 157,000 
de lei 1). | Ne 

Esportarea părului de porc care se sue la 54,000 
de lei, 2) ar putea fi impedicată prin pregătirea in 

țară a periilor, măcar a celor mai groase, cu atât 

mai mult c'această industrie nu cere mijloace așa 

de. mari, pentru a fi pusă in aplicaţiă. 

Lucru indestul de insemnat este că făina se im- 

portă în țară in uă cătime indestul de insemnată. pen- 

tru anul 1880 la 1,245,000 de lei. Fără indoială 

că făina cea mai fină este importată, pe când es- 

portul nostru -constă din făina cea mai de rind, 

dusă mai ales in Turcia și ?n Bulgaria. Aceasta do- 
vedesce că industria morilor nu este încă înzestrată 

cu toate imbunătăţirile trebuincioase, că morile noas-- 

tre nu pot produce făina nici așa de eftină nici așa 
de bună ca morile din Austria. Inferioritatea mori- 

lor noastre provine fără indoială din intocmirea cu 
totul primitivă a mecanismului lor, 

D'asemene nu găsim in țara noastră fabricarea 

pastelor făinoase, precum grișele, crupele etc. de și 

fabricarea. acestora este așa apropiată cu acea a fă- 

inei, mai toate sunt importate șa-nume, mai ales 

din Austria; din 268,266 le noui totalul importaţiu- 
nilor, Austria ne trămite pentru 139,261 de lei ; scro- 

beala, fabricațiune iară-și din făinare se introduce 

*) Tabloul general p. 184 
2) Tabloul general p. 132.
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in ţară din toate părţile şi mai cu samă din Anglia 

. (Cotman's Stareh), în cât afară de „unele rare gospo- 

dine care mai au obiceiul d'a face scrobeală in casă, 

mai tot acest material este adus din străinătate. In 

1890 sa importat pentru suma de 218,265 de lei. 

VII 

Industria lutului, olăria și cărămizile, sunt la noi 

intr'uă stare de tot inapoiată. Cărămizile, mai ales 
cele refractare pentru cuptoare industriale, precum 

şi calităţile cele mai bune de cărămidă ordinară, se 
importă din Austria și Francia (Marsilia), in total 
pentru 271,000 de lei. Olăria cea de tot ordinară, 
de lut comun, pentru: 452,000 de lei, cea de faianță 
proastă pentru, 404000 de lei şi cea mai semi-fină 
pentru 604,000 de lei, peste tot uă sumă d'aproape 

2,000,000 de lei. Nu că doar ne-ar lipsi materialul 

pentru asemene fabricaliuni; apoi arla olăriei nu este 

de tot in părăsire, in cât sar putea alla cu uşurinţă 

lucrători dibaci. Ceea ce ne lipsesce este cunoscința 

melodelor mai perfecționate de producere ale aces- 

tor obiecte, este sciința care să 'nobileze uă prac- 

tică invechită. 

Acelea-şi observațiuni avem de făcut și in pri- 

vința sticlăriei. Importul acestui articol este urmă- 
torul: 

* “Tabloul general, p. 162. -
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Sticlă de tot comună . .. 401,000 lei noui. 

Sticlă comună. . . . .1,478,000 » 

Stielă modelată . . . . 693,000 >» 

Stielă tăiată . . . . . 207,000 » 

Oglinzi până la 45 ctm. . 99000 » 
Oglinzi mari . . . . . 214,000 » 

Obiecte de fantasiă . . . 35,000 » 

Tolal . . 3,127,000 » 

Lăsînd la uă parte sticla cea mai fină, care luă 

cam dată cu greu sar putea produce in ţară, firă 

indoială că cele d'ântâiu 3 sau 4 articole dintre cele 

enumerate ar putea fi fabricate in țară cu multă 
inlesnire, intru cât pietre silicioase se găsese cu im- 

belșugare și materialul combustibile iară-și nu lip- 

- sesce. S'a făcut de multe ori incercări pentru a se 

'ntroduce la noi fabricarea sticlăriei, aceasta chiar 

de prin secolul trecut, şacum de vruă doui ani sa 

inființat la Azuga, de către un industriaș străin, uă 

fabrică d'acest fel. Ne sprijinilă -însă cum este ia, 

ne temem ca s& nu pată soarta celor-l-alte incercări 

de fabrice din România. Paralel cu aceste fabrica- 

țiuni, amintim și importarea carului pentru 199 mii 

de lei şaceea a nisip ului pentru 71,000 de lei, pre- 
cum șia pietrilor de moară de quarț carpatin, nu 

mai puţin șaceea a pietrelor comunede construcție, 

cele d'ântâiu pentru 33,009 de lei, cele dal doilea 

pentru 20,000 de lei. Această imporlațiune se poate 

esplica numai prin faptul lipsei de căi de comuni-
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cație; care să ușureze estragerea lor din munții unde 
de obiceiu se găsesc asemene materii. 

Tot: greuiăţii comunicaţiilor atribuim noi impor- 
larea lemnelo» de construcție, care se importă pen= 
tru suma de tot insemnată de 5,603,000 de lei, 
când pădurile noastre sunt devastate numai spre a 
scoate din ele lemne de ars, iar cărbunele de pă- 
ment zace ascuns și neesploatat in măruntaiele pă- 
mântului nostru. Grozavă gospodărie! 

Ce să zicem apoi despre industria lemnelui? Ea 
zace cu totul in părăsire. Butnăria, rotăria, stoleria, 
Ja noi se mărginesce cel mult la repararea obiecte- 
lor pe care ar trebui să le producă. Elementele insă 
cu care lucrează, precum : doagele, ciolanele, spi- 
țele și butueii de roatesunt aduse din Austria, care 
ne frămite d'aceste lucrari pentru suma de 910,000 
de lei. Cât despre mobile, fabricarea lor nici, că e- 
sistă în România, de vreme ce importul lor se urcă 
la aproape 5,000,000 de lei in 1880 9 

Tot așa de părăsilă este şui industriă inrudită 
» cu aceea a mobilelor, anume căruțăria. Cea ordinară, - 

«lrăsuri neacoperite, fără arcuri și neimbrăcate, zise 
de Neutschein și de Rădăuţi>,.se importă pentru 
cifra, în felul ei colosală de 1,033,000 de lei 2). 

Am arătat mai sus cum plantele testile se cultivă 
puţin şi aceasta mai cu samă pentru. sămința lor, 

  

:) Tabloul general, p. 155.- 

2) - Tabloul general, p.'182,:
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pe când fibrele lor nu sunt aproape de loc intre- 

buințate. Uă dată cu introducerea culturei mai in- 

tinse a' inului și cânepei s'ar incepe şi desvoltarea 

industriei r&suciturilor: aţă, sfoară și fiînghii. Ob-. 

servăm că mai cu samă pentru starea noastră de 

cultură, sfoara şi fringhia sunt uă fabricaţiune e- 
senţială : apa din puțuri se scoate incă in multe lo- 

curi cu frînghia; butoaele se coboară in pivniţi prin . 

mijlocirea otgoanelor; boii se mână c'uă fringhiă le- 

gată de coarnele lor; ștreangurile și hăţurile cailor 

„la săteni nu sunt de cât fringhii şaşa mai deparle.. 
Fringhia este apoi un fel de product ce se potri- . 

vesce minunat pentru induslria casnică și mai greu 

poate fi intreprins de industria mare. 

In timpul lunelor de iarnă, când țăranul n'are ce 

face, ar lucra la pârghii. Instrumentele trebuincioase 

sunt foarte simple şi statul sau comunele ar ircbui 

să ia măsuri pentru a“se procura asemene instru- - 

mente sătenilor pe cari aceștia le-ar plăti cu 'nce- 

tul, înființându-se tot-d'o-dată in capitala județelor, 

unde sar pulea desvolta această industrie, câte un 

atelier in care să poată 'nvăa acest meșteșug de 

către meșteri români sau străini. 

Frînghii sau importat: 

in 1880 pentru , . . . . . 885,132 lei noui- 

iar sfoară pentru . . ... . 678,659 > 

Apoi ce minunat obiect de esport către Grecia, 

care consumă cu corăbiele cu pânză atâta cătime 

de fringhie, fără a o putea produce in țara sa!
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Fiind-că am vorbit de in şi de cânepă S'atingem 
cestiunea mult mai insemnată a fesăturilor din a- 
ceste materii, precum șa celor de bumbac, a cărui 
cultură am văzut mai sus că s'ar putea aclimata la 

. De indată ce ar esista materia primă de ţesut, 
fe indoială că gospodinele noastre ar pune iarăși 
in lucrare stativele lor. Este chiar de observat că 
cu tot nămolul de materii țesute ce ne vin din stră- 
inătate acest meșteșug nu este de tot în părăsire 

-in țara noastră, și ar putea deci, fiind incurajat, 
să in in curând, un avânt mult mai puternic. A- 
ceasta se vede după importul firelor de bumbac care 
au sporit in timpurile din urmă int'un chip insem- 
nat. Observăm insă că, această sporire nu este atâta, 
datorită unei r&spândiri mai intinse a țesutului, ci 
împrejurării că bumbacul inlocuesce tot mai mult 
inul şi cânepa a căror cullură se perde pesfie ce 
zi. Fiind insă că bumbacul îl importăm de uă cam 
dată, pe când inul şi cânepa ar putea fi' produse 
in țară, apoi se vede cum cultura acestor două din 
urmă plante, hrănind stativele lucrătoare de astă-zi, 
ar impedica importul firelor de bumbac, a. căror ţe- 
sături sunt cu mult mai Puțin trainice de cât ace- 
lea de in și le cânepă. Fire de bumbac s'au impor-, 
tat în ţară pentru suma de 22,000,000 lei 1) cele 
mai multe din Anglia, de unde se poate cunoasce 
că industria țesutului nu este incă de tot stinsă în 

') Tabloul general, p. 142,
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țara noastră şi car trebui numai ingrijită şi prote- 

jată pentru a ajunge iarăși la vechia ei inflorire. 

De când avem vr'uă 2 fabrici de chibrituri se 
impoartă în ţară mai mult fosfor. Așa pe când in 

1875 găsim importat fosfor, printre obiectele de me- 

dicamente, numai pentru cifra de 610 lei, in 1880 

imporiul acestei materii se urcă la 17,640 lei. A- 

ceastă urcare incepe din anul 1877, data. inființării 

fabricilor de chibrituri, când sa importat pentru 
prima oară in cătime mai mare: 13,790 lei. Pe 
când insă fosforul se importează la noi în ţară, oa- 
sele ce servesc la fabricarea lui se esportează pen- 
tru suma daproape 200,000 de lei, in cât ast-fel 
in loe d'a pregăti la noi fosforul trebuintios la fa- 

bricarea chibriturilor, îl aducem din ţară străină. 

Apoi este de observat să fabricele noastre de chi- 
brituri importă nu numai acest material, ci și le- 
mnul de brad trebuincios la confecționarea bețelor, 

precum şi cutiile de carton in care se pun. 

Dar- chiar de sar scoale lemnul din munţii noş- 

ti, penlru ce sa așezat fabrica de chibrituri in 
Bucuresci in loc d'a se inființa aproape de mate- 

rialul de care are nevoe? Nici uă economie de pri- 

sos când este vorba de inlesnirea unei industrii, și 

mai ales a uneia ce are de susținul. o așa de sdrobi- 

toare concurenții. Sinţelege acuma de la sine in ce 

posiţie suntem puşi prin aceste imprejurări faţă cu 
străinătatea. Materiele esenţiale pentru fabricarea chi- 
briturilor ne costă mai mult de cât pe tările ce ne
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trămit asemene marti, de vreme ce le importăm 
tot dVacolo. Folosul ce se trage la ună asemenea fa- 
bricare nu provine din spintecarea lemnului și lipi- 
rea gămăliilor de fosfor, singurile operaţii in care 
constă la noi fabricarea acelui arlicol, ci din pre- 

- gălirea tocmai a acelor părți pe cari noi le impor- 
tăm. Nu e vorbă țările industriale lucrează adese- 
ori cu materii prime aduse de aiurea, dar noi nu im- 
portăm materii prime pentru fabricarea chibriturilor; 
unele ca atare ar fi oasele și materialul brut din 
care se face cartonul; fosforul insuși, lemnele pre- 
gătite in bucăţi pătrate spre a fi. spintecate, cutiile 
de cartoane cu etichetele ilustrate sunt de insuși, 0- 
biecte, fabricate, care introduse in țara noastră pe un 
preţ superior aceluia ce "1 au la locul de producţi- 
une, nu pot de căt să scumpească marfa noastră 
și s& slăbească puterea, ei de. concurență față cu 
marfa, străină. D'aceia şi” vedem că importarea. chi- 
briturilor in loe d'a merge scăzând, a sporit intrun 
chip estraordinar, dovadă, că concurența ce i-o face 
fabricarea, din țara noastră este aproape nulă. 

Transcriem aci tabloul importaţiunei acestei mări, 
inainte și după convenția comercială cu Austria, se- 

“ mestrul II 1876. 

1875 (intreg) 658,068 lei nuoi, 
1576 sem. 1 275,360 > 
1876 sem.Il 1,027,650 » 
1877 (intreg) 2,577,467 » 
1878 > 388078 >
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„1879 (inreg) 2,589,174 lei noui 
"1880 » 2,939,787 2) 

“Încercarea introducerii fabricării chibriturilor nu 

poate prinde rădăcină în ţara noastră până nu vom 

poseda industriile pregătitoare acestei! fabricațiuni. 
+ 

VIII. i 

Uă altă industrie, pentru care sa făcu incercări 

d'aclimatare in țara noastră, este aceea a zahărului. 

Aceasta sta făcut supt scutul protecțiunii vamale in- 

cuviințată de Austria in schimb pentru nenumărate 

jertfe făcute de noi. Tariful vamal li impositul a- 

'cestui fabricat fiind de 22 la sută, el are un ca- 

racter protecţionist și deci ar putea, indepărtând 

concurența străină, să dea avânt fabricărei indigene. 

Lucru indestul de neaşteptat: aceast măsură pro- 

teguiloare n'a ajutat intru nimic la desvoltarea in- 

dustriei zahărului in România; fabricele inființate la 

Sascut. şi la Chitila lâncezese ș'au cerut de curend 
ajutorul guvernului pentru a putea susține șubreda 

lor esistență, șacesta le-a incuviințat'o, poate intr'uă 
măsură prea darnică pentru puterile țărei. Pricina 

unei asemene stări de lucruri stă in următoarele im- 

prejurări ; Austria, pentru a paralisa efectul tacsei 

proteclioniste incuviințată prin convențiune, inapo- 

ează această tacsă supt formă de premiu pentru es- 

porlare fabricanţilor de zahăr, in cât ast-fel protec- 

»). Tabloul general, p. VIL,
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țiunea acestui product in România este cu totul ză- 
dărnicită. Cheltuelile d'așezare ale fabricelor fiind 
apoi foarte mari şi zahărul produs de ele fiind r&u 
rafinat, se ințelege că concurența cu străinătatea de- 
vine greu de susţinut și ast-fel fabricele de zahăr 
nu pot prospera. In sfârșit mai credem că sunt şi 

rău administrate, de vreme 'ce se seamănă tot-d'a- 

una prea puţine sfecle ca să le ajungă pentru fa- 

bricare în timpul anului intreg, ci ele lucrează nu- 

mai două sau trei luni, rămânând restul anului in 

nelucrare, din pricina lipsei materialului. 

Din tabloul ce urmează se va putea cunoasce dacă 

importul. zahărului a fost mărginit măcar intru cât-va 

prin concurența din țară. 

1871 — 5,660,000 |. n. 

1872 — 4,521,000 » 

1873 — 4,881,000 » 

1874 — 4,641,000  » 
1975 — 5,229,000 
1876 — 3,840,000 
1877 — 4,800,000 
1879 — 4,71.1,000 

1880 — 5,080,000  » 

Nu este nici o probalitate că de la 1876 in coace 

consumarea zahărului să, fi luat uă intindere așa de 

mare in cât pe lângă uă insemnată producere a fa- 

bricelor noastre să se importe tot alât zahăr ca și 

in trecut, fiind-că nu vedem nici uă causă care să 

fi provocat, uă sporire in consumarea zahărului. De 

u
e
 

Y



218 STUDII ECONOMICE. 

ȘI nu posedăm statistica producțiunii acestor fabrici 
totu-și nu credem că ea sajungă uă cifră insemnată. 

Hârtia este un material care se importă pe fie-ce 
an mai mult in ţară, potrivit cu desvoltarea civili- „saţiei. Așa. crescerea importului acestui articol a fost 
următoarea: 

1862 — 700,000 1. noui. 
1863 — 808,000 » , 
1864 — 1,022,000 » 
1868 — 2,055,000 » 
1874 — 2,421,000. » 
1877 — 4,378,000 » 
1878 — 8,790,000  » 
1879 — 10,582,000  » 
1880 —  8,300,000 » 

Din această cifră scăzând hârtia de țigară, cea de 
lux și obiectele fabricate de hârtie sau carton, ră- 
mâne peniru hârtia de tipar și cea, de 'scris cel pu- 
țin 5,000,000 de lei noui. Jumătate din această hâr- 
lie se consumă fir” indoeală in cancelariele statului 
șale așezămintelor atârnate de el, comune, județe 
«coli. Cu toate că legea asupra fabricei de hârtie 
asigurează unei fabrici așezate in țară un debit așa 
de insemnat, pân'acum nu sa putut incă infiinta, 
pe când acele fabrici ce n'aveau atâta siguranță de 
isbândă au fost intemeiate. Lăsăm realitatea pipăilă 
pentru umbra inselătoare și ne plângem apoi că nu 
ne merge bine, că in zadar facem incercări d'a in- 
ființa industrii in țara noastră, dacă ele nu isbutesc.
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A cui e vina, dacă tot-d'a-una procedăm intr'un mod 
nechibzuit, dacă cheltuim bani inainte d'a îi studiat 
in deamănuntul putinţa reușitei. Fabrica de hârtie 
este industria. a cărei propășiri este cea mai sigură 
in România. Ea va atrage dupe sine inființarea u- 
nor altor industrii accesorii, va face cu putință e- 
sistența, fabricilor de chibrituri, și va da țărei in ge- 
nere un puternic avânt industrial, Lăsând in conşi- 
derare enorma călime de hârtie consumată, da stat 
(2,500,000 lei), ne indoim chiar dacă uă singură fa- 
brică va putea indestula trebuințele sale, și dacă 
n'ar trebui să se infii ințeze mai multe duă dată. 

Să sfârșim studiul industriilor ce sar putea. des- 
volta la noi sau cărora li s'ar putea da ui mai mare 
intindere, prin aceea a petrolului. 

Materiile bituminoase, precum petroliul sau păcura 
au fost in tot-d'a-una estrase din pământul nostru 
chiar și dupe ce a incetat lucrarea celor-l-alte băi. 
De la un timp incoace, probabil de la 1856, a în- 
ceput a se estrage din această materie gazul de lu- 
minat care a devenit in curend un insemnat articol 
al esportului nostru pe lângă consumaţiunea în țară 
care a luat proporțiuni din ce in ce mai mari, Pe 
fie-ce zi se deschid noui puțini de păcură; dar me- 
loda estragerei este așa de primitivă, apoi distilarea 
gazului se face așa de rău, in cât fără indoeală că 

“pe d'uă parte cătimea păcurei ce sar pulea eslrage 
este mieșorată, pe dalta suntem bătuţi pretutindeni 
unde poate ajunge gazul american, care a incepul.
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să ne amenințe in insă-și țara noastră cu ruina șa 
acestui product al industrii noastre 1). Dăm mai jos 
tabloul comparativ al importului și esportului gazu- 
lui de petrol de la 1861 până la 1880. 

“Import 

1861— ? 
1862— 2,640 
1863—" 4,300 
1867— 1,660 
1872-— 99,170 
1878— 9125   

1877— : 8,100. 
1877— 7,180 
1878—272,610 
1880—270,910 

Esport 

66,000 lei noui 

110,000 
750,000 
799,000 

1,163,000 
1,734.,000 
1,922,000 
1,753,000 
1,300,000 
1,900,000 

> 

bă 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 2), 

In anul 1881, a căruia statistică nu este incă :pu- 
blicată, importul gazului s'a mărit în proporţiuni extra- 
ordinare. Pe când in 1880 se importase numai 83,255 
kil. de gaz, în 1881 a intrat in țară 1,093.000 il. 
Fiind-că țara de unde se imporlă acest product este 
America, cu -care n'avem tratat de comerciu, apoi 

  

1). Vezi în studiul asupra esposițiunii de industrii române 

mai pe larg causele ce impedică desvoltarea indus- 

triei petroliului p. 89. 

2). Pentru anii 1881 şi 1880 cifrele esportului sunt aproc- 

Simative, de vreme ce statisticile dau cifrele totale a 

petroleului brut șa celui rafinat impreună. O asemene 
contopire a nai multor obiecte in uă singură rubrică 

nu este un progres al statisticei,
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Camerile noastre au votat uă lege prin care se im- 
pune uă facsă de 30 lei la 100 kilograme petrol 
rafinat, ceia-ce are. de scop inlăturarea totală a ga- 
zului american din România 1). 

IX. 

Dacă căutăm să resumăm acuma sciințele adunate 
pân'aici, ajungem la nisce resultate d'uă insemnătate 
capitală pentru starea, economică a ț&rei noastre, 

Agricultura rămâne pân'acum tot singurul nostru 
isvor de inavuțire și puterea de producţiune a ţărei 
scade in loc d'a cresce. Sporul esportului nostru nu 
provine din uă immulţire a obiectelor esporlate, ci 
din uă urcare a prețului lor, precum se vede acea- 
sta prea bine la vitele esportate. Și nici se poate 
să fie alt-fel, de vreme ce puterile pământului ne- 
contenit stoarse şi nici uă dată improspătate; nu mai 
posedă vlaga cea veche, care făcea ca în anii buni 
să iasă 10 chile grâu pe falce, când acum 'agricul- 
torul se mulțămesce cu 4: Preţurile lucrurilor ali- 

„mentare insă nu pot trece pesle un macsimum și 
deci, scăzând puterile noastre de producţiune, sun- 
tem amenințați a vedea rămânând staționară sau 
dând chiar inapoi cifra esportului nostru. 

Animalele in România nu sunt de loc cultivate. 
Rasele lor ne-fiiind încrucișate cu rase străine, tre- 

  

1), Vezi asupra acestei cestiuni desbaterile din Monitorul 
oficial din 13 Aprilie 1882,
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bue să peardă necontenit din insuşirile lor cele bune 
și să se corcească din ce in ce. Produelele vitelor 
sunt proaste ca și dânsele: pieile sunt subțiri, lâna . 

"groasă, carnea puțină, din pricină că ele inainte de 
a fi puse la ingrășat, sunt intrebuințate la tras, ceea 
ce le desvoltă sistemul osos; laptele lor și productul 
acestuia sunt slabe, fiind-că nutrimentul lor e cu to- 
tul de rând. De aici se esplică scăderea esporiului 
vitelor și introducerea, untului in țara noastră. 

Caii sunt de uă rasă cu totul inferioară. 'Toţi caii 
de care avem nevoie fiă pentru armată, fiă pentru 

echipage sunt aduși din str&inăfate, și nu se ia nici 

uă măsură pentru indreplarea rasei lor, care merge 
perzondu-se pe zi ce trece. | - 

Observăm că numai in acele obiecte mergem mai 
bine unde străinătatea e nevoită să se indrepte la 
noi. Așa râmătorii, de când Europa a oprit intro- 
ducerea cărnii de mascur din America din causa 
irichinei, au devenit indestul de căutaţi şi se esporiă 
din ţara noastră in cătime din ce in ce mai mare). 
De asemene vinul nostru, a inceput a fi căutat in 

Francia unde filocsera ruincază viile întrun mod 

1),  Esportul râmătorilor a luat proporțiuni mai mari din 

anul 1881, data opririi importului cărnurilor americane. 

Până atunci esporiul acestor animale se clătina intre 

4—35,000,000 lei. In 1881 numai semestrul |. arată uă 

cifră de 5,145,000 lei, iar până la sfârşitul anului au 

trecut peste 11,000,000 (Vezi 24. Drăghicescu in Româ- 
nul din 17 Aprilie 1882).
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spăimântător. Cu alte cuvinte mai numai acolo unde străinătatea nu poate face alt-fel, merge in bine co- merciul țărei noastre, câea ce este fără indoială un semn de inferioritate marcată Și uă stare din care trebue să eșim cu ori-ce preț. 
-Mai multe culturi sau curat agricole sau care stau in legătură cu agricultura nu sunt mai de loc represintate in România. Cânepa și inul nu sunt cul- livate pentru materia tecstilă ce conțin, ci numai cât pentru sămânță. Cartofii cei buni îi importiim din străinătate. In genere agricultura noasiră in loc d'a varia. culturile sale şi d'a impuțina ast-fel putinţa. . perderilor, restrânge pe cât se poate felul plantelor cultivate, și când aceste dau greș, agricultorul re- mâne cu intreaga recoltă perdută,. 
Albinele sunt din ce in ce mai neingrijate și ceara care allă dată alcătuia un obiect principal, de es- 

port al țărilor roinânc, astă-zi este in mare parte 
importată din țările invecinate. Dacă guvernul ar lua 
măsuri pentru a introduce cultura cea nouă a alhi- nelor, fiiră indocală că prisăcăria ar relua iarăși un avânt înfloritor. Tot în aceeași, decădere, ba chiar 
in una mai mare, se află cultura -gândacilor de mă- 
lase, care incepuse a da țerilor române roade asa 
de imbelșugate; se ințelege de la sine că trebue in- curajată cultura Bogoașelor și nu aceea a sămânţii, intra cât numai cele d'ânteiu dau un product pu- rurea căutat, pe când sămânța nu este cerută de 
cât in impreju ări estra-ordinare. -
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Alte culturi care ar trebui de asemene introduse 
sau răspândite in ţară, de și de uă mai mică im- 
portanță, ar fi hameiul, șofranul, anisonul ele. 

Pentru ca esportarea brânzeturilor şa vinurilor 
noasire să sporească și tot-uă-dată să dobândească 
preţ de desfacere sigură și nu numai intâmplătoare, 
irebue perfecţionate metoadele producerei lor. Pen- 
tru brânzeturi s'a făcut vr'uă două incercări care 
au isbutit pe deplin. Pe moșia Regelui, Broștenii, se 
pregătesce un soiu de brânză de Sviţera, egală in 
calitate cu acea, originară, şi ne-am informat că in 
Muntenia, nu scim in ce loc anume, s'a făcut uă 
incercare foarte nemerită d'a se pregăti brânză de 
Brie. Este de observat că in genere până acum la 
noi-nu era cunoscută pregătirea brânzeturilor din 
lapte de vacă, ci numai cele din lapte de oi. Fără 
a lăsa in părăsire pre cele d'al douilea, product o- 
riginale și gustos al ţărei noastre, să căutăm a in- 
trebuința şi laptele vacilor la alt us de cât la acel 
zilnic, sau la pregătirea untului ordinar, a brânzei 
proaspete șa smântânei. Ar trebui să facem incer- 
cări mai serioase pentru introducerea brânzei de be- 
şică din judeţul Neamţu, sau a cașcavalului de Pen- 
teleu, în țările apusene. Pân'acum brânzele noastre 
se esportă mai ales in Austria, fără indoeală in pro= 
vinciile limitrofe, apoi in Bulgaria și Turcia, pe când 
in Anglia, Francia, Germania, esportul d'abia: a a- 
juns la vre-uă 3,000 de lei noui. Dacă insă nam 
putea esporta, brânzeturile noastre de vacă către a-
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pusul Europei, cel puţin am combale prin uă ase- 
mene industrie productele asemănătoare străine, și, 
micșorând importul lor, tot am ajunge la un câștig. 

Se ințelege de la sine că pentru a produce un 
lapte mai mănos și mai plin de elemente grase, care . 
singure dau brânzei un gust deosebit, ar trebui să: 
ingrijim mai bine de hrana vacilor, si nu ne mul- 
țumim numai cu lăsarea lor să pasei pe câmpii, 
adese-ori uă earbă uscată până în rădăcină, ci ar 
trebui variat notrețul lor cu trifoi, napi, sfecle şalte 
rădăcini. | 

In privința vinurilor, ar trebui pregătite mai cu 
ingrijire acelea pentru esport » Și anume perfecționate 
metodele stoarcerii boabelor; apoi, informându-ne de 
gusturile țărilor unde voim „să esportăm, să pregă- 
tim in mod măestrit vinul, conform cerințelor deo- 
sebitelor popoare. | 

La noi arta pregătirei vinului este cu totul ne- 
cunoscută, afară doar de adăogirea alcoolului sau pu- 
nerea vinului in buloae de rom. In slreinălate esistă 
uă sumă de scrieri asupra modului da imbunătăți 

„vinaţurile și, lucru indestul de curios, in uă ţară vi-- 
nicolă ca a noastră, nu s'a găsit incă nimeni care 
să traducă vre-uă scriere privitoare la. această in- 
semnată parte a agriculturei. Cităm dintre scrierile 
cele mai insemnate asupra imbunătăţirei vinurilor : 
Chaptal, Avt de faire le vin, Paris; Paste, Le chaut- 
fage du vin, Paris, 1867; ; Reller, Anleilung zur Wein- 
veredlung, Schafihausen 864 A 

15
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Pe. lângă cereale și vite, țara noastră mai esportă 
șalle producte derivate din crescerea acestor din 
urmă, precum lână, păr, piei, oase, copite ș'alte r&- 
mășițe de la animale. 'Toate aceste produete insă 
se esportă in starea -cea mai primitivă, Țanume este 
de observat că lâna in cea mai mare parte nici mă- 
car spălată. Se ințelege de la sine cu cât un pro- 
duct este mai puţin pregătit, cu atât este mai eltin. 
Aceste materii ast-fel esportate in formă primitivă, 
le reimportăm prefăcute in obiecte lucrate și deci 
mult mai scumpe: pieile brute supt forma de piei 
argăsile sau de incălțăminte, lâna supt forma de su- 
mane, ghebi, abale sau alte țăsături mai fine, părul 
supt formă. de traiste sau țoluri, copitele și urechile 
prefăcute in cleiu, oasele in fosfor şașa mai deparie. 
Dăm cătimi și greutăţi inzecite peniru a primi in 
schimb obiecte mult mai ușoare in greutate, dar mai 
grele in preţ. Vindem, cum spuneau Englesii in se- 
colul al XIV-lea, pielea vulpei pentru un farting și-i 
cumpărăm coada inapoi pentru un shilling. Am a- 
rătat mai sus in ce mod dăunează un asemenea 
schimb economia poporului nostru. 

Necesitatea unei desvoltări industriale a țării noa- 
sire este simțită de toată lumea, Șacum dupe ce a- 
cest pas, poate cel mai greu, a fost fiieut p'această 
cale, rămâne de căutat mijlocul pentru a o aduce 
la uă mai grabnică realizare, căci in veacul nostru. 
unde. propăşirea merge așa de iute, fie-care zi per-
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dutii te afundă mai adâne subt călearea strivitoare. a națiunilor mai civilisate. 
Două sunt mijloacele cele mai cu isbândă pentru rădiearea industrii intruă. țară: Protecțiuinea Za gra- niță și protecțiunea internă. Cât despre inițialiva privată, ea era bună in vremea când naţiunile in- cepend abia viața industrială, n'aveau a se teme de concurența sdrobitoare a străinătăţii. Flandra si Ve- neția putură ast-fel să desvolte industria lor prin i- nițiativa privată, fără nici un amestec al ocârmuirei, Țările insă ce veniră in urmă, Anglia, Francia, (ţer- mania, Statele-Unite, Rusia, toale desvoltară. indus-" tviile lor la adăpostul sistemului protecționist. Fiind aceste țări mari Și puternice, ele aplicară prolecţi- unea la graniță prin tacse vamale și ast-fel, după ce ajunseră a intemeia industria in un mod irainie, | unele din ele cele mai inaintate, proclamară: Şi pu= seră în aplicare teoria liberului schimb; altele aş- teapiă incă intărirea puterilor lor productive, inainte dași'lua și ele sborul sub cerul comerțului liber. " România stat, Mic, incungiurat. de vecini puternici şi atârnând in viaţă și politică - de bunul plac al puterilor celor mari curopene, unu este lăsată să tă. ească de cât supt condițiunea da fi esploatată. D'a- ceea. Austria presimţind că România, mai curând sau mai târziu, a rupe lanţurile co o le gascră de Turcia, se grăbi d'a incheia convenţia comercială cu dânsa, prin care teoria liberului schimb primi intr'a- ceste două state, aplicațiunea sea cea mai strălucită,
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Cele-l-alte slate ale Europei, ne-pulând fi tratate mai 

cu puțină favoare de cât Austria, concedarim lu- 

turor nisce convențţiuni asemănătoare, in cât asi-fel 
am îndepărtat noi inşine, şi nici că puleam face alt- 

fel, putinţa. inființării unor tacse protecţioniste la gra- 
nițele române. 

Când aceste convențiuni vor ajunge la termenile 

lor, ele vor fi reinoile, căci tot-Va-una se va găsi 

interes politie, un interes in esistență, care ne va 

impune uă asemenea concesiune, așa că dupe cât 

se vede, regimul protecţiunii industriale prin tacsa, 

vamale au devenit pentru România un vis nerea- 

lisabil. 

Singura fară de care ne pulem apăra prin lacse 

protecţioniste este confederaţiunea americană. Pen- 

tru a impedica introducerea făinilor șa petrolului 

rafinat din acea ţară indepărlată, s'a făcut uă lege 

prin care se impune uă tacsă de 2—3 1/, lei la suta 

kilograme de făină și 30 de lei la suta kilograme de 

petrol rafinat. Cine scie insă dacă se va pulea men- 

ține măcar această apărare în contra unei țări, care 

prin desvoltarea uriașă a industrii sale, au ajuns să 

nimicească enorma indepărlare, ce părea la inceput 

un scut in potriva concurentei sale. 

D. Aurelian in eminenta sa, scriere: Cum se poate 

dessolta îndustria în România, este in privința pu- 

tinţii inființării unei protecţiuni la granițele noastre 

dun optimism. neindreptăţit. D-sea spune: «Cerem 

ca sistemul nostru să fie intemeiat pe tacse protec-
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ționiste, dupe esemplul celor-l-alte ţări din Europa 

şi din America. Eu gândesc că ţările luminate cu 

care vom avea să tratăm, vor ințelege că România 

nu poate face escepțiune in lume; că, ca stat in- 

dependinte are dreptul și datoria d'a lua măsuri 

pentru intărirea independinței sale și desvoltarea, ei 
economică.» D. Aurelian crede că, dacă statele Eu- 

ropene vor recunoasce drepturile noastre, vor părăsi 

posițiunea, lor avantagioasă față cu noi, se vor le- 

păda de insemnatul câștig cel tragdin țara noastră 

de dragul principiilor. Așa ar trebui să fie in uă lume 

ideală, unde dreptul ar avea pasul asupra egoismului 

și interesului. In lumea noastră și mai ales in acest 

secol al XIX, trebue, intre state cel puţin, ca pute- 

rea să vină in sprijinul dreptului, dacă acesta este 

să ecsiste; și puterea nu este cu noi, ci in contra 

noastră. Ar [i uă periculoasă inșelare d'a aștepta 

viitorul unei industrii in România de la infiinţarea 

unor taese protecționiste și deci a neingriji d'a in- 

temeia industria in România, prin singurul mijloc 

invoit de posițiunea noastră politică: protecţiunea 

internă. - 

X 

Protecţiunea internă constă in preferarea produe- 

telor indigene, chiar când, la 'nceput, ele sunt mai 

inferioare și mai scumpe de cât cele străine. Acest 

fel de protecțiune, după firea sa, nu poate fi pusă 

in hicrare de cât de Stat şi de cele-l-alte organe
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ale societăţii ce atârnă de el: județe, comune, “spi- 
taluri, scoli publice și private, penitenciare ș'alte a- 
șezăminte analoge, e care fiind ocârmuite prin legi 
regulamente, statute, li se pot impune, pentru binele 
comun, asemene jertfe. Sprijinul privaţilor este din 
potrivă foarte nesicur. De Și intr” un moment de m- 
llăcărare se poate mtempla ca poporul să se olă- 
rască a face oare-cari jerife pentru binele obșiei, 

„acesta nu 'ntârzie d'a se r&ci și vînzătorii și cum- 
părătorit incep jară-și a căuta. foloasele mutuale. In 
timpul r&sboiului de eliberare a Statelor-Unite sa 
putut susține cât-va timp uă ligă in contra cumpă- 
rării productelor engleze, dar fără indoială că, dacă 
ar fi trebuit ca poporul să prelungească mai multă 
vreme această încordare a voinței, protivnică inte- 
reselor sale; ea ar fi slăbit şi s'ăr fi tocit. Nu este 
dușman mai mare al patriotismului de cât interesul 
zilnicei” esistinți, şa pune basă pe acest simţimânt 
in treburi economice, este a dovedi uă mare lipsă 
de simțul practic al lucrurilor. 

Tocmai in acest pecat ne pare a cădea d. Au- 
relian in scrierea d-sale sus-citată, când spune: 
«Sunt incredințat că Românii, din simț de patrio- 
tism, se vor intrece in a puria vesminte naţionale; 
că toți, de la mie până la mare, vor preferi albitu- 
rile de masă “indigene, ciorăpirie şi toate obiectele 
tvicolate vor fi mai căutate de cât acele fabricate 
din vechituri in unele din fabricele străine. Nu se 
poale admite șatunci. când armată, drumuri de fer,
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poştă. şi telezraf, interni ai Statului, functionari de 

toată mâna, indatorili a purta uniforme, nu se poate . 

admite, zic, că numai particularii să urmeze a, se 

imbrăca cu stofe de proveninţă străină, din potrivă 

eu cred că vor fi cei dintâiu cari să dovedească 
prin fapte că sciu să se otărască când este in ces- 

tiune creaţiunea. industriei naţionale.» 2) 

Și este firesc lucru a nu putea lua patriotismul 

in sprijinul mişcării industriale. Cum se poate cere 

de la masa incultă a poporului suferirea unei jertfe 

al cărei ințeles “măcar nu este pătruns de dânsa? 

Se poate oare cere de la locuitorul satelor sau al 

mahalalelor noastre ca să-și dea samă de insemnă- 

tatea. rolului industriei pentru poporul nostru? Și să 

- „se observe că consumatorele cel mare este poporul 

de jos. Pe când importăm mătăsării pentru clasa 

inaltă a societăţii noastre numai de vre-uă 2,000,000, 

cifra țesăturilor ordinara pentru țăran se urcă la 

20,000,000. Apoi chiar in clasa cultă, cei avuţi vor 

voi in tot-d'a-una să poarte stofele și să 'mtrebuin- 
țeze lucrurile cele mai fine și deci din această pri-. 
cină nu vor favora industria indigenă ; cei mai să- 

raci se vor găsi in uă grea cumpănă. când patrio- 

tismul lor, chiar presupunând că-l au, se va afla in 

luptă cu uă sumă de cinci bani mai eftină la cotul 

de postav şi nu credem a ne 'nșela susținând că 

bietul dregător, cu 200 lei pe lună și cu vr'uă cinci 

1). Cum se poate desvolta industria in România, p. 72,
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copii, se va lăsa mai uşor către eflinătate de cât 
călre patriotism. 

Aceste observaţiuni se aplică nu numai la con- 
sumaţie ci şi la producția internă. Daci locuitorul 
de la țară nu va preferi să cumpere cisma fabri- 
cată in țară, ci p'acea de Braşov, el tot atât de pu- 
țin se va deda unei ocupațiuni industriale numai de 
dragul industriei, ci va preferi să lucreze câmpul, 
care-i aduce mai mult folos, și să cumpere bună- 
oară pânzeturile d'a gata. Pentru ce s'au lăsat oare 
j&rancele noastre, in cea mai mare parte, de meş- 
teșugul țesutului? Pentru că, lucrând cu bărbatul la 
câmp, câștigă mai mult de cât țesând la stativă luni 
intregi, pentru a produce pânză, pe care poate s'o 
cumpere cu 30 de bani cotul. Eacă causa adevărată 
a ruinării industriei casnice și nu lenea sau nepă- 
sarea ţăranului. 

Din această analisă vom deduce un principiu care 
ne va sluji de basă in tot sistemul nostru d'a trezi 
in România ui mişcare industrială, anume că: 

Protecţiunea internă a culturii economice a unui 
popor nu poate pleca cu isbândă de cât de la așeză- 
mintele sale publice, : 

Prin urmare, propăşirea unor ramuri noui de ac- 
livitate economică va spori in măsura sprijinului ce-l 
va, pulea găsi in aceste așezăminte. Acele produc- 
jiuni vor merge mai cu spor, care vor putea fi mai 
da dreptul favorisate de Stat, comune, judete; iar 
acele ce vor fi lăsate la inițiativa privată. vor păși
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cele mai incet către desvoltare, chiar când aceasta 
nu le va fi cu totul impedicată. | 

Sinţelege de .la sine că stabilimentele publice vor 
fi tot-d'a-una mai in putință d'a favorisa industria 

mare de cât cea casnică, pentru a-şi procura obiec- 

tele necesare trebuințelor lor. Mai intâiu organisarea 

lor nu le permite invoeli in dV'amăruntul ci numai 

nisce alcătuiri generale și ficsate de mai inainte care 

st determine d'inainte sumele ce sunt de cheltuit 

prin bugetele lor. Oare ne am putea inchipui că ar- 

mata represintată prin ministrul de resboiu să cum- 

pere azi câte-vă bucăţi de pânză de la uă țărancă 

din satul N, mâne alte bucăţi de la altă țărancă din 

satul Z? Apoi chiar dacă am admite că sar ivi un 

întreprinzător care să s'insăreineze a procura statu- 

lui pe an atâtea bucăţi de pânză, lucrate de țăran- 

cele noastre, oare ar putea fi statul încredințat că 
va avea acel numir de bucăţi, tot așa de sicur ca 
și când ar contracta c'uă fabrică de pânză? In 
sfirşit acest sistem de antreprisă, pe socoteala ță- 
rancelor, n'ar ruina el, prin esploatarea speculanți- 

lor, insuși industria ce ar fi a se desvolta? 
Statul deci și 'n genere stabilimentele publice nu 

pot da sprijinul lor de cât industriei mari. Fiind-că 
mai sis am stabilit principiul că protecțiunea in- 
ternă nu poate pleca cu isbândă de cât de la stat, 
apoi urmează neapărat că industria mare este aceea 
ce trebue să căutăm a destolta nai intâiu în Rao 
nânia,
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Și *n această, privire ne deosebim in totul de d. 
Aurelian care este de pirere că România nu este 
incă coaptă pentru desvoltarea industriei mari, care 
ar presupune <capitaliști mari şi industriali invățaţi 
in fabricaţiunea ce 'și aleg, pieţe pentru desfacerea 
produetelor și in cele din urmă muncitori! mulți și 
nevoiţi prin starea lor să consimtă'a se supune vie- 
ţii subordonate a fabricilor» 1). D-sa este deci de pă- 
rere că 'nlăturând pentru timpul de faţă industria 
mare, orgânisațiunea noastră industrială ar trebui 
să se "'ntemeeze pe inființarea industriei domestice 
șa meseriilor, adăugând că «aceasta este calea na- 
“turală a desvoltării economice in toate țările și prin 
urmare nu poate fi alt-fel in țara noastră 2).» 

Mai intâiu in privința, lipsei capitalurilor, noi ere- 
dem că chiar dacă nu posedăm capitaliști insemnați, 
putem totuşi cu ușurință găsi sumele necesare la 
inființarea unor fabrici, prin calea asociaţiunii, so- 
cietățile pe acţiuni, mmai cât întreprinderile să *u- 
făcişeze uă siguranță de reușită. Amintim capitalurile 
insemnate adunate de societăţile naţionale de asi- 
curare Dacia și România, de banca de seont și cir- 
culațiune, de creditul Mobiliar și de Societatea de con- 
strucțiuni, peniru a indepărta. ori-ce temeri in acea- 
Slă privință. 

Cât despre sciința trebuincioasă, aceasta fir in- 

1). Cum se poate fonda industria in România p. 7. 
2). lhid,p.8,
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doială nu o .vom găsi in țara noastră; dar d. Au- 

relian singur ne dă mijlocul inlăturării acestui. nea- 

juns, spunând că: «trebue să se aducă maestri străini 

cu scop.-d'a invâța pai noştri 2». Cum a făcut d. 

Alcaz cu fabrica d-sale de postavuri, cum au făcut 
proprietarii fabricilor de zahăr de la. Sascut și de la 

Chitila ; aşa vor trebui să facă toți acei ce vor voi 

să inființeze fabrici in România. Şi observăm un lu- 
ceru că numai direcțiunea technică superioară va, tre- 

bui d'uă cam dată să fiă străină, căci lucrătorii 'să 

"găsesc in România, sau intre Românii din statele 
invecinate, a căror destoinicie pentru meserii este 

cunoscută. Cât despre piața de desfacere uă va in- 

fățoșa  insă-și țara noastră, de vreme ce inființarea 

„de fabrici la noi nu poate avea d'uă cam dată de 
țintă esportarea. productelor, ci punerea poporului 

nostru in stare d'a-și mulțămi pe cât se poate el 
singur trebuințele sale. . 

Cât despre argumentul final al d-lui Aurelian, că 

prin industrii mici au pornit toate țările din lume 
şi că deci se cade ca și noi st urmăm tot ast-fel, 
el derivă din uă necunoscință a modului nostru de 

desvoltare. Intreaga. propăşire a poporului nostru a 

mers p'uă cale inversă de aceea a celor-l-alte po- 

poare, in loc d'a ne desvolta -de jos in sus, civili- 

- sațiunea, a plecat la noi de. sus in jos; d'aceia a- 

vem uă constituție care trebue să ne invete liber- 

:).. Cum se poate fonda industria in România p. 163.
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tăţile in loc ca practicarea acestora să fi dat nas- 
cere pactului constituțional; d'aceia avem drumuri 
de fer inainte d'a avea șosele; un drept care cere 
in toate disposițiunile sale sciința de carte, când po- . 
porul nostru este incă cufundat în cea mai deplină 

„nesciință și așa mai departe. Daceia deci va trebui 
să 'ncepem și in desvoltarea. industrială prin ulti- 
mile rezultate la care au ajuns popoarele apusene, 
prin industrii mari, pentru a desvolia apoi pe cea 
mică, intru cât va fi cu putință, la adăpostul ei. 

Industriile ce s'ar putea desvolta d'uă cam dată 
cu ajutorul protecțiunii statului șa stabilimentelor 
publice, nu sunt numeroase, dar sunt spre compen- 
sare,. insemnate. În primul loe sar putea inființa 
tăbăcării pentu argăsitul pieilor ordinare trebuin- 
cioase fabricaţiunei cismelo: soldaţilor precum șele, 
frâne, hamuri, cingetori, răniți, etc. Satul ar inda- 
lora pe toți furnisorii acestor articole a'și procura 
pieile trebuitoare din tăbăciiriile țării. 

Pentru pregătirea acestor diverse articole s'ar pu- 
tea, înființa mai multe fabrici in felul celei a d-lui 
Mandrea din Bucuresci, mai ales dacă, pe lângă ar- 
mată, statul ar indatora pe oamenii ce-i plătesc cu 
simbrie a 'și procura incălțămintele in fabricele din 
fară. Ca atare ar fi: podarii, fanaragii, cantoniștii 
de la drumul de fer, etc. Şi este de observat că 
dacă numai aceste fabrici ar produce cisme şalte 
obiecte de piele in cătime indestulătoare, preţul cel 
mie al acestor obiecte ar indemna de la sine pe a-
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cești indivizi a 'și procura trebuințele lor de la fa- 
bricile ţării. Daceia s'a desvolta cu incetul clien- 
tela privată, căci cunoscuţi acestor persoane, vă- 
zend. efiinătatea cu care sar incălța oamenii statu- 
lui, s'ar deprinde și ei a cumpăra cismele de la a- 
ceste stabilimente, in cât ast-fel cu incetul star în- 
troduce industria cismării Șaltor obiecte de piele in 
fara noastră, și nam fi nevoiţi a importa, d'aceste 
obiecte pentru suma de peste 15 „000,00 lei. 

Uă a doua fabricațiune ce ar putea da nascere 
unei industrii mari ar fi aceia a postavurilor. Fabrica 
d-lui Aleaz nu scim dacă indestulează toate irebu- 
inţele armatei, căci nu posediim datele statistice a- 
supra producţiunei sale șa trebuințelor armatei noas- 
tre. Pentru a intinde insă in ori-ce cas debitul a- 
cestei industrii statul ar putea indatora la puriarea 
uniformelor pe mai mulți dregători inferiori, preeum 
aprozii din diferitele servicii publice, dregătorii pO$- 
tei şai drumurilor de fer: apoi ar putea impune tu- 
tutor celor ce poartă astă-zi uniforme precum dre- 
glorii poliţiei și rangurile superioare ale armatei 
să poarte postav naţional, Șatunci de sigur că uă 
singură fabrică n'ar fi indestuliitoare pentru mulţă- 
mirea unei clientele așa de numeroase. De la dre- 
gătorii statului portul postavului sar putea răspândi 
și la alte persoane șasre-fel s'ar forma cu 'ncetul 
pentru fabricile + noastre de poslav uă clientelă pri- 
vată, 

A treia industrii mare căruia statul i-ar putea da
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nascere, este aceia a fesăturitor de cânepă, în şi 
bumbac, Este cunoscut ce nemăsurată cătime de 
pânză de tot felul se intrebuințează astă-zi in deo- 
sebitele servicii publice. In armată pentru rufele.sol- 
daţilor, în şcoli pentru acelea ale internilor, in spi- 
taluri pentru bolnavi. Procurarea tuturor acestor că- 
timi concedate la nisce fabrici indigene, ar intemeia 
uă dată industria cea mare a pânzeturilor in Ro- 
mânia. | 

A patra industrie mare a căreia  întemeiarg atârnă 
iarăşi de slat este aceia a hârtii. Am'arttat: mai 

"sus că statul impreună cu deosebitele sale stabili- 
mente consumă pe fie-care an hârtii de cel puțin 
2,500,000 lei. Această cătime ar fi indestulătoare - 
pentru a ocupa cel puţin două fabrici duă dată. Se 
"nțelege că statul ar trebui să "ndatorească pe 'şco- | 
lari a-și procura hârtia de la fabricile din țară şi 
ast-fel s'ar introduce cu incetul şi . clientela privată 
pentru acest articol, Mijloacele de intrebuintat pen- 
iru a introduce uă asemene mtsură ar i ușor de 
aflat. 

Nisce industrii mai mici, dar totuşi importante 
sunt acelea ale negrelii, cerei tari şa racsului, care 
și ele ar putea fi susținute de stat. 

Este de observat că uă industriă nu se poate privi 
ca întemeiată intr'uă țară de cât atunci când ea se 
bucură de clientelă privată. D'aceia toate silinţele 
noasire trebue să tindă a introduce această clientelă 
in fabricele ţării. Sistemul propus de noi este d'a
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asigura intăiu ecsistența, fabricilor prin clientelă pu-, blică. Statul apoi, prin autoritatea ce o 'are asupra funcționarilor săi, să indatoreaseă “Pe Oare-care clasă „din ei a se aprovisiona la același isvor, de unde a- poi, prin esemplul dat să -se introducă și persoanele cu totul străine de autoritatea. statului in clientela fabricilor naţionale. 

NI 

Statul, comunele. și județele, in genere adminis- irația țărei, poate insă -să eserciteze Șuă ast-fel de influență asupra mișcărei economice, anume provo- când agricultura să desvolteze sau să se imbunătă- țească mai multe ramuri de cultură care pot să dea, un avânt mai infloritor comereialui sau industriei, Am văzut mai sus in ce proastă. stare se află vi- tele la noi in țară. Cea d'ântâiu datoriă a ocârmu- . irei ar fi a provoca uă imbunătăţire a rasei -lor. A- gricultorii. cei mari ar trebui să-şi ințeleagă. singuri interesele lor, fiind-că sunt oameni ce-și pot culege “sciința trebuincioasă din scrieri,. ziare, atingerea lor cu persoane invtțate ete, dacă ei nu treau să se ocupe cu asemenea cestiuni, nu e treaba nimenui ai sili la aceasta. Muncitorul insă care nu scie cele 
ce-i trebue, este drept ca să fie luminat. Măsurile pe care Statul ar trebui să le ia pentru imbunătă= țirea rasei animalelor: noastre ar fi cele următoare: să, se indatorească comunele (cele mai mari singure, cele mai mici, câte dout sau trei impreună), a-şi
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procura câte un taur de rasă; in părţile unde sunt 

oi, mai mulți berbeci de rasă, d'asemenea armăsari 
și vieri, pe cari să-i intrebuințeze la reproducțiune, 
insă numai cu animalele sătenilor; căci mai intâiu : 
proprietarii și arendașii n'au de cât să 'și procure 

„singuri asemene reproductori, dacă au nevoe; a- 
poi dacă sar lăsa intrebuințarea lor la vitele pro- 
prietarilor ș'ale arendaşilor, ei n'ar ajunge a fecunda 
nici chiar p'acestea, ce sunt numeroase, și țăranii 
nu s'ar putea folosi de ei. 

Țăranii având nevoe pentru vitele cornute de boi 
de muncă şi nu de cei de ingrășat, reproductorii 
ar trebui căutaţi dintre rasele cele puternice. Cât 
pentru vaci ar fi bine ca comunele să-și procure | 

câte-va vaci de Sviţera sau de Olanda, a căror vi- 
ței să-i vânză treptat la locuitori, spre a imbunătăţi - 
ast-fel rasa vacilor. S'ar putea introduce chiar oi din 
Anglia din rasa Sutham pentru imbunătăţirea lânei, 
venzendu-se d'asemene mieii locuitorilor. Banii dați 
de comune pentru procurarea acestor animale, sar 
lua inapoi prin tacsele puse pentru gonitul vitelor, 
apoi prin venzările prăsilei lor. 

Alte m&suri pentru imbunătăţirea rasei vitelor ar 

fi uă lege mai aspră in protiva maltratărei dobitoa- 

celor, şa incărcărei lor cu poveri mai presus de pu- 

terile lor. In sfârşit ar trebui luate măsuri pentru a 
nu se supune vitele cornute și caii la muncă, ina- 
inte d'a-și fi dobândit deplina lor crescere. 

Pentru imbunătăţirea culturelor esistinte și intro-
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ducerea de culturi noni pot. fi luate de Stat două măsuri nemerite: | 
Antâia este inființarea de ferme model, măcar câte una in fie-ce district, cele mai insemnate din ele, precum acele din judeţele Ilfov, lași și Dolj, puse supt conducerea unor oameni cu cunoscinţi speciale d agricultură, cari dacă nu Sar găsi la noi in țară ar trebui aduși din străinătate. Observăm cu toate aceste car “fi mai folositor dacă sar trămile câţi- va tineri destoinici la invățătură in scoalele ('agri- cultură și la fermele model din străinătate, pentru că aceștia ar căuta să introducă din (&rile străine numai acele imbunătăţiri cari sar polrivi cu starea şi cu puterile noastre, | | 

In aceste ferme model, pe lângă modul de cultură 
mai rațional al pământului, sar putea introduce cultu- 
rile cari astăzi lipsesc . în țară - sau sunt neingrijite. precum cartofii, inul, cânepa, hameiul ; s'ar pulea face încercări cu bumbacul. In locurile unde sunt vii, dacă sar preface uă vie in fermă model, sar putea intro- 
duce metoadele de imbunătățire a vinurilor, care apoi 
sar răspândi in podgoriele incongiurătoare. Sar in- 
ființa uă prisacă cu stupi după sistemul Dzierson, cu 
rafturi mobile, și sar arăta ast-fel cultivatorilor de 
albine uă metodă perfecționată, care sporind până 
Ja trei ori producțiunea unui slup, ar incuragia pri- 
săcăria. In fine inlroducendu-se cultura duzilor, sar 
cresce vermi de mătase, ceea ce ar răspândi in cu- 
rând această cultură în sinul poporațiunii. 

1 

16
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Nimene nu poate tăgădui folosul ce s'ar trage din 

asemene așezăminte și trebue să ne mirăm numai, 

cum de până astăzi n'au fost înființate. . 
Aceste ferme model ar putea tot-d'o-dată servi 

şi ca scoli de agricultură practice pentru populaţia 

rurală.” Diriguitorii stabilimentelor ar trebui să fie. - 

indatoraţi a arăta ţăranilor, ce ar veni să ceară sfa- 

turi, toate sciinţele trebuitoare; apoi ar trebui să fie 

prevăzute cu seminţuri de tot felul de calitățile cele 

mai bune, de unelte ș'alte mijloace de imbunătăţire 

a agriculturii. 

Dar nu este scopul nostru da esprima uă com- 

plectă organisare a fermelor model. Am vrut numai 

să arătăm cum aceste așezăminte ar putea contribui 

— in mod indirect la ridicarea culturilor şa industrii 

noastre, şi deci cum ar putea să favoriseze comer- 

ciul esterior. - 

A dona măsură ce s'ar putea lua de stat in fo- 

losul introducerii unor culturi industriale este inda- 

torirea arendașilor. moșiilor statului sau ai așezămin- 

telor atârnate de stat, precum epitropiile spitalelor 

din Iași și Bucuresci, a cultiva câte-va- obiecte de 

cari acum nimeni nu se ingrijesce. Aşa sar putea 

indatora prin contractele de arendare a semăna a- 

tâta parte a. piimântului osebit cu cartofi, uă altă 

parte cu in și cânepă. Unii din ei, in locurile favo-" 

rabile, ar putea fi obligaţi la cultura hameiului, șo- 

franului sau a anasonului; p'alţii, de pe lângă pă- 

durile cu tei, la întreținerea de stupi, după metoda
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perfecționată ; in sfârşit pe cei de la moşiile de câmp 

-unde s'ar alla duzi, la crescerea. gândacilor de mă- 
lasă. - 

Incuragiarea, acestor deosebite culturi industriale 

ar trebui urmărită pe toate căile, şi mai ales prin 

recompense din partea statului șa cumunelor. Re- 
compensele ar trebui insă să constee in multe premii, 
nu numai in două sau trei, căci ast-fel mai mulţi 
sar putea aștepta la dobândirea lor, și aceste pre- 
mie, mai ales pentru. săteni, să nu constea in n bani 
ci in unelte, vite și seminţe. 

Scim că se va obiecta că sistemul nostru d'a trezi 

culturile industriale va costa mulţi bani, și pentru 

unii poate fi impovărător. Apoi fără jertfă și fără 

muncă nu scim să se fi dobândit vr'uă dată in lu- 

mea aceasta vre uă isbândă strălucită. Câţi bani nu 
se cheltuese oare in țara noastră pentru nisce sco- 
puri ce nau uă nemijlocită utilitate, și să fim eco- 
nomi, ba chiar sgârciţi, acolo unde e vorba d'a des- 
chide poporului nostru noui ramuri de inavuţire ? - 
Dar dacă va fi vrun ban -cheltuit cu folos, va fi 
tocmai acela, pus intr'uă imbunătăţive econoimică; 
va fi uă sămânță aruncată intrun pământ Mănos, 

care va răsplăti insutit jertfa pusă in el. Numai uă 

neingrijire fenomenală a putut pân'acuma să facă a 

lipsi din budgetele noastre nisce sumi afectate la des-, 
voltarea agriculturii, șa industrii noastre, când in 
alte țări, ce n'ar mai avea nevoe de incuragiarea a 

„-acestor ramuri de cultură, găsim zeci de milioane
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întrebuințate spre asemenea scopuri. Ne dăm cele 

mai laudabile silinți pentru a desvolta puterea ar- 

mată, justiţia, instrucţia, căile de comunicaţii ; şi ma- 

ma tuturor acestor activităţi, acea care le hrănesce, 

şi le cresce pe toate, isvorul avuţiilor noastre, 71 lă- 

săm in părăsire. Ingrijim de ramurile arborelui, pe 

care le curățim, le indreptăm, le sprijinim in con- 

tra furtunii; dar rădăcina lui, din care aceste ra- 

muri iși trag puterea lor de viață, uităm s'o adă- 

„Păm cu apă recoritoare. Curios sistem de cultură 

şi de propășire când nu se ingrijesce cea ce este 

“de căpetenie şi se dă luarea aminte numai lucrurilor 

lăturalnice ! | 

Tocmai. in fara noaslră insă, care prin nenorocita 

ei posițiune politică este supusă a fi esploalată de 

puterile ce o inconjoară, trebue ca statul să jeul- 

fească mai mult pentru susţinerea sdrobitoarei con- 

curinți. Trebue pe lângă apărarea ţării in contra 

pericolelor militare, so inarmăm in potriva unei al- 

tei cuceriri, care se face la intuneric și pe nesim- 

țite, dar a căria isbânzi sunt mult mai trainice, de 

„vreme ce se inalță pe piedestalul de granit al ro- 

birii economice. Această cotropire este insă uă lu- 

crare atonomislică ce mănâncă ca și carii şi rugina 

până și materialele cele mai tari; trebue luptat în 

«contra lucrării sale distrugătoare inainte ca ea să 

se fi indeplinit. Atunci când ferul este ros, stejarul 

mâncat și poporul putred, in zadar se mai incearcă 
mijloace de scăpare.
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XII 

Când Statul ar. fi isbutit a trezi, prin. mijloacele 
arătate mai sus, uă mișcare industrială, 1otu-şi a- 
ceasta n'ar fi de cât un inceput și rămâne incă de 
"ntemeiat parlea cea mai grea a lucrului. Industria, 
intr'adevtr nu se poate privi ca 'ntemeială intrun 

popor de cât. atunci când ajunge a fi un element 

neapărat în viața insă-și a societăţii, când se creiază 
stabilimente industriale in vederea mulțămirii trebu- 
ințelor private și privaţii văd in aceste stabilimente 
nisce ajutoare neapărate pentru susţinerea bunului 
lor trai. Ori-cum ar fi, susținerea. industriei de că- 
tre Stat este un ce măestrit. Statul insu-și poate să 
găsească, de la uă vreme jerifele sale prea mari pen- 
tru isbânda dobândită, poate să se schimbe guver- 
nanții şisistemul ocârmuirii, să retragă sprijinul lor [a- 
bricelor inființate, șatunci intr'o zi se pot ruina silin- 
țele unor ani indelungaţi. Clientela privată când s'a 'n- 
temeiat, când ţăranul, burghesul, bogatul își găsesc fo- 
losul lor a cumpăra la fabrica vecină, alunci esistința ni 
este asicurată, căci nici uă "mprejurare din lume nu 
poate răsturnă raporturi basate pe interesul mutual. 

“Rolul Statului în inființarea industriei trebue deci 
să aibă un caracter trecător. El îi dă puternicul stă 
sprijin numai cât timp ea este incă in pruncie. De 
'ndală ce i sau intărit puterile șau luat spre viața 
neatârnată un avânt infloritor, Statul poate, ba chiar 
trebue să-i retragă ajulorul și sto lase singură in 
luptă cu greutăţile traiului,
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Numai in acest sens am susținut noi uă ameste- 
care a Statului in mișcarea industrială; dacă uă in- 
dustrie pentru a esista ar avea uă vecinică nevoiă 
de susținerea Statului, atunci acea industrie nar a-. 
vea-in sine nici uă putere proprie de esistinţă ; ar 
fi ca: uă plantă parasilă ce trăesce numai din su- 
curile corpului de care e lipită şi, deprinsă de dân- 
sul, nu 'ntârzie a peri. Nu acest viitor îl dorim 
noi industriei române, ci voim ca, pe calea măes- 
trită indicată de noi, să pășim către un viitor te- 
meinic și de sine stătător, 

Asupra trezirei industriei private, Statul nu poate 
avea de cât un rol indirect, deci mai slab de cât 
acel ce lam văzut că-l poate juca in crearea câtor- 
va industrii mari și trezirea oare-căror culturi in- 
dustriale. Vedem deci unde stă greutatea posiției 
noastre. Pe cât pentru susținerea industriei intru 
țară clientela privată este neapărată, p'atât ca este 

„„ neindestulătoare când e vorba d'a da impulsul miş- 
cării industriale. Statul din potrivă, care poate spri- 

jini intrun chip atât de efectiv inceputurile unor in- 
dusirii,. nu este in stare să le asicure traiul lor pen- 
Iu tot-d'a-una. Vedem deci că tocmai unde ar fi 
de nevoiă sprijinul cel mai puternic, tocmai acolo 
ne lipsesce. 

Industria ce sar putea mai ales desvolta în țara 
noastră pentru mulțămirea trebuințelor locuitorilor 
sti este cea casnică. In deobşte această industrie nu 
poate ținea concurință cu industria mare, care, lu-
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crând cu mașini, economisesce munca. şo face mai 

-productivă. Și cu toate acestea, industria casnică”ar 
putea in tot-la-una să subsiste la un popor agri- 

cole, alături chiar cu cea mare, pentru un temei 

foarte ușor de 'nțeles. Agricultorul nu se dedă in 
tot timpul anului la munca câmpului, ci este silit 

prin schimbarea ano-timputrilor a se abţine mai multe 

luni de la dânsa. In lunile de iarnă agricultorul mun- 

cesce in deobște foarte puțin: din când în când câte 

mă cărătură și nimie mai mult. 

EI perde deci acest timp in nelucrare şi este €e- 

vident că, ori cât de multă muncă ar pune el in 

acel restimp de nelucrare, intru pregătirea unor pro- 

ducte industriale, el tot ar căştiga, de vreme ce, 

stând fără a lucra nimic, nu produce nimic. Aici 

stă un avanlagiu pe care chiar industria casnică îl 

are asupra industrii mari. Aceasta nu utilisează nici 

uă dată un timp, de alt-fel perdut, pentru produc- 

țiunea. sa; industria casnică are la indemână un a- 

semene timp, care o pune in stare a, produce chiar 

mai ellin de cât industria mare. Observăm că mai 

ales femeile sunt destoinice pentru uă mulțime de 
“industrii, care cer uă dibăcie mai mare a mânii și 

un gust. mai ales in intocmirea. productelor lor. Chiar 

dacă bărbatul lucrează ce-va in timpul ernei, fe- 

„meia insă de sicur că nu lucrează nimic, şi nu esle 

oare uă adevărată părăduială de. avere timpul acela 

perdut in nelucrare ? 

Fiind-că am arălat că industria casnică la un po-
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por agricol ar putea să subsiste alăturea cu indus- 
tia mare, trebue să limurim intrebarea: cum se 
face de a putut dispărea aproape cu totul industria 
mică din ţara noastră, care de alt-fel prin ocupa- 
țiunea sa agricolă, lasă alâia timp liber sătenilor 
spre ași produce obiectele de căpeteniă irebuincioase 
nevoilor lor. 
„Noi credem că pricina părăsirei ocupațiunilor in- 

dustriale de către poporul român se va găsi intâi 
in ordinea morală, apoi in cea economică. Econo- 
mic vorbind țăranul găsia interesul stu a țese pânza 
in casă la cl, a topi sumanu, a'și croi cojoace, a 
forma căciuli, a răsuci frânghia a toarce lână Și așa 
mai departe; dar el a fost desgutat de asemene in- 
deletniciri potrivit cu injugarea lui tot mai grea la 
munca proprietarului. In vremile vechi. țăranul era 
impilat, insă mai mult de ocârmuire prin dări arbi- 
trare, era incăleat de ostiri străine, suferea „mult, 

- dar suferința sa era intâmplătoare și munca sa, fiind 
liberă, putea prin opintelile sale, 'să pună la loc ce 
îi răpea vilința sau nedreptatea. De când sa des- 
vollat agricultura mare, brațele ţăranului au fost 
robite proprietarului, munca sa a fost incordată până 
la slărâmarea puterilor sale șa, intregei sale familii. 
Și pentru această muncă atât de incordată, ce că- 
știgă el? abia atâta pentru a nu peri de foame. Ori 
cât ar munci el, vede că nu poate să 'ndrepte li- 
căloasa lui soartă şi d'aici la despreţuirea  muncei 
nu e de cât. un pas. Acest pas țăranul Ta fiicut; -
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el nu vede in muncă un isvor de imbunătățire al 
soartei sale, care s'o inflorească în proporţii cu si- 
lințele puse, că numai cât uă fatalitate impusă pe 
capul său, care nui dă de cât strictul necesar spre 
a nu muri de foame, și de care deci, când se poale 
mântui, este cel mai fericit. 

Tot în această desperare, coborâtă in sufletul său - 
prin soarta lui ticăloasă, stă causa intinderii tot mai 
mare a betiei in poporul de jos. Beţia nu este un 
vițiu curat fisic; ea are şi uă parte intelectuală; no- 
ţiunile plăcute ce inlloresc in crecr și te fac să uiţi 
trista realitate. In vremile vechi țăranul nu era be- 
țiv, căci nici se cunoscea rachiul, și vinul nu im- 
băta nici așa de tare, nici așa de răpide. Consuma- 
ţia rachiului a, crescut de când a inceput a se des- 
volta marea agricultură (1834). Intinderea așa de 
estraordinară a beţiei trebue deci, ca vițiu intelee-  - 
tual, să aibă nisce cause psihice, intelectuale sau mo- 
rale, și acestea sunt de găsit in starea cea atât de 
miserabilă a ţăranului, căci este singura fericire ce 
o gustă pe pământ. Dacă n'ar fi să se schimbe 
soarta ţăranului am spune: lăsaţi-i beţia, lăsaţi sin- 
gura mângâere acestei clase decmoștenite de bunu- 
rile acestei lumi! 

După incordarea ne-mai pomenită a intregii fa- 
milii in timpul verei, vine reacţiunea naturală, pro- 
porțională in tot-Va-una .cu activitatea desvoliată, 
prostrațiunea puterilor, dorința de odihnă, pe care 
țăranul nu o poale găsi de cât iarna; și atunci el
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nu lucrează nimic, pentru a compensa ast-lel opin- 
tirile sale supra-omenesci din timpul verei. Dacă el . 
insă nu muncesce iarna, se "mbată cu atâta mai 
des, mai ales că și nevoia fisică a incălzirii corpu- 
lui îl silesce la aceasta, trăind el in casa prin care 
Șueră vântul, adecă fără foc in vatră, fără alimente 
care să-i producă căldură intimă necesară vieţii. A- 
tunci €l vinde tot ce mai are la sufletul lui pentru 
uă leacă de rachiu; lâna, cânipa, inul pe lângă re- 
colta sa trec la cârciumar, și de unde să-i mai re- 
mână lui ce-va pentru indeplinirea nevoilor sale ? 
Nevoia momentului îl face să se despoae de toate 
materiile prime pe care le-ar putea intrebuința la 
lucrări industriale. 

Pe lângă aceste cause mai generale, care esplică 
disposițiunea industrii casnice in țara noastră, mai 
irebue adaos una specială. In timpurile acele când 
munca câmpului era restrânsă, soia și fetele mun- 
citorului mavea nevoe a eși cu dânsul la lucru; 
secsul femeese remânea. acasă și ingrijea de gospo- 
dărie, in care mai ales se cuprindea țesutul pânzei. 
Această indeletnicire se făcea mai cu osehire vara, 
căci ingustimea locuinței ţăranului oferia greutăţi a- 
șezării stativii in timpul ernei. Intinzendu-se agri- 
cultura soţia, in curând şi fetele cultivatorului tre- 
buiau să iasă la câmp și să părăsească dinpreună 
cu casa și indeletnicirile ce se ţin de dânsa. Deprin- 
derile vechi impedicau pe ț&ran de a strepurta in 
timpul ernei lucrarea pe care allă dată el o făcea
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în timp de vară. Tot in acel timp venind și măr- 
furile cele eftine străine, țăranul se deprinse in cu- 
rând a cumpăra ceea ce altă dată producea singur, 
şi ast-lel se stinse cu incetul industria casnică de 
altă dată. 

Problema. reinvierii industriei casnice constă deci 
in aceea de « strepurta în timpul ernei lucrările in- 
dustriale cu care familiile sătenilor se indeletniceau 
în timpul verei. Pentru aceasta ar trebui intâiu ca 
comunele să vegheze construirea caselor fărănesci, 
impunându-le a le face ceva mai incăpătoare. Dar 
chiar in locuințele ce le au, perspectiva unui câstig 
va impinge de sicur pe țăran la lucrări industriale, 

“de indată ce va aduce în ele putinţa de a imbună- 
tăţi puţin traiul său cel atât de căzut. "Tot a guver- 

„nului. este datoria. de a trezi interesul ţăranului pen- 
tru asemene indeleiniciri și a lua măsurile de tre- 
buinţă spre introducerea lucrărilor industriale in ca- 
sele sătenilor. 

Industriile casnice ce s'ar putea inființa, ar fi cam 
- cele următoare: torsul cânepei, inului şi al lânei a că- 
ror fire ar putea alcătui $un obiect de esport; fe- 
sutul acestor fire in pânze sau materii mai groase 
de lână, resucitul lor in frânghii, sfoară, aţă, baere 
de lână. Alte două industrii, sau mai bine dicând 
culturi industriale, pentru timpul verei, ar fi cres- 
cerea albinelor și a vermilor de mătase. Numărul a- 
cestor industrii nu este mare, ele insă au avantajul 
d'a fi foarte generale şi d'a putea deci fi introduse
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mai in toată țara, în cât resultatele dobândite dela 
inflorirea lor nu pot fi fără insemnătate. Pentru a reintroduce aceste industrii in deprinderile poporului ar trebui luate mai multe măsuri, 

Intâi ca primăriile să-și procure un numir de sta- live și resboae perfecționate, precum şi aparate de tors, de resucit irânghii sau sfoară, nu mai puțin 
un număr de stupi sistemul nou; şi stmânţa de gân- daci de mătase, pe care să le cedeze locuitorilor pentru plata in rate mici. 'Totla acele primării, sau 
măcar la capitalele de judeţ, să fiă câţi-va meşteri 
care să, fiă indatoraţi a merge prin comune Șa in- veța pe cei doritori aceste deosebite meşteşuguri și 
culturi. | 

Ast-fel ar fi puși țăranii in pulință da se deda 
la ocupaţiuni industriale, | 

Pentru a trezi! interesul spre asemene ocupaţiuni, 
primăriile sau statul să propună premii, d'uă cam 
dată tuturor acelor ce se vor deda la dânsele, pre- 
mii mici, dar care pentru oameni săraci nu 'nce- 
tează da avea insemnătate. Cu timpul :suma. afec- 
tată pentru premii să se impartă la mai puțini, a- 
cei ce vor fi produs resultate mai salisfăcătoare 
şatunci premiile să se prefacă pe cât se va putea 
in obiecte folositoare. 

Pentru întroducerea acelor industrii ce nu pot 
“lăsa forma casnică, precum cărămidăria, olăria, sti- 
clăria, pregălirea mobilelor Ș'a trăsurilor,. stoarcerea 
oloiului, facerea cleiului, a săpunului, a luminărilor,
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măcinarea . itinei de lucs, pregătirea scrobelei Șa 
pastelor făinoase, aceea a conservelor alimentare și 
spirturilor distilate ce s'ar putea aclimata la noi in 
țară, trebue luate pentru fii care industrie măsuri 
a parte. Cele generale insă de care singuri ne pu- 
tem ocupa aici ar fi: imprumuturi din casa statu- 
lui cu procente reduse şi plată prin amortisare, es- 
posițiuni și premiări a produetelor naţionale deose- 
bile, trămiteri de tineri in țări străine pentru a invăța 
metoadele cele mai perfecționăte de producere a di- 
verselor ramuri, incurajarea tinerilor ce ar ocupa 
cu iratarea unor asemene materii și altele d'aceste. 

Ne rămâne de arătat resultatul general al stării 
noastre economice asupra soartei ce ne poate. a 
ștepia in viitor. 

XIII 

Resumând învăţăturile ce isvorese din acest stu- 
diu, vom putea afla următoarele adevăruri, pe care 
am dori ca fiă-care Român să şi le 'nlipărească a- 
dâne in mintea sa, căci ele sunt culese din insă-şi 
starea in care el se află şi-i arată mijloacele a eși 
din ea. 

|. 'Țara noastră, muncind uă muncă brută și pri- 
mind în schimb muncă inteligintă, dă mult mai multă 
muncă de cât primesce in schimb pentru uă valoare 
mult mai mică. 

II. Progresul importului țării, ce merge de patru 
ori așa de repede ca esportul ei, arată că țara noa-



954 : STUDIL ECONOMICE. 

stră cade tot mai: mult in robirea altor țări; că pe” 
când popoarele Europei iși reservă tot mai mult 
muncă fină a industriei, noi rămânem tot mai mult 

| insăreinaţi cu munca cea. grosolană a agriculturei, 
in cât ne coborim cu "'ncetul la rolul injositor de 
sclavi ai civilisaţiunei europene. 

III. Puterea de- producţiune a țării noastre a a- 
Jjuns la macsimul ei Şa 'mceput chiar a cădea, căci 
„sporirea esportului nostru nu provine de la uă 'n- 
mulţire a obiectelor esportate, ci de la uă ureare 
a prețului lor. Urcarea preţului obiectelor de hrană 
având insă uă limită „peste care nu poate trece, re- 
sultă numai de cât că cifra esportului nostru va r&- 
mânea staționară, sau va da chiar inapoi. 

IV. Uă ţară propăşesce in economia ei numai a- 
tunci când esportul ei cresce in mod proporțional 
cu importul. Când acest din urmă cresce în dauna 
celei Pintăiu, atunci cumpăna bogăției sale se pleacă 
ciilre sărăcie. "Toate țările din lume se silese a spori 
pe căt se poate cifra exportului lor, 

V. "Țara, noastră atârnă prea, mult in viața ei e- 
conomică de viața altor popoare. De și esistă firă, 
indoeală uă solidaritate intre deosebitele popoare ale 
lumii, totu-și este bine ca un popor, la vreme de 
nevoe, să-și poală mulțămi el singur trebuințele sale. 

VI. Fiă-care țară este datoare a. desvolta in sînul 
ei toate soiurile de muncă permise de natura ei, 
A se deda unui singur fel, şi incă celui mai de rind, 
este a se pune de bună voii în robirea străinului.
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VII. Dacă ţara noastră nu poate incă deveni un 
centru de esport al unor obiecte industriale către 
alte țări, măcar să desvolte acele industrii, care, 
mulțămind trebuințele ei, să reţină in ţară căștigul 
insemnat pe care-l trag străinii din această impre- 
jurare. 

VIII. Industria in țara noastră nu se poate des- 
volta prin iniţiativa privată. “I'rebue ca Statul să in- 

- tervină, D'aceea trebue inceput in industria mare 
cu acele ramuri ce pot fi susținute de Stat. Patiiio- 
tismul in trehuri industriale este un vis inșelător, 

IN. Tot prin inițiativa Statului trebue trezite in 
popor culturile industriale sau imbunătăţirile cele e- 
sistinte, căci industriile sunt strîns legate d'agricul- 
tură și uă ţară agricolă trebue să caute a desvolta 
mai ales acele industrii care- -și. teag materiile prime 
din lucrarea pământului. 

X. In sfirșit tot Statul trebue să "ncurajeze și 
creaţiunea acelor industrii care își au viața lor nu- 
mai în clientela privată. Pretutindeni trebue să se 
vadă mâna Statului când este vorba de creațiuni 
noui. i 

NI. Nu putem spera nascerea unei industrii ro- 
mâne de la protecţiunea esternă. Posiţiunea noastră 
politică ne va *mpedica pentru tot-d'a-una d'a ne 
putea apăra prin tacse protecționiste. "Toată viața 
noastră industrială nu se poate aștepta de cât de la 
protecțiunea internă, 

XII. Basa esistinței popoarelor în timpurile mai
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noui este puterea lor. Puterea este resuliatui bogă- 
ției. Bogăția nu se poale spori intr'un popor de cât 
rafinându-se munca acestuia. aci necesitatea nea- 
părată a unei desvoltăuri industriale. 

AW. 

Se pretinde de scoala economică liber-schimbistă 
că balanța comereiului nare asolut nici uă inrîu- 
rire asupra stării de bogăţie a unei ţări, că avuția 
nu constă in metalele nobile, ci in ori ce fel de 
producie care pot mulţămi trehuinţele noastre; că 
banul vine tot-d'a-una acolo unde este de nevoiă, 
și în sfârşit că cu cât uă țară importă mai mult, 
cu atât este mai bogată. Noi credem că asemene 
teorii sunt tot ce poate fi mai absurd și dovada cea 
mai bună că e aşa, 'este contrazicerea in care ele 
au fost pururea cu practica țărilor ce le-au dat. nas- 
cere, 
Economia politică nu trebue să uite că ea nu se 

poale mişca in regiunea curată a teoriei, și că, lă- 
sând săi scape lumea reală de supt picioare, ca 
plutesce in vânt și nu mai are nici uă temelie se- 
dioasă. Dacă practica tutor țărilor din lume tinde la 
sporirea esportului și nici uă dată la aceea a im- 
portului, trebue să fie uă causă firească care să im- 
pingă pe oameni la aceasta; și să observă că le- 
gile sociale se manifestează la popoare in tot-d'a- 

“una pe calea instinetivă. Când vedem uă mare miș- 
care sau uă apucătură a oamenilor intr'uă direcțiune
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Oare-care, să scim că avem a face cu una din acele 
puleri oarbe și fatale care domnesc în viața socie- 
lăților, şi nu trebue atunci să dojenim societatea că 
nu Sar polrivi eu teoriile noastre, ci să căutăm -a 
polrivi gândirile teoretici, așa ca să poată esplica 
viața, reală. 

Banul nu poate fi nici ui dată indilerinte unei 
(Gri, căci represintă uă valoare de schimb univer- 
sală și pururea căutată. Ori-ce valori de altă natură 
produse d'uă ţară nu pot să-i fie de folos „ dacă ea 
nu le poate consuma sau schimba pe bani, căci ba- 
nul este in tot-d'a-una căutat, pentru că-l poţi pre- 
face in ori-ce. Să ne inchipuim că Anglia ar poseda 
în fabricile sale de țesut sau în acele de fer, marfă 
in valoare de miliarde, pe care insă n'ar putea-o 
desface pe piețele străine. Oare ar fi ea bogată? 
De sigur că nu. “Toate valorile acelea co sunt ere- 
ate numai în vederea da atrage metale prețioase 
in ut țară, de indatii ce ar perde această insușire 
ar represinta numai un capital mort. Când ună tară 
importează mult, aceasta o face numai din două 
punte de vedere: sau are nevoe directă de obiec- | 
tele importate pentru consumația lăuntrică, sau ele 
i slujesc ca material pentru pregătirea obiectelor 
de esport. Este evident că cu cât uă țară va fi pusă 
in posiţiune «a imporia mai puţine elemente de fe- 
lul inteiu, cu cât ea se va alla in stare d'a produce 
ca insă-și lucrurile pe care trebue să le consume, 
en atât va fi mai neatârnată, economie d'alte po- 

17
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poare. Dacă in loc d'a importa grâne. le-ar produce 
ea singură, dacă in loe d'a importa lână ar tunde-o 
de pe oile s sale, fără indoeală că țara av câștiga din 
uă asemene impregiurare. 

Idealul deci economie al unei țări ar fi să nu im- 
poarte nimic şi să espoarte cât de mult. Aceasta insă 
fiind cu neputinţă, din mai multe pricini uşoare 
de ințeles, rezultă că ori-ce țară trebue să și. im- 
porteze, in cât din interesul câștigului comun se 
nasce schimbul de valori intre popoare. 

Banul nu poate veni in uă țară de cât in schimb 
pentru altă valoare de consumaţie ce o dai pe el. 
Resultă deci că pentru a avea bani intr'uă țară tre- 
bue să ai mijlocul d'al atrage, căci el singur nu vine; 
așteaptă să fie chemat. Banul insă fiind nervul a- 
vuţiei, pe când cele-l-alte sunt numai mijlocul pen- 
tru a ajunge la dânsul, se vede din aceasta cum 
este periculos pentru uă țară ca sumele date de dânsa 
străinătăţii pentru valori de consumație să inireacă 
in mod siatornie sumele primite de țară pentru va- 
lori procurate de ea. Cu alte cuvinte este periculos 
ca balanța comerciului să se plece lung timp în fa- 
voarea importului 

La această macsimă pare a se opune .raportul 
intre esportul și importul țărilor celor mai civilisate 
ale apusului, care sunt tot-d'o-datii acelea în care 
bogăţia e cea mai mare. Așa următoarele cifre ne 
arată că in toate aceste țtri cifra importului intrece 
p'acea a esportului:
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. Import Esport , 

Francia . . -4,743,000,000 1. 3,121,000,009 1. 
Germania . 4 +176,000,000 »  3,180,000,000 » 
Olanda. . . 1,376 „000,000 >  1,136,000,000 » 
Belgia . . . 1,472,000,000 »  1,112,000,000 » 
alia... . 1,262,000,000 >» 1,000,000,000 » 
La prima vedere uă asemene stare de lucruri 

poate părea estra-ordinară şi s'ar părea. că este cea 
mai bună și mai temeinică resturnare a teoriei ba- 
lanţei comerciului. Observăm insă că popoarele im- 
portă bani nu numai prin prețul mărfurilor espor- 
tale, ci si prin serviciele prestate de ele, prin stră- 
inii ce călătoresc sau petrec in sinul lor, prin in- 
treprinderile industriale sau de transport ce le fac - 
la popoarele streine, prin imprumuturile inaintate al- 
tora din capitalurile lor şi prin multe alte mijloace 
cari nu tree prin vamă și deci nu pot figura în ta- 
bloul import ațiunii lor. Oare nenumăratele corăbii și 
vapoare ale Angliei şi Olandei m'aduc un câștig po- 
porului și statului lor? Oare străinii ce visitează în 
toți anii Francia, Italia, Belgia. și Sviţera n'aduc cu 
ei milioane pe care le lasă in țările pe cari le vi- 
sitează ? Oare companiile de construcţiuni de căi 
ferate sau de transporturi pe apă englese, francese - 
sau germane n'aduc nici un folos naţiunilor lor? 
Apoi dacam pulea evalua toate aceste importuri as- 
cunse, am vedea urcându-se oare cilra imporlaţiu- 
nilor la egalul acelei a esportaţiunei, ba chiar tre- 
când peste: ea? Se ințelege acum de la sine că nu
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banul in sine face bogăţia unei ţări, căci nu pre- 
sința sea moartă, inir'uă țară dă acosteia putinţa 
bogăției, ci fucultatea dal putea atrage și veţine la 
dânsa. Aşa Spania era bogată cât timp a curs in ea 
isvorul aurului american; dar fiind-că nu poseda 
nici una din indeletnicirile acele ce rețin şi aduce 
aurul intr'uă țară, acest metal trecu numai cât prin 
mânile Spaniolilor pentru a se opri la țările acele 
ce-l câștigau in mod trinic prin munca lor. Când 
slei isvorul minelor Peruviului ș'ale Mecsicului, Spa- 
nia rămase d'uă dată săracă, dovadă că bogăţia ei 
fusese nu uă insușire a poporului seu, ci uă haină 
de imprumut. Au aurul sau argintul fac bogăţia u- 
muti popor, ci munca sa; dar aceste două nctale cu- 
pitalisează muncă. Productele acesteia se pierd cât 
timp ele sunt incorporate in valori peritoare. Fiă- 
care productor se silesce a le preface in valoarea 
neschimbitoare a banului şi nu este preferabile a- 
cestuia de cât uă singură altă valoare, acea a pă- 
mentului, in care și banul este adese prefăcul. 

Ar fi acum intradevăr estra-ordinar ca economia 
poporului să se deosibească in esența ei, şi nu nu- 
mai in formă, d'aceea a individului. Oare se poate 
admite ca uă țară in care indivizii sunt bogaţi să 
fie săracă șuă alta in care ei sunt săraci să fiă 
bogată? In ce insă se incorporează bogăţia indivi- 
duală ? In capitalul acumulat. Grâul unui proprie- 
tar, ferul scos din uă mină, pânza eșită din stati- 
vele unui industriaș, nu sunt capitaluri de cât in
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espectativa unei desfaceri şi realisarea. unui câștig. 
Să ne inchipuim că sar descoperi uă maleriă nai 
trainică și mai eftină de cât pânza. De indată toate 
mărfurile adunate in rafturile fabricantului d'aseme- 
ne materii ar pierde 50 sau mai mult la sută din 
valoarea lor. Capitalul adunat de fabricant in forma 
pânzei ar dispărea. Acelaşi lucru s'ar intâmpla când 
fabricantul n'ar putea desface un timp mai indelun- 
gat marfa sea; ea s'ar invechi, ar pierde din: trăi- 
nicia și valoarea ei. Dacă are din potrivă capitalul 
seu in bani, el este vecinie; nimic nu-l poate dis- 
truge și schimbările la care poate fi espus prin tre- 
cerea. timpului sunt cu totul ne insemnate. 

Balanța. comerciului nu poate fi deci fără insem- 
nătate pentru uă fară, pentru motivul că banul, re- 
presintând capitalul acumulat și neperitor, este in in- 
leresul unei ţeri a avea cât se > poate de mult da- 
cest capilal. 

Dar este cu ne- putință ca toate țările să “aibă uă 
balanță comerciale favorabilă; deci trebue ca unele 
să piardă, pe când altele Irehue să câștige. Aceaslu 
este adevărat și eacă ce se inlmplă: 'Loale ţerile 
se silesc a atrage la ele parlea cea mui mare de 
stock metalic; dar fiă-care nu isbutosce in aceasta 
de cât potrivit cu deosebitele insuşiri cu care na- 
tura a inzestral-o: bogăţiile firesci ale pământului 
seu, așezarea sea geografică priincioasă, disposiţiu- 
nile și talentele locuitorilor. sei. In genere in Europa. 

putem spune că importul și esporiul tuturor țărilor,
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de și pentru fie-care an variază când int'un sens 
când in altul, pentru un timp mai indelungat ră- 
mâne constant la deosebitele țări. Europa insă in- 
iveagă trăesce mai ales pe socoteala rămășiţei glo- 
Dului, esploatând prin munca sea înteliginte, munca 
brută a celor-l-alte țări. "Țările asiatice și africane, 
republicele din sudul Americei Și câte-va țări euro- 
pene inapoeate, cacă sclavii pe munca cărora se in- 
nalță cetatea civilisată a Europei. Aceste țeri im- 
portă mai mult de cât esportă, și intr'adevăr dara- 
verile lor se soldează in tot-d'a-una prin un deficit 
hănese. Intre aceste State ne-fericite a intrat de câţi- 
va ani incoace și România, a-nume de când au 
pătruns in ea viața și civilisația Apusului. De și a- 
nii din nainte de convențiunea comercială cu Aus- 
tria axată în tabelele esportului sale portale un 
prisos a celui dintâi asupra celui dial douilea, to- 
luși noi credem că in tot- d'a-una, de la itroinee, 
rea vieței civilisate, România « scos mai mulți bani 
din fară de cât a introdus. Intr'adevtr când au dis- 

- părut averile cele mari ale boerilor nostri in pră- 
pastia fără fund a lucsului occidentale ? Tocmai 
in acei ani în care vămile noastre arati un esce- 
dinte la esportaţiune. Precum veniturile unei țări nu 
intră numai cât prin calea vămilor, asa și cheltue- 
lile sale nu es numai cât pacea poarlă. Să amintim 
sumele uriașe cheltuite de jara noastră in petrece- 
rea Românilor in străinătate la băi, la învățătură, 
sau și alt-fel, dobânzile și anuilățile plătite de fară
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de când s'a introdus sistemul imprumuturilor; să lu- 
ăm apoi in privire că chiar imprumuturile private sau făcut și se fac incă tot cu capitaluri străine, in cât dobânda lor o plătim tot călre străini, șatunci numai vom avea uă idei adevărată despre. ţifra banilor. eșiţi din țară, 

Să. poate insă ca un popor să importeze mult timp 
mai mult de cât esporlează ? De sicur că nu fără | ca poporul espus unui asemene mers să soldeze prin altă valoare de cât banul deficitul binese. Acea va- loare, earăși trainicii ca și banul, este pământul seu. Ceea ce lipsesce in bani se plătesce în pământ, până 
ce poporul este cu incetul espropriat de străini, până 
ce ajunge ilot in propria lui țară, E 

Cu ce sunt asicurate toate imprumuturile noastre atât publice cât și private de la străini? Cu pămâu- tul nostru. Statul ipotecează domeniile sale și pri- vaţii moșiile. Chiar creditul fonciar care a mai scă- pat pe proprietari din ghiarele cametei, ce "este el alt-ceva de cât un mare imprumut contractat la - străini pentru a scăpa de lepra imprumuturilor mici ? 
Titlurile acestui așeziimânt se află mai toate in mâi- 
nile străinilor, cari au procurat banii trebuincioși 
pentru a scăpa proprietatea din mânile cămătarilor, 
Ce este insă uă 'ipotecă? Este un drept eventual de proprietate. Deci proprietatea cea mai mare a pă- mântului nostru este eventual in mânile streinilor. Fiă-care strein posedă un.titlu d'al poporului ro- mâhn, posedă uă bucăţică de pământ represintat. prin
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acel titlu. Eventualul insă se poate schimba in de- 
finitiv, şi nu este nici uă dată ințelept a-și da pro- 
prietatea de pământ in mânile străinilor, căci dare ep- 
turile politice nu sunt la urma urmelor de cât con- 
secința proprietăţii pământului, și perderea proprie- 
tăţii este identică ca acea. a esistenței naţionale. 

Facă deci unde am ajuns cu gospodăria noastră 
de pân'acum. Am contractat, prin cheltueli mai pre- 
sus de puterea producătoare a poporului nostru, da- 
lorii către străini, pe care nepulându-le plăti alt- 

fel, am garantat acea plată cu basa chiar a esis- 

tinței noastre „naţionale, cu pămentul nostru. A so- 

sit momentul suprem ca să indreptăm uă asemene 

rătăcire ne-eriată, să rădiciim esportul (&rei noastre, 

să ne- emancipăm intru cât-va măcar de străini, in 

privința obiectelor ce le-am putea produce la noi, 
să restatornicim eară-și pe, temelii solide economia 
poporului nostru și s'ajungem carăși stăpâni fără 
părlași a pământului moștenit de la străbuni. La a- 

ceastă mare regenerare economică trebue și a in- 
ceput să lucreze partita liberală. 

SFÎRŞIT. 
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